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Helsinki 
t a n u l s á g a 
Jean Paul Sartre, korunk egyik legnevezetesebb 

és legvitatottabb írója néhány hete lemondta az 
amerikai előadókörútra inviláló meghívást Nem 

idő hiánya, vagy egészségi okok miatt, hanem nyíltan 
kimondta: a washingtoni kormány politikája elleni tilta-
kozásul. S ugyanez a Sartre most elutazott a béke-világ-
kongresszusra. A helsinki szószéken ő olvasta fel azt a 
határozattervezetet, amely a vietnami kérdéssel foglalko-
zott . . . Egyetlen példa csupán — valóban csak cseppben 
a tenger — de megmutatja, milyen hatással van a béke-
mozgalom a mind szélesebb tömegekre, társadalmi réte-
gekre. 

Hat napon át, néha az éjszakai órákba nyúlóan, ta-
nácskozott a helsinki kongresszus. Már a tényszerű ada-
tok is sokat mondanak: 98 ország csaknem másfél ezer 
küldötte gyűlt egybe, negyvennyolc nemzetközi szervezet 
megfigyelői, képviselői voltak jelen. Egyaránt sor került 
teljes, plenáris ülésekre, valamint bizottsági tanácskozá-
sokra, hogy még elmélyültebben tárgyalhassák meg az 
egyes témákat. Mintegy hétszázan szóltak hozzá a külön-
böző fórumokon a vitatott kérdésekhez, vagyis lényegé-
ben minden második küldött aktívan is részt vett a meg-
beszéléseken. 

Természetes, hogy egy ilyen óriási kórus — mégha 
mindenki a béke védelmének jegyében utazott is Hel-
sinkibe — okvetlenül többszólamú. Azzá teszi a nézetek, 
felfogások sokasága — ezért a helsinki tanácskozással is 
óhatatlanul együttjártak a viták. Több nyugati delegá-
ció tagjai között, a kétségtelen jószándék mellett, tapasz-
talható volt bizonyos naivitás, talán nem volt még mind-
egyikük mentes olyan illúzióktól sem, amelyeket külön-
ben már régen áthúztak a világpolitika realitásai. Igaz, 
a vitakezdeményezések nem voltak mindig maradéktala-
nul hasznosak. Különösen egyes kínai, albán, indonéz és 
japán küldöttek részéről voltak jelei annak, hogy termé-
ketlen szócsatákba akar ják fullasztani a megbeszélése-
ket, s éppen a legfontosabb témáktól kívánják elvenni a 
f igyelmet A kongresszus — a világ-békeniozgalom de-
mokratizmusának jegyében külön „vitaéjszakót" tartott, 
amelyen az egyes küldöttségek külön is kifejthették ál-
láspont jukat viszont ragaszkodott ahhoz, hogy a valóban 
legfontosabb ügyek megvitatását ne zavarják okvetetlen-
kedések. 

A napirenden egyébként tíz fő téma szerepelt. 1. 
Vietnam; 2. A népek szabadságáért és nemzeti füg-
getlenségéért vívott küzdelem; 3. Az atomfegyverek 

eltiltása; 4. Atommentes övezetek létesítése, s a külföldi tá-
maszpontok megszüntetése; 5: A második világháború 
maradványainak felszámolása, valamint Európa bizton-
sága; 6. Az államok gazdasági függetlenségének védelme; 
7. A fegyverkezési verseny gazdasági és társadalmi kö-
vetkezményei; 8. Az emberi jogok; 9. Az ENSZ; 10. A 
béke számára kedvező légkör kialakítása. Vagyis voltak 
olyan témák, amelyek már több ízben szerepeltek korábbi 
tanácskozásokon is, más pontok beiktatására viszont a 
fejlődés, a helyzet változása adott okot. Az Egyesült Ál-
lamok által mesterségesen kirobbantott ENSZ-válság pél-
dául indokolttá tette, hogy külön foglalkozzanak a világ-
szervezet jövőjével. Vagy: miután a gyarmati rendszer 
már végóráit éli, s mind több ország nyeri el politikai 
függetlenségét, a következő láncszem ezek megvédése a 
neokolonializmus ellen, s gazdasági függetlenségük bizto-
sítása. Azt pedig aligha kell különösképpen magyarázni, 
hogy jóllehet, a vietnami nép harcával vállalt szolidari-
tásról nem olőször tanácskoznak nemzetközi békefóru-
mokon, ezúttal a kérdés, minden mást megelőzve, első 
helyre került. 1 

