
i 

Államcsíny j 
Etiópiában 

0 
A szegedi ü z e m e k b e n 

várható idei 
50. évfolyam, 296. szám Ara : 50 fillér Péntek, 1960. december i6. n y e r e s é g r é s z e s e d é s 1 

A gyarmatosításellenes erők 
egyesült arcvonalának nagy győzelme I 

Az ENSZ-közgyűlés a gyarmatosítás elleni javaslatokról szavazott] 

teljesen meg kell szüntetni! 
a gyarmatosítást . 

Ez a javaslat mozgósította 
a gyarmatosító rendszer 
ellenes erőket. 

Az ENSZ-közgyűlés szer- ázsiai országok közösen elő-
dén este szavazott a gyar- terjesztett határozati javas-
mat i rendszer megszüntető- latát tették fel szavazásra. A 
sét indítványozó több javas- javaslat ünnepélyesen han-
lat felett. goztatja »annak szükségessé-

A közgyűlés először a gét, hogy sürgősen és feltétel 
•gyarmati országok és népek nélkül meg kell szüntetni a A javaslatról átfogó vita in-
azonnali függetlenné nyilvá- gyarmati rendszert annak dult meg, több mint 70 kül-
nításáról* szóló szovjet nyi- minden formájában és meg- döttség részvételével. Rend-
latkozat-tervezetet tet te fel nyilvánulásában*. Ezt a ja- kívül jellemző az a körül-
szavazásra. A javaslat mel- vaslatot ellenszavazat nélkül 
lett negyvenhárom, ellene fogadták el, kilenc ál lam tar-
pedig huszonkilenc delegátus tózkodott a szavazástól. 
szavazott. Huszonkét küldött- Egy határozati javaslatnak 
ség tartózkodott a szavazás- a közgyűlés által való elfo-
tól. A nem-mel szavazók kö- gadásához kétharmados több-
zött voltak a fő gyarmattartó ség szükséges. Ennek alapján 
hatalmak: az Egyesült Álla- a közgyűlés az afrikai és 

ázsiai államok határozati ja-
vaslatának elfogadásával zár-

mok, Anglia, Franciaország, 
Hollandia, Portugália, Spa-
nyolország. 

Ezután az afr ikai és az vi tá ját . 

Zorin: 

Az egész világ látja, kik a gyarmati rendszer 

támogatói 
vita eredmé-

meny, hogy a gyarmatosító 
ha ta lmakat és néhány sze-
kértolójukat kivéve 

a küldöttségek túlnyomó 
többsége elítélte a gyar-
matosítást, követelte an 
nak teljes és haladéktalan 
megszüntetését. 

— A közgyűlésben most 
ta be a gyarmati rendszer elfogadott nyilatkozat a 
megszüntetéséről folytatott gyarmati országoknak és né-

Ezután több küldött fel-
szólalásában kifejtette, mi-
lyen indokok vezették a sza-
vazásnál. A gyarmatosító 
hata lmak — Anglia, Por tu-
gália és az Egyesült Álla-
mok — képviselői, mivel 
teljesen elszigetelődtek, az-
zal próbálkoztak, hogy iga-
zolják magukat a világ köz-
véleménye előtt, 

Zorin, a szovjet küldött-
ség vezetője felszólalásában 

összegezte 
nyét. 

Több mint két hónapja 
terjesztet te Hruscsov szovjet 
kormányfő a közgyűlés elé 
a nyilatkozattervezetet — 
mondotta —, hogy ad ják 
meg a függetlenséget a gyar-
mati országoknak és népek-
nek, s szólította fel az ENSZ 
minden tagját , hozzon olyan 
határozatot, hogy minden 
formájában és megnyilvánu-
lásában haladéktalanul és 

Karácsony előtt 

Közeledik a karácsony, a játéküzletek kirakatüvegére pi-
sze kis orrocskák lapulnak és kíváncsi gyermekszemek fi-

gyelik a kiállított, szebbnél szebb játékokat 

(Somogyi Károlyné felvételei) 

