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Ax imperialista
küldöttek
magatartását
as VSA képviselője sxabja meg
Párizsban
Párizs, (TASZSZ.) A négy hataParodi és Davies cinikusan kitom
kül ügymi niszterhelyetteseinek
jelentette, nem tud egyetérteni
értekezlete április 10-én Gromiko
azzal, hogy a fegyverzet és a
elvtárs elnöklete alatt rendes ülést
fegyveres
erők
problémáját
•tartott.
csökkentésük
szempontjából
Már egy hét tett el azóta, hogy
vizsgálják meg, mivel a nyui Szovjetunió küldöttsége benyújgati hatalmak
a
fegyverzet
totta az első napirendi ponttal k a p .
növelésének politikáját folytat,
isolatos Jervezetét.
ják,
Az U S A képviselője és
NagyDavies és Parodi megjegyzéseire
hritanniának, valamint Franciaor- Gromiko elvtárs kijelentette: Mi as|
szágnak
akarjuk, hogy a külügyminiszterek
tanácsának ülésszakán tárgyalják
a* U S A képviselőjét engedelmeg a négy hatalom fegyverzete
mesen követő megbízottai azon.
és fegyveres erői csökkentésének
ban makacsul ragaszkodnak a
kérdését.
Szovjetunió küldöttsége
által
Azok a nyilatkozatok, amelye
felvetett problémák megvizsgáket a mai napon a három nyulásának
meghiúsítását
célzó
gati hatalom képviselői tettek,
napirendiervükhöz.
ismét megmutatják, hogy
léAz április 10-i ülést
megnyitva
nyegében nem akarják ennek a
Gromiko elvtárs megjegyezte, hogy
kérdésnek a megvizsgálását.
a szovjet küldöttség véleménye
Gromiko elvtárs a vitáhan azt is
szerint az általa javasolt f o r .
kijelentette, hogy _
niiként erre
mulázás reális alapot teremt a
m á r több izben felhívta a három
megegyezésre,
nyegati hatalom képviselőinek fimert a négy hatalom fegyverzete gyelmét —_ továbbra is eldöntet,
Is fegyveres erői csökkentésiének len m a r a d az1 a javaslat, amelyet a
térdését heljezi előtérbe és más- szovjet küldöttség nyújtott be az
relől tervbevaszi; hogy a miniszte- Atlanti szerződéssel, valamint
z
rek tárgyalják meg a fegyverzet A n g l i á b a n , Norvégiában,
Izlandés a fegyveres erők színvonalának, ban- továbbá más európai
orszáralamint a megfelelő nemzetközi gokban és a Közel-Keleten létesi.
ellenőrzés megteremtésének kérdá. telt amerikai katonai támaszpon»eit is.
tokkal kapcsolatban.
,
Azok a válaszok, amelyeket
a
lárom hatalom képviselői Gromiko
elvtársnak
erre a megjegyzésére
idtak
ismét
megerősítették
a
Szovjetunió képviselője által • leront következtetés
helyességét és
megalapozottságát.

Jessup, Davies és Parodi azonban jobbnak látták, ha hallgatnak
erről az időszerű kérdésről, amelynek nagy jelentősége van az euró.
pai helyzet, valamint a négy nagyhatalom közötti viszonv r.-^^-i-vi.
tfi&ában.

EGY NAP országokon
Inglla kuliúrbotránya
.1; angol
pedagógiai
konferencia
— mint
már közöltük
—
szégyenteljes iskolai
állapotokat
tárt
fel.
A konferenciát
követően
megindult
tanügyi
vonatkozású
leleplezések
komoly
megdöbbenést
keltettek
szerte a. birodalomban,
A
„Neivs
Chronicle"
című lap megriadt
tudósításban
számol
be az angol oktatási
színvonal
állandó
süllyedéséről. A Daily
Graphic
kimutatja,
hogy a szigetországban
hárommillió analfabéta
él és hogy ez a szárit
a háború
befejezése
óta
állandóan
emelkedik.
Rámutat
arra,
hogy az
angol hadseregbe
évente
kétezer
Írástudatlant
vesznek
fel. A
Daily
Mirror
szerint
Wallesben
minden
huszadik
ifjú
analfabéta.
Az idézett reakciós
lapok ezt a
nagyfokú
tanítóhiánnyal
magyarázzák.
Legérdekesebb
az a beszáfno/ó,
amelyet
a. News Chroniclc
közöl. Ebben felhívja
a kormányzat
figyelmét
a
lap, hogy a
katonák
jóformán
semmiféle
könyvet
nem kapnak
és
ha mégis, akkor
a
legselejtesebb
ponyvát
kapják.
Példának
hozza
fel a cikkíró.
Allén
IVood, hogy az
egyik
alakulatnál
a hat
könyvből
álló Tarzan-sorozatol
találta
és
hogy a szolgálati
idö alatt
írni-olvatni. tanuló
analfabéták
legfeljebb
annyira
haladnak,
hogy el
tudnak
olvasni
— eqy futballmérközés
leírását.

