
: • Kidé, í m . augusztus 7. DÉL-MAGYARORSZÁG 3 

Lengyel államférfiak 
üdvözlő táviratai 
Aleksander Z awadzki, a 

Lengyel Népköztársaság Ál-
lamtanácsának elnöke, Wla-
dislaw Gomulka, a Lengyel 
Egyesült Munkáspárt Köz-
ponti Bizottságának első tit-
kára és Jozef Cyrankiewicz, 

Lengyel Népköztársaság 
Minisztertanácsának elnöke 
táviratban mondtak köszö-
netet Dobi Istvánnak és Ká-
dár Jánosnak a Lengyel 
Népköztársaság nemzeti ün-
nepe alkalmából küldött üd-
vözletükért. 

Szakszervezeti politikai 
iskolákat szerveznek 

Szakszervezetek Orszá 
gos Tanácsának Elnöksége 
határozatot hozott szakszer-
vezeti politikai iskolák létre-
hozására. A politikai iskolák 
bevezetése nem jelent telje-
sen új feladatot, hiszen né-
hány szakszervezetben — az 
építőknél, a KPVDSZ- és a 
HVDSZ-tagság körében — 
már működnek ilyen isko-
lák. Ezeknek pozitív tapasz-
talatait igyekeznek majd fel-
használni. A szakszervezeti 
politikai iskolákra főként 
azokat a szervezett dolgozó-
kat vonják be, akik eddig a 

pártoktatásban nem vettek 
részt, de kezdő fokon szíve-
sen ismerkednének a marxiz-
mus—leninizmussal. 

A szakszervezeti politikai 
oktatást első ízben ez év 
őszén szervezik meg, s az 
említett szakszervezeteknél 
már működő tanfolyamokon 
kívül országszerte mintegy 
2000 politikai iskolát indíta-
nak. Az első tanévet főként 
tapasztalatszerzésre használ-
ják fel, s a következő évek-
től fokozatosan növelik a 
politikai iskolák számát. 

Idén beköltöznek a lakók az épülő 
ogyesszai városrész első házába 

I j gimnázium, óvoda és általános iskolák 

Vacsora 
a szovjet veteránküldöttség 

tiszteletére 

Szeged idei beruházásainak helyzete 
A szegedi városi tanács tervosztályán tegnap, hétfőn 

délelőtt az ÉM Csongrád Megyei Állami Építőipari Vállalat, 
valamint a Tervező Vállalat vezetőinek jelenlétében megtár-
gyalták a városi tanács idei beruházásainak helyzetét. Meg-
állapították, hogy a beruházások végrehajtása általában ki-
elégítően halad, bár akadályok voltak és vannak. A beru-
házások megvalósítása — annak ellenére, hogy az építkezés 
ütemében sajnálatosan néhány helyen elmaradás von — biz-
tosítottnak látszik. 

Új állami és szövetkezeti lakások 
Szeged idén is jelentősen 

fejlődik. A különféle lakó-
épületeket, valamint iskolá-
kat stb. az ÉM Csongrád 
Megyei Állami Építőipari 
Vállalat készíti. A lakásépí-
tési program megvalósítá-
sára különösen nagy gon-
dot fordít a városi tanács, 
az építőipari vállalat és a 
Seegedi Tervező Vállalat. 

Idei beruházásként nem-
régiben fejeződött be a Mé-
rey utca és a Püspök utca 
sarkán levő 22 lakásos al-
lami ház építése, ahová 
már a lakók is beköltöz-
tek. Elkészült a , Párizsi 
körűt 40. szám alatti 12 la-
kásos bérház is, s elfoglal-
ták otthonaikat az új la-
kók. A Kossuth Lajos su-
gárút és az Eszperantó ut-
ca sarkán a 79 lakásos szö-
vetkezeti ház teljesen elké-
szült, s lakói a napokban 
költöznek be. Az építők át-
adták rendeltetésének a 
Bajcsy-Zsilinszky utca 7/b 
szám alatt levő 16 lakásos 
állami házat. A Vidra ut-
cában 32 család kap majd 
otthont, s ez az állami ház 
szeptemberben készül el. 

A Mikszáth Kálmán utcá-
ban és az Attila utcában 
megkezdődött a 48 lakásos 
szövetkezeti ház építése. 
Idén itt az építőipari vál-
lalat terven felüli munká-
kat is végez, 

Második építési ütem az 
ogyesszai városrészben 

Igen örvendetes, hogy az 
Újszegeden épülő s Szeged 
szovjet testvérvárosának, 
Ogyesszának nevét viselő 
leendő városnegyed első la-
kóháztömbjei már az idén 
elkészülnek. Az űj városne-
gyed első építési ütemének 
megfelelően a három kor-
szerű épületben 146 lakás 
lesz. s a lakók idén be is 
költözhetnek. Az ogyesszai 
három lakóépület átadási 
határideje november 20. 
Erre az időre a munkálato-
kat befejezi az építőipari 
vállalat. 

