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Világszerte fokozódik a felháborodás ^„megmért"napfogyatkozás; 
Lumumba és munkatársai 

bestiális meggyilkolása miatt 
Hruscsov részvét távirata — Zorin átadta a szovjet kormány 

nyilatkozatát a Biztonsági Tanács elnökének 
Lumumba és két munkatársa állati 

kegyetlenséggel történt meggyilkolása 
miatti felháborodás világszerte hatal-
mas tömegtüntetésekben és a tiltakozó 
táviratok áradatában jutott a szerdai 
napon is kifejezésre. Ülést tartott a Biz-
tonsági Tanács is s a napirenden a kon-
gói kérdés vitája szerepelt. A tanács 
szerdai ülésének — amelynek kezdete 
magyar idő szerint 16 óra 30 percre volt 
kitűzve — szónoki listáján Stevenson 
amerikai és Zorin szovjet ENSZ-fódele-
gátus neve szerepelt, további napirendi 
pontként pedig Dayal, az ENSZ kongói 
képviselőjének beszámolója hangzott el. 

Moszkvából keltezett jelentésében köz-
li az MTI, hogy Nyikita Hruscsov, a 
Szovjetunió minisztertanácsának elnöke 
részvéttáviratot küldött Okito és Mpolo, 
Lumumba két megölt munkatársa Özve-
gyinek. 

Ugyancsak a szovjet fővárosból jelen-
ti az MTI, hogy Zorin szovjet külügy-
miniszterhelyettes. a Szovjetunió ENSZ-
fódelegátusa kedden felkereste sir Pat-
rick Dean-t, a Biztonsági Tanács e havi 
elnökét és átadta neki a Szovjetunió 
kormányának nyilatkozatát. E nyilatko-
zatot — mint ismeretes — lapunk szer-
dai számában teljes egészében közöltük. 

Alacsony ionoszféra-vizsgáló állomást állított fel a 
napfogyatkozás idejére az Országos Meteorológiai Állomás 

gia Magyar Posta műszaki hivatala segítségével a Szege-jfjdt Tudományegyetem Éghajlattani Intézetében. Az Éghaj-
liíattaní Intézet obszervatóriumában működő rádióvevő bé-
rrendezésekkel és regisztráló műszerekkel pontosan meg-
;§j mérték az Ionoszféra változásalt a napfogyatkozás ideje 
Halatt. Az állomás egészen március végéig működik majd 
|i| Szegeden. 
|| Képünkön dr. Flórián Endre az Országos Meteoroló-
Mgiai Intézet légkörfizikai osztályának vezetője az egyik 
S rádióvevő-berendezés előtt. (Riportunk a lap 3. oldalán.) 
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Szovjet határozati javaslat a Biztonsági Tanács előtt 
Az ENSZ-ben működő 

szovjet küldöttség február 
U-én az alábbi határozati 
javaslatot juttatta el Dean 
angol megbízotthoz, a Biz-
tonsági Tanács e havi elnö-
kéhez: 

-A Biztonsági Tanács Lu-
mumba kongói miniszterel-
nök, valamint Okito és Mpo-
lo vezető államférfiak meg-
gyilkolását az ENSZ alap-
okmányával összeegyeztethe-
tetlen nemzetközi bűntettnek 
tekinti, amely bűntett kirí-
vóan sérti a gyarmati orszá-
gok és népek függetlenségé-
nek megadására vonatkozó-
lag az ENSZ-közgyűlés IS. 
ülésszakán elfogadott nyilat-
kozatot. 

Határozottan elitéit Belgi-
um cselekményeit, amelyek 
erre a gaztettre vezettek; 

szükségesnek ítélt, hogy 
Belgiummal, mint agresszor-
ral szemben, amely cselek-
ményeivel a nemzetközi bé-
kít fenyegeti, alkalmazzák 
az ENSZ alapokmányának 
41. cikkelyében előirt meg-
torlásokat és követeli, hogy 
az ENSZ tagállamai hala-

déktalanul valósítsák meg e 
szankciókat; 

kötelezi a Biztonsági Ta-
nács határozata alapján 
Kongóban tartózkodó ENSZ-
csapatok parancsnokságát, 
hogy bíróság elé állítás vé-
gett haladéktalanul tartóz-
tassa le Cscrmbét és Mobutut, 
fegyverezze le az 6 ellenőr-
zésük alatt álló katonai egy-
ségeket és csendőri alakula-
tokat, biztosítsa a belga csa-
patok haladéktalan leszerelé-
sét, e csapatoknak és az 
egész belga személyzetnek 
Kongó területéről való azon-
nali eltávolítását; 

