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Idén is bontakoznak 
a Virágos Szegedért-mozgalom eredményei 

Ültessünk minél több virágot házunk elé, udvarunkba! 

(Somogyiné felvétele) 

Virágzó gyümölcsfák, virágokkal szegélyezett tiszta ntak jelzik Ságváritelepen, a Csan-
taveri utcaban az ott lakók szorgalmát, szépérzékét 

Meghallgatásra talált az 
a felhívás, amit a Hazafias 
Népfront, valamint a kerüle-
ti tanácsok kiadtak a városi 
lakossághoz, "hogy szépítsük, 
csinosítsuk házainkat, utcá-
inkat*. Egyre több utca, 
park, ház csinos odik, virá-
gosodik most a tavasszal. 

Most, amikor mindinkább 
virágosak és csinosak lesz-
nek az utcáink, így a III. 
kerületben is, gondot kell 
fordítania mindenkinek ar-
ra, hogy az előző évinél 
szebbek, virágosabbak, tisz-
tábbak legyenek a házak és 
udvaraik. Kerületünkben a 
Pálfy utcában, a Sárkány és 
a Földműves utcában, a Ve-
resács utcában és a Ságvári-
telepen a gyönyörűen virág-
zó Csantavéri utca lakói már 

mindent megtettek ennek 
érdekében. Sok örömet és 
szépséget találnak az embe-
rek az ilyen utcákban, há-
zakban. Akad azonban bosz-
szúság is. A tyúkok, apró 
jószágok több helyen tönk-
reteszik ezt a sok szépet. 
Előfordul az is, hogy néme-
lyik háztulajdonos vagy la-
kó a virágosítás helyett a 
közteret arra használja fel, 
hogy oda burgonyát, vagy 
kukoricát ültessen. 

A lakosság mellett intéz-
mények, vállalatok, KISZ- és 
úttörőfiatalok csatlakoztak a 
virágosítási mozgalomhoz, a 
csinosítás munkájához. Fel 
lehetne sorolni többek kö-
zött a Szegedi Kender KISZ-
fiataljait, a Rigó utcai ne-
velőotthon fiataljait és még 
ki tudja hányait, akik most 

már a parkosítás, a virágosí-
tás munkálatai mellett azt 
is vállalták, mint például a 
III. kerületi általános isko-
la fiataljai, hogy nemcsak a 
szükséges munkákat végzik 
el, de segítői lesznek a már 
virágzó utcák megőrzésének. 
Most a tavaszi, majd a nyá-
ri időben gondoljunk mind-
annyian arra, milyen szép 
lesz egész éven át az a te-
rület, ahol mi lakunk, ahol 
mi és dolgozó társaink 
járnak. De legyenek szószó-
lói a virágosítók azoknál a 
szomszédoknál és ismerő-
söknél is, akik a virágosítás 
szép szándékát ma még nem 
értik meg. 

Sziládi Sándor, 
a Hazafias Népfront III. ke-
rületi bizottságának elnöke. 

Szeged üzemei teljesítették 
az első negyedévi tervet 

— de a részeredmények nem elegendők 
A második ötéves tervet 2,3 százalékkal termelt Több üzem elmaradt ter-

