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,Kiváló orvos" és „Érdemes orvos" címmel 

tüntetlek ki száz orvosi 

Július l -én, Semmelweis Ignác, 
a magyar orvostudomány és egész, 
ségügyi kultúra legnagyobb alakja 
születésének évfordulóján „Kiváló 
orvos" és „Érdeme9 orvos" címmel 
tüntetlek ki 100 orvost, akik a 
gyógyítóJnegclőző munka, illetőleg 
a közegészségügy területén kiváló 
eredményeket értek el. 

A z orvos-egészségügyi dolgozók 
szakszervezetének székházában meg. 
tartott ünnepségen Drexler Miklós 
egészségügyi miniszterhelyettes 
megnyitó szavaiban mé.tatía Sem-
melweis Ignác munkásságának je-
lentőségét. 

Zsoldos Sándor egészségügyi mi. 
niszter ünnepi beszédében hang-
súlyozta, hogy az elmúlt évben to-
vább javultak dolgozó -lépünk egész, 
ségügyi viszonyai és orvosaink egy. 
re növekvő érdeklődéssel fordulnak 
a szocializmus építésének nagy 
problémái felé, majd így folytatta: 

Orvosainknak nz eddiginél is töb. 
bet keli tanulnlok a szovjet tudo-
mánytól, még jobban el kell snjátí. 
taniok és minden terú'etcn alkal. 
maznlok a természet és a társada. 

lom fejlődéstörténetének tudomá. 
nyát, a kommunista táisadalom 
építésének tudományát, a marxiz. 
mus.leninizmust. 

Ezután Zsoldos Sándor kiosztotta 
a kitüntetéseket. 

A Kiváló és Érdemes orvosok 
névsora 

I. „Kiváló orvosok" 
Láng Imre (egyetemi tanár, a 

Szegedi Orvostudományi Egyetem 
II.es számú sebészeti Klinika igaz-
K-i tója), 

Kukán Ferenc (egyetemi tanár, 
a Szegedi Orvostudományi Egyetem 
szemészeti klinika igazgatója). 

II. „.Érdemes orvosok" 
Kovács István (adjunktus. Sze. 

gedi Orvostudományi Egyatem szü-
lészeti klinika), 

Takáts László (adjunktus, Sze. 
gedi Orvostudományi Egyetem I. 
sz. sebészeti klinika röntgenlabora-
tóriumának vezetője). 

Ormos Pál (Hódmezővásárhelyi 
kórház igazgatója.) 

Filep Aladár (Csoiigrád-megyei 
kórház szülész-nőorvosa, Szentes.) 

Dibrova vezérőrnagy levele 
Berlin amerikai, angol és francia 

parancsnokához 

Li Szin Man — az elszemtelenedett báb 

Berlin (TASZSZ). Berlin nyugati 
övezetének parancsnokai június 
23-án levelet intéztek Dibrova ve-
zérőrnagyhoz, Berlin szovjet öve-
zetének parancsnokához a Berlin 
keleti övezetében június 17-én tör-
tént utcai rendzavarások ügyében. 

Ezzel kapcsolatban Dibrova ve-
zérőrnagy június 30-án a követke-
ző azonos tartalmú leveleket in-
tézte Berlin amerikai, angol és 
francia parancsnokához: 

- ö n június 23-1 levelében ta-
gadni próbálja azokat a pontosan 
megállapított tényeket, hogy a jú-
nius 17-én Berlin szovjet Övezeté-
ben történt gyújtogatások és egyéb 
garázda cselekmények kezdemé-
nyező a Nyugat-Berlinből küldött 
nagy csoport provokátor és fa-
siszta ügynök volt, akiket fegyver-
rel, vádió-adóberendezésekkel lát-
tak c l és külön e célra kioktattak. 

Ma azonban már senki számára 
sem titok, hogy június 17-én ame-
rikai repülőgépek provokációs röp-
lapokat szórtak Kelet-Berlinre, 
rendzavarásra és a Német Demo-
kratikus Köztársaság kormánya el-
leni megmozdulásra bujtogattak. 

Ismeretes az is, hogy június 
17-én a »Rias« amerikai rádióállo-
más, valamint a Nyugat-Berlinből 
Kelet-Berlin határára, a többi kö-
zött a Potsdamer-Platzra és a 
Potsdamer-Brückehez küldött rá-
dióberendezéssel felszerelt gépko-
csik utasításokat közvetítettek a 
provokátorok számára. 

