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Az ENSZ-közgyulés 
elnapolta ülésszakát 
Az ENSZ-közgyűlés pénte-

ken — magyar idő szerint 
éjszakai ülésén — június ele-
iéig elnapolta jelenlegi 16. 
ülésszakát. Ezt megelőzően 
88 szavazattal, ellenszavazat 
nélkül. 11 tartózkodással eb-
fogadta azt a határozati ja-
vaslatot, amely feltételesen 
július elsejét jelöli meg Ru-
anda Urundi gyámsági terü-
let függetlenné válásának 
időpontjaként. 

Összeül az Országos Béketanács 
elnöksége 

Akcióprogramot vitat meg a júliusban sorra kerülő moszkvai 
béke-világkongresszussal kapcsolat ban 

A Béke-Világtanács leg- között Moszkvában világ-
utóbbi ülésszakán csaknem kongresszust tar tanák az ál-
hetven ország küldötteinek talános leszerelésért és a bé-
részvételével elhatározták, kéért. 
hogy az idén júliun 9—14-e A nagyszabásúnak ígérkező 

Idén több mint százmillió forintot fordítanak 
a Szegedi Orvostudományi Egyetem 

fenntartására és fejlesztésére 
A Szegedi 

nyi Egyetem 
godik az idén. Az évi prog-
ramban jelentős beruházá-
sok, felújítások szerepelnek, 
6 nyolc és fél millió forint-
tal több a költségvetési ke-
ret is, mint tavaly. Az egyik 

Orvostudomá- sebészeti klinikán tíz újabb 
tovább gazda- ágyat állítottak be a bete-

gek számára. 
Jelentős felújításokat fe-

jeznek be, vagy kezdenek 
meg az idén. Az anatómiai 
épületben új központi fűtést, 
ezenkívül elektromos szellő-

legjelentősebb beruházás a zőberendezést szerelnek fel. 
kétszáz személyes új diák-
szálló befejezése, melyre ösz-
szesen tizenegy és fél millid 
forintot fordítanak. 

Dél-Magyarország legkor-
szerűbb otthonát építik és 
szerelik fel. A háromemele-

Hamarosan befejeződik a 
gyógyszerészkari intézetek 
Eötvös utcai, háromemeletes 
épületének felújítása is. Az 
utóbbi helyre már a köl- osztályt, ahol a" rákos bete-

riumot és izotóplaboratóri-
umot, kísérleti állatok tartá-
sára és megfigyelésére szol-
gáló helyiséget, valamint te-
herliftet kap. A szülészeti 
klinika új műtő részleggel 
bővül, s már megérkezett egy-
modern sterilizáló gép is. 

A további program 
A felújítások során kiala-

kítanak egy új ' onkológiai 

tözködést is megkezdték, 
á közeli hetekben áz egész-

les épületben négyágyas ségügyi miniszter adja ét ün-
diákszobák, hétszáz szemé- nepélvesen rendeltetésének a 
lyes étterem, társalgó, könyv- kutatásra és oktatásra kivá-
tór, orvosi rendelő, tanuló- íóan felszerelt, korszerű ié-
es betegszobák lesznek. Az tesítményt. 
egyetemi városnegyed új lé-
tesítményét szép park övezi, 
ahova művészi szobrot, is el-
helyeznek. 

A Csongrád Megyei Építő-
ipari Vállalat vezetői igére-
let tettek, hogy az október 
30-i határidő előtt, már a 
tanév kezdetekor, szeptem-
ber elején átadják az épüle-
tet.. Az építkezés gyorsításá-
hoz az orvosegyetemi KISZ-
szervezet is segítséget nyújt: 
jelentős társadalmi munkát 
szervezett a hallgatók köré-
ben. 

Külföldi gépek 
Sokat költenek nagyobb, 

Új gépek és műszerek be-
szerzésére. A többi között 
konyhagépeket és göztálaló-
kat. mélyhűtő-gépeket vásá-
rolnak. Az oktató- és kuta-
tómunka további segítésére 
gyógyszeripari gépeket sze-
reznek be, a sebészeti klini-
kát különleges, személyke-
reső berendezéssel látják el, 
mely nem zavarja a betegek 
nyugalmát, mint a berregő 
telefon. E berendezést más 
néven -zsebtelefonnak* . is 
nevezik, s mint ilyen, első 
lesz Szegeden. 

Külön említésre méltó, 
hogy az Egészségügyi Mi-
nisztérium központi hitelke-
retéből speciális, főképpen 
külföldi, gyógyítást és kuta-
tást szolgáló gépeket kap a 
Szegedi Orvostudományi 
Egyetem. A Magyar Tudo-
mányos Akadémia is jelen-
tós összeggel támogatja az 
egyes klinikák és tudomá-
nyos intézetek kutatómunká-
ját. 

