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Korunk nagy feladata 
a béke megvédése 

Megkezdte munkáját Moszkvában a leszerelési 
és béke-világkongresszus 

A tanácskozáson ma Hruscsov is felszólal 
Hétfőn reggel a moszkvai Kreml kong-

resszusi palotájában ünnepélyesen megnyílt 
a leszerelési és béke-világkongresszus. 

Már egy órával a kitűzött idő előtt gyü-
lekeztek a világ több mint száz országából 
érkezett küldöttek a palota főbejáratánál. 

A kongresszusi teremben az elnöki emel-
vény fölött hófehér alapon hétnyelvű, kék 
betűs felirat és Picasso világhírűvé vált 
plakátja fogadja a küldötteket. Az angol, 
orosz, spanyol, francia, kínai, arab és né-
met nyelvű felirat igy hangzik: világkong-
resszus az általános leszerelésért és a bé-
kéért. 

A magyar küldöttség az első sorokban, 
közvetlenül a szónoki emelvény előtt fog-
lal helyet. A tolmácsberendezés kilences 
számú vonalán minden szú magyar nyel-
ven is elhangzik. 

Magyar idő szerint pontosan fél nyolc 
órakor megszólalt az elnökség csengője. A 
terem mennyezetén kigyulladtak a négy-

millió gyertya fényét sugárzó világító-
testek. A nemzetközi Lenin békedíjas Olga 
Poblete asszony, santiagói egyetemi tamár 
jelent meg az emelvényen. Rövid beszédé-
ben az előkészítő bizottság nevében javas-
latokat tett a kongresszus elnökségének és 
titkárságának összetételére. 

A kongresszus körülbelül 150 tagú el-
nökséget választott, valamennyi ország de-
legációjából. Hazánk képviseletében Szaka-
sits Árpád, a Béke-világtanács tagja, a Ma-
gyar Országos Béketanács elnöke foglal he-
lyet az elnökségben. 

Ezt követően Eugenie Cotton asszony, 
a megnyitó ünnepség elnöke mondott rö-
vid üdvözlő beszédet. E béke-világkongresz-
szuson — mondotta egyebek között — 
több mint száz ország küldöttei vesznek 
részt. A világtörténelemben — állapította 
meg — először nyílik meg ilyen tekintélyes, 
széles körű, reprezentatív béketalálkozó. 

A kongresszus ülései, bizottságai 
Eugenie Cotton után Ivor bizottság pedig a leszerelés 

Montagu, a titkárság tagja erkölcsi, kulturális, egészség-
szólalt fel. Elmondotta, hogy ügyi és jogi vonatkozásait 
a kongresszus során kevés fogja megvitatni, 
teljes ülést tartanak, majd Ezenkívül 12 szakmai, il-
kérte a küldötteket, hogy ró- letve érdeklődési csoport fog 
vid. legfeljebb 10 perces fel- alakulni, 
szólal ásókban terjesszék elő A 1 2 csoportban szakmák, 
velemenyüket hogy minél a l e t v e érdeklődési körök 
többen felszólalhassanak szerint jönnek majd össze 

Montagu bejelentette, hogy a kongresszus küldöttei, 
kedden délután, magyar xdo E csoportok a következők: 
szerint 13 orakor, külön ülést parlamenti képviselők cso-
tart a kongresszus. Ezen fel- portja; szakszervezeti funk-
olvassak a 18 tagu leszere- cionáriusok; nők; fiatalok; 
lési bizottságban résztvevő p a p o k ^ egyházi személyi-
aUamok kormányfőinek üze- sé g ek; újságírók, írók; tudó-
neteit. Eddig kilenc kor- s o k : orvosok; jogászok; film-
manyfo valaszolt Bernal pro- 5Zínházi és művészeti, vala-
íesszor hozzá intézett uzene- m j n t építészeti szakembe-
tere- rek; pedagógusok. 

A kilenc kormányfő közül Montagu bejelentette, hogy 
N. Sz. Hruscsov szovjet Alekszij patriárka, az orosz 
miniszterelnök személyesen pravoszláv egyház főpapja 
is megjelenik a kongresz- jövő vasárnapra Zagorszkba, 
szuson és ismerteti aszov- az egyház Moszkva melletti 
jet kormány álláspontját székhelyére meghívta a 

az általános és teljes lesze- kongresszus valamennyi egy-
relés kérdésében. h a z i résztvevőjét, felekezeti 

Ezt a bejelentést a kong- különbségre való tekintet 
resszus küldöttei, a megje- nélkül. 
lent vendégek és a megfi- Ugyancsak közölte, hogy 
gyelők tapsviharral fogadták. a kongresszus utolsó nap-

A továbbiakban Montagu ján, július 14-én. teljes 
közölte, rhogy ülésen fogják előterjeszteni 

a kongresszus négy bizott- a világ népeihez intézendő 
ságot alakit. felhívását. 

