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A vietnámi partizánok hőstette 

A vielxiítmi néphadsereg felszabó- \ az ellenség fellegváraiba Képün. 
dftotta az ország kilenctized ré- kön saigoni ..látogatásuk" eredmé-
Bzél. de a francia gyarmatosítók nye látható. A partizánok eljutot-
óltal megszállt területim sincs nyűg- tak a megszállt főváros szivébe és 
tuk nz idegen elnyomóknak. A hős elpuszlítot ál; a francia csapatok 
vietnámi partizánok benyomulnak, autóparkjának egy részét. 

Nagysikerű operaesten szerepelt Szegeden 

Svéd Sándor 

Héttőn este a Szegedi Nemzeti 
Színházban tartotta Svéd Sándor, 
a Magyar Népköztársaság kiváló 
művésze operaestjét. A hangver-
senyen Ralfay Erzsi és Gera Ist-
ván, az Állami Operaház tagjai 
működtek közre. A sikeres est ki-
váló számait Verdi, Csajkovszkij, 
Puccini és Leoncavallo operáinak 
leghatásosabb szemelvényeiből vá-
logatták össze. Szerepelt még a 
műsoron Farkas Ferenc Csinom 
Palkójának egyik kettőse ls. 

Svéd Sándor technikai bravú-
rokban gazdag előadásából ki-
emeljük énekének azt a minden 
nagy művészt jellemző vonását, 
hogy az előadott müveknek újabb 
es újabb szépséged tudja megmu-
tatni. Svéd Sándor éneke nem 
egyszerű visszaadása, hanem — 
elsősorban a dinamikai kiemelések 
és a ritmus terén —- valóságos 
újraalkotása, művészt újraterem-
tésé a szerzők műveinek. Előadá-

sa — amellett, hogy a legkisebb 
részlet is maga tökéletességében 
domborodott ki — péifldmutatóan 1 
szólaltatta meg az előadott mű-' 
vek eszmei mondanivalóját is. A 
szövegkiejlés közérthetősége is 
adntaszerüen érvényesült, 

Raííay Erzsi kohratúr-szopránja 
tói oldotta meg szereplése nem 
könnyű technikát feladatait: hang-
jának hajlékonysága és elevensége I 
a müvek mondanivalójának hű 
tolmácsolásával párosult. Gera Ist-
ván kiváló tenorja méltó módon 
egészítette kJ Svéd Sándor és Raí-
íay Erzsi művészi munkáját. Hang-' 
jónak szépsége és képzettsége' 
előadásának talán túlságos fegyel-
mezettségét sikeresen ellensúlyozta.' 

Az Országos Filharmóniának 
Szerdahelyi László vezetésével 
közreműködő zenekara nagy Igye-
kezettel, de nem mindig sikerrel 
látszott. (ö. 1.) 

Szigorú ítéletek a tejbeadásí kötelezettség 
teljesítésének szabotálásáért 

Megyénk területén sok dolgozó 
paraszt felismerve annak jelentő, 
régét, hogy a begyűjtést kötelezett-
bég határidő előtti teljesítésével 
szocialista építésűinket segíti elő — 
jóval határidő előtt teljesíti tojás-, 
baromfi-, tejbeadási, vagy éppen 
adófizetési kötelezett régét. Vannak 
azonban olyan dolgozó párasztok 
is, akik különféle kifogásokkal igye. 
keznek kibújni a törvényes, kötele, 
zettségek teljesítése alól. 

Az elmúlt napokban számos dol. 
gozó parasztot vontak felelősségre 
a népbírósági tárgyalásokon, ami-
ért nem teljesítették elmúlt évi tej. 
beadásukat- Ezek között van Zsó-
tér Mihály algyői 11 holdas közép, 
paraszt, aki 1950 október 1-tól 1951 
október 1-ip 401 liter tejbeadását 
szabotálta el. A szegedi járásbíró-
ság három hónapi börtönbüntetésre 
ítélte. Farkas Cs. Lajos 17 hoktaö 

középparaszt az elmúlt évben 3 hó. 
napon keresztül 135 liter tej be-
adási kötelezettségének nem tett 
eleget. Ezért 1000 forint pénzbün-
tetésre ítélték. 

