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Jelentősen javítják Szeged városképét! 
a második fél évben kezdődő 

lakásépítkezések 
Régi házakat bontanak le a Bajcsy-Zsilinszky, a Püspök 1 
utcában és a Dugonics tér sarkán * Megkezdik az újszegedi * 

új lakónegyed építését is * Több üzlet nyílik \ 
az új házak földszintjén 

Eredményes kísérletek 
A Szegedi Jutaárugyárban — amely eddig szinte ki-

zárólag zsákokat készített — nagy jelentőségű kísérletek 
folynak a gyártmányok számának növelése érdekében. E 
kísérletsorozatnak egyik legszebb eredménye a futósző-
nyeg gyártásának bevezetése. A néhány hónappal ezelőtt 
megkezdett kísérletek alapján ma már tervszerűen gyárt-
ják az üzemben a futószőnyeget. (A jutagyári kísérletek-
ről lapunk 5. oldalán közlünk részletes tudósítást.) 

Az 1960—61. évi állami la-
kásépítési program kereté-
ben jelenleg tíz helyen ösz-
szesen 366 lakás épül Sze-
geden. Ezek az épületek elő-
reláthatólag a június és no-
vember hónap közötti idő-
szakban készülnek el. 

Megtörténtek azonban az 
elmúlt hónapban az előké-
születek a beruházást irá-
nyító városi tervosztályon és 
a kivitelező Csongrád Me-
gyei Építőipari Vállalatnál a 
lakásépítési program követ-
kező szakaszának építkezé-
seire is. 1961 májusától kezd-
ve október végéig 

újabb 362 lakás építését 
kezdik meg. 
Jelentősen javít ják majd 

az új épületek a város kül-
ső képét, mert jórészt le-
bontásra régen megérett, ro-
zoga épületek helyére ke-; 
rülnek. Ebben az időszak-
ban hozzákezdenek például 
a városi tanácsháza mögötti 
ócska épületek eltüntetésé-
hez, a Püspökbazár környé-
kének szépítéséhez, a Dugo-
nics tér és a Kárász utca 
sarkának rendbehozásához és 
az újszegedi új lakónegyed 
megvalósításához is. 

Örvendetes, hogy az 196! -
es év második felében kez-
dődő lakásépítési szakaszban 
készülő 

• j épületek földszintjén 
üzleteket is elhelyeznek, 

amelyek nemcsak az új há-
zak lakóinak kényelmét 
szolgálják, hanem javít ják 
a felépült ház környékének 
kereskedelmi és más vonaté 
fcozású ellátását is. 

A Petőfi Sándor sugárút 
§9—61. szám alatt megkez-
denek egy újabb épületet, 
amely folytatása lesz a Fa-
ragó utcai bérházcsoportnak. 
Ennek az épületnek föld-
szintjén előreláthatólag ház-
tartási boltot létesítenek. 

A közgazdasági techni-
kummal szemben, a Püspök 
utca 9. szám alatt egy árvíz 
előtti ház állott, melyet nem-
régiben lebontottak. Mel-
lette, a Mérey utca sarkán 
egy kisebb lakóépület van 
jelenleg, amelyet szintén le-
bontanak. Erre a két telek-
re 22 lakásos épület kerül, 
amelynek homlokzata méltó 
lesz a belvároshoz. A z épü-
let földszintjén az Állami 
Biztosító f iókja, azonkívül a 
Finommechanikai és Fémfel-
dolgozó Vállalat háztartási 
gépjavító részlege számára 
létesítenek helyiséget. 

Még egy építkezésre kerül 
sor a Püspök utcában. A 
Püspök utca 3. számú te-
lekre, amely csatlakozik a 
Kossuth Lajos sugárút sar-
kához, szintén lakóház kerül. 

Szép parkot, játszóteret 
képeznek ki a lakóház 
mellett. 
A Bajcsy-Zsilinszky utca 

7/b számú, a tanácsháza tor-
nyos épülete mögött fekvő 
egészen alacsony épületet 
»nár kiürítették. Helyébe 
szintén lakóházat építenek. 

