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A Szovjetunió 
egyik legfőbb törekvése továbbra is 

egy leszerelési egyezmény nyélbeütése 
— állapította meg az angol és a kanadai miniszterelnökhöz 

intézett üzenetében Hruscsov 

| Épül a mezőgazdasági kiállítás 
|[A Marx téren nagy ütemben folynak a szegedi ünnepi he-
titek harmadik kiemelkedő programjának, a Délalföldi Me-
ll tógazdasági Kiállítás és Vásárnak'előkészítő munkálatai. 

Tégnap sajtóbemutatón ismertették a kiállítás'várható ér-
dekességeit, amelyről lapunk 3. oldalán számolunk be. 

Nyikita Hruscsov, a Si»v- féle konkrét határidejét nem hogy az újnak nevezett ame-j 
jetunió Minisztertanácsának tüntetik' fel. rikai javaslatok nem szolgál-
elnöke július 23-án üzenetet A nyugati hatalmak, saj- ják a tényleges leszerelést, 
intezett Harold Macmillan- nos. mostanáig obstrukciós Ugyanakkor megállapítja 
hez, Nagy-Britannia minisz- politikát folytatnak a lesze- -hogy Kanadának a tízes bi 
terelnökéhez és John Die- relés kérdésében — írja tottságban helyet foglaló| 
tenbaker-hez, Kanada mi- üzenetében Hruscsov. képviselője egyáltalán nemi 
nisztrrelnökehez a leszerelés Emlékeztetve arra, hogy a szólt konkrétan hozzá az új, 
kérdéséről. szovjet kormány kénytelen szovjet javaslatokhoz, ha-i 

Hruscsov az angol minisz- volt félbeszakítani részvéte- nem ehelyett ködös szólamo-
terelnökhöz intézett üzene- lét a tízes bizottság munká- kat hangoztatott a „kiegyen-j 
lében utal arra, hogy a tízes jában és javasolta, hogy a súlyozott engedmények« el-p 
bizottságban a nyugati hatal- leszerelés kérdését vitassák véről, s ilyen módon a bi-f" 
mak majdnem tiz álló hóna- meg az ENSZ közgyűlésének zottság munkáját még csaki-
F on át elodázták az általános soron következő ülésszakán, messzebb vitte az új szovjet] 
és teljes leszerelési megálla- Hruscsov rámutat: „termé- terv lényegének gyakorlati;:, 
podás alaptételeire vonatkozó szelesen felmerül a kérdés, megtárgyalásától. £ 
vj szovjet javaslatok konk- milyen legyen a bizottság Hruscsov az angol és a ka-
réi megvitatását és ehelyett összetétele, s hogy az ügy ér- nadai miniszterelnökhöz in-.. 
üres szócsépléssel foglalkoz- dekében a tízes bizottságban tézett üzeneteiben egyaránt! 
tak. képviselteken kívül más or- hangsúlyozza, hogy a szov-í 

A továbbiakban Hruscsov szagokat is be kell vonni a íet kormány — akárcsak ré-[ 
érintve az amerikai kor- t á r g y a l á s o k b a g e b b e n — most is kész min-p; 

^ s a a„(íalaslatá!: Kanada negatív szerepe eszközzel elősegíteni az; 

S S S ? J S K S S W Hruscsov / kanadai 'mi- * * * ^ T ^ í Ú 
őrzéssel végrehajtandó álta- niszterelnökhöz intézett üze- r e vonatkozó megallapodasü 
lanoe és teljes leszerelés netében szintén hangoztatja, mielőbbi megkötését. 
programja- címet adták, 
megállapítja, hogy ezek az 
„új-t javaslatok lényegében 
véve' a nyugati hatalmak 
március J6-i régebbi indftvá-
RíMéiwk némileg módosított 
változatai. Mint Hruscsov rá-
mutat, az Egyesült Államok 
javaslata anélkül, hogy az 
e'v5 szakaszban a fegyveres 
eróW bármiféle csökkentését 
V javasolta volna, igyekezett 
külföldi ellenőrzés alá vonni 
e Szovjetunió és más álla-
mok valamennyi fegyveres 
erejét és fegyverzetét. 

§ Eichmann átja 
I a Vatikánon át 1 

Technikai 
érdekességek 
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Az üzemi 
munkások 
szociális 

ellátásáról 
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| Az új technika 
I új színháza 

Gyakorlati jelentőség 
nélküli amerikai javaslat 
Az atomfegyverek megtil-

tásának kérdésében semmi-
féle gyakorlati jelentősége 
nincs annak az amerikai ja-
vaslatnak, amely a hadicé-
lokra készülő hasadóanyagok 
gvártásának megszüntetését 
indítványozza, mert már 
mostanáig annyi atom- és 
hidrogénbomba halmozódott 
fel, hogy azzal egész orszá-
gok elpusztít hatók. 

