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Vessenek véget 
Indokínában 
az agressziónak 
Az Országos Béketanács 
elnökségének ülése 
Romes Csandra / 
kitüntetése 

Az első fél év békemoz-
galmi munkájának értékelé-
se és a következő hónapok 
bekeakcióinak programja 
szerepelt napirenden azon a 
kibővített elnökségi ülésen, 
amelyet szerdán rendeztek 
az Országos Béketanácsnál, 
Budapesten. Az eseményre 
meghívták a Magyarorszá-
gon tartózkodó Romes 
Csandrát. a Béke-világtanács 
Lenin-békedíjas főtitkárát. 

A tanácskozáson, amelyet 
Pethő Tibor, az OBT alel-
nöke vezetett, kegyelettel 
emlékeztek meg a magyar 
békemozgalom két kiváló 
személyisége, dr. Benesovsz-
ky Imre vezető főrabbi és 
dr. Román József, a László 
kórház igazgató főorvosa, az 
OBT elnöksége tagjainak el-
hunytáról. Ezután Pethő Ti-
bor rövid áttekintést adott a 
nemzetközi helyzet időszerű, 
kérdéseiről, majd. dr. Réczei 
László elnökhelyettes tartott 
beszámolót az Országos Bé-
ketanács munkájáról. 

Az elmúlt félévi gyűlése-
inken — mondta dr. Réczei 
László — visszatérő témája 
volt. minden politikai meg-
nyilatkozásnak az amerikai-
ak vietnami agressziójának 
és a háború indokínai kiter-
jesztésének az elítélése. Ma-
gasra csapott a tiltakozás a 
VDK területének újbóli 
bombázása és a Kambodzsa 
elleni invázió megindítása-
kor. 

Az európai biztonságról 
szólva az OBT elnökhelyet-
tese emlékeztetett arra. hogy 
békemozgalmunk következe-
tesen sikraszáll Európa bé-
kéjéért. s mindent megtesz 
azért, hogy földrészünkön 
megalapozott biztonsági 
rendszer épüljön ki. Hang-
súlyozta, hogy a budapesti 
felhívás nyomán mindinkább 
megérnek a feltételek az 
összeurópai biztonsági kon-
ferencia összehívására. 

Az arab népek iránti szoli-
daritás ápolása is további 
egyik feladatunk — mondta 
Réczei László, majd a ma-
gyar békemozgalom sokaso-
dó nemzetközi kapcsolatairól, 
a második félév békemoz-
galmi programjáról 'adott át-
tekintést. 

A beszámolót vita követ-
te, amelyben felszólalt Bu-
gár Jánosné, a , Hazafias 
Népfront Országos Tanácsá-
nak főtitkár-helyettese, dr. 
Zsebők Zoltán, az Országos 
Béketanács alelnöke, dr. 
Mag Béla c. apát, az Opus 
Pacis ügyvezető igazgatója, 
dr. Prandler Árpád, a Ma-
gyar Jogász Szövetség főtit-
kára, Máté György újságíró, 
az OBT tagja. dr. Kende Ist-
ván. az OBT elnökségi tagja. 
A felszólalasokra — amelyek 

a hazai és a nemzetközi bé-
kemozgalom számos kérdé-
sét taglalták — dr. Réczei 
László válaszolt, majd a ta-
nácskozás részvevői elfogad-
ták az elnökség beszámoló-
ját. 

Ezután a genfi évforduló 
kapcsán állásfoglalásban 
rögzítették: „A magyar bé-
kemozgalom ismételten le-
szögezi, hogy szolidáris az 
indokínai népek küzdelmé-
vel, s azt a 'jövőben is min-
den rendelkezésére álló esz-
közzel segíti. Egyetért a 
DVK igeiglenes forradalmi 
kormányának tízpontos ja-
vaslatával, a VDK, valamint 
a laoszi és a kambodzsai ha-
zafiak állásfoglalásaival. Az 
indokínai békének nem lehet 
más útja. mint az agresszió 
felszámolása, az Egyesült 
Államok és szövetségesei 
csapatainak feltétel nélküli 
kivonása, a vietnami, laoszi 
és kambodzsai nép valódi 
önrendelkezési jogának biz-
tosítása." 

