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A Szovjetnnió javaslatai az ENSZ-ben 

India és Pakisztán nem vonja vissza 
csapatait 

Szigorú mércével | a z 

Fokozott helytállást kíván az ősz 

A nemzetek 
közgyűlése 
A z ENSZ XX. jubiláris közgyűlése a fokozódó nem-

zetközi feszültség légkörében ült össze. Súlyos nem-
zetközi problémák és a világ különböző részeiben dörgő 
fegyverek árnyékában kezdődött a világszervezet tanács-
kozása. Éppen egy esztendővel ezelőtt a közgyűlés 1965-öt 
a nemzetközi együttműködés esztendejének deklarálta. Ez 
a határozat azonban papíron maradt, a reményeket pedig 
elsősorban az Egyesült Államok veszélyes kalandorpoliti-
kája rombolta szét. 

Erről a vonalvezetésről még a nemrég elhunyt, wa-
shingtoni vonatkozásban viszonylag józanabbul gondolkodó 
Stevenson, volt amerikai ENSZ fődelegátus is így nyilat-
kozott: „Ha úgy cselekszünk, mintha miénk volna az erő 
és az igazság monopóliuma, akkor egykettőre rá fogunk 
döbbenni, hogy egyetlen monopóliumunk maradt, a re-
ménytelen elszigetelődés." Stevenson jóslata bevált A re-
ménytelen amerikai elszigetelődés első számú okozója a 
dél-kelet-ázsiai népirtó kalózpolitika, amiről az ismert 
publicista, Walter Lippmann finom megfogalmazásban le-
szögezte: „Az Egyesült Államok számára képtelen feladat 
átnyúlni a Csendes-Óceánon és megszabni, hogy egy ázsiai 
országnak milyen alkotmányos alapokat adjanak." 

Bizonyos, hogy a Vietnam elleni amerikai agresszió 
sötét árnyékot vet a közgyűlés munkájára. Már az előző 
években bebizonyosodott: igen nagy nehézségeket okoz a 
tárgyalóasztalnál Amerika imperialista politikája, amely-
nek jelenleg a vietnami agresszió a legfőbb mutatója. A 
nemzetközi együttműködés, a kibontakozás útját nehezíti 
Washington dominikai erőszakpolitikája ls és kétségtelen, 
hogy a XX. közgyűlés nehéz örökséget kapott a XlX.-től, 
ahol — ismét az amerikai magatartás következményeként 
— nem tudtak jelentősebb előrehaladást elérni az egyik 
legdöntőbb kérdésnél, a leszerelésnél. 

Megtárgya l ta ugyan a XIX. közgyűlés a tiaennyolc-
hatalmi leszerelési bizottság jelentését, amely a 

szovjet és amerikai javaslatokat tartalmazta a legaktuá-
lisabb tennivalókról. A jelentésben szó esett olyan egyez-
ményről is, amely megakadályozná az atomfegyverek to-
vábbi elterjedését, de nem tudtak közös nevezőre jutni 
a delegátusok, mert miközben az amerikai kormány szó-
ban állást foglalt az elterjedés korlátozása mellett, a va-
lóságban mindent elkövetett, hogy a sokoldalú atomütő-
erő-terv révén tömegpusztító fegyverekhez juttassa ányu-. 
gatnémet militaristákat. Amíg e tervről nem mondanak le, 
addig az atomfegyverek elterjedése elleni nyilatkozataikat, 
csakis taktikai fogásnak lehet tekinteni. 

Az amerikai politika elszigetelődése a világszervezet-
ben is érezhető. Az, hogy az 1945. évi 51 alapító taggal 
szemben az ENSZ-nek ma már 117 tagja van, nem csu-
pán statisztikai adat. A szocialista országok jelentékeny 
erősödése mellett megnőtt a „harmadik világ" létszáma 
és befolyása is. A két erő együtt, gyarmatosítás elleni 
szövetséget jelent és éppen az szorította kisebbségbe, sok 
fontos kérdésben, a világszervezet tanácskozó termeiben, 
az imperialista hatalmakat. 

Az ENSZ-ben tehát a korábbi nyugati monopolhely-
zet megszűnt, a csakis számukra kedvező határozatok el-
fogadtatása lehetetlenné vá l t Ennek igen nagy a jelentő-
sége, hiszen a XX. közgyűlésnek előbbre kell jutnia a 
gyarmati rendszer maradványainak felszámloásában. ö t 
esztendő telt el azóta, hogy az ENSZ közgyűlése ünnepé-
lyes deklarációban síkraszállt a gyarmatosítás megszün-
tetéséért. Azóta valóban sok afrikai és ázsiai ország nyerte 
el függetlenségét, de — nem is szólva arról, hogy pél-
dául a portugál gyarmatok súlyos helyzete semmit sem 
változott — több, jogilag függetlenné vált állam önren-
delkezési joga csak formális, mert az új gyarmatosítók 
gazdasági vagy más utakon most is kézben tartják a 
kulcspozíciókat. 

