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Megkezdődött 
a Szegedi Gumigyár építése 

Késsül a bekötő út — Még idén befejezik az alapozást 
Csupán az építési költség százmillió forint 

Az elmúlt héten még traktor járta, ve-
tőgép porolt a szegedi határ öthalmi ré-
szének a budapesti műút és a vasútvonal 
közötti területén. Már ki is kelt egy nagy 
tábla kukorica, de az ekekapa helyett 

ma délelőtt egy nagy, hatalmas út-
gyalu irtja a gyomot 

és vele a kukoricát is. Megkezdődik a 
Szegedi Gumigyár bekötő útjának építése. 
Azért vasárnap, mert hétköznap más mun-
katerületen van elfoglalva az útgyalu, s 
csak erre a napra kapta kölcsön Mucsi 
Lajos főépítésvezető és Szolcsányi Gábor 
építésvezető. 

Megkezdődött tehát második ötéves ter-
vünk egyik legnagyobb szegedi beruházá-
sának megvalósítása, a gumigyár építése. 

A múlt hét elején érkeztek Szegedre 
a Vegyiműveket Tervező Vállalattól az 

első tervdokumentációk. 
Ezek alapján készítik el a gyártelep be-
kötő útját, s az üzem főútvonalát. Ezek 
egyelőre makadámutak lesznek, csak ké-
sőbb, a gyárépítkezés végén látják el bi-
tumenfelülettel. Ezzel egyidőben kezdik 
meg az üzem bejárati, szociális helyiségei-
nek és éttermének építését. 

Szombaton már megkezdték az épü-
letek helyének kitűzését, 

amelyeket majd felvonulási épületként 
használnak, s csak akkor fejezik be va-
lamennyit és adják át rendeltetésének, ha 
az üzemépületek is elkészülnek. 

Még az idén két építési szakasz terv-
dokumentációját kapja meg a Csongrád 
Megyei Építőipari Vállalat. Rövidesen 
megérkezik a vasúti iparvágány, a víz-
és csatornahálózat, a vízmű és a hűtő-
torony építési terve. Előreláthatóan 

augusztusban érkezik meg Szegedre 
az üzemház terve, 

s még idén befejezik az alapozást, hogy 
tavasszal zavartalanul folytatódjék az épít-
kezés. Ez nehéz feladatot hárít az építő-
ipari vállalat dolgozóira, hiszen alig né-
hány hónap alatt kell elkészítői ök az 
üzemház alapjait. 

A negyedik szakaszban, 1963. június 
30-ig kapja meg a vállalat a kisegítő léte-
sítmények, a műhely, formaraktár, ka-
zán- és kompresszorház, a pakuratároló, s 
a tűzoltólaktanya építési terveit Végül 
pedig a víz- és csatornavezetékek bekötési, 
valamint az útburkolat elkészítési terve 
érkezik majd meg. A szerződés szerint 
1963 december végén. 

A Csongrád Megyei Építőipari Válla-
latnak fennállása óta a Szegedi Gu-
migyár lesz a legnagyobb értéket kép-

viselő építkezése. 
A beruházási program szerint a gumigyár 
felépítése több mint 400 millió forintjába 
kerül népgazdaságunknak, ebből az építési 
költség, amelyet a Csongrád Megyei Épí-
tőipari Vállalat végez el, közel 100 millió 
forint lesz. 

Korszerűsítik 
a város közlekedését 

Gyorsul az utasforgalom * Vezetékfelújítás * Vágánycsere 
gárúton, majd folyamatosan 
a többi útszakaszon is kor-
szerűsítenek. 

Kevesebb zajjal 

Idén — mint jelentettük 
— csuklós autóbuszt és 
ugyanilyen villamost kap a 
Szegedi Közlekedési Válla-
lat. Ezenkívül városunk 
közlekedésében folyamato-

és a peronajtókat. Az utas-
tér az átalakított kocsikban 
egybefüggő lesz, s a felszál-
ló helyre tolóajtót szerelnek 
fel. Idén a Vágóhíd—Petőfi-

san nagy korszerűsítést haj- telep közötti szakasz három 
tanak végre 1962-ben, s a 
következő években. 

