Sajtóértekezlet
moszkvában
•
Moszkva (MTI)
Izrael agresszív tevékenységének és a cionisták szovjetellenes rógalomhad járatának fokozódásával egyidejűleg a szovjet sajtó hasábjain
mind több zsidó nemzetiségű
szovjet állampolgár
bélyegezte meg az izraeli vezetők
bűnös politikáját.
Szerdán a moszkvai Barátság Házában szovjet zsidó
közéleti személyiségek, tudósok és művészek népes csoportja 300 hazai és külföldi
újságíró előtt nyilatkozatot
ismertetett, amelyben élesen
elítéli a Közel-Keleten folytatandó izraeli agressziót és
határozottan visszautasítja a
Tel Aviv-i vezető köröknek
azt a mondvacsinált v igényét,
hogy a világ zsidósága nevében beszéljenek. A
dokumentum szerzői követelik az
izraeli csapatok, kivonását a
megszállt arab
területekről
és a Biztonsági Tanács 1987

Agitácics IA H ó n a p t ó l a Lenin-

es propaganda

*

értekezlet
Szegeden

Elhalasztották a BT
ülését
• New York (AFP, Reuter)
Elhalasztották a Biztonsági
Tanács szerda estére tervezett ülését. Mint közöltük, a
BT összehívását Nagy-Britannia kérte a Rhodesiában
kialakult helyzet megvitatására.
A halasztást Burundi. Sierre Leone és Zambia küldöttsége kérte. Arra hivatkoz-

Szakszervezeti
találkozó
• Berlin (TASSUK)
Mint a Szabad
Német
Szakszer reze tek
Szövetsége
központi vezetőségének sajtóosztálya (NDK) közölte, a
szövetség választ kapott arra
a levélre, amelyet, vezetősége
február lB-án küldött a Német Szakszervezeti
Szövetség vezetőségéhez (NSZK).
Az NDK
szakszervezeteinek levele kifejezte: készek
tárgyalni az NDK és az
NSZK szakszervezetei normális kapcsolatainak megteremtéséről a teljes egyenjogúság alapjón- Az NDK szakszervezetei levelükben java-

Nők
köszöntése

.

Petőfi szobrát és a szőregi
csata emlékművét
március
15-én délelőtt 10 órakor koszorúzzák
meg.
A program a heti ritmust
követi: március 21-én a Magyar Tanácsköztársaság
dicső
emlékét
ünnepeljük.
Ez alkalommal a kábelgyár
művelődési termében
rendeznek
városi
emlékünnepséget,
március 20-án, délután fél 3kor. Az évforduló napján az
1919-es emlékmű
koszorúzása szerepel a programban,
délután fél 3-kor. Az évfordulón iskolai
KISZ-napokat
is
rendeznek
Szegeden.
Március végén pedig Szegeden rendezik meg az országos
egyetemi és
főiskolai
fesztivál
irodalmi
szekciójának bemutató
sorozatát.
A
négynapos programot (mátlius 23—28) a Központi Egyetem aulájában és a művelődési otthonokban tartjók. A
.József Attila Tudományegyetem és a főiskola
tudományos ülésszakot szervez március végére, a JATE országos diákköri
konferenciát
hív össze.
A felszabadulási évfordulóra Szegeden
megyei-városi
díszünnepséget
rendeznek
a
Nemzeti. Színházban,
április
2-án
délelőtt
10
órakor.

Késik a tavasz

Ez a márciuB eleje nem
kedvez a mezőgazdaságnak.
Más Időben ilyentájt már javában vetik a borsót, a partosabb részeken, metszenek,
a fóliák alatt pedig növekednek a primőrök. Szerdára
virradó éjjel
szélvihar
is
pusztított a tájon és tegnap
a parasztemberek Röszkén
éa
Mihályteleken
„babusgatták" a fóliaágyakat. Minden
udvarban
vigyázták,
hogy a szél kárt ne tegyen
benne — ahol pedig leszaggatta. és igen sok
helyen
megtépázta, megszaggatta a
fóliákat —. ott azonnal kötözték, csakhogy megelőzzék
a nagyobb bajt. De a napfényes órák hiányában a fóliák alatt sem fejlődik a tavaszi primőr.

