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A Magyar Népköztársaság 
kormányának nyilatkozata 
a hágai nemzetközi bíróság határozatáról 

A Magyar Népköztársaság New York-i állandó 
ENSZ-képviseletét felhatalmazták arra, hogy közzétegye 
a magyar kormány nyilatkozatát azzal a határozattal 
kapcsolatban, amelyet 1966. július 18-án a hágai nem-
zetközi bíróság hozott a délnyugat-afrikai ügyben. Az 
ENSZ-képviseletünk által közzétett nyilatkozatot meg-
küldték a New Yorkban működő összes ENSZ-képvise-
letnek. A nyilatkozat a következőket mondja; 

A kenderipar szenzációja: 

A megszívott műanyag fólia 
Ebből gyártanak zsákot Szegeden 

Olyan alapanyagú termé- Íjában jutából esőkabátot 
kek kikísérletezésének első gyártanak. Ez a fejlődés szűk-
szakasza fejeződött be a kö- segessé teszi, hogy egyes 
zelmúltban a Kenderfonó- és termékeket ne hagyományos, 
Szövőipari Vállalatnál, mely- hanem műanyagokból készít-
hez hasonló sem készült so-
ha az országban. Nem is 
csoda: e kísérleteket egyidő-
ben végezték a világ élvona-
lában levő külföldi cégekkel. 
A műanyagok felhasználásá-
nak, de inkább úgy mond-

senek. 

Fóliagyártó gépsor 
traiiza*ciűooi 

A repesztett fólia úgy tör 
be a kenderiparba, hogy nem 

hatjuk, hogy a kender- és elveszi a kenyeret a kender 
jutaipar alapanyagának hir- elől, hanem kitűnő műszaki 
telen jövő, gyors ütemű meg- és gazdasági tulajdonságainál 
változásáról van szó. fogva a megfelelő helyen pó-

Könnyebb, erösebb, 401111 k°pes az t A Kendev-
. . fonó- és Szövőipari Vállalat 

0ICS0DD B HUNGAROTEX-el közös 
Az ügynevezett nylonszal- tranzakciós ügylet lebonyolí-

mát mindannyian ismerjük, tásának küszöbén áll. Szak-
Ebből készült a vállalatnál emberekből álló közös kül-
kötözőzsineg és zsák. Alap- döttségük jelenleg tárgyal 
anyaga polipropilén, vagy po- egy olasz céggel, műanyag-
lietilén fólia, melyet megfe- fóliát előállító gépsor beszer-
lelő gépek, illetve technoló-
gia alkalmazásával vékony 
szalagokra vágnak, hasíta-
nak, kondenzálnak, nyújta-
nak és ezáltal olyan szilárd-
ságú anyagot kapnak, melyet 
hagyományos módon fonni és 
szőni is lehet. A kísérlet-
képpen font zsineg szakító-
szilárdsága 12 kilogramm, 
eggyel több, mint a hason-
ló kenderzsinegé. A kender-

zéséről. Ha 800 ezer zsák évi 
exportját vesszük alapul, ak-
kor a beruházás alig több 
mint másfél év alatt megté-
rül. 

Mivel a külföldi kereslet 
nagy, ennek semmi akadá-
lya. A gépsor azonban több 
mint évi 800 ezer zsák elő-
állítására képes, tehát hazai 
forgalomba is juthat belőle. 
Érthető, hogy miután a ve-

juta zsák 720 grammos sú- gyianyagok csomagolása szí n-
lyával szemben a fóliából tén jórészt zsákokba törté-
szövötté 186 gramm, s en- nik, a CHEMOIMPÉX Külke-
nek is nagyobb a szilárdsá- reskedelmd Vállalat is ér-
ga. Az előzetesen elkészített deklödést tanúsít a fólia 
árkalkuláció szerint mind- iránt Valószínű, hogy velük, 
két termék igen olcsón állít- újabb tranzakció keretében 
ható elő. 

A világ textilszűkséglete 
évről évre rohamosan emel-
kedik. Igaz ugyan, hogy a 
magyar kender Európában 
vezető szerepet visz, de ho-
vatovább teljes egészében 

egy második gépsort is vá-
sárol a gyár. 

flz iparág élvonalában 
Az újszegedi szövődében 

egy műszaki intézkedés kö-
vetkeztében terület szabadul 

feldolgozva exportáljuk, az fel, a két gépsort építkezés 
nélkül, csak belső átrende-
zéssel el lehet helyezni. Mi-
vel pedig a szövődének van 
szabad kapacitása, az itt 

gyártott fólia feldolgozása a 
gépek jobb kihasználását 
eredményezi, s végső soron 
kihat az egész vállalat ter-

alapanyag kivitelére nem 
lesz mód. Persze ez nem baj, 
sőt előny. Az igényeket azon-
ban még így sem tudjuk 
majd kielégíteni. Nem is 
szólva arról, hogy a juta 
importcikk, s világpiaci ára 
állandóan emelkedik. 

