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Északi tél
Széleskörű ünnepségek Szegeden [
Mi történt a hat
r • t bálunk már csalogató, langyos tavaszi szél fúj, s bár haj*
"
nalonként
fagyos
az
időjárás,
mégis
közelednek
a
napa n e m z e t k ö z i n ő n a p a l k a l m á b ó l |sütötte napok. A messzi északon azonban még a hó az úr. gyermekkel?
Élénk készülődés az üzemekben * Találkozó a munkásmozgalomban
dolgozó idős asszonyokkal
¡s Nagygyűlés
a Szabadság
Moziban
Március nyolcadika
minden évben a világ dolgozó
nőinek nagy nemzetközi ünnepe.
A hagyományossá vált ünnepnap alkalmából az idén
ls
nagyszabású,
gazdag
programú
ünnepségeket
rendeznek Szegeden.
A nagy városi ünnepséget
megelőzően
valamennyi
üzemben élénk készülődés
folyik a munkásnőknek ehhez az alkalomhoz illő köszöntésére.
Az ünnepségsorozatot csütörtökön délután a Szegedi
Konzervgyár nyitja meg.
Ünnepi nőnapot rendeznek, s erre az alkalomra
számos szovjet asszonyt is
meghívtak a konzervgyári
nők maguk közé.
Ugyanaz nap kerül sor a szalámigyárl ünnepségre. A Ruhagyárban pénteken reggel
a pártszervezet és a szakszervezet köszönti a nődolgozókat virágcsokrokkal, valamint üdvözlő lapokkal és
édességgel. Délutánra ünnepi
nőgyűlést terveznek
ebben
az üzemben, amelynek műsorában
közreműködik
a
Földműves utcai Általános
Iskola tanulóifjúsága is. A

Ma d é l u t á n
iparoegyűlés

Szőrme- és
Bőrruhakészítő
Vállalatnál és az újszegedi
szövőgyárban,
valamint a
Közalkalmazottak Szakszervezetében és több más helyen ugyancsak péntek délu t á n r a helyezték a nők ünnepélyes köszöntését.
A Kenderfonógyár asszonyai és leányai
már március 3-án a nemzetközi nőnapra való készülődés jegyében láttak
munkához. Egyhetes
ünnepi műszakot kezdeményeztek
munkafegyelmi és tisztafeltételekkel. E dolgos
hét utón szombaton délután
zászlót bont az üzemben a
nőmozgalom és
az ünnepi nőgyülésen számos nagycsaládos, becsületesen dolgozó anyát jutalmaznak meg. A jutalmazásokra az üzem hatezer
forintot fordít.
A műsoros nőgyűlés után —
amelyre szovjet asszonyokat
is meghívtak — az üzemi
nőbizottság megvendégeli a
résztvevőket.
Szombaton délelőtt az úttörőlányok és a
nőtanács
képviselői
felkeresik az üzemekben
és otthonaikban a munkásmozgalomban régóta dolgozó idős asszonyokat is,

Ma délután kerül sor a
KIOSZ
nagygyűlésére. A
szegedi és Szeged járási kisiparosok részére Gömöri Lajos, a KIOSZ központi ve- hogy virággal és kedves szózetőségének tagja ad részle- val köszöntsék őket a nemtes tájékoztatót a megjelent zetközi nőnap alkalmából.
ipartörvényről és a magánA szegedi ünnepségek fénykisiparosokat érintő aktuális
kérdésekről.
pontja a vasárnap délelőtt
A gyűlést a KlOSZ-szék10 órakor, a
Szabadság
ház nagytermében, Horváth
Moziban rendezendő, műMihály utca 3. szám alatt
sorral egybekötött
nagydélután
6 órakor tartják
gyűlés lesz.
meg.