Minden évben... 
Idéntől kezdve minden év-

ben egy-egy csuklós autó-
busz és két-két villamos ér-
kezik Szegedre. Így 1965-re 
például az I. villamosvona-
lat — a két állomás között 
— teljesen korszerűsíteni 
tudják. A csuklós autóbu-
szok folyamatosan a legfor-

ikerkocsiját alakítják át. Ez 
magával hozza azt is, hogy 
csak egy oldalon lehet fel-
szállni. Ezért ideiglenesen 
megszüntetik a postaigazga-
tóság előtti. Kossuth Lajos 
sugárút sarkán levő meg- ami lényegesen 
állóhelyet, s fel- és leszál- Ugyanezt 
lás csak a Mérey utcai ki-
térőnél, illetve az Anna-kút-
nál lesz a kocsik korszerű-

galmasabb útszakaszokra ke- sftése után. Később — ami-
rülnek. Az első — melyet 
július végére, tehát még a 
szabadtéri játékok idejére 
várnak — a szőregi, a jövő 
évben érkező pedig a petőfi-
telepi járaton szállítja az 
utasokat. 

A dorozsmai villamosvo-
nal korszerűsítési terve is 
készül már. A teljes tervdo-
kumentációt a jövő év vé-
gére állítják össze, s 1964-
ben kezdik meg a Dugonics 
tértől a Textilművekig veze-
tő vonalon a két vágány ki-
építését. Az utasforgalom 
gyorsításának jövőbeni mód-
szere az egyirányú fel- és 
leszállás lesz. Ez a csuk-
lós jármüveknél szinte ma-
gától adódik. Ezeken egyéb-
ként egy, ülőkalauzos rend-
szert vezetnek be. Hason-
lóan a forgalom gyorsítását 
és ezenkívül a nagyobb biz-
tonságot is eredményezik 
majd az elektromos jelző-
csengők. melyekre folyama-
tosan áttérnek a következő 
időkben. 

A nagyobb biztonság vé-
gett a közlekedési vállalat 
átalakítja a jelenlegi kocsi-
kat is. Megszünteti a csapó-

Sokan panaszkodnak arra, 
hogy nagyon zajosak a sze-
gedi villamosok. Ennek oko-
zói — a többi között — a 
jelenlegi meghajtó fogaske-
rekek. Idén — a kocsik fel-
újításával egyidőben — 
megkezdik a ferde fogazású 
fogaskerekek beállítását, 

csökkenti a 
eredménye-

zik a jövőben alkalmazandó 
grögőscsapágyak — nem 
búg annyira a villamos — 
melyek azonkivül még je-
lentős árammegtakarítást is 
jelentenek. 

Végezetül néhány szót 
még az autóbuszforgalom 
várható fejlődéséről. Az em-
lített csuklós járműveken 
kívül évente három újabb 
autóbusszal gazdagodik a 

beszá-
mítva azt is, hogy közben 
járműveket selejteznek ki. 
A második ötéves tervben 
ezenkívül központi autóbusz-
garázs és szervitállomás 
épül a közlekedési vállalat 
járművei részére a Textil-
művekkel szembeni térségen. 

kor a jelenlegi, MÁV Igaz-
gatóság mellett működő au-
tóbuszközpont más helyre 
kerül, visszaállítják ezt a 
megállót. Ekkor ugyanis le-
hetővé válik a sínpár áthe- szegedi közlekedés 
lyezése a másik oldalra. 

