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Holnap kezdődnek Szegeden 
a kisipari szövetkezeti mozgalom 
tízéves jubileumának ünnepségei 

Délelőtt fél kilenc órakor ünnepi kiállítás nyílik 
Pénteken kezdődik Szege- mázzák a második, harma- bizottság öntevékeny egy ü t - j 

den a Csongrád megyei kis- dik helyezetteket is. Ugyan- tese ad színvonalas műsort j 

m w w n m i n w j 

ipari termelőszövetkezetek csak 
nagy seregszemléje. A kis-
ipari szövetkezeti mozgalom 
tízéves fennállása tiszteleté-
re Szegedről és a megyé-
ből nyolcvannyolc ktsz kül-
döttei vesznek részt kétna-
pos tanácskozáson. Ezen a 
küldöttgyűlésen 

a csaknem háromszáz szö-
vetkezeti kisiparoson kí-

' vnl képviseltetik magu-
kat a párt, az OKISZ és 
az államigazgatási 
vek is. 
A küldöttgyűlés méretei-

ben minden eddiginél na-
gyobb lesz, s a szövetkezeti 
mozgalom állandó erősödését 
mutat ja . Az ellenforradalom 
nemhogy egyetlen szövetke-
zetet sem tudott szétrobban-
tani, hanem még inkább fi-

ez alkalommal tüntetik kl 
a szövetkezeti mozgalom-
ban kezdettől fogva dol-
gozó tízéves tagokat 

a "Szövetkezeti ipar kiváló 
dolgozója* címmel, s az eh-

a Kamaraszínház nagytér-1 
mében. Szombaton délutáni 
pedig a Spartacus sport-J 
körök tartanak atlétikai be-'" 
mutatót a Hunyadi téri 
sporttelepen, ahol délután 
öt órakor érdekes 
mérkőzés is lesz: a 

hez járó oklevéllel, jelvény- Spartacus játszik a 
nyel. 

A jubileumi ünnepségek-
kel egyidőben kezdődik a 
kisipari szövetkezetek nagy-
szabású kiállítása. Pénteken 

s z e r " délelőtt fél kilenc órakor, a 
Horváth Mihály utcai kiál-
lítási csarnokban 

Spartacus válogatottal. 
A szövetkezeti küldöttek 
kétnapos megyei értekez-
letén választják meg az 
országos OKISZ kongresz-
sznsra is a küldötteket. 

A szegedi és a megyei 
ipari szövetkezeteket tizen-

ünnepélyesen nyitják meg, heten képviselik, 
mintegy ötven szegedi és A k ö zös ünnepségek után 
megyei ktsz legjobb ter- . . . „ „ „ „ . . . . , , -
mékeinek, remekműveinek k , s l p a r i s z o " 
klállítását. geket haziunnepse-

Ettől kezdve Szeged közön- m i n t például a NIVO és 
gyelmeztető volt a tagság sége tíz napig látogathatja „Április 4* Cipész 
számára. Azóta még szoro- 3 jubileumi bemutatót, ahol amelyek ebben az évben ün-
sabban tömörültek. Tavaly több száz kiállított tárgy — n e p l ik tízéves 
például hat, az idén pedig öt kezdve a gepektol, szerszá-
ujabb kisipari szövetkezet moktól, cipőktől egészen a 

legkisebb ajándéktárgyakig 

Enyhe az idő. Jóízűt trécselnek az alsóvárosi asszonyok 
a kiskútnál 

I külügyminiszteri 
értekezletnek 

szovjet részrül 
semmi akadálya 

# 
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D r e z d á b ó f 
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Illés Béla 

és Fodor József : 
szegedi 

látogatásáról 

Mozgalmas pártélet: 
Petöfítelepen 

Ma este értelmiségi 
békegyülés 

a Tudományegyetemen 
Ma, csütörtökön este 8 

órakor a Szegedi Tudo-
mányegyetem aulájában a 
két szegedi egyetem és a 
főiskola tanárai, az egyete-
mek intézeteinek értelmisé-
gi dolgozói békegyűlést tar-
tanak. Az értelmiségi 
békegyűlésen dr. Pál Lé-
nárd, a Budapesti Központi 
Fizikai Kutatóintézet igaz-
gatója tart előadást. A gyű-
lésen az egyetemek énekka-
ra, a Pedagógiai Főiskola 
énekkara és az Orvostudo-
mányi Egyetem kamaraze-
nekara műsort ad. 

alakult, melyeknek jó része 
szegedi. 

Az elmúlt negyedévben 
több, mint egyharmadával 
többet termellek a ktsz-ek, 
mint az elmúlt év h«sonló 
időszakában. 

e E jó eredmények tudatá-
ban ül össze pénteken a kül-
döttgyűlés, ahol egyidejűleg 
kitüntetik a legjobb szövet-
kezeteket. Az első helyezett 
a KISZÖV hagyományos 
vándorzászlaját, oklevelét és 

hirdeti a szövetkezeti 
mozgalom tízéves fejlődését, 
valamint azt, hogy a megye 
szövetkezetei ma már évente 
több száz millió forint érté-
kű termeléssel vesznek részt 
a lakosság ellátásában. 

