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CSÜTÖRTÖKÖN REGGEL — MOSZKVAI IDÖ 
SZERINT — 9 ÓRA UTÁN A LESZERELÉSI ÉS BÉKE-
VILÁGKONGRESSZUS KÉTEZER FŐNYI KÜLDÖTTE 
ÜJRA TELJES ÜLÉSEN TALÁLKOZOTT A KREML 
KONGRESSZUSI PALOTÁJÁBAN. A BIZOTTSÁGOK 
GYORSÍTOTT ÜTEMBEN, SZERDÁN ÉJSZAKÁBA 
NYÚLÓAN TÁRGYALTAK, FELADATAIKAT ELVÉ-
GEZTÉK. S ÍGY TEGNAP CJRA TELJES ÜLÉSRE 
KERÜLHETETT SOR. 

A% emberiség képe* megakadályozni 
háborút a 

A délelőtti ülésen Su-
bandrio asszony, az indonéz 
külügyminiszter felesége el-
nökölt. Az elnök elsőnek Mi-
liői Ralea román akadémi-
kusnak adott szót, aki felol-
vasta kormányának John 
Bernal professzorhoz inté-
zett válaszát, amely rámu-
tat, hogy o népek szeretné-
nek megszabadulni a fegy-
verkezés terheitől. A román 
kormány ezért az ENSZ-ben 
és másutt is következetesen 
harcol a leszerelésért. Ezután 
Josef Macck csehszlovák 
akadémikus olvasta fel a 
csehszlovák kormány üzene-
tét, amely hangoztatja, hogy 
Csehszlovákia vezetői és né-
pe támogatja a szovjet lesze-
relési javaslatot. 

Renato Bitossi, a Szakszer-
vezeti Világszövetség elnöke 
tolmácsolta a világ munkás-
ságának a kongresszushoz in-
tézett üzenetét. Hangoztatta, 
hogy a nemzetközi munkás-
mozgalom támogatja a világ 
minden részén folyó béke-
harcot, amely képes arra, 
hogy megakadályozza a há-
borút. Majd. éltette a világ 
munkásságának a békéért és 
a leszerelésért vívott harcá-
ban megmutatkozó egységét. 

Ha Kennedy i» 
megtenné... 

Oginga Odinga, a Kenyai 
Afrikai Nemzeti Unió alel-
nöke arról beszélt, hogy a ke-
nyai nép hogyan harcolt a 
szégyenteljes gyarmati rend-
szer ellen. E harcában Ke-
nya népe úgy tekint Moszk-
vára, mint a békeharc egyik 
legfontosabb bázisára. 

Silverman angol munkás-
párti képviselő a többi kö-
zött megállapította, hogy mily 
pozitív jelentőségű a szovjet 
miniszterelnök mostani be-
szédének ama kijelentése, 
amely sMerint a Szovjetunió 
sohasem fog elsőnek nukleá-
ris támadást intézni az Egye-
sült Államok, vagy más or-
szágok ellen. 

— Ha ugyanezt leszögezné 
Kennedy is — mondotta az 

angol munkáspárti képviselő 
— ez már fél utat jelentene 
a béke magszilárdítása felé. 
Azonban csak fél utat, mert 
— Silverman véleménye sze-
rint — védelmi célokból sem 
szabad folytatni az atomfegy-
verkezést, hiszen a nukleáris 
fegyverek különben sem al-
kalmasak védekezésre. 

A szónok megelégedését fe-
jezte ki azzal a demokratiz-
mussal és teljes szólássza-
badsággal kapcsolatban, amit 
a moszkvai leszerelési és bé-
ke-világkongresszuson ta-
pasztal. Ezt örvendetesnek 
tar t ja , mert — mint mon-
dotta — ez a fórum így tel-
jesítheti a legsikeresebben 
feladatát. 