A demokratikus nőmozgalom kezdetének élenjárói és
a vezető állásban munkálkodó nődolgozók részére rendeztek tegnap délelőtt meghitt hangulatú nőnapi ünnepséget a szegedi járási tanács székházában.
Farkas
István, a járási tanács vb
elnöke köszöntő szavai után
CRápenszki István, a járási
pártbizottság
első titkára
mondott ünnepi
beszédet.
Dr. Öodó Istvánné a nőtanács járási titkára emléklapokat és ajándékkönyveket
adott át a mozgalom régi és
mostani aktivistáinak, a tápéi úttörőcsapat pedig színvonalas irodalmi műsorral
kedveskedett az ünnepeltekAz elmúlt esztendőben konek.
rábban. jött a tavasz és sokkal hasznosabb is volt —
A nőnap alkalmával a Vö- mondogatják
most iárásszerröskereszt
Kiváló Véradó te. Hiszen nagy területeken
Szervező éremmel
tüntette nem tudnak mit kezdeni a
i ki Csejtei Istvánnét,
Tápé parasztemberek, mert áll a
Moszkva
nagyközség tanácstitkárát, a víz. rámenni nem lehet, a
A Szovjetunióban szerdán véradó mozgalom szervezésé- metszést is esetleg a jövő hét
végrehajtották a
soronlevő ben Végzett kiemelkedő tevé- vége felé, ha kedvez az idő.
műholdkísérletet: földkörüli kenységéért.
Külön
színt a közepén kezdhetik meg. Az
pályára bocsátották a Koz- ado'tt az ünnepségnek, hogy sem szolgál vigaszalásul szűmosz 329-öt. A műholdon el- a tanácsterem falait a kézi- kebb pátriánkban. a szegedi
helyezett
berendezés sza- munka-szakkörök
munkái, t e i m ö t á i b a n . h o g v a s z e g bályszerűen működik.
párnák, szőnyegek, falvédők Vári Gorkij Téesztől már váMoszkvában Bulgária. Ma- és más tetszetős darabok dí- 1
sárolt a Mftk a habokban
gyarország. az NDK és a szítették.
I primőr salaiát. Igaz. ..mini"
Szovjetunió
képviselőinek
részvételével megtartották a
szocialista országok
kozmikus meteorológiával foglalkozó tudómányos értekezletét. A tanácskozáson az említett országok
szputnyikmeteorológiai
tudományos
programjainak vezetői
vettek részt. '
Párizs
Szerdán reggel a Földközltengeren eltűnt egy francia
Hét esztendeie alakult a áruforgalmi osztályának Vetengeralattjáró. A
francia Magyar Tudományos Akadé- zetőié nvltotta meg a kiálhadügyminisztérium szerdáh mia égisze alatt a Kutatási lítást. A dékáni hivatal taaZ esti órákban közleményt Eszközöket Kivitelező Válla- nácstermében húsz különféle
adott ki az Eurydice-ről és lat.
AzZöl a céllal,
