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Idén is nagy tömegek vettek részt 
a pusztaszeri Árpád-ünnepségen 

Vasárnap reggel tarkállot-
tak a Sövényházára vezető 
utak. Sándorfalva, Kistelek, 
Pusztaszer, Balástya, Dóc és 
még több község dolgozó pa-
rasztjaj igyekeztek iinneplő-
sea, kerékpáron, motorral és 
lovaskoesin az Árpád-emlék-
műhöz. Ide futott be több 
autóbusz és személygépkocsi 
js, mely az érdeklődő városi 
vendégeket hozta a hagyo-
mányos Arpád-ünnepségre. 

A monumentális Árpád-
emlékművet píros-fehér-zöld 
drapéria díszítette, az elő-
térben vörös és nemzetiszínű 
zászló lengett, s 

délelőtt tíz órára közel tíz-
ezer ember gyűlt össze * 
liget árnyékos helyein. 

A kisteleki úttórőzenekar 
pattogó indulóinak hangjai 
mellett foglalt helyet a dísz-
elnökségben T ö r ö k László, 
az MSZMP Csongrád me-
gyei bizottságának első tit-
kára, R ó z s a István, az 
MSZMP szegedi járási bi-
zottságának első titkára, 
f a r k a s István, a járási ta-
nács v. b.-elnöke, S a j ó 
Gyula, a járási népfrontbi-
zottság elnöke, d r . N a g y -
m i h á l y Sándor, a járás-
bíróság elnöke, V a r g a Sán-
dor alezredes, a BM Csong-
rád megyei főosztályának 
képviselője, S z ő k e János, 
a sövényházi pártszervezet 
titkára, K e c s k e m é t i Gás-
pár, a helyi tanács v. b.-el-
nöke és K ó s a János, a köz-
ségi népfrontbizottság el-
nöke. 

A pusztaszeri küldöttség 
díszes virágkoszorúval adó-
zott a honfoglaló Ó6ök em-
lékének, maid a Himnusz 
elhangzása és Szőke János 
megnyitója után 
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m 
szú évszázadok során, de nálé hangjaival ért vegét az 
igazán csak a felszabadulás- ünnepepség, majd 
kor, I 

1945-ben vehette birtokába 
a Sövényháza Kis-zeri Is-
kola, a helyi KlSZ-szerve-
zet és a kisteleki úttörő-
zenekar adott elő hanga-
latos műsorszámokat, 

melyeket Vándor Rudolf és 
Kósa János tanított be a 
lelkes fiataloknak. Délben a 

a honfoglaló ősök öröksé-
gét, 

hogy boldog hazát, otthont 
teremthessen magának. A 
dolgozó parasztság teljes fel-

Török László elvtárs, a me- 6 Z abadulása, gondtalan, bol-
gyei párt-végrehajtóbizott- dog élete is ezekben az évek- nagy Arpád-liget lombos fái 
ság első titkára tartott ön- ben nyílt meg és csak a szo- alatt népünnepély kezdődött, 
nepl beszédet. cialista mezőgazdaság megte- Főtt a birka-, marha- és az 
Méltatta a honfoglalástól remtésével válik igazán va- őzpaprikás. A fiatalság a for-

kiindulva a magyarság tör- gókon, a céllövöldékben szó-
ténelmi útját, fő tanulság- Törők László elvtárs nagy rakozott, este pedig vidám 
ként, hogy az igazi szabad- tapssal fogadott beszéde után zeneszó mellett folyt a tánc-
ságért, a felemelkedésért . Himnusz és az Intemacio- mulatság, 
folytatott küzdelem minden-
kor szorosan összekapcsoló-
dott az egész emberiség ha-
ladásának nagy ügyével. 

