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A Béke Világtanács Prágában ülésező titkársága 

felszólítja a világ békeszerető erőit, 

tiltakozzanak a francia kormány határozata ellen 

Prága. (CTK). A Béke Világta-

nács Prágában ülésező titkársága 

nyilalkozatot tett közzé, amelyben 

hangsúlyozza, hogy „egyetlen kor-

mány rendőri intézkedései sem hát-

fáltalhat ják a Béke Világtanács 

feladatainak végrehajtását, nem 

gyöngíthetik szervezetét, tevékeny-

ségét és a békevilágmozgalom fej-

lődését." 

A nyilatkozat a továbbiakban így 

folytatja: „A Béke Világtanács 

a: emberek százmillióit mozgósí-

totta nz atomfegyverek és más tö-

megpusztításra alkalmas fegyverek 

betiltására, n fegyveres crök egy-

időben történő ellenőrzött csökken-

tésére, Németország és Japán le-

fegyverzésére, a koreai konfliktus 

békés rendezésére, és az öl nagy-

hatalom közötti békeegyezmény lé-

tesítésére vonatkozó javaslatol: tá-
mogatására. 

A Béke Világtanács titkársága 
megállapítja ezt a nyugtalanító 
tényt, hogy a francia kormánynak 
ez az intézkedése egybeesik a nem-
zetközi helyzet súlyosbodásával és 
az új világháború előkészítésével. 

A nyilatkozat végül megállapít-

j a : 

„A tiltakozásnak ez a hulláma, 

amely egyre szélesedik és mélyül, 

azoknak a rokonszenvét és támoga. 

táaít is meg fogja nyerni, akik ed.. 

dig habozlak, hogy résztvegyenek 

a békéért folyó harcban. Ugyan, 

akkor fokozódni fog a Béke Vi-

láglanács határozatainak megváló. 

vitására és mindenekelőtt, az öt 

nagyhatalom közötti békeegyez-

miny aláírásának támogatására 

megindult mozgalom," 

A szovjet nemzetközi joggal ismerkedtek 

a szovjet jogi tanfolyam hallgatói 

A szegedi szovjet jogi tanfolyam 
6, előadását dr. Hajdú Gyula elv. 
társ, budapesti egyetemi tanúr tar-
totta meg a Tudományegyetem 
nagytermében „A szovjet nemzetkö. 
i i jog" címmel. Hajdú elvtárs be-
vezetőjében megállapította,,"hogy a 
szocialista, majd a kommunista tár-
sadalom felépítésére a szovjet ál-
lamon belül is. és az más államok-
kal való érintkezésben is törvényes-
ségre és békére van szükség. Ez n 
törvényesség azonban nem azonos a 
kizsákmányolás zavartalanságát biz-
tosító burzsoá törvényességgel, ha-
nem ellenkezőleg, mindenfajta ki-
zsákmányolás és elnyomás meg-

szüntetését szolgálja. 
Behatóan ismertette Hajdú elv-

társ a Szovjetúnió külpolitikájának 
irányelveit is. Elcsen. mutatott rá 
azokra a különbségekre, amelyek a 
kapitalista államoknak az új hábo-
rú előkészítését szolgáló szövetségi 
szerződései és a Szovjetuniónak 
más államokkal kötött baráti szer-
ződései között mutatkoznak. Befe-
jezésül Hajdú elvtárs a nemzetközi 
poiitikn mai eseményei köziit szá-
mos példával igazolta a Szovjetúnió 
őszinte és következetes békeakara-
tát. amely napjainkban a külügymi-
niszterhelyettesek párizsi konferen-
ciáján jut kifejezésre. 

A Lityeraturnaja Gazeta a koreai hadműveletekről 

Moszkva. P. Krajnpv, a Lityera-

turnaja Gazdában összefoglaló 

kenet a d a koreai hadműveletekről. 

Ismeretes, hogy egy hónappal 

ese'őtt a beavatkozók csapatainak 

Szöul környéken óriási anyagi és 

emberveszteség árán sikerült át-

kelniük a Hán-folyón. MncArthur 

tábornok arra «zárr.itoit, hogy 

döntő c> apást mér a néphadsereg 

egyséeeirc. De a beavatkozók csak 

jelentéktelen előrehaladó-1 tellek 

Szöultól észak felé. 

