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Visinszkij elvtárs, a Szovjetunió külügyminisztere 
fogadta az „Amerikai nők a béke védelmében66 

szervezet küldöttségét 
Október közepén az „Amerikai 

nők a béke védelmében" nevű ha-
ladó szervezethez tar tozó ezer 
nöböl álló csoport érkezet t New-
Yorkba hogy az Egyesül t Nemze-
tek Szervezetének közgyűlését fe l -
szólítsa, sz i lárdí tsa meg az Egye-
sült Nemzetek Szervezetét. Há-
r í tsa el az újabb háború veszélyét. 

A nőküldöttséget nem enged-
ték az ENSz épületébe. 

A szervezet levelet intézett Visin-
szkijhez, a szovjet küldöt tség ve-

zetőjéhez és hat, az egész világot 
érdeklő kérdésre kért választ . 

November l l . é n Visinszkij elv-
t á r s fogad ta a szervezet ha t kép-
viselőjét. 

Iw Comme dr., a küldöt tség ve-
zetője elmondotta, hogy a szerve-
zetnek két alapvető célja van, a 
tömegfegyvereknek megsemmisí-
tése és a jelenleg mutatkozó k ü . 
lönféle nehézségek, nevezetesen a 
koreai kérdés 1 megoldása, békés 
rendezése. 

Visinszkij válasza a b é k é é r t k ü z d ő a m e r i k a i n ő k n e k 

A. J . Visinszkij megjegyezte , 
hogy az ügy nemcsak az ameri-
kai nők ügye, hanem egyben az 
orosz asszonyok és az egész szov-
j e t népé is, amely tudja , hogy mit 
jelentenek a háború szenvedései és 
borzalmai. 

Mi azonban — fo ly ta t ta Visin-
szki j elvtárs — megtanul tuk , ho -
gyan védelmezzük meg tűzhelyein-
ket . É r t ü n k a védekezéshez éa 
tud juk , hogy nncs a világon olyan 
erő, amely megál l í tha tná egy nép-
nek az igazságos ügyér t folyó har_ 
cát . 

Visinszkij elvtárs felszól í tot ta a 
küldöttnőket : „Sohase h igyjenek 
olyan rágalomnak, hogy a szovjet 
nóp háborút tervez valamely más 
nép ellen. Azonban kész ar ra , hogy 
visszaverje mindazokat , akik ú j 
háború ki robbantására gondolnak." 

A r r a a kérdésére, vá j jon az 
Egyesül t Nemzetek Szervezete ké-

pes-e betölteni h iva tásá t , az álla-
mok közötti viszályok békés ren-
dezése terén, Visinszkij m e g j e . 
gyezte: A szervezet csak akkor 
teljesítheti ezt a fe ladatot , 

ha valóban nemzetközi szer-
vezet lesz és nem válik vala-
mely befolyásos állam, vagy 

csoport eszközévé. 
Arra a kérdésre, „lehetsé-

ges-e az önök kormányának vé-
leménye szerint, hogy a fő álla-
mok vezetői összegyűljenek és 
ismét megtárgyalják a békét fe-
nyegető kérdéseket, Visinszkij 
elvtárs ezt válaszolta: „ez he-
lyes és lehetséges." 

Visinszkij igenlően válaszolt 
arra a kérdésre is: helyesli-e a 
szovjet kormány olyan politika 
folytatását Ázsia népei irányá-
ban, amely lehetővé tenné, hogy 
egyenlő joggal vegyenek részt a 
távoikeleti békét fenyegiető 
problémák megoldásában. 

Példaképeink: 

A Szovje tun ió m i n d e n n é p egyenjogúságáér t k ü z d 

„A Szovjetunió — mondotta 
Visinszkij — mindig a világ és 
benne Ázsia valamennyi népé-
nek teljes egyenjogúsága olda-
lán állott és áll. A KüldótiA 
pég a következő kérdést tette 
feh „Milyen biztosítékot ad az 
On kormánya a világ anyáinak 

* és gyermekeinek arra vonatko-
zóan, hogy elősegíti az atom-
fegyver eltiltását? 

„A szovjet kormány — mon-
dotta Visinszkij elvtárs — 

már adott ilyen biztosíté-
kokat azzal a harccal, ame-
lyet állandóan folytat az em-
berek becsületével és lelkiis-
meretével összeegyeztethe-

tetlen atomfegyver feltétlen 
eltiltásáért, 

bár magának is van atomfegy-
vere. De továbbra is nem ke-
vésbbé követeljük, hogy létesül-
jön — mint Sztálin generalisz-
szimusz mondotta — nemzetközi 
ellenőrzés e tilalom ellenőrzése 
felett. Ezenkívül követeljük, 
hogy aat a kormányt, amely el-
sőnek alkalmazza az atombom-
bát, nyilvánítsák háborús bűnös-
nek." 

