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Újabb településre alkalmas területeket I 
tártak fel a II. kerületben j 

• 
A colt „Uatmertelepen'' és Turjánban alakíthatók mujd ki 

korszerű lakónegyedek 
m 

Az elmúlt hónapokban to- négy-öt új utea alakítható tartogatta ingatlanát. Arra " 
vabbi lendülettel haladt a majd ki. " számított, hogy a város fej- • 
tervszerű területíelhasználási A z utcákban — a tervek sze- lődése során [jelentősen fel- ; 
kutatómunka Szegeden. Ez r i n t _ ejőkertes, földszin- megy az ingatlanok ára ezen • 
nemcsak városfejlesztési t e s ikerházak épülhetnek. A a részen is, akkor azután • 
szempontból jelentős, hanem tervtanuimány gyermekját- majd nagy haszonnal adja • 
távlatul szolgál a családiház- S7.öteret, üzletházat és óvo- tovább ingatlanát, 
építkezések további segítése- d á l i s előirányoz a kis te-
re, a telekigények kielégíté- £ e p részére, 
sének módjára is. Hasonló lehetőségek van-

A Budapesti Varosepite- n a k a vásárhelyi sugárúttói 
szeti Tervező VáUalat ter- b a I l . a a Tarjántelepen is Itt 
vezoi legutóbb a meglévő utcákkal össze-

függően ugyancsak újabb 
utcákat nyithatnak 

Ünnepi taggyűléseken 
veszik át az ifjúkommunisták piros fedelű, új tagsági 
könyvüket. Szegeden és a szegedi járásban a követke-
ző év januárjának végéig minden KISZ-tag megkapja 
új tagsági igazolványát. A szegedi járásban elsőnek 
szombaton a tiszaszigeti lelkes, szép eredményt elérő ki-
szisták kapták meg új tagsági igazolványukat. A köny-
vecskéket — mint képünkön látható — Rózsa István elv-
társ, a szegedi járási pártbizottság titkára adta át a tisza-
szigeti ifjúkommunistáknak. 

Szanatórium 
a sóbányában 

Gazdája-e a munkás 
özemének ? 

Ahol az emberi 
agyról 

gondolkodnak 

aaaaakkaaaaas* 

két ilyen tanulmányt 
szí tettek el. 

ké-

A városi és a kerületi ta-
nács feladata lesz az el-
következendő néhány év-
ben. hogy ezt a két terü-
letet — a törvényes kisa-
játítás útján — megsze-
rezze 

Mindkettő a második kerü-
let egy-egy részére vonat-
kozik. 

A tervek nyomán megálla-

a Tarjántciep és a 
töltés közötti részen. 

kör- és a telkeket részben a Ság-
váritelepen eddig szervezett 
házépítési akcióval hasonló 

Az utcákban részben egye- módon hasznosítsa, másrészt 
dül álló, részben ikerháza- pedig a teljes egyéni úton 

pítható, hogy a II. kerület- kat keU építeni. Ez a terű- családi házat építeni szán-
ben még akad számos ma- let nagyobb, mint az előbbi, dékozó üzemi munkásoknak, 
gas fekvésű, jól megközelít- Több mint ötven ikerház és termelőszövetkezeti parasz-
bető terület, ahol korszerű néhány egyedül álló ház toknak, vagy más kisembc-
kis települések alakulhatnak építhető e részen. Itt is gyer- reknek az OTP útján biztCi-
ki a tanácsok számára vi- mekjátszóteret, bölcsődét, sítsa. 
szonylag kevés közművesí- üzletházat irányoztak elő a Ezzel nemcsak a spekulá-
tési költséggel. Ezek a terű- tervezők. ció út ját vágnák el. hanem 
letek Mindkét helyen az úgyne- fokozatosan beépülnének a 

. - . 0 „ r a M t t , j w t _ vezett kisközmüvesítéssel meglévő üres foltok Felsö-
elsosorban fo dszintes csa- s z á m o l n a k Közvilágítás, köz- város térképén 
ladi lakóhazak epitesere k i f o l y ó s vízellátás, az utcák- ' 

alkalmasak. ban nyílt csatornahálózat. ' 
Az első az úgynevezett tégla-, vagy aszfaltjárdák 

>-Dannertelep«. amely a jellemzői a kisközművesités-
Csongrádi sugárúttói balra, nek. 
mintegy két-háromszáz mé- A fenti területek jelenleg 
terre terül el. A Makkos- mind magánkézben van-
erdő sorral, az öthalmi út- nak és 
tal és a Felszabadulás liget-
tel határolt terület eddig 
szabálytalanul beépített ré-
szén. a meglévő házak fi- Egy-két tulajdonos' itt ki-
gyélemtoévételével mintegy zárólag spekulációs célokra 

(Siflis felv.) 

csupán mezőgazdasági meg-
művelés alatt állnak. 