át

törzsek felfegyverzését. Ezzel durva nyomási akarnak
gyakorolni,
meg akarják félemlíteni az
iráni
kormányt. A felfegyverzett törzsek
— angol felbujtásra — ugyanis az
államosítás elhalasztását követelik.

Idegen ínvázlá Szicíliában
Palermo. A szicíliai
nagy meglepetésére

lakosságnak

Augusta város
környékét
ellepték az amerikai
gyalogon
tengerészek ezrei.
A tengerészek szárazföldi
hadgyakorlatokat tartanak a szigeten.
Az
Unita ezzel kapcsolatban arról szá.
niol be, hogy
az egész sziget
a megszállás
képét mulatja.
Este életveszélyes az utcán közlekedni, mert a részeg amerikai katonák garázdálkodnak mindenfelé.
Főleg nőknek
nem
tanácsos
mutatkozni esle a kikötök környékén, ahol senki sem
érzi
magát biztonságban.
A helyi hatóságok tétlenül nézik a
részeg katonák erőszakosságait a lakossággal szemben.
Palermo munkásnegyedeiben több tiltakozó gyű.
lés után, hétfőn tüntető felvonulásokat rendezlek. Követelték az idegen katonák eltávolítását
Szicíliából.

I bonni kormány vágeladása
Adenauer kancellár szerdán Páindult, hogy aláírja Schumannak a r> y ugat néme t országi neházipar
kiárusítására
vonatkozó
tervét. A
„kancellár"
elutazása
előtt kijelentette, hogy
„ez még
semmi
— lesznek
nagyobb
meglepetések
is."

fegyveres Imperialista gazdasági terror rizsba
I r á n kormánya
kimondta
az
olaj források államosítását, amit az
angol kizsákmányoló nagytőke meg
szerelne akadályozni. Ennek érdekében mindén eszközt igénybe vett
már, de amikor látta, hogy
Irán
hajthatatlan marad és a források
hetek óta sztrájkoló dolgozói
sem
hajlandók munkába állni, megkezdte a Huzisztán-tartományban
élő
E G Y E D Ü L Á L L Ó idősebb házvezetőnő elhelyezkedne.
Szt. Györgyutca 8. fszt.
26058
K E R E S Ü N K 5 darab íróasztalt 10
darab székft és 2 darab iratszekrényt.
Erre vonatkozó
értesítést
postafiók 22. sz. alá kérjük leadni
az ár megjelölésével.
26826
M É H E K kezelését vállalja, esetleg
munkájával
társulna
gyakorlott
méhész. Sors Pál, Honvéd.tér 5a.
SZÁSZ Lajos kalapüzletét és
divatáruüzletét Sztálin-körűt 40. sz.
(Kurucsev, mellé) helyezte át.
1JLADÓ keményfa, politúron íróasztal. Megtekinthető Bankov asz.
talosnál, Hajnóczi-utca 15. 26998
J Ó K A R B A N levő fehér, modern,
mély gyermekkocsi eladó. Polgárutca 30. Magánház.
26961
K Ü L Ö N B Ö Z Ő méretű deszkák eladók. Cim a kiadóban.
AZ. I. sz. Belgyógyászati Klinika
tiszaparton, kutyákat vásárol.

