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A francia nép meghiúsította 
az algériai puccsot 

Challe tábornokot elfogták — Párizsban megszüntették 

a biztonsági intézkedéseket 

Algírban dicstelenül összeomlott a fasiszta katonai 
puccs, amelyet április 22-én a tábornokok egy csoportja 
— Challe, Salan, Zeller és Joubaud — szervezett. A zen-
dülés főkolomposai, miután meggyőződtek arról, hogy 
bűnös kalandjuk nem talál támogatásra, április 26-ra 
virradó éjszaka kénytelenek voltak kapitulálni. Algéria 
azon vidékein, ahol a lázadás lefolyt, többek között A l -
gír, Oran és Constantine megyékben, a francia kormány 
ismét ura a helyzetnek. 

A fasiszta katonai puccs vereségében döntő szerepe 
van a munkásosztálynak, Franciaország néptömegeinek. 
Mint ismeretes, a puccs szervezői fegyveres erővel akar-
ták meghiúsítani a tárgyalásokat az Algériai Köztársa-
ság ideiglenes kormányával és rákényszeríteni Francia-
országra a gyarmati háború folytatását. A francia nép 
» * fasizmus nem tör át!* jelszóval határozottan a köztár-
saság védelmére kelt, s tömeggyűlésekkel, sztrájkokkal, 
tüntetésekkel meghiúsította a z ultrák kalandját. 

Ax a l g í r i „zárófelvonás 

Szerdára virradóra Algír-
ban, Algéria fővárosában 
összeomlott az -ultrák* mel-
lé szegődött tábornok-kalan-
dorok puccsa, lázadása. Az 
események már kedden este 
előrevetették a későbbi fe j le -
ményeket. Este 10 óra körül 
kormanyhű csapatok vo-
nultak. be az algériai fővá-
rosba, s ezzel a pártütő tá-
bornokok helyzete megpe-
csételődött: mire feleszmél-

tek és 2S óra felé gyűlésre 
hívták össze a lakosságot, 
már késő volt. A kormány-
csapatok elfoglalták a rádió 
épületét, a Forumon rende-
zett gyűlésen vedig valaki 
elvágta a hangszóró zsinór-
ját, így Salan és Challe tá-
bornokok, akik éjfél felé 
megjelentek a kormány fő-
megbízotti hivatalának erké-
lyén, már nem beszélhettek 
az összegyűlt, tömeghez. A 

Új fajta, 
korszerű televíziós szekrény 

Az NDK-beli Kafena-gyár mutatta be a képünkön lát-
ható, Club elnevezésű televíziós zeneszekrényét, amelyet 
Rekord I I . televíziós vevővel , ' Juvel Stereo rádióval és 
zittani gyár lemezjátszójával szereltek fel. A készülék-
Bek nyolc hangszórója van, ezek közül kettőt külön do-

bozban helyeztek el 

kormány csapa tok felszólítá-
sára a legnagyobbrészt pi-
zsamában -kivonult* polgá-
ri lakosság isrrtét visszatért 
lakásaiba, Salan, Challe és 
másik két tábornok-társuk, 
más ma^asrangú tisztek kí-
séretében pedig elmenekült. 

Nem ment simán 
a dolog 

Az algíri puccs összeomlá-
sa nem ment végbe puska-
lövés nélkül. Egy bérház 
ablakaiból tüzet nyitottak az 
előnyomuló csendőrökre, 
akik viszonozták a tüzet. 

Hajnali három óra tájban 
a kikötő felől hallatszott 
géppisztolyok ropogása, 

s még a kora reggeli órák-
ban is itt-ott lövések, zajá-
tól visszhangzottak az algíri 
utcák. 

A francia fővárosba érke-
zett hírek szerint Algírban 
szerdán reggel helyreállt a 
rend. 

A z utcákon ott vannak 
még a csendőrök által 
emelt torlaszok, 

az üzletek azonban kinyi-
tottak', a lakosok munkahe-
lyükre sietnek. A város han-
gulata viszonylag nyisgodt. 

Louis Terrenoire francia 
tájékoztatásügyi miniszter be-
jelentette, hogy elfogták 

! Challe tábornokot, az algé-
riai katonai puccs vezetőjét 

A tábornok® szállító gép 
Párizs közelében, a Vil la-
coublay-i repülőtéren szállt 
le. Innen Challe-t a Santé 
börtönbe vitték. 

Terrenoire beszáipolt arról 
is, hogy a kormány de 
Gaulle elnökletével két és 
félórás ülésen vitatta meg a 
helyzetet. Valószínű, hogy 
de Gaulle elnök a közeljövő-
ben rádióbeszédet mond. Eb-
ben beszámol a katonai 
puccs összeomlásáról. 

Terrenoire elmondotta, 
hogy Franciaország nagy 
veszélyben volt és a válságot 
kiváltó okok még mindig 
fennállnak. Erre hivatkozva 
bejelentette, hogy de Gaulle 
továbbra is megtartja a telj-
hatalmat. 

Hamarosan helyreáll Fran-
ciaország és Algéria között 
a kereskedelmi és pénzügyi 
forgalom. A tengeri forgalom 
már szerdán délután megin-
dult. 

* 

A francia kormány közle-
ményben jelentette be, hogy 
egész Algériát ellenőrzi. 

Párizsban is megszüntették 
a biztonsági intézkedéseket. 
Az utcákról eltűntek a harc-
kocsik és reggel fé l nyolc-
kor megnyílt az Orly-i re-
pülőtér. 

A (SYÖxelem 

— a f r a n c i a nép 

grőxelnte 

A Francia Kommunista 
Párt nyilatkozatot adott ki 

'(Folytatás a 2. •oldalon.) 