A szocialista országok, köztük hazánk képviselői is, 
arra törekednek, hogy a legnagyobb felelősségérzettel, jó-
akarattal tárgyalják meg a vitás kérdéseket és konstruk-
tív szellemben vigyék előbbre az emberiség égető problé-
máinak megoldását. Magyarország nemzetközi tekintélyé-
nek komoly elismerését jelenti, hogy a nagy fontosságú 
I. számú politikai bizottság elnökének állandó ENSZ-meg-
bizottunkat, Csatorday Károlyt választották meg. 

A világszervezet XX. közgyűlésének kezdete jó volt. 
Felmerült a lehetőség, hogy a súlyos veszélyeket jelentő 
konfliktus India és Pakisztán között békés úton ér véget. 
A szemben álló felek ugyanis elfogadták a Biztonsági Ta-
nács tűzszünetre vonatkozó javaslatát. Ez is arra mutat: 
nem szabad lebecsülni az előttünk álló akadályokat, de 
most is fennáll annak lehetősége, hogy a világszervezet 
építő munkát végezzen. Ezért, mint ahogy azt Gromiko 
szovjet külügyminiszter mondotta, most talán jobban, 
mint valaha, minden államnak felelősségérzetről és a le-
hető legnagyobb jóakaratról kell tanúságot tennie és arra 
kell törekednie, hogy békés eszközökkel oldják meg a 
vitás kérdéseket. 

I l i z o n y o s . hogy a XX. közgyűlés is hosszadalmas küz-
* * delmek színhelye lesz, de a világ erőviszonyainak 

megváltozása a New York-i üvegpalotában is érezteti ha-
tását. A komoly akadályok leküzdése után tehát eseten-
ként megnyílhat az út az alapokmány elveinek és a béke 
érdekeinek megfelelő határozatok meghozatalára. Amint 
említettük, a jubiláris tanácskozás nehéz körülmények 
közepette kezdődött, de az indulás jó vo l t A megfelelő 
tol v tat ás a világ minden népének érdeke. 

SÜMEGI ENDRE 

N a p i r e n d e n ; a?, á l l a n d ó b i z o t t s á g o k t e v é k e n y s é g e 
A szegedi m. j. városi 

tanács és a népfront városi 
bizottsága tegnap délelőtt 
együttes ülést tartott a 
Kálvin téri pártház nagyter-
mében. Megjelent a Hazafi-
as Népfront Országos Taná-
csa képviseletében Nagy 
László, továbbá Bódi László 
és Lacsán Mihályné, Csong-

rád megye országgyűlési 
képviselői is. Papp Gyulá-
nak, a városi tanács vb el-
nökhelyettesének megnyitó-
ja után a tanácskozás dr. 
Szentpéteri Istvánnak, a Jó-
zsef Attila Tudományegye-
tem docensének, a városi ta-
nács vb tagjának elnökleté-
vel végezte munkáját. 

Eredmények és tennivalók 
az állami éleiben 

Napirenden szerepelt a 
városi tanács állandó bi-
zottságainak és a városi ta-
nács tagjainak választókerü-
leti munkája. Ezt a jelentést 
széles körű közvélemény-
kutatás után a népfront vá-
rosi bizottságának elnöksé-
ge készítette, s Hofgesang 
Péter, a népfront városi tit-
kára terjesztette elő. 

A jelentés és az élénk 
vita híven tükrözte a való-
ságot Rámutatott, hogy a 
párt és a kormány politi-
kája alapján Szegeden is 
jelentősen fejlődött az álla-
mi élet, a szocialista de-
mokratizmus, s ennek ré-
sze: az állandó bizottsági 
munka. A városi tanács 9 
állandó bizottsága a lakos-
ság javaslatait, észrevétele-
it képviselve hozzájárul a 
hatalmi és igazgatási fel-
adatok végrehajtásához. Az 
állandó bizottságok a nép-
fronttal a városnak és la-
kóinak életét érintő kérdé-
sekben — a kereskedelmi 
hálózat fejlesztése, az 
egészségügyi ellátás, telepü-
lésfejlesztés stb. — közös 
vizsgálatokat tartottak. Ezek 
tapasztalatait közölték a ta-
nács illetékes szakigazgatá-
si szerveivel. Megállapítha-
tó: az állandó bizottságok 
gyakorolják javaslattevő, 
véleményező jogukat, a ta-
nácsi szakigazgatási szer-
vek viszont ezt még inkább 
vegyék figyelembe, s a fel-
merült kérdésekre érdemi 
választ adjanak. Egy-egy 
fontos kérdés eldöntése előtt 
szükséges a témában az ille-
tékes állandó bizottságot tá-
jékoztatni a döntési tervről, 