Ami a további meglepetéseket illeti. ebben az egész német nép feltétlenül egyetért a kancellárral, de
ezek a meglepetések
azonban
már
nem
az elárult
német
dolgozókat,
hanem
Adenauert
fogják
érni.
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Kultúrpoportjcánk nagy erőpróbája lesz
1

A VÁROSI DÖNTÖ

A Bolsevik Párt története című
Nagy közönségsikere volt a körzeti döntőknek is Szegeden
előadássorozat 9-ik előadását ápJrilis 15.én délelőtt 9 órakor tartSzeged
körzeti döntőjéből
győzte
Igen sok tapsot kapott az MNDSz
juk a Vörös Csillag-moziban. Erre sen . kikerült
kultércsoportjaink asszonycsoportja
énekes,
táncos jeaz előadásra jöjjenek el azok az nagy sriorgalöJuiuü
készülnek
n vá- lenetéért,
amelyben
kulák-asszonyoelvtársak is, akiknek a „Nemzetközi rosi dönlqb^Mvaió
szereplésre.
A kat figuráztak
ki ötletes módon. A
kérdések" cimű
előadássorozatra kidlúrversrmekörzcti
döntője
szom- mindkét
napon
nagyszámban
megvan jegyük.
baton délután
és vasárnap
egész jelent
közönség
általában
élénk érnapon át tartott
a Szegedi
Kender- deklődéssel
figyelte
a
versenyeket
Felhívjuk a középfokú politikai fonó
kultúrtermében
és az
alsó- és a fel-felhangzó
tapsok
is
azt
kultúrházban.
A
résztvevő bizonyították,
hogy a
kultúrcsoporiskolavezetők figyelmét, hogy
13- városi
közül 21 színjátszó-,
15 lok legnagyobb
része jó
munkát
án. pénteken délután 5 órakor a csoportok
és 12 énekkar
jutott to- végzett
és méltóképpen
készül legPártoktatás Házában előadást tar- tánccsoport
amelyre
áp- közelebbi
nagy erőpróbájára,
a vátunk a mezőgazdaság szocialista át- vább a városi döntőbe,
kerül
majd rosi
döntőre.
szervezése cimű témakör
második rilis 22-én, vasárnap
sor a Szegedi
Nemzeti
Színházban.
részéből.
Nagyszabású
kulturális
eseménySZAKSZERVEZETI HÍREK
ez a városi
döntő,
Az alapszervezeti Pártoktatás Há_ nek ígérkezik
jelentős
eseményei
A
Háztartási
alkalmazottak
za felelősök,
a tömegpropaganda mint ahogyan
versenyek
is Szakszervezete
értesiti
tagjait,
előadások felelősei részére csütör. voltak a most lezajlott
kultúréletének.
A
színjátszó hogy 12-én. csütörtökön délután 6
tökön délután 6 órakor fontos ér- Szeged
között
most -is a Szege- órakor gyűlést tart Kálvária .utca
tekezletet tartunk
a
Pártoktatás csoportok
di Kender,
a Közkórház
és a MÁV
Házában.
10. szám alatt.
tűnt ki leginkább.
A Szegedi
KenAgit. prop. osztály. der színjátszócsoporljának
különöMNDSZ-H1REK
sen a darabválasztása
volt igen jó.
Az M N D S Z üzemi
é s kerületi
A „Béke
hadserege"
című
egyfel- sajtófelelösöknek csütörtökön
délNAPIREND
vonásost
mutatták
be, amellyel
teután 5 órakor értekezletet tartunk
Csütörtök,
1951. április
12.
vékenyen
hozzájárultak
békemoz.
galmunk
erősítéséhez.
A
iánccso- a titkárságon.
MOZI
A Kossuth Zsuzsa és újszeged!
közül
is kitűnt
a
Szegedi
Szabadság (tel. 40-25.) & 8: F e l . portok
dél,
Kender
népi
tánccsoportja,
bár MNDSZ-csoport csütörtökön
szabadult föld, (Április 25_ig.)
táncstílusa
még nem eléggé
egysé- után 6 órakor tartanak nőnapot jaVörös Csillag (tel. 33-44.) 6, 8:
ges. Az egyik legstílusosabban
tán- j á t helyiségükben.
Csapda. (Április 13-ig.)
coló csoport
közé tartozott
a KözFáklya 6, 8: Gazdag menyasszony alkalmazottak
népi
tánccsoportja
HÁZTÁBLAK
KICSERÉLÉSE.
(Április. 12_ig.)
orosz számával.
Igen
fejlődőképes
A VB-elnök közli, hogy Szeged váférfi
táncsoportja,
va.
A Fáklya .moziban vasárnap dél- a rendőrség
ros tanácsa a Kálvária-utca,
a
és az Ipaelőtt fél 11 órakor filmmatiné. Be- Uzmint a Texlilkombinát
külső Kálvária-út nevét Tolbuchir
ros
tanuló
Otthon
tánccsoport
ja
is.
mutatásra kerül a „Vigad az erdő"
