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Népünk nagy érdeklődéssel várja 
Kádár János elvtárs beszédét 

az ENSZ-ben 
A Hazafias Népfront Országos Tanácsának nyilatkozata 
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A Hazafias Népfront Országos Tanácsa pénteki illé-
sén nyilatkozatot fogadott el, amelyet az alábbi távirat 
kíséretében küldött meg New Yorkba Kádár János elv-
társnak, a magyar ENSZ-delegáció vezetőjének: 

KÁDÁR JÁNOS elvtársnak, 
a magyar ENSZ-delegáció vezetőjének, 

NEW YORK 
Kedves Kádár elvtárs! 
A Hazafias Népfront Országos Tanácsa szeptember 

30-i ülésén nyilatkozatban foglalt állást az ENSZ jelen-
legi ülésszakán szereplő fontos kérdésekben. Ez a nyilat-
kozat is mutatja, hogy dolgozó népünk nagy jelentőséget 
tulajdonít az ENSZ-közgy ülésnek, őszinte érdeklődéssel 
kíséri azt a munkát, amelyet a szovjet delegáció, a ma-
gyar ENSZ-küldöttek és a haladé országok képviselői a 
közgyűlésen kifejtenek. 

Érdeklődéssel várjuk Kádár elvtárs beszédét. ~Kádir 
elvtárs népünk hivatott szószólójaként kifejti kormányunk 
békepolitikájának alapelveit, amelyeknek megvalósításán 
teljes egyetértésben valamennyien munkálkodunk. 

Tiszta szívvel kívánunk jó és eredményes munkát Ká-
dár elvtársnak és az ENSZ-delegáció valamennyi tagjának. 

Hazafias Népfront Országos Tanácsa 

Az egyetemes béke ügyét 
döntően a leszerelés terén létre övő 

megegyezés mozdíthatta elő 
A Hazafias Népfront Or-

szágos Tanácsa pénteki ülé-
sén az alábbi nyilatkozatot 
fogadta el: 

Napjaink fontos nemzet-
közi eseménye az Egyesült 
Nemzetek Szervezetének 
most folyó közgyűlése. Tör-
ténelmi időszakban élünk, a 
világbékéért, a gyarmati 
népek felszabadulásáért ki-
bontakozott világméretű 
harcban az ENSZ mostani 
15, ülésszaka kiemelkedő je-
lentőségű láncszem. 

Ami ezekben a napokban 
az ENSZ-közgyűlésen tör-
ténik, az nagy mértékben 
segíti közelebb a megol-
dáshoz a legfontosabb 
nemzetközi kérdéseket. 
A legszebb reményeinket 

megerősíti az a tudat, hogy 
az ENSZ közgyűlési termé-
ben — a világszervezet 
fennállása óta első ízben — 
ott vannak a szocialista or-
szágok vezetői, élükön a 
Szovjetunió miniszterelnöké-
vel, a béke és a haladás fá-
radhatatlan harcosával, N. 
Sz. Hruscsov elvtárssal. 

S ott van a szocialista or-
szágok vezetői között a 
magyar nép hivatott kép-
viselője, Kádár János elv-
társ, 

aki az egész dolgozó magyar 
nép érdekeit, akaratát és 
érzéseit képviseli, az egész 
dolgozó nép bizalmából. 

A legjelentősebb semleges 
országok is megértették a 
Szovjetunió kezdeményezé-
sének jelentőségét és állam-
főik, kormányfőik megjelen-
tek az ENSZ közgyűlésén. 

Meggyőződésünk, hogy po-
zitív irányban befolyásolja 
az ENSZ működését az új, 
független afrikai országok 
kldötteinek bekapcsolódá-
sa is, 

általában az a körülmény, 
hogy a világhelyzetben be-
következett változások egyre 
inkább megmutatkoznak a 
világszervezet összetételében 
is. 

A magyar nép a világ va-
lamennyi békeszerető népé-
vel együtt egységesen támo-
gatja a javaslatokat, ame-
lyeket N. Sz Hruscsov, e 
Szovjetunió Minisztertaná-

csának elnöke terjesztett elő 
az ENSZ közgyűlésen. 

Meggyőződésünk, hogy az 
egyetemes béke ügyét leg-
inkább azzal lehet előmoz-
dítani, ha létrejön a meg-
egyezés a leszerelés kérdé-
sében, 

amely korunk legégetőbb 
kérdése s megoldása döntő 
hatással lenne számos más 
nemzetközi problémára is. 

Üdvözöljük a Szovjetunió 
előterjesztéseit, amelyek 
reális tárgyalási alapot te-
remtenek a mai nemzetközi 

helyzet fontos • kérdéseinek 
megvitatásához. 

Elítéljük egyes imperialis-; 
ta körök aknamunkáját, jf 
mely a leszerelés érdemii: 
megvitatása ellen irányulj: 

s az a célja, hogy továbbra 
is a fegyvergyárosok és más 
monopolista csoportok ér-
dekeinek rendelje alá a né-
pek érdekeit. 

