
Havonta 100 mázsa szappan 
A szegedi Szappanfőző és 

5 jgyi KTSZ ez évben tel-
jesen áttért a lakosság köz-
vetlen kiszolgálására és ki-
zárólag csak bérmunkát vál-
lal. Naponta főzik a szap-
pant azokból a zsiradékok-
ból. hulladékokból, melyek a 
családok háztartásából kike-
rülnek. 

Havonta száz mázsa szap-
pan készül a szövetkezet te-
lepén, mely nemcsak Szeged 
szükségletét látja el — ami 
húsz mázsa körül mozog —i 
hanem főzi a kedvelt házi-

szappant Csongrád. Békés és 
Bács megye több városa, 
községe és környékének la-
kossága részére. Külöftbözó 
helyeiken, Kiskunmajsától Ka-
locsáig, a bácsalmási járás-
ban. Kecskemét környékén, 
Békéscsaba és vidékén. Kun-
szentmártonon és egyéb he-
lyeken begyűjtő állomások 
vannak, ahova a háziasszo-
nyok leadják az egy-két, 
vagy több kilós tételeiket, 
melyekért ugyanolyan súly-
ban. hat forint bérfőzési díj 
fejében kapják a szappant. 

Decemberben befejeződik 
Kisteleken az iskolaépítés 

Mint ismeretes, Csongrád 
megyében, Kisteleken épül 
fel a legkorszerűbb általános 
iskola. Az ú j iskola a szo-
cialista nevelés minden igé-
nyeit kielégíti. Jellemzője, 
hogy a nyolc szép, világos 
emeleti tanteremhez több, 
mint 40 kiegészítő helyiség 
csatlakozik. A helyiségek 
együttes űrtartalma megha-
ladja az 5500 légköbmétert. 
A korábbi tervek szerint 
a tantermeket magábafogla-
ló épületrészt már szeptem-
ber 1-én át kellett volna ad-
ni, azonban később úgy dön-
töttek, hogy az egész nagy 
épületet az év végén legké-
sőbb december 31-én telje-
sen készen adják át rendel-
tetésének. Ugyanis amíg az 
iskola területén építkezések, 
szerelések, földmunkálatok 
folynak nem lehet a tanter-
mekben sem nyugodt neve-
lőmunkát végezni. 

A kistelekiek máris na-
gyon büszkék nagy, három-
emeletes iskolájukra. Na-
ponta százan is megállnak 

az óriás falak tövében s 
örömmel nézegetik mint ha-
lad a munka. 

SzőlÓ-
és gyfiöátiksta ílepUés 

Az Asotthalmi Állami Gaz-
i daság 2141 holdny-i terule-
l lén eddig leginkább csak 
| külterjes szántóföldi terpie-
lést folytatott. A nyár ide-

i jén kidolgozták a gazdaság 
; hároméves fejlesztési tervét 
• melyben már fokozatosan 
] előtérbe kerül a belterjes 
; mezőgazdasági termelés s 
| igen nagy összegeket fordí-
tanak új szőlők és gyümöl-
csösök telepítésére is. 1962-
ig összesen 200 katasztrális 
holdat ültetnek be szőlővel 
és gyümölcsfákkal, s ezzel a 
területtel együtt a gazdaság 
szőlőállománya már megkö-
zelíti majd a 350 katasztrális 
holdat. A következő új gaz-
dasági évben elöljárójában 
20 hold szőlő és 30 hold 
gyümölcsös zömében jona-
tán alma ültetését tervezik. 

Változatlan a gyümölcs ára 
a piacon 

örvendetesen élénk volt tozott. az alma kilója 2. a 
az árufelhozatal tegnap is a körtéé 3.50, az őszibaracké 5, 
szegedi piacokon. Az árak a szilváé 1.10, a szőlőé 3.60, 
némikép megváltoztak a a sárgadinnyéé 1.80, a görög-
szombati piaci árakhoz ké- dinnyéé 60 fillér, míg a dióé 
pest, a baromfiak átlagos 10 forint volt. Ezek az át-
ára észrevehetően emelke- lagos árak a gyakorlati vá-
dett. Az élőcsirke kilója 24, sárlás során egy keveset föl, 

vagy le ingadoztak a keres-
let és kínálat szerint. 