A bombamentes 
világért 

Szkobelcin szovjet akadé-
mikus felolvasta Sekou főú-
ré guineai köztársasági el-
nök üzenetét, amelyben kor-

mánya és pártja, a Guineai 
Demokrata Párt támogatásá-
ról biztosítja a moszkvai vi-
lágkongresszust. 

Bandaranaike asszony, 
ceyloni miniszterelnök kong-
resszushoz intézett ' üzeneté-
nek ismertetése után Moha-
med Jala, algériai küldött 
emelkedett szólásra. A füg-
getlen Algéria képviselőjét a 
kongresszus résztvevői nagy 
tapssal fogadták. Beszédében 
köszönetet mondott a szovjet 
népnek az algériai nép füg-
getlenségi harcához nyújtott 
támogatásért és a szovjet kor-
mány vendégszeretetéért, 
amelyben a kongresszusi kül-
dötteket részesítettie, majd az 
algériai nép szabadságharcát 
ismertette, s hitet tett a bé-
ke mellett. 

Brock Chisholm kanadai 
küldött felszólalásában hitet 
tett az általános és teljes le-
szerelés megvalósítása, a béke 
megszilárdítása mellett. 

Ezután rövid szünet követ-
kezett, s ezt követően a f ran-
cia Raymond Guyot elnökle-
tével az ülés folytatta mun-
káját . 

A szünet után elsőnek N. 
A. Welbeck ghanai küldött 
lépett a szónoki emelvényre. 
Mindenekelőtt Nkrumah el-
nök üdvözletét tolmácsolta a 
béke-világkongresszus részt-
vevőihez. 

Ezután a '•bombamentes 
világért« " jelszóval' tartott 
accrai értekezletről beszélt, 
amelyen maga is részt vett. 

A „tizennégyek" nyilatkozata 
Subandrio asszony,' az in-

donéz külügyminiszter fele-
sége, az indonéz küldöttség 
vezetője felolvasta Sukarno 
elnöknek a kongresszushoz 
intézett üzenetét. Az indonéz 
köztársasági elnök üzeneté-
ben üdvözli a kongresszust, 
majd ismerteti azt a harcot, 
amelyet az indonéz nép a 
gyarmati uralom utolsó ma-
radványainak felszámolásá-
ért, Nyugat-Irián felszabadí-
tásáért vív. 

Homer A. Jack, az ameri-
kai küldöttség tagja felol-
vasta tizennégy amerikai 
független személyiség nyilat-
kozatát. A nyilatkozat szer-
kesztői képviselik az úgyne-
vezett megbékélés társaságot, 
az Amerikai Szocialista Pár-
tot, a nukleáris kísérletek el-
len küzdő mozgalmat (Sane) 
és több más társadalmi szer-
vezetet. 

A „tizennégyek" nyilatko-
zata szerint „a nukleáris há-
ború példátlan katasztrófa 

lenne az emberiség számára. 
Ebben a háborúban senki 
sem győzne, ez a háború a 
barbásághoz való visszatérést 
jelentené". 

Az amerikai küldött ez-
után így folytatta: 

— Mindkét félnek el kell 
ismernie, hogy nem lehet 
semmiféle olyan ideológiai, 
vagy politikai cél, amely fon-
tosabb a béke biztosításánál, 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Növeljük a második ötéves terv 
öntözési és belvízrendezési 

előirányzatait 
a a 

Ülést tartott a Minisztertanács 

Tanácskozik a moszkvai 
béke-világkongresszus 

Tegnap teljes ülést tartottak —Sok érdekes felszólalás 
hangzott el 

A kormány Tájékoztatási 
Hivatala közli: 

A Minisztertanács csütör-
tökön ülést tartott. Az Or-
szágos Tervhivatal elnöké-
nek, a földmüvelésügyi mi-
niszternek é& az Országos 
Vízügyi Főigazgatóság veze-
tőjének együttes előterjesz-
tése alapján határozatot ho-
zott a második ötéves »terv 

