
ülés! tartott a Minisztertanács 
A kormány Tájékoztatási 

Hivatala közli: 
munkaügyi miniszternek az 
egészségre ártalmas egyes 

A Minisztertanács csütör- munkaterületeken 1960-ban 
tökön ülést tartott. Megtár- végrehajtott munkaidőcsök-
gyalta a földmüvelésügyi mi- kentésekről szóló jelentését 
niszternek a termelőszövet- A jelentés jóváhagyta és 
kezeti mozgalom fejlődéséről felhatalmazta a munkaügyi 
és a 
1960. 

termelőszövetkezetek 
évi zárszámadásáról 

minisztert, hogy a Szakszer-
vezetek Országos Tanácsával 

szóló jelentést. A jelentést a egyetértésben a munkaidő-
kormán y elfogadta. 

A Minisztertanács 
csökkentés bevezetésével 

meg- kapcsolatban felmerült egyes 
hallgatta és jóváhagyta az munkaügyi, illetve munka-
országos bányaműszaki fő-
felügyelőség beszámolóját a 
bányák biztonsági helyzeté-
ről. 

A kormány megvitatta a 

jogi kérdéseket rendeletileg 
szabályozza. 

A Minisztertanács ezután 
folyó ügyeket tárgyalt. (MTI) 
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Már a második negyedévben megkezdi valamennyi 

házfelújítását az Ingatlankezelő Vállalat 
Milyen épületeket hoznak rendbe? 

Mén az előző éveknél ko- A Nagykörút két sarkán nen, a Kölcsey utca 11 szá-
rábban kezdte a felújításo- fekvő házat., melyekben a mű, ugyancsak háromeme-
kat és karbantartásokat az gyógyszertár, illetve a posta lete® bérház egy millióba 
Ingatlankezelő Vállalat* Az van, továbbá a 63-as számút, kerül majd, s 
időjárás kedvezett a munká- a Tavasz utca utáni szaka- még ebben a negyedévben 
nak és sok határidőt meg szon* Ezek több mint 800 felvonulnak hozzá az építő 
tudnak előzni. Ennek kő- ezer forintba kerülnek* és egyéb szak munkás bri-
Bzönhetó, hogy a vállalat Az idei legnagyobb felújí- gádok. 
valamennyi, ez évi felújítása tás a Bajcsy-Zsilinszky utca Az idei nagyszabású fel-
most, a második negyedév- 22 szám alatt kezdődött meg. újításokra közel tíz milliót 
ben már folyik, vagy pedig A városnak erre az egyik költenek. Többszáz lakás 
még ebben a negyedévben legrégibb, hatalmas bérpalo- körülményei javulnak meg 
megkezdődik? tájára — mely "U* ház né- — például csak a két utóbb 

Több lakóházzal hama-ro- ven ismeretes — két milliót említett házban 99 bérle-
saa készen is lesz, as IKV, 

Illetve á Szegedi Építőipari 
Vállalat, mely az előbbi ka-
pacitását meghaladó beruhá-
zásokat vállalta* 

A Bartók Béla tér rende-
zése során — ég a lakásépít-
kezés gyorsítására — újabb 
emeletet húztak a Tábor ut-
ca és a tér sarkán emelkedő 
épületre. Ezzel egyidejűleg 
felújítják az egész házat, 
ami körülbelül 830 ezer fo-
rintba kerül. Ugyanez a 
helyzet a Lenin körút 39 
számú, volt Bruckner-házzal, 
— az Anna-kúttal átellenben 
— meiy szintén még egy 
emeletet kapott. Erre 560 
ezer forintot költenek. A két 
összegben nincs benne az 
emeletráépítés költsége. 

E két felújítás még ebben 
a negyedévben elkészül, 

a Somogyi utca 12 számú 
ház részleges felújítását pe-
dig a napokban fejezik be. 

Ugyancsak a második ne-
gyedév során, legkésőbb jú-
nius végére lesz kész a Go-
gol utca 8, 17, 20, és 21, a 
Kossuth Lajos sugárút 50, a 
Pulcz utca 7, valamint az 
Április 4 útja 65 számú ház. 

E hét épületre csaknem 
két és fél millió forintot 
fordítanak. 
Több olyan építkezés is 

kezdődött vagy kezdődik 
még ebben a negyedévben — 
korábban a tervezettnél — 
mely - "áthúzódik* az év to-
vábbi részére, de ezek is ha-
táridőn belül, vagy azt meg-
előzően készülhetnek el. 
Ilyen például Lenin körút 
52, számú ház hatszázezer 
forintos teljes felújítása. Ez 
a régen díszes épület — a 
"Huszár* szoborral és a Jog-
tudományi Egyetemmel szem-
ben — ismét méltó dísze 
lesz majd a belvárosnak. A 
Vörös Csillag mozival szem-
beni épület, a Széchenyi tér 
8 már 

egy millióba kerül. 
Itt is nagy ütemben dolgos-
nak, s hogy eközben zavar-
talanul közlekedhessenek a 
járókelők, biztonságot védő-
tetőt építettek a gyalogjárda 
fölé. 