A Kossuth Lajos sugárút 
49—51 és az Eszperantó utca 
6/b, 8/a-b telekre ugyancsak 
lakóépület kerül. Ezzel az 
építkezéssel 

egy fontos közlekedési 
problémát is megoldanak. 

Megszüntetik ugyanis a Kő-

bányai Sörgyár Kossuth La-
jos sugárúti sörlerakatától a 
sugárútra irányuló kocsifor-
galmat, amely különösen 
nyáron, zavarta a gyalogo-
sokat A sörlerakatba a be-
járat a mellékutcából lesz. 
A z említett telekre épülő la-
kóház földszintjén ugyan-
csak a Finommechanikai és 
Fémfeldolgozó Vállalat léte-
sít háztartási gépjavító rész-
leget. 

A városkép szempontjából 
nagyon jelentős lesz az a 
nagy épület, amely a Dugo-
nics tér és a Kárász utca 
sarkára, a mostani patika 
helyére kerül. 

felelő helyeken, iskolai tan- * 
termekben stb. működő " 

tbc szűrővizsgálatokat ide," 
korszerűen berendezett ál-J 
landó helyiségbe összpon- • 
tosítják. J 
A Párizsi körút 40. szám • 

alá, a jelenlegi gyermek po- * 
liklinika mellé ugyancsak • 
egy szép lakóházat építe- Jj 
nek, a földszintjén az Á l - • 
lami Divatszabóság nyit; üz- • 
letet, melléje egy dohány- ü 
bolt kerül. • 

A most ismertetett l akás- ' 
építési időszak legjelentő- • 
sebb mozzanata J 

az Üjszegedi Ládagyár és • 
a Délalföldi Mezőgazda-" 
sági Kísérleti Intézet egyes • 
üzemi épületeinek helyen J 

létesítendő, négyemeletes • 
házakból álló épületcsoport • 
megkezdése lesz. Az építke- r 
zések itt előreláthatólag ösz-V 
szel kezdődnek meg. 

A négyemeletes épületek 
előregyártott téglablokkok- j 
bői készülnek. 

Százharrnincöt lakás épül Itt ; 
az első ütemben. Növeli a ( 

értékét, ! 

Négyemeletes lesz ennek 
az épületnek a Dugonics 
térre néző szárnya, a Ká-
rász utca felőli rész pedig 
háromemeletés. 

A tér felőli szárnyat szép 
loggiák díszítik, a Kárász 
utcai szárny pedig beillesz-
kedik majd e már patinás 
utca hangulatába A föld-
szintre, a Dugonics téri rész-
re természetesen visszakerül k o r s z e r ű lakások 
a gyógyszertár, mellette va- h ö g y a z o k a t 

lószínűleg dohánybolt nyílik. 
A Kárász utcai részen lesz 
a posta hírlap- és divat-
boltja és a Képcsarnok Vál-
lalat képzőművészeti bolt-
ja is. 

Szervesen kapcsolódik a 
Kálvin téri új lakóházkomp-
lexumhoz a Vidra utca 1. 
alatti mélyfekvésú telekre 
épülő lakóház. Ennek -az 
épületnek földszintjére a 
kórház úgynevezett stabil 
röntgenernyőkép szolgálatá-
nak helyisége kerül. A jö-
vőben ugyanis a jelenleg kü-
lönböző és nem mindig meg-

L 

központi fűtéssel látják el. 
A z 1961 második felében 

megkezdett modern szegedi 
lakások alapterülete valami-
vel nagyobb lesz. 

A két- és több szobás la-
kások arányszáma is ma-
gasabb, 

mint a jelenlegi új épüle-
tekben. A lakások 35 száza-
lékát beépített konyhával és 
szekrényekkel látják el. Fi-
gyelemre méltó, hogy a most 
felsorolt, összesen 362 új .la-
kás 65 százaléka szövetkezeti 
lakás lesz. 