Műszaki intézkedések 
A villamosvasút két mű-

szaki felújítása is megkez-
dődött, és folytatódik a kö-
vetkező években. Május má-
sodik felében fogtak hozzá 
a Lenin körúti felsővezeték 
rekonstrukciójához. Űj osz-
lopok kerülnek ide, s a 
munkát úgy tervezték meg, 
hogy ezek alkalmasak lesz-
nek a körűt belső oldalára 
előirányoztt ostornyeles égők 
elhelyezésére is. Felül lesz-
nek az égők, alul pedig a 
villamosvasút vezetékének 
tartó karjai. Ez az átalakí-
tás július 15-re fejeződik be, 
s egymillió forintba kerül. 
Jövőre a Petőfi Sándor su-
gárúton folytatódik a mun-
ka. 

A második fél évben kez-
dődik a Vágóhíd—Vértanúk 
tere közötti vágányhálózat 
felújítása. Erre két és fél 
millió forintot költenek, s 
jövőre a Petőfi Sándor su-
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Háromszáz diák 
megszállta 

a coimbrai egyetemet 
Az AP gyorshírben jelenti, 

hogy péntek este mintegy 300 
hallgató megszállta Coimbra 
város egyetemének épületét. 
Az eseményt követően rend-
őrosztagok vették körül az 
épületet, de egyelőre még 
semmiféle akciót nem indí-
tottak a diákok eltávolítá-
sára. 

Éjfél tájban több száz 
egyetemi hallgató gyüleke-
zett egy külkerületben, hogy 
felvonuljon és tüntessen a 
hatóságok ellen. A rendőr-
ség durván szétzavarta a di-
ákokat. Több egyetemi hall-
gató megsebesült., A rendőr-
ség számos diákot letartóz-
tatott 

A kormány péntek este 
rendeletet adott ki a polgári 
és egyetemi hatóságok uta-
sításait megtagadó diákok 
ellen. 

(SomogyIné f e tv j 

Fúrótorony emelkedik a Moszkvai körút egyik eldu-
gult kút ja fölött, melynek vízhozama az utóbbi időben 
erősen csökkent. A szegedi vízmű kútfúró részlege időn-
ként ellenőrzi a kutak szűrőberendezését cs ha szükséges, 
megtisztítja a 'lerakódott homoktól. Az előkészítő munka 
egy hétig tart, utána megkezdik a 250 méter mély köt 
tisztítását. 

Ujabb i n d o n é z ö n k é n t e s e k 
é r k e z t e k Nyugat - Ir iánba 

A UPI jelenti Nyugat-Iri-
ánból. hogy pénteken újabb 
indonéz ejtőernyősök értek 
földet a déli partokon. A jól 
felfegyverzett ejtőernyősök 
a Fakfaktól keletre levő Kai-
mana kikötövároska mellett 
szálltak földre. Meg nem 
erősített hírek alapján közli 
még a UPI, hogy egy másik 
indonéz ejtőernyős csoport is 
földet ért Kobash közelében. 
Holland katonai forrás sze-
rint az elkövetkező napok-
ban 

újabb Indonéz ejtőernyős 
csoportok érkezésével szá-
molnak. 
New Yorkból jelenti az 

AFP és a Reuter-iroda, hogy 
Sukardjo indonéz ENSZ-íő-
delegátus pénteken U Thant 
ügyvezető ENSZ-főtitkárral 
folytatott tanácskozása után 
adott nyilatkozatában kije-
lentette, hogy 

az indonéz kormány a ma-
ga módján felszabadítja 
Nyugat-Iriánt 

és a partraszállások növek-
vő méretekben tovább folyta-

tódnak, hacsak a hollandok 
meg nem szüntetik csapaté 
erősítések szállítását és nem 
bocsátkoznak tárgyalásokba 
az indonéz javaslatok alap-
ján. Hangsúlyozta, hogy a 
Nyugat-Iriánba érkezett ej-
tőernyősök a népi erők ön-
kéntesei és csak néhány ka-
tona van közöttük. A felsza-
badító hadjárat megkezdő-
dött és mindaddig folytató-
dik, amíg igazságos megoldás 
nem jön létre. 