A Kossuth Lajos sugárúton 
három épületet is rendbe-
hoznak. 

költenek. Nero messzire iiv- mény van. 

A kubai balettegyüttes nagysikerű 
bemutatkozása az Erkel Színházban 

A hazánkban tartózkodó ge Jelen volt a diplomáciai 
kubai balettegyüttes csütör- testület több vezetője és tag-
tökön este a zsúfolásig meg- ja. 
telt Erkel Színházban lépett A kubai és a magyar him-
fel először. A bemutatón nusz hangjai után Pataki 
megjelent Dobi István, az János, a Kulturális Kapcso-
Elnöki Tanács elnöke, Ká- latok Intézetének fótitkára a 
dár János, az MSZMP Köz- közönség lelkes tapsa köze-
ponti Bizottságának első tJt- pette meleg barátsággal üd-
kára, Biszku Béla, Kállai vözölte a kubai balettegyüt-
Gyula, Kiss Károly, Rónai tes tagjait, a kubai kultúra, 
Sándor, az MSZMP Politikai a hős kubai nép küldötteit. 
Bizottságának tagjai, Szir- Femando Alonzo, a kubai 
mai István, a Politikai Bi- balettegyüttes művészeti ve-
zottsóg póttagja, az MSZMP zetője válaszolt az üdvözlés-
Központi Bizottságának, a re. 
kormánynak több tagja, va- Viharos taps után kezdite-
1 amint politikai, gazdasági meg a balettegyüttes mtnd-
és kulturális életünk szá- végig nagy tetszéssel foga-

Győzött 
a kubai forradalom 

A kormánycsapatok 72 órán belül leverték 
a betolakodók egységeit — Megsemmisítő 

vereséget szenvedtek az agresszorok 
A Prensa Latina jelentésére és a havannai rádió je- kiképzés többi körülményeit, 

lentésére hivatkozva, a TASZSZ és a többi hírügynökségek ha esetleg fogságba kerülné-
jelentik, hogy a kubai kormány csütörtökön helyi idő nek. 
szerint hajnali fél háromkor közleményt tett közzé az Április 14-én és 15-én 
országot megtámadó ellenforradalmi bandák leveréséről, amerikai szállítóhajókon Ku-
A közleményt a havannai rádióban Is beolvasták. ba irányába indították az 

A kubai kormány 4. számú közleményének szövege í e v megalakított egvségeket 
az UPI szerint a következő: /z uUlsüís éneimében ap-

»A felkelő hadsereg és a nemzeti milícia erői a niis 17-ének reggelén kellett 
Giron-i partszakaszon támadással elfoglalták a zsoldos in- eiérniök a szigetország déli 
váziós erők utolsó állásait. Giron, a zsoldosok utolsó erős- partvidékét. 
sége szerda délután (helyi idő szerint) 5,30 órakor elesett. A z ellénforradalmárokat 
A forradalom győztesen került ki a harcból, noha nagy- szállító hajók amerikai rom-
számú forradalmárharcosnak életét kellett áldoznia. Har- beiéit kíséretében érkeztek 
cosaink szüntelenül rohamozták, lélegzethez sem hagyták K u b a partjaihoz. Hogy el-
jutni az ellenséget és így kevesebb, mint 72 órán beiül kerüljék a találkozast a ku-
leverték azt a hadsereget, amelyet oly sok hónapon át az b a i hadiflotta egységeivel, a 
Egyesült Államok imperialista kormánya szervezett. Az hajókaraván előtt, valamint 
ellenség megsemmisítő vereséget szenvedett. a karaván két szárnyán 

A zsoldosok egy része megkísérelte, hogy hajóra a m e r i ka i tengeralattjárók 
szállva elmeneküljön, de a forradalmi erők elsüllyesztették beadtak. A partraszállók fő 
a hajókat. A zsoldos erők maradványa — melynek hatot- erejét Cienaga Orientál de 
takban és sebesültekben nagyarányú vesztesége volt — —-
teljesen szétszóródott egy mocsaras térségben, ahonnan 
már nincsen kiút. Harcosaink nagymennyiségű észak-
amerikai gyártmányú fegyvert zsákmányoltak, közöttük 
több nehéz Sherman-harckocsit. A zsákmányolt hadianyag 
teljes felbecsülése még nem történt meg. 

Néhány órán beiül a forradalmi kormány teljen je-
lentésben számol be a népnek az eseményekről. 

Fidel Castro, 
a forradalmi fegyveres erők főparancsnoka-. 

Hogyan folytak ! « 
a kubai agresszió előkészületei? 

Zcpata körzetében, Közép-
Kuba erdős-lápos partvidé-
kén vetették be. 

