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Ezerhétszáz építési engedély, 
húszmillió forint kölcsön 

Jól halad a családiházak építése, felújítása Csongrád megyében 

A gyors ütemben épülő 
bérházak mellett, Csongrád 
megye területén folyamato-
san, tervszerűen halad a csa-
ládiházak építése, felújí tása. 
Erről tanúskodnak a követke-
ző számok, amelyekből kide-
rül, hogy Csongrád megye 
területén 1961-ben, november 
közepéig 

1760 családiház építéshez, 
illetve felújításhoz, átalakí-
táshoz adtak ki építési en-
gedélyt. 

A szegediek különösen ki-
vették részüket az építési ak-
cióból. mert az említett 1700 
építési engedélyből Szegeden 
több mint négyszázötvenen 
kértek építési, illetve felúj í -
tási engedélyt. 

Az ál lam ae ©YP li t ján 
mintegy 

26 millió forint 

kölcsönnel sietett az építke-
zők segítségére. Az áll ami köl-
csön segítségével Csongrád 
megyében ebben az évben 
eddig 150 ú j családiház ké-
szült el teljesen, több száz-
nál pedig megk<^dték az ala-
pok lerakását. Igen szemlél-
tetően muta t j a a következő 
szám, hogy évről évre foko-
zatosan nagyobb erővel tá-
mogat ja az állam a családi-
ház-épitöket: 1961-ben, 

5 millió forinttal több 

értétcű építési anyagot kap-
tak a megye területén épít-
kezni szándékozók. Különö-
sen nagymérvű vott az épít-, 
kezés ebben az évben a ter-
melőszövetkezeteknél, ahol 
állami segítség mellett sa já t 
erőből istállók, baromfineve-
lők és téti szállások készíté-

sére három és fél millió fo-
r int tal többet fordítottak, 
mint 1960-ban. 

Az építési anyagellátás a 
TÜZÉP-vállalat . közreműkö-
désével az év folyamán rend-
szeres volt. Különösen segí-
tette az építési anyagok le-
szállítását határ időre 

m anyagbiztosítási megál-
lapodás, 

amelyet az építtető és a 
TÜZÉP kötött. Az anyagbiz-
tosítási szerződés bevezetése 
azt eredményezte, hogy az 
építtetők elöve igényelt anya-
gokat a kellő időben, a ve-
zetett nyilvántartás a lapján 
megkapták. 

A TÜZÉP általában nagy 
gondot fordít a lakosság el-
látására építési anyaggal. Az 
alapanyagokon kívül biztosít 
számukra eternit lapot, eter-
nit csövet, csempét, cserép-
kályhát és parket tát is. 

Egyetlen építési anyaggal 
volt probléma az év során, 
mégpedig a téglával. Ez az 
igen fontos építési anyag hi-
ánya gyakran gátolta az épít-
kezések gyorsabb befejezé-
s é t A tégla hiánnyal foglal-
koztak mór a tanács vezetői 
is. Tégla azonban még min-
dig nihes elegendő. A Csong-
rád megyei téglagyárak 
ugyanis 

nem győzik a megnöveke-
dett igényeket, 

mert , termelésük nagyrészét 
az épülő bérházakba szállít-
ják. 

A Csongrád megyei TÜZÉP 
Vállalat az építők további 
segítésére elhatározta, hogy 

Befejeződött a magyar—bolgár 
műszaki-tudományos együtt- -

működési bizottság 12. ülésszaka 
Szófiában többnapos tár-

gyalás " tán befejeződött a 
magyar—bolgár műszaki-tu-
dományos együttműködési 
bizottság 12. ülésszaka. Az 
ülésszakon megállapodás jött 
letre a két ország népgazda-
sági terveiben foglalt mű-
szaki fejlesztési célkitűzések 
megvalósításának a baráti 
együttműködés útján történő 
elősegítésére. 

Magyarország elsősorban 
a színesfémkohászat, az ener-
giaipar, az illóolajok előállí-
tása. a konzervipar éa a 
zöldségtermelés. Bulgária vi-
szont a gépipar különböző 
ágai, különösen a híradás-
technika és kábelgyártás, to-
vábbá a textil- és bútoripar, 
az építőipar számos ága, á 
növénytermelés és állatte 
nyésztés, valamint, a népgaz-
dasági tervezés területén ré-
szesül a meghozott határo-
zatok alapján műszaki-tudo-
mányos segítségben. A ma-
gyar és bolgár mezőgazdasá-
gi gépgyárak és intézetek ki-
jelölésévél bővül a két or-
azág üzemei és intézetei kö-
pött) közvetlen együttműkö-
dés is. 

