
A M A G Y A R S Z O C I A L I S T A M U N K Á S P Á R T L A P J A 

XIV. évfolyam, 171. szám Ara: 50 fillér Kedd, 1958. július 22. 

A szegedi dolgozók 
gyűléseken követelik az agresszió 
megszüntetését az arab népek ellen 
A szegedi dolgozók is — éppen úgy, mint az ország 

többi részének dolgozói — helyesléssel fogadták a magyar 
forradalmi munkás-paraszt kormány nyilatkozatát a kö-
zel- és közép-keleti helyzettel kapcsolatban, mert az a 
béke biztosításáért száll síkra. Az arab Keleten kialakult 
helyzettel kapcsolatban a szegedi dolgozók gyűléseket tar-
tanak és követelik az agresszió megszüntetését az arab 
népek ellen. Kifejezésre juttatják azt is a gyűléseken, 
hogy a Szovjetunió kormányának a Biztonsági Tanács elé 
terjesztett javaslatai biztosítják a megoldást a mostani 
helyzetben is. 

Tiltakozás 
az ENSZ-hez 

Az Újszegedi Kender-
Lenszövő Vállalat dolgozói 
üzemrészenként tartottak 
röpgyűlést, s felemelték til-
takozó szavukat az amerikai 
és angol agresszió ellen, kö-
vetelve annak megszünteté-
sét az arab Keleten. Az Új-
szegedi Rost tokésző dolgozói 
is tiltakoztak és táviratot 
jut tat tak el az Országos 
Béketanácshoz, követelve az 
agreszió megszüntetését Li-
banonban és Jordániában. 

A Szegedi Vasöntöde dol-
gozói tegnap, hétfőn az ebéd-
szünetben tartottak röpgyű-
lést a nagy öntőcsarnokban. 
A munkások, a műszakiak, 
az üzem minden dolgozója 
elítélte az agressziót és 
táviratot küldtek a magyar 
Külügyminisztériumhoz az-
zal a kéréssel, hogy azt to-
vábbítsák az Egyesült Nem-
zetek Szervezetéhez. Távira-
tukban a többi között ezeket 
is í r ják: "Mi, a Szegedi Vas-
öntöde dolgozói elítéljük az 
imperialisták beavatkozását 
Libanon belügyeibe és köve-
teljük, hogy az amerikai csa-
patokat vonják vissza Liba-
non területéről*. 

Helyeslik 
a Szovjetunió 

békekezdem ényezéseit 
A Szegedi Ruhagyárban 

tegnap, hétfőn a délelőtti 
műszak befejezésével tartot-
tak gyűléseket a munkater-
mekben. A gyűléseken a dél-
utáni műszakban dolgozók is 
részt vettek. A munkater-
menként megtartott gyűlése-
ken felháborodással beszél-
tek az Amerikai Egyesült 
Államok libanoni és Anglia 
jordániai agressziójáról. Táv-
iratot küldtek a forradalmi 
munkás-paraszt kormány-
hoz azzal a kéréssel, hogy 
azt továbbítsák az ENSZ-
hez. Táviratukban ezeket is 
megállapítják: "Mi, a Szege-
di Ruhagyár közel 1900 dol-
gozója, művezetői, főműve-
zetői és adminisztratív dol-
gozói teljes egyetértésben til-

takozunk az imperialisták 
legújabb agressziója miatt. 
Mi, akik megismertük és 
1956 októberében-novembe-
rében tapasztaltuk a nyugati 
imperialisták beavatkozását, 
egyhangúlag elítéljük az 
Egyesült Államok libanoni 
agresszióját és Anglia ural-
kodó köreinek hasonló szán-
dékát*. Táviratukban a to-
vábbiakban megállapítják, 
hogy teljes mértékben he-
lyeslik és támogatják a Ma-
gyar Népköztársaság kormá-
nyának nyilatkozatát, a kö-

zel- és közép-keleti helyzet-
tel kapcsolatban. Üdvözöl-
ték és helyeselték a Szovjet-
unió kormányának újabb 
kezdeményezését a nagyha-
talmak csúcstalálkozójának 
megtartásáért, a béke és a 
népek békés egymásmelleit 
élése érdekében. 

Tiltakoznak a fiatalok 
A Szegedi Kéziszerszám-

árugyár kiszistái, fiataljai 
szintén összegyűltek, hogy 
gondolatokat cseréljenek a 
nemzetközi helyzetről és 
tiltakozzanak az USA liba-
noni és Anglia jordániai ag-
ressziója miatt. A fiatalok 
egységesen követelték az 
agresszió megszüntetését az 
arab népek ellen. Tiltakozó 
táviratot juttattak el a ma-
gyar kormányhoz azzal, 
hogy az továbbítsák az Egye-
sült Nemzetek Szervezeté-
hez. 