sugarúira, a Somogyi-utca
nevét
Az énekkarok
közül a
pedagógiai Somogyi Béla-utcára változtatta. A
cimű film.
főiskola
vegyeskara
nyújtott
különö- Kálvária-tér és Kálvária-sor elneSZÍNHÁZ
sen művészi
teljesítményi,
de ha- vezése és számozása nem változik,
Palotaszállá
sonlóképpen
a legjobbak
közé tar- A
házszámtáblák
kicserélésévet
Csütörtök: „József
A."-bérlet.
tozott a
rendőrség,
az
újszegedi érintett ingatlantulajdonosok 17.70
Péntek:
„Erkel"-bérlet.
Kenderszövö
és a
Kiskereskedelmi Ft-ot tartoznak az ú j
házszámtábSzombat: Mojszejev-eg'yüttes
mű- Vállalat
vegyeskara,
valamint
a lák felszerelése alkalmából a vállalsora.
MAV-forgalom
férfikara.
kozó cég megbízottjának fizetni.
A Mojazejev-együttes vendégjátéka miatt a szombatiesti ( I V . 14)
Pillangókisasszony
„Ady"-bérletes
előadását elhalasztjuk 1951 m á j u s Függfiben maradt a Boivinnik Bronstein sakkvilágbajnoki mérkőzés
9., szeida eistére.
tizenkettedik játszmája
A vasárnap délutáni és esti Pa.
lotaszálló
előadásai elmaradnak.
Kedden játszották a Botvinnik— kor több lépésben elhárította ellen,
A z előadások kezdete este fél 8 Bronstein sakkvilágbajnoki mérkő- fele támadását, majd sikeres átcsoórakor.
portosítással ellentámadásba
meni
zés 12. játszmáját.
út.
'A'
játék
már
a
játszma
legelején
•
Bronstein helyzete
hamarosan
erősen kiéleződött.
A világos báIDÖJÁRÁSJELENTÉS.
Várha- bokkal játszó Bronstein igyekezett igen súlyossá vált. Menekvést kerestó időjárás:
újabb
felhőátvonulá- magához ragadni a kezdeményezést ve bástyáját is feláldozta huszárért,
sok, többfelé
eső, mérsékelt,
időn- és a 10. lépésben
gyalogáldozatot de a világbajnok támadása tovább,
ként élénkebb
nyugati,
északnyuga- hozott. Botvinnik megbízható
vé- ra is erős maradt.
Ezután
Botvinnik
több cserét
ti szél, A hőmérséklet
tovább
csök- delmi állást épített ki és Bronsteio.
ken.
nek támadás
indításához
újabb ajánlott fel és végjátékba vitte át
a játszmát.
A végjátékban anyagi
gyalogot kellett áldoznia.
fölényének döntően meg kell muÁPRILIS 12, CSÜTÖRTÖK.
Világosnak csupán e kettős áldo- tatkoznia. A játszma a 41. lépésben
Kossutb-rádló.
zat árán sikerült támadást indítani függőben maradt. Bronstein boríté7 Hanglemezek. 7.20 Népzene. 8 a sötét király ellen. Botvinnik ck- kolta a 41. lépést.
Dalok. 11.30 Elbeszélés. 12.30 Hanglemezek. 13 A Rádió szórakoztató
Csapatban 1. Honvédség 417 pont,
ATLÉTIKA.
zenekara játszik.
14.10
A Rádió
Női kezdők egyéni: t. Berényi La.
Gyermekújság műsora. 14.45 SzomCsongrád megye mezei bajnoksá- josné (Ruhagyári NV) 75 pont. Csaszédaink — barátaink. 15.30 Zenekari muzsika. 16.05 Iskolások rádió- gát Hódmezővásárhelyen rendezték. patban: 1. Honvédség 271 fiont.
ja. 16.25 Alapfokú politikai iskola. Nők, Serdülők: 1. Gila (Szentes) Vasárnap több sportágban megin1:16, 3.
17.10 A Néphadsereg híradója. 17.30 1:15.4. 2. Balogh (Makó)
dulnak a városi bajnokságok.
Tömegdalok. 17.50 Üzemi levelező- Putnoki (Szentes)
1:16.4. Cs: 1.
ink jelentik . . . 18.05 Az ifjúsági rá. Szentes. 2. Makó. 3. Algyő, IfjúsáVasárnap megkezdődnek
a röpdió műsora. 20.30 Legkedvesebb le- giak: 1. Faragó (Szeged) 2:10.2, 2. labda, kézilabda kispálya
és sakk
mezeim. 21.25 Kitagadott versek a
városi bajnokságának küzdelmei. —
szabadságharc költészetéből.
22.25 Kiss (Hódmezővásárhely) 2:13. 3. Azok az egyesületek, amelyek még
Ranschburg
(Szeged).
Cs:
1.
Szeged,
Magyar művészek muzsikáljak. 23
nem neveztek be, azonnal pótolják
Hajnóczi-utca
20 szám
Tánczene.
23 30 Szórakoztató mu- 2. Hódmezővásárhely, 3. Makó. Fel- a VTSB
zsika.
nőttek: 1. Wittenberger 3:25.4.
2. alatti hivatalos helyiségét#n.