Még az idén hozzáfognak 
az ogyesszai városrész má-
sodik ütemének meggyorsí-
tásához. A második ütem-
mel is tulajdonképpen elő-
rehaladnak. mert már egv 
épület építéséhez hozzá ls 
fogtak. Jövőre befejezik a 
második ütemben előírt 
munkákat, s ennek nyomán 
újabb 236 szövetkezeti la-
kást adnak át gazdáiknak. 

A 236 lakáson kívül az 
Építésügyi Minisztérium — 
mint beruházó — megépít-
tet még 40 kísérleti lakást 
Ezeknél új szerkezeti meg-
oldásokat alkalmaznak, s 
valamennyi lakás kétszobás 
lesz. 

Az Oskola utca rendezése 
A Dugonics tér 1. szám 

alatt épülő 33 lakásos ál-
lami ház építése idén be-

fejeződik, s a lakók is be-
költöznek. A földszinti ré-
szen — mint ismeretes — 
igen korszerű üzlethelyisé-
gek lesznek s helyet kap 
egy új gyógyszertár is. A 
munkákat hátráltatja, hogy 
az Építésügyi Minisztérium 
hatáskörébe tartozó Fém-
munkás Vállalat késedel-
mesen szállítja az üzlethe-
lyiségekhez szükséges fém-
szerelvényeket. 

Az Oskola utcának és 
környékének rendezési ter-
ve szerint még idén hozzá-
látnak három új, összesen 
89. lakásos állami ház épí-
téséhez. a Roosevelt tér fe-
löli oldalon. 

A Pozsonyi Ignácz utca 
és a Kossuth Lajos sugár-
út sarkán 16 lakásos állami 
ház épül, melynek már az 
alapozását végzik. Ézt a 
lakóházat jövőre adják át 
ren del tetésének. 

A Tisza Szálló 253 ágyas lesz 
Tervszerűen halad a Ti-

sza Szálló helyreállítása. 
Napionként általában közel 
100 ember dolgozik a szálló 
felújításáért. Főként belső, 
s az utcáról nem észlelhető 
munkálatokat végeznek. Vá-
laszfalakat emelnek, vil-
lany- és vízvezetékeket sze-
relnek, födémeket cserélnek 
stb. Idén a szálló helyre-
állítására hétmillió forintot 
fordítanak. 

Az első fél évben az épí-
tőipari vállalat 3 200 000 fo-
rintot használt fel a szálló 
felújítására. Különben a 
253 ágyas Tisza Szállót — 
a tervek szerint — jövőre 
adják át rendeltetésének. Az 
1963. évi szabadtéri játé-
kok idején — reméljük — 
már az új szállodában is 
helyet kapnak a Szegedre 
érkező vendégek. 

Tavaly kezdődött — mint 
ismeretes — a hattyastelepi 
vizátemelő építése. A több 
éves munka 61 millió fo-
rintba kerül. Idén az építő-
ipari vállalatnak, mint ge-
nerálkivitelezőnek nyolc-
millió-ötszázezer forint ér-
tékű munkát kellett volna 
végeznie a vízátemelő épí-
tésénél. Eddig azonban még 
mindössze 927 ezer forintot 
használtak fel. 

A sajnálatos elmaradás-
ban szerepiet játszik az is, 
hogy nem sikerült a meg-
felelő műszaki adottságo-
kat biztosítani. Arról is 
szó van itt. hogy a Közle-
kedés- és Postaügyi Minisz-
térium hatáskörébe ' tartozó 
alvállalkozó üzem nem ké-
szíti el időre a rendező-pá-
lyaudvari vágányátalakítást. 
A csatorna ugyanis átha-
lad a sínpárok bizonyos 
szakasza alatt. 

Szegeden bővül az isíkola-
hálózat. Hamarosan elké-
szül a Madách utcai általá-
nos iskola 850 ezer forintba 
kerülő politechnikai műhe-
lye. A Rózsa Ferenc sugár-

úton 16 tantermes általános 
iskolát készítenek, több mint 
hat és fél milliós költséggel. 
Idén, június 30-ig az építők 
itt 2 millió 753 ezer forint 
értékű munkát végeznek. 
Az új iskola a következő 
évben lesz kész. A gedói 
nyolctantermes új általános 
iskola, amely 13 millió fo-
rintba kerül, nemsokára el-
készül. Augusztusban meg-
történik a műszaki átadás, 
így a tanévet az új iskolá-
ban kezdhetik a gedói gye-
rekek. 

