
VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 

m - M A m m m 
f fflmniiiiiiüüiiiiiiiiiüüii'HiiiiiiiiiiiBi? 

I t l a : 

a n M M M W i r m i m n M 

A M A G Y A R S Z O C I Á L I S I A M V N K A S P A R I L A P J A 

5®. évfolyam. 305. szám Ara: 50 fillér Szerda, 1960. december 28. 

A gyarmati rendszer 
súlyos teherré vált minden ország 

és nép számára 
Hruscsov elvtárs nyilatkozata a gyarmati kérdésben hozott 

ENbZ-határosatról 

Az üvegtechnikai laboratóriumban 

Nyikita Hruscsov szovjet 
miniszterelnök kedden nyi-
latkozott az ENSZ-közgyű-
lésnek a gyarmati népek 
függetlenné nyilvánítására 
hozott határozatáról. 

— A közgyűlés által el-
fogadott nyilatkozatot jog-
gal értékelhetjük a béké-
ért éa a népek független-
ségéért vívott harcban kö-
vetkezetes álláspontra he-
lyezkedi országok nagy 
győzelmének 

— hangoztatta, majd így 
folytatta Hruscsov elvtárs: 

— A nyilatkozat elfogadá--
sával nagy győzelmet arat-
tak a szocialista országok, 
amelyek változatlanul vala-
mennyi elnyomott nép nem-
zeti felszabadulásáért és új-
jászületéséért szállnak síkra, 
továbbá az ázsiai, afrikai és 
latin-amerikai független ál-
lamok, amelyek a gyarmati 
rendszer ellen küzdenek; vé-
gül az összes nyugati béke-
és szabadságszerető erők. 

— A gyarmati kérdésben 
benyújtott szovjet javasla-
tok tükröződnek az ENSZ 
'•határozatában, tehát 

a szovjet nyilatkozatterve-
zet az ENSZ-határozat po-
litikai alapjának tekint-
hető. 

Az a tény, hogy a közgyű-
lés határozatot hozott a 
gyarmati országok és népek 
tüggetlenségének kikiáltásá-
ról, megmutatja, mennyire 
megerősödött a szégyenletes 
gyarmati járom ellen kiala-
kult egységes harci front. 
Még sok tőkés ország — 
Ausztria, Svédország. Dánia, 
Norvégia, Finnország, Ka-
nada, Üj-Zéland stb. — is 
csatlakozott a határozathoz. 

— Mindez igazolja a szov-
jet kormány véleményét — 
folytatódik Hruscsov nyilat-
kozata —, amely szerint 

a gyarmati rendszer sú-
lyos teherré vált minden 
ország és nép számára, 
ütött a kolonializmus vég-
órája, s ezt a rendszert el 
kell temetni. 
Hruscsov megál lapí t ja : 
— A gyarmati rendszer el-

len kibontakozó világméretű 

front most folyó megszilár- nyét fejezi ki, hogy mind- ] 
dúlása azért is nagy jelen- azok az országok, amelyek 
íöségű, mer t ezzel a külön- az ENSZ-ben a gyarmati or-,.... 
böző társadalmi rendszerű szagok és népek független-
államok békés együttélésé- né nyilvánítása mellet t s z a - 0 
nek is új, szilárdabb alapjai 
teremtődnek meg. 

— Az a nyilatkozatterve-
zet, amelyet a gyarmati 
kérdésben a Szovjetunió ter-
jesztett az ENSZ-közgyűlés 
elé, természetesen eltér a 
közgvűlés által elfogadott 
nyilatkozattól. A szovjet kor-
mány javaslatai ugyanis vi-
lágosabbak, szabatosabbak, 
alapjaiban kívánják átalakí-
tani a múlt örökségeként 
ránk maradt államok és né-
pek közötti viszonyokat — 
állapítja meg a szovjet mi-
niszterelnök. — 

A világ népei, * különö-
sen a nemrég felszabadult 
vagy függetlenségükért 
még harcoló népek nem 
támaszkodhatnak csupán 
az ENSZ határozatára. 

Hruscsov utalt arra, hogy 
a gyarmattartó hatalmak 
még részben sem voltak haj-
landók támogatni a határo-
zati javaslatot, s tartózkod-
tak a szavazástól. E maga-
tartásuk mögött nyilván az 
az igyekezetük rejlik, hogy 
fenntartsák és megvédjék az 
elkorhadt gyarmati rend-
szert. Ezt minden népnek 
számításba kell vennie. Az 
algériai, kongói, laoszi véres 
események, a független Ku-
ba és sok más állam ellen 
szőtt intrikák ékesszólóan 
példázzák, hogy a gyarmati 
járom lerázásáért folytatott 
küzdelem az erők még na-
gyobb kifejtését követeli 
meg. 