Arra a kérdésre: ..Kormányá-
nak véleménye szerint melyik ut 
a leggyorsabb, az olyan ember-
élet és vagyoramegsemmisítésnek 
megállítására, amilyen most a 

koreai konfliktusban történik?" 
Visinszkij eivtárs ezt válaszol-
ta: „A legegyszerűbb, leggyor-
sabb és legcélravezetőbb erre a 
háború befejezése, 

az amerikai és egyéb külföldi 
csapatok haladéktalan kivo-

nása Koreából." 
A küldöttség megkérdezte: 

,Helyesli-e Ön, hogy orszáigának 
asszonyai főrészt vállaljanak egy 
békés világ megteremtésében?" 

„A mi asszonyainknak —mon-
dotta Visinszkij elvtárs — ez a 
legfőbb törekvése." 

Az ENSz n i n c s t ek inte t te l 
az a l a p o k m á n y r a 

Paolone asszony, a küldöttség 
vezetője elmondotta, hogy októ-
ber 24-én ezer amerikai asz-
szonyból álló küldöttség fel 
akarta keresni az Egyesült Nem-
zetek Szervezetét. Midőn azon-
ban megérkeztek, az őrség uta-
sítást kapott, hogy ne bocsássa 
be a küldöttséget. 

„Szeretnénk tudni — mondot-
ta Paolond asszony — nem gon-
dolja-e Visinszkij, hogy a tör-
téntekért teljességgel az Egye-
sült Nemzetek Szervezetére há-
rul a felelősség? Nem jelenti-e 
ez az alapokmány megsértését?" 

Erre a kérdésre válaszolva 
Visinszkij elvtárs kijelentette, 
hogy az utóbbi időben, különö-
sen egyes befolyásos küldöttsé-
geknek. a közgyűlésben elfoglalt 
álláspontja miatt, 

az alapokmány szinte egyál-
talán nincg érvényen. 

Az ülés nyílt, tehát feltételezhe-
tő, hogy mindenki bebocsáíható, 
ha van hely. A sérelem azonban, 
amelyről önök beszélnek, nem 
lep meg engem. Az ENSz-ben 
jelenleg egyes befolyásos kül-
döttségek nem akarják tisztelet-
ben tartani azokat a demokrati-
kus elveket, amelyeken az alap-
okmány épül. Reméljük, hogy ha 
a mienk lesz a többség, akkor 
nem fog sérelem esmi a demok-
ratikus elveken. 

A beszélgetés végén Visin-
szkij elvtárs sok sikert kívánt 
az „Amerikai nők békés védel-
mében" szervezetnek a békéért 
vívott harc nagy és nemes ügyé-
ben. 

Petrovszkij elvtárs, a budapesti III. számú 
sebészeti klinika igazgatója megérkezett Szegedre 

Ma délelőtt tartja első előadását az Ady-téri egyetemen 
Petrovszkij elvtárs szovjet se-

vAÜSZ* professzora budapesti III. 
Számú sebészeti klinika igazga-
tója csütörtök este fsl ívkor 
megérkezett a sebészeti klinikára 

jet orvostudomány támoga-
tását-

A csecsemőhalálozás minimális-
ra csökkenése, az üzemi orvosi 

Weil Emi! elvtárssal, az Jrvos-1 rendelők munkája, a betegség-
egészségügyi Szakszervezet fő- | megelőzés orvosi eljáráso.c be-
. • . i • ' i r« .té : : U , A r r c z o t ű o n «-. t-7mr i/af nrtr '.wtnrin . titkárával. A Sebészeti Kiir.ikan 
a klinika igazgatója, az Egyete-
mi Pártbizottság, a Magyar-
Szovjet Társaság városi titkár-
ságának küldöttei és a szegedi 
üzemek dolgozóinak küldöttsége 
fogadta Petrovszkij elvtársat. 

Szeged dolgozói nevében Sala-
mon Ferenc eivtárs, városi 
MSzT-titkár üdvözölte Petrov-
ezkij elvtársat. Hangsúlyozta, 
hc-gy a magyar orvosok, akik az 
elmúlt rendszerben a kizsákmá-
nyolás és elnyomás következté-
ben tehetségüket nem tud ík a 
nép javára liásznosítani, ma 
iceztvesznek abban a harcban, 
amely a dolgozó nép életszínvo-
nalának, a béke érdekében kifej-
teit erőfeszítéseinek fokozásáért 
folyik. 

A magyar orvosok is fc.sza-
badulásukat a Szovjetunió 
felszabadító harcának kö-
szönhetik és a felszabadulás 
óta állandóan érzik a .->zoy-

vezetése a szovjet orvostudo-
mány tapasztalatainak és segít-
ségének felhasználásával való-
sultak meg. Szeged dolgozói és 
orvosai örömmel vették tudomá-
sul Petrovszkij professzor elv-
társ megérkezését, ezért -ttjöttek 
üdvözölni és átadni ajándékai-
kat, melyekkel a professzor elv-
társ személyén keresztül a Szov-
jetunió iránti hálájukat és sze-
retetüket akarják megmutatni. 
Petrovszkij elvtárs válaszában 
megköszönte a szeretet megnyil-
vánulását, kiemelte, hogy 

az utóbbi években egyre ercr 
sebb a magyar orvostudo-
mánynak a Szovjetunió or-
vostudománya megismerésé-

