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Hz OAS merényletet készített elé 
de Gaulle ellen 

Párizsban hirek terjedtek 
el arról, hogy az OAS egyik 
terrorista csoportja merény-
letet készített elö de Gaulle 
köztársasági, elnök ellen. A 
hírt egyébként a francia bel-
ügyi hatóságok nem erősítet-
ték meg, de nem is cáfolták. 
A hatóságok hallgatását a 
folyamatban levő nyomozás 
érdekeivel magyarázzák. 

A kedd reggeli francia la-
pokban közölt hírek szerint 
a rendőrség az OAS-nak egy 
15 tagú delta-csoportját tette 
ártalmatlanná. A delta-külö-
nilmények a titkos hadsereg 
"kivégző* osztagainak szere-
pét töltik be. A csoport tag-
jai Algériából érkeztek. A 
rendötség nyomukban volt, 
mert egy Francois Leca ne-
vű OAS-bandita, akit május 
16-án Algírban tartóztattak 
le egy merénylettel kapcso-
latban, kihallgatása során 
feltárta a de Gaulle ellen ké-
szülő merénylet tervét. • 

Azok a biztonsági szervek, 
amelyek de Gaulle-t vidéki 
útjára elkísérték, május 17-
töl kezdve már a merénylők 
személyleírásának és fényké-
peinek birtokában voltak.' A 
készülő merénylet miatt 
rendkívüli intézkedéseket tet-
tek de Gaulle védelmére. A 
merénylet közvetlen végre-

hajtásával megbízott két 
OAS-bandita követte de 
Gaulle-t vidéki útján. Mi-
után meggyőződtek, hogy a 
biztonsági intézkedések miatt 
nem tudják tervüket végre-
hajtani, visszatértek Párizs-
ba. A fővárosban tartóztat-
ták le őket vasárnap reggel a 
delta-csoport több tagjával 
együtt. A letartóztatottak kö-

zött van egy Blanchy nevű 
hadnagy, aki vezetője volt a 
csoportnak. 

Egyes jelentések szerint a 
merénylők távcsöves puská-
val akarták megölni de 
Gaulle-t. Más hírek szerint 
viszont butángázpalackokkal 
megrakott autót akartak fel-
robbantani az elnök közelé-
ben. 

Hruscsov és Brezsnyev fogadta 
Modibo Keítát 

Modibo Keita mali állam-
és kormányfő kedden reggel 
ellátogatott a moszkvai Le-
nin-Mauzóleumba és ott ko-
szorút helyezett el. A mali ál-
lamfő ezután kegyelettel adó-
zott a Kreml falában elteme-
tett szovjet pártmunkások és 
állami vezetők emlékének. 

A délelőtt folyamán Mo-
dibo Keita látogatást tett a 
Kremlben Nyikita Hruscsov-
nál, a Szovjetunió Miniszter-
tanácsa elnökénél. A megbe-
szélésen jelen volt Mamadou 
Fadiale Keita, a Mali Köz-
társaság moszkvai nagykö-
vete, Gromiko szovjet kül-

ügyminiszter és több más 
hivatalos személyiség. 

Modibo Keita ezt követően 
felkereste Leonyid Brezsnye-
vet, a Szovjetunió Legfelső 
Tanácsa elnökségének elnö-
két, majd részt vett azon a 
villásréggelin. amelyet a 
Szovjetunió Legfelső Taná-
csának elnöksége és a szov-
jet kormány adott tiszteleté-
re. A villásreggelin megje-
lentek a mali küldöttség tag-
jai, valamint Hruscsov, 
Brezsnyev, Gromiko, továb-
bá miniszterek és magasran-
gú szovjet katonatisztek. 
(MTI) 