Az üzletekben ezalatt édesanyák, édesapák vásárolnak. 
Jóleső érzéssel gondolnak gyermekeik örömére és meg-
veszik a kisvonatot meg a nagymackót, meg sok min-

dent, mert közele dik a karácsony . _ 

Egyetlen az országban 
A tudományos kutatás igen nagy technikai felkészültséget 
kíván. Ennek egyik illusztrációját nyújtja az a gépi be-
rendezés, amelyet a Szegedi Tudományegyetem Szervetlen 
Kémiai Intézete használ levegő cseppfolyósítására. Felvé-
telünkön a kép jobboldalán látható az a Philips gyártmá-
nyú cseppfolyósító berendezés, amely a legjobb teljesítmé-
nyű a hasonló gépek között és jelenleg még az egyetlen 
az országban. Üzemeltetésében külön problémát jelentett a 
szegedi víz magas hőmérséklete. Bár a gép viszonylag me-
leg — 28 fokos — vízzel is működtethető, a gép kímélése 
céljából nemrég felszereltek egy hűtőberendezést, melyet 
a kép baloldalán láthatunk. Működését Király Dezső ta-

nársegéd kíséri figyelemmel. 
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peknek, az ENSZ-ben kép-
viselt gyarmatosítás ellenes 
erők egyesült arcvonalának 
nagy győzelme. Figyelemre 
méltó, hogy csak nyolc gyar-
mat tar tó hatalom — Portu-
gália, Spanyolország, Bel-
gium, a Dél-afrikai Unió, 
Ausztrália, Anglia, Francia-
ország és az Egyesült Álla-
mok — nem helyeselte a 
nyilatkozatot, de ezek sem 
merték nyíl tan ellenezni a ; 
nyilatkozat elfogadását . 

Most már az egész világ 
lá t ja , ki aka r j a valóban api^&aHSnniaiS^^ 
szégyenletes gyarmati 
rendszer megszüntetését és 
ki ellenzi azt. 
— A szovjet küldöttség 

elégedett azzal — mondotta 
Zorin —, hogy az ENSZ-
tagállamok túlnyomó több-
sége támogat ta a szovjet 
nyilatkozattervezet alapel-
veit, amelyek a közgyűlés-
ben elfogadott nyilatkozat-
ban is visszatükröződnek, 

ö r ü l ü n k annak is, hogy 
32 küldöttség szavazatá-
val támogat ta a szovjet 
nyilatkozat minden lénye-
ges pont já t , 

29 küldöttség pedig megsza-
vazta azt a szovjet javasla-
tot, hogy legkésőbb 1961 vé-
géig ad ják meg a független-
séget minden gyarmati or-
szágnak és népnek. Az a 
körülmény, hogy 41 küldött-
ség helyeselte azt az indít-
ványt, amelynek értelmében 
az ENSZ 16. közgyűlésén 
meg kell vizsgálni, hogyan 
ha j to t ták végre a most el-
fogadott határozatot, azt bi-
zonyítja, hogy 

a kérdés elkerülhetetlenül 
ú j r a napi rendre kerül a 
következő ülésszakon. 
A szovjet küldöttség ve-

zetője befejezésül ismét 
hangsúlyozta, hogy a szov-
jet kormány nyilatkozatter-
vezete hatékony szerepet 
játszott az álláspontok ki-
alakulásában és azoknak a 
feltételeknek előkészítésében, 
amelyek a lapján az ENSZ 
ünnepélyes nyilatkozatot fo-
gadott el a gyarmatosító 
rendszer teljes megszünteté-
séről. 

Ülést tartott 

0 Minisztertanács 

A kormány Tájékoztatási 
Hivatala közli: 

A Minisztertanács csütör-
tökön ülést tartott . Az épí-
tésügyi miniszter jelentést 
te t t a kormánynak arról, 
hogyan készült fel az építő-
ipar a második ötéves terv-
időszak feladataira. A Mi-
nisztertanács a jelentést 
megvitatta és megfelelő ha-
tározatokat hozott. 

A Minisztertanács ezután 
folyó ügyeket tárgyalt . 

Megkezdték a januárra 
esedékes nyugdijak 

kézbesítését 

A karácsonyi forgalom za-
var ta lan lebonyolítása érde-
kében a posta a szokásosnál 
egy héttel előbb, m á r de-
cember 15-én megkezdte a 
j anuár ra esedékes nyugdíjak 
kézbesítését. 

Az Országos Nyugdíjinté-
zet a hét végéig minden 
nyugdíjutalványt átad a pos-
tának. A következő napok 
ban átlagosan százezer utal-
ványt juttatnak el a címzet-
tekhez, s így december 20-ig, 
legkésőbb azonban 22-ig va-
lamennyi nyugdíjas meg-
kapja járandóságát. 