TASZSZ-
közlemény 
a német 

bék eszerződésről 
m 

Az emberekkel 
szót értve 

Sárgabarack idény 
a konzervgyárban 

Az új BTK 
alkalmazásáról 

ü Ihant Genfben 
U Thant, az ENSZ ügyve-

zető főtitkára rövid norvégiai 
látogatása után szerdán este 
egy norvég katonai repülő-
gépen Genfbe érkezett. U 
Thant csütörtökön a svájci 
szövetségi tanács vendége-
ként Bérnbe utazott. (MTI) 

Norstad 
Bonnban tárgyal 

Nca-stad tábornok, NATO-
főparancsnok Speádel tábor-
noknak, a közép-európai 
NATO-hederők parancsnoká-
nak kíséretében csütörtökön 
Bonnba érkezett, hogy láto-
gatást tegyen Lübke köztár-
sasági elnöknél. A Lübkénél 
teendő látogatás előtt Nors-
tad és Speidel a bonni had-
ügyminisztériumba Strauss 
hadügyminiszterrel tárgyalt. 

Gazdag aratás 
a b a k t ó i F e l s z a b a d u l á s b a n 

Kedd reggel óta zúgnak a kombájnok a baktói Felsza-
badulás Tsz sok száz búzatábláján. Boldogok a gazdák, hi-
szen kellemesen csalódtak: a 12—13 mázsára becsült olasz 
San Pastore 20 mázsa 90 kilogramm holdankénti átlagter-
méssel fizet. A Sándorfalvi Gépállomás kiváló kombájnis-
tái a szovjet SZK—3-asokkal napok alatt több mint 25 va-
gon kenyérgabonát takarítottak be. 

öntözési és belvízrendezési 
nek, a földművelésügyi mi-
előirányzatainak növelésére. 

A kormány megtárgyalta 
és tudomásul vette a föld-
művelésügyi miniszter tájé-
koztatóját az aratási és a 
növényápolási munkák me-
netéről. 

A tudományos és felsőok-
tatási tanács elnöke jelen-
tést tett a kormánynak a 
tudományos kutatások fej-
lesztési alapja felhasználásá-
nak tapasztalatairól. A kor-
mány a jelentést megvitatta 
es jóváhagyólag tudomásul 
vette. 

A Minisztertanács jóvá-
hagyta a Magyar Népköztár-
saság és a Román Népköz-
társaság között 1962. július 
hó 2-án kötött vízügyi egyez-
ményt. 

A munkaügyi miniszter ja-
vaslatára a Minisztertanács 
úgy rendelkezett, hogy a vak 
dolgozókat 6 munkanap pót-
szabadság illeti meg. 

A Minisztertanács ezután 
folyó ügyeket tárgyalt. 

• 

A második ötéves terv ön-
tözési előirányzatainak eme-
lését a mezőgazdasági terme-
lés eredményeinek növelése, 
a belterjes gazdálkodás fej-
lesztése és a szocialista me-
zőgazdasági nagyüzemek fej-
lődése tette szükségessé. A 
fejlesztés anyagi, műszaki és 
termelési feltételeit megvizs-
gálva a Minisztertanács úgy 
határozott, hogy az eredeti-
leg tervezett 420 ezer katasz-
teri hold helyett 1965-re 600 
ezer kataszteri holdon kell az 
öntözést lehetővé tenni, s a 
a tervidőszak végéig 460 
ezer kataszteri hold helyett 
640 kataszteri holdat kell ön-
tözésre berendezni. 

Az öntözés kiterjesztésével 
elsősorban a szántóföldi ta-
karmányt és zöldséget ter-
melő területek, valamint a 
rétek ós legelők hozamait le-
het növelni. Az öntözéshez 
szükséges vizet a jelenlegi 
öntözőrendszerek és művek 
teljes kihasználása melj'ett 
úgy biztosítják, hogy a helyi 
vizeket az eddiginél .sokkal 
nagyobb arányban használ-
ják fel. Ennek keretében — 
ahol erre a kedvező adottsá-
gok megvannak — csőkutak 

útján fokozottabban haszno-
sítják majd a felszín alatti 
vízkészleteket. 

