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A külügyminiszterek tanácsa 
megkezdte Románia és Finti-^ 

országgal kötendő békeszerződés 
etőkészitését 

Az Izveszíija cikke a „nyugati tömb" ketetearópai törekvéseiről • 
A jugoszláv-olasz határt ugy vonják meg, hogy minél kevesebb 

nemzetiség kerüljön idegen uralom alá 
A Szovjetunió a Földközi-tenger keleti kijárata iránt is érdeklődik 

A külügyminiszterek tanácsa a ked-
di három ülés ulán szerdán két ülé-
ken folytatta az Olaszországgal meg-
kötendő békeszerződés előkészítését. 
A tanács a jugoszláv-olasz határ és 
(Trieszt kérdését a helyettes külügy-
miniszterek elé utalta azzal, hogy 
• határkérdésben olyan javaslatot 
dolgozzanak L", amely minél kevesebb 
íreiniei'scgct hajt Idegen uralom alá. 
Trieszttel kapcsolatban olyan nemzet-
közi közigazgatás megteremtéséről 
kell gondoskodni, amely biztosítaná 
»z áruszállítás és a kikötő használatú-
nak zavartalanságát minden közép-
európai ország számára. A külügymi-
niszterek ertekezlete következő üld' 
(Bét csütörtökön délelőtt tartotta. 

A csütörtök: ülésen á Finnországgal 
fős Romániával kötendő békeszerző-
dés általános alapelveit tárgyalták 
meg. A tárgyalás alapjául a Szovjet-
unió javaslata szolgált. A finn és ro-
mán békekötéssel kapcsolatban az 
angol küldöttség is előterjesztette ja-
vaslatait, mig az amerikai küldöttség 
csak a román békekötéssel kapcsolat-
ban ismertette kormánya 'álláspont-
ját-

A Reuter-iroda munkatársa szerűit 
a külügyminiszterek tanácsára nagy 
nalással volt nz. hogy a Szovjetunió 
bejelentette érdekeltségét a Földközi-
tengeren és igényt tart Trlpalllánij 
ellenőrzésére. A jelek szerint a Szov-
jet a Földközi-tenger keleti kijárata 
Iránt is érdeklődik. 

Az tzvesztija cimü moszkvai lap 
a külügyminiszterek értekezletéről 
szóló cikkében hangsúlyozza, hogy a 
tanácskozások sikerének legfőbb biz-
tosítéka a berlini értekezlet határoza-
t n a k következetes alkalmazása. Van-
Mak azonban törekvések, amelyek a 
munkát lehetetlenné akarják tenni, 
Igv különösen az úgynevezett »nyu-
•atf tömb* gondolatának felkarolása 
egyes francia cs angol lapok állal. 
A >nyugati tömb* támogatói, igy a 
Tribüné cimü angbl folyóirat is, kö-
telességüknek érzik, hogy slkraszáll-
tanak a demokráciáért és nteglerkéz-
f«s*ék a Szovjetuniót, meri másképp 
érteimezt a demokráciái, mini ők. A 
demokrácia »barátai* könnyeket onta-
i ab. mert szerintük a Szovjetunió 
• leleavatkózik Románia ügyeibe és 
n«an engedi meg neki, hogy saját lá-
bára álljon*. Ezzel szemben a Mosz-
kvában mosl megkötött élelmezés-
ügyi megegyezés és a fegyverszünet 
egyes pontjainak enyhítése egészen 
más magatartásra vall a Szovjetunió 
részéről. A romániai tömegtüntetések 
és a sajtó cikkei élácsen bízőnyitják, 
hogy a roidán nép teljes mértékben 
támogatja demokratikus kormáöv'át. A 

demokrácia szilárd alapokon nyug-
szik Romániában, Bulgáriában és Ju-
goszláviában. 