— A hősi szabadsághar-
cok, amelyeket népünk leg-
jobbjai folytattak a tatár, 
török, Habsburg hódítók, 
majd a nyugati imperia-
listák ellen, példájukkal 
ma is erőforrást jelentenek 
számunkra a béke megvé-
désében és a szocializmus 
felépítéséért folytatott har-
cunkban 

— mondotta Török László 
elvtárs. Ezután kifejtette, 
hogy az ország szabadságá-
ért vívott küzdelemmel egy-
idejűleg harcolt a nép saját 
urai. elnyomói ellen. Sokszor 
felkelt a magyar nép a hosz-

Rövidesen befejeződnek a földmunkák 
az újszegedi nagy útépilésen 

Szegeden páratlan méretű társadalmi munka a füvészkertig 
és a Rózsa Ferenc Tsz-lg vezető úton 

Hamarosan befejeződnek a átérezve e munka fontossá- odaadó munkája, igyekezete 
földmunkák Újszeged egyik gát, vállalta, hogy a kor- dicsérendő. 

Eddig mintegy 3—4 ezer 
lelkes, főleg fiatal társa-
dalmi munkás vett ré6zt 
az újszegedi út építésében. 

Ilyen nagy számban mégso-

legfontosabb útjának épité- szerű, végig bitumennel ita-
sénél. Ez a mintegy 3 kilo- tott utat 
méter hosszú út Újszeged . . . , 
déli részén, a Kender- Len- november ?Ag 
szövő Vállalat alsókikötősori Feltétlenül beszélni kell 
telepétől a Lövölde utcán arról a nagyon jelentős tár- hasem dolgoztak önkéntes 
keresztül vezet a Rózsa Fe- 6adalmi munkáról, amely munkások egy objektum 30-
renc Termelőszövetkezet ta- Újszeged e déli részén folyik tesítésénél Szegeden. 

A környék, a Hatházak, a A számítások szerint az 
Lövölde utca lakói, a Rózsa egyetemek, iskolák, intézmé-
Ferenc Tsz-et patronáló Sze- nyek fiataljai, a környékbeli 
gedl Kenderfanó munkásai, lakosok, az üzemi munkások 
de főleg a szegedi fiatalok, által Újszegeden a Rózsa 
egyetemisták, középiskolások, Ferenc Termelőszövetkezetig 
az If jú Gárda Nevelőotthon vezető út építésénél teljesí-
növendékei példamutatóan tett társadalmi munka és az 
dolgoztak júliusban és dol- üzemek, intézmények által 
goznak jelenleg is az út épí- fuvarban és egyéb módon 
tésénél. Különösen az egye- ryúj tot t segítség értékű 
temisták: gyógyszerészek, or- eléri majd az egymillió fo-
vostanhallgatók, jogászok rintot. 

nyájátg. Az ú j út nemcsak 
a Rózsa Ferenc Tsz számára 
jelent nagy hasznot, hanem 
megoldja a Lövölde utca és 
környékének közlekedési 
gondjait is. Ugyanakkor 

lehetővé teszi majd az or-
szágos hírű egyetemi fü-
vészkert jó megközelítését, 

többek között külön autó-
buszjáratok beállítását a fü-
vészkert szegedi és vidéki 
látogatói részére. Az út épí-
tésének kiadásait a Földmű-
velésügyi Minisztérium és a 
szegedi tanács fedezi, és az 
elmúlt hetekben az egyetem 
kérésére a Művelődésügyi 
Minisztérium is hozzájárult 
a költségekhez. Ez az újabb 
összeg lehetővé teszi, hogy 
a négy méter szélesre terve-
zett út a füves zkerti elága-
zásig tartó szakaszon 

6 méter széles legyen, 
és alkalmassá váljék a fü-
vészkertig várható nagy for-
galom lebonyolítására. 

Jelenleg a Kender- Len-
szövő Vállalathoz közel eső 
utolsó 600 méteres szakaszon 
készítik a töltést. Eddig 

11 ezer köbméter földet 
mozgatnak meg a földmun-
kák során. 

Míg a Tisza partján a föld-
munkák folynak, az útnak 
a Lövölde utcától a Rózsa 
Ferenc Termelőszövetkezetig 
terjedő részén a Hódmezővá-
sárhelyi Útépítő Vállalat 
munkásai már a követ terí-
tik és hengerlik. A vállalat. 