elrendeli, hogy egy hójia-
pon belül szüntessék meg az 
ENSZ kongói tevékenységét, 
vonjanak ki onnan minden 
külföldi csapatot és tegyék 
lehetővé a kongói népnek, 
hogy maga döntsön belső 
ügyeiben; 

szükségesnek ismeri el, 
hogy le kell váltani hivata-
lából Dag Hammarskjöldöt, 
az ENSZ főtitkárát, mint a 
Kongói Köztársaság vezető 
államférftai meggyilkolásá-
nak részesét és szervezőjét*. 

Hammarskjöldöt felelősség terheli 
— állapítja meg a törvényes kongói kormány 

képviselőjének nyilatkozata 
Kairóból jelenti a TASZSZ: 
Lumumba, Okito és Mpolo 

kongói hazafiak meggyilko-
lásával kapcsolatban Plerre 
Mulele, a törvényes kongói 
kormány kairói diplomáciai 
képviseletének vezetője nyi-
latkozatot adott ki. 

— A Kongói Köztársaság 
törvényes kormánya — hang-
zik a nyilatkozat — levonja 
a szükséges következtetése-
ket, hogy milyen intézkedé-
seket tegyen a belga gyar-
matosítók és szövetségeseik, 
valamint azok ellen, akik 
közvetve, vagy közvetlenül 
együttműködtek Lumumba 
miniszterelnöknek és két 
küzdötársának szörnyű meg-
gyilkolásában. A Kongói 
Köztársaság kormánya in-
tézkedéseket tesz továbbá az 

ország teljes felszabadulásá-
nak biztosítására. 

A nyilatkozat határozot-
tan cáfolja azokat az állítá-
sokat, amelyeket Csőmbe 
hatóságai találtak kl Lu-
mumba meggyilkolásáról. 

A nyilatkozat hangsúlyoz-
za, hogy Lumumbát az 
F.NSZ kongói képviselőjének 
tudtával és beleegyezésével 
szállították Elisabethvillé-be 
és igy Hammarskjöld ENSZ-
főtitkárt szintén felelősség 
terheli. 

— Lumumba és küzdőtár-
sai bestiális meggyilkolása 
még jobban fokozza a kon-
gói nép elszántságát, hogy 
folytassa harcát hazájának 
az imperialista és a gyar-
mati uralom alól való fel-
szabadításáért — hangsú-
lyozza a nyilatkozat 

sziót hajt végre Kongó és 
Afrika ellen. 

As Egyesült Nemzetek 
Szervezete ugyanakkor 
nem vonhatja ki magát az 
alól. hogy az imperialista 
tömbnek ezért a bűnéért H 
reá háruló felelősséget vál-
lalja. 
Csou En-laj, a Kínai Nép-

köztársaság államtanácsának 
elnöke kedden táviratot in-
tézett Gizengához, a kongói 
törvényes kormány minisz-

terelnök-helyetteséhez, 
amelyben a Kínai Népköz-
társaság kormánya és 
nevében mély részvétét fe-
jezte ki Lumumba, Okito és 
Mpolo tragikus halála felett, 

Nasszer elismerte 
a kongói 

Gizenga-kormányt 
A Közép-keleti Hírügynök-

ség jelentése szerint Nasszer, 
az Egyesült Arab Köztársa-
ság elnöke személyes üzene-
tet küldött a casablancai ér-
tekezleten részt vett függet-
len afrikai államok vezetői-
hez, továbbá Indonézia, Ju-
goszlávia és India elnöké-
hez. Az üzenetekben Nasszer 
tájékoztatta az említett ál-
lamfőket, hogy az Egyesült 
Arab Köztársaság a Gizenga 
vezetése alatt álló Stanley-
ville-i kormányt ismeri el a 

(Folytatás a 2. oldalon.) 
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Tanácsülés 
as X. kerületben 

Az I. kerületi tanács hol-
nap, pénteken délelőtt 9 
órai kezdettel ülést tart a 
tanács 107. számú tanács-
kozó termében. Ez alkalom-
mal a munkásosztály hely-
zetéről szóló párthatározat 
végrehajtását, az 1960. évi 
városfejlesztési feladatok 
teljesítését és az idei város-
fejlesztési tervjavaslatot tár-
gyalják meg. 