Bensőséges mozzanata volt 
az elnökségi ülésnek, amikor 
dr. Réczei László professzor 
— a résztvevők nagy tapsa 
közepette — átnyújtotta a 
magyar békemozgalom ki-
tüntető jelvényét Romes 
Csandrának, aki meleg bará-
ti szavakkal mondott köszö-
netet a magas kitüntetésért. 

Hazánkba Tanácskozás érkezett a VDK 
parlamenti a helyreállítási munkákról 
küldöttsége 

A magyar országgyűlés 
meghívására szerdán a kora 
esti órákban Budapestre ér-
kezett a VDK nemzetgyűlésé-
nek delegációja, A héttagú 
parlamenti küldöttséget 
Hoang Van Hoan. a Vietna-
mi Dolgozók Pár t ja Politikai 
Bizottságának tagja, a nem-
zetgyűlés állandó bizottságá-
nak elnökhelyettese vezeti. 

Tegnap Csongrád megye és Szeged ár-
vízkárainak helyreállításáról tartottak er-
tekezletet i Csongrád megyei pártbizott 
ságon. EbDŐl az alkalomból Faluvégi La-
jos pénzügyminiszter-helyettes, dr. Árvái 
József, az Építési és Városfejlesztési Mi-
nisztérium főosztályvezetője, a helyreállí-
tási albizottság titkára. Csongrád megye 
és Szeged árvízi helyreállítási munkái-
nak miniszteri biztosa, valamint Villányi 

Miklós, a Pénzügyminisztérium főosztály-
vezetője látogatott Szegedre és tanácsko-
zott dr. Komócsin Mihállyal, az MSZMP 
Csongrád megyei bizottságának titkárával. 
dr. Varga Dezsővel. az MSZMP Szeged 
városi bizottságának titkárával. Kovács 
Imrével, a Csongrád megyei tanács vb 
elnökhelyettesével és Halász Árpáddal, a 
Szeged m. j. városi tanács vb elnökhelyet-
tesével. 

Amerikai 
értelmiségiek 
Moszkvában 

Alekszei Koszigin, a Szov-
jetunió Minisztertanácsának 
elnöke szerdán a Kremlben 
fogadta az amerikai értelmi-
ségiek képviselőinek egy cso-
portját, Jerome Davisnak, az 
ismert közéleti személyiség-
nek a vezetésével. Davis több 
izben járt már a Szovjel-
unióban, eiső izben a szov-
jethatalom első éveiben, 
amikor Leninnel is találko-
zott. 

A fesztelen, baráti hangu-
latú beszélgetés során Davis 
méltatta a Szovjetunióban 
elért nagy gazdasági, kultu-
rális és tudományos fejlő-
dést. 

Koszigin válaszolt Davis 
és a csoport más tagjainak 
kérdéseire, amelyek a nem-
zetközi helyzet normalizálá-
sának, az Egyesült Államok 
indokínai agressziója meg-
szüntetésének, a közel-keleti 
helyzet békés rendezésének, 
a fegyverkezési hajsza meg-
szüntetésének szükségességé-
re vonatkoztak. 

Épülnek az árvíz-
károsullak új otthonai 

A megyei helyreállítási al-
bizottság korábban már ál-
lást foglalt abban, hogy az 
ár- és belvízkárt szenvedett 
lakóépületek helyreállítása 
során elsősorban az újjáépí-
téshez biztosítja szervezet-
ten mind az építőipari ka-
pacitást, mind a szükséges 
építőanyagokat. Most döntött 
a helyreállítási albizottság 
arról: mely építőipari - szer-
veset hol fog dolgozni. 