Maqyar gazdasági 
küldöt tség Szír iában 
A jelenleg Szíriában tar-

tózkodó magyar gazdasági 
küldöttség, amelyet Czottner 
Sándor vezet, látogatást tett 
a szíriai tervezésügyi minisz-
ternél, valamint a munka-
ügyi miniszternél, — jelenti 
az Al Dzsumhur című szíriai 
lap. 

Czottner Sándor miniszter 
meglátogatta a damaszkuszi 
nemzetközi vásárt és o ma-
gyar pavilont. 

a tyúké 19, a pulykáé 18, 
a kacsáé 17, a libáé 16, a 
hízott libáé pedig 21 forint 
volt. (Az elmúlt szombaton 
a pulyka kilónkénti átlagos 
ára 15 forint volt, hasonlóan 
a kacsáé is, míg a libát 16 
forintért mérték kilónként.) 

A tojás 10 fillérrel olcsóbb 
volt, mint szombaton, darab-
iát 1.40-ért adták tegnap. A 
tej literenkénti ára válto-
zatlanul 3 forint, a mák ki-
lója 21, a mézé 24, a bur-
gonyáé 2.20, a vöröshagy-
máé 2, fokhagymáé 6, a fe-
jes- és kelkáposztáé 3. A sa-
láta kilója változatlanul 5 
forint, a para jé 4, karalábé 
2.40, a karfiolé 5, paradicsom 
pedig 1 forint volt. 

A szép zöldpaprika kilóját 
általában 2.50-ért, a főzőtö-
két 60 fillérért, az uborkát 
1.50-ért, a zöldbabot 3.50-ért, 
a borsót pedig 10 forintért 
mérték. 

A különféle gyümölcsök 
ára általában nemigen vál-

Bővül a szövetkezet i bol tok 
áruválasztéka 

Érdekes árubemutató nyílt 
meg Szegeden, a Szakszerve-
zeti Székház Tolbuchin su-
gárúti kultúrtermében. A 
FÖLDSZÖVÁRU Szövetke-
zeti Nagykereskedelmi Vál-
lalat ízléses kiállításban mu-
tat ja be áruféleségeit Csong-
rád megyében azzal a cél-
lal, hogy a földművesszövet-
kezeti boltkezelők megismer-
jék és — természetesen a 
szükségletnek megfelelően — 
megrendeljék a vállalat ál-
tal forgalomba hozott áru-
cikkeket. 

Ü n n e p i t a g g y ű l é s 
a P a r t i z á n s z ö v e t s é g 

s zeged i szer v e z e í é b e n 
Rövidesen megalakul a Magyar Partizán-

szövetség Csongrád megyei Bizottsága 
A Magyar Partizánszövet- szeres és céltudatos levé-

ség Szeged városi szerveze- kenységet fejt ki az MSZMP 
tében kedden taggyűlést tar- politikájának szellemében, a 
tottak. Kiss Károly elnöki Partizánszövetség nyáron 
beszámolója után id. Komó- tartott országos küldöttköz-
csin Mihály ismertette a kö- gyűlésén hozott határozatok 
zelmúltban tartott országos alapján. 
titkári értekezlet anyagát, A Magyar Partizánszövet-
vázolta a szervezet előtt álló ség szegedi tagozata — mint 
feladatokat. a legnagyobb létszámú par-