Gazdasági követelésekből 
politikai akció 

Franco-ellenes mozgalom alakul Spanyolországban 
Spanyolországban egyre képviselőjének, aki egy gyű-

több jel mutat arra, hogy a lésen azzal fenyegetőzött, 
munkások harci elszántsága hogy a sztrájk elnyomására 
és elkeseredettsége Franco az idegenlégiót hívják Spa-
ciiktátori rendszerével szem- nyolországba. A modeoi bá-
bén tovább fokozódik. nya dolgozói kénytelenek 

A munkásság ellenségét voltak leszánni _a ^tárnákba, 
látja nemcsak a hatóságok-

zött hangoztatja: megvannak 
a feltételei annak, hogy a 
tömegharc valamennyi for-
májának felhasználásával 
azonnal 

szak-
ban, hanem a 
szolgálatában álló 
szervezetekben is, 

amelyek valójában a fasisz-
ta Falange szerves részét ké-
pezik. 

Franco-ellenes mozgalom 
alakuljon ki. 

A mozgalom eleinte ülő-

mert a rendőrség fegyverek-
rendszer k e l kényszerítette őket erre. 

A rendőrség fliégsem érte 
el célját, mert a bányászok s z trájkokkal, sztrájkokkal 
a tarnakban éhségsztráj-
kot kezdtek. 
A fegyveres erőszak mel-

lett Francóék 

utcai tüntetésekkel küzdene,. 
majd betetőzésként általános 

••finomabb* sztrájkot hirdetnének, ame-
A munkások elkeseredettsége eszközökkel is harcolnak, jyet a Franco-ellenes erők 

nem egyszer tettlegességben Barcelonában a tartományi „ V l i t t « ^ n i r á r i v í t - n á r , - u . 
is megnyilvánul. így az kormányzó két ügyvédet ^ iranyitananak. 
asturiai Avilesben a muniíá- megfenyegetett, hogy bajuk A kommunista párt úgy 
sok alaposan ellátták a ba- származhataik abból, ha le- véli, sürgetően fontc6, hogy 
ját a Franco szolgálatában tartóztatott demokraták vé-
alló szakszervezetek egyik delmét vállalják. 

A sztrájk tovább tart 
Az utóbbi napokban mind munkások számáról, a tudó-

nagyobb számban megjelenő sftásokbol mégis kiderül, 
kiáltványok, röpiratok is azt h o 2 v 
bizonyítják, hogy mindin- s y 

kább kidomborodik a hatal-
mas méretű spanyolsztrájk-
mozgalom 

politikai jellege. 
A nyugati hírügynökségek 
tudósítói keddi jelentéseik-
ben megállapítják: sok fran-
cóista tisztviselő •> őszintén 
aggódik amiatt, hogy a gaz-
dasági követelésekből politi-
kai akció válik*. 

A spanyol diktátor 
egyre erőszakosabb intéz-
kedésekhez folyamodik. 

A Reuter hírszolgálati iroda 

a sztrájkmozgaiom mére-
tei kedd estig változatla-
nok. 

A Spanyol 
Kommunista Párt 

Jelhívása 
Az illegalitásban működő 

Spanyol Kommunista Párt 
kedden kiáltványt adott ki, 
amelyet a többi baloldali el-
lenzéki csoportok hétfőn 

madridi jelentése szerint hét- közzétett felhívásaival együtt 
főn az ország különböző ré-
szein 24 embert tartóztattak 
le ••kommunista agitáció* 
vádjával. Ezt megelőzően 
mintegy 90 barcelonai diákot 
vettek őrizetbe, akik a né-
pet az asturiai és bilbaói 
mozgalmak támogatására 
szólították fel. 

Legújabb hírügynökségi je-
lentések szerint a moncadai 
cementgyárban 1200 munkás 
lépett sztrájkba. Kedden 
Barcelonában 500 textilipari 
dolgozó hagyta abba a ter-
melest. Bár nyugati hírügy-
nökségek gyakran egymás-
nak ellentmondo jelentése-
ket közölnek a sztrájkoló 

szétosztottak a hírügynökségi 
irodáknak. 