IJ hlESCO-eli s mer és 
a magyar műemlékvédelemről 
Az UNESCO, az ENSZ őrzéséről gondoskodnak, de 

kulturális szervének hivata- megvédik a népi építömüvé-
los tájékoztatója legújabb szet legjellegzetesebb alko-
számában ter jedelmes cikk- tásait is. 
ben számol be a magyaror- Külön kiemeli az UNESCO 
szági műemlékvédelemről, tájékoztató cikke, hogy 
Megemlíti, hogy Magyaror- egyes templomokat a kor 

""" many segttsegevel allitanal 
szagon nemcsak a történél- helyre, s tartják karban 
mi jelentőségű emlékek meg- azokat. 

Tanácskozó fiatalok 
A KISZ ma kezdődő budapesti országos kongresszusa 

jelentős társadalmi eseménye hazánknak. Az or-
szág minden részében élő i f júkommunis ták , f iatalok kép-
viselői felelősséggel számbaveszik a KISZ eddig végzett 
munkájá t , ugyanakkor meghatározzák mindazokat a tenni-
valókat, amelyek a további szocialista építést segítik. 

Az országos kongresszus évekre szóló programot ad a 
KISZ-szervezeteknek, hogy az egész magyar i f júsággal 
együtt ú jabb nemes és szép célokat valósítsanak meg —, 
a párt VII. kongresszusának határozata szerint. A tanács-
kozáson résztvevő szegedi és szegedi járási küldöttek szin-
tén beszámolhatnak Budapesten az i f júkommunis ták , a f ia-
talok sikereiről. Nagyszerű és lelkesítő, hogy a szegedi if-
júkommunisták, fiatalok védnökséget vállal tak a városi la-
kóházépítések felett, valamint a város csatornahálózatának! 
és a hattyastelepi vízátemelőnek az építésében. A szegedi 
járásban a kiszisták és a többi f iatalok eddig is részesek 
voltak mindannak a megvalósításában, ami a fa lvakban 
a haladást, a felemelkedést jelenti. Most, amikor a járás-
ban is a szövetkezés ú t j á ra térnek az egyéni gazdák, o t t 
ta lá l juk szüleikkel együtt a f iúkat és a lányokat. Hosszan 
lehetne sorolni a helytállás, a hazaszeretet példáit a Sze-
geden és a járásban dolgozó fiatalokról, akik becsülettel, 
tisztességgel, e re jük legjavával részesei a szocialista épí-
tésnek. A város sok ezer d iák ja pedig azzal is kiérdemelte 
az idősebbek elismerő szavait, hogy szabad idejében köz-
hasznú társadalmi munká t végez. 

Nemcsak a mi szűkebb hazánkban. Szegeden és a já -
rásban, hanem az országban mindenüt t arról vallanak a 
tények, hogy ál talában nőt t az i f júság öntudata, f ia ta l ja ink 
a különböző posztokon részesei szocialista életünk alakí tá-
sának. Ennek értékéből nem von le semmit az, hogy van-
nak a fiatalok körében olyanok, akik a léha, tar ta lmatlan 
elet ú t j án tévelyegnek, vagy tiszteletlenek szüleikkel az 
idősebb emberekkel szemben stb. Az ilyen f iatalokat —, 
akiknek száma elenyészően kevés a nagy többséget kitevő 
jellemes és öntudatos fiatalhoz — nem dobjuk el magunk-
tól, hanem társadalmunk erejével szeretnénk visszavezetni 
őket a helyes útra. 

A KISZ országos kongresszusa bizonyosain választ ad 
mindarra, ami egész i f júságunkat és mindazokat érdekű, 
akik törődnek a fiatalok jövőjével. Az élet rendje, hogy 
az idősebbek helyébe fiatalok kerülnek. A dolgos, munká -
ban megfáradt szülők művét gyermekeiknek, a f iataloknak 
kell folytatniok. Készülnek is erre az elhivatottságukra és 
ebben jelent határkőt a KISZ első országos kongresszusa. 
Amikor el indultak Budapestre városunk és a szegedi já rás 
fiataljainak képviselői a kongresszusra, azt kérték tőlük 
az itthon maradó f iúk és lányok: mondjá tok el szép fővá-
rosunkban, hogy Szeged és a já rás f ia ta l ja i készek a sa-
ját maguk boldogulását is szolgáló szocialista építés fel-
adata inak végrehaj tására . Az idősebb dolgozók pedig hasz-
nos és eredményes munká t kívánva bocsátották ú t jukra a 
küldötteket. 

Vár juk, f igyelemmel kísérjük az országos kongresszus 
munkájá t , amely a fiatalok, egész társadalmunk és szeretett 
hazánk javát szolgálja. 

VILÁG PROLETÁRJAT, EGYESÜLJETEK! 
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