s ehhez véleményét kérni. 
A város fejlődésében érvé-
nyesüljön hatékonyabban a 
célszerű, takarékos, a társa-
dalmi igényeknek, érdekek-
nek megfelelő tervezés, ki-
vitelezés. A tanács végre-
hajtó bizottságának vezető 
tisztségviselői segítik az ál-
landó bizottságok munká-
ját. Szükséges viszont az is, 
hogy rendszeresebben ve-
gyenek részt az állandó bi-
zottságok ülésein. 

Mindig érdembeni 
intézkedést! 

Az állandó bizottságoknak 
nemcsak joguk, hanem köte-
lességük is a szakigazgatási 
szervek munkájának, ügy-
intézésének ellenőrzése. A 
tanácsi apparátus minden 
dolgozója sokrétűen és kie-
légítően foglalkozzon az 
emberek ügyes-bajos dolgai-
val. 

Szeged lakóinak egyre szé-
lesebb köre érdeklődik a 
közügyek iránt, vesz részt 
azok intézésében. Jelzője 
ennek, hogy a tavalyi ta-
nácstag-beszámolókon 1809 
közérdekű észrevételt, ja-
vaslatot tettek. Az idén is 
jelentős a lakosság által 
végzett társadalmi munka, 
amiben a tanácstagok a 
népfrontaktivistákkal együtt 
vesznek részt. A tanácsta-
gok és a lakosság aktivitá-

sának növeléséhez azonban 
az is szükséges, hogy a ta-
nácsi szakigazgatási szervek 
ne formálisan, hanem ér-
demben foglalkozzanak a ja-
vaslatokkal, bejelentésekkel. 

A felsőbb államhatalmi 
szervek Szegednek nyújtott 
segítségét is jónak, pozitív-
nak értékelte a tanácsülés. 
Jogos igényként hangzott el 
viszont, hogy időnként ve-
gyen részt a városi; tanács 
ülésén az Elnöki Tanács és 
a Minisztertanács tanács-
szervek osztályának képvi-
selője. Ilyenformán köze-
lebbről megismernék a 
problémákat, s országosan is 
hasznosítható tapasztalato-
kat szereznének. 

Hogyan tovább? 
Az utóbbi években tartal-

mában és formájában előre-
lépő, új vonásokkal gazda-
godó állandó bizottsági 
munka útkeresés is vo l t A 
„hogyan tovább?" kérdésre 
is segítséget adott az együt-
tes ülés, s az ott hozott ha-
tározat. Felmerült, hogy a 
11 évvel ezeltőt alkotott ta-
nácstörvény bizonyos vonat-
kozásokban mostani társa-
dalmi életünknek megfele-
lően módosításra szorul. 

A vitában sorrendben fel-
szólalt: Farkas István, Nit-
singer Gyula, Börcsök La-
jos, Engi József, Sziládi 
Sándor, Pántya József, 
Pusztai József, Hampel Fe-
renc, dr. Nyíri Antal, dr. 
Lessy Viktor, Kovács Ist-
ván, dr. Csikós Ferenc, 
Munz Károly, Bódi László, 
Csamangó Lajosné. 

A lakóházak rendje 
A városi tanács a továb-

biakban rendeletet hozott a 
lakóházak rendjéről. Ezt a 
tanácsi rendeletet az Elnöki 
Tanács jóváhagyása után 
hirdetik majd ki. Elfogadta 
a tanácsülés a községfejlesz-
tési alap első félévi felhasz-
nálásáról szóló jelentést. 

Balázs Lajosnak, a Csong-
rád Megyei Népi Ellenőrzési 
Bizottság elnökének előter-
jesztésében került sor a me-
gyei népi ellenőrzési bízott/ 
ság második félévi munka-
tervének ismertetésére. 

Interpellációk 
A napirend után a tanács-

tagok interpellációi, bejelen-
tései hangzottak el. Nitsin-
ger Gyula a város sportpá-
lyáinak jobb gondozását, a 
sportolási lehetőségek bő-
vítését sürgette. Kérte, 
hogy a lehetőségek szerint 
kerüljön napirendre új 
sportcsarnok építésének 
ügye, ahol a teremsportok 
kapnának. otthont. Pántya 
József a Cserepes sori hosz-
szúház helyzetével, jövőjé-
vel kapcsolatban tett fel 
kérdést. Börcsök Lajos a 
Csendes utca vízellátásáról, 
dr. Nyíri Antal a Kossuth 
Lajos sugárút járdája rend-
behozásának fontosságáról 
beszélt 