A néphadsereg és a klnal ön-

I entesek jnifela'dozó védelmi 

liarrnkhan nagv veszteségeket 

nknztak az e'lenfégnek. 

A legutóbbi ütközetben csupán a 

középső frontszakaszon néhány 

nap alatt több mint 2300 ellen-

séges katonát és tisztet semmisí-

tettek és sebesítettek meg. 

Három hónap alatt a beavatkozók 

halottakban cs sebesültekben több 

mint 00.000 és foglyokban kb. 27 

ezer embert vesztettek. 

A koreai néphadsereg egységet 

és a kínai önkéntesek egyben 

nagymennyiségű e.l'enséges ha-

dianyagot semmisítettek meg 

és zsákmányoltak 

Csupán harckocsikban 262 az el-

leni ig vesztesége és 421 ellenséges 

repülőgépet lőttek le. 

fl koreai néphadss'en IfiparancsntiHságának április 1 H 
hadielentése 

Pheniau, (TASZSZ). A Koreai 
Népi Demokratikus Köztársaság 
néphadseregének főparancsnoksága 
április 11-én közli: 

A néphadsereg egységei a kinai 

önkéntesekkel együtt az arcvonat 

va'amennyi szakaszán folytatják 

P keméy harcot, miközben- jelentős 

veszteségeket okoznak az ellenség-

nek. 

• 
Phenjan, (TASZSZ). Kedden az 

amerikai légikalózok ismét többszáz 
időzített bombát dobtak Phenjan 
valamennyi lakónegyedére. A bé-
kés lakosság körében a bombatá. 
madásnak több áldozata van. 

A megyei tanáén rendeletet hozott 
a burgonya szabad szállításáról 

Csongrád megye tanácsa a tava-
szi bupgonyabegyüj lésre úiabb 
rendelkezést hozott. Eszerint mind-
azok a termelők, akiknek beadási 
hátralékuk nincs és a Mezőtorv' 
Vállalattal szállítási szerződést. kö-
töttek, a szerződésnek eleget tet-
tek — a beadott burgonyameny-
nyiséggel azonos mennyiségű bur-
gonyát hozhatnak forgalomba sza-
badon. A burgonyának szabadon 
való szállítására a községi taná-
csoktól kannak szállítási engedélyt. 
Ezen feltüntetik a mennyiséget és 
azt, hogy honném, hová szállítjálj 
a burgonyát. Ezzel az újabb ren 
delkezéssei megyei tanácsunk biz-
tosítani akarja a városi dolgozók-
nak burgonyával való ellátását, de 

egyben segítséget nyújt a köteles-
ségüket becsületesen teljesítő dol-
gozó parasztoknak is. 

D ISZ-HIREK 

A DISZ alapszervezetek kultúr-

és sportfelelösei részére ma, pén 

leken délután 6 órakor értekezlet 

lesz. 

Üzemi, egyetemi, középiskolai, 

politikai körzetvezetőknek szómba-

,ton délután 5 órakor propaganda-

zemmári utmot tart a városi 

DISz-bizottság. Minden polititikai 

S-.örzetvezetö elvtárs feltétlenül és 

pontosan jelenjen meg. 

M INDENES bejárónőt felveszek. 
Szilágyi-utca 1. szám. em. 7. ajtó. 
KÉT ú j női tavaszikabát, fekete és 
eötétkók eladő vékony alakra. — 
Lakatos. Kossuth Lajos-sugárút 30 
ETERNIT idomok, csőmenetvágó 
.ábori satú, próba:zivattyú eladó. 
Ságvári Endre-utea 3. 27012 

ELADÓ: kis jégszekrény, porcel-
lán étkészlet. Kelemen.utca 11. I. 
em. 1. 27011 

VILÁGOS hálószobabútor és mo. 
dern ebédilő eladó. Bolyai János-u. 
20 szám. 
KOMOLY asszonyt heti 2 - 3 fái-
napi munkára, nagymosásra felve-
veszek. Jelentkezni péntek déltől 
szombat délig. Varga, Timár-u, 8a, 

