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A z U S A é s A n g l i a i 
összeesküvésszsriien akarja meg-
oldani a palesztinai kérdést 

Telaviv. augusztus 30. Iz-
rael washingtoni képviselő-
jének a kormányhoz inté-
zett ielentéséből kitűnik, 
hogv- az USA ko-mánykőrei-
ben szó esett az Izrael1 állam 
de iure elismeréséről, egy 
százmillió dolláros amerikai 
kölcrön nyujlásáról. vala-
mint a fegyverkivitcli tila-
lom megszüntetéséről. A. je-
lentés nvomán Tetavivbnn a 
közeli napokban fontos tár-
gyalásokat kezdenek Izraei 

külpolitikai irányvonaláról. 
A Pravda ezzel kapcsolato-
san megjegyzi, hogy 

az USA és Anglia a biz-
tonsági tanács háta mö-
gött összeesküvésszerü-
cn akarja megoldani a 
kérdést. Természetesen 
ez a megoldás az arabok 
és a zsidók ér tekeivel 
szemben az angolszász 
Imperialisták érdekelt 

szolgálná. 

A finom mechanikai gyár 
és a konfekció-üzem léfesifése 
csökkenteni fogta a szegedi 

munkanélküliséget 
Miniszteri kiküldöttek Szegeden 

A szegedi munkanélküliség 
enyhítéséről tárgyalt hétfőn dél-
után egy rögtönzött bizottság 
Dénes Leó elvtárs elnökletével 
a városházán. Az értekezleten 
megjelent Almai György köz-
mankaíigyi miniszteri titkár, dr. 
Lővei Henrik, a tervhivatal köz-
jogi osztályának vezetője, kz 
MDP képrtsefetéljen Kövi Béta 
és Simovics Mihály elvtárs, to-
vábbá a különböző építésügyi 
hivatalok, szakszervezeti kikül-
döttek és a munkanélküliek 
tneglnzottni. 

Ember György miniszteri ta-
nácsos hangoztatta, hogy a 
munkanélküliség nem oldható 
tneg a közmunkára juttatott ha-
vi" ellátmánnyal. Szerinte a mun-
ikanélküliek egyrészél más vidé-
ken foglalkoztathatnák. Azon-
kívül alkalmazzon a MALLERD 
wgv, mint Debrecen, bizonyos 
számú munkanélkülit a tuskó-
zásnál. Lővei Henrik dr. felszó-
lalásában arra mutatott rá, 
íhogy csak a hároméves terv ke-
retébe beilleszthető munkálato-
kat vehetik figyelembe a kér-
dés megoldásánál. 

Kóvi Béla elvtárs a Magyar 
Dolgozók Pártja nevében há-
rom irányú javaslatot terjesz-
tett elő: 1. a meglevő szegerii 

• üzemek kapacitásának kibőví-
tése. 2. uj üzemek létesítése és 
3. a közmunkák fokozása Kövi 
elvtárs ezulán teljes részletes-
séggel ismertette a szegedi gyár-
ipar helyzetét. Maja hangoztat-
ta annak szükségességét, hogy 
a két uj gyár, a konfekció* 
üzem és a finom mechanikai 
gyár mielőbb meginduljon. A 
konfekeióüzem 400 női mun-
kaerővet induhia s ez a szám 
rövidesen bőrélne. A finom 
mechanikai gvárban ugyancsak 
jelentős számú munkanélküli 
nyerne elhelyezést. 

Csontos Dezső felszólalása 
után Plesz László etvfárs a 
szakszervezet részéről számsze-
réi ndalokknf támasztotta alá. 
hogv a szegedi üzemekben hánv 
munkást lehetne még elhe'veznl 
Ordögh István FÉKOSz titkár a 
mezőgazdasági munkanélküliség 
kérdését ismertette. 

Boros György MALLERD 

igazgató bejelentette, hogy a há-
roméves terv keretében október 
végétől nagyszabású erdősítést 
végeznek. Ennek keretében több-
száz munkanélkülit tudnak fog-
lalkoztatni. Simovics Mihály 
nem tartja szerencsés megol-
dásnak a munkanélküliek inás 
vidéken rogfcrtSbzfaíását Tom-
bácz Imre elvtárs arra hívta fel 
az értekezlet figyelmét, hogy a 
tiltott határátlépők olcsó mun-
kabérrel rontják! a szegedi mun-
kanélküliek helyzetét. Gyánl 
Imre főispán a gyárak kapaci-
tásának emelését tartja szüksé-
gesnek. Zsidai Imre építésügyi 
igazgató szerint a gyermekkli-
nika mai állapotában nem vé-
szelheti át a telet, mert hefyre-
állitási költségei így többe "ke-
rülnek. 