Június 20-1 levelemhez mellékel-
ve megküldöttem Önöknek a rend-
bontásokért letartóztatott Werner 
Kalkowski kihallgatási jegyzőköny-
vét. Nevezett bevallotta, hogy egy 
Hiver nevű amerikai tiszt küldte 
Nyugat-Berlinből Kelet-Berlinbe 90 
tagú csoporttal együtt, hogy gyúj-
togassanak, rabolják kl az üzlete-
ket és egyéb gaztetteket kövesse-
nek el. ö n jobbnak látja ezt a 
tényt, mint — állítólag — figyel-
met nem érdemlőt mellőzni. A 
tény azonban tény. A tény maga 
helyett beszél. Van több más tény 
is, amely leleplezi, hogy az ame-
rikai tisztek részesek a június 17-i 
Incidensekben. Hivatkozhatom pél-
dául a Berlin amerikai övezeté-
ben lakó Günther-Alois N i m e r v a l -
lomási jegyzőkönyvére. Ezt a 
jegyzőkönyvet a Német Demokra-
tikus Köztársaság nyomozóhatósá-
gai tették közzé. 

Nimcr bevallotta, hogy más pro-
vokátorok csoportjával együtt egy 

amerikai tiszt Berlin szovjet szek-
torába küldte, hogy ott gyújtogas-
sanak és e£yéb gaztetteket köves-
senek el. A provokátorok egy ré-
sze felfegyverzett volt, más részük 
pedig benzines palackokkal volt 
felszerelve, 

Szükségesnek tartom emlékez-
tetni önt , tábornok úr, hogy V. 1. 
Csujkov hadseregtábornok az ame-
rikai, angol és francia főbiztoshoz 
intézett 1952 október 1-i és decem-
ber 30-i levelében számos terror-, 
diverziós és kémcselekményt emii-
tett meg. E cselekményeket olyan, 
Nyugat-Berlinben tartózkodó bű-
nöző szervezetek követték el, mint 
a "Német If júság Szövetsége*, az 
úgynevezett "Embertelenség Ellen 
Küzdő Harci Csoport*, az "Ost-
bureau", stb. V. I. Csujkov tábor-
nok követelte e szervezetek hala-
déktalan megszüntetését és teljes 
joggal az amerikai, angol és fran-
cia megszálló hatóságokra hárította 
a felelősséget az említett terror-
szervezetek bűnös tevékenységé-
nek következményeiért. A tények 
azt mutatják, hogy a három hata-
lom nem tette meg a szükséges in-
tézkedéseket a Nyugat-Berlinben 
meghúzódott említett bűnös szer-
vezetek ellen. 

Figyelmet érdemel az tény, hogy 
Nyugat-Berlinben még a keletber-
lini rendzavarások megszüntetése 
után is tovább folytak a fasiszta 
elemek gyűlései. E gyűléseken je-
len voltak a nyugati megszálló 
hatalmak képviselői. Adenauer, 
Kaiser, Reuter és a június 17-i 
rendzavarások más szervezői pedig 
e gyűléseken a Berlin keleti öve-
zete és a Német Demokratikus Köz-
társaság elleni új kalandokra és 
provokációkra uszítottak. 

ö n n e k , Tábornok Ür, világosan 
kell látnia, hogy az i lyenfajta 
nyugatberlini helyzet veszélyezteti 
a Német Demokratikus Köztársa-
ság közrendjét és lakosságának 
biztonságát. Június 23-i levelében 
kitér az elől, hogy megtegye azo-
kat a szükséges intézkedéseket, 
amelyek biztosítanák annak meg-
szüntetését, hogy 'Kelet-Berlin te-
rületére bűnös elemeket küldje-
nek. Pedig ez a biztosíték elenged-
hetetlenül szükséges feltétele an-
nak, hogy helyreállhasson a forga-
lom Nyugat- és Kelet-Berlin kö-
zött, amint ezt Önhöz intézett ez év 
június 21-1 levelemben megjegyez-
tem, 

Helyreigazifás 
Lapunk tegnapi számában a „ F o -

kozzuk n politikai éberséget" című 
cikkbe gondatlanságból a valóság, 
niak mag nom felelő, hamis adat, 
súlyos hiba került. A cikk „kár-
tevő orvcscsoporiról" bőszéi, nem 
véve figyelembe a Szovjetunió 
Belügyminisztériumának áprili3 4.i 
közleményét, melyből világosan ki-
derült, hogy az orvosok tüen emelt 
vádak nem felelnek meg a való-
ságnak, 

A Szegedi Városi Pártbizottság 
a hami s adat megjelenésének ügyé-
ben vizsgálatot indít és a hiba el. 
követőjét felelősségre vonja. 