A népek azokban bíznak,i 
akik eddig is megtettek I; 
mindent a béke biztositásajÉ 
érdekében 

és most is a béke követei-
ként lépnek fel az ENSZ 
közgyűlés vitájában. 

A magyar nép teljes 
egyetértéssel köszönti a má-
sik javaslatot is, amelyet 
Hruscsov elvtárs tett le az 
ENSZ asztalára, a gyarmat: 
rendszer végleges és azonna-
li felszámolására. Egyetér-
tünk a szovjet nyilatkozat-
tervezetnek azzal a megália- g 
pításával, hogy 

ennek a kérdésnek megol-
dása is lényegesen hozzá-
járulna a nemzetközi fe-
szültség enyhüléséhez. 

Mindkét kérdés megoldásá-
ban óriási a felelőssége az 
Egyesült Nemzetek Szerve-
zetének, amely akkor és 
olyan mértékben válhatik 
alkalmassá a népek legfon-
tosabb ügyeinek intézésére, 
az emberiség jobb iövőjí-
nek biztosítására, ahogy füg-
getleníteni tudja magát az 
imperialista hatalmak egy-
oldalú befolyásától. 

Már az ülésszak eddigi 
tárgyalásain is megállapít-

(Folytatás a 2. oldalon.) 
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Kikiáltották 
Nigéria függetlenségét 

Dr. Münnich Ferenc és N. Sz. Hruscsov távi ra ta 
a nigériai miniszterelnökhöz 

A harmincnyolcmillió la-
kosú Nigériát, Afrika legné-
pesebb országát szombaton 
reggel hivatalosan független 
állammá nyilvánítottak. 

Az ünnepségek pénteken 
éjfélkor kezdődtek a nigé-
riai lobogó felvonásával. A 
hivatalos szertartás, amely-
nek keretében átnyújtották 
Alhaji sir Abubakar Tafa-
wa Balewa szövetségi mi-
niszterelnöknek az állami 
szuverenitás megteremtésé-
ről szóló okmányokat, csúcs-
pontja volt a napok óta 
tartó népünnepélynek és or-
szágos jellegű ünnepségek-
nek. 

Dr. Münnich Ferenc, a 
kormány elnöke, a Nigériai 
Államszövetség függetlensé-
gének kikiáltása alkalmából 
táviratban üdvözölte Alhaii 
Abubakar Tafawa Balewá-1, 
Nigéria miniszterelnökét. A 
magyar kormány elnöke 
táviratában sok sikert kivánt 
az államszövetség kormá-
nyának, népeinek és kife-
jezte azt a meggyőződését 
hogy a nemzeti függetlenség 
kivívása további lendületet 
ad a jólétért és országuk 
felvirágoztatásáért vívott ne-
mes harcukhoz. 

Ugyancsak táviratot in-
tézett a nigériai kormány 
elnökéhez N. Sz. Hruscsov 
szovjet miniszterelnök is 
A Szovjetunió ünnepélyesen 

kijelenti: — közli töb-
bek között a távirat 
— a Nigériai Államszövetsé-
get független szuverén ál-
lamnak ismeri el, kész vele 
diplomáciai kapcsolatokat 
létesíteni és diplomáciai 
képviselőket cserélni. 

— Hazájuk függetlenségé-
nek megvalósulása — feje-
ződik be a távirat — újabb 
bizonyítéka annak, hogy a 
szégyenletes gyarmati rend-
szer teljes összeomlása el-
kerülhetetlen. Nincs már 
messze az a nap, amikor 
egész Afrika szabad lesz. 

Fiatal szegedi orvosok 
a termelőszövetkezeti községekben 
Országos jelentőségűi egészségügyi munkavállalás a KISZ decemberi 

kongresszusának tiszteletére 
munkát végez* dományos 

nek. 
Elsősorban a termelőszö-
vetkezeti községeket ke-
resik fel, 

ahol a csecsemőktől és az 
iskolás gyermekektől kezd-

A Szegedi Orvostudomá-
nyi Egyetem fiatal dolgozói-
nak KISZ-szervezetében 
már régóta foglalkoznak 
a gondolattal: az egyetem 
fiatal orvosai és a többi ki-
szisták miként tudnának a 
falvakban, községekben ve egészen a felnőtt és az 
olyan társadalmi munkát idős lakosságig bezárólag 
vállalni, mely szakmai ké- ingyenes szakorvosi szfl-
pességeiknek élethivatásuk- rővizsgálatokat végeznek. 
Míak legjobban megfelel. A Ezzel a nagy jelentőségű 
kezdeti gondolatok — me- tudományos segítséggel 
lyek már születésük pilla- messzemenően 
natában is mind a felsőbb 
pártszervek, mind pedig az 
Orvostudományi Egyetem 
vezetősége részéről készsé-
ges támogatásra találtak — 
csakhamar bátor tettekké 
formálódtak. 

a szegedi járási párt-
végrehajtóbizottság és a 
járási tanács egészség-
ügyi csoportvezetője is 
minden szükséges anyagi 
és erkölcsi biztosítékot 
megadott. 
A munkaterv szerint 
az első község, ahol meg-
kezdi munkáját a szegedi 
orvosbrigád, Ktibekháza 
lesz. 