A csongrádi járásbíróság Barna 
Sándorné 6 holdas do'gozó paraszt-
asszonyt vonta felelősségre, mert 
elmük évi tejbeadásának nem lett 
e'egct Négy hónapi börtönre ítél-
ték. 

A hódmezővásárhelyi járásbíró-
ság Mayer Károly kupecet vonta 
felelősrégre. Mayer Károly szintén | 
szabotálta a tejbeadás teljesítését ] 
és egy darab fejős tehenét nem je. 
lentetie be. A járásbíróság egy évi 
börtönbüntetésre ítélte és be nem 
jelentett tehenét elkobozta. Az íté-
letet súlyosbította az Is, hogy 
Mayer Károly 50 kilogrammos ser-
tést engedély nélkül vágott te-

Megyei pedagógus értekezlet 

Hódmezővásárhelyen 

A Magyar-Szovjet Barátság Hó. 
napja keimében az MSZT megyei 
titkársága, a megyei tanács okta-
tási osztálya és a pedagógus szak-
szervezet együttes rendezésében 
március 2 án, vasárnap délelőtt 9 
órai kezdettel Hódmezővásárhelyen, 
a városi tanács közgyűlési termé-
ben megyei pedagógus konferenciát 
rendez. 

A megyei értekezleten előadást 
fart Toldi István Kossuth díjas ne-

velő. aki nemrégiben a Szovjetunió-
ban járt és tanulmányozta a szov. 
jet pedagógiai módszereket. Neve-
lőink már az eddigiek során is 
bátran alkalmazták azokat a kime-
rítheteleo tapasz ta tokat , amelye-
ket a szovjet neveléstudomány 
nyújt s bizonyos, hogy ez a megyei 
konferencia még jobban elősegíti 
nevelőinket abban a nehéz és fele-
lősségteljes munkában, amelyet az 
ú j ember nevelése jelen*. 

N A P I R E N D 
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MOZI 

Szabadsáqt 6 és 8: Naqy koncert 
(február 29-ig). 

Vörös Cslllaq: 6 és 8: Szemplllád 
zlzzenésére — Aladdin és a csoda-
lámpa ifebruár 29-tg). 

Fáklya: 6 és 8: Távol Moszkvától 
(ma utoljára). 

SZÍNHÁZ 

Este 7 óra: Havasi kürt. Csokonai 
bérlet (8). 

TAJSZINH AZ 

Mindszenten: Tűzkeresztséq 

MUZEUM 
Fejlődéstörténeti .ep'A-rOves'tetl és 

népi cserepesség kiállítás-: délelőtt 
9 órától délután 3_tg. szombat és 
vasárnap délelőtt 9_tűl l.lg. 

KÖNYVTAR 
Egyetemi: Délelőtt 10 órától este 

9 óráig (Könyvkölcsönzés: 12-től 
8 óráig. 
Somogyi: Köznapokon délelőtt 10 

érától délután 5 tg. 

IDÖ JÁRÁSJELENTÉS 

Várható Időjárás csütörtök estiq: 
Mérsékelt, időnként élénk északnyu-
gati szél. Felhős tdö. több helyen, 
főleg az orszáq keleti felében méa 
havaseső. A hőmérséklet allq válto-
zik. 

• 
Február 28-án,. csütörtökön a vár-

ható napi középhcmérséklet ország-
szerte négy fok alatt lesz. 

H Í R E K 
SZÉNBANYASZATUNK do'gozó! ked-

den országos viszonylatban 100.1 szá-
zalékra teljesítették napi tervüket A 
legjobb eredményt a borsodi tröszt 
érte el 109 3 százalékos teljesítmé-
nyével. Az ózdi tröszt 105.8, a néq-
rádl tröszt pedig 105.2 százalékra 
teljesítette keddi tervét. 

ANNA SEGHERS, Nemzetközi SztáÜn-
dílJal kitüntetett német trónő. a Bé-
ke Világtanács tagja szerdán látoga-
tást tett Sztálinvárosban. 

