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A moszkvai béke-világkongresszuson 

négy bizottság tárgyal 
a leszerelés problémáiról 

A bizottságok mindegyikében ott vannak a magyar 
békeharcosok képviselői 

Könyvesbolt a gyár előtt 
— Űj könyvesbolt nyílt a gyár előtt!... — csodálkoztak 

munkába menet a Szegedi Falemezgyár dolgozói. A kerekek 
— J.Z autóbusz kerekei — első pillanatban nem is látszot-
tak a kiállított könyvek alól. A Magyar Könyvkereskedelmi 
Vállalat guruló könyvesboltja látogatott el Szegedre, a leg-
nagyobb az országban, egy 15 tonnás Ikarus. A gyárbeliek 
szívesen fogadták a látogatást és sok könyvet vásároltak. 
Az autóbusz belsejében 6—7 ezer könyvből áll a raktár, ez-
zel a készlettel még számos Szeged környéki termelőszövet-
kezetbe, gépállomásra és gyárba látogatnak. 
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A moszkvai leszerelési és béke-világ-
kongresszus munkájának első szakasza vé-
get ért Már kedden este megkezdte tevé-
kenységét az a négy bizottság, amely a 
munkaértekezletnek megfelelően és az 
egyes témák jobb feldolgozásáért albizott-
ságokra oszlik. Fontos részét képezi ez a 

moszkvai béke-világkongresszus munkájá-
nak. A négy bizottság és annak albizottsá-. 
gai két napig vitatják a leszerelés külön-
böző problémáit. Pénteken "szakmai talál-
kozók- lesznek, majd szombaton ismét 
összeül a teljes ülés, hogy megvitassa az 
albizottságok által kidolgozott dokumentu-
mokat. 

A moszkvai leszerelési és 
béke-világkongresszus négy 
bizottságának mindegyiké-
ben ott vannak a magyar 
békeharcosok küldöttei. 

A leszerelés politikai és 
technikai problémáival fog-
lalkozó 1. számú bizottság-
ban Mihályfi Ernő főszer-
kesztő, Pál Lénárd Kossuth-
díjas. a Központi Fizikai 
Kutatóintézet helyettes igaz-
gatója. dr. Sik Endre nyu-
galmazott külügyminiszter, 
Szilágyi Sándor, a vegyipari 
dolgozók szakszervezetének 
főtitkára és Vészt lAszló, a 
Csepel motorkerékpárgyár 
szocialista brigádvezetője 
foglal helyet. Ez a bizottság a 

akadémikus. Bóka László 
egyetemi tanár és Hajdú 
Gyula professzor vesz részt. 

A leszerelés és a nemzeti 
függetlenség összefüggéseit 
megvitató 3. számú bizott-
ság tagjai között van Boldi-
zsár Iván író, Harmati Sán-
dor, a Hazafias Népfront tit-
kára, Makoldi Mihályné 
Kossuth-díjas pedagógus, a 
Magyar Nők Országos Taná-
csának alelnöke, Mesterházi 
Lajos Kossuth-díjas író és 
Szabó Arpádné pedagógus. 

A legnépesebb magyar cso-
port a leszerelés erkölcsi, 
kulturális, egészségügyi és 
jogi vonatkozásait tanulmá-
nyozó 4. számú bizottság 

suth-díjas színművésznőt, 
Dezséry Lászlót, az Országos 
Béketanács főtitkárát, dr. 
Hamvas Endre csanádi püs-
pököt, a katolikus püspöki 
kar elnökét, Kisfaludy Stróbl 
Zsigmond Kossuth-díjas szob-
rászművészt, Nádasdy Kál-
mánt, az Operaház Kossuth-
díjas főigazgatóját, Pdtzay 
Pál Kossuth-díjas szobrász-
művészt, Petrovics Emil ze-
neszerzőt, dr. Radnót Magda 
szemészfőorvost, a Tudomá-
nyos Akadémia levelező tag-
ját, Sebestyén Nándornét, 
a Hazafias Népfront osztály-
vezetőjét, Szakasits Árpádot, 
az Országos Béketanács elnö-
két, a Béke-világtanács tag-

( S o m o g y l n é felv.) 

