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! Tizenegy hónap alatt: 

Több mint 18 ezer lakás 

A magyar közvélemény elítéli 
az USA újabb vietnami 

provokációit 
Dr. Sík Endre nyilatkozata 

Dr. Sík Endre, az Országos sát, a néphadsereg föpa-
Béketanács elnöke nyilatko-
zatot adott az MTI tudósító-
jának: 

— A magyar békemozgal-
mat, csakúgy, mint a világ 
haladó közvéleményét súlyo-

rancsnokságának napiparan-
csát. A felhívás a harcké-
szültség fokozására, éber ké-
szenlétre szólítja fel a viet-
nami népet és hadseregét. 

— Nixont az indokínai há-
san aggasztja, hogv az Ame- ború befejezésének választási 
rikai Egyesült Államok az 
utóbbi napokban fokozta fel-
derítő repüléseit, bombázá-
sait, s egyéb provokációs tá-
madásait a Vietnami De-
mokratikus Köztársaság el-
len. 

— Felháborodással fogad-
tuk a hírt, hogy az ameri-
kai imperialisták egv pilóta 
nélküli felderítő repülőgépük 
lelövésének ürügyén, saját 
vállalt kötelezettségeiket is 
áthágva, barbár módon bom-
bázták a VDK sűrűn lakott 
területeit. Megdöbbenéssel 
értesültünk arról, hogy Nixon 
elnök megtorlással fenyege-
tőzik a VDK-val szemben, ha 
a demokratikus Vietnam 
megakadályozza légterében 
az oda vadászkisérettel be-
hatoló amerikai felderítő gé-
pek repülését. 

— A VDK független, szu-
verén ország, a szocialista 
államok közösségének tagja. 
A nemzetközi jog biztosítja 
területe, légtere és felségvize 
sérthetetlenségét, nem tűr-
heti és nem tűri el a pél-
dátlan provokációt. 

— A magyar békemozga-
lom teljes mértékben egyet-
ért és támogatja a Vietnami 
Dolgozók Pár t ja Központi 
Bizottságának és a VDK kor-
mányának legutóbbi felhívá-

jelszava segítette az Egyesült 
Államok elnöki székébe. A 
tények azonban azt mutat-
ják, hogy az amerikai poli-
tika továbbra sem a tárgya-
lóasztalnál, hanem a had-
szintéren keresi a megoldást, 
próbál kijutni a zsákutcából, 
amelybe a szégyenletes ka-
landorakciók sodorták. 

— Mi sem jellemzőbb az 
amerikai módszerekre, mint 
az, hogy a dél-vietnami pusz-
tító árvizek okozta súlyos 
nehézségeket a támadások 
fokozására használták fel. .. . , . ., . 

- A párizsi tárgyalásokon c a , n e s Parkjaiban ismét le 
a VDK és a DiFK messze- het látni fegyverrel gvakor 

nyegető űjabb vietnami pro-
vokációi ellen. Mélységes 
meggyőződésünk, hogy a hős 
vietnami nép igazságos sza-
badságharca az amerikai ag-
resszorok ellen eljut a végsó 
győzelemig, s ezzel nemcsak 
önmaga szabadságát, függet-
lenségét, demokratikus jövő-
jét védelmezi, hanem a vi-
lág békéjét is. A magyar nép. 
miként a múltban, a jövő-
ben is minden támogatást 
megad Észak- és Dél-Viet-
nam, Laosz és Kambodzsa 
szabadságszerető népeinek 
igazsagos harcukhoz. * 

Folyik a nép általános 
mozgósítása az Észak elleni 
esetleges támadás visszave-
résére a VDK-ban. Hanoi ut-

Az Építésügyi és Városfejlesztési Minisz-
térium vállalatai az év tizenegy hónapjá-
ban 6,1 százalékkal több építési munkát 
végeztek, mint a múlt év azonos idősza-
kában. Decemberig 13 ezer 611 lakást ad-
tak át, mintegy 2500-zal többet, mint ta-
valy tizenegy hónap alatt. Ezúttal sem 
maradt el azonban az év végi ha j ra : de-
cemberben még mintegy 3000 űj ptthon 
építését kell befejezni. Most már min-
denütt az utolsó simításoknál tartanak, 
s a szakemberek véleménye szerint a la-
kásépítők teljesítik az idei feladatot. 