hogy eszközt helyezlek el az aszebben közötte, hogy a ten- egyetemekét, klinikákat, kór- talokon. így többek között a
geralattjárót a haditengeré- házakat: a tudományos mun- laboratóriumi munkában olv
szeti
szervek elveszettnek kát — egyedi készülékekkel, fontos hőtartó készüléket: a
nyilvánították. A búvárhajó- akár sorozatgyártással — ki- termosztát-családot, a szervnak ötvenhét főnyi személy- szolgálja. A vállalat komoly átültetéseknél és a mesterzete volt. A
minisztérium exportot bonyolít le. s évente séges
megtermékenyítésnél
szóvivője szerint a
tenger- vándorkiállításokat
rendez. használt mélyhűtőtartályt, a
felszínen olajfoltokat és ron- Ezekben a rtaPöktiSH Szege- gyógyítási és kísérleti
cécsokat találtak. Egy francia den először mutatja' be úi lokra
egyaránt
aikaimgs
geofizikai laboratórium reg- laboratóriumi
készülékeit, automatikus infúziós készügel kilenc perctél nyolc óra
üvegtechnikai esz- lékeket, a VértqvábbttáSbán
előtt robbanást észlelt a ten- műszereit;
közeit — a kiállítást Pécsre. előnvös tulajdonságú beriSzger mélyétől.
Debrecenbe,
a
Budapesti ISltikuü szivattyút, á laboraLondon
Nemzetközi Vasárra is elvi- tóriumokban
nélkülözhetetWilly Brandt, aki szerdán szik. mdjd még dz
idén len. olcsón besaerezhetö tibbefejezte angliai látogatás'át, Moszkva, Bukarest.
Beirut. lációe keverőt, a hőmérsékösszesen körülbelül 6t Őf3fl Rio de Janeiro. Lipcse. Brno. letmérőt és rőtádös Ipoárló
át tárgyalt Wilson
minisz- továbbá több lenével vároö készülékeket. A
kiállítást
terelnökkel.
Elhatározták, közönsége is láthatja.
péntek délutánig
láthatták
hogy közős közleményt bem
A József Attila Tudománv- az. éttléklŐtlŐk: a Vásárlási
adnak ki. Brandt kancellár egcetéffl főríflfSZéttüdománvi fettételekről a helyszínen adszerdán
este
hazautazott karán tegnap délelőtt Lajta nak tájékoztatást a KUTESZ
Londonból.
Sélá. á KUTESZ anyag- és szakemberei.
solták. hogy
Berlinben, az
NDK fővárosában rendezzék
meg a két szakszervezeti szövetség hivatalos küldöttségének találkozóját.
H. Vetter. a Német Szakszervezeti Szövetség elnöke.
H. Warnkehoz. a Szabad Német Szakszervezetek Szövetségének elnökéhez
küldött
táviratában közli, hozzájárulnak a berlini szakszervezeti
találkozóhoz. A nyugatnémet
szakszervezetek
vezetősége
megnevezte azokat a személyeket. akiket megbíztak a
találkozó előkészítésével.