A jubileum szegedi ün-
nepségei során 

érdekes kulturális és 
sportműsor is tanúskodik 
a szövetkezeti élet fejlődé-
séről. 

Pénteken fél tizenegy óra-
jutalmát kapja, de megjutal- kor például a szövetkezeti 

Újabb csatlakozások 
a „ Virágos Szegedért 

mozgalomhoz 

Néhány nap telt el, hogy 
hírt adtunk a Hazafias Nép-
front "Virágos Szegedért— 
mozgalmához való első csat-
lakozásokról, s a példák 
nyomán máris újabb jelent-
kezések voltak a népfront 
városi irodájában. 

Közölte például csatlako-
zását a Statisztikai Techni-
kum Moszkvai körúti kol-
légiuma, az Állami Gyer-
mekotthon, az Erdészeti 
Technikum, de igen sok lakó 
egyénileg is be kíván kap-
csolódni a szép mozgalomba. 
Lakóhelyük utcai f ront já-
nak, illetve ablakaiknak vi-
rágosítását vállalták például 
Győri Emiiné Tolbuhin su-
gárúti, Szabó József Aradi 

cióba kezdett. Elhatározták, 
hegy a város különböző ut-
cáiban felkeresik az egyes 
házak lakóit, s igyekeznek 
azokat megnyerni a mozga-
lom számára. Minden bizony-
nyal szívesen lát ják a "Vi-
rágos Szegedért—mozgalom-
nak ezeket az önkéntes har-
cosait a lakók, s még több 
lesz a csatlakozók száma. 

A mozgalomba való je-
lentkezést a Hazafias Nép-
front városi irodájában le-
het megtenni, Vörösmarty u. 
7. szám alatt. 

Szegeden békenagygyűlé&sel 
ma avatjuk fel 

a lidicei rózsakertet 
Gáspár Sándor elvtárs mond beszédet 

Szegeden ma, csütörtökön kezdődik a népek barát-
ságának hónapja, a fasizmus felett aratott győzelem év-
fordulója alkalmából. A barátsági hónapot jelentős ese-
ménnyel kezdjük. Ma délután 3 órakor a .Hazafias Nép-
front szegedi bizottságának rendezésében * békenagygyű-
lést tartanak az Aradi vértanúk terén. A békenagygyű-
lés keretében avatják fel Szeged dolgozói a lidicei rózsa-
kertet, amelyet — mint ismeretes — az ellenforradalmá-
rok elpusztítottak. A szegcdi dolgozók békenagygyűlésén 
és rózsakertet avató ünnepségén a Csehszlovák Népköz-
társaság budapesti követségének képviselői is részt 
vesznek. 

A békenagygyűlésen Gáspár Sándor elvtárs, a Ma-
gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 
tagja, a Szakszervezetek Országos Tanácsának főtitkára 
mond beszédet. 

A népfront városi bizottsága a békenagygyűlésre ez-
úttal is szeretettel meghívja a város békeszerető dol-
gozóit. 

Jól felkészült az ÁFORT a nyári 
mezőgazdasági idényre 

Az olajfeldolgozó ipar és 
kereskedelmi szerVek, az 
AFOKT' az. 'utóbbi hónapok-
ban számos intézkedést tett 
az apró zavarok kiküszöbö-
lésére. ' ' 

Különösen jól felkészült 
arra, hogy a nyári mező-

és a szállításban ne legyen 
fennakadás. A szállítás gyor-
sítása érdekében növelték a 
tartálykocsi parkot: a Szov-
jetunióból 8, Csehszlovákiá-
ból egy nagy héttonnás tank-
autót szereztek be. 

Az autósok és motorosok 
gazdasági idényre a gép- egyre növekvő tábora is 
állomásokat és az állami megérzi majd a nyári üdülé-
gazdaságokat hiánytalanul si, kirándulási idényben az 

üzemanyagellátás javulását. 
Számos benzinkutat fel-< 
újítanak, kibővítenek, töb* 
bet pedig villamosítanak, 

hogy gyorsabb legyen a ki-
szolgálás. 

kielégítse üzemanyaggal. 
Az olajfinomítók már le-
gyártották a mezőgazdaság 
ellátásához szükséges benzint 
és olajat. Gondoskodtak ar-
ról is, hogy az elosztásban 

Dr. Karel Wilz 
fart ma előadást a jogi 

egyetemen 
Ma délután 5 órakor kerül 

sor a Szegedi Tudomány-
egyetem Állam- é s Jogtu-
dományi Kara Mezőgazda-
sági és Munkajogi Tanszéke 
által szervezett előadássoro-
zat első előadására. A soro-
zat témája felöleli a szo-
cialista országok munkajogi 

vértanúk tere 3. szám alatti, kérdéseit, s ennek megfele-
Soltész László és lakótársai lően külföldi szakemberek is 
Dugonics tér 16. szám alatti, tartanak előadást Szegeden. 
Molnár Lajos és Nagy Pál A mai ülésen dr. Antalffy 
Kárász utca 8. szám alatti. György egyetemi tanár, az 
Huszár Lászlóné és Kiss Ist- Állam- és Jogtudományi 
ván Klauzál tér 5. szám Kar dékánja megnyitó sza-
alatti, Szabó József Kárász vai után dr. Karel Witz, a 
utcai lakosok és még sokan Prágai Károly Egyetem do-
mások. cense tar t ja meg előadását 

A pedagógusszakszervezet "A dolgozók anyagi felelős-
nyugdíjas csoportjának mint- sége a csehszlovák munka-
egy ötven tagja is szép ak- jogban* címmel. 