*

Petőfi-rádió.
7 Verbunkosok. 7.35 Erő, egészség. 7.45 Színes muzsika. 8.30 'A
Szovjetúnió a szocializmus országa.
A Pravda riportja. 8.40 Operettrész.
lelek. 9.20 Iskolások rádiója.
10.10
Ének és zongora. 10.50 Bor Kálmán
zenekara. 15 Zenekari muzsika. 15
óra 40 Fiatalok zenei újságja. 16.10
Szovjet művészek hangversenye.
16
óra 50 Elbeszélés. 17.20 Könnyű zene. 17.40 Könyvismertetés. 17.55 A
magyar rádió műsora a Duna Cipőgyár dolgozóinak. 18.40 Szív küldi
szívnek. 19 Előadás. 19.15 A „Menyecske" népdalegyüttes énekel. 20
Közvetítés az Állami Operaházból.

Simon 3:26.4, 3. Arató 3:43.1 (mind
Makó). Cs: 1. Makó. Férfiak. Serdülők: 1. Szenes 4:48.2. 2. Balogh
4:49, 3. Vanyó 4:49.6 (mind Szeged).
Cs: 1. Szeged. Ifjúságiak: 1. Mihecz
(Makó) 5:57.3, 2. Lengyel (Szeged)
6:03.3. 3. Komáromi (Szeged) 6:07.2.
Cs: 1. Szeged. Felnőttek: 1, Bárkányi (Szeged) 13:14.3.
2. Zalavári
(Szeged) 13:22. 3. Balogh (Szeged)
13:31.4. Cs: 1. Szeged.
CÉLLÖVÉSZET.