A SZOVJETUNIÓ segítségének újabb 
meqn vitatkozása ként az elmúlt héten 
két troliIbu.sz érkezett Budapestre. A 
két új troMibeszt már ezen a héten 
forgalomba állítják. 

A NYUGATNÉMETORSZAGI brit. meg-
szálló hatóságok kedden további ti-
zenöt súlyos fegyházbüntetésre ítélt 
náci háborús bűnöst bocsá'o'tak sza-
badon a werli katonai fogházból. Kza-
badonbocsálásukat Adenauer eszkö-
zölte ki londoni látogatása alkalmá-
val. 

A SZOVJET KÖNYV HAZABAN kiállí-
tási rendeztek a legúiabb szovlet mü-
vészeti könvvekböl. A kiállítást ked-
den este Jánosi Ferenc, a népműve-
lési miniszter első helyettese nyi'o'ta 
meg Szabolcsi Bence Kossuth dijas, 
szovjet zenetörténeti művekről tar-
tott e'öadást Makav Margit színmű-
vésznő Gorkij müveiből adott elo 
részleteket 

AZ INDONÉZ politikai körök és a 
satló figyelmének középpontjában to-
vábbra is a kormányválság áll. Ed-
dig már valamennyi nagy politikát 
párt kifejtette, hoey ellenzi az úgv-
nevezett „kölcsönös biztonsági tör-
vény" alánján nyújtandó amerikai 
segély" elfogadását. 

RÁDIÓ MAI MŰSORA 

CSÜTÖRTÖK, 1952. FEBRUÁR 20. 
KOSSUTHRADIO 

r, Zenés műsor. 5.50 Hírek. B Falu-
rádió. 6-30 Hanglemezek. 6.45 Hí-
rek. 7 Hanglemezek 7.45 t)zemi tu-
dósítók lolen'ése. 8 05 Könnyű zene. 
11.30 összeállítás. 12 Hírek. 12.30 
Magyar kórusok. 13.15 Szórakoztató 
zene. 24.15 Gverinekúlsóg. 1-4.50 Elő-
adás. 15 30 Népek dalai. 16.15 Rá-
dió Politikai Kör (üzemi). 1650 Kan-
táta 18 Rendelet'smertetés. 17.10 
Néphadsereg híradója 17.40 Jó mun-
káéit szép muzsikát. 18 Ifjúság hang-
ja. 18.20 Kórusok 19 Egy falu — 
egy nóta 20 Hírek. 20.40 Bcgyültési 
verseny hírei. 20.45 Operaközvetítés. 
(A .sevillai borbély). 22.15 Hirek. 23 
óra 35 Népzepe. 

PETÖFI-RADIO 

6 Operett és fUmdu'ok. 6.35 Hang-
lemez. 6.45 Torna 7 Kórusok. 7.33 
Magyar muzsika. 8-30 Előadás. '3.40 
I.eliár-datok 9.20 Orcsz nyelvlecke. 
9.40 Úttörő snorthiradó. 10 titr út-
it'. 10 . Magvar kamarazene. 10.50 Né-
pi zene 15 Zenei üiság. 15 30 Dalok. 
15.50 Előadás. 16.10 Hegedűs/.ám. 6 
óra 40 Regénvrészle' 17 llang eme-
zek. 17 30 Hirek. 17.40 Falurádió. 17 
éra 55 Chopin müveiből. 18.40 Szív 
küldi szívnek. 19 Előadás. 19.15 
Spor" nevvedóra 10-30 Hangverseny. 
20.10 T;nczene. 21.30 Dokument-Já-
ték. 22.10 Magyar művészei; muzsi-
kálnak. 

* P á r t h i r e k 

Értesítjük a politikai gaz-
daságtan szakon tanuló fel-
sőfokú egyéni tanulóinkat, 
hogy részükre március 4-én, 
kedden délután 5 órai kez-
dettel tanulóköri tartunk a 
Pártoktatás Házában. 

Kérjük a pontos megjele-
nést. Külön meghívót nem 
küldünk. 