A helsinki kongresszusnak pedig éppen az volt a leg-
jelentősebb eredménye, hogy a vietnami kérdésben — 
túlnyomó többséggel határozott és világos álláspontot 
fogalmazott meg. Elítélte az Egyesült Államok bűnös és 
agresszív politikáját, teljes, cselekvő együttérzéséről biz-
tosította a vietnami népet, úgy a Vietnami Demokrati-
kus Köztársaságot, mint a Dél-Vietnamban harcolókat. 
A már ismert követelések — amelyek teljesítésével lehet 
csak elképzelni a vietnami probléma rendezését — most 
a kongresszus határozatának rangjára emelkedtek. Tehát: 
be kell szüntetni az amerikai agressziót, fel kell hagyni 
a VDK ellenes kalózakciókkal és bombázással, meg kell 
szüntetni Dél-Vietnamban az amerikai támaszpontokat sl 
ki kell vonni onnan az Egyesült Államok, valamint szö-
vetségesei csapatalt. 

Helsinki figyelmeztetett: azok a nyugati körök, ame-
lyek ebben a kritikus helyzetben a békemozgalom meg-
osztottságával számoltak — tévedtek. Le kell vonniok a 
tanulságot, látniok kell, hogy egységes, világméretű til-
takozással kerültek szembe. Ez a helsinki tanulság egy-
ben azoknak is szól, akik megpróbáltak belülről zavart 
kelteni: ma a legfontosabb az akcióegység a béke védel-
mében, minden más részvita csak ezután következhet. 

Nehéz egy cikk keretében felsorolni, hogy Vietnam 
mellett, azzal párhuzamosan mi mindennel foglalkozott 
még a kongresszus. Javasolta többek között egy konferen-
cia összehívását az európai biztonság ügyében; indít-
ványt fogadott el „atomcsúcsra", a kormány- és állam-
fők atomleszerelési értekezletére; elítélte a multilaterális 
atomterveket, állást foglalt Angola, Rhodesia s más har-
coló területek függetlensége mellett. M indehhez, a kongresszus termékeny munkájához 

mi is hozzájárultunk. A magyar küldöttek gyak-
ran hallatták hangjukat a bizottságokban, állam-

vezetőink közül Dobi István és Kállai Gyula táviratban 
köszöntötte a tanácskozást. A helsinki béke-világkong-
resszus jelvénye — amely a finn főváros címerét és a 
békemozgalom gondolatát ötvözte egybe — földgömböt 
ábrázolt zöld ággal, tengeren haladó csónakon. Átérezzük 
és értjük ezt a jelképet mi is. Mert akárhogyan is hány-
kolódik a hajó a viharos tengeren — a nemzetközi fe-
szültség hullámain — megvédjük a süllyedéstől, megvéd-
jük a békét, a jövőt, az életet. R. E, 

zak lebontása, hogy he-
lyükbe 

korszerű, emeletes csalá-
di otthonokat 

A Szovjetunióban 1965. számított időben a szput-
július 18-án, vasárnap — az nyikról olyan űrrakéta star-
űrkutatási programmal össz- tolt, amely a Nap körüli pá-
hangban — Nap-körüli pá- lyára álláshoz szükséges se-
lyára juttatták a Szonda—3. bességet megadta a Szon-
önműködő űrállomást több- da—3. űrállomásnak, 
lépcsős rakétahordozó segít- A felbocsátás célja: űrál-
ségével. lomások rendszerének kidol-

L A P J A A rakétahordozó utolsó gozása hosszan tartó űrre-
- fokozata nagy mesterséges pülés tényleges körülmé-
Kedd, 1965. július 20. holdat juttatott Föld-körüli nyei között, valamint a 

' pályára, májd az előre ki- naprendszer térségének tu-
dományos kutatása. 