KÜLÖNBÖZŐ méretű deszkák el-
adók. Cini a kidóban. 
GÁZREZSÓT, vagy tűzhelyet meg. 
vételre keresek. Somogyi-utca 24. 
Fényképész. 27007 

VAJSZÍNŰ mély gyermekkocsi és 
egy tűzhely eladó. Újszeged, Pécs-
kai-utca 9. 27z32 
EBÉDLÖSZEKRÉNY. férfikerék, 
pár. kis asztal eladó. Juhász Gy-
utca 31. 

ZSÁKDARABOK, súrol órongywak 
alkalmasak, eladók. Kálvária-u. 21a. 
ÓCSKA cipőket állandóan veszek. 
Gém.utoa 5. 27040 

FÉL ház eladó. Szábadsajtó-u. 22. 
AZ I . számú belgyógyászati klini-
ka Tiszaparton, kutyákat vásárol. 

A VB elnöke közli 

Felhívom az állami üzemek, 

vállalatok, hivatalok és egyéb 

intézmények vezetőit, amelyek a 

pótje"-el£zámolást még nem hoz. 

t i k vissza, hogy a tanács keres-

kedelmi osztályán (Bérház, volt 

Kalmár-üzlethelyiség) még e hé. 

ten számoljanak „1, különben a ve 

zetésük alatt álló intézmény dol. 

gozói a májusi pót jegy ellátásból 

kimaradnak. 
* 

Szeged városban folyó évi má-

jus Ivó 5-én (szombaton) sertés, 

Juh; kecske. 0-án (vasárnap) ál at_ 

ós kirakodóvásár lesz. 

A vásárra csakis a vérvételen 

kedvező eredménnyel átesett és 

szabad marhalevélkezelés alá eső 

egypatás állatok (ló, szamár, ösz-

vér) hajthatók fel. 
* 

A S Z E G E D I városi tanács fel-
hívja azokat a dolgozó paraszto-
kat. akik zöldségfélére és gyü-
mölcsre termelési szerződést kö-
töttek, hogy hétfőtől, 16-ától fel-
tétlen jelentkezzenek a Marx-tér 
20. szám alatt lévő begyűjtési osz 
tályon. A szerződést mindenki vi-
gye magával, hegy igazolni tud-
ják, mekkora területre kötöttek 
szerződést. Nagyon fontos ennek 
teljesítése, mert a beszolgáltatás-
nál figyelembe veszik annak a te-
rületnek a nagyságát, amelyen 
r'Terz-Hé'es növéovt tevmelnsk. 

N A P I R E N D 
Péntek, 1951. április lo. 

MOZI 

Szabadság (tel. 40-25.) 6, 8: Fel. 

szabadult föld, (Április 25.ig.) 

Vörös Csillag (tel. 33-44.) 6, 8: 

Csapda. (Április 13-ig.) 

Fáklya 6. 8: Történet a szénről 
sfb. (Április 15-ig.) 

A Fáklya.moziban vasárnap dél-
előtt fél 11 órakor filmmatiné. Be-
mutatásra kerül a „Vigad az erdő" 
cimű film. 

SZ ÍNHÁZ 

Péntek: Palotaszálló. „Erkel" , 
bérlet. 

Szombat: A Szovjetunió Állami 
Népi Táncegyüttesének műsora. 

A Mojszejev-együttes vendégjáté. 
ka miatt a szombatesti ( IV. 14) 
Pillangókisasszony ,,Adp"-bárletes 
előadását elhalasztjuk 1951 május 
9., szerda estére. 

A vasárnap délutáni és esti Pa-
lotaszálló előadásai elmaradnak. 

Az előadások kezdete este fél S 
órakor. 

TÁJSZÍNHÁZ: -

Április 13. Ujiszentiván: ..Házas-
ság hozománnyál" este 7 órakor. 

• 

A nappali hőmérséklet alig változik 

Várhaló időjárás: változóan fel-
hős idő, főként délen és keleten 
még lehet eső, mérsékeli, időnként 
élénk északi szél. A Dunántúlon 
éjszakai fagyok. A nappali hő-
mérséklet alig változik. 