Ezerkétszáz férőhely 
A Szegedi Orvostudományi 

Egyetem idei költségvetése — 
melyben a beruházások, fel-
újítások. beszerzések nem 
szerepelnek, viszont a mun-
kabérek is benne vannak — 
85 millió forint, nyolc és fél 
millióval több. mint tavaly. 
A klinikai férőhelyek száma 
1300-ra emelkedett az idén. 

A fül-, orr-, gégeklinikán 
például tizenőt, a II. számú 

Korszerűsítik 
a klinikákat 

Az I. számú belklinikán a 
többi között kényelmesebb 
kórtermeket alakítanak ki, a 
betegek nagyobb nyugalma 
végett »boxosít.ják*, azaz ki-
sebb részekre osztják a sok 
férőhelyes helyiségeket, tö-
kéletesebb világítást ós víz-

geket kezelik, s a nagyfeza-
bású programban szerepel 
még — hogy csak néhányat 
említsünk — izotóplaborató-
rium létesítése, meg egy sze-
mélylift, a röntgenfelszere-
lés és helyiség további bő-
vítése, korszerűsítése. 

Az' I. számú sebészeti kli-
nikán ugyancsak új személy-
szállító liftet szerelnek fel. 

A klinikai kazánkémények 
is meghosszabbodnak ebben 
az esztendőben. Ma már sok-
kal több energiára van szük-
ség, mint egy-két évtizeddel 
ezelőtt, s ezzel a módszer-
rel növelni tudják a kazá-
nok hatásfokát, nem is szói-

ellátást biztosítanak a z épü- va arról, hogy körülbelül 
let minden részében. Ugyan-
itt továbbfejlesztik a rönt-
genklinikát ls. 

Ebben az esztendőben 
megkezdődik a szülészeti és 
nőgyógyászati klinika teljes 
felújítása és korszerűsítése 
is. Az itteni kórélettani tan-
szék korszerű, új laborató-

hatszázalékos szénmeg taka-
rítást érhetnek el. 

összegezve a fentieket: a 
Szegedi Orvostudományi 
Egyetemre, ahol betegeket 
gyógyítanak, tudományos ku-
tatásokat végeznek, s oktat-
ják a jövő nemzedékét, idén 
több mint százmillió forin-
tot fordít államunk. 

— A háború nélküli világ 
kívánsága mélyen él az em-
berek szívében. Ezért hatá-
roztuk el, hogy világkong-
resszust hívunk össze Moszk-
vában az általános és teljes 

eseményről J. D. Bernal pro- i e s z e relés , valamint a béke 
fesszor, a Béke-Világtanács kérdéseinek megvitatására. A 
ügyvezető elnöke felhívást tanácskozásra meghívunk 
bocsátott ki, amelyet most minden szervezetet és moz-
juttattak el az Országos Bé-
ketanácshoz. 

— Az emberek mindenütt 
a világon — állapítja meg 
egyebek között a felhívás — 
napról napra határozattab-
ban tiltakoznak a nukleáris 

galmat, minden nőt és férfit, 
aki elitéli a háborút és kész 
részt vállalani a béke-világ-
mozgalom előtt álló nagy 
feladatok megoldásából. Ezen 
a kongresszuson nyíltan és 
szabadon vitatkozhatunk a 

megsemmisülés fenyegetése béke és a leszerelés vala-
ellen — hangzik a felhívás. — mennyi kérdéséről — hagsú-
A veszély ma is fennáll, sőt lyozza felhívásában Bernal 
növekszik. Üj utakat kell te- professzor. 
hát találnunk ahhoz, hogy Hazánkban rövidesen ösz~ 
eltüntessük világunkból az szehivják az Országos Béke-
atomfegyvereket. Reményke- tanács elnökségét, amelynek 
dünk, hogy 1962. lesz az az ülésén a társadalom minden 
év, amelyben a kormányok rétegének részvételével állást 
megteszik az első lepeseket a f o g l a ] n a k a Béke-Világtanács 
leszerelesi egyezmenyek meg- 8 . 8 

kötésének útján. Napjaink elnokenek felhívásával kap-
legégetöbb követelése ugyan- csolatban. Meghatározzák a 
is az általános, teljes és el- tennivalókat, s kidolgozzák a 
lenörzött leszerelés, amely leszerelési világkongresszus 
magaban foglalja az atom- . . . . , ,, , 
fegyver-készletek megsemmi- megnyitásáig tartó időszakra 
sitését is. szóló akcióprogramot. 

Ma: 
Választások 
Bulgáriában 

A testvéri bolgár nép éle-
tében ma nagy fontosságú 
eseményre kerül sor: a nyolc-
milliós nemzet mintegy öt és 
fél millió választópolgára já-
rul az úrnák elé, hogy meg-
válassza a negyedik bolgár 
nemzetgyűlés új képviselőit, 
a népi tanácsok tagjait, a 
népi ülnököket és a népi bí-
rákat. 