A Douglas bíró ellen 
emelt „vádak" kudarca 
Washington (MTI). Az „ A F P " 

washingtoni jelentése szerint „ku. 
darcra van ítélve az amerikai par-
lament több tagjának az a kísérle. 
le, hogy vád alá helyezzék Wiliam 
Douglas bírót, mert annakidején 
elrendelte a Rosenberg-házaspár el. 
leni ítélet végrehajtásának c]lm-
laszlását." 

Wheeler demokratapárti képvi-
selő a képviselőházi igazságügyi 
albizottságában hat pontból álló 
„vádat" emelt Douglas bíró ellen. 
Wheeler elismerte, hogy az a vád, 
hogy Douglas „áruló" és „erkölcsi 
züilöltségre" valló magatartást la. 
másított hamis volt. A z amerikai 
képviselő „képtelen volt az á r u . 
lásra vonatkozó vádját megindo-
kolni" és csupán annyit jelentett 
ki, hogy o bíró beszédének egyes 
tészei alkalmasak arra, hogy az 
„ellenséges propaganda. felhaisz-
r.álja.'1 A továbbiakban Wheeler 
azt is kénytelen volt elismerni, 
hogy Douglas bíró végzése — 
amellyel elrendelje a Rosenberg-
házaspár kivégzésének elhalasztását 
— teljesen törvényes volt. 

Az amerikai képviselőház 
elfogadta az új hadügyi 

költségvetést 

(MTI). A z „ A F P " hírügynökség 
washingtoni jelentésében közölte, 
hogy az amerikai képviselőház 
költségvetési bizottsága szombaton 
elfogadta a hadügyminisztérium új 
költségvetési tervezetét. 

Eszerint az Egyesült Államok 
hadikiadásainak összege az ú j 
pénzügyi évben 34.434.140.500 dol. 
lár. Ebből az összegből a száraz, 
földi hadsereg céljaira közel 13 
milliárd dollárt, a haditengerészet, 
re több, mint 9 milliárd 384 millió 
dollárt, a légierők fejlesztésére 11 
milliárd 48 millió dollárt, a had-
ügyminisztérium költségeire és 
egyéb kiadások fedezésére pedig 
mintegy 1 milliárd 20 millió dol-
lárt fordítanak. 

A közeli napokban már 
4 - 5 0 0 0 vasúti kocsit 

biztosit a MÁV 
a gabonaszállítások 

zavartalan lebonyolításához 

A M Á V július első 10 napjában 
az ország különböző részein elő. 
reláthatólag 4—5000 vasúti ko-
csit bocsát rendelkezésre a gabo* 
naszállításiokhoz. Rendbehozták a 
szállítások cél jára kijelölt vago-
nokat, lécekkel lefedték a vas-
úti kocsik oldalán és al ján lévő 
Tésekcj, kijavíto'ták a hibás tető-
szerkezetet, hogy mentesítsék a 
szállílmányokat az esetleges be-
ázástól. 

A g'aibor.aszállítmányok érkezése 
előtt néhány órával a vasút érte-
síti a tárházak dolgozóit, hogy 
időben felkészülhessenek a külde-
mények fogadására, illetve a vago-
nok kirakására. 

A finn köztársasági elnök 
tanácskozása 

a kormányválság megoldásáról 

Helsinki (TASZSZ). Június 30. 
án Paasikivi köztársasági elnököt 
meglátogatlak a parlamenti kép-
viselőcsoportok elnökei és beszélge-
tést folytatjuk vele a kormányvál-
ság megoldásáról. A Finn Nép 
Demokratikus Uniója képviselöcso. 
portjának vezetői azt a kívánságu-
kat fejezlek ki, hogy a Finn Nép 
Demokratikus Uniója, az Agrár-
szövetség és a Szociáldemokrata 
Párt képviselőiből alakítsanak ú j 
kormányt. Rámutattak, hogy nem 
ellenzik a haláridő előtli parlamenti 
választások megtarjását ha az 
szükségesnek bizonyul. 

