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Szakmai találkozók a moszkvai 
béke-világkongresszuson 

Tegnap „magyar nap" volt a kongresszuson 
Pénteken valóságos "ma-

gyar nap* volt a moszkvai 
leszerelési és béke-világ-
kongresszuson. A küldöttek 
ezúttal plenáris ülést nem 
tartottak, sem bizottságok-
ban és albizottságokban nem 
üléseztek, hanem szakmai 
találkozókon vettek részt. 
Külön találkoztak a jogá-
szok, az írók, az orvosok, a 
parlamenti képviselők, a pe-
dagógusok stb. 

HAJDÚ GYULA: 

I leszerelés kőtelező 
A jogászok találkozóján 

azzal a kérdéssel foglalkoz-
tak: mi a nemzetközi jogá-
szok feladata a leszerelésért 
folytatott harcban. 

A kérdés körül rendkívül 
élénk vita alakult ki, amely-
nek során Hajdú Gyula pro-
fesszor, ismert nemzetközi 
jogászunk, a leszerelés szak-
értője azt fejtegette: a jogász 
fő feladata, hogy megmagya-
rázza a leszereléssel össze-
függő tételes jog- és jogi el-
vek szerepét és igazi tartal-
mát. Saját tapasztalataira hi-
vatkozva, Hajdú professzor 
a többi között a következő-
képpen összegezte, hogy mely 
kérdésekre kell a jogászok-
nak a helyes válaszokat és 
magyarázatokat megadniok: 

4 tételes jog szerint fcöte-
lezff'-c a leszerelés? A válasz 
erre: az ENSZ alapokmánya 
— főleg a 11. és a 26. parag-
rafus — szerint a leszerelés 
kötelező és nemzetközi 
egyezményt csupán a lesze-
relés módozatairól kell kötni. 

Megengedettek-e az atom-
fegyverek a mai tételes jog 
szerint, amint ezt az ameri-
kai katonai szakemberek ál-
lítják? A válasz: az atom-
fegyverek már a mai jog sze-
rint is tilosak, mert csak a 

fegyveres erők elleni akciók- közzé az ilyen tudósok elité-
nál vannak megengedve, egy lését. 
atomtámadás pedig nyilván-
valóan a békés lakosságot is 
elpusztítaná. 

Mi a helyzet az ENSZ 
megreformálása kérdésében? 
Válasz: bizonyos reformok, 
főleg az egyhangúság tekin-
tetében szükségesek, de az 
ENSZ alapelveit nem kell 
megváltoztatni. Hajdú Gyula 
professzor ezzel összefüggés-
ben hangoztatta: nem az a 
baj, hogy az ENSZ alapelvei 
nem jók, hanem az, hogy 
azokat nem tart ják be az im-
perialista hatalmak, sőt kife-
jezetten azok ellen működ-
nek. 

PAL LÉNÁRD: 

A tudósoknak a békét kell 
szolgálniok! 

A tudósok találkozóján Pál 
Lénárd Kossuth-díjas, a Köz-
ponti Fizikai Kutató Intézet 
helyettes igazgatója szólalt 
fel. Hangoztatta, hogy a tu-
dósoknak a békét kell szol-
gálniok, s lelkiismeretbeli 
kötelességük, hogy harcolja-
nak az általános és teljes le-
szerelésért, a nukleáris kí-
sérletek betiltásáért. 

A magyar felszólald ezután 
követelte, hogy a békekong-
resszuson résztvevő tudósok 
ítéljék el azokat a tudósokat, 
akik felelőtlenül kezelik az 
atomfegyverek kérdését, s 
hassanak oda, hogy a Tudo-
mányos Dolgozók Nemzet-
közi Szövetségének hivatalos 
sajtóorgánumában is tegyék 

ZSEBÖK ZOLTÁN: 

Az atomkísérletek veszélyt 
jelentenek 

Az orvosok találkozóján, 
amelyet Blohin, a Szovjet 
Orvostudományi Akadémia 
elnöke vezetett, Zsebők Zol-
tán Kossuth-díjas egyetemi 
tanár mondotta el a saját és 
a magyar küldöttség vélemé-
nyét. 