Komócsin Zoltán elvtárs 
látogatása Csongrád megyében 
Komócsin Zoltán elvtárs, az MSZMP Politikai Bizott-

ságának póttagja, a KISZ KB első titkára, Csongrád me-
gye országgyűlési képviselője szombaton Csongrád megyé-
be látogatott. Ábrahám Antalnak, a megyei pártbizottság 
osztályvezetőjének kíséretében délelőtt Rúzsára utazott, 
ahol az ottani Napsugár Tsz tagjaival, Négyökrű Antal tsz-
elnökkel, a szövetkezet birgádvezetőivel, valamint Chrap-
pán János a községi tanács v. b.-elnökével folytatott be-
szélgetést, majd megtekintette a közös gazdaság állatállo-
mányának és gyümölcsösének egy részét. 

Komócsin Zoltán elvtárs délután Zákányszékre is el-
látogatott, ahol egyénileg dolgozó parasztokkal találkozott. 
A velük folytatott beszélgetésen részt vett Tóth SzilvesZ-
terné a községi tanács v. b. elnöke és Bozsó István, a ta-
nács végrehajtó bizottságának elnökhelyettese, is. 

Az első szűrési napot a 
megkönnyebbül a falusi kübekházi általános iskolák 
orvos munkája, aki a tagozatai szamára ok-
körzetében lakó családok- t o b e r 9"én, vasarnap rende-
ról szinte teljes egészség- ,m e& A kübekházi 
ügyi katasztert kap a ke- egészségügyi munka - mi-
röbe u t a n a bngadban kozremu-

A jövőben a szakorvosi k 5 d ó szakorvosok rendkívül 
„ , _ B „ „ vizsgálatok eredményeinek n a g y a l a p o s ? , g I ; a toreksze-
Megalakult a Szegedi Or- birtokában sokkal több időt n e k ~ P ^ f e l - k e t .hónapig 
vostudomanyi Egyetem fordíthat a kivizsgálás mel 18 elhúzódhat Annál is ín-
KISZ falujáró orvosi bri- i e t t a t é n y i ^ g y ó g y í t ó kább. mivel 
gadja. melynek munkaja- m u n k á r a . Mentesül a kör-
ban 15 szakorvos és mint- ^ ^ ^ t t ó ] ; h o Q r 
egy 8 szakképzett apolono k ü i ö n b ö z ő betegeket -

asszisztensnő vesz a d o t t esetektől eltekintve -
rendelőintézetekbe kelljen 

A brigád azt a feladatot küldenie szakorvosi vizs-
tűzte ki célul, hogy tagjai gálatra, mert ezt a brigád 
szabadidejükben a falvak a helyszínen végzi el. 

körzeti orvosaival szorosan A brigád vezetősége . a 
együttműködve elmélyült tudományos munkát megil-
egészségügyi gyógyító és tu- 'ető szervezettség biztosítá-

sa érdekében úgy döntött, 
hogy 

az első szűrővizsgálatokat 
az iskolásgyermekekkel mód ismereteiből. A 
kezdik el. bekházi munka teljes 

és 
réázt. 

brigád 

a brigád tagjai a Szegedi 
Orvostudományi Egyetem 
klinikáin mindennap gyó-
gyító munkát végeznek, s 
csak szabadidejükben, va-
sárnaponként van lehető-
ségük falusi társadalmi 
munkára. 

A tervek szerint a szűrési 
napokon és ezeket megelő-
zően 

számos szakelőadást is 
rendeznek a községekben, 
helyes, egészséges élet-

kü-
be-

A pedagógusok és a községi fejegése után Ujszentivá-
tanács közreműködésével az non, majd pedig Tiszaszige-
iskolásgyermetaek egészség- ten jelenik meg a brigádi 
ügyi szűrését az iskolákban A többi községek sorrend-
végzik. A gyermekek tüze- iéről később döntenek. A 
tes megvizsgálása után ke- jelenlegi elgondolás az, 
rül majd sor közvetlenül hogy bizonyos idő alatt 
minden községben a felnőtt a szegedi járás vala-
lakosságra, valamint az mennyi termelöszövetke-
óvodásokra és a csecsemők- zeti községébe eljutnak 
re. majd. 

Az Orvostudományi Egye- Az Orvostudományi Egye-
tem rektora is jóváhagyta tem dolgozóinak KlSZ-szer-
a KISZ egészségügyi brigád vezete és az egészségügyi 
végzendő munkáját, s a brigád tagjai munkájukat a 
legteljesebb erkölcsi támo- magyar kommunista fiata-
gatásáról biztosította a fa- lok kongresszusának tisz-
lura induló orvosokat. A teletére ajánlották fel. 
munka előkészítéséhez Csépi Jczsef 


