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Ma kezdődnek a második félévi 
tanácstagbeszámolák Szegeden 

A várospolitika aktuális kérdései kerülnek szóba ezeken a gyűléseken 

Évente kétszer kötelesek 
beszámolni a tanács tagjai 
tevékenységükről a lakos-
ságnak. Szegeden 

a mai nappal kezdődnek 
meg és november végéig 
tartanak a második fé lév-
ben esedékes beszámolók, 

amelyeken a városi és ke-
rületi tanácsok munkáját , 
az egy® tanácstagok közre-
működését tárgyalják meg a 
választókkal. 

A jól bevált gyakorlat sze-
rint egy-egy városi tanára-
tag a körzetéhez tartozó két 
kerületi tanárataggal közö-
sen t®z jelentést ezeken a 
gyűléseken, amelyek 

egyre népszerűbb fórumai 
a várospolitikának 

Szegeden. Több mint tízezer 
l ak® jelent meg az első fél 
évben a tanácstagbeszámoló-
korn, ahol a lakcsság részé-
ről rengeteg haszn® javas-
lat is elhangzott. 

A vár®i és kerületi ta-
nácsok munkájához hason-
lóan sokrétűek lesznek ezek 
a b®zámoiók, amelyeket a 
tanácstagok tartanak. 

Minden lényeges kérdést 
felölelnek m a j d , 

amelyek az utóbbi hóna-
pokban napirendre kerültek 
a város életében. Ismertetik 
azt a haladást, amit Szeged 
elért az utóbbi hónapokban. 
•Szó lesz ez alkalommal a 
közelmúlt nagy helyi esemé-
nyének, a szabadtéri játé-
koknak és az ahhoz fűződő 
rendezvényeknek eredmé-
nyeiről is többek között. 
Tájékoztatják a lakosságot a 
helyi ipar, a kereskedelem 
munkájáról, a közoktatás, az 
iskolák, óvodák stb. helyze-
téről. Bizonyára figyelem-
mel hallgatják majd a részt-
vevők, mennyiben sikerült 
kielégíteni az igényeket a 
különböző közszolgáltatások 
— villany-, gáz-, vízellátás, 
a közlekedés stb. — terüle-
tén az elmúlt hónapokban. 

Minden kerületben az 
egy® vár®részek sajátossá-
gainak megfelelő kérdések is 
szóba kerülnek. Az I. kerü-
leti tanáratagok például 

igénylik a lak®ság vélemé-
nyét a jövő évi községfej-
lesztési tervről, azaz hogy 
hol és mit létesítsenek a 
rendelkezésre álló összegből. 
A kerületi tanácstagok 

foglalkoznak majd a léte-
sítendő vidámpark helyé-
nek kérdésével is, 

mert az I. kerületi tanács 
— érthetően — azt szeretné, 
ha Újszegeden lét®ítenék 
azt. 

A II. kerületben a tanára-
tagok a legutóbbi tanára-
ülésen elhangzottak alapján 
ismertetik majd, hogy 

hogyan hajtották végre a 
munkásosztály helyzetéről 
szóló párthatározatot 

e kerületben. 
A jövő évi községfej l®z-

tési terv ismertetése képezi 
majd a gerincét a III. ke-
rületi tanáratagok beszámo-
lóinak is. Mivel Alsóváro-
son, Mihályteleken, Hattyas-
telepen és másutt a lakos-
ság szívesen segíti a taná-
csot, a III. kerületi gyűlé-
seken azt is megb®zélik, 

hogyan lehetne tovább 
szélesíteni a társadalmi 
munkát, 

amely annyi haszonnal j á r ; 
a közösség számára és köny- i 
nyíti az egy® házcsoportok, j 
utcák lakóinak életét is. 

Azt várják, hogy e gyű-
léseken tovább erősbödik ail 
tanácsok és a lakosság! 
együttműködése is. Különö- j 
sen azokon a helyeken, ahol j 
az első félévi tanácstagi be- j 
számolókban elhangzott köz-
érdekű javaslatokat már si- | j 
került megvalósítani. 

Hagyomány®sá válik —j§ 
különösen a külső városré-1 
székben —, hogy a tanács- i | 
tagb®zámolókat 

színes kultúrműsorral,;;! 
filmvetítéssel kapcsolják j§ 
össze. 