Dr. Lővei Henrik a felszóla-
lásokra válaszolva kijelentette, 
a Tervhivatal fokozottabb fi-
gyelemmel kíséri Szeged külön-
leges helyzetét és Indokolt eset-
ben ipari vonalon ls segítséget 
hyujtanak. A szakmaközi bizott-
ság netében Rővágóné azonnali 
segítségei sürgetett. 

Dénes Leó polgámester ösz-
szefoglalójában hangoztatta, 
hogy szeptember és október hó-
napban legalább 206—200 ezer 
forintot kell biztosítani köz-
munkára. 

Befejezésül Papp Vera a 
munkanélküliek nehéz sorsát 
ecsetelte és kérte a minisztéri-
umi megbízottakat, hogy köves-
senek el mindent helyzetük 
megjavítása érdekében. 

Fierlingtr miniszterelnök-
h e l y e t t e s S?akas i t s Á rpád 

köz'árszsági elnöknél 
Prága, aug. 30. Fierlingcr 

csehszlovák mintaterei ök-
hclyettes látogatást lelt Sza-
ka i s Árpád c'öziársasá'fi el-
nöknél, aki most Tarlovi 
Varvban tartózkodik. Jólér-
lesüH körök szerint a nieg-
be zfvés sorén i n c á l a p i ot-
iák, hogy a két ország poli-
tikai . és gazdasági kapcso-
latai kedvezően fejlődnek és 
egyre erősödnek* 

A munkaversenyek díjazására biztositól* 

5 és félmillió forint széfosztását 
megkezdik a közeli napokban 

Kitűnő eredmények a négy és íéthónnpos munkaversenyben 

Az országos munkaver-
seny-bizottság hétfőn dél-
előtt a Dolgozók Klubjában 
ülést tartott. Piros László 
bejelentette, hogy az orszá-
gos munkaversenv-iroda 
összeállította a március 15-
től augusztus l-ig lefolyta-
tott első országos munka-
verseny eredményeit A 4 és 
félhónnpos munkaverseny a 
magyar nemzetgazdaság szá-
mára jelentős eredményeket 
hozott Különösen a bányá-
szok. az ipar és a közleke-
dés dolgozói értek el kiváló 
eredményt 

A vasiparban a tervet ál-
talában 110—112 százalékra 
teljesítették. A bányászatban 
szép eredmények mutatkoz-

tak az önköltség csökkenté-
sében és a minőség emelé-
sében is. A textiliparban 10 
száza'éklcal csökkentették az 
előállilási költségeket. 

A közlekedésben a vasúti 
műhelyekben a teljesít-
ményt 69.14 jármüegységről 
129.01 jármüegységré emel-
ték. Ugyanakkor csökken-
tették a költségeket jármű-
egységenként 128.730 forint-
ról 98.210 forintra. Jelentő-
sen emelkedik az újítások 
és racionalizálási javaslatok 
száma. 

A kormány által az orszá-
gos munkaverseny dijazásé-
ra biztosított 5 és fél millió 
forintból kiosztottak 102 
egyenként 3000 forintos. 11 

darab 2000 forintos. 566 da-
rab 1500 forintos. 2663 da-
rab 1000 forintos, 2569 da-
rab 500—1000 forintos 
1029 darab 500 forintnál ki-, 
sebb jutalmat. Ta'ját o„í9 
jutalmazott között 5.4Í8 330 
forint jutalmat osztanak 
szót. A dijak szétosztása I 
közeli napokban az egyes él* 
üzemekben történik meg. 

A második országos mun-
kaversenyre az üzemek najw. 
része már bejelentette csat-
lakozását. Sok üzem már be-
nyújtotta versenytervét. 
Ezek a versenytervek job-
bak az első versenytervek-
nél, ami azt mutatja, hogy 
az uj niunkaverseny előre*-
láthatóan még nagyobb 
eredményekkel zárul majd,.. 