A Felső Tisza-part és a 
Római körűt sarkán 16 tan-
termes, korszerű gimnáziu-
mot emelnek. A munkálato-
kat itt az építők augusztus 
végén, szeptember elején 
kezdik meg. s még idén több 
millió forint értékű munkát 
végeznek el. Az új gimná-
zium építése — a tervek sze-
rint — a követkéző év vé-
gére fejeződik be. A tanévet 
nem kezdhetik ebben az új 
iskolában a diákok. 

Az Április 4 útján több 
ütemben 16 tantermes álta-
lános gyakorló iskola létesül. 
Az építkezéseket augusztus-
ban vagy szeptemberben 
kezdik meg. 

A Tisza-parton, a Tömör-
kény Gimnázium mellett 
központi pjolitechnikai mű-
hely szolgálja majd a még 
gazdagabb tanítást. A köz-
ponti pjolitechnikai műhely 
építéséhez szeptemberben 
fognak hozzá. 

A Ságvári Endre utcában 
100 férőhelyes óvodát terem-
tenek. A kivitelezési tervdo-
kumentáció most készül. Ez-
után még idén ősszel meg-
kezdik a munkát az építők. 

M. S. 

A Honvédelmi Miniszté-
rium és a Magyar Partizán 
Szövetség hétfőn este a nép-
hadsereg központi klubjá-
nak nyári helyiségében va-
csorát adott a szovjet hábo-
rús veteránok bizottsága kül-
döttségének tiszteletére, 
amely I. V. Tyuljenev had-
seregtábornok vezetésével 
tartózkodik hazánkban. A 
vacsorán ré»t vett Ugrai Fe-

renc altábornagy, honvédel-
mi miniszterhelyettes, a ma-
gyar néphadsereg vezérkari 
főnöke, Tóth Lajos vezérőr-
nagy, dr. Sós György, a Ma-
gyar Partizán Szövetség al-
elnöke, Gábor István, a szö-
vetség titkára. 

A Szovjetunió magyaror-
szági nagykövetségének kép-
viseletében ott volt M. A. 
Popov ideiglenes ügyvivő. 

Megkezdte 
Újságíró 

(Folytatás az 1. oldalról.) 

nyai háborús politikát foly-
tatnak. Nagy — sőt mond-
hatnám, rendkívüli — mér-
tékben az újságírókon is 
múlik, hogy minél nagyobb 
tömegek ismerjék fel. mit 
kell tenniük azért, hogy az 
emberiség elkerülje a min-
den eddiginél pusztítóbb 
háborút, s megvédelmezze 
az életet, a békét. 

__ A N e m z e t k ö z i 
Újságíró S z e r v e z e t 

a haladás és a béke 
ügyének szo lgá latában 

Őszinte nagyrabecsüléssel 
és elismeréssel adózunk azok-
nak az újságíróknak', akik 
megértették a mai sorsdöntő 
nemzetközi helyzetben a tö-
megek fő követeléseit, s füg-
getlenül attól, hogy milyen 
világnézet és milyen társa-
dalmi rendszer hívei, egész 
tevékenységükkel, minden 
írásukkal a béke megerősíté-
sének, az emberiség előreha-
ladásának segítésén munkál-
kodnak. Éppen ezért úgy 
gondolom, hogy az újság-

munkáját a Nemzetközi 
Szervezet kongresszusa 
Íróknak is széles nemzetközi 
egységfrontot kell teremteni-
ük a bekért, az általános és 
teljes leszerelésért, a társa-
dalmi haladásért folytatott 
harcban. 

I smerkedjenek m e g 
népünkkel , országunkkal! 

Tisztelt kongresszus!. 
Kedves barátaim! 
Most pedig engedjék meg, 

hogy mint a vendéglátó or-
szág kormányának képvise-
lője, megkérjem önöket: 
nagy fontosságú tanácskozá-
saik mellett szakítsanak időt 
arra is, hogy megismerked-
jenek országunkkal. Ügy tu-
dom, hogy vendéglátójuk, a 
Magyar Újságírók Országos 
Szövetsége meghívta önöket 
bizonyos kirándulásokra, a 
fővároson kívül megismerik 
hazánk néhány vidékét. Azt 
javasolnám; érdeklődjenek, 
beszélgessenek e találkozó-
kon az emberekkel, hazánk 
polgáraival, mert elért ered-
ményeink közül a legna-
gyobb büszkeségünk a szoci-
alista Magyarországot építő, 
hazáját szerető, munkájával 