re irányuló munkája 
és a harmadik számú sebészeti 
klinikán már számos eljárást 
bevezettek a szovjet orvostudo-
mány kiemelkedő eredményeiből. 
Azért jött Szegedre, hogy a 
szegedi orvostudomány munká-
sai számára is könnyebben hoz-

záférhetővé tegye néhány je-
lentős eredmény megismerését. 
Meggyőződése, hogy 

az ilyen kapcsolatok, a szov-
jet és a magyar orvostudo-
mány együttműködését a nép 
egészségének megvédésében 
hathatósan fogják megerő-

síteni. 
A meleghangulatú ünnepség 

után Petrovszkij professzor a Se-
bészeti Klinika vendégeként vacso-
rán vett részt. Ma délelőtt fél 9 
órakor tar t ja Petrovszkij elvtárs 
első előadását az 'A'dy.-téri épület 
l-es számú tantermében a korszerű 
érzéstelenítés egyes kérdéseiről. A 
filmbemutatóval kisért előadás után 

| a professzor műtéti bemutatót tart 
' a Sebészeti Klinikán, Délután fél ti 

órakor a Délmagyarországi Sebész 
Szakcsoport ülésének keretében a 
Sebészeli Klinikán tart előadást a 

szovjet orvostudomány ú jabb irá-
nyairól. Szombaton reggel 'fél 9 
órakor az orvosok és orvostanhall-
gatók részére sebészeti tárgyú szov-
jet filmeket mu'cat be a Sebészeti 
Klinika tantermében. Délelőtt és 
szombaton délután is a szegedi 
egészségügyi intézményeket látogat-
ja meg, ezenkivii! megnézi a Mú-
zeum újjárendezett képtárát és meg-
látogatja a Textilkombinát dolgo-
zóit. 

S z o v j e t s z t a h a n o v i s t á k a b é k é é r t 
Ma tizenöt esztendeje, hogy Sztálin elvtárs emlékezetes nugy be-

szédet elmondotta a Szovjetunió Sztahánovlstáinak Első Kongresszusán. 
Utat mutatott beszédében nemcsak a sztahanovisták számára, de a 
Szovjetunió minden dolgozója számára, hogv miként végezhetik minél 
eredményesebben további munkájukat a termelés fokozása, a minőségi 
munka növelése érdekében. Sztálin élvtárs szavai Irányt mutatnak ma. 
nekünk magyar dolgozóknak Is, akik építjük szocialista társadalmun-
kat. A magyar dolgozók széles réteget Sztálin elvtárs szavainak köve-
tésével és a szovjet dolgozók példája nyomán érnelí el minél jobb 
eredményeket és küzdenek a Szovjetunió által vezetett békeiábor 
megerősítéséért. 

A moszkvai területen lévő „Proletár Győzelem" posztógyár dol-
gozói, Kovaijev főmérnök vezetésével megvalósították a sztahánovista 
munkamódszerek legszélesebb körbe" való terjesztését cs segítséget 
nyújtanak minden dolgözónak, hogy a termelés élenjáróinak tapasztala-
tait a gyakorla'.ban átvegyék és megvalósíthassák. Képünkön Kovaljev 
főmérnököt láthatjuk, amint ecv sztahánovista szövőnőt és egy i f j ú szö-
vőmunliásnöt oktat sztahanovista munkamódszerére. 

A mezőgazdaság minél nagyobbarányú gépesítéséért dolgoznak <? 
kraszn.ojarszki kombájngyár munkásai A munkapadok lelett egyre több 
csillag jelenik meg, amelyek mindegyike egy-egy év normájának telje, 
sjlését jelenti. Felvételünk baloldalán Vladimír Pucskot láthatjuk, oki 
az üzem egyik legjobb munkásaként már 16 év normáját teljesítette. 
Pucskóról felvételürtk békemüszakjának teljesítése közben készült. 
Munkájával bcbizonyi'otta, hogy valóban jól harcol a békéért. 

A szovjet sztahanovisták seeiíis°Qe 
nat»y lendületet adott a Dunai Vasmű 

építfsének 
Az országunkban tartózkodó 

szovjet sztaháuovista épitömun-
kás-Jcüldöttség az elmúlt hét 
eleje óta a Dunai Vasmű lakó-
telep építkezésein dolgozik cs 

áladja módszereit a magyar 
sztahanovistáknak. 

A Dunai Vasmű lakótelep 
építkezésén gyűlt össze az or-
szág minden részéből a tnagas-
épitöipari vállalatok 102 leg-
jobb kztahánovistája, köztük sok 

nő és ifi. Maximenko és a töb-
bi szovjet sztahánovista fárad-
hatatlanul oktatta őket. 

Mult hét vegéig már 75 ma-
gyar sz jahánov ista sajátí-

totta e| módszerüket 
és köztük már sokan kiváló mi-
nőségű munkát végeznek. AI ok-
tatásban segítségükre van Po-
zsonyi Zoltán Kossutö-üíjas 
sztahánovista is. A brigádén el-
ső heti átlagos munkateljesít-
ménye 176 százalék volt. 