,

centenáriumig
Ünnepségsorozat
Szegeden

novemberi
határozatának
végrehajtásét.
A felhívást 52 zsidó nemzetiségű szovjet- személyiség
írta alá. Közülük számosan
— így Dimsic miniszterelnök-helyettes. Cirlin orofeszA jubileumok
esztendeje
A megyei
pártbizottság 19 Í0. Mindenekelőtt két nagy
szor. vezérezredes. Donszkoi
filmrendező. Bísztrickaja és j kedden és szerdán kétnapos dátum kerek fordulója teszi
Rajéin színművészek. Verge- j agitációs és
propagandaér- fényessé és
emlékezetessé:
lisz költő, a Sowjetisch Heim- , tekezletet tartott az újszege- 1945. április negyedikének és
land círhű jiddis nyelvű szov- ! di pórtiskolán, amelyen meg- 1870. április huszonkettedijet folyóirat szerkesztője. Mikének, felszabadulásunk 25.
tyin akadémikus, valamint vitatták az országos agitóci- évfordulójának nemzeti ün!
ós
és
propagandaértekezlet
Bokor, a birobidzsáni zsidó
nepe és Lenin születési cenautonóm terület
végrehajtó anyagából adódó megyei fel. tenáriumának
világméretű
bizottságának első elnökhe- ' adatokat. Az értekezleten a ünneplése.
lyettese — jelen voltak a megyei, a városi és járási
A tavaszi ünnepségsorozat
sajtóértekezleten,
amelynek pártbizottságok agitációs és
elkezdőelnöki tisztét Leonvid Zam- ; propagandafelelősei, a tö- voltaképpen már
dött. Nemrégiben a Szovjet
jatyln, a Szovjetunió Kül- megszervezétek és a
sajtó Hadsereg születésnapját köügyminisztériuma sajtóosztá- képviselői Vettek részt.
szöntöttük. Március B-a pelyának vezetője töltötte be.
Az első napon Nádasdi Jó- dig már ismét közel van. Az
idei nemzetközi
nőnap egyA dokumentum felolvasá- zsef
elvtárs, az MSZMP úttal a nőmozgalom születésa után Dimsic és Zamja- Központi
Bizottsága ágit. sének 60. évfordulója is. Erfyin válaszolt áz újságírók j prop. alosztályvezetője tar- ről Szegeden március
fí-án
kérdéseire.
emlékeztott előadást a politikai in- délután fél 3-kor
nek meg a Kenderfonó
és
í formáció és agitáció idftsze- Szövőipari Vállalat
újszegedi
j rű kérdéseiről, valamint Si- gyárában. De a városi üntv'tl valamennyi
mon Béla elvtárs, a megyei nepségen
pártbízottság munkatársa a munkahelyen kijut az ünneplésből a lányoknak, asz; konkrét megyei tennlvalók- szonyoknak.
'
| ról.
Szerdán délelőtt
dr.
Egv hét múlva még viszKoncé János elvtársnak, a szóbb lapozunk a történelem
tak, hogy kormányaiktól út- megyei pártbizottság osztály. emlékkönyvében: az 1848-as
és
szabadságharc
mutatásokat várnak. Joaquin | vezetőjének előadása hang- forradalom
évfordulóján
kezdődnek meg
Vallejo Arbelaez, a BT elnö- zott el időszerű
agitációs,
a forradalmi
ifjúsági
napok.
ke hozzájárult a három afpropaganda és művelődéspo- A megnyitó március
13-án
rikai ország kéréséhez.
litikai feladatokkal kapcso- délután 3 órakor lesz az if# Osló (UPI)
j jósági házban; Kossuth és
Norvégia szerdán bezárat- latban.
ta
rhodesiai
konzulátusát,
válaszul a Smith-rezsim elhatározására, hogv „köztársasággá" nyilvánítja az országot.

mennyiségben. Március elején exportra is indult szállítmány. hétfőn a szatymazi
tranzittelepről több
vagonnyi burgonyát
küldtek
az
NSZK-ba.

S z e g e d

Ugyanezen a napon este a
KISZ fáklyás
felvonulással
köszönti a szabadság ünnepét. Április 3-án délután 6
urakor nyitjái* meg a szegedi dokumentációs
és képzőművészeti
kiállítást a
Horváth Mihály utcai
képtárban. S bár nem szegedi ren.
dezvény, itt említjük
meg,
hogy az évforduló alkalmából. április
4-én
Odessza
ugyanityen
témájú
kiállítással emlékezik
a magyar
testvérvárosokra.
Negyedikén
délelőtt 10 órakor
katonai
díszelgéssel egybekötött koszorúzási
ünnepség
lesz a
Széchenyi téren, a szovjet
hősök emlékművénél, valamint a Dugonics temetőben
és a Belvárosi temetőben a
szovjet, és a román hősi síroknál. A felszabadulási évforduló ünnepségeinek sorába tartozik még a
Minerva
Színpad
' 6-i
bemutatója,
melynek címe: Tavasz
Magyarországon.
Lenin születésének
századik évfordulója
tiszteletére
a Bartók Béla
Művelődési
Központban
előadássorozatot
rendeznek áprilisban a vllágproletáriátus nagy vezéréről; az ifjúsági szervezet 20án tartja a „Szabad
hazában
Lenin útján" cimü
vetélkedő
döntőjét; 19-én Lenin
bélnegeken címmel
nyitnak
bélyegkiáUitdst
a Bartók Béla
Művelődési Központban; tudományos ülésszakot rendeznek az egyetemen; s valamennyi pártszervezetben ls
megemlékeznek Leninről.
A
megyei-városi
Lenin
emlékünnepséget
a
Szegedi
Nemzeti
Színházban
rendezik meg április 21-én délelőtt
10 órakor. T,»oin Rákóczi téri szobránál 22-én délután 3
órakor helyérik
el az emlékezés
koszorúit