A tervek megvalósításánál 
kiterjedtebben alkalmazzák 
majd az esőszerű öntözés 
módszerét. Ennek előnye, 
hogy a vízkészletet takaréko-
sabban lehet felhasználni és 
megfelelő üzemi és szakmai 
felkészültség esetén keve-
sebb munkaerőt igényel. 

A Minisztertanács határo-
zatot hozott a vízrendezés 
fejlesztési ' ütemének meg-
gyorsítására is. Ennek kere-
tében elsősorban Vas és Za-
la megyében javítják majd' a 
rét- és legelőgazdálkodást. 

* 

A tudományos kutatások 
fejlesztési alapjának felhasz-
nálásáról szóló jelentés meg-
állapítja, hogy az alap jelen-
tős segítséget nyújtott az 
egyetemi és főiskolai tanszé-
keken, valamint a Magyar 
Tudományos Akadémia inté-
zeteiben folyó tudományos 
kutatómunka feltételeinek 
megjavításához. 

1961-ben államunk külön-
böző forrásokból több mint 
1,6 milliárd forintot fordított 
tudományos kutatásokra. Eh-
hez járult még a tudományos 
kutatások fejlesztési alapja 
1961-ben 100 millió forinttal. 
1962-ben az alap 110 millió 
forinttal rendelkezik. 

Az alap felhasznalé3ának 
eddigi tapasztalatai alapján 
a tudományos és felsőoktatá-
si tanács kidolgozta a követ-
kező években felhasználható 
összegek elosztásának tervét. 

Befejezte 
romániai lanu'mányátját 

a magyar 
mezőgazdasági küldöttség 

A K e s e r ű János föld-
művelésügyi miniszterhelyet-
tes vezetésével Romániában 
tartózkodó magyar mezőgaz-
dasági. küldöttség csütörtö-
kön hefejezte tanulmányút-
ját. A küldöttség ma, pénte-
ken a kora délelőtti órákban 
repülőgépen utazik vissza 
Budapestre. 

Tovább bővül 
a magyar—román árucsereforgalom 

A Román Népköztársaság 
és a Magyar Népköztársaság 
gazdasági küldöttsége 

tárgyalásainak eredménye-
képpen 

a magyar—román gazdasági 
küldöttség 3. és 4. ülésszaká-
nak jegyzökönyveiben foglal-
tak alapján csütörtökön, jú-
lius 12-én Bukarestben aláír-
ták az 1963/65. évekre szóló 
árucsereforgalom bővítési 
jegyzőkönyvét. 

A jegyzőkönyv szerint a 
Román Népköztársaság és a 
Magyar Népköztársaság kö-
zött 

az árucsere 23 százalékkal 
emelkedik 

a hosszú lejáratú kereske-
delmi egyezményben megsza-
bott volumenhez képest, 

Ugyancsak ez alkalommal 
a két ország külkereskedel-
mi minisztériuma jegyző-
könyvet írt alá, amely 

az idei évi csere több mint 
10 százalékos növelését 
irányozza elő 

az eredeti kereskedelmi jegy-
zőkönyvben megállapított vo-
lumenhez viszonyítva. (MTI) 

Egy-két forduló után "ürít* a kombájn. . . a Zetor vontatta pótkocsi egy-kettőre meg-
telik búzaszemekkel. A kombájn vezetője elégedetten nézi az aranyszínű termést 

Kora reggeltől késő estig özönlik a búza a kombájnszerűre. Ez az óriási zsáktenger 
is szállításra vár. A tsz saját magtáraiban sem fér már a termés 