A ma sorrakerülö válasz-
tások több vonatkozásban 
különböznek az eddigiektől. 
Mindenekelőtt abban, hogy a 
bolgár alkotmány elmúlt évi 
módosítása értelmében az ed-
digi 30 ezer lakossal szem-
ben most 25 ezer lakos küld 
egy képviselőt és 2 ezererei 
szemben 1500 lakosra jut egy 
tanácstag. A korábbi 254 he-
lyett ma tehát 321 képvise-
lőt választanak meg, s a ta-
nácstagok száma az eddigi 
42 546 helyett 52 082 lesz. A 
tanácstagok és a képviselők 
számának emelését a megnő* 
vekedett feladatok tettéle 
szükségessé. 

A mai választások egyik új 
vonása, hogy minden eddigi-
nél több az új képviselője-
löltek száma: a képviselők 
kétharmadát első ízben jelöl-
ték e tisztségre, s mindössze 
129 olyan jelölt van, aki az 
előző választás során is kép-
viselői mandátumot kapott 

Algír véres délutánja 
Az OAS-terroristák fokozzák zavartkeltő akcióikat 

Algír városa szombaton cia katonai erők csak akkor szüneti egyezmény aláírása 
újabb véres események szín- vonultak be Algírba, amikor előtt elmergesiteni a hely-
helye volt. Ay. OAS terroris- az OAS bérgyilkosai már el- zetet Algírban. Az FLN jel-
+ . „ l _ I . i l . 1 . . . . . . . . tái a kora délután órákban 
Bab El Oued európai lakos-
ságú városnegyed utcáin 

hajtó vad ásza tot indítottak 
a szomszédos arab városré-
szekbe tartó muzulmánok-
r a A terroristák pisztollyal 
és géppisztollyal tüzeltek az 
arabokra az utcákon és az 
ablakokból. Míg — mint az 
AP írja — a negyed lakói 
az erkélyekről nézték a mé-
szárlást. A véres színjáték-
nak mintegy 20 arab halottja 
vo l t 

A várost körülvevő fran-

végezték munkájukat. szava — mint az AP írja — 
Mintegy 20 000 katona 'SF hangzik: »Ne hagyjátok 
szállta meg Algír Iegfonto- magatokat provokálni —. 

acélidegekre van szükség!* 
Oranban szombaton ' a* 

OAS a hajnal i órákban is-
m é t vakmerő támadás t ha j -
tott végre, noha a városban 
több mint kétezer főnyi biz-
tonsági erőt vontak össze. A 
terroristák egy kommandója 
behatolt a rendőrségre és — 

Az algériai szabadsághar- minden ellenállás nélkül — 
cosok ugyanakkor szembe- elvitte azokat a fegyvereket, 
szálltak a provokációkkal, amelyek a rendőrség korábbi 

sabb pont ja i t 
és lezárta Bab El Oued és 
a szomszédos arab városré-
szek határát, hogy megaka-
dályozza az arabok ellentün-
teíését. Bab El Oudeben to-
vábbi intézkedésekig kijá-
rási tilalmat rendeltek el. 

A Délrost pozdorjalemez üzemében 

(Somogyink felv.) 
Csaknem 890 kombinált szobabútorra elégseges pozdorja! emez-bútorlapot készítenek havonta a Délrost újszegedi 
telepen. Felvételünk a csiszoló üzemrészben készült, ahol a présből kiszedett nagy lemezeket gépek segítségével 

egyenletesre csiszolják ragasztás előtt 

rajtaütésein kobzott el az 
OAS embereitől. A Maghreb 
hírügynökség rámutat, hogy 
a fegyvereknek ez az alig ál-
cázott visszaadása 

u jabb nyilvánvaló bizonyí-
téka a fasiszták és a f r an -
cia katonaság összejátszá-
sának. 
A Maghreb hírügynökség 

másik jelentése beszámol ar-
ról, hogy csütörtökön a Bar-
berousse-i fogházból valójá-
ban 26 algériai hazafi szö-
kött meg — a francia ható-
ságok jelentése — mint is-
meretes — csak 4 fogoly 
szökéséről adott hírt. Az ak-
cióban résztvevő 26 ember 
közül 20 megmenekült, hatot 
pedig elfogtak. Hármat a 
franciák azonnal kivégeztek. 

Az Humanité nyomdája el-
len megkísérelt bombame-
rénylet után 

az OAS banditái szombat-
ra virradó éjjel a Francia 
Kommunista Pár t Sza jna 
megyei szervezetének pá-
rizsi székháza ellen intéz-
lek ú jabb támadást . 

A pártház őrsége éjféltájt 
arra lett figyelmes, hogy egy 
ismeretlen ember csomagot 
helyez el az épület kapuja 
előtt, majd futásnak ered. A 
munkásorök azonnal meg-
vizsgálták a csomagot, amely 
robbanóanyagot tar talmazott . 
A bombá t á r ta lmat lanná- te t -
ték. 