Ami pedig a program má-
sodik és harmadik szakaszá-
ban foglalt leszerelési intéz-
kedéseket illeti, az amerikai 
tervet olyan módon állítot-
ták. össze, hogy megvalósítá-
sára sohasem kerül sor, mi-
vel az in+ézkedések eemmí-
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Augusztus 20-ra készülődnek 
a szegedi üzemek 

A jobb minőségért versenyesnek a bútorgyár 
* i • és a vasöntöde dolgozói 

Az egész évre szóló mun-
kaversenyt hazánk nagy 
nemzeti ünnepei természet-
szerűleg részekre osztják, s 
ezért beszélnek az üzemek-
ben április 4 előtt felszaba-
dulási, augusztus 20-át meg-
előzően pedig alkotmány-
napi munkaversenyről. Eze-
ken a napokon, valamint 
november 7-én, a Nagy Ok-
tóberi Szocialista Forrada-
lom évfordulóján értékelik a 
lezániló verisenyszakaszt és 
jutalmazzák az élenjárókat 
csaknem valamennyi szegedi 
üzemben. Ünnep közeledvén 
felélénkül a munkatempó és 

egyre jobb termelési ered-
ményeket érnek el a dol-
gozók. 

Akárcsak most, mintegy há-
rom héttel alkotmányunk 
születésnapja előtt. 

Llj pillérehet kap a szolnoki híd 

m " 

Nagy munkálatok. folynak a izolnold Tisza-hídnál is. ttj 
pillérekre helyezik a híd testét Felvételünk e munkála.-

; toknál készült 

Jól sikerült az első fél év 
a Szegedi Bútorgyárban: 

minden tekintetben elérték, 
sot túl is szárnyalták az 
élüzem feltételeket. De a 
második félévi tervek telje-
sítése még az eddiginél is 
nagyobb erőfeszítést igényel 
a műszaki vezetőktől és a 
munkásoktól egyaránt. Az év 
hátralévő hónapjaiban kell 
elvégezni a terven felül vál-
lait bútorok, négyszáz há-
romajtós szekrény, valamint 
néhányszáz falipolc gyártását. 

Tehát az augusztus 20 
előtti versenyszakasz köve-
telményei egyrészt 

a mennyiségi tervek telje-
sítésére összpontosulnak, 
másreszt pedig a minőség 
javítására. 

A bútorgyártásban mindig 
lehet jobb minőséget nyúj-
tani. Az üzem szakszervezeti 
bizottságénak kezdeményezé-
se alapján a napokban szé-
leskörű mozgalom indul a 
gyártmányok minél megfele-
lőbb minőségért, üzemré-
szenként állapították meg, 
hogy melvek azok a munka-
helyek, ahol minőségrontás 
veszélyezteti a termelést, és 
meghatározták a művelet, 
vagy technológiai eljárás 
módját is. miáltal elkerül-
hető a íelejt szaporodása. 

Az eredményesen záruló 
fél év után a Szegedi Vas-
öntődére szintén nehéz fel-
adat vár a következő hó-
napokban. 

Az üzem termelési tervét 
mintegy 17 százalékkal meg-
emelték, ami annyit jelent, 
hogy a harmadik negyedév 
folyamán 

120 tonna Jő öntvénnyel 
többet kell gyártani 

az eddiginél. Jíjlius még kí-
sérleti hónapnak számít a 
vasöntödében azoknak az 
eszközöknek a fenntartására, 
melyek segítségével a leg-
könnyebb elérni a felemelt 
terv teljesítését 

Ig«z, hogy jelenleg, a száz 
százalékon alul marad na-
ponta a termelés, de ehhez 
az elmaradáshoz feltétlen 
hozzájárul, hogy még nem 
teljes a létszám: szakmun-
kásokat és segédmunkásokat 
nagyobb számban is tudná-
nak alkalmazni, mint amenv-
nyi a jelentkező. A kezdeti 
bizonytalankodás ellensúlyo-
zására 

átszervezték az üzem ver-
senymozgalmat és új szín-
folttal js gazdagították. 