Ausztriában Tlenncr ideiglenes kor-
mánya bizonyos emigráns körök erő-, 
feszítései ellenére is a nép "teljés bi-
í.almét élvezi. A New StalfiiSman and 
Nation cimü angol folyóirat megálla-
pítja, hogy Renner kormánya szo-
cialistákból, kommunistákból «s kato-
likusokból áll és Igy az osztrák köt-

vélemény minden lőlrányzatál kép-
viseli. Az Izvesztija is csatlakozik a 
a New Stalesman and Nalion véle-
ményéhez, améfy óva int minden, 
a bulgáriai és romániai baloldali pár-
tok egységének megbontására irá-
nyuló kísérlettől és attól, hogy >olyan 
eíémekre támaszkodjunk, amelyek sa-
ját országukban senkit sem képvisel-
nek és csak zavarkcltésre lörcksze-
neíré. 

Ujabb vasgárdista össszeesküvésf 
lepleztek te Romániában 

(Bukarest, szeptember 20) A ro-
mán rendőrség és az állambiztonsági 
ügyosztály titkosrendőrei hosszas 
nyomozás után vasgárdista összees-
küvést lepleztek le. A vasgárda-cso-
port tagjainak lakásán tartott házku-
tatás során rövidhullámú rádiólcadó 
állomást, géppisztolyokat, kézigráná-
tokat és dinamitot találtak. A nyo-

mozó hatóságok megállapították, hogy 
az összeesküvők egyik tagját a néme-
tek már februárban ejtőernyőn dob-
ták le Románia területére s cz akkor 
meg is kezdte a szervezést. Eddig 
nyolc letartóztatás történt. F.lfogták 
Tobán Stefán ismert vasgárdistát is, 
aki a román vasgárdista földalalti 
mozgalom fő vezetője volt. (MTI) 

Az Országos Közegészségügyi Tanács 
ellenzi a szegedi belgyógyászati 

tanszék egyesítését 
(Szeged, szeptember, 21) A Szegedi 

Orvosok Szabad Szakszervezete né-
hány héttel ezelőtt állást foglalt a 
szegedi egyelem belgyógyászati tan-
széke betöltése kérdésében. Az egye-
lem csonka orvosi karán ugyanis az a 
felfogás vált ismertté, hogy Rnsrayák 
István professzor Budapestre távozá-
sával a belgyógyászati és diagnoszti-
kai tanszéket egyesítik és arra I'ur-
Jesz Béla prqfcsszoít hívják meg. A 
Szegedi Orvosok Szabad Szakszerve-
zete ez ellea állási taglalt ázzál az 
indokolással, hogy az egyetemi okta-
tás és a tudományos kutatás ezzel 
kárt szenvedbe, márpedig a demokra-
likus Magyarországon semmfesclre 
sem ktvánatos, hogy a szegedi egve-
temen szinvonalsUllyedés következzék 
bc'. A Szegedi Orvosok Szabad Szak-
szervezete megvizsgálta a kérdést és 
ugy találta, hogy emellett az akció 
nre'tott csupán 

egyént érdek húzódik meg, 
meri hiszen Pécsről éppen akkor ér-
kezett hir arról, hogy az ottani egye-
tem a belgyógyászati tanszék mellett 
fel akarja állítani a diagnosztikai tan-
széket is. Nem engedhető meg tehát, 
hogy amikor az egyik egyetem tan-
székszaporitással a fejlődést szolgál-
ja* 

a másik egyelem tanszéket bont-
son le, 

még akkor sem, ha ez a tanszékle-
bontás egy másiráftyu tanszék felál-
lításával, a törvényszéki orvosi tan-
szék felállításával járna, ismét a pécsi 
példa: ott is a kórbonctan tanára adja 
elé a törvényszéki orvoslant. 