• 
ÁPRIL IS 13, PÉNTEK 

Kossuth-rád'ó 

7.05 Hanglemez. 7.15 Hangszer-
szólók. 8 Tarka muzsika. 11.30 Pe-
tőfi politikai és katonai pályája. 
12.30 Az Államvédelmi Hatóság' 
Határőrség Zenekara játszik. 13.15 
Az Oszipov-együttes játszik. 14.25 
Operettegyültesek. 15.30 Littassy 
György énekel. 15.55 Hanglemez. 
16.20 Iskolások rádiója. 17.10 Dol-
gozóknak zenéről. 18 Alapfokú po-
litikai iskola. 20.30 Tánczene. 20.40 
A Fővárosi Zenekar játszik. 22.25 
Tánczene. 23.20 Zenekari muzsika. 

Petőfi-rádió 

7 Román zene. 7.35 Tíz perc tu-
domány. 7.45 Dalok. 8.15 Könnyű 
zenekari muzsika. 9.26 Iskolások 
rádiója. 10.10 Baráti népek kóru-
sai. 10.40 Zongora. 11 óvodások 
műsora. 11.20 Vidám dalok. 15 Ma. 
gyar népzene. 15.40 Könnyű szovjet 
dalok. 17 Szív küldi szívnek. 17.40 
Operarészleiek. 18 Gárdisták elő-
re! 18.40 a VI I . kerületi MNDSz-
énekkar énekel. 19 I I . Rákóczi Fe-
renc. Előadás. 19.15 Magyar mu-
zsika. 19.35 Egy falu — egy nó-
ta. 20 Elbeszélés. 20.20 Esti dal-
lamok. 20.45 A Falurádió negyed-
órája. 21.30 Népzene. 22.15 A ma-
gyar rádió szórakoztató műsora a 
lengyel rádió hallgatóinak. 

Két ér alatt Uépex általános iskolai tanárokat 

a pedagógiai főiskola 
Népi demokráciánkban megváltó-

zott a dolgozók helyzete-és minden 
munkát nagyobb magbecsülés illet, 
mint a múltban. Megváltozol t a 
pedagógusok helyzete is: felelős-
ségteljes ne.velömunkájukért szere, 
tet és bizalom veszi körűi őket. A 
pedagógusokra egész népünk fél-
tett kincséi, biztos, boldog jövőjé-
nek zálogát ós a szülök, a család 
személyes drága tulajdonát: a 
gjvnneket, az ifjúságot bízzuk, 
óriási a felelősség, de szebb fel-
adat el sem képzelhető, mint a 
gyermekek szocialista nevelése. 
Mindazok; akik ina általános isko-
lai tanárnak készülnek, ezt a hi-
vatást. ezt a magasztos életcélt vá-
lasztották maguknak. 

Az általános iskolák számára a 
pedagógiai főiskolák képzik ki a 
tanárokat, akikre városon, dc kü-
lönösen falun nagy hivatás vár. 
Az általános iskolai tanárokra vár 
a múlt rend-szer egyik bűnének: a 
falu kulturális elmaradottságának 
felszámolása. Ahogy az 5 éves terv 
során kigyúlnak a villanylámpák 
a legeldugottabb kis faluban is, 
ugyanúgy a szellem, a tudás fé-
nyének is be kell hatolnia az or-
szág minden zugába, el kell jutnia 
minden kis parasztgyerekhez. En-
nek a feladatnak nagyszerűségét 
legjobban azok a munkás- és pa-
rasztfiú talok érezhetik ál. akikben 

él a mult elnyomásának, szenvedé-
seinek tudata és most éppen ezért 
készülnek erre a pályára. 

Pedagógiai főiskola négy1 he-
lyen működik az országban, még-
pedig Budapesten, Szegeden, Pé-
csett és Egerben. (A főiskola sze-
gedi gíme: Április 4-útja 8.) A ta-
nulmányi idő mindenütt 2 eszten-
dő. Miudcn pedagógiai főiskola 
mellett gyakorló általános iskola 
működik s így a hallgatók már 
első-, másodéves korukban meg-
ismerkednek a nevelői munka gya-
korlati részével is. kapcsolatba ke-
rülnek a gyermekekkel. A harma-
dik évben a hallgatók tanítási gya-
korlaton vannak, aniikoris az or-
szág valamelyik általános iskolá-
jában fizetett állást kapnak. 