Értesítjük a Párttörténetet tanul-
mányozó felsőfokú egyéni tanuló-
inkat, hogy részükre pénteken, 
délután 5 órai kezdettel tanulóköri 
tartunk az Építőipari Technikum-
ban. (Horváth Mihály-u.). 

Értesítjük a Bolsevik Párt 
történetét tanu mányozó kö-
zép- és felsőkáder egyéni 
tanulóinkat, hogy részükre 
március 2-án, vasárnap dé -
előtt 9 órakor tartunk elő-
adást a dialektikus materia-
lizmus második részéből a 
Pártoktatás Házában. 

Kérjük az elvtársak' fel-
tétlen megjelenését. Kü'ön 
meghívót nem küldünk. 

Értesítjük a felső és középkáder 

szakon tanuló elvtársakat, hogy az 

Állami Könyvkiadó Vállalathoz ér-

kezett az anyaghoz kapcsolódó iro-

dalom. 

Értesítjük a középfokú propa-

ganda szeminárium hallgatóit, hogy 

A klerikális reakció c. anyag helyett 

Rákosi elvtárs étete című anyagot 

tárgyalják meg. Az anyagot az 

alapszervezethez küldik. Vegyék át 

az elvtársak és tanulmányozzák, A 

politikai iskolán február 25-től 2 

héten át dolgozzák fel. 

Értesítjük az alap. és középfokú 

politikai iskolák hallgatóit, hogy a 

„Rákosi elvtárs élete" című anyag 

megérkezett- Átvehető a Pártokta-

tás Házában, 

A középfokú politikai gazdaság-

tan Thjllgatók részére a 4. sz. út-

' mutató ugyancsak átvehető a Párt-
1 oktatás Háziban. 

Az alapismereti tanulókörveze-

| 'ők részére külöK útmutató átve-

I hetó a Pártoktatás Házában. 

Vasárnap Sx. Honvéd—Bp. Bástya 

I\B l-es mérkőzés Szegeden 
1 A Szegedi Honvéd tavaszt ldőny-. Lokomotív—Szolnoki Szikra NB U.-es 
nyitó szegedi NB I.-es mérkőzését, ő labdarugómérkőzés 
Budapesti Bástya ellen játsza Szege-1 A Szegedi Honvéd a Bp. Bástya ét-

idén. Az összecsapásra vasárnap dél- lo>ii mérkőzésére való készülődése 
i „ , , _ . , , .„ , , ., során ma délután 3 órakor a gze-
utdn 3 órakor kerül sor a Lokomotív BPr l l Lokomotlvval Játszik edzőtér-
sportpályán.: Negyed 2-kor a Szegedi kőzést a Lokomotív sportpályán. 

A megyei labdarugól iajnoksúg sorsolása 

Kisietek. Szöreg—Csongrád. Sz. Pos-
tás—VLSz. Kender'. 

Május 11: Makó—Sl. Postás. Sz. Ki-
nizsi—II Dózsa. Csongrád—Mindszent, 
Kistelek—Újszeged, Sz. Honvéd II.— 
Sz. Dózsa. H. Petőfi—VLSz. Kender. 
Szentes—Szöreg. 

Május 18: H. Dózsa—Makó. VLSz 
Kender—Sz. Honvéd II., Sz. Dózsa— 
Kis elek, Újszeged—Csongrád, Mind-
szent—Szentes. Szöreg—Sz. Kinizsi. Sz. 
Postás—H. Petőfi. 

Május 25: H. Dózsa—Mlndszenl. Ma-
kó—Újszeged. Sz. Kinizsi—Sz. Dózsa, 
Szentes VLSz Kender. Csongrád—H. 
Petőfi, Kistelek—Sz. Honvéd I I , Sz. 
Postás—Szöreg. 

Ma Sz. Honvéd—Kinizsi Paprika 

asztalitenisz mérkőzés 

Ma este 6 órai kezdettel a Hungá-
riában tartják meg az Sz. Honvéd— 
Kinizsi Paprika I. o. asztalitenisz baj-
noki mérközést-

Márctus 2-án meginduló megyei lab-
darugóbajnokság sorsolása megtör-
tén L 

Március 2: Hmv. Petőfi-Kistelek. 
VLSz Kender—Csongrádi Pe'őfi, Sze-
gedi Dózsa—Szentesi Kinizsi, Ujsze-
gedi Kender—Szegedi Kinizsi. Mind-
szent—Makót Lok.. Szöreg—Hmv. Dó-
zsa, Sz Honvéd II.—Sz. Postás. 