Az egész partraszállási ak-
ciót az amerikai légierők 
B—26 mintájú bombázó és 
vadászgépei fedezték a leve-
gőből. Ezek a gépek a déli 
partvidék mentén, mozgó 
amerikai repülőgépanyaha-
jcfkról szálltak fél és ide ts 
tértek vissza. 

a ' általános 
az erősíté-
Andrew O. 
, a Karib-
fegyveres 

erőinek parancsnoka volt 
megbízva. A partraszállással 
egyidőben ejtőernyősök eresz-
kedtek le Jirion, Cavadonga 
és Australia helységek kör-

mös mas vezető személyisé- dött művészi műsorát. (MTI) ból teremtették elő. Ezek kö-

A TASZSZ New York-i zül a legfontosabbak azok az 
tudósítója az Egyesült Álla- alapok, amelyeket az Egye-
mokból és Latin-Amerikából sült Államok tart fenn a 
származó adatokat egybevet- más országokban folyó akna-
ve az alábbiakban rekonst- munka céljaira, 
ruálta a Kuba-ellenes fegyve- Néhány nappal a partra-
res intervenció előkészítésé- szállás előtt az amerikai ha" 
nek és megindításának rész- diflotta száliítóhajóin he- zetében. A behatolók tevé-
letes történetét: lyezték el a zsoldosok ala- kenységét vadászgépek fe-

Floridában, Panamában, kulatait. A bérencek közül dezték; ezek is amerikai 
Nicaraguában és Guatemalá- sokat amerikai légitársasá- anyahajókat használtak tá-
ban néhány ezer ellenforra- gok és az amerikai légierő maszpontként. 
dalmárt képeztek ki és áp- repülőgépein Nicaragua ke- A beözönlőket még aznap, 
rilis elején nagyobb katonai Jeti részébe, az ottani re- április 17-én tűzzel fogadták 
alakulatokba tömörítették pülőterekre szállítottak. Itt a kubai hadsereg és a mi-
öket. Az alakulatok eltartá- ejtőernyős osztagokat alaki- lícia egységei. Nem vált be 
sához és felfegyverzéséhez tottak Minden zsoldost szi- « lázadók számítása, nem 

- ' , .... . „_ tört ki lázadás a köztársa-
goruan figyelmeztettek, hogy sig(yn b m l A kubai ^ 
»felejtsék el* ae amerikai egységesen hazájának vé-
kiképzőtisztek jelenlétét és a delmére kelt-

szükséges pénzt több forrás-

. és Dekorációs Vállalat Hétvezér utca! üzemegységében április 
e l e j e^ ta ú j T á r i m t n y S fed arab kihúzás asztal készül. Képünkön a * 
ható, hatszemélyes asztalt szerelik össze az üzemegyseg munkasai a műhelyben. 

A kubai ellenforradalmárok 
,megmagyarázzák" vereségük okait 

New York-ból jelenti az ügynökség csütörtök reggeli 
MTI- Fidel Castro kormá- összefoglalóját 
nya mindezideig sikeresen , .Más hírügynökségekből is 

. . . . . ... j kitűnik, hogy a partraszallo 
kiállta a probat és szüardan i n v á z i ó s o k súlyos csapáso-
ura a helyzetnek — e sza- kat szenvedtek Fidel Castro 
vakkal kezdi a Reuter hír- (Folytatás a 2. oldalon.) 

Szovjet ruhaipari szakemberek 
látogattak Szegedre 

A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövet-
sége vendégeiként szovjet ruhaipari szakemberek tartóz-
kodnak hazánkban. Tegnap a vendégek Szegedre látogat-
tak. A küldöttség tagjai — Koblakova, a moszkvai Köny-
nyűipari Egyetem tanszékverető docense, Krjukova, a rigai 
Avangard Konfekciógyár főmérnöke. Nadtocsejeva, a moszk-
vai 16-os Konfekciógyár technológusa, Zabanova, a kijevi 
Tervező Intézet tervezője és Krfovfkaja, a leningrádi Bol-
sevicska Konfekciógyár igazgatója — délelőtt a Ruha-
gyárba látogatott. Megnézték a gyár üzemrészeit, hossza-
san elbeszélgettek a munkásokkal, majd a Ruhagyár ve-
zetőivel. Elismeréssel nyilatkoztak a gyárban folyó termelő-
munkáról. 

Délután a Műszaki és Természettudományi Egyesületek 
Szövetsége szegedi csoportjának vezetői fogadták a szovjet 
vendégeket i 

51. évfolyam, 93. szám 

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! _ M a Lenin-ünnepségek 
A Magyar Szocialista 

Munkáspárt Szeged városi 
bizottsága emlékünnepséget 
rendez ma Lenin születésé-
nek 91. évfordulója alkal-
mából. Délután fél 3 órakor 
koszorúzás! ünnepség a 
Lenin—Sztálin szobornál. 
Délutón fél 4-kor a 
Szabadság Filmszínházban 
emlékeznek meg Szeged dol-
gozói Leninről. Szabó Gábor -
né, az MSZMP Csongrád 

megyei bizottsága mandn-
_ w m n m mus—leninizmus esti egye-
I A R 1 L A P J A temének igazgatója mond 

Ara: 50 fillér Péntek, 1961. április 2L 
ünnepi beszédet amelyet 
filmvetítés követ 