A Szociáldemokrata Párt parla-
menti csoportjának képviselői a 
képviselőház sürgős feloszlatása és 
új választások megtartása mellett 
foglaljak állási. Javasolták, hogy 
az új képviselőház megválasztásá-
ig hivatalnok kormányt alakítsanak. 

Ki az úr Dél-Koreában, Li Szin 
Man vagy az ENSZ-paranesnok-
ság? — tette fel a kérdést Nehru 
indiai miniszterelnök június 25-én. 
Bármilyen különösen hangzik ez, 
mint kérdés — ez a valósagban 
mégis kérdés. Mark Clark azt ál-
lítja magáról, hogy az ENSZ-pa-
rancsnokság vezetője és mégis ki-
jelentette. hogy nem felelős a 
nagyszámú hadifogoly »szabadon-
bocsátásáért*, vagyis nem paran-
csolhat Li Szin Mannak. Ellenke-
zőleg; Li Szin Man az, aki az 
ENSZ-parancsnokság parancsnoká-
nak parancsol és egyre mélyebben 
sodorja a "szövetségeseket* a ko-
reai háborúba. 

Li Szin Man elrendelte a hadi-
foglyok "szabadonbocsátást*. Clark 
tábornok pedig eltűrte, hogy Li 
Szin Man ezen a címen a hadifog-
lyok nagy tömegét elhurcolja az 
amerikai hadifogolytáborokból. 
Sőt, Clark ráparancsolt az ameri-
kai katonai rendőrségre, hogy ne 
nyúljon a "szabadonbocsátott* ha-
difoglyokhoz. 

Li Szin Man kijelenti, hogy nem 
akar fegyverszünetet és igy Clark 
nem tudta aláírni a már teljesen 
elkészült fegyverszüneti egyez-
ményt. Li Szin Man a háború foly-
tatását követeli és az Egyesült Á l -
lamok erre belegyeznek, hogy ka-
tonai szövetséget kötnek vele. Li 
Szin Man azzal fenyegetőzik, hogy 
ha az Egyesült Államok nem fo-
gadják el feltételeit, akkor sztrájk-
ra szólítja fel az Egyesült .Ál la-
mok fegyveres erőinek szolgálatá-
ban dolgozó koreai polgári szemé-
lyeket, hogy ezzel nehézségeket 
okozzon az ENSZ-parancsnokság-
nak. 

Amikor MacArthur 1945-ben, a 
japán seregeknek a Szovjetuniótól 
szenvedett veresége után partra-
szállt Koreában, feloszlatta a népi 
bizottságokat, amelyeket a koreai 
nép állított fe l és továbbra is 
fenntartotta a japánok rendőrségi 
rendszerét, amely a koreai nép el-
nyomására szolgált. Ezután felszó-
lította Li Szin Mant, hogy térjen 
haza Amerikából és átadta neki a 
közigazgatást és a rendőrséget. Li 
Szin Man az amerikai katonai ha-
tóságok támogatásával fenntar-
totta a "különleges rendőrséget*, 
amelyet a koreai nép teljes szivé-
ből gyűlölt a japán megszállás 
alatt tanúsított aljas magatartá-
sáért. 

Li Szin Man fasiszta országgá 
változtatta Dél-Koreát és csak az 
amerikaiak támogatásának és 
gengsztereinek, a "különleges 

rcndőrség«-nek köszönheti hatal-
mát. Annyira népszerűtlen Dél-
Koreában, hogy az 1948-as válasz-
tások előtt közszájon forgott az a 
mondás, hogy ha egy kutya jelöl-
tetné magát Li Szin Mannal szem-
ben, azt is szívesebben választa-
nák meg, mint őt. Li Szin Man 
csak gengszterei, a rendőrség és az 
amerikai dollárok segítségével 
tudta magát elnökké választtatni. 