Kádár János elvtárs: 

Népünk függetlensége, haladása 
elválaszthatatlan 

a magyar—szovjet barátságtól 
V. I. Usztyinov, a Szovjetunió budapesti nagykövete Pohárköszöntőt mondott 

pénteken este fogadást adott az A. P. Kirilenko vezette A . P. Kirilenko,. a szovjet 
szovjet küldöttség magyarországi látogatása alkalmából. küldöttség vezetője is. Lá-

Részf vett a fogadáson Dobi István, a Népköztársa- togatásupk során meggyőződ-
sáp Elnöki Tanácsának elnöke. Kádár János, az MSZMP bek\ittött KiriW^ko ^ 
Központi Bizottságának első titkára, dr. Münnich Ferenc, KO °™ • u nKO - 087 

a magyar nép mély érzése-it forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke, Kiss Ká- k p t tá„i~, a run 
roly, Rónai Sándor, Somogyi Miklós, az MSZMP Politikai ^ ' Y Y Z Í náÁté ^ „ Vnf' 
Bizottságának tagjai. Megjelent a fogadáson az MSZMP naev blrátia 
Kozponti Bizottságának és az Elnöki Tanácsnak, valamint Hruscsov elvtárs iránt 
a Minisztertanácsnak számos tagja, a politikai, a gazdasági 
és a kulturális élet sok más vezető személyisége. 

Az SZKP Központi Bizottságának 
május elsejei jelszavai 

Moszkvában közzétették a Szovjetunió 
Kommunista Pártja Központi Bizottságá-
nak május elsejei jelszavalt. A z 1961. má-
jus elsejére kiadott kilencvenkilenc jelsző 
üdvözli a világ kommunistáit, a testvéri 
kommunista és munkáspártok egységet, 
akcióegységre szólítja a világ munkásosz-
tályát és dolgozóit, az SZRP szolidaritásá-
ról biztosítja a békéért, a nemzeti függet-
lenségért, a demokráciáért és a szocializ-
musért küzdő erőket. 

A jelszavak hangsúlyozzák, hogy a világ 
népeinek ki kell vívniok a teljes függet-
lenséget és szabadságot minden gyarmati 
ország és nép számára. Erőfeszítéseket kel! 
tenniök a hidegháború megszüntetésére és 
a nemzetközi feszültség enyhítésére, az 
atom- és hidrogénfegyver-kísérletek betil-
tására. 

Az SZKP Központi Bizottsága a jelsza-
vakban üdvözli a Kínai Népköztársaság 
dolgozóit, Albánia, Bulgária, Csehszlová-
kia, a Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaság, Lengyelország, Magyaror-
szág, a Mongol Népköztársaság, a 
Német Demokratikus Köztársaság, 
Románia és a Vietnami Demokratikus 
Köztársaság dolgozóit. Fejlődjék és erő-
södjék a szovjet és a jugoszláv nép barát-
sága és együttműködése a békéért és a 
szocializmusért folytatott harc javára — 
— mondja az egyik jelszó. Az SZKP Köz-
ponti Bizottsága az üdvözlet szavával for-
dul az indiai és az indonéz néphez. Bur-
ma, Ceylon, Kambodzsa lakossagahoz. 
Forró üdvözletét tolmácsolja a belga gyar-
mattartók fegyveres agressziója ellen har-
coló kongói népnek. 

Az SZKP Központi Bizottsaganak jel-

szavai éltetik Anglia, az Egyesült Államok, 
Franciaország és a Szovjetunió népeinek 
barátságát, ez államok gazdasági és kul-
turális együttműködését. Üdvözlik a Né-
met Szövetségi Köztársaság dolgozóit és 
haladó erőit, amelyek harcolnak a mili-
tarizmus és a fasizmus újjászületése ellen. 

Az SZKP Központi Bizottsága jelszavai-
ban élteti a szovjet fegyveres erőket, a 
Szovjetunió népeinek testvéri barátságát, 
a Szovjetunió békeszerető külpolitikáját. 
A jelszavak felhívják a szovjet dolgozó-
kat, hogy a kommunista építés újabb si-
kereivel készüljenek az SZKP huszonket-
tedik kongresszusára, emeljék még maga-
sabbra a kongresszusi munkaverseny zász-
laját. Méltatják a kommunista munka-
brigádok és az újítók odaadó és kezdemé-
nyező munkáját, majd a termelés növelé-
sére, a technika tökéletesítésére, a munka 
termelékenységének emelésére hívják fel 
a szovjet ipar dolgozóit. Az SZKP Köz-
ponti Bizottsága azzal a felhívással fordul 
a szovjet mezőgazdaság dolgozóihoz, hogy 
harcoljanak a Központi Bizottság januári 
ülésén hozott határozatok teljesítéséért. 