A minisztérium tíz legjobb vállalatá-
nak dolgozói ez év 11 hónapjában több 
mint 10 százalékkal több épületet és 
egyéb létesítményt építettek, mint a 
múlt év azonos időszakában. 

Az ÉVM építőanyag-ipari vállalatai 
8,1 százalékkal több anyagot adtak az 
építkezéseknek, mint a múlt év első 11 

hónapjában. A termelékenység is jóval 
kedvezőbb — termelési többletet kizáró-
lag ennek növelésével érték el. Ebben a 
11 hónapban csaknem 80 millió téglával 
több falazóanyagot termeltek, mint a 
múlt év azonos időszakában. A cement 
termelését 5, a síküveg gyártását 7 szá-
zalékkal emelték. Az ú j üzemek, raktá-

•rak építéséhez 22 százalékkal több, ösz-
szesen 1 325 000 négyzetméternyi előre-
gyártón vázszerkezetet szállítottak az 
építőknek, a mezőgazdasági nagyüzemek 
beruházásaihoz pedig 80 százalékkal több 
előregyártott betonvázat készítettek. Kü-
lönösen rohamosan fejlődött a korszerű 
lakások beépített bútorainak termelése. 
Csaknem megkétszerezték a beépíthető 
szobaszekrények gyártását, s így ebben 
a 11 hónapban összesen 36 217 szobaszek-
rényt szállítottak az új lakásokhoz. 
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menő megegyezési készséget 
tanúsít. 

— Az Egyesült Államok 
azonban semmiféle tanújelét 
sem adja a megegyezési 
szándéknak a párizsi tárgya-
lásokon. 

— Ilyen körülmények kö- ' 
zött a hősies, békeszerető vi- I 
etnami nép számára valóban ! 
csak egyetlen lehetőség ma- ] 
rad: felkészülni az újabb ka-! 
landorakciók visszaverésére. 1 

A magyar békemozgalom tel- j 
jes mértékben egyetért és 
mindenben támogatásáról 
biztosítja ezt az elhatározást. 
Közvéleményünk fölháboro- ' 
dottan tiltakozik az Egyesült : 
Államok súlyos, a békét fe- i 

latozó polgári osztagokat, 
mindenütt megerősítették a 
készültségeket. 

Aki most megy ki Tá-
pén az árvízkárosultak há-
zai közé a csatornapartra, 
gombolja le magáról eddi-
gi fönntartásait, kételyeit, 
hitetlenkedését. Tető alatt 
van minden ház, füstölnek a 
kémények. 

Rendet akartam (artani 
az öröm adagolásában is. 
Úgy indultam házról házra, 
ahogy korábban mondták 
sorban tollba keserű pana-
szaikat az emberek. Az első 

háznál mindjárt kiderült, 
hogy az az utolsó. Vakoló 
kőművesek vannak benne, 
itt végeznek, aztán kész az 
egész telep. Nem teljesen, a 
szabolcsiaktól kölcsön vett 
szóval csak olyan „bondor-
kész" állapotban van, de az 
a puszta hír. hogy decem-
ber 15-ig minden házat át-
adnak tulajdonosának, akár 
be akar költözni a télre, 
akár nem, ez a hír így csu-
paszon, kacskaringós cifrák. 

is 
hír 
víz 
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Kétéves a körforgalom Újszegeden 

Jövőre esedékes a forgalmi csomópont 
és a Székely sor kiépítése 

V íf t 
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éve, hogy Üjszegeden beve-
zették a körbe-körbe forgal-
mat. Az évforduló annál is 
inkább jelentós, mert a Köz-
lekedés- és Postaügyi Mi-
nisztérium — amely a Ved-
res és a Csanádi utcák „tu-
lajdonosa", lévén ez a 43-as 
főközlekedési útvonal egyik 
szakasza —, csak 1970. de-
cember 31-ig járult hozzá 
az eredeti forgaLmi rend 
megváltoztatásához. Tehát 
ezzel a két évvel tulajdon-
képpen hatályát kellene 
vesztenie az átmeneti intéz-
kedésnek. Ismét egy határ-
idő. amit nem lehet megtar-
tani. 