Más jelenség is észlelhető melésének gazdaságosságára, 
világszerte: a rostnövények Az első gépsor jövőre meg-
„eegyel előbbre" lépnek. Már kezdi a termelést. 
e kenderfonó- és Szövőipari Bevezetőben említettük, 
Vállalat is gyárt olyan ken- hogy a kísérleteknek csak 
rlerfonalat, melynek finom- az első szakasza zárult A 
sága vetekszik a lenével, e fóliából ugyanis többféle ter-
helyett használják is. Ang- méket lehet előállítani: nem-

Tízéves a KGST gépipari 
állandó bizottsága 

Fennállásának 10. évfor-
dulójához érkezett a KGST 
gépipari állandó bizottsága. 
A KGST VII. ülésszaka 
1956-ban hozta létre, más 
bizottságokkal együtt, a gép-
ipari állandó bizottságot, 
amely 12 ágazattal, s ennek 
megfelelően 12 szekcióban 

dolgozik. A bizottság a kez-
deti időszakban elsősorban 
a műszaki fejlesztési felada-
tok összehangolásában, a ti-
pizálásban, az egységesítés-
ben, az utóbbi években pe-
dig már a gyártásszakosítás-
sal kapcsolatos több száz 
ajánlás kidolgozásával ért el 
szép eredményeket 

A KGST országainak sok-
oldalú együttműködésén kí-
vül egyre gyümölcsözőbbek 
a kétoldalú megállapodások. 
Példa erre a gyárak belső 
anyagmozgatásának gépesí-
tésére alakult magyar—bol-
gár INTRANSMAS. vagy a 
mezőgazdaság gépesítésének 
összehangolására létesített 
ugyancsak bolgár—magyar 
AGROMAS közös vállalat. 
Az intézetek és vállalatok 

egymással való kapcsolatai 
a műszaki-tudományos 
együttműködésen, a közös 
fejlesztési programon, a köl-
csönös tájékoztatáson és do-
kumentációcserén kívül egy-
re inkább gazdasági és ter-
melési együttműködést is 
magukban foglalnak. (MTI) 

csak vékony zsineget, ha-
nem vastag kévekötőt is 
nemcsak aránylag durva 
csomagolószövetet hanem 
akár olyat is, melyben lisztet 
lehet tárolni. A további kí-
sérlet tehát a felhasználás 
újabb lehetőségeit hivatott 
szolgálni. A Kenderfonó- és 
Szövőipari Vállalat e tekin-
tetben ezentúl is az élvonal-
ban akar maradni. 

Fehér Kálmán 

ÖSZI IFJÚSÁGI 
ÉPÍTŐTÁBOROK 

MILLIÓKAT 
ÖTLET 

ÉRÖ 

Országos 
űftorö-letáikozo 
Pénteken az ország legtá-

volabbi részeiből: Csongrád-
ból, Zalaból, a Viharsarok-
ból, sót a középszlovákiai 
Besztercebányáról is megér-
keztek a pirosnyakkcndős út-
törők Salgótarjánba. A 
KISZ Központi Bizottságá-
nak úttörő osztálya és a 
Nógrád megyei KISZ-bizott-
ság rendezésébein ugyanis 
ma, szombaton a városban 
nagyszabású kétnapos orszá-
gos úttöiő-találkozó kezdődik, 
amelyeken a megyék és a 
főváros úttörőcsapatait egy-
egy kitüntetett raj képviseli. 

A BENZINKUTAK 
UGYE 

MADARVONULAS 
A TISZA MENTÉN 

AZ ATLÉTIKAI EB 
EREDMÉNYEI 

A Magyar Népköztársaság 
kormánya megdöbbenéssel 
és felháborodással értesült a 
nemzetközi bíróság július 
18-i döntéséről, amely tá-
mogatja az ENSZ-közgyűlés 
által már többször megbé-
lyegzett diszkriminatív faj-
üldöző apartheid-rendszert 

w 

Uj tanügyi épületek, 
kollégiumok 

A tanév kezdetén a mező-
gazdasági szakoktatási intéz-
ményekben számos új léte-

technikumok közül a hód-
mezővásárhelyi tanügyi épü-
letet és szertárakat, a kór-

sí tményt adtak át rendelteié- memdi gépészeti tanműhelyt, 
sének. A legnagyobb most 
elkészült beruházás: a Gö-
döllői Agrártudományi Egye-
tem 1200 személyes kollégiu-
ma, amely jelenleg éppen az 
Európa Atlétikai Bajnokság 
részvevőinek szállásul 
gáL 

a nyíregyházi és a nagykani-
zsai kollégiumot kapott Oj 
kollgium nyílt az abaújszán-
tói középfokú technikum 
mellett is, a törökszentmik-
lósi pedig új tanügyi épület-

szol- tel gyarapodott 
A mezőgazdasági szakmun-

kásképző iskolába négy tan-A Debreceni Agrártudo-
mányi Főiskolán 400 szemé-
lyes előadótermet adtak át termes tanügyi épületet négy 
a napokban. A felsőfokú helyen avattak. 