Egy üzemi kiállítás anyagából 

Évente 120 ezer forint 
megtakarítás 

A fczegedi Kenderfonógyár 
újítási kiállításán a tavaly 
bevezetett újítások közül a 
legfontosabb 33-at mutatták 
be, minták, grafikonok, pro-
totípusok felhasználásával. 
Az újítások között 

az egyik legjelentősebb a 
vizesfonó üzemrész számá-
ra készült. 

Ebben az üzemrészben a fo-
nal fellazított állapotban a 
csévékről a motringokra ke-
rül. Innen a szárítókba vi-
szik az anyagot, majd a 

. préseiébe, ahonnan bálákba 
préselve a gömbölyítő osz-
tályra, a -kiszerelőbe* és vé-
gül a raktárba kerüL Pon-
tosabban: régen volt ez így, 
ma már azonban a fonalnak 
csak egy részét, körülbelül 
40 százalékát préselik és bá-
lázzák. 

Tóth Nándor művezető 
újítása nyomán 

ugyanis a fonalakat a szá-
rítás, illetőleg a pihentetés 
után, préselés és bálázás 
nélkül, közvetlenül a gom-
bolyítóba szállítják, a külön 
erre a célra készített kis to-
lókocsikon. 

Ennek az újításnak nem-
csak az az előnye, hogy kö-
rülbelül 

10—II ember munkáját 
takarítja meg a vállalat-
nak, 

hanem az is, hogy a fonal 
-kiszerelésének* 

minősége is sokkal jobb, 

mint a régi eljárás alkalma-
zásával, s ezért a gombolyí-
tóban a keresztorsózók' job-
ban szeretnek az így feldol-
gozott anyaggal dolgozni. A 

Nincsenek 
„kényes" kérdések / 

h nyomolvasők 

nyomában 

Az anyag szállítása 

bálázott fonalakon ugyanis 
sok vblt a szálkereszteződés, 
a gubancólóbás. ami megne-
hezítette a munkát. 

A gazdaságos újítás to-
vábbi előnye, hogy 

jelentősen megrövidítette a 
fonal útját az üzemben. 

A bálázott anyag ugyanis 
pincébe került, s onnan vit-

ték á gombolyítóba. A z wj 
eljárás szerint viszofil erce 
nincsen szükség. Biz i£> h'oz* 
zajáról ah'höz,' hogy az ' újí-í 
tás bevezetésével a számí-
tások szerint évente körül-
belül 120 ezér forintot ta-
karíthat meg a vállalat. A z 
ú j módszert most próbál-
ják ki. 

Értelmiségiek és szövetkezeti gazdák 
találkozója 

A Tudományegyetem professzorai, oktatói meglátogattak 
két szegedi termelőszövetkezetet 

Tegnap, szerdán a kora 
délutáni órákban a Szegedi 
Tudományegyetem professzo-
rai, oktatói, szám szerint szá-
zan a város két termelőszö-
vetkezetébe látogattak. Tár-
saságukban volt Viktor 
Alekszandrovics Maikin 
szovjet professzor, a Szegedi 
Tudományegyetem Orosz In-
tézetének vezetője, valamint 
a Szegeden tartózkodó Zsiv-
ko Sztalev, a szófiai egyetem 
jogi karának dékánja is. A z 
egyetemi oktatókat — akik 
dr. Rácz Jánosnak, a Tudo-
mányegyetem pártbizottsága 
titkárának vezetésével indul-
tak a tsz-ekbe — elkísérte 
Makra Ferenc, a városi párt-
bizottság munkatársa és 
Szili Antal, a városi tanács 
mezőgazdasági osztályának 
vezetője is. 

A négyezer holdon gazdál-
kodó Felszabadulás Terme-
lőszövetkezetben a vendége-

ket Árendás György, a tsz 
elnöke üdvözölte, s adott 
rövid tájékoztatót a szövet-
kezet életéről. . A vendégek 
ezután megtekintették a kö-
zös gazdaság hatalmas, me-
leg vízfűtéses üvegházait, 
amelyekből idén eddig már 
767 ezer forint értékű prí-
műrárut adtak el. Az üveg-
házakból különben télen is 
szállítottak salátát, retket 
belföldre és -külföldre egy-
aránt. A szövetkezet tagjai 
örömmel fogadták dr. Szalai 
István egyetemi tanárnak, a 
Növényélettani Intézet veze-
tőjének javaslatát, hogy in-
dítsanak közös kísérleteket 
különféle serkentő anyagok-
kal az üvegházi növények 
terméshozamának emelésére. 

A Felszabadulás Termelő-
szövetkezet szép tehenészeté-
nek megtekintése után a 
professzorok, oktatók a Ha-

ladás Termelőszövetkezetbe 
látogattak, ahol Fodor Ist-
ván, a közös gazdaság elnöke 
üdvözölte őket. A vendégek 
megnézték a Haladás Tsz 73 
ezer négyzetméter területnyi 
"üvegházvárosát*, s az egész 
közpoiíti majorságot. A szö-
vetkezet vezetői és tagjai 
örömmel beszéltek. arról, 
hogy a közös gazdaság tag-
jai idén már rendszeres -ha-
vi fizetést* kapnak, a telje-
sített munkaegységek után. 
Átlagosan minden szövetke-
zeti gazda 1200—1300 forint 
pénzelőlegét kap havonként. 

A z egyetemi oktatók, va-
lamint a társaságukban lévó 
V. A. Maikin professzor és 
Zs. Sztalev dékán nagy el-
ismeréssel nyilatkoztak a két. 
közös gazdaságban tapasztal-
takról. A z értelmiségi-pa-
raszt találkozó, eszmecsere 
sikeres és hasznos volt, el-
érte a célját. 

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 

É l j e n a s z o c i a l i z m u s t é p í t ő m a g y a r n é p ! 