A körforgalom bevezetését 
annak idején az indokolta, 
hogy Szeged egyetlen hídjá-
nak közlekedése esődbe ju-
tott. A keskeny híd, rajta a 
villamossal és a mind erő-
sebb 
már 
csúcsforgalom idején ellátni 
hivatását. Különösképpen az 
újszegedi hídfő mutatott szo-
morú képet, gyakran kétfelől 
is sorba álltak előtte azok a 
járművek, melyek át szeret-
tek volna jutni raj ta Szeged-
re. 

A villamosproblémát, a 
körforgalom bevezetése után 
nem sokkal, drasztikus mó-

Somogyl Károlyné felvétele d o n megoldották: 1969 feb-
ruár 1. ota autóbusz kozle-

TOVÁBB ÉPÜL. A szokatlanul enyhe időjárás különösen kedik a villamos helyett. Az-
kedvez az építőiparnak. Mint képünk mutatja, nemcsak a után megtanultuk azt is, 
téliesített, tehát a belső termekben dolgoznak az újszegedi hogv nincs olyan közlekedési 
biológiai intézetben, hanem kint az épület bejáratánál is csőd. amelynél ne következ-
A fotóriporter az állványszerelők munkáját örökítette meg i hetne be még nagyobb: el-

December 20-án lesz két méletileg 1969. márciusában 
— gyakorlatilag valamivel 
később — hozzákezdtek a 
hídfők „elöregedett" vasszer-
kezeteinek felújításához. A 
határidőkre ebben az eset-
ben az esetben sem érdekes 
emlékezni, tény és való, 
hogy az újszegedi hídfő át-
építése ezekben a hetekben 
fejeződik csak be. Azt pedig 
sem a szegedieknek, sem a 
városon áthaladó idegenek-
nek nem kell magyarázni, 
mennyi bosszúságot okoztak 
a felújítással járó közleke-
dési korlátozások, útlezárá-
sok, dugók. 

Kézenfekvő lett volna: ha 
már épitkeztjnk a hídon, 
„egy füst alatt" mindent 
renbehozzunk raj ta és körü-
lötte, hogy ne maradjon meg 
középütt a villamos sin, 
hogy az útburkolatot és a 
korlátot is egységesítsük, 

járműforgalommal, ne legyen már olyan szedett-
alig-alig volt képes vedett, mint. most. S legfő-

képpen az újszegedi hídfőbe 
tervezett forgalmi csomó-

ni, a két utcát addig le kell 
zárni. A tanács már vagy öt 
évvel ezelőtt megcsináltatta ; 
a liget, mellett húzódó, eddig [ 
földes Székely sor kiépítésé- j 
nek tervét. Most. majd elő- [ 
szedik a régi terveket, „le-
porolják" őket, s igyekszenek 
1971-ben meg is valósítani. 
A kétirányú forgalomra ki-
épített Székely sor lenne hi-
vatva — megfelelő csatlako-
zással az Odesszai körútra, 
s onnan a szőregi útra — a 
43-as út forgalmát átvenni. 
Ehhez azonban még csak a 
szándék van meg, a KPM 
hozzájárulása is hiányzik 
még egyelőre. 