Márciús 9: Hmv. Dözsa-Sz. Postás. 
Makó—Szöreg, Sz. Kinizsi—Mindszent. I 
Szentes—Újszeged! VLSz. Kender. Hon-
véd II—H. Petőfi 

Március 16; Kistelek—8 z. Postás,! 
Honvéd II,—Csongrád. H. Petőfi-
Szentes, VLSz. Kender—Sz. Kinizsi, 
Sz. Dózsa—Makó, Ulszcgedi VL—H. Dó-' 
zsa Mindszent—Szöreg. 

Március 23: H. Dózsa—Sz. Dózsa. 
Makó—VLSz Kender, Sz. Kinizsi—H. 
Petőfi. Szentes—Honvéd II.. Csongrád 

Kistelek, Szöreg—Újszeged, Sz. Pos-
tás—Mindszent. 

Március 30: Csongrád—Sz. Postás. 
Kisietek—Szemes, Sz. Honvéd II.—Sz 
Kinizsi, 11 Petőfi—Makó. VLSz. Iten-
der—H. D'zsa. Sz. Dózsa—Szőreg, Új-
szeged—Mindszent, 

Április 6: H DóZM—H. Petőfi, Ma-
kó—Honvéd II.. Sz. Kinizsi—Kistelek. 
Szentes—Csongrád. Mindszent—Sz. Dó-
zsa. Szöreg -VLSz. Kender, Sz. Pos-
tás—Újszeged. 
Április 13: Szentes—Sz. Postás. Cson-

grád—Sz Kinizsi. Kistelek—Makó. Sz. 
Honvéd II.—H Dózsa, H. Pelőfl—Sző-
reg. VI,Sz. Kender—Mindszent, Sz. 
Dézsa—Újszeged. 

Április 20: li. Dózsa—Kistelek, to"-
kó—C?on-rád, Sz. Kinizsi—Szentes. 
Utszegedi VL.—Szegedi VL.. Mindszent 
—H Petőfi. Szőreg—Sz. Honvéd U. 
Sz. Postás--Sz. Dózsa. 

Aprüis 27: Sz Kinizsi—Sz. Postás, 
Szentes—Makó, Csongrád—H. Dózsa, 
Klste'ek—Szőreg. Honvéd II.—Mind-
szent, H Po'őfl—Uj3zeged. VLSz. 
Kender—Sz. Dózsa. 

Máius 4: H. Dózsa—Szentes. Makó— 
Sz Kinizsi, Sz. Dózsa—H. Petőfi. Új-
szeged—Sz Honvéd II., Mindszent— 

Tíz százalékkal javult 
a pipereszappan minősége 

a március 9-i versenyszakaszban. 
Ezt főleg azzal érték el az üzer-
mekben, hogy minden műhely, 
sőt minden egyes do'gozó meg-
kapta a pontos gyártási e'járást és 
minden üzemben fokozottan ellen-
őrzik az anyagnormák betartását. 
A gyártási elöirások pontos betar-
tásával készült pipereszappan 
szebbszínű, jobban is habzik, mert 
a minőség javítását jobb zsír-
anyag alkalmazásával is biztosít-

i jak. 

MNDSZ-,HIREK 

Fizetési és kereskedelmi megállapodást 
kötöttünk Iránnal 

A Magyar Népköztársaság kor-
mánya fizetési és kereskedelmi 
megállapodást létesített Iránnal. 
Ez a megállapodás a mult hó 31-én 
Teheránban került aláírásra. 

