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A második fái év 
első munkanapján 

Jelentés három szegedi üzemből 
Beszédtéma ma a szegedi zik el terven felül. Ezzel körömcipők készítésére. A 

üzemekben is a tervteljesí- szeretnének hozzájárulni a belkereskedelmi vállalatok 
tés. Hogyne volna az, hiszen vasutasok július 8-i nagy , , „ . . . . . . .. .. . 
szombaton zárták az első ünnepe, az MSZMP VIII. l é n y e g e s e n tobb koromcipot 
fél évet, s hétfőn, tegnap kongresszusa méltó köszön- kérnek a második félévben, 
kezdték a másodikat. A terv téséhez. s az őszi csúcsfor- mint eddig. A kereskedelem, 
teljesítése szorosan össze- galom jó előkészítéséhez, 
függ a keresettel, a vállalat 
jövedelmezőségével. követ-
kezésképp az év végi nyere-
ségrészesedéssel is. Az első 
hat hónap munkája egyál-
talán nem volt könnyű do-

Szandál he'yett 
körömcipők gyártására 

tértek át 

lo Sok v' ' b l ' •' N e m V O l t b i á b a v a l ° a z a 
• sok erőfeszítés, amelyet a 

okoztak a nyersanyagellá- .. . . , , 
_ . . / ,_f Szegedi Cipőgyár dolgozol 
tasi nehezsegek. s ezert ért- . ,. , , . . . . , . . 

~ ' tettek az első félévi terv hető, hogy hétfőn igen sok 
helyen azt kérdezték a 
munkások: teljesítettük-e az 
első félévi tervet, a kong-
resszusi felajánlást? Sok he-
lyen igennel válaszoltak a 
vezetők, de volt ahol szo-
morúan mondták ki a nem 
szót. A kérdések után álta-
lában nagy lendülettel kezd-
tek munkához, hogy valóra 
váltsák a második félévi 
feladatokat s ahol elmarad-
tak, törlesszenek az első 
félévi adósságból. 

a fogyasztók kérése pedig 
parancs a vállalat részére. 
Bár sok gondot, problémát 
okoz egy-egy átállás, mégis 
teljesítették a kérést. 

Utolsó simítások 
a transzformátorházon 

és a hőközponton 
teljesítése érdekében. Há-
romhónapos áldozatos mun-

A Kábel- és 
télgyár szegedi 

Sodronykö-
telepén is 

kával sikerült letörleszteni- az elmúlt tervidőszak ered-
ük az első negyedévi 13 menyeinek összesítésével, 

, . . értékelésével kezdődött a 
ezer páros »aaossagot«. Az m á s o d i k f é l 

év. Ha még nem 
exporttervet is időre telje- i s pontosak a számadások, 
sítették, pedig igen sűrűn azonban már látni, hogy tel-
okozott zavart a munkában jesítették az üzemre háruló 
a nversanvaeellátás feladatokat. Ez magabizton-a nyersanyagellatas. ságot kölcsönzött a vállalat 

A második félévi munka vezetőinek, dolgozóinak, 
náluk nem hétfőn kezdődött. Szilárd elhatározásuk, hogy 
Már június 20-án az ú j terv- a második fél évben is tö-

rekszenek az ütemes terme-
lésre és szeretnék, ha ez 

Ünnepi műszak 
a fűtőházban 

időszakra dolgoztak a sza-
bászok. Tehát az előkészí- megvalósulna az építkezé-
tést már több mint két hét- seknél is. Már látni, hogy a 
tel ezelőtt megkezdték, teg- nagy üzemcsarnok építésé-
nap már a kikészítőből ki- vei ugyancsak elmaradt a 
kerültek a kész cipők is, a Csongrád Megyei Építőipari 