A nagygyűlésen Erdei Lászlóné, a Magyar Nők Országos Tanácsának titkára mond
ünnepi beszédet. Ezt követően az úttörők és más tömegszervezetek
képviselői
üdvözlik a nagygyűlés résztvevőit, majd jutalmakat osztanak ki a különböző üzemekben és intézményekben
dolgozó élenjáró nők között.
Az ünnepi aktus után kulturális műsor
következik.
Baritz Károlyné, a Leánynevelő Otthon igazgatója szavalattal szerepel, az ÉDOSZ
együttesének
tánccsoportja
pedig cigány, matyó és orosz
párostáncot, valamint apátfalvi leánytáncokat mutat be.
Ugyancsak tánccal szerepel
a Jutafonógyár táncegyüttese
is. Műsorán ukrán és román
táncok szerepelnek. Kis óvodások is fellépnek a műsorban és az ÉDOSZ népi zenekarának kíséretével magyar
népdalok is tarkítják a műsort.

A rénszarvaspásztorok
viszont
is kihajtják

Í

az idővel dacolva,
a nyájat.
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Vasárnap kiállítás nyílik Szegeden;
a kender-lenszövő ipar
újdonságaiból
Közöltük lapunk olvasóival, hogy a
közelmúltban
nagy
országos
kiállításon
mutatták be Budapesten a
kender-lenszövő ipar újdonságait. Ezen a kiállításon
mintegy 70 ú j cikkével az

Újszegedi Kender- Lenszövő
Vállalat is részt vett. Annakidején lapunk is szorgalmazta, hogy a kiállítás
anyagát Szegeden is mutassák be, tekintve, hogy városunk textilipari központ. A
több .oldalról jelentkező kérelemre és
sürgetésre az
iparigazgatóság úgy határozott,' hogy teljesíti

Jelentősen fejlődik az alsóvárosi M Á V ^
kéfLt 6 Ennek T n Z
mében március 9-én, vasárnap a MTSZ Széchenyi téri
művelodési otthon munkája
kiállítási termében mutatják
Ez évben új szabadtéri színpadot létesítenek be az emlegetett ú j textil-

A harmadik kerületi tanács végrehajtó bizottsága
megtárgyalta az Alsóvároson
a Rákóczi utca 1. szám alatt
levő »Petőfi Sándor« Vasutas Művelődési Otthon munkáját.
Az
értékelés
alapjául
•zolgáló jelentésből megálla.
pítható, hogy bár
számos
hiányosság fennáll, a vasutas szakszervezet művelődési otthonának munkája jea vidéki tervező irodák országos építészeti lentősen fejlődik. A művelőkiállításán
dési otthonban jelenleg 36
Budapest után
vidéken, rad nyitva. Ezután más vi- tagú szimfonikus zenekar, 27
elsoízben Miskolcon is meg- déki városokban is bemutat- tagú fúvószenekar, a 93 éve
fennálló »Hazánk« munkás
rendezték a vidéki tervező ják a kiállítás anyagát.

kórus, az elmúlt évben újjászervezett 18 tagú népi tánccsoport, 10 tagú népi zenekar, egy képzőművész szakkör, egy negyven tagú fotoszakkör, valamint hatezer

ipari cikkeket.
A kiállítás leggazdagabb
anyagát az újszegedi szövőgyár szolgáltatja. Ez a Vállalat ebben az évben ünnepli fennállásának 70. évfordulóját, s ebből az alkalombc)
l
ünnepség-sorozatot
rendez. Ennek az ünnepségsorozatnak az első
aktusa
lesz a hamarosan megnyíló
kiállítást, amely átfogó képet
ad az üzem munkájáról és
gyártási skálájáról.
A bemutatásra kerülő ú j
minőségek és cikkek között
számos
olyan is szerepel,
amelynek gyártását a kereskedelem felkérésére az üzem
már a második negyedévben
megkezdi.