Augusztus elsejétől kezdve 
minden begyakorlott, régi 
szakmunkás egy gyengébb 
szakképzettségű társának se-
gít majd a selejt elleni küz-
delemben. Csak azt a dol-
gozót jutalmazzák meg al-
kotmány napján, aki — 
amellett, hogy sajátmaga is 
jó mjp őséggel dolgozott — 
elérte," hogy patronált mun-
katársának selejtje felére 
csökkent a bázisnak vett 
utolsó bat; hónap selejtszá-
zalékához mérten. 

Alkotmányunk születés-
napja tiszteletére egyébként 
újjáalakult Ülés Ferenc szo-
cialista brigád címért dolgo-
zó munkacsapata, és egy új 
versenytárs szervezése is be-
fejezéshez közeledik. A bri-
gádokban talaj-, valamint 
gépi formázok és két-két 
műszaki dolgozó vesz részt. 

A brnoi küldöttség látogatása 
a szegedi pártbizottságon 

Á csehszlovák vendégek felkeresték a Felszabadulás 
és 9 Haladás Termelőszövetkezeteket is 

' * i 
A Szegeden tartózkodó ugyancsak dicseiden nyilat* 

brnoí párt- és tanácskül- koztak *a megtekintett, már 
döttség tagjai tegnap dél- kialakult korszerű üvegházi 
előtt látogatást tettek az gazdálkodásról. Este a ven-
MSZMP szegedi pártbizottsá- dégek részt vettek a szabad-
gán. Itt hosszabb ideig szi- téri játékok előadásán. Sae-
vélyes és baráti eszmecserét gedről ma indulnak haza 
folytattak a pártbizottság Brnoba. 
vezető funkcionáriusaival. E 
találkozó során az érdekel-
tek megegyeztek abban, hogy 
a jövőben tovább mélyítik 
a két testvérváros: B m o és 
Szeged között már eddig ki-
alakult jó kapcsolatokat. 

Utána a csehszlovák ven-
dégek a két nagy szegedi ter-
melőszövetkezetbe látogat-
tak el. A Felszabadulás Ter-
melőszövetkezetben nagy ér-
deklődéssel szemlélték meg 
a kertészetet, az épülő haj-
tatóházakát, a szántóföldi 
öntözéses gazdálkodás beren-
dezését és a tehenészetet. 
Nagy elismeréssel beszélték 
a vendégek a látottakról. 
Utána az újszegedi Haladás 
Tsz-t keresték fel, ahol 

Szakszervezeti 
megyei vezetők 
tanácskozása ' 

Kedden a szakszervezeti 
megyei tanácsok elnökei és 
a szakszervezetek termelési 
osztályvezetői megbeszélést 
tartottak. 

Varga Györgynek, a ÉZOT 
t i tkárának beszámolója a l a p . 
ján megtárgyalták a szocia-
lista munkabrigádok ered-
ményeit, további feladatait, 
valamint a SZOT-nak a szo-
cialista brigádok munkájára 
vonatkozó irányelveit. 

Vasárnap este zárul 
a városrendezési tervbemutató 

i 
Most, vasárnap nyílt meg tervvel kapcsolatban augusz-

a városi tanács, a Hazafias tus elsején sorrá kerülő nyil-
Népfrent és az MTESZ sze- vános ankéthoz, 
gedi bizottsága által rende- Az érdekes városrendezési 
zett városrendezési tervbe- bemutatónak sok látogatója 
mutató Szegeden, az MTESZ volt az^ elmúlt napokban. A 
Széchenyi tér 3 szám alatti kiállítás v&sárnap este zárul, 
klubhelyiségébén Ez a kiál- Az MTESZ klubhelyiségének 
lítás mintegy előkészítőül bejárata a Közlekedési Vál-
szolgál Szeged általános ter- lalat Széchenyi téri központi 
vének társadalmi bírálati- villamosmegállója mögött ta-
hoz. a területfelhasználáá lálható. 

Hozzákezdtek 
a Központi Egyetem épülő ének 

tatarozásához 
Lapunk egy korábbi cikké- elvállalta a Központi Egye-

ben írtunk arról, hogy a tem épületének külső tata-
Csongrád megyei Építőipari rozását és az épület falai 
Vállalat miután határidőre mellett fel is húzták a cső-

állványzatot, a tatarozása 
munkát elfogadható indokra 
való hivatkozás nélkül hete-
ken keresztül nem kezdte 
meg. 

Azóta mégis megindult 
a munka a lassan már el-
rozsdásodó állványokon. A 
vállalat festői jelenleg mar 
a homlokzat festését végzik 
s néhány nap múlva be Is 
fejezik itt a munkát. A 6— 
700 ezer forint értékű tata-
rozás eredményeképp Szeged 
tudományos életének ez a 
fellegvára is dj köntösbe öl-
tözik majd. 
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