Virágüzlet — akadályokkal 
T a n u l s á g o s történet 60 e z e r f o r i n t r ó l 

é s a . k ö r ü l t e k i n t ő t e r v e z é s r ő l " 

Aki elsétál a Mérei utcai let ajtaját . Hiszen ott volt a 
ú j házak tövében meghúzó- szomszédban a piac, ott ol-
dó modern üzletház előtt, csobban juthattak friss vi-
meglepődve tapasztalja, hogy raghoz, cserepes virágot 
a szép virágüzlet még szebb meg nem vásárol minden 
kirakatából eltűntek a virá- nap az ember. így aztán 
gok, benn kőművesek dol- sorozatosan ismétlődtek az 
goznak, kalapálnak, hullik a olyan napok, amikor össze-
vakolat, porzik a mész. S a sen 100 forintot forgalma-
látottak után az újságok ál- zott a Mérei utcai virág-
tal annyiszor pellengérezett üzlet, 
pesti -átalakítások" villan- Ráfizetés 

újabb kiadás 
S nem egészen egy év 

Közel 32 mill ió forintos 
forgalomemelkedés 

Az Ünnepi Hetek és a szegedi kereskedelem 

A napokban készítette el 
jelentését a városi tanács 
kereskedelmi osztálya a sze-
gedi kereskedelemnek a sza-
badtéri játékok idején le-
bonyolított forgalmáról. A 
jelentés, amely a július hó 
18-tól augusztus 21-ig ter-
jedő öt munkahét forgal-
mát vette alapul, érdekes 
összehasonlítást tesz a sza-
badtéri játékok elindulását 

nyári időszakának kereske-
delmi forgalma, valamint a 
két szabadtéri időszak for-
galma között. 

1958 július 18-tól augusz-
tus 21-ig Szeged kereske-
delmének forgalma 73 
millió 615 ezer forint volt. 
Az első „szabadtéri" idő-
szak forgalma viszont már 
94 millió 781 ezer forintra 
emelkedett, 

megelőző 1958-as év hasonló 1960 július 18-töl augusztus 
21-ig terjedő időszakában 

kolbász, több mint kétszere-
se a múlt évi 45 mázsának. 

Külön ki kell emelni az 
Ipari Vásár, a Mezőgazda-
sági Kiállítás és a Beloian-
nisz tér kereskedelmi egy-
ségeinek forgalmát A há-
rom helyen felállított pavi-
lonok, csárdák, árusító bó-
dék, valamint a mozgóáru-
sok összesen 12 millió 539 
ezer forint értékű árut ad-
tak el a vásárlóknak. 

Nagy segítséget nyúj to t ta 

Ötszázhatvan külföldi cég 
csehszlovák testvérvárosunk 

nemzetközi vásárán 
Otakar Koutcky, a hrnód lönböző, ű j típusú gépet mu-

nemzetközi vásár főigazgató- tat be. Ezeket kivétel nél-
ja néhány nappal ezelőtt saj- kül a nagyfokú automatizá-
tótájékoztatót tartott. Hang- lás jellemzi. Csehszlovákia 
súlyozta, hogy a vásár ke- összesen 2755 kiállítási tár-
retében az elmúlt évhez ha- gyat mutat be, a többi kö-
soinlóan ismét sor kerül a zött megmunkáló gépeket, 
gépgyártási technika külön- kompresszorokat, dieselmo-
böző problémáival foglalko- torokat, élelmiszeripari gé-
zó szinpozium megszervező- peket stb. 
sére. Ugyanígy megszervezik Végül közölte, hogy a szep-
a műszaki tájékoztatás szé- tember 11-én megnyíló II. 
leskörű cseréjét is. brnói nemzetközi vásáron 26 

Csehszlovákia az idei brnói országból 560 külföldi cég 
nemzetközi vásáron 289 kü- vesz részt. 

M e g j e l e n i a T á r s a d a l m i S z e m l e k e t t ő s s z á m a 

A Kommunista Intemacio- A Szovjetunió sikereit az 
nálé 7. világkongresszusának USA-val folyó mezőgazdasá-
r egyedszázados évforduló- gi versenyben Csizmadia Ér-
járói "Eleven örökség- cí- nő ismerteti. A közelmúlt-
mű cikkében Kálmán End- ban Moszkvában megjelent 
re emlékezik meg. -A tu- »A Szovjetunió Nagy Ijon-
dományos kutatás a mező- védő Háborújának története 
gazdaság fejlesztéséért" cí- 1941—1945" c. munka első 
mű cikket Molnár Béla ír- kötete. A folyóirat a mű bé-
ta. Közli a folyóirat a filo- vezetőjéből közöl részlete-
ző fiai munkaközösség tézi- ket. 
seit -A filozófia lenini pár- A lap nemzetközi szemle 
tosságáért" címmel. "De- rovatában Románia gazdasá-
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marxizmus" című írás Ripp tási előkészületeiről olvasha-
Géza tollából való. tunk szemléket. 