Az önműködő űrállomás 
repülését, pályaelemeinek 
meghatározását és az érke-
ző információk vételét kü-
lön e célra szolgáló irányító 
és mérőközpont végzi. 

A Szonda—3-mal létesí-
tett kapcsolat állandó. Az 
érkező telemetrikus adatok 
szerint valamennyi műszer 
és tudományos berendezés 
normálisan működik, s az 
űrállomás a számítotthoz 
közelálló pályán halad. 

A koordinációs szánütő-
központ feldolgozza az ér-
kező információkat (MTI) 

Korszerű lakótömb épül 
a Bécsi körúton 

u S 2 c i ó r d e f S a n m t á n a é k ™ 11 munkásatokat két ütemben végzik 
r T l f e S \ S t 8 - i P 6 i . T Z a d : ü ü » városrendezésnek megfelelően 
u L ^ r Í n s t z á m ú L ^ T m ^ Í Ö I d s z i n t e s é s négyemeletes, meg, a négy emeleten 16 la-

í ü ötszekciós, lapostetős házat, kást alakítanak ki, a föld-
Az első ütemben fognak szinten pedig eszpresszót lé-

hozzá az építők a Lumumba tesítenek. 
utcában a kazánház megva-
lósításához. Az itt épülő ka- ~ 

emeljenek. A régi épületeket zánegységgel az egész lakó-
a KISZ-isták, a termelőszö- tömböt fűtik majd. 
vetkezetek, valamint a A telekbelsőség beépíté-
Táncsics Vadásztársaság s e a d j - a a z itt folyó mun-
tagjai bontották le. ka második ütemét. 

A Bécsi körút 8—16. szám A kivitelezési tervek elké-
alatt, további az itteni telek- szültek. A munkálatokat jö-
belsőségben — közölték a vá- vőre kezdik, és ennek során 
rosi tanács tervosztályán — párhuzamosan két lakóházat 
két ütemben modern lakó- emelnek, ugyancsak tégla-
tömb épül. Ennek a terveit idomos középblokkból. Eh-
az ÉM Szegedi Tervező hez 
Vállalat építéstervezője, Ka- még le kell bontani 

Két hónappal az év vége előtt 
teljesíti exporttervét 

a Fűrészüzem 
vetkező hónapban, augusz- az idén el is végzik, 
tusban kezdi az ÉM A telekbelsőségben az 
Csongrád Megyei Építő- egyik négyemeletes, lapos-
ipari Vállalat. tetős házban 76 lakás lesz. 
Az első ütemben a Bécsi A másik házban, amely a 

körútra néző homlokzattal Hunyadi János sugárút és a 
valósítják meg a pincés, Bécsi körút sarkán valósul 

Elsőként a megyében 

Túlteljesítette gabonaátadási 
tervét a szegedi Új Élet Tsz 

134 vagon gabonát adlak át a szegedi járási tsz-ek szombat estig 

Múlt hónap végén tár- hívta fel a vállalatok figyel-
„ gyalt az MSZMP Csongrád mét. 

kuszi József készítette. a Hunyadi János sugárút megyei bizottsága megyénk Mintegy visszhangként a 
A lakótömb építését a kő- 54-es számú házat, s ezt még • exporttermelésének helyze- felhívásra, a párt fontos ha-

" téről és növelésének lehető- tározataira, elhatározás szü-
ségeiről. A beszámoló meg- letett a Szegedi Falemez-
állapította, hogy exportunk gyár Il-es számú telepién is. 
az országos átlagnál kedve- A Fűrészüzem dolgozói, foly-
zőbben alakult, de ezen túl tatva hazánk felszabadulá-

az exportlehetőségek foko- sának 20. évfordulójára tett 
zott kihasználására versenyvállalásukat, felaján-

lották. hogy 
október 31-ig teljesítik évi 
exporttervüket, 

s ha a fuvarleveleket idő-
ben rendelkezésükre bo-
csátjált. 

november 30-ra a szállí-
tást is befejezik. 