11 munkásosztály és a nép bizalmát élvező 
demokratikus egysépkormányra 
van szüksége Franciaországnak 

A francia nép nem bizih Schunan dezignált miniszterelnökben sem 

Párizs, augusztus 30. Ra-
madier sikertelen kormány-
alakítási kisérlete után a 
köztársasági elnök Schu-
mant bizta meg az uj kor-
mány mcgalakilásával. Schu-
raan helyzete igen súlyos, 
mert 

a dolgozók, és általában 
a francia nép szerte az 
országbari más gazdasá-
gi és politikai módsze-
reket kivan. Párizsban 
vasárnap rögtönzött gyű-

léseken kövelelte a tö-
meg a demokratikus 
egységkormánv megala-

kítását. 
A járókelők ezrei irták alá 
a demokratikus egvségkor-
mányt kövelelő nyilatkoza-
tot. A táviratok százait in-
tézték a köztársasági elnök-
höz a társadalmi egyesüle-
tek és szakszervezetek. Az 
egész országban megnyilvá-
nuló politikai megmozdulá-
sok azt bizonyítják, hogy a 

Több m ni két óra hosszat tartói! 
a nyuiati ba!a!mak képviselőinek 
kilencedik tárgyalása Motótóvvai 

Moszkva, augusztus 30. A 
három nyugati kiküldött 2 
óra 10 percet töltött a 
Kremlben hétfőn délután a 
Mololov külügyminiszterrel 
folytatott kilencedik találko-
zás alkalmával. 

Bedell Smith, az Egyesült 
Államok moszkvai nagykö-
vete a tanácskozásról távo-

zóban kijelentette: ma sem 
lesz közlemény, a tárgya-
lásokat folytatjuk. 

A megbeszélésen Visinsz-
kij is jelen volt. A nyugati 
hatalmak képviselői a tár-
gyalás után az amerikai 
nagykövetségen ültek össze 
tanacskozásra. 

WINDSOR közelében le-
zuhant és darabokra zúzó-
dott az angolok legújabb li-
pusu rakéta repülőgépe. 

A ROMÁN nemzetgyűlés 
elnökségének rendelete ér-
telmében a hazaárulók va-
gyonát elkobozzák, 

MOSZKVÁBA érkezett egy 
17 tagu cseh és szlovák mező-
gazdasági küldöttség, hogy meg-
ismerje a Szovjetunió "mező-
gazdaságának eredményeit és 
tapos* uUtai t , 

A JERUZSÁLEMI Dávid ki-

rály szálloda körzetét, ahol a 

nemzetközi Vöröskereszt szé-' 

kel, az arabok és zsidók közös 

hozzájárulásával semleges te-

rületnek nyilvánították. 

ROMBADŐLT Concordiá-
ban egy szálloda. A romok 
négy embert maguk alá te-
mettek, köztük Mangiarotti 
olasz tőrvivóhajnok feleséi 
«ét. 

francia nép széles rétegei a 
demokratikus kormány fel-
állítását kívánják. Nemcsak 
a kommunisták, hanem több 
inás politikai csoport is kö. 
veteti a demokratikus egy 
ségkonnányt 

• 
Párizs, augusztu 30. A: 

francia kommunista párf 
politikai bizottságának ha* 
tározata megállapítja, hogf' 
amióla, a kommunistái mi-
nisztereket a kormányból 
kizárták, Franciaország 
helyzete az amerikai impor 
riaiisták terve szerint egy-
re rosszabbodik. A nép vá» 
gezni akar ezzel a politiká-, 
val és demokratikus kora 
mányzást akar. 

A nép követeli a Mar-
shali-szerződés felmon-
dását és Franciaország 
csatlakozását a Szovjet-
unió és a többi nép har-
cához a demokratikus és 
igazságos békéért, pia-
cok teremtését és nyers-
anyag megszerzését a* 
összes országokkal, a 
közép- és keieleurópal 
országokkal is kereske-
delmi szerződések rá*' 
vén, a bizalom légköré-
nek mcgvalósi'ásátt u f 

pénzügyi politikával. 
Miüdczek "megvalqsilásáhogf 
a munkásosztály és a népi 
bizalmát élvező demokra-
tikus egységkormányra van 
szükség. A francia kommu-
nista párt felhívja az összes 
dolgozókat, köztársaságiam 
kal, ellenállókat és haza-' 
fiakat, hogy egyesítsék ere-
jüket az ilyen francia egy-
ségkormá-y létrehívása ér-
dekében. 