pedig már 105 millió 587 ezer szegedi kereskedelemnek a 
forint volt a szegedi keres- jó felkészülés mellett az a 
kedelem forgalma. nagyarányú árupropaganda, 

Ez 31 millió 972 ezer fo-
rinttal több, mint 1958 
említett időszakában. 
Ha alapul az 1958-as érv 

forgalmát vesszük, úgy a 
ielfutás 1959-ben 132 száza-
lék, 1960-ban pedig 143.4 
százalék! A számok tehát 
minden kétséget kizáróan 

amelyet az 1960-as évi Ün-
nepi Hetek kezdetétől ered-
ményesen végeztek. Kiállí-
tások egész sora, divatbemu-
tatók, kirakatverseny, mű-
soros estek a vendéglátó 
üzemekben, szegedi szalvé-
ták és reklámceruzák hív-
ták föl a vásárlóközönség 

bizonyítják, hogy az Unne- érdeklődését és növelték a 
pi Hetek idegenforgalma, az vásárlókedvet. 
a hatalmas pezsgés, amely 
Szeged életét gyökeresen 
megváltoztatta a szabadtéri 
játékok idején, a kereske-
delem számára is meghozta 
a maga gyümölcsét, a meg-

Szép eredménnyel zárta 
„szabadtéri" forgalmi mér-
legét a szegedi kereskede-
lem. 

A Belkereskedelmi Minisz-
térium vezetői is nagy elis 

növekedett vásárlóigényt — meréssel nyilatkoztak a 
s ezen keresztül természe-
tesen a bevételek növeke-
dését is. 

Különösen — mint erről 
már írtunk is —, a vendég-
látóipar forgalma nőtt meg 
ugrásszerűen ezekben a na-
pokban. Érdemes megfigyel-
ni, milyen hatalmas meny-
nyiséget adtak el az Ün-
nepi Hetek alatt különféle 
élelmiszerekből, ételekből. 

Míg 1959 hasonló idősza-
kában például 150 mázsa 
halat használtak fel haléte-
lek készítéséhez, 1960 július 
augusztusában ez a mennyi-
ség 239 mázsára emelkedett 

Három ezer hektóval több 
sört fogyasztottak az idén, 

mint tavaly, s üdítőitalból is 
több mint kétszeresét, 290 
ezer üveg bambit 65 má-
zsa virsli fogyott el, szem-
ben a tavalyi 30 mázsával, 
s ugyanígy 92 mázsa hurka-

kereskedelem munkájáról, 
amely valóban minden di-
cséretet megérdemelt. 

nak át az agyán . . . Amikor 
a könyvkereskedés átköltö-
zött a szomszédos gyógyszer-
tárba, a szomszédos gyógy-
szertár a másik utcán lévő alatt 30 ezer forintot fize-
kalapszalon helyét foglalta tett rá a Kertészeti Vállalat 
el, amely viszont egy sarok- erre a virág helyett "tövise-
kai odább egy kis zöldséges- ket" termő üzletre. Most 
boltot fúr t ki a he lyéről . . . aztán az illetékesek belát-
És mennyi pénzbe került ez ták, hogy valóban nincs ér-
a költözködési kampány ak- telme tovább fenntartani a 
koriban! virágboltot, s az üzletet át-

Csak nem ilyesmiről van adták a Szálloda és Vendég-
szó itt is? látó Vállalatnak, amely a 