Hangoztatta, hogy a ta-
nácskozás résztvevőinek sík-
ra kell szállniok az atomkí-
sérletek ellen, amelyek há-
ború nélkül is nagy veszélyt 
jelentenek az emberiségre. 
Rámutatott, hogy máig sem 
tisztázták véglegesen, mi-
lyen veszélyeket jelentenek 
az atomkísérletek a jövendő 
nemzedékek szempontjából, 
éppen ezért — mondotta — 
az orvosoknak a legnagyobb 
felelősségérzettel kell tanul-
mányozniok a kísérletek ge-
netikai következményeit és 
követelniük kell ezeknek a 
nukleáris kísérleteknek a be-
szüntetését. 

Javasolta, a kongresszuson 
résztvevő orvosok szólítsák 
fel a béke-világkongresszus 
elnökségét, hogy követelje 
valamennyi nagyhatalomtól 
a kísérletek'beszüntetését. 

A továbbiakban azt indít-
ványozta, hogy szervezzenek 
nemzetközi orvosévet. Az or-
vosszervezetek iktassák be 
•programjukba a kísérletek 
veszélyes következményei-
nek vizsgálatát és az 1963-
ban megtartandó orvos-vi-

(Folytatás a 2. oldalon.) 
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A kereskedelem 
• 

társadalmi ellenőrei" 

. " A Török utcában épülő háromemeletes lakóházban 36 la-
Jegitdünk e^ymádón! * kast adnak át augusztus 10-én tulajdonosaiknak. Képün-

J kön a Csongrád megyei építőipari vállalat kőművesei dol-
• goznak az új lakóházon. 

a K G S T - e r s z á g o k g é p i p a r á n a k 
nemzetközi szakosítása 

Megtartotta első ülését a KGST 
végrehajtó bizottsága 

Július 10—12-én Moszkvá-
ban megtartotta első ülését 
a Kölcsönös Gazdasági Segít-
ség Tanácsának végrehajtó 
bizottsága. Az ülésen részt 
vettek a KGST-országok vég-
rehajtó bizottságai képvise-
lői: Sztanko Todorov, a Bol-
gár Népköztársaság Minisz-
tertanácsának elnökhelyette-
se, Ottó Simunek, a Csehszlo-
vák Szocialista Köztársaság 
miniszterelnök-helyettese, P. 
Jaroszewicz, a Lengyel Nép-
köztársaság Minisztertanácsá-
nak elnökhelyettese, Apró 
Antal, a magyar forradalmi 
munkás-paraszt kormány el-
nökhelyettese, D. Molom-
zsanc, a Mongol Népköztársa-
ság Minisztertanácsának első 
elnökhelyettese, Bruno 
Leuschner, a Német Demok-

Nyolcszáz méter mélyen 
Két hét óta dübörögnek a motorok Újszegeden, a hatal-

mas fúrótorony tövében. A megfeszített munka eredménye, 
hogy a fúrófej már nyolcszáz méteres mélységig hatolt. Mint 
ismeretes ̂ Szeged legmélyebb termálkút.jának fúrásán dol-
goznak a Torontál téren, s előreláthatólag megközelítik a 
kétezer métert. Egyik felvételünk a torony belsejében ké-
szült, ahol a 28 méteres fúrócsövek sorakoznak, másik ké-
pünk bemutatja, hogy egy ú j rudazat beépítése, összecsa-
varása nem könnyű munka: félmázsás "kulcsokkal* dol-
goznak a kú t fú rók . . . 

( S o m o g y t n é felv.) 

ratikus Köztársaság minisz-
terelnök-helyettese, A. Bir-
ladeanu, a Román Népköz-
társaság Minisztertanácsának 
elnökhelyettese, és V. Novi-
kov, a szovjet Miniszterta-
nács elnökhelyettese. 

A végrehajtó bizottság a 
nemzetközi szocialista mun-
kamegosztásnak a KGST-or-
szágpjt komqauntstá és fnúh-
káspant-jai tanácskozásán jó-
váhagyott alapelveiből kiin-' 
dúlva elfogadta a KGST ál-
landó gépipari bizottsága ál-
tal kidolgozott alapelveket, 
amelyek a KGST-országok 
gépiparának nemzetközi sza-
kosítására és kooperációjára 
vonatkoznak. 