Engi József az Ogyessza-
városrész lakóit foglalkozta-
tó buszközlekedés problé-
máit, Hampel Ferenc pe-
dig a 600-as iparitanuló-in-
tézet oktatóit, tanulóit érin-
tő bekötőút elhanyagolt ál-
lapotát tette szóvá. Fedett 
villamosmegállót kért a tég-
lagyárhoz. Kalmár István a 
ságváritelepd buszközleke-
déssel és vízellátással kap-
csolatos kérdésekről, Török 
Ferencné a petőfitelepi 
buszjáratok helyzetéről be-
szélt. Sallai Imre kifogásol-
ta, hogy a Torontál tér kör-
nyékén hosszú hónapokkal 
ezelőtt kábelt fektetett Le a 
posta, de az útburkolat 
helyreállítását tökéletesen 
most sem végezte el. 

A bejelentésekre, észrevé-
telekre a tanács szakigazga-
tási szervei 15 napon belül 
írásban kötelesek válaszolni. 
A tanács éppen az inter-
pellációk érdemi intézéséért 
hozott határozatot. Kimon-
dotta, hogy a végrehajtó bi-
zottság köteles beszámolni 
a tanácsnak, hogyan intéz-
ték a közérdekű bejelentése-
ket, észrevételeket a tanácsi 
szakigazgatási szervek. 

űrpilóták 
Együttes ülést tartott (Elutaztak a szovjet 

a Szeged városi tanács 
és népfronthisottság 

Leonyid Szedov akadémi-
kus, a szovjet űrhajózási bi-
zottság elnöke, Beljajev ez-
redes és Leonov alezredes 
űrpilóták, akik az ahéni űr-
hajós-kongresszusról haza-
térőben egy napot Budapes-
ten töltöttek, péntek délután 
elutaztak Budapestről. 

Elutazásuk előtt fogadta 
őket Czinege Lajos vezérez-
redes, az MSZMP Politikai 
Bizottságának póttagja, hon-
védelmi miniszter. 

Kádár János elvtárs 
megtekintette 
a képzőművészeti 
kiál l í tást 

Kádár János, az MSZMP 
KB első titkára és felesége 
pénteken megtekintette a X. 
magyar képzőművészeti ki-
állítást. Társaságában volt 
Nemes Dezső, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tag-
ja, Szirmai István, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tag-
ja, a KB titkára, Sándor Jó-
zsef, a Központi Bizottság 
tagja, a / KB osztályvezetője 
és Aczél György, a művelő-
désügyi iniszter első helyet-
tese. Kádár János a kiállítás 
megtekintése után szívélye-
sen elbeszélgetett a művé-
szekkel és elismerő sorokat 
írt a kiállítás emlékköny-
vébe. 

A KGST végrehajtó 
bizottságának 19. ülése 
0 Moszkva (TASZSZ) 
Moszkvában 1965. szep-

tember 21—23-án megtartot-
ták a KGST végrehajtó bi-
zottságának 19. ülését. Az 
ülésen részt vettek a tag-
államok miniszterelnök-he-
lyettesed. 

Az ülésen P. Janoszewicz, 
a Lengyel Népköztársaság 
Minisztertanácsának elnök-
helyettese elnökölt. 

A végrehajtó bizottság 
megvitatta azt az összesített 
beszámolót, amelyet a végre-
hajtó bizottság irodája állí-
tott össze azoknak a beszá-
molóknak alapján, amelyeket 
a KGST megfelelő ágazati 
állandó bizottságai készí-
tettek a tagállamok 1966— 
1970. évekre szóló fűtőanyag-
és energetikai mérlegének 

alapvető problémáiról, vala-
mint a KGST-hez tartozó or-
szágok 1966-1970. évi fűtő-
anyag- és energetikai tervei-
nek összehangolásából adódó 
problémákról. 

A végrehajtó bizottság jó-
váhagyta azt 'az ügyrendet, 
amely megszabja az egyez-
mények megkötésének rend-
jét a tagállamok 1966. évre 
és a z azt követő évekre szó-
ló átszámítási rubelben tör-
ténő kölcsönös áruszállítá-
sairól. 

A végrehajtó bizottság ülé-
sén jóváhagyták a tanács 
titkárságának beszámolóját a 
titkárság költségvetésének 
teljesítéséről, és megvitatták 
még a KGST szervei munká-
jának néhány más kérdé-
sét. 

HASZNOSÍTJÁK A R O N C S O K A T 

A tiszai „nagytakarítás" során elsüllyedt hajó- és 
egyéb roncsok kerültek felszínre. Ezeket a folyó partján 
megfelelő méretre szabdalják s majd kohászati üzemekben 
beolvasztva hasznosítják. 
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