A kérdés indokolt is meg ma már szűknek bizonyuló 
nem is. A történet azzal a és szépen bevált Búbus-étte-
nagyon helyes elvvel kezdő- rem cukrászda-részlegét köl-
dik, hogy minden meghatá- tözteti majd át a virágüzlet 
rozott lélekszámú lakótömb helyére. Az átköltöztetés, 
számara — a modern város- előzetes számítások szerint, 
építés követelményei szerint egész biztosan belekerül má-
— biztosítani kell egy-egy sík 30 ezer forintba, 
üzletházat, ahol az összes összesen tehát mintegy 60 
szükséges napi cikkeket be- e z e r forint veszett kárba, 
szerezhetik a környék la- ablakon kidobott pénz mód-
kói. Ez az elv hozta létre a ián, a nem eléggé kö-
Marx téri és a Mérei utcai rültekintő tervezés miatt. 3 
ú j lakótömb kellős közepén hiába hivatkozunk arra, 
a fent említett üzletházat, hogy ha elkészül az ú j me-
Eddig rendben is van a do- gyeháza, ha megélénkül a 
log. Mérei utca környékén a for-

galom, ha a város központ-
ja valóban erre a részre te-
vődik majd át, akkor eset-
leg jól jövedelmezne a vi-

Minden baj és gond akkor rágüzlet is. A tények aztbi-
csírázott ki, amikor az ille- zonyítják: ha a jövőt ter-
tékes szakigazgatási szerv — vezzük, akkor sem szabad 
bizony nem eléggé körülte- elfeledkeznünk a jelen kö-
kintően — javaslatot tett rülményeiről. 
arra, hogy milyen üzletek Minden építőmunkás tud-
kapjanak helyet az üzlet- ja, hogy falat nem lehet 
házban. így lett a Búbos- rakni megfelelő alapozás 
étterem és cukrászda, a Ke- nélkül. 

Nem eléggé 
megfontolt döntés 

ravlll-bolt, a porcelánbolt és 
— a virágüzlet, minden ke-
serűség forrása. 

— Az üzletet, miután meg-
kaptuk — mondja Koha Ró-
bertné, a Kertészeti Vállalat 
igazgatója — be is rendez-
tük, föl is virágoztuk illen-
dőképpen, és vártuk a ve-
vőket. 

A vevők azonban nagyon 
ritkán nyitották ránk az üz-

amely 
épül. 

S a jövő 
a jelen 

ilyen fal, 
alapjaira 

P. L. 

E hét végén államkölcsönsorsolás 
Az első, az ötödik és a hatodik békekölcsön 

kötvényekre csaknem 85 millió forintot sorsolnak 
Az Országos Takarékpénztár e hét végén, szeptember 

10-én és 11-én, a budapesti tanács Városház utcai klubjá-
ban bonyolítja le az első, az ötödik és hatodik békeköl-
csön 1960 második félévi sorsolását. 

Az Első Békekölcsönt szombaton délután fél három 
órai kezdettel sorsolják, amikor 60 400 kötvényre mintegy 
19 millió forint nyeremény és törlesztés jut. 

Vasárnap délelőtt 10—12 óra között tart ják meg az 
ötödik és a hatodik békekölcsön húzásait. Az Ötödik Bé-
kekölcsönből 157 300 kötvényre 30 millió forint, a Hato-
dik Békekölcsönből pedig 150 400 kötvényre csaknem 36 
millió forint nyereményt sorsolnak ki. 

így a kétnapos húzáson a három békekölcsönből 
368 100 kötvénytulajdonos csaknem 85 millió forintot nyer. 

Megkezdődött 
a Vietnami Dolgozók 

Pártjának kongresszusa 
A Vietnami Tájékoztató 

Iroda jelentése szerint hét-
főn reggel Hanoiban meg-
nyílt a Vietnami Dolgozók 
Pártjának 3. országos kong-
resszusa. 

Nemzetközi bélyegkiállítás 
nyílt Varsóban 

Szeptember 3-án a varsói 
Kultúra és Tudomány palo-
tájában megnyílt a -Len-
gyelország—60" elnevezésű 
nemzetközi bélyegkiállítás, 
amely méreteiben túlszár-
nyalja az eddigi hasonló ren-
dezvényeket. Több mint 
500 000 bélyeget állítottak ki. 

A Magyar Bélyeggyűjtők 
Országos Szövetsége kollek-
tíve, számos magyar bélyeg-
gyűjtő pedig egyéni gyűjte-
ménnyel szerepel a kiállttá* 
son. 