A pedagógiai főiskoláról kikerü-
lő tanároknak nemcsak az a fel-
adatuk, hogy szaktárgyaikat tanít-
sák osztályaikban, hanem szocialis-
ta nevelést is kell adniok tanítvá-
nyaiknak. Minden gyermek keresz-
tülhalad az általános iskolai ta-
nár embertformáló kezén és ez a 
lény egész népünk fejlődése szem-
[><míjából különösen fontossá teszi 
uz általános iskolai tanárok mun-
káját. Az általános iskolai tanárok 
tevékeny vezetői lesznek az úttörő-
mozgalomnak is, együtlélnek az if 
júsággal, résztvesznek, de egyúttal 
irányítják is megmozdulásaikat. 

„Ml OLYAN EMBEREK VAGYUNK, 
AKIK NEMCSAK A MÁRA G O N D O L N A K . . * 
Rí Úlszegedi Xürtpskolai Kollégium fia aljai megértéssel fogadták 

a kollégiumi hozzájárulást 
A napokban az Ujszegedi Állami 

Középiskolai Kollégium diákjai tag-
gyűlést tartoltak, amelyen megtár. 
gyatták a szülői kollégiumi hozzá-
járulást az elkövetkező tanévre. 

Szatmári elvtárs, a kollégium 
igazgatója beszámolójában ismertet-
te azokat a nagyjelentőségű szoci-
ális juttatásokat, amelyeket a dol-
gozó nép állama nyújt tanuló ifjú-
ságunknak. Beszédében megemlítet-
te, hogy ebben az évben 50.500 ta-
nuló részesült tandíjmentességben 
és teljes ellátásban. 

— Felmérhetetlen ez a segítség — 
mondotta beszédében —, ha azt 
vesszük figyelembe, hogv az isko-
lák elvégzése ul'ún azonnal 

állásba is helyezik 
tanult fiataljainkat. A Horthy-rend-
szerben ezer és ezer diplomás mér-
nök havat lapátolt, inségkonyhára 
járt, mert az iskolák elvégzése után 
nem tudott elhelyezkedni képzettsé. 
gének megfelelő helyen. 

Szatmári elvtárs beszámolója után 
j többen felszólaltak és helyeselték a 
szülői hozzájárulást. Bárkai Mihály 
tanuló havonta 150 forint hozzájá-
rulást fizet majd a következő tan-
évben. Ő így beszélt: 

— Amikor értesültem arról, hogy 
havonta 150 forintot kell fizetnem, 
arra gondoltam, hogy ez a hozzá-
járulás csak 

e'Biivészö riszt 
annak, amit cn az államtót kapok. 

Elhatároztam. mindent elkövetek, 

hogy szüleim hozzájárulásával, 

szünidő alatti munkáinmai megszer. 

zem ezt az összeget. 

MNDSz-HIREK 
Nőnapot tart pénteken délután 

fél 6 órakor a Szendrey Julia-
csoport, 6 órakor a Móraváros és 
Zója-csoport, műsoros nőnapot, a 
Rókusi és a Belváros II., a Már-
cius 8.-csoport pedig 7 órakor a 
Sárkány-utca 13. szám alatt. Az 
Alsóvárosi csoport 6 órakor veze-
tőségválasztó taggyűlést, p Belvá-
ros I. 6 órakor, a Martos Flóra-
csoport 7 órakor orvosi előadást 
tart. 

Balázs Tibor elmondotta, hogy 
apja falusi kisiparos. Május t-re az 
ő falujában is megalakul a kisipari 
szövetkozet és ennek édesapja is 
tagja lesz. 