Áz Elnöki Tanács ülése 
A Népköztársaság Elnöki Tanácsa december 22-én ülést 

Egymil l iárd forint állami 
támogatást kapnak beruházásaikhoz 

a termelőszövetkezetek 
Tájékoztató a jövő évi pénz- é» hitelügyi feladatokról 

Szántó Dénes, a Magyar Elő kell segíteni, hogy meg- mogatást nyúj t azoknak a , , 
Nemzeti Bank elnöke périz- felelő állami eszközökkel szövetkezeteknek, amelyek- 3^ P31-3*) nagyon szép elo-
ügyi szakemberek előtt be- rendelkező, életképes mező- nek az országos aszály rend- a d í ' & a e r t > kitűnő rendezésé-
számolt a jövő évi tervvel gazdasági szövetkezetek ala- kívül naev károkat okozott. ! é r t művészi kivitelezésééit 

1 Megjutalmazták 
a Szegedi Nemzeti 

Színházat 
A Szegedi Nemzeti Szín-

j liáz . i— mint ismeretes — 
j nágy sikerrel játssza Vis-
; nyévszkij -Optimista tragé-
í dia* című' színmüvét. A 

Művelődésügyi Minisztéri-

jovo 
kapcsolatos pénz-
ügyi feladatokról. 

A bank egyik tartott. Megtárgyalta és törvényerejű rendeletté emelte a i e l a d a t a __ mondotta —, ket. A be nem vitt termelő-
forradalmi munkás-paraszt kormánynak a dolgozók tár- hogy elősegítse az ipar gaz- eszközük, továbbá használ 

gazdasági szövetkezetek ala- kívül nagy károkat okozott, 
és hitel- kuljanak. A belépők vigyék -Az egyszerű szövetkezeti 

magukkal a szövetkezetbe formák fejlődését is az ed-
fontos szükséges termelőeszközei- diginél hatékonyabban segíti 

áUamunk, hogy ezek is fo-

20 000 forint jutalmat kül-
dött a Szegedi Nemzeti 
Színháznak. 

sadalombiztosítási nyugdijáról szóló javaslatát. 
Az Elnöki Tanács törvényerejű rendeletet alkotott a 

jogellenesen külföldre távozott kiskorúak vagyonjogi hely-
zetével kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről. 

Megerősítette az Elnöki Tanács a Magyar Népköztár-
saság és a Román Népköztársaság között a polgári, család-
jogi és bűnügyi jogsegély tárgyában Bukarestben 1958. készletek keletkezését. 
október 7-én aláírt szerződést, majd folyó ügyeket tárgyalt. Elejét kell venni — akár 

hitelek megvonásával is — 

daságos termelését. Pénzügyi hatatlan felszerelések vásár-
eszközökkel is ösztönözni lására nem szabad hitelt 
kell a vállalatokat arra, hogy nyújtani. 

kozatosan a nagyüzemi gaz-
dálkodás útjára térhessenek. 

a rendelkezésre álló anya-
gi eszközöket kizárólag a 
terv által meghatározott 
célokra használják fel. 

Meg kell akadályozni feles-

Az állam a termelöszövei-
kezetek saját erejű beru-
házásaihoz jövőre kétszer 
akkora mértékben járul 
hozzá, mint az idén. 

tokkal kulturáltabbá, tech 
nikailag fejlettebbé teszik 
a falusi' kereskedelmet. 

Hitelt biztosítanak többek 
között a nyíregyházi alma-
tároló. a Szabolcs megyei fel-

Ilyen célra több mint egy- vásárlási raktárnak, a ma-
milliárd forintot ad 1959- kői hagymatároló, az albert-
ben. Mintegy húszezer te- falvi mézkombinát létesíté-
henet és üszőt bocsát szövete séhez. Pécsett, Veszprémben, 

i ivi kezetek rendelkezésére, dön- Miskolcon, Salgótarjánban,' 
• Az állami gazdasagokról tó fontosságú azonban, hogy Debrecenben raktárak építé-
Jszólva a bank elnöke elmon- a .szövetkezetek saját te- sét segíti az állam hitellel. 

nyeszlesukben is növeljek Ezek az ipari munkásság 
állatállományukat. A kor- zöldség- és gyümölcsellátását 
mány megfelelő pénzügyi tá- . szolgálják. 

fl jövő év mórcíus 31-ig 
Számottevő anyagi áldoza- érvényesek a közszolgálati 

MÜV-igazolványok 

tannak, hogy egyes vállala-
t o k túlméretezzék beszerzé-
se ike t . 