A megállapodás — melynek ér. 
leimében Iránban nyersbőrt, óc?ka. 
vaciat, dohányt, érceket, köolajter. 
mékekot vásárolhatunk és oda ipari 
termékeket, közöttük mezőgazda, 
sági gépeket, különféle gépi fel. 

szereléseket, pamutárut, kerékpáro-
kat adhatunk el — megteremti a 
kölcsönös kereskedelmi kápcsolal' 
alapjait-

A szerződés újabb bizonyítéka 

annak, hogy a magyar népi demo-

krácia az egyenlőség elve alapján 

a mind szélesebb kereskedelmi kap-

csolatok kiépítését igyekszik meg. 

valósítani. 

Szendrev Júlia csoport csütörtökön, 
délután fél 6 órakor nőnapot tart. 

MSZT-HIREK 

Felsőváros I MSZT szervezete Ró-
mat-körút 35,' szám alatti helyiségé-
ben pénteken, 29-én este 6 órakor a 
Magyar-Szovjet Barátaigl Hónap al-
kalmából ünnepi MSZT napot ren-
dez, melyre a tagságot elvárja a ve-
zetőség. __ 

x NYILTTÉR. Feleségemtől. Szalma 
Istvánné. született Varga Klítrt'ól k'-
lönváltan élek; érte semmi fcte'ős-
séget nem vállalok. Szalma István. 

DÉLM A GYAR OR=ZAÜ 
po itikai naoilap. 

Felelős siernenií és kiadói 
ZOMBOR1 IAKOS 

Szerkeszti: a szerkesz 'őblofttdg 
Szerkesztőség r Szegea. Lenin-u. 11. 

telefon: 35-35 és 40-80. — 6|lszokoi szerkesztősét 
telefon este 8 tó' 34-38 

Kiadóhivatal; Szeaed tenm-u. é. 
telefon: 31-16 és 35-CO. 

Dé íT-aqya-—llűg Nyomda, 3zeged. 
felelős eezető: Prisktn SOnaoe 

LEGJOBBAN ERTEKESITHETI 

ti HANGSZEMERESKEDELMI 
v Á l u i A L 

EE szegedi f i ók i áná l , Lenin-utca 3. " 

NECCELÖNŐK állandó munkát kaphat-
nak. Első Szegedi Háziipari Szövet- , 
kezetnél. Sztálln-kn. 21. 
EGY Jókarban ievö bőgő és egy cim-
balom eladó. Klskindorozsma, Sztá'.in-
tér 12. szám. 
3+l-es STANDARD "ádió szervezetek-
nek is megfe'elö, 20 wa-tos erősii.0 
gramofonnal, m'krofónnal eladó. Meg-
tekin hetó 4 órától. Kazinczy u. 14. I. 
em. 4. 
JÓALI.APOTBAN levő 100-as motor-
hoz való hátsó ü'ést keres a Délma-
gvarország kladóh'vatala. 
ELVE;VETT Tóth Pintér Rozá'ia név 
re szóló fon'.os okmányok Kérem n 
becsületes megtalálót a benne levő 
efmre =ziveskedten teadni. 
MATRACOK, sezlon. puhafaszekrény 
állófogas, bronz faUkar (lámpa), asz-
tal. slb. eladó. BaJcjy-Zs.-u. 15., J. | 
em. 4. 

KERESEK megvételre használt bőr ak-
tatáskát AJánla okat: a kiadóhiva-
talba kérem árfneglelöléssel. 
ASZTALOSOK figyclmc.be! Üvegszek-
rények és pult e adó. Babós hang-
szerkészbőnél, Apponyt u. 11. 
D!ÖFAASZTALT. szimpla vagy szét-
nyitható* kivitelben \ ennék. Makkos-
erdű sor 28/b. 
JÖKARBAN levő csemegepultot és fak-
kos állványokat veszünk készpénz!" 
zetés ellenében. Fűszer és Édesség 
Vólla'at Szeged Dugonlcs-u. 4. 
KOMBINÁLT szekrénvt vennék. Dé'-
magyarorszég Nyomda portásához ké-
rem a címeket leadni. 
KÖNYVEKET. könyvárakat. magas 
fron v'sóról Allnml Könyvesbolt, Le-
n!n-n 16. szám. 
TALALTAK egv nö| pénztárcát, pénz-
zé'. Igazolt tulajdonosa átveheti t 
kiadóhivatalban. 