kötetes könyvtár működik.
Az elmúlt évben 106 mozielóadást, 106 táncos rendezvényt, 14 vasutas családi e s .
tet, 9
operetthangversenyt,
23 gyermekműsort, 3 irodaimi rendezvényt, 13 egészségügyi filmelőadást, egy képzőművészeti kiállítást, hét más
kiállítást, 41 szakmai ankétot, 4 politikai előadást, 4
munkásakadémia előadást, 7
természettudományos
stb.
irodák
országos
építészeti..
előadást
rendeztek.
kiállítását. A kiállításon a i
Az elmúlt évben hetvenrendező miskolci tervező iro- '
ötezer forintos költséggel az
dán kívül a szegedi, a deb- :
oldaltermet, a
nagytermei
receni, a pécsi és a győri 1
parkettázták.
Ez
évben tízDr. Münnich
Ferenc,
a
tervező irodák mutatják be
ezer forintos költséggel ú j kormány elnöke kedden fotöbb mint száz elgondolászabadtéri színpadot építe- gadta a Ladislav Stoll akasukat. Legnagyobb számban
nek majd.
démikus vezetésével hazánka
lakóház-építkezésekkel
t a n tartózkodó csehszlovák
Jellemző
az
alsóvárosi
műkapcsolatos telepítési és kivelődési otthon látogatottsáviteli
tervek
szerepelnek.
gára, hogy az év kezdetétől
Számos iskola, kórház, közhat hét alatt 20 mozielőmű, üzemi épület tervét is
adást
kb. hatezren néztek vébemutatják. A kiállítás kügig.
14
táncos rendezvényen
lön helyiségében kisbútorokat
több mint négyezren vettek
és több újvonalú háztartási
részt. Négy ifjúsági filmelőeszközt is megismertetnek a
A Magyar Testnevelési és
adás
volt, közel négyszáz lá- Sporttanács országos
szerKözönséggel.
togatóval. Két szakszervezeti veinek megalakulása
után
A kiállításon nagy sikert
ankétot, egy
hangversenyt, sorban alakulnak a megyei
arattak a Szegedi Tervező
három
családi estet, öt szervezetek. A városi tanács
Iroda dolgozói á l t a l k é s z í t e t t
munkásakadémiai
előadást végrehajtó bizottsága kineműszaki tervek, modellek és E régi. ódon hangulatú épülcl a lengyel Kielciben ta- tartottak e hat hét alatt, vezte a szegedi Testnevelési
lálható. A ház a XVIII. század második felében épült,
összesen
mintegy és Sporttanács elnökét és
modellfotók. A kiállítás Mis- és nemrégiben egyházi múzeumot rendeztek be falai melyet
ezerötszázán látogattak.
az elnökség tagjait.
kolcon e hónap végéig maközött.

Szegedi siker Miskolcon

Két négylalálatos
lottószelvénytulajdonos Szegeden
A múlt
héten
Szegeden
tartott lottósorsolás után, a
hivatalos tájékoztatásból
kiderült, hogy öttalálatos
nem
volt. Négyes találatot 26 fogadó ért el.
Nyereményük
egyenként 109 ezer forint.
' A túrosban. hírek
keringenek, hogy két szegedi lajtosnak hozott szerencsét a.
Szabadság
Moziban
tartott
lottósorsolás.
Két
négytalálatos szelvény van e héten
Szegeden.
Érdeklődésünkre
közölték
az illetékesek,
hogy a kérdésre megnyugtató
választ
csak a jövő hét
szerdáján
adhatnak. Idáig a
nyertes
szelvényeket
még nem nyújtották be.

Több cigaretta készül
ez évben
Ebben az évben jelentősen több cigaretta készül,
mint tavaly. A tervek szerint az első
negyedévben
mintegy 3,8 milliárd cigarettát gyártanak, s
körülbelül
ennyi készül majd a második negyedévben
is.

Dr. Münnfch Ferenc fogadta
a csehszlovák iróküldöftséget
íróküldöttséget. A beszélgetésen jelen volt Dénes Leó. a
Kulturális Kapcsolatok Intézetének alelnöke.
A megbeszélés
szívélyes,
baráti légkörben zajlott le.

Kinevezték a szegedi Testnevelési
és Sportbizottság
elnökségét

I

A szegedi Testnevelési és
Sporttanács
elnöke
Tóth
András, az elnökség tagjai:
Csikós Mihály, Bohata József, Bite Vince és Nagy
László lettek.
Rövidesen sor kerül a szegedi Testnevelési és Sport;
tallScs többi tagjainak kinevezésére is.