A jelszavak felhívják a szakszervezete-
ket, hogy fejlesszék a munkásosztály és 
az értelmiség kezdeményező készségét és 
aktivitását, gondoskodjanak a dolgozók jó-
létének és műveltségi színvonalának eme-
léséről. 

Az SZKP Központi Bizottságának jel-
szavai éltetik a szovjet nőket, a kommu-
nista társadalom tevékeny építőit, a le-
nini komszomolt, a dicső szovjet ifjúságot. 

»Él jen a kommunizmus — az emberiség 
ragyogó jövője té — hangzik az SZKP 
Központi Bizottságának utolsó jelszava. 

Meggyőződtünk arról, hogy 
a Magyar Szocialista Mun-

Usztyinov nagykövet £x>- k á s p á r t . * h a z a ~ a m " " k a -
hárköszöntőjében egyebek a ^ . a l i z m u s szeretetére 
között kijelentette: Őszintén n e v e h a n e p e t 

örülünk annak, hogy állán- és itt tartózkodásunkkor ta-
dóan növekszik a " Magyar pasztaltuk azt is. hogy a 
Népköztársaság nemzetközi magyar nép egységesen kö-
tekintélye. veti a Magyar Szocialista 

Az Önök országa a szocla- Munkáspártot, annak Köz-
lista tábor közösségében Ponti Bizottságát, amelynek 
állhatatosan harcol a na- élén a szovjet nép nagy ba-
pirenden lévő nemzetközi rútja, Kádár János elvtárs 
kérdések megoldásáért, 
béke megszilárdításáért, a 

leszerelésért, a gyarmati 
rendszer megszüntetéséért. 
A szocialista tábor országai 
egységesek ebben a harcban. 

áll. 
Mi, szovjet emberek örü-
lünk ennek az egységnek, 
örülünk annak, hogy a 
magyar nép odaadással kö-
veti pártját. 

Hazánk kiszakít hatatlan 
a nagy szocialista táborból 

Kádár János elvtárs, az dásáért, szabadságáért. Nem 
MSZMP Központi Bizottsá- kevésbé tövises útat járt vé-
gának első titkára pohárkö- gig a magyar munkásosztály, 
szöntőjében a következőket Amikor 1919-ben a munkás-
mondotta: osztály először emelte ma-

— E héten, egy gyönyörű gasba a szabadság vörös 
tavaszi napon ünnepeltük zászlaját, — a reakció túl-
meg hazánk felszabadulásá- ereje akkor elnyomta. Tehát 
nak 16. évfordulóját. Minden ilyen történelmi előzmények 
népnek kedves ég gyönyörű után jött el az a nap, most 
nap a legnagyobb nemzeti 16 éve, amikor a magyar 
ünnepe. nép — szovjet testvéreink 

A magyar népnek különö- segítségével — visszanyerte 
sen szívéhez nőtt ez a nemzeti függetlenségét, s a 
szép nap. szabadság, a társadalmi ha-

Ezt mindenki tudja, aki ki- ladás útjára lépett — hitünk, 
csit is ismeri a magyar nép meggyőződésünk szerint örök-
nörténetét. A magyar nép re. 
lélekszámban kicsi és ahogy Népünk tudja barátaink 
mondani szokták, rokontalan tudják és ellenségeinknek is 
népként élt itt Európa szívé- tudniok kell hogy 
ben. Valóban: évszázadokon a m a n é n e m z e t i f ü g . 
at rettenetes harcot kellett 
vívnia a nemzeti fennmara- (Folytatás a 3. oldalon.) 

V /S 'ox l . . 

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLjETEK! 