azzal az elhatározással kezd- többet, mint egy évvel ko- ve teljesítésével 
ték a szegedi üzemek dol- rabban, és kevesebb árut adott a 
gozoi is, hogy minden de- s a z egy foglalkoztatottra népgazdaságnak, mint tavaly 
sadban, hónapban hataridore j u t ó vállalati teljes termelés ilyenkor. Ezért a május 1-i 
teljesítik a rájuk háruló a minisztériumi Iparban 0,9, és az ezt követő augusztus 
termelési feladatokat. Az a tanácsi iparban 5,4 száza- 20-i munkaversenyben nem-
akarattal, a lelkesedessel lékkai, az állami iparban csak az elmaradásokat kell 
nem volt baj, de az alkat- pedig összesen 1 százalékkal pótolni, növelni kell az egy 
nész és nyersanyagellátásban v o l t c s a k n a g y 0 bb, mint 1960. foglalkoztatottra jutó terme-
nehány helyen szervezetlen- hasonló időszakában. lési értéket is, hogy Szeged 
ség uralkodott s ezért elma- A tervet globálisan tehát állami ipara az ötéves terv, 
radtak a januári és februári teljesítettük, de nem dicse- a népgazdaság igényeinek 
tervteljesítéssel. Már jócskán kedhetünk annak minden megfelelő eredményeket ér-
bent jártunk az első negyed- részeredményével. jen el. 
évben, még mindig sok tíz-
ezer forint értékű áruval 
voltak adósai az országnak 
több üzemben. A negyedév 
végére azonban sok helyen 
pótolták a korábbi termelési 
kiesést és így városi szinten 

üzemeink 101,9 százalékra 
teljesítették első negyedévi 
termelési tervüket. 

Nem érte el a 100 száza-! 
lékot az autójavító, a ma-
lomipari vállalat és a szőrme 
és bőrruhakészítő üzem. A 
tanácsi vállalatok közül a 
hangszerkészítő, a vegyészeti 
és magfeldolgozó és a szik-
vízüzem maradt el. 

Kiemelkedő eredményt ért 
el a délrost, a konzerv-
gyár és a szalámigyár, 
valamint a homokki terme-
lő vállalat. 

A szegedi konzervgyár 
például márciusban 33,2 szá-
zalékkal termelt többet, mint 
1960. hasonló időszakában. 
A délr^st és a cipőgyár kö-
zel 2Qf százalékkal több árut 
Adott a népgazdaságnak, 
mint egy évvel korábban. A 
helyiipari vállalatok közül a 
fémfeldolgozó, a divatszabó 
vállalat, a fonalfeldolgozó, és 
a seprűgyár termelése nőtt 
említésre méltóan. Viszont 
igen sok üzem kevesebb ér-
tékű árut készített mint a 
múlt év márciusában, ezért 
Szeged állami ipara csak 

Lenin neve 
az emberiség boldog lövőjének záloga 

Megkoszorúzták a Lenin—Sztálin-emlékművet 
— Ünnepség Lenin születésének 91. évforduló ián 

V. I. Lenin, a világ pro-
letariátusának lánglelkű ta-
nítója, a szovjet állam meg-
alapítója születésének 91. 
évfordulója alkalmából em-

iével, kialakulásával, győ- kommunizmus gyakorlati 
zelmes fejlődésével örökre megvalósítása. 
összenőtt Lenin neve és 
életműve. 

„ Ezután az előadó méltatta 
íékürmepséget"rendezett pén- Lenin munkásságát, amellyel 
tek délután az MSZMP felfegyverezte az orosz es 
Szeged városi bizottsága, a nemzetközi munkásmoz-
Szeged megyei jogú város galmat a szocialista forrada-
tanácsa és a Hazafias Nép- lom elméletével és taktika-
front. Az ünnepség délután javai, kidolgozta a szocializ-
fél 3 órakor kezdődött a mus építésének programjai. 
Sztálin sétányon lévő Lenin A továbbiakban hangsu- Olyan 41 év volt ez, amely-

Sztálin szobornál. Több lyozta, hogy Lenin szenvedé- ben a leninizmus egyre mé-
száz szegedi dolgozó gyűlt lyes, fáradhatalan tevé- lyebb utat talál a világ né-
össze a szobor környékén, kenységére, __ peinek szívéhez. A leniniz-

Lenin születésének 91. év-
fordulójára a szovjet tu-
dósok a legszebb és leg-
nemesebb ajándékot szer-
kesztették meg és bocsá-
tották fel: az első embert 
szállító űrhajót. 
Az elmúlt 41 év 
az egész világon a leniniz-
mus győzelmét hozta. 

A magyar és a szovjet him-
nusz elhangzása után a párt, 
a tanács, a fegyveres ala-
kulatok, a tömegszervezetek 
képviselői helyezték az em-
lékezés koszorúit a szobor 
talapzatára. 