Az MSZHSZ felszabadulásunk emlékére nagyszabású lóversenyt rendezett Szegeden.
Haladók egyéni
|EGY politúros rekamiéváz eladó. C S E P E L motorkerékpár. 125-ös ki- versenyében. 1. Lóránd (Sz. Hon| Lengyel.utca 33. fszt. 2.
26964 tűnő állapotban eladó. Oroszlán-u. véd) 258 pont. Csapatban 1. HonKezdők egyénu
26997 védség 1236 pont.
N Ő I sötétkék tavaszi, nyári kabát, 6. szám.
1 Pödör (honvédség) 10/91 pont. —
sötétkék kosztüm, selyemruha kö- T E L E F U N K E N , varázsszemes vizépalakra. fekete félcipő, 37-es el- lágvevő rádió alkalmi áron eladó.
26996
adó. Fél 12_töl l - i g megtekinthető Dugonics.tér 1. Rádiós.
Ismét nagy nyeremények
PATKÁNYFOGÓKUTYÁT
fiaival
Dózsa Gy-utca 7. I . em. 4.
cicák
F E H É R , zománcos, öntöttvas für- kölyök-puli, foxi, egerésző
a TQ-TÓ-ban!
dőkád és hozzávaló vörösrézkályha gazdát keresnek. Kálvária-úti vámmal
szemben.
eladó. Bocsíkai.utca 9. magasföld8 0 . 7 0 1
szint. 6
26978 T E L J E S E N ú j , fekete férfiöltöny
egy
N A G Y M É R E T Ű strandkabint
ke- (kosztümre átalakítható) és
59a.
resünk megvételre. Ajánlatokat ár- Íróasztal eladó, Sztálin-körút
alsó csengő.
27005
megjelöléssel a kiadóba kérünk.
O R O S Z , angol tanítást,
fordítást A Csongrádmegyei Ingatlanközvee héten a 12 találatos
títő Vállalat (Szeged. Sztálin-krt.
vállalok! Szentháromság-utca 59.
TIPPSZELVÉNY
20.) közli:
J ó állapotban lévő íróasztalt
ve.
sz.ünk. Erdőgéptelep, Roosewelt.tér F É L ház eladó. Szabadsajtó.u. 22.
T O T Ó - ü g y b e n felvilágosítást adnak
ELCSERÉLNÉM
szegedi
szóiba,
14. szám.
az Országos Takarékpénztár fiókjai
ELVESZETT
határsáv-igazlovány konyhás^ olcsóbérű lakásomat bués kerékpárigazolvány, Süvegh Ist- dapesti hasonlóért. Feltámadás-u.
26962
ván névre. Kérem a megtalálót a 30. udvar.
kiadóban adja le.
26991 K Ü L Ö N B E J A R A T U bútorozott sz 0 .
Műszaki -fényképezés
kiadó. UEBMANN. K.l.mwvu. lí '.l»|on <8-53
ÍRÓGÉPET
bérbevennék.
Varga | ba egy, vagy két férfinek
Imre, Feketeszél 63. ,
26987 'Érdeklődni: Takaréktár-u. 8. I, 4.

forintot nyert

Szemüvegiaviiáfl!

Az újszeged! Petőfi-pálya
műsora:

vasárnapi

Érdekesnek
ígérkező labdarugó
mérkőzéseket rendeznek
vasárnap
Újszegeden. Fél 5-kor Petőfi II.—
Dorozsnia, fél 3-kor Vörös Lobogó
Szegedi Kender—Honvéd II. megyei
bajnoki mérkőzések, fél 1-kor Petőfi ifi—Dorozsma ifi bajnoki.
Vívás. Az országos szakszervezeti
kardvivó bajnokság döntőjébe bejutott Magay, az Sz. Postás fiatal, te.
hetségcs versenyzője.
A S Z E G E D I R U H Á Z A T I BOLT
dolgozói
felszabadulásunk évfordulójának emlékére folyó
munkaversenyben j ó eredményekel
értek
el. Különösen értékesek az
elért
eredmények az anyagtakarókosság
és az
önköltségcsökkentés
telén.
Fodor Frigyes például a csomagolási anyag megtakarításánál
felajánlását 183 százalókra teljesítette. Kiveszik részüket a dolgozók a
békéért folyó harcból lelkes felvilágosító munkával is. A dolgozók nagy része különböző
tömegszervezetekben népnevelő
munkát
végez.
DÉIMAGYARORSZAG
politikai napilap,
•otoltlőj fierkoizlö 4t llael*)

ZOMBOR1 JÁNOS
SzorkuifS:

BÓDAY PAL
• z o i k o n t í í í g , Srogod, ltnln-u.fi,
Ttltfon 1 35-35 4t 30-03. - ÉlJtlI n t t k o n M U d
foléfon Hit t-m 34-38
Ifadíklvatoli Srtgod. Unln-u *
r»l»fon i 31-15 ét 35-00.

DélmagyarorsrOg Nyomda, Szagai
Ftlétót vazatSi Frizkin Síndat