A legújabb adatok szerint 
2394 lakóépületet kell me-
gyénk területén újjáépíte-
ni, melyben részt vesz az 
állami építőipari szervezet 
(DÉLÉP). a tanácsi építőipa-
ri vállalat. A ktsz-ek építő-
ipari kapacitását 35—40, a 
tsz-ekét. 10—15, míg a kis-
iparosokét. 60 százalékos 
arányban veszik igénybe az 
újjáépítéshez. 

Hódmezővásárhelyen 640 
családi ház épül, míg 155 
lakás társasházban. A DÉL-
ÉP itt 100 lakást, a tanácsi 
építőipari vállalat pedig 55-
öt épít meg. Az építkezési 
forma: társasházak készül-
nek. A ktsz 30, a tsz-közi 
vállalkozás 40, tsz-építőbri-
gád 10, jníg a kisiparosok 75 
családi házat, építenek fel. 
Emellett a felajánlott segít-
ségből még 290 lakás épül 
Vásárhelyen: ezután kijelö-

lésre kerülő, megyén kívüli 
állami építőipari vállalat 
140. ktsz 80, s kisiparos 70-
et készít. A megyénken kí-
vüli építőipari kapacitás jó 
részét ide irányítják. 

Szentesen a 256 újjáépí-
tésre kerülő lakásból 50 tár-
sasházi lesz, a DÉLÉP ké-
szíti el. E városunkban igen 
szervezettek a tsz-építőbrigá-
dok, így rájuk 100 lakóház 
felépítése vár. A ktsz-ek 10-
"et, a kisiparosok pedig 30 
házat építenek fel. Az or-
szágból ide irányítandó ktsz 
e városunkban 50 családi 
házat épít fel. 

Makón a Í99 új lakásból 
130 lesz társasházi. A DÉL-
ÉP 100-at, míg a tanácsi 
építőipari vállalat 30-at ké-
szít. el; A tsz-építöbrjgádra 
9 lakóház újjáépítése vár. A 
megyénkbe irányítandó ál-
lami. építőipari vállalat Ma-
kón 60 lakást készít el. 

Csongrádon 49 családi há-
zat szükséges újjáépíteni , 
önkéntes vállalás alapján a 
Bács megyéből érkező kis-
iparosok e városunkban 25 
házat építenek fel. Megye-
beli ktsz-re vár 10 és a kis-
iparosokra 14 lakóház fel-
építése. 

A rendelkezésre álló épí-
tőipari kapacitást a járások 
között osztották fel. A sze-
gedi járásban 482, a szente-
si járásban 280, a makói 
járásban pedig 333 családi 
házat kell újjáépíteni. 

A szegedi járás területén 
Algyön a tanácsi építőipari 
vállalat dolgozik, 45 házat 

, épít fel. A Szegedi Építő 
Ktsz 50 házat készít el Tá-
pén. a járási ktsz pedig 25-
öt más községekben. A Tö-
VAL 13. a tsz-épitőbrigádok 
75, míg a kisiparosok 200 
házat építenek fel. Algyőn 
megyénkbe érkező kisiparo-
sok is dolgoznak majd, 30 
házat készítenek el. 

A szentesi járás területén 
elsősorban Mindszenten lesz 
nagy újjáépítés. A tanácsi 
építőipari vállalat 20, a ktsz 
5, tsz-építőbrigád 54. kis-
iparos pedig 70 lakóházat 
épít fel. Mindszentre irá-
nyítják a megyénkbe érkező 
ktsz-t is, 70 lakóházat épít 
fel, míg az érkező kisiparo-
sok 40-et. 