Testvérvárosaink 
életéből 

A szegedi fotókiállítás 
két képe 

A szegedi KISZ-bizottság 
székházában az ünnepi he-
tek kezdetére nyílt meg a 
testvérvárosaink életét be-
mutató nemzetközi fotókiál-
lítás, de azóta is változatla-
nul nagy az .érdeklődés irán-
ta: mindennap szép számmal 
keresik fel a szegediek és a 
városba érkezett vendégek 
is. Ez 'az érdeklődés teljes 
mértékben érthető: a kiállí-
tás képei nemcsak mint a 
testvérvárosok életét bemu-
tató dokumentációs anyagok 
érdekesek, hanem mint mű-
vészeti alkotások is. Jellem-
zően igazolja ezt a kiállítás 
gazdag anyagából mutatóba 
most közölt két kép is. Felső 
képünk, Eugeniusz Haneman 
lódzi mester Megállónál cí-
mű alkotása, figyelemremél-
tóan jeles emberábrázolás, 
valósággal pszichológiai ta-
nulmány. A másik kép Vla-
dimír Tausch brnói fotós A 
brnói vásár bejáratánál cí-
mű képe pedig érdekes kom-
pozíciójával hívja fel magá-
ra a figyelmet. 

a békét védelmező öntudatos 
ember. S azt szeretnők, ha e 
rövid idő alatt is a legtöbbet 
róla tudnának meg! 

Az emberekkel való be-
szélgetés során lehet legin-
kább megállapítani, hogy 
honnan, milyen mélységből 
indult el ez a nép, milyen 
utat járt be, míg a mai szin-
vonalat elérte s világosan 
felismerik majd azt az előre-
haladást, amelyet szabaddá 
és szocialistává lett népünk 
az iparban, a mezőgazdaság-
ban, a kultúrában, az élet 
minden területén elért. 

Tisztelt kongresszus! 
Kedves vendégeink! 
Engedjék meg, hogy befe-

jezésül még egyszer köszönt-
sem önöket a Nemzetközt 
Üjságíró Szervezet ötödik 
kongresszusán, és a magyar 
kormány nevében a kong-
resszus küldötteinek jó 
egészséget, tanácskozásukhoz 
és egész további munkájuk-
hoz sok sikert, nagy eredmé-
nyeket kívánok. 

Megválasz tot ták 
az e l n ö k s é g e t 

Kállai Gyula nagy tapssal 
fogadott szavai után a kong-

rriegválasztottá el-
nökségét. Az elnökség tagjai: 
P. A. Szatyukov (Szovjet-
unió), Csin Csung-hua (Kí-
na), M. Hofman (Lengyelor-
szág), Jiri Meisner (Cseh-
szlovákia), Jean-Maurice 
Hermann (Franciaország), Sy 
Abdoul (Mali Köztársaság), 
A. U. Szaid (Indonézia), 
Ricardo Poery Cervantes 
(Mexikó), Honorio Munoz 
(Kuba), Szakasits Árpád 
(Magyarország), Dr. Georg 
Krauss (NDK), Jüan Hono-
rato (Chile). 

A kongresszus ezután meg-
választotta a mandátúmvizs-
gáló bizottságot, jóváhagyta 
a tanácskozás ügyrendjét, 
majd a végrehajtó bizottság 
javaslatára hozzájárult új ta-
gok felvételéhez. A Nemzet-
közi Üjságíró Szervezet tag-
ja lett az argentin, bolíviai, 
a columbiai, az ecuadori, az 
iraki, a kubai, a mali, a me-
xikói és a perui újságíró 
szervezet, valamint a dél-
vietnami demokratikus • és 
hazafias újságíró szervezet. 

Ezután Jiri M e i s n e r , a 
Nemzetközi Üjságíró Szerve-
zet főtitkára tartotta meg 
beszámolóját. 

* 

A kongresszus kedden dél-
előtt a beszámoló feletti vi-
tával folytatja munkáját. 

Fogadás a NUSZ 
kongresszusa alkalmából 

A magyar forradalmi mun-
kás-paraszt kormány nevé-
ben Kállai Gyula, a kormány 
elnökhelyettese hétfőn este 
az Országházban fogadást 
adott a Nemzetközi Üjságíró 
Szervezet V. kongresszusa 
részvevőinek tiszteletére. 

A fogadáson megjelent 
Dobi István, a Népköztársa-
ság Elnöki Tanácsának elnö-
ke, Szirmai István, az MSZ-
M P Központi Bizottságának 
titkára. Komócsin Zoltán, a 
Népszabadság főszerkesztője, 
az M S Z M P Politikai Bizott-
ságának póttagja, Incze Jenő 
külkereskedelmi miniszter, 
Kisházi ödön munkaügyi 
miniszter, Szakasits Árpád, 
a Magyar Újságírók Orszá-
gos Szövetségének elnöke, az 
Elnöki Tanács tagja, Mód 
Péter, a külügyminiszter el-
ső helyettese, s a magyar 
sajtó több vezető munka-
társa. 