Amikor az Egyesült Ál lamok 
a Koreában szenvedett súlyos 
veszteségek és a világ népeinek 
egyre erősödő nyomása következ-
tében kénytelenek voltak fontolóra 
venni az agresszív háború befeje-
zését, Li Szin Man igen előnyös 
helyzetbe került az alkudozás 
szempontjából. Nagyon jól tudja, 
hogy hatalmas támogatói vannak 
az Egyesült Államokban és ugyan-
akkor nélkülözhetetlennek tart ja 
magát, mert a rendelkezésére álló 
18 hadosztály jelentős tartalék 
Amerika számára a támadó há-
ború folytatásához. Éppen ezért, 
minél közelebb jön a koreai fegy-
verszünet, annál d ü h ö d t e d e n or-
dítja, hogy »nem kell fegyverszü-
net* s hirdeti: "Folytat juk a har-
cot, ha kell, egyedül is«. 

Mindent egybevetve úgy tűnik, 
hogy a bábból gazda le t t a kutya 
a vadász fölé kerekedett?. Furcsa 
azonban az, hogy az amerikaiak, 
akik szeretnek kérkedni világural-
mukkal, nem találnak ebben sem-
mi megalázót. És Washingtonban 
a legnagyobb gondban vannak 
amiatt, hogy váj jon mit tennének, 
ha Li Szin Man éppen most meg 
találna halni. 

Ügy látszik azonban, hogy — 
látva az amerikaiak hallgatólagos 
belegyezését — mindjobban el-
szemtelenedik. A "Christian Scien-
ce Monitor* írja Li Szin Man sza-
botázsáról: " A farok éppen úgy 
nem tehet valamit a - s a j á t szakál-
lára*, mint a f e j és hogy a farok 
csóválja a kutyát, az csak akkor 
történhet, ha a fe j reménytelenül 
meg van zavarodva*. 

Még nem látszik világosan, hogy 
az amerikai " f e j * merre akar 
menni. Washingtonban és Szöulban 
lázasan tárgyalnak és Robertson, 
Eisenhower személyes küldötte va-
sárnap harmadszor ült össze Li 
Szin Mannal, aki a szakadék szé-
lére sodorta a fegyverszünetet. De 
végső soron Washingtonban kell 
eldönteni, hogy vájjon a »fej* 
parancsol-e »a faroknak* — vagy 
fordítva. 

Kiang Nan 

Berlin szovjet övezetében megszűnt minden 

közlekedési és forgalmi korlátozás 

Berlin (MTI). Dibrova vezérőr-
nagy, Berlin szovjet övezetének 
parancsnoka július 1-ével hatály, 
talanította június 17-én kiadóit 
rendeletét, amelynek értelmében a 
s/ovjet övezet területén nz éjszakai 
órákban járművök és gyalogosok 
nom közlekedhetnek. Berlin szov-
jet övezetében július l_én megszűnt 
minden közlekedési és forgalmi 
korlájozás. 

Dibrova vezérőrnagy, a szovjet 
övezet parancsnoka a nyugati öve. 

zotak parancsnokainak újnbb leve-
lére válaszolva iámét kijelentelte, 
» Kelet- és Nyugat-Berlin közötti 
kapcsolat és összeköttetés vissza, 
állítását csnk abban az eselben en-
gedélyezi, ha az amerikai, angol 
és francia övezet katonai parancs-
nokai megfelelő intézkedésekkel 
biztosítják, hogy Nyugat-Berlinből 
nem küldenek többé Kelet-Berlinbe 
rendzavarást szíjó fasiszta ügynö-
köket. ' 

Úi f 
Több, mint három 

évvel ezelőtt három 
fiatal f iú. Polgár 
Iván, Blahut Já-
nos és Domonkos 
László a Vegyiipari 
Technikum húrom ta-
nulója pártnapon vet-
tek részt a Rókus II. 
pártszervezetben. F i a . 
tnlok voltak még, a 
párt belső életét nem 
ismerték, de volt va-
lami ami vonzotta 
őket a párthoz. A z 
egyiket talán az. 
hogy egyszerű mun-
kás gyermeke volt 
és érezte, mit kapott 
ő azzal, hogy ma 
egyetemre készülhet. 
A másik falusi zsel-
lérgyerek volt. aki a 
felszabadulás előtt ta-
lán még nagyvárost 
sem látott és most 
mérnök lehet. A har-
madik az is tudta, 
érezte, hogy mind 
uzt a lehetőséget, ami 
ma előt'e áll a mun. 
káscsztály pártjának 
köszönheti, aki ú j éle. 
tet teremtett az i f jú-
ságnak i,s. És ettől 
az idő'ől kezdve egy-
re gyakrabban lehe-
tett őket látni az elv. 
társak között akkor 
is, ha nem volt pár*. 
nap. Gyakran eljár-
tak a népnevelő érte-
kezletre is és a párt-
szervezet titkára. S á r 
vári elvtárs beosz-
totta őket népnevelő 
munkára, melyet fia-
talos lelkesedéssel \é. 
geztek. 