Ünnepi hangulatban, fo- programtervnek megfelelő- Vállalat. Valamennyire yi-
kozott munkakedvvel kezd- en. A nyersanyagellátási ne- gasztaló azonban, hogy a 
ték a második fél évet a hézségek még nem szűntek transzformátorházon és a 
Szegedi Fűtőház dolgozói. A meg. Nem állnak rendelke- hőközponton az építők az 
vasutasnap tiszteletére ki- zésre megfelelő készletek,- utolsó simításokat végezték 
egészítették a kongresszusi ettől eltekintve azonban lé- hétfőn, örömmel gondolnak 
vállalást. nyegében zavartalanul kez- ar ra a kábelgyáriak, hogy a 

Ügy határoztak, hogy ün- dődött a második fél év. tavalyi tél volt az utolsó 
nepi műszakot rendeznek a Az üzem DÉMA-telepén kályhafűtéses időszak. Az 
vasutasnap előtti héten. Vál- változást hozott a második idei telet már a kész hő-
lalták, hogy egy 424-es moz- fél év. A szandálcipők gyár- központ s a hőközponti fű-
dony időszaki javítását vég- tásáról át kellett térni a tőberendezés fogadja. 

Számos ország de legác ió ja 
már e l indult a moszkvai 
béke-v i lágkongresszusra 

A moszkvai leszerelési és Germáníe Guille és Jean szervezetek és közéleti sze-
béke-világkongresszus bi- Schaeíer, a CGT (Általános mélyiségek levelei, üdvözlő 
zottsága közölte a Magyar Munkásszövetség) titkárai, táviratai. 
Távirati Iroda moszkvai tu- Langevin-Joliot asszony és 
dósítójával, hogy a világ Casalis lelkész, 
minden részéből érkező hírek A brazil küldöttség ugyan-j 
szerint csak száz tagból áll. 

117 országban folynak az 
egy hét múlva megnyiló 
kongresszus előkészületei: 

Tagjai között van Lucio 
Costa építész. Brasilia fő 
város tervezője, 

a legtöbb országban máris Di Cavalcanti festőművész, 
megalakultak a küldöttségek, Henria.ue Oest tábornok, He-
s számos országból már úton lena Silveira írónő és több 
vannak Moszkva felé. parlamenti képviselő. 

Párizs külvárosában, Mont- A román küldöttség veze-
reuil-ben vasárnap nagysza- tője Mihail Ralea akadémi-
bású békegyűlés volt, ame-' kus, a Román Békebizottság 
lyen mintegy 20 000 főnyi elnöke lesz. A delegáció tag-
tómeg vett részt. j a j között szerepel Ion Cre-

A moszkvai leszerelési- és anga, a jasi egyetem rektora, 
béke-világkongresszust a világhírű tudós, és sok más 

megelőző hetekben Fran- j s m e r t személyiség, 
riaország több megyéjében 
került sor hasonló találko- A japán küldöttség 110 
zöra, tagja között szerepel a Szo-

cialista Pártot képviselő 
amelyeken a Moszkvába in- több megfigyelő, 
duló francia küldöttség tag-
jait választották meg. az atom- és hidrogénbomba 

A francia küldöttség kö- f 1 1 ?" *üzdő japán tanács 30 
„„ , . . . . . . .... küldötte, Kaoru Jaszui nem-

rulbelul 100 tagból all. Ko- ^ k ö z i Lenin-békedíjassal az 
zöttük van Pierre Cot volt élen. 
miniszter, Emánuel d'Astier Hasoló közismert állam-
de la Vigerie, Eugenie Cotton férfiak, tudósok képviselik 
asszony, Raymond Guyot a többi országot is. 
szenátor, Jacques Madaule A bizottsághoz naponta 
író, Jean-Paul Sartre író, érkeznek a legkülönbözőbb 

Az algériai nép 
függetlenségére szavazott 

Teljes nyugalomban folyt le vasárnap a népszavazás 
Vasárnap népszavazás volt további fejlődését illetően akkor a megfigyelők rámu-

Algéria egész területén. A különbözik az algériai ve- tatnak, hogy a múlt héten 
szavazásra jogosullaknak ar- zetők véleménye, lemondott és Marokkóba tá-
ra a kérdésre kellett vála- ami szinte törvényszerű je- vozott Khider államminisz-
szolniuk, hogy egyetérte- lenség a gyarmati elnyomás- ter kivételével^ az algériai 
nek-e az eviani egyezmény-
nyel, amely biztosítja Algé 
ria függetlenségét. 