Az első bizottság a leszere- elfogadás végett 
lés politikai és technikai vo- A kongresszus jóváhagyta 
natkozásait, a második a le- Montagu javaslatait, 
szerelés gazdasági kihatásait, Ezt követően Bernal pro-
a harmadik a leszerelés és a fesszor, a Béke-világtanács 
nemzeti függetlenség kölcsö- elnöke megkezdte beszámoló-
nös kapcsolatát, a negyedik jának ismertetését. 

Bernát professzor? 

Van lehetőség a megegyezésre! 
John Bernal professzor, a Emlékeztetett a legutóbbi 

Béke-világtanács ügyvezető brüsszeli kerekasztal-értekez-
elnöke beszámolója elején j e t javaslataira és ezzel kap-
rámutatott: csolatban megállapította, 

a fő cél, amely a kong- hogy 
resszus résztvevőit össze- van lehetőség a nag.vhatal-
hozta, »az a törekvés, hogy m a k közötti kompromisz-
az emberek millióinak szumra 
képviselői lehetőséget kap- A k o n g r e s s z u s feladata elő-
,ianak gondolataik őszinte . 
kifejtésére- mozdítani, hogy megtaláljak, 
A genfi leszerelési tárgya- méghozzá gyorsan, a komp-

iások kritikus szakaszba ju- romisszumot. 
tottak — folytatta a szónok. A békeharcosokat összefűzi 
— A kongresszus résztvevői- a közös cél: Jz általános és 
nek célja «olyan erőfeszíté- teljes leszerelés. "Feladatunk 
sekre mozgósítani az embe- annak megakadályozása — 
reket, amelyeknek segítségé- mondotta —, hogy a kato-
vel nyomást gyakorolhatnak nák befolyásolhassák a le-
a kormányokra a leszere- szerelési tárgyalások mene-
lési tárgyalások sikere érde- tét«. 
kében«. Bernal professzor ki- Bernal megjegyezte, hogy 
jelentette, hogy bár három éve tárgyalnak a 

fontos volna egyezményt nukleáris fegyverkísérletek 
kötni, amelynek értelmé- megszüntetéséről, a katonai 
ben a kozmikus térséget körök mégis találnak ürügyet 
nem használják fel kato- a kísérletek folytatására, 
nai célokra. Most az Egyesült Államok 

végez nukleáris fegyver-
kísérleteket. 

Megtörténhetik, hogy a Szov-
jetunió is újra rátér az 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Korszerűsítik a szülészeti- 1 
és nőgyógyászati klinikát 

A munkálatok közel 11 millióba kerülnek 
Most hagyták jóvá a Sze-

gedi -Orvostudományi Egye-
tem szülészeti és nőgyógyá-
szati ' klinikájának felújítási 
tervét. így már ebben a ne-
gyedévben nagyarányú épít-
kezés, korszerűsítés kezdő-
dik a Lenin körúti hatalmas 
épületben. 

Ez a létesítmény eddig is 
nagy szerepet töltött be a 
kutató, gyógyító és oktató-
munkában, azonban 

a növekvő követelmények 
már időszerűvé tették az 
épület teljes felújítását. 

Erre a célra egyébként kö-
zel tizenegymillió forintot 
fordítanak. 

E hatalmas összegből 
nagyszabású munkálatokat 
végeztetnek el. 

Kicserélik az épület víz-, 
gáz- és villanyvezetékét. 

Az utóbbi indokoltságára 
jellemző, hogy az elmúlt 
évek során sok új, nagytel-
jesítményű gépet állítottak 
be. s így az áramigény több-
szörösére növekedett. Ezen-
kívül fénycsöveket szerelnek 
fel a folyosókon és termek-
ben, 

minden betegágyhoz olva-
sólámpát biztosítanak, 

s minden betegszobába rá-
diót állítanak be. Az épület 
belső küllemét nagyban eme-
lik majd a csempézett fa-
lak. Künn a kertjét, pihe-
nőparkját rendezik át és új 
utakat, járdákat építenek. A 
klinikai személyzet részére 
több és kényelmesebb für-
dőszobát, tusolót, öltözőt 
biztosítanak. 

A kutatómunkát szolgálja 
egy modern laboratórium 
kialakítása, melynek izo-
tóprészlege is lesz. 

A tetőtérben a kísérleti álla-
toknak építenek férőhelyet 
— így megoldják annak 
szagtalanítását is. Ezt teher-
felvonó köti össze a labo-
ratóriummal. 

Teljesen 

korszerűsítik, átalakítják 
a műtőket és a szülőszobá-
kat. 

Az utóbbiakat „fülkésítik". 
Ez a rendszer jobban bizto-
sítja a szülési fájdalom csil-
lapításának a feltételeit, a> 
berendezések alkalmazását 

Jelenleg ís biztosított. ugyan 
minden szükséges helyen az 
oxigénellátás, de egyelőre 
palackokból. Most, a felújí-
tás során az alagsori adago-
lóból központi ellátást vezet-
nek be: minden szükséges 
helyen „csapról" nyerhetnek 
elegendő oxigént. Ugyanígy 
szervezik át a vákuum-ellá-
tást, a gyógyítással kapcso-
latos elszívó-műveletekhez, 
valamint a laboratóriumi 
szűrésekhez és más munkák-
hoz. 