A referátumot vita követ- tizánszervezet Csongrádban 
te, majd a taggyűlés válasz- — kezdeményezi, hogy a 
tással kiegészítette az eddi- Partizánszövetségnek megyei 
gi vezetőséget, hogy az fo- bizottsága is alakuljon, 
kozottabban dolgozhasson a Ezután ünnepélyes, bensó-
Partizánszövetség alapsza- séges aktusa következett a 
bályaiban kitűzött feladatok taggyűlésnek. Kiss Károly 
megvalósítására. A taggyű- kiosztotta a szegedi szerve-
lés úgy határozott, hogy a zet tagjainak a tagsági köny-
szegedi tagozat ezután rend- veket 

Mielőtt a bemutatott nagy 
választékú árukészletről ad-
nánk ismertetőt, e! kell mon-
danunk, hogy a FÖLDSZÖV-
ÁRU-t, azaz teljes nevén a 
Földművesszövetkezeti Áru-
beszerző és Értékesítő Vál-
lalatot a SZÖVOSZ azzal a 
helyes elgondolással hívta 
életre, hogy az Állami Nagy-
kereskedelmi Vállalatok mel-
lett — mintegy kisegítőként 
— a szövetkezeti boltok áru-, 
választékának bővítését se-
gítse elő. 

A vállalat elsőrendű fel-
adata a tájjellegű, elsősor-
ban falusi cikkek forga-
lombahozatala. 

E törekvésük a látottak alap-
ján máris hasznosan gyü-
mölcsözik, hiszen kis meny-
nyiségben is úgyszólván a 
boltvezetők rendelésére ktsz-
ekkel gyártatnak le bármi-
lyen árucikket. 

A szegedi bemutatóval út-
törőmunkára vállalkozott a 
FÖLDSZÖVÁRU, mert első 
ízben nyílik alkalmuk arra 
a boltvezetőknek, hogy egy 
helyen megtekintsék a kis-
boltok profiljába tartozó áru-
féleségek egészét. Örömmel 
állapították meg a bemuta-
tót megtekintő boltvezetők, 
hogy 

konfckcióáruban például 
bő választék áll rendelke-
zésre a nagyon keresett 
csizmanadrágokból és csiz-
inanadrágos öltönyökből 
egyaránt. 

A legszélesebb választékot 
biztosíthatja minden üzlet a 
kilenc féle minőségben for-

galombahozott szövet, cord-
bársony és düftin csizma-
nadrágokból, a falun ugyan-
csak keresett férfi- és gyer-
mekmikádókból. Korlátlan 
mennyiségben rendelhetnek 
a boltvezetők bőrszegélyes 
gazdászkabátot, melynek a 
fogyasztói ára 460 és 530 fo-
rint. 

Nagy érdeklődésre tart 
számot a hiánycikként je-
lentkező ballonkabátok pót-
lására forgalomba hozott 
úgynevezett Satana alperi 
kabát. A divatos szabású, 
tartós, vízhatlan „újszerű 
ballon«-kabát ára csupán 
570 forint. Nagy választék-
ban mutatott be a vállalat 
férf id női és gyermekfehér-
neműt, tréningruhát, kötött-
árut, vas- és műszaki cik-
keket, valamint háztartási 
vegyiárut. Az olcsó ruházati 
cikkekből ki kell emelnünk 
a 380 forintos lódenkabátot, 
a 85 forintos fregoliv férfi pa-
mutpulóvert és a 480 forin-
tos női szaténesőkabátot. 

Az igényesebb vásáriókra 
is gondoltak a luxuskivitelu 
tűzhely és kályha forgalom-
ba hozásával. A kétaknás 
folytonégő kályha 1550, a 
nikkelezett tűzhely pedig 
1360 forint. 

A játékáruk közül első he-
lyen kell szólni a gyerme-
kek legkedvesebb játék-
szeréről. a körvasúiról. 