A hétfő reggelig beérke-
zett eredmények 3 116 497 
leadott szavazatra vonatkoz-
nak. Az érvényes szavaza-
tok közül »Igen«: 2 605 203: 
99.6 százalék. "Nem*: 
6 732: 0,4 százalék. 

A többi szavazólap üres, 
vagy érvénytelen volt. 

A hírügynökségi jelenté-
sek egyöntetűen kiemelik, 
hogy a népszavazás teljes 
nyugalomban folyt le, egyet-
len lövés sem dördült el. 

A népszavazás eddigi 
eredménye azt jelenti, hogy 
Algéria gyakorlatilag füg-
getlenné vált a 132 éves 
gyarmati uralom és a több 
mint hétéves szabadságharc 
után. A függetlenség ünne-
pélyes proklamálására né-
hány nap múlva kerül sor. 

Ellentétek az algériai 
vezetők között 

A hétfő reggeli francia la-
pok nem vonják kétségbe, 
hogy a népszavazás eredmé-
nye az algériai nép elsöprő 
győzelmét jelenti. 

Ugyanakkor nagy figyel-
met szentelnek az algériai 
forradalmi mozgalom ve-
zetői között a felszabadu-
lás előestéjén napfényre 
került nézeteltéréseknek, 

amelyekben a francia neo-
kolonialista erők bátorítást 
látnak a jogilag független, -
de gazdasági, katonai és po- < M T I - Külföldi Kepszoigaiat) 
litikai szempontból sok szál- lefátyolozott muzulmán nők sorban állnak egy algériai 
lal Franciaországhoz kotott szavazóhelyiség előtt 
fiatal állam ellen irányuló 
terveikhez. bói felszabaduló országokban, kormány többi tagjai közül 

Az algériai kormányon be- Bumedien ezredes, Mendzsli egy sem állt át Ben Bella 
lül. valamint a kormány és Szliman őrnagyok, a had- oldalára, 
mérsékelt szárnya és a fel- sereg vezérkarának leváltott 
szabadító hadsereg egyes ra- tagjai, akiket az algériai kor- Kik vannak 
dikálisabb vezetői között ki- mánynak a katonákhoz inté- a válság hátterében ? 
robbant ellentétek nem újke- zett parancsa >»bűnös tevé-
letüek, már a forradalmi kenységgel és katonai dikta- ' A l 'Humanité hétfői vezér-
nemzeti tanács május végén túra előkészítésével* vádol, cikkében rámutat, hogy az 
és június elején Tripoliban az algériai felszabadító moz- algériai forradalmi mozga-
megtartott ülésén is megmu- galom kiemelkedő alakjai lom vezetésében előállott 
tatkoztak. A tanács tagjai közé tartoztak. válság mögött azokat az 
akkor nem tudtak meg- Az ellentétek komolyságát erőket kell keresni, amelyek 
egyezni az FLN irányító aláhúzza Ben Bella hir- nem tudnak belenyugodni 
szervének összetételében. telen távozása Tuniszból Algéria elvesztésébe. -Ve-

Nem annyira személyi ri- és vasárnap Tripoliban tett szélyes lenne azt hinni — 
valizálásról van sző, ha- nyilatkozata, amelyben ál- írja a lap —, hogy a fiatal 
nem arról, hogy az algé- lást foglalt a leváltott kato- Algériai Köztársaság böl-
riai forradalmi mozgalom nai vezetők mellett. Ugyan- csője körül csak jó tündé-

rek szorgoskodnak. Nc fe-
lejtsük el, hogy még Susini 
is az -igen« szavazat mellett 
foglalt állást. 