• • • Felkerült a zöld ág 
A Ságváritelepen idén állami segítséggel 58 családi ház 
épült. Kiss Lajos, a Szegedi Kenderfonógyár munkása há-
zának homlokzatára már fölkerült a zöld ág, amely a leg-
főbb munkák elkészültét jelzi. Az építkezésekben jelentős 
segítség a társadalmi munka. Magasodnak a falak a Ság-
váritelepen, s az ott folyó munkáról, é\etről számol be: 
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1 - m e 

Kössenek 
az európai 

l országok barátsági 
l és együttműködési 
l szerződést 
\ * 
i 

• A tanácstagi 
t beszámolók 
• tapasztalataiból 

^.áAkákkkkkkkkklULkkkkkkkkkKÜ 

i- % ' •• - f< N 

(Sif l is fe lv . ) 

Nagyhatalmi kormányfői értekezlet 
hozzon intézkedéseket a közép-keleti 

katonai konfliktus beszüntetésére 
— i n d í t v á n y o z z a H r u s c s o v 

Moszkva: Hruscsov, a Szovjetunió Mi-
nisztertanácsának elnöke július 19-én 
üzenetet intézett Eisenhower amerikai 
elnökhöz, Macmillan angol miniszterel-
nökhöz, De Gaulle francia miniszterel-
nökhöz és Nehru indiai miniszterelnök-
höz. Hruscsov javasolja, haladéktalanul 
üljön össze e hatalmak kormányfőinek 
értekezlete az ENSZ főtitkárának rész-

vételével, hogy azonnali intézkedéseket 
foganatosíthasson a Közel- és Közép-
Keleten kitört katonai konfliktus beszün-
tetésére. Az értekezlet időpontja és helye 
— mondják az üzenetek — nem lehet 
akadály. A szovjet kormány azt javasolta, 
hogy az értekezlet július 22-én Genfben 
üljön össze. 

A Szovjetunió nem maradhat közömbös 
a közép-keleti események iránt 

Az a fegyveres beavatko-
zás — állapítja meg az Ei-
senhowerhez küldött üzenet 
— amelyet az Egyesült Ál-
lamok Libanonban, majd 
Anglia Jordániában kezdett, 
továbbá az Irakot és az ösz-
szes keleti arab államokat 
fenyegető intervenciós ve-
szély a legsúlyosabb és be-
láthatatlan következmények-
hez vezethet, olyan lánc-
reakciót indíthat el, amelyet 
már nem lehet majd meg-
állítani. E veszélyes törté-
nelmi órákban, amikor 
többé egy percet sem lehet 
várni, a Szovjetunió nem 
maradhat közömbös az-
iránt, ami a Közel- és Kö-

(CLiebmann Bé la fe lv . ) 

Bohóccal és szamarakkal hirdette szombaton városszerte a 
műanyagbolt, hogy nagyszabású kiállítást rendez a legújabb 
műanyagcikkekből. A kikiáltó kocsiját, szamaras "úri* 
fogatát pajkos gyereksereg kísérte végig a városon. Hogy 
az ötletes propaganda bevált, arra bizonyíték a megnyitás 

körüli tegnapi nagy érdeklődés is. 

zép-Keleten, a határainak 
közvetlen közelében törté-
nik. A Szovjetunió nem áll-
hat félre, amikor a háború 
és a béke kérdése forog 
kockán. 

Javasoljuk — ír ja Hrus-
csov —, hogy jöjjünk ösz-
sze bármely nap bármely 
órájában, minél hamarabb, 
annál jobb. A történelem 
nem sok időt adott szá-
munkra ahhoz, hogy meg-
akadályozzuk a háborút, 
megakadályozzuk sokmillió 
ember pusztulását, meg-
akadályozzuk óriási anyagi 
és kulturális értékek meg-
semmisülését. 

A szovjet kormány kész 
az értekezlet összehívá-
sára bárhol, beleértve Wa-
shingtont is, 

ha valamilyen oknál fogva 
Genf nem felel meg a nyu-
gati hatalmaknak. A legfőbb 
az, hogy ne hadakozzunk, 
mert az ágyuk már kezde-
nek dörögni. 

A támadók a tűzzel ját-
szanak. — mondja az Eisen-
howerhez intézett üzenet. — 
A tűzvészt mindig könnyebb 
lángralobbantani, mint elol-
tani. De ha már lángralob-
bantották, jobb eloltani 

mindjár t a kezdetén, mint 
akkor, amikor a lángok már 
átterjednek a szomszédos 
házakra. 

A jelenlegi viszonyok kö-
zött a leghelyesebb meg-
oldás csak egy lehet — a 
megszálló csapatok hala-
déktalan kivonása a Kö-
zel- és Közép-Keletről 

és annak biztosítása, hogy 
e térség népei maguk dönt-
senek sorsuk felől. 

