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A marokkóiak közvetítése sem járt eredménnyel 

: Ben Bella 
minisztertársainak 
éhségsztrájkja 

tovább tart 
Az elmúlt nap sem hozott 

lényeges változást az algé-
riai hazafiak éhségsztrájkja 
ügyében. 

ként 
dott. 

pénteken rosszabbe- Az algériaiakat védő fran-
era ügyvédek kijelentése 

Az orvosok javaslatára ezért ^ f ™ 1 Francu.orszagban i,™i : : 1-x. 15 00ÍI, Algenaban 17 000 korlátozták a Garches-i kór- , . . ., 
Ben Bella és társai éppen házban a látogatások idejét. L?,6"?1.. , . t a r t ana l< .. " g v a ,a 

úgy. mint a francia bőr- A többi algériai fogoly k u l o n b o z n . . börtönökben es 
(önökben fogvalartott sok helyzetével kapcsolatban a taborokban. 
ezer algériai, folytat jak marokkói miniszterek tudo-
éhségsztrajkjukat . másul vették Chenot fran-

amely szombaton tizenhete- c i a , ig-^gügyminiszternek 
" - . .. , - a francia radioban tett ki-
ériv napjába lepett. jelentését, amely szerint va-

A marokkoi miniszterek, .' 
akik pénteken este vissza- lamcnnyi a ige na, fogoly a 
(ertek Rabatba, elutazásuk taktikai foglyokat megületo 
előtt tájékoztatták az újság- bánásmódban reszesul. Egy ,rókát de Gaulle-lal, Couve P®"**?" ®fp 
de Murville-jel és a fogva- sMtoertekezleten azonban 
tartott algériai miniszterek- derült , hogy 
kel folytatott ismételt tár- „ ^„<4, hatóságok ko-
gyalásaikról. Szavaikból k,- ^ ^ teIjesU<.(ték az 

közve t í tésüknek egyelőre a , g é r Í H Í 

nincs pozitív eredménye. követel eseit. 

A marokkói miniszterek 
azt javasolták de Gaulle-
nak, helyezzék el Ben Bel-
faékat egy magánszanató-
riumban, amelyet a marok-
kói kormány bérelne ki, s 
így bizonyos területenkívüli 
jellege lenne. 

Marokkói orvosok visel-
nék gondját az algériai , 
minisztereknek, akik azon-
ban változatlanul fogság-
ban maradnának, mert az 
épületet a f rancia rendör-
seg őrizné. 

A késő esti órákban hiva-
talos francia közlemény je-
lent meg, amely szerint 
"nincsen szó arról, hogy a 
francia kormány lemonda-
na arról a teljes felelősség-
ről, amelyet Ben Bella és 
társai egészségéért és biz-
tonságáért vállalt,* 

A francia kormány ugyan-
akkor nem zárkózik el az 
eiól, hogy az algériai mi-
niszterek részt vegyenek az 
esetleg megkezdődő francia 
—algériai tárgyalásokon. 

Ben Bella és miniszter-
társainak áttapota 

Az úgynevezett "A—bá-
násmód, amelyet a f ran-
cia hatóságok szerint a 
foglyok élveznek, sehol 
sincsen rögzítve, s azt a 
börtönigazgatók saját meg-
ítélésük szerint értelme-
zik. 

Az ügyvédek idézték agy 
ellenőrző bizottság jelenté-
sét, amely szerint "az em-
bereket olyan körülmények 
közt őrzik, ahogvan az álla-
tokat sem szokták tartani*. 
(MTI) 

Hétfőn ismét ülésezik 
az ENSZ-közgyűlés 

A szovjet 
tüzérség napja 

Űj térképek 
készülnek 
Szegedről 

"3i6.$.tpm leit 
TCáéudd Anttn? 

m 

(Bábel. 
newellája 

' m i i i n i i i i M i i i» u n 

Már alapozzák az újszeged, ú j lakótelep házait. Még az 
idén aelkezdik építeni több épület falát ls. A lakóháza-
kat az eddigi hagyományos eljárástól eltérően épületele-
mekből készítik. A Szegedi l-es számú Téglagyárban 
már megkezdték a falazóblokkok készítését. Képünkön 
egy emelődaru látható, amely a kész blokkot továbbítja 

a rakodótér re 

A lakosság épííkesésének 
megkönnyítésére ^ 

sservesö iroda alakul Szegeden 
Az utóbbi években egyre kezdték az ilyen szervező többi között ez ls nlcsobbá 

többen építenek családi há- iroda kialakítását. E szerv, teszi a magánosok épitkeze-
A* F.NSZ-közgyftkV pte- túszt án.nal « Dél-A.frtMStm zakat, !«s a Városfejlesztés! amely sf hivatalos eljárások sét. A szervező iroda meg-

náris ülése hétfőn folytatja élé indiai és "pakisztáni szár- program egyik célkitűzése a után január elsejével kezdi alakulasával kapcsolatosan 
a gyarmati kérdésről szó- mazású állampolgárok hely- többi között a több lakásból meg működését, s a Tábor az is kedvezmény a magán-