A kiáltvány a több: kö-

a Franco-ellenes politikai 
erők valódi demokratikus al-
ternatívát dolgozzanak ki a 
Franco-rendszerrel szemben. 
E cél eléréséhez a párt fel-
ajánlja őszinte együttműkö-
dését. 

A szabadságjogokért! 
Kedden nyilatkozatot adott 

ki a népi felszabadítási front 
is. A nyilatkozat arra szó-
lítja fel a lakosságot, támo-
gassa a munkások és pa-
rasztok tömeges megmozdu-
lását. E megmozdulások célja 

egy olyan kormány létre-
hozása, amely biztosítja a 
szabadságjogokat. 

A nyilatkozat a továbbiak-
ban megállapítja, hogy a 
diktatúrának most már szem-
be kell néznie a proletariá-
tus szolidaritásával, akció-
egységével és hősiességével. 

Csehszlovák pártmunkáskiildöftség 
- érkezet! hazánkba 

Csehszlovák pártmunkás-
küldöttség érkezett hazánkba 
Viliam Salgoviccal, a Szlovák 
Kommunista Párt Központi 
Bizottsága tudományos és 
kulturális osztálya vezetőjé-
vel az élen. 

Csehszlovák vendégeink az 
oktatásügy, a tudományos 
munka, a művészeti élet és a 
népművelés kérdéseit tanul-
mányozzák hazánkban. (MTI) 

Szegedi újdonságok 
tnt»tt«iitit<ftfttHtiii<i«iif»iiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiititiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiitiiiiiiiiii»ntiifi 

a Budapesti ipari Vásáron 

Muszka Dániel, a neves tudományos kutató szerkesztette annak a fonógépnek a 
modelljét, mely mellett nem kell sem járnia, sem állnia a munkásnőnek. Az ember-
séges szándék, már egymagában véve tiszteletre méltó, s mivel a konstrukció is ki-
tűnő, remélhetőleg nem marad csupán modell! 

(Somogylné leiv.) 

A ruhaipari gépek &uto matizálásában már rangot szerzett magának a Szegedi 
Ruhagyár. Az önműködő gépek családjának újabb tagja az övtartó készítő, mely au-
tomatikusan adagolja s varrja ezeket az apró munkadarabokat. 

(Budapesti telefon jelentésünk) 
Jóleső érzéssel sétálhat az ember a Bu-

dapesti Ipari Vásáron, már csak azért is, 
mert gyakran találkozik a szegediek szel-
lemi termékeivel, a város iparának kitűnő 
gyártmány A találmányok kiállításán 
például j o . — a második, a Tudományos 
Akadémia pavilonjában pedig két érdekes 
berendezés szegedi illetőségű. Az építőipar 
eredményeit és lehetőségeit az Ogyessza 
városrész makettja is példázza. A könnyű-
ipar csarnokában lépten-nyomon »ismerő-

Zengö hangon szólaltatja meg a dallamokat a Bútor, Hangszer és Dekorációs Vál-
lalat elektronikus orgonája. Nemcsak hangja szép, hanem szekrénye is. Kecses, finom, 
új vonalú. Mindig akad csodálója, s méltán. 

sökbe botlik* á látogató. Nem elfogult vé-
lemény, hogy a Szegedi Cipőgyár állítja tó 
a legszebb női cipőket, hogy a DÉMA-jel-
zés nemcsak kitűnő minőséget, hanem kü-
lönlegességet is jelent. Szépek a Szörme-
és Bőrruhakészítő Üzem irhabundái, és az 
Újszegedi Kender-, Lenszövő Vállalat sző-
nyegei. Különösen az a sisalszőnyeg, mely 
az év legszebb terméke címet viseli. 

Fényképfelvételeinken három szegedi új-
donságot mutatunk be a Budapesti Ipari 
Vásárról. Mindhárom érdekesség működés 
közben is látható a vásáron. 