Hazaérkezett Odesszából 
a szegedi turistacsoport 

Pénteken hajnalra, tízna-
pos távollét után hazaérke-
zett a szegedi üzemek, in-
tézmények, hivatalok dol-
gozóiból álló 34 fős turista-
csoport, amely tapasztalat-
csere-látogatásra utazott 
Odesszába. A tapasztalatcse-
re-delegáció Fülöp János 
főiskolai adjunktusnak, a 
Magyar—Szovjet Baráti Tár-
saság szegedi titkárának ve-
zetésével szovjet testvérvá-
rosunknak nemcsak neveze-
tességeivel ismerkedett, ha-
nem több baráti találkozón 
vett részt üzemek, intézmé-
nyek dolgozóival. A csoport 
pártmunkásait igen meleg, 
baráti légkörű beszélgetésen 
fogadta Nyikolaj Alekszand-
rovics Nyeizvesztnij, az 
odesszai városi pártbizottság 
első titkára. Á delegáció va-
lamennyi tagja részt vett 
azon a megtisztelő fogadá-
son, amelyet Mihail Kond-
ratyevics Szimonyenko rek-
tor, a Szovjet—Magyar Ba-

ráti Társaság odesszai tago-
zatának elnöke adott. 

A szegediek látogatása — 
a hasonló odesszai csoport 
augusztus eleji látogatásával 
együtt — újabb hozzájáru-
lást jelent a két testvérvá-
ros lakói személyes kapcso-
latainak bővüléséhez, s a 
barátság erősödéséhez. 

Nyilvánvaló, hogy a terü-
leti igazgatás során a Dél-
afrikai Köztársaságnak ezen 
elvek alapján kellett volna 
eljárnia, még akkor is, ha 
ez az igazgatási tevékeny-
sége az ENSZ alapokmá-
nyának lefektetése előtt 
kezdődött. Délnyugat-Afrika 

a Dél-afrikai Köztársaság tényleges annektálásával és 
igazgatási területein. Sem az e területre kiterjesztett 
jogilag, sem erkölcsileg nem 
támasztható alá a határozat, 
és nem nyújt jogvédelmet 
az ellen, hogy a Dél-afrikai 
Köztársaság megsérti a Dél-
nyugat-Afrikára vonatkozó 
nemzetközi megállapodást. 
A határozat semmibe veszi 
a nemzetek családjának azo-
kat az általánosan vallott 
elveit, amelyeket az ENSZ kodó fajüldöző 
közgyűlésén ék XV. üléssza-
kán fogadtak el, és amelye-
ket megerősítettek a gyár- sért küzdő népeknek. En-

a parthei d-poli tikával a Dél-
afrikai Köztársaság durván 
megsérti a szóban forgó e l -
veket. Az ezzel kapcsolatos 
eljárás sarán az Egyesült 
Nemzetek Szervezetéhez tar-
tozó nemzetközi bíróságnak 
lehetősége volt arra, hogy 
megbélyegezze a Dél-afrikai 
Köztársaság magatartását 
és igazgatási területein uraj-

rendszerét 
és döntésével támogatást 
nyújtson az önrendelkezé-

mati sorban élő népek füg-
getlenségéről szóló nyilatko-
zatban. Szöges ellentétben 
áll a nemzetközi bíróság ha-
tározata az ENSZ alapokmá-
nyának azzal » tételével, 
hogy az igazságosság és a 
nemzetközi jog elved szerint 
kell biztosítani a nemzetkö-
zi békét és biztonságot — a 
népek és nemzetek egyenjo-
gúsága, valamiint önrendel-
kezési jogának tiszteletben 
tartása alapján. 

nek ellenére a nemzetközi 
bíróság elzárkózott attól, 
hogy a délnyugat-afrikai 
ügyben érdemlegesen hatá-
rozzon, holott egy korábbi 
határozatában — amelyet 
ugyanebben a kérdésben 
hozott — elismerte Etiópia 
és Libéria jogos érdekeltsé-
gét. 