A Szegedi Orvosok Szabad 'Szak-
szervezete állásfoglalását eljuttatta az 
Országos Közegészségügyi Tanács elé, 
ahonnan most érkezett meg a válasz 
dr. AVeil Emil elnök elvtárs aláírásá-
val, A tanács álláspontja a következő: 

A belgyógyászati tanszék egyesi-
lését a tanács egyhangúlag ellen-

" at, mert az egyetemi oktatás és a 
tudományos kutató munka érde-
kében is feltétlenül szükségesnek 
tartja a két tanszék megtartását. 
Egyébként ebben az ügyben átírt 

a kultuszminiszterhez Is. 
Szegeden nagy érdeklődéssel vár-

ják a fejleményeket, inert köztudo-
mású, liogy az idén kétszáznál löbb 
orvostanhallgató Iratkozott be az első 
évre. Sem a hallgatók, sem a szülők 
nem látnák szívesen, ha an egyelem 
fakultása, illetve a lanács a belgyó-
gyászati tans'zék egyesítését' határozná 
el, amíhSfc a Vöttnány, amúgy sem 
Járulná hcti& 

Árpával keverik 
a szegedi kenyerei 

Szeged burgonyael látása bizto-
sítva van — D é n e s e lv lárs be-
számol budapest i utja e r e d m é 

nyérö l 
(Szeged, szeptember 21) Dénes I.có 

polgármester "és Róna Béla tanácsnok 
kétnapi budapesti tartózkodás után 
Hazaérkezett Szegedre. Budapesten 
fontos közellátási kérdésekkel kapcso-
latos tárgyalásokat folytatlak és ezek 
a tárgyalások eredményre is vezet-
lek Ezzel kapcsolatban Dénes I.có 
clrtftrs a következő nyi'alkozalol adta 
a /'éhnagyarországnak: 

— A közellátási minUzlérínmban 
eljártunk, bogy Szegeá 30 vagon bú-
zái és 10 vagon árpái kapjon a ler-
ménvhivataal utján. Er a ntenuv'ség 
körülbelül félhónapi szükséglete a vá-
rosnak. Az árpát belekeverjük a bú-
zalisztbe és ennek következtében a 
kenyér ízletesebb :s lesz, mi.itha ku-
koricával kevernénk. A kukoricával 
való keverés pillanatnyilag megoldha-
tatlan, mert csak tavalyi kukorica 
jöhet számításba. Ha idei kukoricával 
kevernénk a kenyerei, az közfogyasz-
tasra élvezhetetlen lenne. Mivel tava-
lyi kukoricánk nincs, az idei kuko-
rica pedig keverésre csak legfeljebb 
januárban vagy februárban jöhet szá-
mításba, az árpával való keverés mel-
leit döntöttünk. Sikerült Szeged ré-
szére nagyobb mennyiségű nyirségl 
burgonyát fs szerezni. A lakosság tel-
jesen nyugodt lehet, me.-l burgonyá-
ban a télen nem lesz hiány. Hozzá-
járult a közellátási miniszler ahhoz 
is. hogy a szegedi malmok vámőiiés-
kercsményét a város vásárolhatja 
ineg, ami szintén egy-két napi ke-
nyérellátást biztosit havonta. 

Közigazgatási munkás-
tanfolyamokén 5000 
munkást képeznek ki 

tisztviselővé 
Budapest, szeptember 21 (Saját 

tudósitóuk telefonjelentése) A Szak-
szeh-ezeli Tanács és a bclügymi-
niszlérium megállapították a köz-
igazgatási munkástanfolyamok kere-
teit. Ezek az esti tanfolyamok mint-
egy ötezer munkást képeznek ld 
közigazgatási tisztviselőkké. A ké-
pességvizsgálatot és a korhatárt el-
ejtik. Hamarosan 12 esti munkás-
tanfolyam indul meg. 
A jelentésből nem tűnik ki, hogy 0 

12 tanfolyam közül hány lesz vidé-
ken és mely vidéki kulliircentrumok-
ban állítják fel ezeket a nagyon idő-
szerű intézményeket. Reméljük, hogy, 
Szegeden is hamarosan létesül egy, 
ilyen átképző tanfolyam, amely lehe-
tővé teszi, hogy az elmenekült és WS-
akciős közigazgatási tisztviselők he-
lyére munkásokból és parasztokból 
kiképzett, megbízható tfsztvisclőgártíá 
kerüljön. 
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