Az ülésszak jegyzőkönyvét 

magyar részről Földvári 
László közlekedés- és posta -
ügyi miniszterhelyettes, bol-
gár részről Vaszil Balevszki. 
a minisztertanács mellett 
működő ipari bizottság el-
nökhelyettese, írta alá. 

filésezatt 
a KGST építésügyi állandó 

bizottsága 
A KGST építésügyi aüan-

dó bizottsága november 14-
töl 18-ig ülést tartot t Ber-
linben. A tanácskozáson 
megvizsgálták és jóváhagy-
ták azt a jelentést, amely az 
állattenyésztést segítő kor-
szerű gazdasági épületek tí-
pusterveinek széleskörű gya-
korlati felhasználását és a 
tagországok típustervezőinek 
együttműködését tárgyalta. 
Értékelték a KGST-államok 
építőiparának helyzetét és 
elhatározták, hógy tapaszta-
latcsere-központokat szer-
veznek a korszerű építő-
anyagok és termékek gyár-
tásának fejlesztésére. A bi-
zottság végül jóváhagyta a 
jövc évi munkatervet . 

1962. január já tó l Szegeden 
az Attila utcai megrendelő 
irodában — amit már jól 
ismer a közönség — 

építési tanácsadót létesít. 

Itt segítséget' nyúj tanak az 
építtetőknek a tervezésnél, 
az anyagbiztosítási megálla-
podás megkötésénél s általá-
ban tanácsot adnak az épít-
kezés könnyebb lebonyolítá-
sára. 

Finn Köztársaság elnöke No-
voszibirszkben november 24-
én lezajlott megbeszelései-
ről. 

A megbeszéléseken, ame-
lyeket a finn kormány 
kért. a finn kormányhoz 
intézett október 30-i szov-

Odessza és Szeged 
gazdagodó kapcsolata 

I. B. Kigitov e lv tá r snak , a Znamja Kommunizma 
főszerkesz tő jének látogatásai Szegeden 

Szeged szovjet testvérvárosa, méti József, egyesületi t i tkár 
Odessza lapjának, a Znamja a jándékként üvegbotot nyűj-
Kommunizmának felelős tott át és á tadta a Szegedi 
szerkesztője, Ivan Boriszo- Horgász Egyesület diszjelvé-
vics Kigitov — amint la- riyét is a kedves vendég-
punkban mar jelentettük — nek. 
Szegeden tartózkodik. Ivan Tegnap i f j . Komócsin Mi-
Boriszovics Kigitov az el- hály, az MSZMP Szeged vá-

rosi bizottságónak első tit-
kára fogadta a pártbizottsá-
gon I. B. Kigitovot. Itt Sípos 
Gézának, a városi -pártbizott-

műlt napokban ismerkedett 
a várossal, tobb üzemet ke-
resett fel, s beszélgetett a 
vezetőkkel és a munkások-
kal. A baráti eszmecserék. s á g osztályvezetőjének és la 
találkozások tovább gazdagi- punk szerkesztőbizottsági 
tották Szeged és Odessza tagjainak jelenlétében, meleg 
testvéri kapcsolatait. elvtársi légkörben beszélget-

A Znamja Kommunizma tek el a két testvérváros, 
felelős szerkesztője ellátoga- Szeged és Odessza barát i 
tott a szalámigyárba, a juta- kapcsolatairól és e kapcsola-
árugyárba, a papri kai eldől- tok további erősítéséről, fe j -
gozóba. a konzervgyárba, lesztéséről. 
I. B. Kigitov nagy érdeklő- Ugyancsak tegnap dr. An-
déssel tanulmányozta az üze- talffy Györgynél, a Szegedi 
mek munkájá t , s elismerés- Tudományegyetem rektorá-
sei nyilatkozott a látottakról, nál tett látogatást a Znamja 
A kedves vendég találkozott Kommunizma felelős szer-
a szegedi horgászok képvise.- kesztője és Havasi Zoltán-
lőivel is. I. B. Kigitov ugyan- nak. az Egyetemi Könyvtár 
is szintén horgász és sokat igazgatójának vezetésével, 

. . . megtekintette az egyetem 
meselt az odesszai horga- k ö n y v t á r á t . 

szókról. A Szegedi Horgász L B K i g l t o v h e t f ő n uta-
Egyesület nevében Kecske- zik el városunkból. 

Hivatalos közlemény 
Hruscsov és Kekkonen 

megbeszéléseiről 
Moszkvában hivaialos köz- jet jegyzékkel összefüggő elősegítené a közvélemény 

leményt adtak ki Nyikita kérdéseket vitatták meg. megnyugtatását egész 
H r u s c s o v , a Szovjetunió A Szovjetunió Miniszterta- Skandináviában, 
Minisztertanácsának elnöke nácsának elnöke a megbeszé- csökkentené a katonai elő-
és Urho K e k k o n e n , a lések során hangsúlyozta: készületek szükségességét 

a jelenlegi feszült nemzet- nemcsak Finnországban és 
közi helyzet arra kénysze- Svédországban, hanem a 
ríti a Szovjetuniót, hogy NATO tagállamokban — 
minden rendelkezésre ál- Norvégiában és Dániaban >S. 
ló eszközt és lehetőséget Kekkonen elnök ugyanak-
használjon fel biztonsága- kor megjegyezte: bízik ab-
nak biztosítására • ban, hogy a kérdésnek az ő 