— Holnap pedig megírom a szü-
leimnek, — jelentette ki büszkén 
—, hogy csak 100 forint hozzájáru-
lást kér az.állam tőlük. Ezt a pénzt 
pedig a szövetkezetben könnyen 
előteremthetjük. Olyan ez a pénz, 
mintha egyik zsebünkből a másikba 
tennénk, hiszen ezzel is a mi or-
szágunkat építjük 

— Mi olyan emberek vagyunk — 
mondotta felszólalásában Kiss La-
jos tanuló, akik nemcsak a mára 
gondolnak. Felszabadulásunk óta 
sokat kaptunk az államtól. Ha ön . 
tudatosak vagyunk, készségesen vál. 
táljuk ezt a csekély áldozatot. Nem 
torpanunk meg a nehézséeok r'"'\ 
hanem 

legyőzzük azokat. 
Harcolunk a reakció ellen, mert 
tudjuk, hogy a lemorzsolódással a 
háborús uszítók malmára hajtanánk 
a vizet. 

Ugyanígy beszélt Gnett „Sándor, 
Szilágyi Sámuel, Orbán Ferenc, 
Nagy József, Vidéki Ferenc, Lőköf 
Ferenc, Sillci Lajos, Kukovecz Fe-
renc. Felszólalásaikban valamenV-
nyien hangsúlyozták, tudják miért 
szükséges ez a hozzájárulás: új is-
kolák, ú j kollégiumok épülnek a 
közeljövőben a tanulnivágvó fiatal, 
súg számára. Az onnan kikerüld 
ezer és ezer új mérnök, orvos, ve-
gyész pedig tudományát a dolgozó 
nép szolgálatúba állítja és a fizikai 
dolgozókkal karöltve küzd az öt-
éves tervek, a szocializmus mielőb-
bi megvalósításáért. 

Szeged város súlyemeld bajnoksága 

A Szegedi Lokomotív rendezésé-
hen vasárnap este 6 órai kezdette! 
tartják meg Szeged város egyéni 
súlyemelő bajnok:ágait a Vasutas-
stadion tornatermében. A nagysza-

básúnak Ígérkező bajnokságon 4 
Diósgyőri VTK, a Hódmezővásárhe-
lyi Dózsa, a Szegedi Lokomotív és 
a Szegedi Postás versenyzői indul-
nak. 

A szegcdi NI! t..es csapatuk heti 
edzései. 

Mint ismeretes, az NB l-es lab-
darugóbajnokságban a vasárnapi 
forduló elmarad, ezért a Szegedi 
Honvéd nem tart kétkapus edzést, 
hanem levezető erőnléti és köny-
nyebb labdaedzést végeztek. 'A Sze-
gedi Petőfi a szokásos heti erőn-
léti edzéseken kívül csütörtökön 
délután az első és a második csa-
pata egymás ellen játszott 

I S M E R I - E A 

K O L L E K T Í V 
T I P P S Z E L V É N Y T ? 
Felvilágosításéri forduljon 
az Országos Takarékpénztár 
helyi f iók jához 

Magyar Kupa kusárlabdamcrkőzé*. 

A rókusi tornacsarnokban vasár-
nap délelőtt tt órai kezdette) ren. 
dezik meg a Szegedi Postás—Szol. 
noki Honvéd női és 12 órakor Sze-
gedi Postás—Zalaegerszegi Pedagó-
gus SE férfi Magyar Kupa kosár-
Inbdakiizdelmeinek uz első fordít-
lóját. 

SZAKSZERVEZET I H Í R E K 

A Házfelügyelők Szakszerveze-

te 13-án, pénteken este 7 órakor 

taggyűlést tart központi előadó-

val. 

DÉLMAGYAHORSZÁG 
po'itikol noctlop. 

'eletelői nerkesift ti llodOi 
ZOMBORT JÁNOS 

SZWICMIM: 
BODAY PAL 

•reikeutóiég I Szeged, lenln-u. ft. 
Tetefon i 35-35 t, 30-03 - fji.ll 

te lefon ei'e 5 ló' 34-38 
Kiadóhivatal i Szeged, lentn-t, e 

Telefoni 31-18 t, 35.QQ. 

' Dőlmogygrorizőg Nyomda, Szeged 
Felelőt vezetői Prukln Sőndoi. 