— Ma a fő feladat: ki-
vívni. hogy az ENSZ-nyi-
latkozatban kifejezésre 
juttatott elvek megvaló-
suljanak, hogy a nyilatko-
zat követelései ne marad-
janak papíron. 

A szovjet kormány remé-

vaztak. továbbra is támo-ITj 
gatni fogják a kolonializmus 
elleni harcot. 

Hruscsov ezután megálla-
pítja: 

— Ha a gyarmattartó ha-
talmak kesztyűt dobva az 
ENSZ-nek, továbbra is aka-
dályozni fogják az elnyo-
mott népiek felszabadulását, 
továbbra is gátolni fogjáK 
függetlenségüket, akkor e 
népek számára nem marad 
más hátra, mint eltökélt 
harcban elsöpörni útjukból 
minden akadályt. Ebben a 
harcukban pedig nem lesz-
nek egyedül. A szovjet kor-
mány büszke rá, hogy az 
ENSZ-nek a gyarmati rend-
szer felszámolására hozott 
történelmi jelentőségű haté-gj 
rozata a szocialista szovjet 
állam kezdeményezésére szü-
letett meg. (MTI) 
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îitiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiufliiiiiiiiiiin.i 

A modern kémiai kutatás 
a Szegedi Tudományegyetem 
üvegtechnikusainak munká-
jával szemben is igen nagy 
igényeket támaszt. E mun-
kájuk sokoldalú és változa-
tos. Hétről hétre új konst-
rukciókat készítenek, az eset-
leges töréseket kijavítják. 
Első felvételünkön azt lát-
juk, hogyan kezd hozzá Al-
mási Bálintné üvegtechnikus 
egy váratlanul eltört diffú-
ziós szivattyú megjavításá-
hoz. Második felvételűnkön 
Bárdi István tanársegéd 
örömmel látja, hogy a szi-
vattyú jól működik, lehet to-
vább kísérletezni. 

(Somogyi Károlyné (elvételei) 

Megkezdődlek a magyar és a vietnami 

gazdasági kormányküldöttségek 

tárgyalásai 
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Három év alatt kétmilliárd forint 
az alsó- és középfokú 

oktatási intézmények fejlesztésére 
Hétfőn délután Budapest-

re érkezett a Vietnami De-
mokrat ikus Köztársaság gaz-
dasági kormányküldöttsége, 
Nguyen t>uy Trinh-nek, a 
Vietnami Demokratikus Köz-
társaság miniszterelnökhe-
lyettesének, a Vietnami Dol-
gozók P á r t j a Politikai Bi-
zottsága tagjának, az Állami 
Terv bizottság elnökének ve-
zetésével. A vendégek foga-

ték az úttörővezetők kará-
csonyfa-ünnepségén. A ven-
gégek kíséretében volt Apró 
Antal, a Minisztertanács el-
ső elnökhelyettese, az 
MSZMP Politikai Bizottsá-
gának tagja, Incze Jenő kül-
kereskedelmi miniszter, Kiss 
Árpád, az Országos Tervhi-
vatal elnöke, valamint Ngu-
yen y a n Hong, a Vietnami 
Demokrat ikus Köztársaság 

dására a nyugati pályaudva- magyarországi nagykövetsé-

M Á T R A I H Ó 

ron megjelent Apró Antal, 
a Minisztertanács első elnök-
helyettese, az MSZMP Poli-
tikai Bizottságának tagja, 
Incze Jenő külkereskedelmi 
miniszter, Csergő János, ko-
hó- és gépipari miniszter, 
Kiss Árpád, az Országos 
Tervhivatal elnöke, valamint 
a külügyminisztérium, a kül-
kereskedelmi minisztérium, 
a Közlekedési és Postaügyi 
Minisztérium képviselői. Ott 
volt Nguyen Van Hong, a 
Vietnami Demokratikus Köz-

gének ideiglenes ügyvivője. 
Kedden délelőtt Apró An-

talnál, a Minisztertanács el-
ső elnökhelyettesénél, az 
MSZMP Politikai Bizottsága 
tagjánál tettek látogatást. 
Szívélyes eszmecserét foly-
tattak. A megbeszélésen jel-
len volt Incze Jenő külke-
reskedelmi miniszter, és Ka-
rádi Gyula, a külkereskedel-
mi miniszter első helyettese. 

A látogatás u tán megkez-
dődtek a két ország gazda-

társaság magyarországi . . . , . . . . 
nagykövetségének ideiglenes s a g l kormányküldöttségéi ko-

A most záruló hároméves 
terv időszakában közoktatás-
ügyünk ú j a b b jelentős lépést 
tett a fejlődés ú t ján . Az ere-
detileg előirányzott 3500 ál-
talános • iskolai tanterem he-
lyett 3624 készült el. Ebből 
840 társadalmi segítséggel lé-
tesült. Már megkezdődött to-
vábbi 400 osztályterem épí-
tése, amelyet a második öt-
éves terv idején adnak át. 