Ilyen műsorokra ismét so r j l 
kerül többek között Alsóvá- ] j 
r®on és Ságvári telepen. gj 
Akad olyan tanáratag, akij | | 
— kihasználva a lehetősé-pl] 
geket — olyan helyen é s p 
időpontban szervezi meg be-II 
számoló gyűlését, hogy az|li| 
azon résztvevők gyűlés után III 
végignézhessék a televíziói;;i 

aznapi műsorát. Hasonlóan 
a korábbi évekhez, a m®-
tani tanácstagbeszámol ók 
előkészítésébe - s Hazafias 
Népfront is bekapcsolódik. 

Folytatja munkáját 
az újságíró világtalálkozó 

A II. újságíró világtalál-
kozó kedd ®ti ülésén meg-
kezdődött az ál talán® vita a 
főbb napirendi kérdésekről. 

Az általán® vitában fel-
szólalt Ceylon és Japán kép-
viselője, J. M. Hermann, a 
Nemzetközi Újságíró Szerve-
zet elnöke, valamint Len-
gyelország, C®tarica, Cip-
rus és Tunézia újságíró-
szervezeteinek képviselői. 

A felszólalók élesen el-
ítélték a félrevezető tájékoz-
tatást és az igazság elhall-
gatását, amelyek az impe-
rialista sajtó szokás® mód-

szerei, követelték a népek got, az újságírók munkakö-
életének és az ®emények- rülményeinek megjavítását, 
nek tárgyilag® megvilágítás A nemzetközi újságíró ta-
sát, az igazi sajtószabadsá- lélkozó folytatja munkáját . 

Szakosíts Árpád felszólalása 
A badeni nemzetközi új-

ságíró világtalálkozó délutá-
ni ülésén felszólalt a ma-
gyar küldöttség vezetője, 
Szakasits Árpád, a M a ^ a r 
Újságírók Ország® Szövet-
ségének elnöke is. Szakasits 
Árpád hangoztatta: a ma-
gyar újságírók egyetértenek 
a badeni konferencia egyik 
legfőbb célkitűzésével, ezért 

Automata a traktorgyártáshoz 

A minszki automatagépsor gyár terméke ez a több műveletet végző automata, me-
lyet a min<s7.kf traktorgyár megrende'feére készítettek. Az automata megsokszorozza 

a minszki traktorgyár termelését 

hatarozottan állást foglalnak 
az újságírók nemzetközi szo-
lidaritása és együttműködése 
mellet t Az egység helyreállí-
tását, a sajtó munkasainak 
nemzetközi szakmai együtt 
működését — a magyar új-
ságírók nézete szerint — 
nem akadályozhatják sem 
országhatárok, sem nyelvi, 
vagy világnézeti különbsegek. 
Mind e különbség ellenére 
van valami, aminek egy®í 
tenie kell a világ valamennyi 
újságíróját, s ez az az eszme, 
hogy békében kell élni a 
Földön. 

Szakasits Árpád javasolta 
a nemzetközi újságirócsere 
fej l®ztését Beszámolt arról 
hogy a magyar újságírók e 
cél érdekében az elmúlt más-
fél év alatt több mint öt-
száz külföldi újságírót láttak 
vendégül, közöttük kinai, 
lengyel, német, román, szov 
jet, francia, finn, osztrák, 
japán, mexikói, török, svéd, 
iraki, amerikai és angol új-
ságíró-kollegákat, akik rész-
ben hivatalos küldöttségek-
ben érkeztek Magyarország-
ra. részben egyéni látogatást 
tettek. 

Szakasits Árpád az újság-
író-találkozó résztvevőinek 
nagy tetszésnyilvánításától 
kísérve kijelentette: a fej-
letlen országok sajtójának 
támogatása céljából a ma-
gyar újságírók felajánlják, 
hogy három-négy afrikai 
kollégát hosszabb időre meg-
hívnak Magyarországra szak-
mai ismereteinek gyarapítá-
sa céljából, és ezt a gyakor-
latot más országoknak is 
ajánlják. 

Nagy érdeklődés kísérte 
Szakasits Árpád beszámoló-
ját a Magyar Újságírók Or-
szág® Szövetségében folyó 
szakmai oktató munkáról is. 

Tfin'e'és 

a nyugatnémet 
kormány ellen 

i fp 

Megyei 
pértaktivaüléa t 

a falusi kulturális \ 
munkáról 

| Ké» csomag nyers hívé 
| és a háromszobás ! 
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Kockára vágják 
a paprikát 

a Szegedi Paprikafeldolgo-
zó Vállalat a külföldi meg-
rendelők Igényének kielégi* 
tésére kockára vágja és így 
szárítja meg a paprikát. A 
kiUönleg® kikészítésű és fel-
darabolt paprikát konzerv-
készítésre használják a nyu-
gati államokban és Ameriká-
ban. Képűnkön a kockázó-
gép, s a mellette dolgozó 
munkáslányok láthatók. 