álló társasházak építése. A és a Mérey utca sarki épü- építtetőknek, hogy az irány-
szegedi Műszaki és Tervező let ben fog munkahoz. A árakkal szemben körülbelül 
Szövetkezet, az Építő Szö- magá-népíttetök érdekében az 5 százalék engectmeroTi kap-

küldött szólalt fel. Az utóbbi sága egyhangúlag jóváhagy- vetkezettel karöltve buda- iroda a telek keresésétől és nak. Ez azl jelenti, hogy pei-
a franciak Tunéziával kap- ta azt a határozatot, amely • pesti példa irtán a lakossági, átírásától kezdve minden hi- dául egy 120 ezer forintba 
csolatos tarthatatlan maga- felkéri a közgyűlést, ítélje el : építkezéseket megkönnyítő vatalos ügyet, díjmentesen kerülő másfél szobás 'cHz-
tartását. bírálta, a jugoszláv a még függő helyzetben levő ; akciót indít a városban és intéz el. Az építtetők kíván- komfortos családiház 114 
delegátus pedig aláhúzta, országokban gyakorolt faji j Csongrád megyében. ságának megfelelően egyedi, ezer forintba kerül az éprt-

ló vitáját. 
Legutóbbi, pénteki ütésén 

a jugoszláv és a tunéziai 
zetéröl. 

* 

Az ENSZ gyámsági biaofct-

hogy Nyngat-lrián kétségbe- megkülönböztetés minden 
vonhalatlanul Indonézia te- formáját. A határozatot 73 
riiletének tekinthető. küldöttség szavazta meg, el-

* lenszatwzat nem volt, 30 
Tizenkét ország — Aíga- delegáció nem volt jelen a 

nisztán, Etiópia, Ghana, In- szavazáson. 
donézia, bán, Irak, Mexikó, A bizottság hétfőn detefott 
Norvégia, a Fülöp-szigetek, folytatja munkáját 
Lengyelország, Svédország 
és Venezuela — határozati | 
javaslatot terjesztett a köz-1 
gyűlés különleges politikai 
bizottsága elé. A javaslat I 
felszólítja a Dél-afrikai Köz-
társaság kormányát, kezdjen j 

egyéb- i tárgyalásokért Indiával és Pa-

Müanyagjátékok ka rácsanyra 

A Miskolci Miianyagfeldoigozó Vállalat több mint ,0 
f a j t a ú j műanyag-gyermek játékot tervezett, amelyekből 
karácsonyra nagv mennyiséget hoznak forgalomba. A 
tervezésnél nagy gondot fordí tot tak arra, hogy a játé-
kok tartósak, letszetösek és olcsók legyenek. Képünkön: 
Deák István főmérnök és Gergely Bertalan tttttvesetö 

a játékok mintadarabjait vtatgaljak 

Az 1961. évi H-es törvény meghatározza 
a Magyar Népköztársaság második ötéves 
népgazdaságfcjlesztési tervének fő irányát 
és ezen belül igen komoly feladatot ír 
elő a mezőgazdasági termékek felvásárlá-
sának kiszélesítésére, a központi készle-
tek fokozottabb növelésére. 

A második ötéves terv első évében, 
vng.vis 1962. évben a termelés színvona-
lának tervezett emelkedésére támaszkodva 
a lakosság élelmiszerellátását elsődlegesen 
sertéshúsban kell növelni. 

Ennek a célkitűzésnek csak ugy tudunk 
elpget tenni, ha a termelőszövetkezetek, a 
háztáji és egyéni gazdaságok, továbbá az 
egyéb sertéstartó egységek növeHk a hí-
zott sertés előállítását és ezen belül 
meggyorsítják, illetve lerövidítik a hizla-
lá-si i d ő t . 

Ennek elősegítésére a népgazdaság a 
rendelkezésére álló készletekből erejéhez 
mérten takarmánytámogatással is segíti a 
hizlalást. Az állam által jut tatott takar-
mány a termelőegységek rendelkezésére 
álló takarmánnyal együtt lehetővé teszi, 
hogy az elmúlt évinél és az ez évinél is 
több bízott sertést allítsanak elő 1962. év 
I. félevében és a III. negyedévben. 