s z o b r a i
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Rádiótelex
Kairó
Az izraeli légierő négy, El
Kantarából
felszáUt gépe
szerdán délután, a
Szue/.icsatornán átrepülve, behatolt
az EAK légterébe. Az ellenük bevetett egyiptomi gépek láttán további léglcrösítést kértek; az így nyolcra
kiegészült izraeli repülőgéprajt az EAK Vadászgépei kiűzték az ország
légteréből,
még mielőtt az ellenséges
gépek bármilyen kárt okozhattak volna —
jelentette
be a kairól katonai szóvivői
Párizs
Amerikai űtjáről számolt
be a francia minisztertanács
szerda
délutáni
illésen
George* Pompidou köztársasági elnök.
Hangsúlyozta,
hogy Jó kapcsolat alakult kl
a két elnök között, s nem
szabad eltúlozni aZökHak a
tüntetéseknek a Jelentőségét,
amelyekre utazása során sur
került.
Róma
Aldo Moro, aki
kedden
kflpott megbízást a köziársasági elhöktöl punatolózö tárgyalások
folytatására
az
olász kormányválság megoldása végett, szerdán elsőnek
az Olasz Kommunista Párt
vezetőivel találkozott: Lúigi
Longóval, áZ OKP főtitkárával és a párt parlamehll
csoportjainak vezetőivel folytatott eszmecserét. Á kommunista veZStők megerősítették, hogy elleneznek minden, a középbal felújítására
irányúit) próbálkozást, függetlenül a kormányalakítással megbízott politikus személyétől.

Laboratóriumi készüléhek,
orvosi műszerek kiállítása
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( 1 9 0 6 — 1 9 4 2 )

(193.) Az újszegedi
Kfksft Férenc sugárút első házán
hélyezlék
el az lllea névadójának
portréját. Az alkotás
Tóth Sándor munkáját dnserl.

Nem Szolón, hanem Homérosz
A Szeged
szobrai
igen
hásZiidS sörozat
azélt is,
mert módot nyújt
hiányok
pótlására, korábbi téVes adatok kijavításéra ls. A február 29-1
lapban között két
Szobor kapcsán is alkatom
nyílik érre. A helyesbítés is
kettős: egyik, hogy aZ épület nem csúpán a Móra Ferenc Múzeumé, hanem testvéri ntéz.tliéhyéé. a Sölhdgyi
Könyvtáré is. tehát
helresebh hagyományos
nevén
Közművelődési
• Paltitántlk
neveZRÍ.
A máSllí, bogV a
két szobor másodika, melyet

CSÜTÖRTÖK,
1910 M Á R C I U S

5.

az összeállítok — ismeretlen
forrás alapján — Szoiónénak
vélnek, a
kézémben
levő
limfí, évi
városismertető
könyvecske
tanúsága
Szerint
Homéroszt
ábrázolja.
S
talán
érdemes s/.őt
emelni azért is, hogv elhanyagolt. ietötédézett katú,
orrú szobrokat iűéjé
lériHe
Helyreállítani,
maid a rofttfSlŐlttftl fokozottabb
Védelemben részesíteni. A helyreállítással egy időben a neveket is Rávéshetnék a taiapzafrn.

Péter László