A magyar közvélemény 
őszinte őrömmel várja a lengyel párt-

ás kormányküldöttség látogatását 
Szófiában valószínűleg csütörtökön írják alá 

a lengyel —bolgár közös nyilatkozatot 
A szerdai lengyel lapok A lengyel sajtó vezető 

budapesti tudósításokat kö- lapjai nagy cikkekben szá-
zölnek a lengyel párt- és mólnak be a lengyel párt-
kormányküldöttség budapesti és kormányküldöttség szófiai 
látogatása előtti hangulat- tárgyalásairól. A Trybuna 
ról. Megállapítják, hogy a Ludu tudósítója szerint a két 
magyar közvélemény nagy pártküldöttség közötti tár-
megelégedéssel vette tudomá- gyalások még két napig tár-
sul a látogatást és őszinte tanak. A közös nyilatkoza-
örömmel várja a lengyel tot előreláthatólag csütörtö-
vendégeket. kön este írják alá. 

Fehér Lajos elvtárs tájékoztatója 
az MSZMP agrárpolitliu járói 

A Magyar Újságírók Szö- adott a párt agrárpolitiká-
vetségének mezőgazdasági járói és a mezőgazdaság idő-
szakosztálya rendezésében szerű feladatairól. A tanács-
Fehér Lajos, az MSZMP Po- kozáson megjelent Tömpe 
litikai Bizottságának tagja István, a földművelésügyi 
„_ ,. „ MUr,C7 miniszter első helyettese, 
szerdán, a MUOSZ szekha- ^ ^ Norbert> a Magyar 
zában az újságírok kerdese- tíjságirók Országos Szövet-
ire válaszolva tájékoztatót ségének megbízott főtitkára. 

Hatvan divatos frizura 
a vasárnapi fodrászbemutatón 

Ötven részvevővel tartják meg a megyei 
fodrászversenyt 

Május 11-én, vasárnap ke- melyekből a legújabb <ft-
rül sor a hagyományos fod- vatüakat hárman muta t ják 
rászbemutatóra Szegeden, be. Ebból a számból több 
Ez a fodrászbemutató egy- hajviseletet is bemutatnak, 
ben versengést is jelent a míg a többiekből általában 
megye két legnagyobb szö- egyet. Végeredményben 
vetkezete, a szegedi és a mintegy hatvan férfi- és női 
hódmezővásárhelyi, és ter- frizura között vá'Jogathat-
mészetesen a többi indulók nak az érdeklődők, hogyme-
között. A fodrászok már lyik tetszik a legjobban. 

Ugyancsak ezen a verse-
hetek óta készülnek erre n y e n mutatkoznak be a 
a vetélkedésre, legjobb szegedi és hódme-

t a n u l m á n y o z i k , legfris- f 

™tot, a Tepzebb f r i r a r á k | : - g 
Valamennyi^ versenyző _ kü- j o b b a k k ö z ü l

 1
 A Uraengők 

lön modellel indul, s a je-
lek szerint az idei verseny 
a legnagyobbszabású lesz. 

A férfi- modern hajvágás 
versenyében tizenhárom 
szegedi és hat hódmezővá-
sárhelyi fodrász indul, a 
plasztikus, mostanában di-

"harci kedvét* külön fokoz-
za az a körülmény, hogy 

a győztesek felkerülnek 
a budapesti országos ver-
senyre is. 

A megyei fodrászbemuta-
vattá vált borotvahajvágás- tót vasárnap délután 3 órá-
ban pedig öt-kettő az arány tói este nyolc óráig tar t ják 
az indulók között a szege- H „ n „ . . . , 7, 
diek javára a H u n g a n a S z á U Ó e m e l e t l 

A női fodrászatban a sze- nagytermében. A helyezések a 
gediek indulnak s a napi-
pali legszebb hajviseletet ké-
szítő győztes tizennégy ver-
senyző közül kerül ki. Kü-
lön érdekessége a bemuta-
tónak, hogy 

újra szerepelnek 
lyi frizurák, 

sorrendjéről tizenkét tagú 
bíráló bizottság dönt, mely-
nek soraiban a pécsi és a 
szegedi fodrászszövetkezet, a 
szegedi Állami ' Fodrász Vál-
lalat képviselői, valamint 

esté- több, kiváló magánfodrász-
kisiparos foglal helyet. 