Mivel a takarmányozás és a sertésállo-
mány jelenlegi helyzetéből a sertéshizla-
lás és értékesítés bővítésére a feltételek 
adva vannak, ennek tudatában a megyei 
pár t - és a megyei tanács végrehajtó bi-
zottsága és a Hazafias Népfront megyei 
elnöksége az 1962. I. félévi és [II. negyed-
eső hazott^ertés-íelvasáriáa terv teüesü 

Budapesten idén a szak- azaz olyan terveket is ké- tetőnek, 
szövetkezetek mellett két szítenek, melyek a családi* A budapesti példa wyo-
szervezö iroda alakult az ház-alapítók egyéni ízlésének mán alakuló szervező iroda 
OKISZ támogatásával és az felelnek meg. Ezenkívül a a szövetkezeti mozgalom 
elmúlt fél év alatt száz te- mai követelményeknek meg- szerves része. Célja az' eddi-
kás és ötszáz különféle épít- felelő korszerű típustervek gieknél több munkát végez-
kezóst bonyolított le. E pél- sorozata áll a megrendelők ni a lakosságnak. A szegedi 
d a alapjain Szegeden is meg- igényének kielégítésére és a irodához bekapcsolódik Hód-

mezővásárhely. Csongrád, 
Szentes és Makó építőipari 
szövetkezete, valamint tőbb 
vidéki vegyes szövetkezet, 
amelynek építő részlege van. 
Jellemző a növekvő lakos-
sági igényekre, hogy például 
1962-ben ser. 1958. évi terv-
előirányzatnak a többszörö-
sét állapították meg a szö-
vetkezeteknek, a maganépit-

Minél több sertést az államnak! 
AX M S Z M I ' CSONGRÁD MEGYEI VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGÁNAK, A CSONG-
RÁD MEGYEI TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGÁNAK ÉS A HAZAFIAS 

NÉPFRONT MEGYEI ELNÖKSÉGÉNEK EGYÜTTES FELHÍVÁSA 

lése érdekében felhívja a lermelőszövel- ] kezesek lebonyolítására, 
kezeteket, hogy tegyék lehetővé az elöze 
tes termelési tervben beállított hízott ser-
tés 55 százalékának január 31. napjáig 
történő szerződéskötését úgy, hogy a teny-
leges leadás június 30. napjáig megtör-
ténjék. Ezt követően május 1. napjáig 
szerződjék le a betervezett hizottsertés-
értékesités további 25 százalékát úgy, 
hogy az a mennyiség szeptember 30. nap-
jáig leadásra kerüljön. 

Felhívja a háztáji gazdaságokat és 
egyéni termelőket, valamint az egyeb 
sertéstartókat, hogy a rendelkezésükre ál-
ló alkalmas sertésállománynak minél na-
gyobb részét szerződjék le állami értéke-
sítésre az állam által rendelkezésükre bo-
csátott 150 kilogrammos kedvező áron 
jut tatot t abrak lakarmany 
val. Számítunk a háztáj i és egyéni gaz-
dasagok, valamint más sertéstartók támo-
gatására e fontos közös nemzeti cél el-
érésében. Ez évben már beigazolódott, 
bogy a több mint. 55 000 háztáj i gazdaság 
és egyéni .sertéstartó árutermelésére szá-
míthatunk, mert a Hazafias Népfront fá-
biánsetoestyénj bizottsága és a fábián-
sebestyéni Kinizsi Tsz által elindított 
"minden háztájiból egy sertés mozga-
lom—ból derekasan kivették részüket és 
országosan a Csongrád megyei háztáj i 
gazdaságok kötöttek legnagyobb arány-
ban az al lammal hizlalás! szerződést és 
legbecsületesebben tettek annak eleget. 

6VoéyUsbas a. 3- oktalan.) 

Magyar békeharcosok 
Moszkvában 

Moszkva leningrádi pálya-
udvarára szombaton megér-
kezett az a mintegy három-
száz magyar békeharcos, 
aki november 11-én indult 
Budapestről a Szovjetunióba. 
A küldöttség, melynek tag-
jai munkások, , parasztok, 

felhasználása- j mérnökök, technikusok, ta-
nárok, tanulók, egyetemis-
ták, már megjárták Lenin-
grádot. 

A magyar koWöttséget 
Szemjon Birjukov, a Szov-
jet—Magyar Baráti Tarsasag 
alelnöke üdvö2ölte Moszkvá-
ba érkezése alkalmából. 

A magyar békeharcosok 
körülbelül egy hétig tartóz-
kodnak Moszkvában," majd 
visszatérnek Magyarország-

fMTflt 