Azt se felejtsük el, hogy Szegeden megkezdte a termelést 
az új takarmánykeverő üzem 

Naponként 480 mázsa erőtakarmányt állítanak elő 
Szegeden a Tolbuhin su- zott százalékos arányban ke- mánykeveréket. Átadják a 

gárúti volt Rózsa-malom verik a kukoricát, árpát, za- magasabb tápértékű anyag-
évek óta nagy terményrak- bot, szójababot, búzakorpát, ért az annak megfelelő érté-
tár. Mint ilyen, nem volt a hal-, hús- és vérlisztet, a kű takarmánygabonát, ami 
kellően kihasználva az év napraforgódarát, földidiót, részben a további termelés-
minden időszakában. Ezért a tejport. A vitamindús és ősz- hez is szükséges. 
Csongrád megyei Malomipa- szétetel szerint a jószágok A szegedi takarmányke-
ri és Terményforgalmi Vál- tartására, hizlalására legal- verő üzem termékei iránt 
lalat nagyarányú átalakítást kalmasabb takarmány nagy az érdeklődés, 
kezdett el áprilisban. nagy segítséget jelent az mint általában a hasonló ké-

állattenyésztésnek. szítmények iránt a megye 
A hétfői indulással két hé- más részeiben is. Ezért a A munkálatokkal a múlt 

hét végén készültek el, tig tulajdonképpen próba- Csongrád megyei Malomipa-
s a régi malom helyén teg- üzemelés kezdődik. Addig is ri és Terményforgalmi vál-
naptól, hétfőtől a város első biztosítják azonban a terme- lalat 
takarmánykeverő üzeme mű- lőszövetkezeteknek a megfe- idén még két üzemet ren-
ködik. Az épület átszervezé- lelő mennyiségű takarmány- dez be. 
sére, ú j berendezésekre ösz- keveréket. A vállalat szente- Az egyik építését július má-
szesen 320 ezer forintot köl- si erőtakarmánygyára — sodik felében kezdik Makón, 
töttek. mely több más megyébe is a volt Landesmann-féle ma-

Szegedi és a szegcdi járás szállít tápdús koncentrátu- lomban. Hódmezővásárhely 
termelőszövetkezeteinek ki- mokat — ellátja a szegedi a negyedik negyedévben kap 
elégítésére a telepen naponta telepet, míg az teljes kapa- takarmánykeverő üzemet. Az 
480 mázsa erőtakarmányt ál- citással nem működik. A kö- utóbbiak teljesítőképessége 
lítanak elő. Az állatfaj ták- zös gazdaságok cserébe kap- ugyancsak napi 480 mázsa 
nak megfelelően, meghatáro-- ják a vállalattól a takar- lesz. 

a degaulleista hatalom nem 
nagy örömmel írta alá ae 
eviani egyezményeket. Senki 
sem kételkedhetik abban, 
hogy a gyarmati korszak 
gazdasági s truktúrájának fel-
számolásában. nevezetesen a 
földreform és az iparosítási 
program végrehajtásában 
nagy nehézségekkel kell még 
megküzdeni az algériai ál-
lamnak. Annál is inkább, 
mert a degaulleista hatalom 
ügyelt arra, hogy ne semmi-
sítse meg az OAS erőit. En-
nek a helyzetnek az első po-
litikai következményei össze-
függnek az FLN vezetői kö-
zött mutatkozó ellentétekkel 
— írja a Francia Kommu-
nista Párt. 

* 
Az Algériai Köztársaság 

ideiglenes kormányának tíz 
minisztere — illetékes algé-
riai forrás szerint — jelen-
leg is Tuniszban tartózko-
dik. A kormány szóvivője 
szerint Ben Khedda minisz-
terelnök és kormánya tag-
jai ma. kedden kulönrepü-
lőgéppel indulnak Algírba. 