Egy kedves pillanat a tanácskozások szünetéből. Zoja Kozmogyemjanszkája édesanyja 
átöleli Gagarin és Tyitov űrhajósokat a kongresszuson 

Kreml kongresszusi palotá- munkájában vesz részt. Itt ját, Szamosközi István re-
jában ülésezik. találjuk Benkő Gyula szín- formátus püspököt, Tamási 

A 2. számú bizottság a le- művészt, dr. Beresztóczy Mik- Aron Kossuth-díjas írót, Tóth 
szerelés gazdasági vonatko- lós címzetes prépostot, az Józsefet, az Országos Béketa-
zásaival foglalkozik. Ennek országgyűlés alelnökét, Bre- nács tagját és dr. Zsebök Zol-
munkájában Balla István zanóczy Pál egri apostoli kor- tán Kossuth-díjas egyetemi 
tsz-elnök. Bognár József mányzót, Bulla Elma Kos- tanárt. 
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(Folytatás a 2. oldalon.) 

Az e g é s z e m b e r i s é g akarata 
Magyar résztvevők a moszkvai béke-világkongresszusról 

A Kreml kongresszusi pa- régi barátjával, Tamási légköri atomrobbantást vé-
lotájának hatalmas termében Áronnal. A magyar író meg- geztek. Ez kihívás az embe-
a leszerelési és béke-világ- öleli szovjet kollegáját és el- r i s é g e l l reménységeinek 
kongresszus színhelyén a ma- ujsagolja, hogy nemreg je-
gyár küldöttság az első so- lent meg Budapesten ú j 
rokban foglalt helyet. Jelen könyve: Évek, emberek, élet 
vannak a teremben vala- címmel. Ehrenburg hálásan 
mennyi nép küldöttei, külön- megköszöni a magyar olva-
böző világnézetű emberek. A sók érdeklődését művei iránt 
közelben nagy csoport veszi és erősen megszorítja a kö-
körül Jur i j Gagarint és Ger- zelében levő Kisfaludi Stróbl 
man Tyitovot: autogrammot Zsigmond és Mesterházi La-
szeretnének kapni a világ el- j°s kezét, 
só űrhajósától. 

A népek útját állják 
a háborúnak! 

Újabb társasházak épülnek 
n 

A kerületi tanácsok és az OTP segíti a lakásépítőket 
Szegeden elsőként — mint 

jelentettük — az I. kerületi ' 
tanács területén, Újszegeden 
indult el a nagyszerű akció, 
a társasház-építkezés. Ta-
valy kezdődött meg a szer-
vezés, és idén már 22 tár-
sasház épült fel Újszegeden, 
az Egresi Béni utcában. Rö-
vid idő alatt igen népszerű 
lett Szegeden a társasház-
építkezés. 

Közművesített területen 
Nap mint nap sokan kere-

sik fel az OTP Csongrád me-
gyei f iókját az építeni szán-
dékozók, akik közül sokan 
szerződést is kötnek. Ez ért-
hető, hiszen az. egyéni la-
kásépítkezéseknél sokkal elő-
nyö6ebb és fejlettebb forma 
a társasházépítés. Az építte-
tők közösségbe tömörülése 
esetén kevesebb a gond, a la-
kás építése könnyebb és gaz-
daságosabb. Nem kell anyag 
után futkosni, nincs beszer-
zési probléma. Az OTP és a 
három építő kisipari terme-
lőszövetkezet — a hódmező-
vásárhelyi, a makói és a 
szegedi — készen adja át a 
tulajdonosoknak a kényel-
mes, két-háromszobás lakást. 

A kultúra munkásai a nap 
eseményeit tárgyalják. 

— Bárhogy is tobzódjanak 
az amerikai atomlovagok, a 
népek út já t állják a háború-
nak! — jelenti ki meggvőző-

A széksorok között f ran- déssel Tamási Áron — a 
cia barátainak társaságában kongresszus megnyitásának 
Ilja Ehrenburg megy, mcst napján az amerikaiak a 
megáll, hogy kezet fogjon Johnston-sziget térségében 

Ülésezett a KGST építésügyi 
állandó bizottsága 

A KGST építésügyi állán- pártok képviselőinek moszk-
dó bizottsága Berlinben tar- vai értekezletén, valamint a 
totta meg 8. ülését. Az érte- KGST 16. ülésszakán hozott 
kezleten részt vettek a Viet- határozatoknak megfelelően 
nami Demokratikus Köztár- megtárgyalták és megjelöl-
saság és a Koreai Népi De- t é k a tudományos kutatás és 
mokratikus Köztársaság a z 
megfigyelői is. további javítását segítő in-

A kommunista és munkás- tézkedéseket. 