Az eddigi 5—600 forintos 
áron forgalomba kerülő já-
ték helyett 130 forintért vá-
sárolható a felhúzós kis-
vasút, 

Befejeződtek 
a magyar—lengyel 
gazdasági együtt-

működési tárgyalások 

A tiszántúli 
belvízlevezető 
főcsatorna 
építéséről 

Női szemmel 

XIV. évfolyam. 220. szám Ara: 50 fillér Csütörtök, 1958. szept. 18. 

Társadalmi bizottság alakult 
az 1918—1919 forradalmi 

évforduló megünneplésének 
előkészítésére 

Az 1918— 1919-es magyarországi forradalmi megmoz-
dulások történelmi jelentőségű eseményei; az Októberi 
Polgári Demokratikus Forradalom, a Kommunisták Ma-
gyarországi Pár t ja megalakulása, valamint a Tanácsköz-
társaság 40. évfordulója megünneplésének előkészítésére, 
a forradalmi hagyományok felkutatására, ápolására az 
MSZMP Központi Bizottsága és a Minisztertanács ja-
vaslata alapján társadalmi bizottság alakult. 

A bizottság tagjai: Apró Antal, Benke Valéria. Ber-
náth Aurél, Bölöni György, Csuta Károly, Dobi István, 
Fogarasi Béla, Gárdos Mária, Haász Árpád, Harrer Fe-
renc, Harustyák József, Hunya István, Illés Béla, Jakab 
Rudolf, Kádár János, Kállai Gyula, Kálmán Endre, Ke-
len Jolán, Kiss Károly, Kisházi Ödön, Komját Irén, 
Komócsin Zoltán, Lyka Károly, Madarász Emil, Marosán 
György, Móricz Virág, dr. Münnich Ferenc. Nagy Dániel, 
Nádasdi Kálmán, Orbán László, Orosz Nándor, Ortutay 
Gyula, Palotás Imre, Pór Bértalan, Szabó Antal, Rácz 
Gyula, Révai József, Rónai Sándor, Sándor József, So-
mogyi Miklós. Szabó Pál, Szakasits Árpád. Szamuely Ti-
borné, Szántó Rezső, Szerényt Sándor, Szirmai István, 
XJrbán István, Úszta Gyula, Vadász Elemér, Vargha 
Gyula, Vas-Witteg Miklós, Várnai Zseni. 

A bizottság szerdán délelőtt ülést tartott s elnökké 
dr. Münnich Ferencet, t i tkárrá Szirmai Istvánt válasz-
totta meg. 

A hangversenyen megje- X 
lent a szovjet kormány és | 
a Szovjetunió Kommunista • 
Pártja Központi Bizottsága- t 
nak több vezetője: Arisztov, • 
Furceva, Ignatov, Kiricsenko. • 
Koszigin, Kozlov és Szuszlov. * 
Jelen volt Kaftanov, a kul- t 
turális ügyek miniszterének. • 
első helyettese. Magyar rész- * 
ről megjelent a hangverse- T 
nyen Ilku Pál művelődés- ? 
ügyi miniszterhelyettes, a • 
magyar kulturális küldöttség t 
vezetője. 2 

A nagysikerű hangverse- • 
nyen több mint ezer néző 2 
lapsolt az Operaház művé- 3 
szeinek, akik csütörtökön 
délben érkeznek vissza Bu- X 
dapestre. '' • 

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 

Szovjet vezetők 
az Operaház 

moszkvai 
bűcsúelőadásán 

Moszkva (MTI): A Magyar 
Állami Operaház művészei 
kedden este nagysikerű 
hangversenyen búcsúztak el 
a szovjet főváros közönségé-
től. 

A bécsi árumintavásáron... 
A népes bécsi árumintavásár most zárta be kapuit. 

A vásáron a magyar pavilonnak nagy sikere volt és so-
kan látogatták. Képünk a magyar pavilon egyik részle-
tét mutatja be, ahol sok néző jelenlétében a helyszínen 
készítették a szép magyar kézimunkát. A nemzetközi vá-
sárról bécsi tudósítónk írását lapunk 4. oldalán közöljük. 