(Somogyi Károlyné f e l v j 
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Leszere'ési vitát kezdett 
az ENSZ Politikai B zotisága 

Az ENSZ Politikai Bizottsága vitájának végén a kül-
döttek egyöntetűen úgy döntöttek, hogy haladéktalanul 
megkezdik a l®zerelési vitát. A döntés értelmében elsőbb-
séget biztosítanak a leszerelési kérdésnek és ezért e kérdés 
lesz a napirend első pontja. 

A Politikai Bizottság azt is elhatározta, hogy a leszere-
lés kérdése után az Afrika megsegítéséről szóló program-
tervezetet, majd az algériai kérdést vitatja meg. 

Mint a Reuter angol hírszolgálat megjegyzi, a leszere-
lési vita keretében megtárgyalják a nukleáris kísérletek 
szüneteltetésének kérdését, tanácskoznak a nukleáris fegy-
verek elterjedésének megakadályzásáról, a leszerelési bi-
zottság jelentéséről és az általános leszerelés problémájá-
ról 

A l®zerelés kérdése után a Politikai Bizottság a kö-
vetkező sorrendben tárgyalja a főbb napirendi pontokat.: 
a mauritaniai kérdés, koreai kérdés, a világűr békés felhasz-
nálásával foglalkozó bizottság jelentése, a Szovjetunió ellen 
végrehajtott és az egyetemes békét veszélyeztető amerikai 
agresszív cselekmények ügye. 

Zorin volt as eho felszólaló 
A Politikai Bizottság szer-

dán megkezdett ülésének el-
ső felszólalója Valerian Zo-
rin, a Szovjetunió képviselő-
je vol t 

Felszólalása kezdetén Zo-
rin emlékeztetett Hruscsov-
nak az általános és teljes 
leszerelésről szóló szerződés 
kidolgozására előterjesztett 
javaslataira és hangsúlyozta, 
hogy a leszerelés problémá-
ját sürgősen meg kell olda-
ni. 

Zorin javasolta, hogy a 
Politikai Bizottság és a köz-
gyűlés fogadja el az általá-
nos és teljes leszerelés alap-
elveit és a szerződéstervezet 
kidolgozásáról az ENSZ le-
szerelési bizottságán belül 
tárgyaljanak. 

E bizottságban —, mint is-
meretes — 15 tagállam kép-
viselői v®znek részt, éspe-
dig a tíz® leszerelési bizott-
ságban helyetfoglalt államok 
képviselői, továbbá India, In-
donézia, az Egyesült Arab 
Köztársaság. Ghana és Mexi-
kó képviselő le. 

A szovjet küldött utalt rá, 
hogy a szovjet leszerelési ja-
vaslatot világszerte nagy he-
lyesléssel fogadták, s többek 
között. Nehru, Sukarno, Nasz-
szer és más ismert politiku-
sok is elismeréssel pvitatkoz-
tak róla. Mivel számítunk, 

rá, hogy a különböző álla-
mok újabb konkrét javasla-
tokkal módosíthatják a szov-
jet tervet — folytatta —, 
ezért nem kivan juk e terv 
mechanikus elfogadását, ha-
nem alapos vitát szeretnénk, 
hogy minden ország javasla-
tait felhasználhassuk. 

A Szovjetunió mindent 
megtett és ma is megtesz, 
hogy siker koronázza az ál-
ta lán® és telj® l®zerelés-
ról folyó tárgyalásokat. De 
ha a nyugati hatalmak ismét 
a népek megtévesztésére fog-
ják felhasználni a leszerelési 
vitát és mellékvágányokra 
viszik a megbeszélést, akkor 
a szovjet küldöttség nem 
lesz hajlandó részt venni 
ebben. 

A szovjet delegátus befeje-
zésül kifejezte reményét, 
hogy az ENSZ-közgyűlés po-
litikai bizottsága termékeny 
vitával közelebb hozza a le-
szerelés megvalósítását. 

Az ENSZ-közgyűlés külön-
leg® politikai bizottsága 
szerdán, magyar idő szerint 
15 óra 53 perckor folytatta 
a Dél-Tirol miatt fennálló 
®ztrák—olasz ellentétek 
megvitatását. 

A szerda délelőtti ülésen 
Argentína, az Egyesült Alla-
mok és Afganisztán küldötte 
szólalt fel 
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