Hogy ajánlásuk még szebb 
legyen, a listán szerepel a 
termelékenység és az I. osz-
tályú termékek arányának 
növelése is. 
. Az üzem külföldi vevőkö-
re idén két. ú jabb vásárló-
val, francia és holland cé-
gekkel bővült. A „piachódí-
tásban" nagy szerepe van 
annak a ténynek, hogy — 
különösen az utóbbi időben 
— pontos méretű, szépen 
vágott árut, 

kifogástalan minőséget tud-
nak felmutatni. 

Reklamációt, mely eddig is 
fehér holló volt náluk, 1965-
ben egyáltalán nem kaptak, 
a minden erővel ar-
ra törekszenek, hogy a to-
vábbiakban se szolgáltassa-
nak okot a panaszra Per-
sze ebben az eredményben 
a jó munka mellett ott re j-
lik még egy szintén lénye-
ges tényező — jó anyaggal 
dolgoznak: 

a S z o v j e t u n i ó e l s ő r e n d ű 
fenyőgömbfát szállít 

számukra. 
A fűrészüzem dolgozói 

109,33 százalékra teljesítet-
ték féléves tervüket, úgy, 
hogy 

a munkáslétszám egészét 
nem vették hozzá igénybe. 

Ez a százalékszám is túl-
nyomórészt minőségi ténye-
zőkből adódik. 

Oklevél tanúsítja, hogy a 
Szegedi Falemezgyár tavaly 
második lett az „élüzem" 
címért folyó országos ver-
senyben. Ezzel azonban nem 
elégszenek meg. 1965-ben 
szeretnék 

megszerezni az élüzem cí-
met; 

erre ugyanis nemcsak a 
mindig jobbat-többet aka-
rás, hanem az egykori si-
kerek is ösztönzik őket. 

S. M. 

A szegedi Üj Élet Tsz 
nemcsak az aratásban és 
tarlóvetésben mutatott pél-
dát az idén, hanem az ál-
lamnak járó kenyérgabona 
átadásában is. A megyében 
elsőként teljesítette ezt a 
kötelezettségét. Átadta 27 
vagon tervezett gabona-
mennyiségét és ugyanakkor 

pótszerződést kötött 
5 vagon többletbúza átadá-
sára is, melyet szintén be-
szállított rendeltetési helyé-
re. A Gabonafelvásárló és 
Feldolgozó Vállalat folytatja 
a piótszerződések kötését és 

felkéri a közös gazdaságok 
vezetőit, hogy 

felesleges gabonájukat el-
sősorban ezúton értékesít-
sék. 
Járásunk tsz-ei egyre na-

gyobb tételekben adják át 
az államnak járó gabonát. 
Jellemző, hogy egyetlen nap 
alatt, péntektől szombat es-
tig csaknem megduplázódott 
— azaz 33 vagonról 61 va-
gonra ugrott — a beszállí-
tott búzamennyiség. Szom-
bat estig összesen 

61 vagon búzát, 13 vagon 
rozsot és 60 vagon árpát 
adtak át. 

A gabona minősége jó. 
Az átadási terv teljesítésé-

ben főleg a szegedi Űj Élet 
és Felszabadulás tsz-ek, a 
baksi Üj Élet, az újszent-
iváni Üj Élet és a puszta-
szeri Petőfi tsz-ek jelesked-
tek. Árpából a tápéi Tisza-
tá j Tsz, a sövényházi Ár-
pád vezér Tsz adott át je-
lentősebb mennyiséget. 