Az általános iskolai tanu-
lók politechnikai képzéséhez 

vei bővült. Egyetemeink is 
gazdagodtak, fej lődtek m 
tervidőszakban. 

Tankönyvkiadásunk fe j lő , 
dése is számottevő. Az isko-
lák, a dolgozók iskolái, to-
vábbá a felsőfokú oktatási 
intézmények részére 3 é r 
alat t készült tankönyvek pél* 
dányszáma meghaladja a 30 
milliót. Ezenkívül 300 000 pél-

| ügyvivője, valamint a nagy-
követség diplomáciai beosz-
tott jai . 

Hétfőn este a par lament-
be látogattak, ahol részt vet-

zötti tárgyalások. A tanács-
kozásokon a magyar küldött-
séget Apró Antal, a vietna-
mi delegációt Nguyen Duy 
Tr inh vezeti. 

Itt. az Alföldön még csak minden napra várható ven-
dég az idei hó, de a mátrai ak már friss hótakaróban 
g>önyörködhetnek, mint ahogjan korábban a Dunántúlon 
is havazott már. Felvételünk a Galyatetőre vezető egyik 

útnál készült 

Albán kormányküldöttség 
utazott át Magyarországon 

Útban a Német Demokra- ri miniszter ebédet adott á 
tikus Köztársaság felé. Buda- vendégek tiszteletére, ame-
pestre érkezett Abdyll Kel- lyen jelen volt Zágor György, 
lezi, az Albán Népköztársa- rendkívüli követ és megha-
ság miniszterelnökhelyettese, talmazott miniszter, a kül-
az Albán Munkapár t Köz- ügyminisztérium osztályveze-
ponti Bizottságának tagja és tője, továbbá Mehmeti Luf-
Adil Carcani iparügyi és bá- ti, az Albán Népköztársaság 
nyaügyi miniszter, az Albán budapesti nagykövetségének 
Munkapárt Politikai Bizott- ideiglenes ügyvivője is. 
ságának póttagja. A küldöttség folytatta út-

Czottner Sándor nehézipa- ját Berlin felé. 

szükséges felszerelésekre az dányban jelentek meg kü-
állam 3 év alat t több mint lönböző pedagógiai módszer-
40 milliót költött. A gyárak, . , , ö v k oedaeó-
üzemek, vállalatok 80 millió t a n l ^KKöny^eK, a peöago-
forintot meghaladó értékű gusok oktató-nevelő munka-
anyagot, szerszámot, gépieket, jának segítésére, 
alkatrészeket adtak át a Mű-
velődésügyi Minisztériumnak, 
amelyeket az ál talános isko-
lák, az öt plusz egyes rend-
szerben tanító gimnáziumok, 
valamint a szakközépiskolai 
osztályok között osztanak 
szét. 

A hároméves terv idősza-
kában emelkedett a nemzeti-
ségi oktatási intézmények 
száma is. Amíg a te rv első 
évében 47 óvodában és 306 
nyelvoktató iskolában volt 
nemzetiségi anyanyelvi okta-
tás, ma 72 óvodában és 329 
nyelvoktató iskolában tanul-
nak a hazánkban élő külön-
böző nemzetiségű szülők 
gyermekei. A kormány a há-
roméves terv ide je alatt 
mintegy 16 millió forintot 
jut tatott nemzetiségi iskolai 
tanterem és diákotthon épí-
tésre. 

Fejlődtek, gyarapodtak 
gyermekvédelmi intézménye-
ink is. A felsőoktatási intéz-
mények hálózata 3 felsőfokú 
óvónőképzővel és 11 — szin-
tén felsőfokú — tanítóképző-

Átnfazo't Budapestén 
L. F. Paiamarcsuk 

ukrán kö űgyminisz'er 
L. F. Paiamarcsuk, az Uk-

rán Szovjet Szocialista Köz-
társaság külügyminisztere, az 
Ukrán SZSZK ENSZ kül-
döttségének vezetője New 
Yorkból hazatérőben dr. Sík 
Endre külügyminiszter meg-
hívására rövid látogatásra 
Budapestre érkezett. Látoga-
tást tett a külügyminiszté-
riumban és megtekintette a 
város nevezetességeit. 

Dr. Sik Endre külügymi-
niszter az ukrán vendég tisz-
teletére ebédet adott, melyen 
részt vett a külügyminiszté-
rium több vezető munka t á r -
sa, valamint V. I. Usztyi-
nov, a Szovjetunió budapes-
ti nagykövete. 

L. F. Palmarcsuk eluta-
zott Budapestről 