és tegyen meg minden szük- javaslata alapján történő 
séges intézkedést, hogy fel- megoldása, ha csak nem éle-
készüljön egyebek között a zödik az általános helyzet, 
német militaristák Balti-ten- megfelel a Szovjetunió biz-
ger felöl jövő, Finnország te- tonsági érdekeinek is. 
rületén, vagy légiterén ke- A Szovjetunió Miniszterta-
resztül végrehaj tandó eset- nácsának elnöke, tekintettel 
leges támadások elháh'tására. Kekkonen elnök kellő politi-

Hruscsov rámutatott , hogy kai tapasztaltságára, bízva 
a szovjet kormány vélemé- jóakaratában és abban a ké-
nye szerint szükségesnek lát- pességében, hogy fenn tud ja 
szik a szovjet—finn katonai tartani és meg tud ja erősite-
tanácskozás az 1948-as szer- ni a jelenlegi külpolitikai 
ződés alapján. irányvonalat, a Paasikivi— 

Kekkonen elnök egyetér- Kekkonen-vonalat , ' Finnor-
tett abban, hogy az euró- szág semlegességének vona-
pai háború kitörésének le- lát — kijelentette, hogy 
hetőségére vonatkozó ér- a szovjet kormány cgyelo-
rek teljesen megaiapozot- rc lehetségesnek tar t ja az 
tak. általa .javasolt katonai ta-

Felhívta a figyelmet azon- nácskozás elhalasztását, 
ban arra. hogy a tanácskor Nyikita Hruscsov ezzel 
zós megkezdése bizonyos kapcsolatban hangsúlyozta: 
nyugtalanságot kelthet és há- a szovjet kormány reméli, 
borús pszichózist eredményez- hogy a f inn kormány f»-
het a skandináv országok- gyelemmcl követi az 
ban. Az elnök ezért azt ja- észak-európai és a balti-
vasolta, hogy a Szovjetunió tengeri helyzet alakulásai, 
ne ragaszkodjék lanócskoza- és szükség esetén a szovjet 
si javaslatához. Kifej tet te azt kormány elé terjeszti a meg-
a véleményét, hogy felelő intézkedések megtéte-

a kérdés ilyen megoldása lére vonatkozó elképzelesett. 

Szertefoszlottak a finn reakció 
és nyugati támogatóik reményei 

Moszkvai kommentár Hruscsov—Kekkonen 
tárgyalásairól 

A Magyar Távirati Iroda 
moszkvai tudósítója í r ja : 

— Hruscsowal lehet tár-
gyalni! Szó sem volt nyo-
másról, még kevésbé fenye-

GyarapoHik av újsiegerfi Rózsa Ferenc Termelőszövetkezet 

Sok millió forintos építkezési programot haj tot tak végre az idén az újszegcdi 
Rózsa Ferenc Tsz gazdái is. A nyár idején felépítették korszerű sertésfiaztalóikat, 
hizlaldájukat és egy 80 férőhelyes marhadstállót. Most pedig még egy rendkívül mo-
dern, 100 férőhelyes tchénistállót vesznek bir tokukba hamarosan. A Csongrád Me-
gyei Építőipari Vállalat dolgozói december l - re ígérték az átadást. Felvételünk az 
ú j etetőutas istálló középső folyosójának betonozásáról készült. 

getésröl! — így nyilatkozott 
Moszkvában a novoszibirszki 
tárgyalósokról Kekkonen el-
nök kíséretének egyik tagja. 

A Novoszibirszk melletti, 
egyemeletes vízparti -dácsá-
ban* (villában) 

rendkívül barátságos hang-
nemben zajlottak le a 
szovjet és f inn vezetők 
tárgyalásai. 

A szombaton kiadott közös 
közlemény megsemmisítő 
csapást mér t a NATO veze-
tőinek és a finn szélsőjobb-
oldali ^öröknek azokra az 
állításaira, hogy a Szovjet-
unió zsarolja. fenyegeti 
északi szomszédját, -bru tá l i s 
nyomást gyakorol* Finnor-
szágra. 

Az évszakboz képest igen 
enyhe időben (mindössze 
mínusz 2 fok volt a hő-
mérséklet a szibériai nagy-
városban), a valóban ba-
ráti hangulatú találkozó szí-
vélyes légkörében szerte-
foszlottak a f inn reakció és 
nyugati támogatóik remé-
nyei. A finn köztársasági el-
nök kijelentette, 

mélységesen megalapozott-
nak és indokoltnak tekinti 
a Szovjetuniónak a nyu-
gatnémet háborús készülő-
dések miatt táplált aggo-
dalmát 

és ebből Finnországnak is 
le kell vonnia a megfelelő 
következtetéseket. 

Moszkvai saj tókörökben 
hangoztatják, hogy a szibé-
riai tárgyalások számotte-
vően megerősítették a Paa -
sikivi—Kekkonen-vonal hí-
veinek helyzetét a f inn bel-

PF oly tatás a 2. oidakrnJ) 