A betegek gyógyításának 
szolgálatában áll majd egy 
űj, abszolút biztos sugárvé-
delemmel működő onkoló-
giai osztály, ahol a rákos be-
tegeket gyógyítják. Az osz-
tályt korszerű rádium- és 
izotópberendezéssel látják 
el. A klinika nagyobb nyu-
galmát, az ápolónők és or-
vosok gyorsabb értesítését 
biztosítja egy új jelzőberen-
dezés. 

Az orvosok úgynevezett 
„zsebtelefont" tartanak 
majd maguknál. 

E kis mikrohullámmá! mű-
ködő' készüléken értesítést 
kaphatnak,' hova • kell men-
niük. vagy melyik telefonon, 
kit hívjanak fel. így nem 
kell senkit keresgélni, vagy 
házikészüléken sorban fel-
csengetni a különböző osz-
tályokat. 

A felújítási programba 
tartozik még a tantermek 
bővítése, megfelelő átalakí-
tása, a nagyobb férőhely biz-
tosítása. Korszerűbb szem-
léltető berendezéseket is az 
oktatás szolgálatába állíta-
nak majd. A korszerűsítés-
sel egyidőben 

újabb gépi berendezések-
kel 

gazdagödik a klinika. Az el-
ső nagy értékű gép. a műtő-
sterilizátor, mely négyszáz-
ezer deviza-forintba került, 
már megérkezett Szegedre. 

A szülészeti és nőgyógyá-
szati klinika közeljövőben 
kezdődő felújítása két évig 
tart, s 1964. nyarára fejező' 
dik be. 

n laoszi semlegességről tárgyalnak 
Genfben 

A laoszi kérdéssel foglal-
kozó genfi értekezlet hétfőn 
délután másodízben tartott 
plenáris ülést azóta, hogy 
egy héttel ezelőtt folytatód-
tak a tárgyalások a laoszi 
kérdés rendezése céljából. 
Az értekezlet hétfőn, magyar 
idő szerint 15 óra 30 perckor 
ült össze a genfi Nemzetek 
Palotájában. Az ülés egyet-
len napirendi pontja a laoszi 
kormány semlegességi nyi-
latkozata volt. 

A laoszi kormány semle-
gességi nyilatkozata hangsú-

lyozza, hogy a laoszi kor-
mány nem csatlakozik egyet-
len katonai szövetséghez sem 
és nem köt olyan megállapo-
dást, amely összeegyeztethe-
tetlen az ország semlegessé-
gével. A laoszi kormány 
egyetlen országnak sem en-
gedi meg laoszi területnek 
katonai célokra, vagy más 
országok belügyeibe történő 
beavatkozás céljaira való fel-
használását és nem ismeri el 
azt, hogy bármilyen szövet-
ségnek vagy katonai koalí-
ciónak joga lenne Laosz fe-
lett védelmet gyakorolni. 

Magyar 
kormányküldöttség 
utazott Moszkvába 
Apró Antalnak, az MSZ-

MP Politikai Bizottsága tag-
jának, a Minisztertanács el-
nökhelyettesének vezetésével 
hétfőn magyar kormánykül-
döttség utazott Moszkvába a 
Kölcsönös Gazdasági Segít-
ség Tanácsának végrehajtó 
bizottsági ülésére. 

A küldöttséget a ferihegyi 
repülőtéren Biszku Béla, az 
MSZMP Politikai Bizottsá-
gának tagja, a Miniszterta-
nács elnökhelyettese, Incze 
Jenő külkereskedelmi mi-
niszter, Kossá István közle-
kedés- és postaügyl minisz-
ter, Vályi Péter, a Tervhiva-
tal elnökének első helyettese 
és Gál Tivadar, a Miniszter-
tanács titkárságának vezető-
je búcsúztatta. Ott volt a 
búcsúztatáson M. A. Popov, 
a Szovjetunió budapesti 
nagykövetségének ideiglenes 
ügyvivője, valamint a nagy-
követség több munkatársa. 
(MTI) 

Az országos 
borverseny 
eredményei 

Az országos borverseny 
döntőjében 1001 magyar bor 
vetélkedett a nemzetközi 
versenybe kerülés rangjáért. 
A négynapos bírálat után a 
bíráló bizottság hétfőn hir-
dette ki az eredményeket. A 
megyei versenyek győztesei 
közül négyszázhetvenet tün-
tettek ki. 

Az országos verseny győz-
teseit hétfőn a nemzetközi 
versenyt előkészítő csúcs-
bizottság külön rangsorolta. 
A legkiválóbb borszakértők 
összesen 220 bormintát ítél-
tek érdemesnek arra, hogy a 
nemzetközi verseny fórumá-

éra kerüljön. 