A Szabadság Filmszínház-
ban rendezett díszünnepsé-
gen ott voltak Szeged poli-

hatalmas elméleti és szer- mus nem csupán szókban az 
vező munkájára a fórra- országokban arat győzelmet; 
dalmi marxista párt létre- ahol megvalósult a szocialis-
hozása tette fel a koronát, ta rendszer, hanem egyre 

Ez az új párt új történelmi nagyobb győzelmet arat az 
korszak, az imperializmus elnyomott népek harcában 
kezdetén született. A párt is. AZ emberiség egyharma-
megalakításakor Leninnek és da büszkén hirdeti ma már, 
munkatársainak nehéz har- hogy Lenin útján, a szabad-
cokat kellett megvívni a ság, a szocializmus útján 

ti kai "gazdasági "és "kulturá- mensevizmussal, arevizioniz- jár, a többiek pedig éljenek 
lis életének képviselői, a vá- mussal. E harcok tüzében Ázsiában, Afrikában, vagy 
ros sok dolgozója. X dísz- dolgozta ki Lenin a pártról bárhol is a világon, legyen 
ünnepség elnökségében he- szóló tanítást, hangoztatva, színük barna, sárga, vagy 
lyet foglalt Csukás István, a hogy a párt a munkásosztály fehér, nagy erővel rázzák le 
Pedagógiai Főiskola igazga- legfőbb fegyvere a proleta- magukról az elnyomás lán-
tója, Deák Béla, a KISZ vá- riátus diktatúrájáért vívott cait. 
rosi bizottságának titkára, harcban. — Ma olyan korban elünk, 
Gyólai István, a szakszerve- — A lenini tanítások mu- amikor Marx, Engels, Le-
zetek városi stakmaközi bi- tattak "tat — folytatta — a 
zottságának elnöke, Jab- kommunista pártok létreho-

eszméi nin halhatatlan 
válnak valósággá. 

lonszkij szovjet őrnagy', zasanoz minaen orszagoan. Lenin halhatatlan eszméi vi-
Nagy István, a Hazafias A lenini tanítások mutatták lágítják meg a kommuniz-
Népfront titkára. Nagy Ist- m e § minden ország proleta- must építő szovjet nép út-
ván. a Dél-Magyarország riátusának: ha ki akarja ját. A leninizmus útján ha-
szerkesztő bizottságának ve- vívni a győzelmet a fórra- ladunk mi magyarok is, kar-
zetője Pásztori Béláné, az dalomban, olyan pártra van öltve valamennyi felszaba-
MSZBT városi titkára, Sípos szüksége, amely helyesen dult, szocializmust építő 
Géza az MSZMP végrehajtó kapcsolja össze a tudomá- testvérnéppel. A lenini esz-
bizottságának osztályvezető- nyos szocializmus igazsá- mék ébresztik, erősítik a tő-
je, Szabó Gáborné. a Csöng- Sait az adott ország konkrét kés világ elnyomott, klzsák-
rád megyei pártbizottság forradalmi gyakorlatával. mányolt munkásainak, a 
marxizmus-leninizmus esti — Olyan történelmi kö- gyarmatok népeinek hitét és 

rülmények között ünnepel- tudatát is. 
jük Lenin születésének év- — Lenin — ezt a szót a 
fordulóját — mondotta töb- világon mindenki ismeri, 
bek között Szabó Gáborné — Minden elnyomott számára 
amikor a jelenlegi világ- ebben a szóban összpon-

tosulnak a legragyogóbb 
vágyak és a legszebb ál-

zások nem a leninizmus el- mok a fényes jövőről, 
avultságát, hanem éppen an- s őszinte szeretettel és re-
nak igazságát bizonyítják. ménységgel őrzik szívükben 

— Az októberi forrada-

egyetemének vezetője, Tari 
János, a városi tanács vég-
rehajtó bizottságának elnök-
helyettese. 