A jelenlegi elképzelések 
szerint a Székely sor kiépíté-
sével egyidejűleg alakítanák 
ki az újszegedi hídfő forgal-
mi csomópontját. Ez lénye-
gében abból állna, hogv a 
hídra felvivő rámpát kiszé-
lesítenék, illetve ívét lekere-
kítenék, s mind a Székely 
sor, mind a Népkert sor fe-
lől kényelmes felhajtást biz-

pontot lett volna érdemes tosítanának, s gondoskodná-
kialakítani, ami lehetővé te-
heti a körforgalom mielőbbi 
megszüntetését. 

nak a járművek 
osztályozásáról is. 

A körforgalom 
Így azonban a kompliká- körbejárva, ennél 

ciók sorozata tovább folyta-
tódik. Mint ismeretes, a ne-
gyedik ötéves terv első felé-
ben befejezzük Odessza épí-
tését, még mintegy ezer la-
kás kerül ebbe a városrész-
be. Az építkezést előkészí-
tendő, új közművezetékek 
kellenek, s mivel ezeket csak 
a Vedres utca—Csanádi utca 
nyomvonalon lehet elhelyez-

célszerű 

témáiét 
többet 

egyelőre nemigen lehet kö-
zölni. Fejünk se fájna, ha 
már állna a második híd. de 
így. ezzel az eggyel nagyon 
nehéz. Különösen azért, 
mert a tervszerűtlenség, a 
szervezetlenség egyre-másra 
tovább súlyosbítja a „körfor-
galmi" helyzetet. 

Fehér Kálmán 

díszes sallangok nélkül 
kimondhatatlan nagy 
annak, akinek mocskos 
járt a házában tavasszal. 

Mire az igazi tél ránk 
köszönt, egykori melléképü-
letek kényszerűségéből, jó-
akaró szomszédok összeszo-
rult zsúfoltságából a maga 
hazába költözhet mindenki. 

A háza körül Találom 
Tóth Pált most is. Ott, ahol 
ősz elején még panaszát 
öntötte elém. A különbség 
csak annyi, hogv akkor még 
a ház nem volt itt. A panasz 
lényege is az volt, hogv-mi-
re ideértek volna az építők, 
elkanyarodtak a másik ut-
cába. Itt hagyják a Tisz$ 
soriakat? Házának még csak 
híre volt akkor, de ő már 
tüzelőjét hordta. Még a mű-
vezető is nevette, hogy kár 
a sietségért, mert két év is 
rámehet még arra, mire ez 
a szén kályhába kerül. Már 
fűti vele az ú j házát, szom-
baton költöznek. Második 
szomszédjuk, a nyugdíjas 
Vinczéék két hete már itt is 
laknak. Vincze bácsi is azt 
bizonygatta elkeseredésében, 
hogy nem lesz kész a háza 
se neki, se másnak. Ugyan-
annyian vannHk most a meg-
nyugvók, ahányan panasz-
kodtak eddig. Sokan van-
nak közöttük, akik elkese-
redve kiabálták tavasszal, 
pusztítsák el őket is, ha a 
házuk pusztul. Nem jönnek 
sorba tollba mondani örö-
müket, nem is nyálazom há-
lanyilatkozatokra ceruzámat, 
elég leírni, hogy költöznek 
az emberek. Reménytelen-
ségből a biztos valóságba. 
Itthon töltik a karácsonyt! 
Lesz karácsonyuk mégis! 

Eddig nem nagyon kellett 
bemutatkoznom, ki vagyok, 
gondolták rólam, öntötték 
panaszaikat. Üj ismerőseim 
most villanyszerelőnek néz-
nek, vagy olyan becsületes 
embernek, aki vizet tud fa-
kasztani a csapokból. Ez a 
gondjuk most, nem a pa-
nasz. 

Egymás után döcögnek gu-
mikerekű kocsikon ágyak-
kal. székekkel az ú j honfog-
lalók. Most indítja kifelé 
adományait a Vöröskereszt 
is: ágyakat, székeket, aszta-
lokat. Az emberek pedig 
nagy szavak helyett annyit 
mondanak legföljebb: patra 
vergődtünk valahára. 

Sokan dolgoztak értük. 

Horváth Dezső 