Hruscsov üzenete további 
részében hangsúlyozza: a 
szovjet kormány elengedhe-
tetlenül szükségesnek tart ja, 
hogy 

a Szovjetunió, az Egyesült 
Államok, Anglia, Francia-
ország és India kormány-
fői értekezletének konkrét 
indítványait terjesszék a 
Biztonsági Tanács elé, 

hogy ez az ENSZ-szel az 
arab országok képviselői-
nek részvételével megtár-
gyalhassa azokat. 

Az értekezlet megvitatná 
továbbá a közel- és közép-
keleti országokba irányuló, 
a Szovjetunió által már ko-
rábban javasolt fegyverszál-
lítások beszüntetését is — 
fejeződik be a szovjet kor-
mányfő üzenete. 

Kedden ér véget a stockholmi 
Béke-Vi 'ágkong resszus 

Ma, kedden tar t ja záró- a beterjesztett határozati ja-
ülését a stockholmi Béke- vaslatok alapján fontos ha-
Világkongresszus, amelyben tározatok látnak napvilágot. 

Kellemes csalódás! okozett a búza 
Csongrád megyében, 

a becsültnél jobbak 
a terméseredmények 

Csongrád megyében sok 
helyen, főleg a termelőszö-
vetkezetekben és az állami 
gazdaságokban, -kellemes 
csalódást* okozott a búza. 
A mezőgazdasági szakem-
berek közvetlenül az aratás 
előtt gyenge termést vár-
tak, s most kiderült, hogy a 
becsültnél egy-két mázsával 
nagyobb termést csépelnek. 
Az ambrózfalvi Dimitrov és 
a földeáki Dózsa Termelő-

szövetkezetben holdanként 
nem vártak többet hét má-
zsánál és 11—12 mázsás á t -
lagot takarítottak be. A 
Délalföldi Mezőgazdasági 
Kísérleti Intézet makói gaz-
daságában pedig 15 mázsa 
búzát arattak egy holdról, 
Csongrád megyében leg-
alább 200—300 vagonnal ter-
mett több búza, mint 
amennyire az aratás előtti 
hetekben számítottak. 

Augusztus elsején Kezdődik 
az Autójavító Vállalat éjjel-nappali 

szervizszolgálata 
Régi óhajt valósít meg 

Szegeden a XI. Autójavító 
Vállalat: éjjel-nappali • szer-
vizszolgálatot létesít augusz-
tus 1-től kezdődően a Toi-
buhin sugárúti telepén. Ez 
a javító-karbantartó szolgá-
lat több megyét is érint, hi-
szen ez lesz az első ilyen 
nagyobbszabású műhely Dél-
Magyarországon. 

A szervizszolgálat létesíté-
se a külföldi autógyárak ké-
rése is volt. A Szovjetunió-
ból, Lengyelországból és 
Csehszlovákiából rendszere-
sen importálunk gépkocsi-
kat. Ezek garanciális javítá-
sa és általában a karbantar-
tása nem törtónt eddig szer-
vezetten. Éppen ezért sür-
gették maguk az illetékes 
üzemek a szervizműhely lé-
tesítését. Ez irányban hely-
színi tárgyalásokat is foly-
tattak. Szegeden járt példá-
ul a Moszkvicsokat gyártó 
szovjet és a cseh Skoda-
gyár képviselője ebben a 
hónapban. Az utóbbi tetszé-
sét nagyban megnyerte az 
újonnan létesített szerviz-
műhely. Ennek egyedül a 
felszerelése több mint 200 
ezer forintba került, az épí-
tési munkákra pedig mint-

egy 80 ezer forintot fordítot-
tak. Beszereztek többek kö-
zött új kompresszort, szi-
vattyúkat. hidrofort és két 
autóemelő berendezést állí-
tottak fel. A gépkocsik tisz-
tításához rendelkezésükre áll 
12 és 3 atmoszféra nyomású 
vízsugár. 

A szervizszolgálat beveze-
tése nagy segítséget jelent 
a gépkocsik működtetésé-
ben. Mind a közületek, mind 
pedig a magánosok — or-
vosok, mérnökök és egyéb 
gépkocsitulajdonosok — 
gyors szolgáltatásban része-
sülnek. Akár be sem kell 
menniök a telepre, elég, ha 
telefonálnak: elmegy a vál-
lalat dolgozója a gépkocsi-
ért, s azt a rendbehozása 
után vissza is viszi. Ha pe-
dig a gépkocsivezetőnek ide-
je van és sürgős a munka, 
a szervizszolgálat ideje alatt 
meg is . í rha t j a az autót. 

A Tolbuhin sugárúton ké-
nyelmes várótermet is be-
rendezett a vállalat. A vidé-
kiek, vagy Szegeden átuta-
zók tehát kellemesen eltölt-
hetik akár i t t is az időt, míg 
gépkocsijukat rendbetesziik. 
kijavítják, lemossák, vagy 
éppen zsírozzák 

( 