Nagy István, a Hazafias 
Népfront városi bizottsága helyzet nagymértékben meg-
titkárának megnyitó szavai yá l t?_ zo t t;.._de , e z e k • j L V á U < T 

mon-után Szabó Gáborné 
dott ünnepi beszédet. 

— Ma és ezekben a na-
pokban szerte a világon 
mindenütt munkások, pa- lomtól eltelt több mint 41 
rasztok, értelmiségiek kom- é v tatt h a t a l m a s v á l t o z á _ 
munistak, haladó emberek 
száz és százmilliói emlékez- s Jöttek letre az egesz vi- emlekünnepség résztvevői-
nek Leninre, az orosz és a lágon. Először az emberiség n e k bemutatták az első szov-

a nagy ember nevét — fe-
jezte be beszédét Szabó Gá-
borné. 

Az ünnepi beszéd után az 

nemzetközi munkásmozga-
lom nagy vezérére — kezd-
te beszédét Szabó Gáborné. 

— Lenin születésének 91. 
évfordulóján nemcsak a tör-
ténelem kimagasló szemé-
lyének, a nagy gondolkodó-
nak és forradalmárnak em-
lékét ünnepeljük, hanem 
emlékezünk mindarra is, 
ami elválaszthatatlanul egy-
beforrt Lenin nevével. Ami-
kor születésnapját ünnepel-
jük, voltaképpen 

annak az új társadalom-
nak a születését is ünne-
peljük, amelynek létrejöt-

történetében, felépült jet embert szállító űrhajóról 
_ , . ,. készült híradófilmet, majd 
Szovjetunióban a szocializ- levetítették a Negyvenegye-
mus és napirendre került a dik című szovjet filmet. 

Odaítélték 
az 1961. évi Lenin-díjakat 

Tvardovszkij költő, Rihter zongoraművész és Csuhraj filmrendező 
a kitüntetettek között 

Az Izvesztyija péntek esti Az irodalmi Lenin-díj har- Lenin-díjat, M. Sz. Szárján 
számában közzétették a tu- madik jutalmazottja A. T. 81 éves festőművész, aki ta-
dományos és technikai, il- Tvardovszkij,* az ismert köl- valy lett a Szovjetunió nép-
letve az irodalmi és mű- tő. művésze. Az idős festőmű-
vészeti Lenin-díjakat oda- Az idén újságírói és pub- vész alkotásait néhány évvel 
ítélő bizottság döntését az licisztikai tevékenységéért ezelőtt Magyarországon is 
1961. évi Lenin-díjakról. J. Smuul írónak ítélték oda bemutatták. 

Tudományos díjban hét a Lenin-díjat. Smuul » A jég Lenin-díjat kapott B. I. 
munka részesült, a technika könyve« című alkotásáért prorokov grafikusművész, 
terén végzett kimagasló al- kapta meg a _ díjat. Ez a „Ennek nem szabad megis-
kotásokért kilenc díjat ad- könyv egyszerű szovjet em- métlődnie* című rajzsoroza-
tak ki. berekről szól, akik fontos táért. 

Az idén a tervezettnél ke- tudományos kutató munkát A m r k Ö 2 Ö n s é g j ó l is_ 
vesebb kulturális és müvé- végeznek az Antarktiszon. ^ Rihter kiváló 
szeti Lenin-díjat ítélt oda a Az észt író a közelmúltban z(ingoraművész ne^ét Rihter 

bizottság. Irodalmi alkota- járt Magyarorszagon. 
sokért három díjat ítéltek Művészeti Lenin-díjban hét 
m e g . ismert szovjet művész ré-

Az első díjat A. A. Pro- szesült. J. A. Mravinszkij, a 
kofjev, leningárdi költő kap- Leningrádi Filharmónia vi- ^ 
ta. akit »Meghívás utazásra* lágszerte ismert vezető kar- jutalmazták 
című kötetéért részesítettek nagya, továbbá V. N. Pa- -J 

a magas kitüntetésben. sennaja, a Moszkvai Kis Ugyancsak Lenin-díjat ka-
Lenin-díjat kapott M. A. Színház művésznője, az pot a szovjet filmgyártás 