Mindhárman az ',s. 
kola legjobb tam.ói 
közé tartoznak. Min-
den alkalommal pél-
dásan készültek az 
órára és szívesen ge. 
gítetlék a. gyengébb 
képzettségű ta.'.ulólár. 

e l a d a t o k e 
saikat. Tanáraik, ta. 
nulótársaik szerették 
őket. Tanáraiktól 
számtalanszor kaptok 
dicséretet e utána 
még fokozottabb sznr. 
ga lommal végezték 
munkájukaf. 

A pártszervezetben 
megismerték a mun-
kásosztály évtizedes 
harcát, melyet a fel-
szabadulásukért vív-
ta1', s megismerték a 
szocializmus alapgon. 
dolnitait. A p j u k r a 
gondoltak valameny. 
nyien, akik elnyo-
mott, nincstelenek 
vojtak s m a a szo-
cializmus felépítésé-
nek harcosai. Gondo. 
latban megjelent előt. 
tük o jövő, a szoc;a-
lis'a Magyarország 
képe. 

Igen- Érdemes har-
colni, küzdeni a párt-
ért. a munkásosz-
tályért, P:7. i f júság jő. 
Vöjéért. Ezt gondol-
ták, amikor jelentkez-
tek tag jelöltfel vételre. 
Azó'a több. mint két 
és fél év telt el. mint 
ők mondják: hofezú 
idő az ő fiatal é'o* 
lükben. 

— Most úgy érez. 
zük. hooy egy nagy 
családból távozunk — 
írják levelükben, me-
lyet n pártszervezet, 
nok ír jak, miufán ki-
tűnő eredménnyel 
érettségizték és ké-
szülnek továbbtanu-
lásra. 

A három i f j ú kom. 
munista tudja köte-
lességét. A becsüle-
tei munkával meg-
szerzett érettségi bi. 
zopyítvány újabb 
r a g y föladatok meg. 

Ő i t 
oldására serkeni i őket. 
Tudják azt, hogy ál-
lamunknak egyre több 
jólképzett szakem-
berre van szüksége. 
B'lnhut János elvtárs 
a Veszprémi Nehéz-
vegyipari Egye'emre 
megy. P o l g á r Iván 
a Butlapea|i Tudo. 
mányegyetem ve-
gyószikarára jelent-
kezetf. Domonkos 
László elvtárs n Nép-
hadsereg kötelékében 
teljesít majd szolgá-
latot. 

í g y alakul a sorsa, 
a mai magyar f iatal , 
ságnak. A jövő bizlos 
tudatában, bátran ter-
veznek és vágyaikat, 
céljaikat megvalósít, 
ják. 

— Soha egy pilla-
natra nem feledjük cl 
— mondják a tevéi 
befejező soraiban — , 
hogv tanulásunkat, 
eredményeinket népi 
demokrácián^ te'te 
lehetővé ós hogy 
mindent a pártnak s 
Rákosi elvtársnak kö-
szönhetünk. Bárhová 
állít az é'et bennün-
ket. igyekszünk min. 
denütt párt'ághoz 
méltóan megállni he-
lyünket, hogy a bé-
kének és a szocializ-
mus építésének tán" 
lorithatatlíün harcosai 
legyünk. 

í g y gondolkodik a 
magyar i f júság óri-
ási többsége. Tizezer 
szánva vannak bla-
hut Jánosok, domon. 
kos lúszlók é* céljuk 
csak egy lehet: az 
élet minden területén 
úgv állják meg he-
lyüket. ahogy o/t a 
hfza. a Pár: a dolgo-
zó TI ón erdeke meg-
kívánja. 

(Gera) 