Az előnyök felsorolásánál 
első helyen kell megemlí-
teni a házhelyeket.- Vala-
mennyi társasház közműve-
sített területen épül. A ke-
rületi tanácsok úgy alakít-
ják — a lehetőségekhez mér-
ten— a telkeket, hogy a fel-
épülő társasház közelében 
legyen bölcsőde, orvosi ren-
delő, iskola. Az OTP pedig 
hosszú lejáratú, nagy összegű 
— száz-százhúszezer forint 
— hitelt biztosít az építte-
tőknek. 

A »foghijak« beépítése 

Az I. kerületi tanács vég-
rehajtó bizottsága is igyek-
szik maximális segítséget 
nyújtani a társasház-építési 
akcióhoz. Ennek érdekében 
nyitottak ú j utcát Újszege-
den, ahol jelenleg épülnek a 
kétszintes, négylakásos há-
zak. A kerületi tanács az épí-
tési hely biztosításán kívül 
gondoskodik az utca közmű-
vesítéséről is. Ez igen költ-
séges, hiszen az Egresi Béni 
utca közművesítése több 
mint egymillió forintba ke-
rül. 

A nagy érdeklődésre való 
tekintettel úgy határozott az 
I. kerületi tanács végrehajtó 
bizottsága, hogy jövőre az 
Egresi Béni utcával párhu-
zamosan a Bérkert utca felé 
egy újabb utcát alakít kl, 
ahol száz társaslakás épit-
hető ma jd fel. Hasonlókép-
pen az OTP rendelkezésére 
bocsátják a Marostő, a Bér-
kert és a F ü r j utca közötti 
részt. A következő években 
pedig a Rózsa Ferenc su-
gárút, az Asztalos és a To-
rockói utcák által határolt 
tömbön építhetnek majd tár-
sasházakat a dolgozó embe-
rek. 

Még idén többemeletes, 
tíz lakásnál nagyobb társas-
házak építését kezdik meg 
ugyancsak Újszegeden, a Bal 
és Közép fasor,, a Rózsa Fe-
renc sugárút és az Ogyesz-
szai körút által határolt te-
rületen. 

A tervekben többek között 
szerepel a . "foghíjak* beépí-
tése is. A végrehajtó bizott-
ság többek között a Lengyel 
utca 4—5—7. számú üres ál-
lami telkekre gondolt. Ez 
természetesen csak kis része 
a e téren kínálkozó lehetősé-
geknek. A kerületi tanács 
felméri a területet, s a "sza-
bad helyeket* a társasház-
építkezési akció rendelkezé-
sére bocsátja. 

A III. kerületben 

A III. kerületi tanács vég-
rehajtó bizottsága az eddigi 
eredményeken felbuzdulva, 
foglalkozott a társasház-épí-
tési akcióval. A jövő év ele-
jén az építkezők rendelkezé-
sére bocsátják a Szél utca és 
a Tolbuhin sugárút közötti 
részt. A lehetőségekhez mér-
ten igyekeznek minél előbb 
átadni a területet az Orszá-
gos Takarékpénztárnak. A 
város általános rendezési 
tervének megfelelően a prog-
ramkialakító tárgyalások 
megtörténtek és jelenleg a 
terület, felhasználási tervét a 
VÁTERV készíti. Az elkép-
zelések szerint négylakásos 
társasházakat építenek majd 
itt. 

A kerületi tanács magas-
nyomású víz- és csatornahá-
lózatot épít ki ezen a terü-
leten. Egyébként a telepü-
lésnek burkolt főforgalmi 
út ja is lesz, ugyanis köz-
vetlen szomszédságában épül 
majd a Vidám Park, s ezzel 
alkot egységes képet. 

H. Zs. 