Zorin 
sajtóértekezlete 

V. A. Zorin szovjet kül-
ügyminiszter-helyettes, a 
Szovjetunió képviselője a ti-
zennyolchatalmi genfi lesze-
relési bizottságban, pénteken 
sajtóértekezletet tartott. 

A sajtóértekezlet ele jen 
nyilatkozatot tett, amelyben 
értékelte a leszerelés első 
szakaszára vonatkozó intéz-
kedések megvitatásának né-
hány eredményét cs megje-
lölte a nézeteltérések kikü-
szöbölésének útjait. Ezután 
válaszolt a tudósítók számos 
kérdésére. 

Megkezdték a munkát 
a Beloiannisz téren 

A Szegedi Építőipari Vállalat újítja fel 
a szabadtéri játékok színpadát és nézőterét 

Az idén a Szegedi Építő- felállítják a szabadtéri játé-
ipari Vállalat kapta a megbí- kok színhelyét határoló kerté 
zást a szabadtéri játékok téseket. A játékok műszaki 
színpadának és nézőterének személyzetének szükséges 
szokásos rendbehozatalára, helyiségeket korszerűsítik, 
Ez a vállalat már "felvonult" stb. Nagy gondossággal vizs-
a térre. Egy kisebb asztalos- gálják majd felül a szabad-
részleget létesítenek a klini- téri játékok világítását biz-
kák felőli oldalon levő cső- tosító elektromos berendezé-
vázas épületben. Később seket, a hibákat kijavítiák, 
ácsok, lakatosok is bekap- . _ , , . , , . , . 
csolódnak majd a munkába. h o g y m u s z a k l akadaly se ga-

Többek között kijavítják a t o l í a az i d « szabadtéri já-
színpadot, rendbehozzák és tékok sikerét. 

Sok ezren keresték fel szombaton 
a Budapesti Ipari Vásárt 

Szombaton, a vásárváros 
első hétköznapján, nagy ér-
deklődéssel kísérték a láto-
gatók a hazai és a külföldi 
ipar találkozóját. Tíz óra 
előtt a ligetben több ezren 
várták a vásár kapuinak 
megnyitását 

Az olasz kiállítóknak volt 
nemzeti napjuk, s a vásár-
látogatókat olasz dalok fo-
gadták. 

Délelőtt filmvetítést tartotta 
Montecatini cég. 

Szombaton sajtófogadáson 
mutatták be az Akadémia 
pavilonját a Budapesti Ipari 
Vásáron. Tudományos éle-
tünk vezető testülete az 
idén is arra törekedett, hogy 
minél szélesebb skáláját mu-
tassa be az Akadémia inté-
zeteiben és az akadémiai tá-
mogatásban részesülő egye-
temi tanszékeken elért tu-
dományos eredményeknek. 

A kiállítás gerincét a ma-
tematikai, a műszaki-kémiai 
és az orvosi tudományok 
eredményei, munkaeszközei 
alkotják. 

Az NDK Heimelectric Kül-
kereskedelmi Vállalata be-
mutatta, természetesen mun-

ka közben, a Komét elneve-
zésű univerzális konyhagé-
pet. 

Az ügyes gép a nagyobb 
háztartásokban különösen 
jó szolgálatot tesz a házi-
asszonyoknak; 17 munka-
folyamatra képes, 

segít a kalácsdagasztásnál, a 
hús előkészítésénél, darál és 
gyümölcslevet készít, mixel. 

Souvanna Phouma 
hazaindult 

Souvanna Phouma, a tör-
vényes laoszi kormány mi-
niszterelnöke Lord Home an-
gol külügyminiszterrel foly-
tatott megbeszélése után 
szombaton az angol fővá-
rosból hazaindult Laoszba. 

Souvanna Phouma és Lord 
Home megbeszélése után az 
angol külügyminisztérium 
nyilatkozatban hangsúlyozta, 
hogy Lord Home teljes mér-
tékben támogatja Souvanna 
Phouma erőfeszítéseit egy 
koalíciós kormány létreho-
zására az egységes, függet-
len és semleges Laoszban. 