Eljárásával a bíróság nem 
felelt meg annak a fontos 
célnak és feladatnak, hogy 
határozattal és állásfoglal ás-

Az önkormányzattal nem 6 3 1 elősegítse a nemzetközi 
rendelkező és a gyámsági 
rendszerű területekkel kap-
csolatban az ENSZ alapok-
mánya úgy rendelkezik: az 
ilyen területekért felelős 
ENSZ-tagálLamok kötelesek 
biztosítani a fennhatóságuk 
alá tartozó népek minden-
irányú előrehaladását, az 
önkormányzati rendszer ki-
alakítását, kötelesek előse-

jog tiszteletben tartását A 
július 18-1 határozat nem 
használ a nemzetközi bíró-
ság tekintélyének, s felve-
ti annak szükségességét 
hogy megváltoztassák a bí-
róság összetételét: a koráb-
binál nagyobb hányadban: 
jussanak képviselethez a vi-
lág haladó erői. 

A Magyar Népköztársaság 
gítení az emberi jogok és a kormánya határozottan elité-
szabadság tiszteletben tartá-
sát — tekintet nélkül fajra, 
nemre, nyelvre, vagy vallás- csakúgy, mint a múltban, a 

li a nemzetközi bíróság szó-
ban forgó határozatát és 

ra — a nemzetközi béke 
biztonság, valamint a népek 
önrendelkezési jogának ér-
vényesülése érdekében. 

jövőben is teljes mérték-
ben támogatja a független-
ségükért küzdő népeket; 
(MTI) 

T ö b b tagállam kéri U Thanfot, 
másítsa meg elhatározását 

A jövő héten osaseül a Biztonsági Tanács 
A nyugati hírügynökségek csatlakozott Martin kanadai 

bő részletességgel ismerte-
tik annak a visszhangját, 
hogy U Thant ENSZ-főtit-
kár nem akar megmaradni 
tisztségében újabb öt esz-
tendőre. A sajnálkozókhoz 

Vietnamiak kiképzése 
a Szovjetunióban 

(Telefoto — MTI Külföldi K4Dszo4gálat) 
Az egyik szovjet pilótaiskolában szovjet kiképzők oktat-
ják a VDK néphadserege repülőit — amint erről a na-
pokban hírt adtunk — és műszaki személyzetének egy 

csoportját: képünk ábrázolja 

külügyminiszter és Krag 
dán miniszterelnök. A hol-
land kormány nyilatkozat-
ban fejezte ki sajnálkozását. 
Trygve Lie, az ENSZ legelső 
főtitkára kifejezte reményét, 
hogy ez a döntés talán még 
nem végleges. 

A Combat szerint kifeje-
zetten vietnami békeakció-

szovjet küldöttségi körökben 
bejelentették, hogy Fedoren-
ko, a Biztonsági Tanács 
szeptemberi elnöke nyomban 
megkezdi megbeszéléseit a 
Biztonsági Tanács tagjaival. 

ENSZ-körökben olyan hí-
rek terjedtek el, hogy szá-
mos tagállam küldöttsége 
felkéri U Thant főtitkárt, 
legalább ideiglenesen lássa 

jónak kudarcával magyaráz- el továbbra is feladatkörét. 
ható U Thant távozása. A 
lap emlékeztet rá, hogy 
Washingtonban éppen né-
hány nappal azután hatá-
rozták el Hahói és Haiphong 
olajtelepeinek _ bombázását, 
amikor U Thant felhívást 
intézett az Észak-Vietnam 
elleni légitámadások beszün-
tetésére. 

Az Humanité értesülése 
szerint a Fehér Házhoz kö-
zelálló körökben nagyon 
élénk elégedetlenséget vál-
tott ki az ENSZ-főtitkár le-
vele, amely közvetlenül tá-
madja az amerikaiak viet-
nami politjkáját. 

A Paris Jour megállapít-
ja: az ENSZ-főtitkár le-

Nem látszik ugyanis való-
színűnek, hogy U Thant 
utódját rövid időn belül si-
kerülne kiválasztani, a fő-
titkár mandátuma pedig 
november 3-án lejár. Szá-
mos küldöttség annak a né-
zetének adott kifejezést, 
hogy legalábbis az ENSZ 
közgyűlésének befejezéséig 
számítanak U Thant közre-
működésére, de felkérik, 
legalább addig maradjon 
meg tisztében, amíg az új 
főtitkár személyére nézve 
megállapodás jön létre. 
Lapzártakor érkezett: 

U Thant lemondó nyilat-
kozatával kapcsolatban a 
Biztonsági Tanács a jövő 

mondása után a világszerve- héten ülést tart. hogy meg-
zet megalapítása óta 
lyosabb válságával 
majd szembe. U Thant, 
mint azt maga is mondta, a 
vietnami háború áldozata. 

Az ENSZ-ben máris meg-
kezdődtek a tanácskozások. 
Az AFP jelentése szerint 

legsú- vitassa a helyzetet. Jól 
néz értesült körök szerint a ta-

nács tagjai felkérik a főtit-
kárt, hogy másítsa meg el-
határozását, s hosszabb idő-
re. végső esetben pedig 
ideiglenesen maradjon meg 
tisztében. (MTI) 