A közős gazdaságok be-
tar t ják a szállítási ütem-
tervet és a határidőt. 

Így eddig még nem vol tnar 
gyobb torlódás az átvevő-
helyeken. 

Harmincötezer holdon levágták 
a gabonát a szegedi járásban 

Hétről hétre szebb ered- árpát és rozsot, a bevetett tolni lehet azt a hiányt, 
mények jelzik az aratás si- terület 78 százalékát takarí- amit a belvíz okozott a ta-
kerét. A nyár kedvez az ara- tották be járásunk szövet- karmánynövényekben. 
tásnak. Csongrád megye kezeli gazdái és tszcs tagjai. A szegedi tsz-ek szintén 
termelőszövetkezeteinek ga- A búzatáblákon — melynek előrehaladtak az aratásban, 
bonatábláin az elmúlt héten területe 15 265 hold — első- Az Üj Élet, a Felszabadu-
mintegy háromszáz kom- sorban a korai érésű San- lás, a Móra Ferenc tsz-ek 
bájn és ugyanannyi arató- paslore fa j tá t vágták le. A befejezték az őszi árpa és 
gép dolgozott. A 32 ezer későbbiek zömét, mintegy rozs aratását. Teljes erővel 
hold őszi árpa vágása lé- 10 ezer holdat a héten ara t - vágják a búzát. A Felsza-
nyegében befejeződött. Csu- ják. badulás hétfőn végzett az 
pán a belvizes, mély fek- Néhány községben már 550 hold búza betakarítá-
vésű földeken maradtak lá- végeztek e nyári munkával, sával, az Üj Élet Tsz-ben 
bon kisebb foltok. Megyei Pusztamérgesen, Csengelén, mintegy 40 százaléka ma-
viszonylatban a homokvidék öttömösön, Pusztaszeren a radt hátra. A város 4 közös 
kenyérgabonájának, a rozs- gabona behordásánál és gazdasága amennyiben az 
nak 60 százalékát keresztbe cséplésénél tartanak a gaz- idő is elősegíti a hét vé-
rakták és a koránérő San- dák. Mintegy 10—12 tsz is gén már a gabona betaka-
pastore és a fertödi búzák befejezte a kalászosok be- rítás befejezéséről adhat 
után kasza alá érett a leg- takarítását, természetesen a hírt. 
nagyobb területen termesz- nagyobb gabonatermelő gaz-
tett Bezosztája is. A megyé- da.ságokban — bár többsé-
ben összesen mintegy 70 gükben példás a munká-
ezer holdról 
gabonát. 

Háromheti szervezett, gon-

aratták le a szervezés — még a hétre is 
bőven jut aratnivaló. 

A tarlóföldek művelése 
dos munkával a szegedi já- folyamatos. Igaz, eddig 
rás 56 ezer hold kalászosá- mindössze 1653 holdon (a 
nak 63 százalékát, vagyis tervezett terület 3,7 százalé-
csaknem 35 ezer holdon le- kán) végeztek tarlóhántást, 
vágták a termést. A kom- de hordás után ez a munka 
bájnok, aratógépek általá- remélhetőleg meggyorsul. A 
ban jól dolgoztak, a kasza- gazdaságok vezetői gondos-
párok reggeltől késő estig kodjanak arról, hogy minél 
vágták a . gabonát. Eddig nagyobb területen végezze-
több mint 30 ezer hold őszi nek másodvetést. Ezzel pó-

Testvérvárosok konferenciá ja 
Leningrádban 

A Testvérvárosok Világ- Jenő dunaújvárosi és dr. 
szövetsége európai városai- Hiczó György szegedi tanács-
nak konferenciájára hétfőn elnökök, valamint dr. Breila 
háromtagú magyar küldött- István, a pécsi városi ta-
ség utazott Leningrádba. A nács egészségügyi osztály-
delegáció tagjai: Tapolczai vezetője. (MTI) 
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