A makói járásban a föl-
deáki és a csanádpalotai 
ktsz-t jelölték ki az új já-
építésben való közreműkö-
désre, 15—15 lakóházat ké-

A Széchenyi téren és környékén kialakított új forgalmi 
rendhez a foi;galmat szabályozó táblák mellett szervesen 
hozzátartoznak az útburkolati jelek is, melyek festését most 
fejezték be. A forgalom nagyobb biztonsága mellett a jel-
zések jól szolgálják a téren parkírozni szándékozó autóso-
kat is. A járdára merőlegesen felfestett parkolóhelyeken 
mintegy kétszer annyi gépkocsi fér el. mint azelőtt. Erre, 
úgy látszik, szükség is volt. mert alig akad üres hely. A 
rendőrség tájékoztatása szerint az eddigi tapasztalatok 
alapján az ú j forgalmi rend bevált. A gépjárművezetők ál-
talában • helyesen alkalmazkodnak a jelzésekhez. Akadnak 
ugyan kivételek is. szinte valamennyien szegediek. Néhá-
nvan még mindig a kialakult szokások alapján vezetnek és 
szabálytalankodnak. 

szítenek el. Tsz-építőbrjgád 
15, míg kisiparos 90 Házat 
épít. A megyénkben felaján-
lásként munkát vállaló kis-
iparosokat Kiszomborra irá-
nyítják, ahol 60 lakóházat 
készítenek el. 

A fentiekből kitűnik, hogy 
a 2394 újjáépítésre váró 
lakásból 335. társasházi épít-
kezési formában valósul 
meg. míg 2059 családi ház 
készül. (Megemlítjük: 1249 a 
helyreállításra váró lakóépü-
letek száma; helyreállításuk-
ról a tulajdonosoknak kell 
gondoskodniok.) 

A helyreállítási albizott-
ság a megyénkben rendelke-
zésre álló építőipari kapa-
citás szervezett irányításá-
val 1362 lakás felépítésé-
he'z nyújt segítséget. Az igé-
nyek felmérése a lapján 
azonban további 600 lakás 
újjáépítése csak abban az 
esetben lehetséges, ha me-
gyén kivüli építőipari szer-
vezetek ehhez segítséget 
nyújtanak, önkéntes válla-
lások, s ígéretek alapján 
várható, hogy mind az ál-
lami, mind a ktsz építőipari 
szervezetek, mindpedig a 
kisiparosok az igény sze-
rinti 200—200—200 lakás 
felépítéséhez segítséget 
nyújtanak. 

Mind a városok, mind a 
községek területén — a me-
gyében összesen 316 lakásról 
van szó — találhatók olyan 
családok, akik már koráb-
ban öntevékenyen .hozzá-
kezdtek új otthonuk felépí-
téséhez. Megkötött szerződé-
sek alapján a munka már 
megkezdődött, elsősorban 
kisiparosok, ktsz-ek végzik 
e munkákat. Az eddigi ada-
tok alapján 116 olyan ú j -
jáépítésre váró lakóházról 
van még szó, amelynek sor-
sáról még nem tud a hely-
reállítási bizottság: azaz 
vannak, akik nem akarnak 
az összedőlt lakóépület, el-
sősorban tanya helyett ú j 
házat készíteni. másrészt 
vannak olyan családok, akik 
szociális körülményeik mi-
att nem tudnak építkezni. 
Erre vonatkozóan a ható-
ságok még felmérést végez-
nek. * 

Az építőipari kapacitás el-
osztásával megkezdődhet me-
gyénkben a szervezett új já-
építés. 

Lantos Anna 

Kekkonen Washingtonban 
Kekkor.en finn köztársa-

sági elnök. Vainö Leskinenk 
külügyminiszter és más hi-
vatalos finn személyiségek 
kíséretében szerdán ötnapos 
hivatalos látogatásra az Egye-
sült Államokba utazott, je-

lenti az AP hírügynökség 
Tárgyalásokat folytat Nixon 
elnökkel. Agnew alelnökkel 
és Rcgers külügyminiszter-
rel. találkozik U Thant 
ENSZ-főtitkárral is. 