Sztyelmah ukrán író trilógi- egyik legidősebb szovjet egyik legnagyobb sikerű al-
ájáért. A trilógia három ré- színművésznő. Pasennaja kotásának, a "Ballada a ka-
sze a •>Kenyér és só*, »A vér 1887-ben született, 1907 óta tonáról* című filmnek a 
nem válik vízzé* és " A nagy tagja a Kis Színháznak. rendezője, G. Csuhraj es V. 
rokonság* című kötete. Két festőművész kapott Jeszsov, a forgatókönyv írója. 

zongoraművész nevét. Rihter 
rövid időn belül most már 
a második magas kitüntetés-
ben részesült: nemrég kapta 
meg a Szovjetunió népművé-
sze címet, most pedig Lenin-

Hétmillió liter tej, négymillió tojás 
— terven felül 

Élelmiszeriparunk az öt- azonban lényegében az elő-
éves terv első évének első 
negyedévi tervét 6,2 száza-
lékkal túlteljesítette és ez 
a múlt év azonos időszaká-
hoz képest 7,8 százalékos 
termelésnövekedést jelent. 

Az átlagosnál nagyobb 
mértékben nőtt a cukor-
és a mélyhűtőipar terme-
lése, 

ugyanis ezek az iparágsüt 43, 
illetve 23 százalékkal szár-

ző év szintjén mozgott. 
Tejből hétmillió literrel, 
tojásból négymillióval, cu-
korból 320 vagonnal, mar-
garinból huszonöt vagon-
nal, sörből pedig 21 000 
hektoliterrel többet adott 
az élelmiszeripar a keres-
kedelemnek a tervezettnél. 

A belkereskedelem igényeit 
az ipar általában kielégítet-
te, sertéshúsból, mosószerek-

nyalták túl a negyedévi bői és egyes édesipari ter-
tervelőirányzatot. Mintegy 10 mékekből azonban nem volt 
százalékos túlteljesítést ért mindig zavartalan az ellátás, 
el a konzerv- és a dohány- s kisebb átmeneti zökkenő 
ipar is. A tej-, a növény- volt a vajellátásban is a 
olaj és a húsipar termelése hármas ünnep előtt. 

Nagyobb mértékben korszerűsítik 
a felsővárosi közvilágítást 

A II. kerületben az eredeti közlekedés. De elhatározták 
tervek szerint idén Petőfite- a z t is> h o g y m é g e b b e n a z 
lepen korszerűsítették volna , , . , 
a közvilágítást. Minden má- e v b e n a Petofitelepi mod-
sodik villanyoszlopra — a szerhez hasonlóan Felsővá-
korábbi tervezés szerint — ros több helyén is szerelnek 
karégőt helyeznek. Mivel minden második villanyosz-
idén a községfejlesztési terv- lopra karégőt — így a József 
ben 50 ezer forintot szava- Attila sugárút, a Tápai • sor 
zött meg a tanács erre a és a Nagykörút által be-
célra, nagyobb arányú kor- zárt területen. Ezenkívül tar-
szerűsítést lehet végrehaj- talékoltak még pénzt arra a 
inni. célra is, hogy az időközben 

Az idei program keretében feltárt hibákat kijavítsák, 
eddig kétszáz karégőt ren- Ebből az összegből idén már 
delt meg a tanács a DÁV- a Tápéi lejáróhoz, az Algyői 
nál. Ebből már sokat fel is út 14—16. számú ház elé. a 
szereltek Petőfitelepen — Retek utcai közkifolyó köze-
ahol először kezdődött meg lében és a Hóbiárt basa ui> 
a munka, mivel még nincs ca 38. számú ház elé is 
aszfalt gyalogjárda és sötét- felszereltek karégőt a kör-
ben nem oly biztonságos a nyékbeli lakosság kérésére, 