Szovjet testvérvárosunkban, Ogyesszában rendszeres 
búvárkiképzés Is folyik. A Fekete-tenger öbleiben még 
telen is — ameddig csak az idő megengedi — folyik a 
búvárok kiképzése. Képünkön a „feketetengeri vitézek* 
<— amint tréfásan nevezik őket — egy csoportja könnyű 
búvárruhában kiképzés után éppen feljön a vízből. 

• dotta. hogy jövőre 
[ összevonás útján 20 000— 
[ 40 000 holdas állami gaz-

daságokat hoznak létre. 
t Ezekben a nagy gazdaságok-
éban fokozott gépesítéssel, 
[kiegészítő ipari üzemek lé-
giesítésével teszik még ered-
fményesebbé a munkát. A hi-
Helezésnél figyelemmel kísé-
Erik a gépállomány helyes ki-
[használását, a munka szer- ; 

Evezését. El akarják érni, 
[hogy mind több állami gaz-
d a s á g rendelkezzék alapos 
[tervekkel, s a bankfiókok-
énak ellenőrizniük kell az in-
[tézkedési tervekben előírt 
[feladatok végrehajtását. 

Az üzemviteli és beruhá-
[zási hiteleket és az ezzel 
[kapcsolatos kedvezményeket 
[mindenekelőtt arra kell fel-
[használni, hogy emelkedjék 
[a termelőszövetkezetekben a 
[ termelékenység, növeked je-
lnek a hozamok és minél 
[több áruértékesítési szerző-
idéit kössenek a tsz-ek 
| Államunk fokozza a míi-
| trágyára. növényvédősze-
{ rekre a kézi és gépi mun-
É kadijakra, a nagyüzemi 
[ felárakra és az adókedvez-
| menyre nyújtott támogatá-
* sát. 

A MÁV vezérigazgatósága 
közli, hogy áz 1958-ra érvé-
nyesített közszolgálati fekete 
színű arcképes igazolványok, 
beleértve a hadirokkanta!; 
arcképes igazolványát és öt-
szöri utazásra érvényes iga-
zolványát is, 1959. március 
3l-én 24 óráig használhatók 
fel. Az arcképes igazolvá-
nyoknak 1959. évre való ér-
vényesítését 1959. február 
l-én kezdik és március 31-ig 
tart. 

Szakszervezeti utalványakra 
210 konyhabútort9 HS szekrényt is 
vtísárol hatnak a Csongrád megyei 

dolgozók 
Néhány napja hírül adtuk, 210 konyhaibútort, a 15 la- geden mar régen elkapkod-

hogy a „mosógép-akcióhoz* rámás, kárpitozott. kétsze- iák a mosógépeket Sándor-
hasonlóan a szakszervezetek mélyes rekamiét, az 5 csővá- falván pedig ajánlgatták és 
javaslatára több iparcikket, zas. ugyancsak kétszemélyes, végül is szegediek vásárol-
villanytűzheljnet, hűtőszekré- a tíz favázas, egyszemélyes ták meg Makón viszont úgv 
nyeket. konyha- és szobabú- és a 20 darab csővázas, egy- ' 
torokat is árusítanak. A ha- személyes rekamiét és a 63 
tározat értelmében, amelyet háromajtós szekrényt, a 30 
a Belkereskedelmi Miniszté- villámóstűzhelyét, a 20 hü-
rium a SZOT-tal közösen ,tőszékrényt és a 32 kombi-
hozott, e cikkekből eladásra náltezekrényt igazságosan _ _ 
váró árukészlet 33 százaié- akarják elosztani a Csöng- mésretesen a 
kát juttatják az igénylő dol- rád megyei varosok árust- alatt 
gozóknak ez akció kereté- t á g r a u } e l l i H k ö z ö t t 

Nem szeretnének úgy járni, 

jártak, hogy hét mosógépet 
pestiek vittek el. Most ügyel 
a szakszervezet, nehogy a 
hűtőszekrényeket is a Ma-
kóra érkező, rokonlátogató 
pestiek vásárolják meg, ter-

rokon neve 

A Szakszervezetek Csong-
Az utalványokat az üzemi 

bizottságok kapják majd 
rád megyei Tanácsa már meg- m i n t a mosógéppel, amikor meg és osztják szét 
kapta az utalványokat. Most a Budapesten előirányzottéi- rolnj szándékozó dolgozók 
dolgoznak az elosztáson. A osztási száimok szerint Sze- között. 