A végrehajtó bizottság 
megvizsgálta a gazdasági, tu-
dományos és műszaki együtt-
működés kérdését is a KGST-
országok népgazdaságának 
egyes ágaiban. Szervezési 
kérdésekről elfogadott több 
határozatot, amelyeknek cél-
ja annak biztosítása, hogy a 
tanács szervei teljesíteni tud-
ják a megnövekedett felada-
tokat. 

Felrobbant egy amerikai 
interkontinentális rakéta 
Ötven másodperccel felbo-

csátása után felrobbant egy 
Minuteman típusú interkonti-
nentális rakéta a Cape Ca-
naveral-i támaszpont felett. 
(MTI) 

; Magyar-iráni árucsere 
Iránban 1962. július 25. és 

július 12. között magyar— 
iráni vegyes bizottsági tár-
gyalások folytak, amelynek 
eredményeképpen új áruése-
reíprgalnú ., megállapodást 
seaj^ypzó, jegyzőkönyvet,'ri-
tak' j$lá( 196'2—Í963-ban Ma-
gyarország ' Iránnak 9,4 ^s 
Irán Magyarországnak szin-
tén 9,4 millió dollár értékű 
árut szállít. Az előző évek-
hez képest az áruszállítások 
ötven százalékos növelését 
irányozták elő. Magyaror-
szág többek között gépeket, 
textíliákat, zárakat, lakatot, 
lampaárut exportál gyapot, 
bőrök, gyapjú és más cikkek 
ellenében. 

Apró Antal hazaérkezett 
Moszkvából 

Aprró - Antal, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tag-
ja, a Minisztertanács elnök-
helyettese. a Kölcsönös Gaz-
dasági Segítség Tanácsa 
Végrehajtó Bizottságának 
moszkvai ülésén részt vett 
magyar kormányküldöttség 
vezetője pénteken délután 
visszaérkezett Budapestre. 

Huszonhárom 
v a g o n b a n viszik 

a magyarok 
a felszerelést 

a VI T-re 
A magyar VIT-delegáció 

kellékeit, díszleteit és egyéb 
tárgyait 23 vagon Visti a finn 
fővárosba. A szombaton, ma 
induló VIT-szerelvényen 72 
ládában több mint tízezer 
jelmezt, kosztümöt, díszletet, 
bútort, világosító- és hango-
sító berendezést szállítanak. 
A vagonokban 15 autóbusz, 
egy filmhíradós kocsi és há-
rom személyautó is lesz. Egy 
teljes vasúti kocsit töltenek 
meg a különböző dekorációk 
és zászlók. 

Megkezdődtek az indonéz— holland 
bizalmas tárgyalások 

Ismét megkezdődtek Indo-
nézia és Hollandia megbí-
zottja között a titkos tár -
gyalások a nyugat-iriáni 
kérdés békés megoldásáról. 
A tárgyalásokat Washington 
környékén tartják meg nem 
nevezett helyen. Indonéziát 
Malik moszkvai nagykövet, 
Hollandiát pedig van Roi-
jen, Hollandia washingtoni 
nagykövete képviseli. Köz-
vetítőül jelen van Bunker 
nyugalmazott amerikai dip-
lomata akit ezzel a feladat-
tal U Thant, az ENSZ ügy-
vezető főtitkára bízott meg. 

Bunker tette azt a köz-
vetítő jellegű indítványt, 
amelynek alapján az előké-
szítő tárgyalások most meg-
kezdődtek: Hollandia meg-
határozott időn belül sza-
kaszonként harmadik fél 
közvetítésével átadná Nyu-
gat-Irián közigazgatását az 
indonéz hatóságoknak. Indo-
nézia megbízottja azt a fel-
adatot kapta, hogy itisztázza 
a holland nagykövettel: a 
gyarmatosító ország elfogad-
ta-e ennek a javaslatnak 
részleteit is. (MTI) 

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 