Szovjet mezőgazdasági delegáció 
Budapesten 

Szovjet küldöttség érke- vezetője és P. O. Szoszjedov, 
zett szerdán Budapestre a a Gorki-i második szovhoz 
pénteken megnyíló magyar— Igazgatója, 
szovjet mezőgazdasági na- A szovjet vendégeket a 
pókra. A küldöttség tagjai: Magyar—Szovjet Baráti Tár-
A. M. Fjodorov, a Szovjet- saság és a Földművelésügyi 
unió Mezőgazdasági Minisz- Minisztérium képviselői fo-
tériuma állattenyésztési fő- gadták a Ferihegyi repülöti-
felügyelőségének helyettes ren. (MTI) 

Szegeden tanácskoztak az új 
termelőszövetkezetek képviselői 
A szegedi Járás új terme- lói — amint ezt lapunkban 

lőszövetkezeteinek képvise- jelentettük — 

Csehszlovák automata gépekkel müködo 

K o r s z e r ű b o r p a l a c k o z ó ü z e m 
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Csou En-laj távirata Gizengához: 

Lumumba és két társának haláláért 
az imperialistákra hárul a felelősség 

A Kínai Népköztársaság 
kormánya kedden nyilatko-
zatot adott ki, amelyben til-
takozik Lumumba, Kongó 
törvényes miniszterelnöke és 
társai meggyilkolása miatt. 

Lumumbát, Okitót és 
Mpolót az imperializmus 
és ügynökei gyilkolták 
meg 

és a gyilkosság híre meg-
döbbentette az egész vilá-
got — hangoztatja a nyilat-
kozat, majd megállapítja: 

Lumumba miniszterelnök 
és mások meggyilkolása tel-
jesen leleplezte annak az 
imperialista tömbnek vér-
szomjas voltát, amely élén 
az EgyesUlt Államok agresz-

A Csongrád Vidéki Álla-
mi Pincegazdaság szőregi 
borpalackozó üzeme ünne-
pélyes keretek között teg-
nap, szerdán délután kezdte 
meg munkáját. Az üzem in-
dulásakor jelen volt Török 
László elvtárs, a Csongrád 
megyei pártbizottság elsó 
titkára, Fehér Lajos elvtárs. 

Csongrád megyei pártbi 

automatagépek működnek, 
óránként közel négyezer 
üveg bort palackoz. 

Az üzem évenként külön-
ben százezer hektoliter bort 
tölt üvegekbe, s a megye 
híres bortermő vidékeinek 
termése az ország legkülön-
bözőbb részeibe elkerül. A 

jukkái csökkentették a bor-
palackozó megteremtésének 
költségeit. 

Mlhalusz Ferenc elvtárs 
pénzjutalmakat adott át a 
vállalat azon dolgozóinak, 
akik különösen jól közre-
működtek 

zotttóg^títkára,""valamint .J b r , l n t ?* k ö l t " 

, «.,„„,„» abban, hogy a korszerű bor-
S Palackozó üzem munkába 

Papp Sándor elvtárs, a 
Csongrád megyei tanács el-
nöke, Rózsa István elvtárs, 
a szegedi járási pártbizott-
ság titkára és Farkas Ist-
ván elvtárs, a szegedi járási 
tanács elnöke is. 

A borpalackozó üzem 
munkájának megkezdésére 
összegyűlt vendégeket Sajó 
Gyula elvtárs, 
Vidéki Állami 
ság Igazgatója fogadta, majd 

séggel létesítették, s 
megteremtésében saját erő-
ből igen jelentős szerepet 
vállaltak a Csongrád Vi-
déki Pincegazdaság dolgo-
zói. 
Miután a borpalackozó 

üzem megkezdte munkáját, 
Mihalusz Ferenc elvtárs, az 

a Csongrád Élelmiszeripari Minisztérium 
Pincegazda- boripari Igazgatóságának ve-

zetője közvetlen szavakkal 

állhasson a lakosság szük-
ségleteinek kielégítéséért. 

Sajó Gyula igazgató kö-
szönte meg a vállalat dolgo-
zói nevében a pénzjutalmat. 
Megígérte, hogy a további-
akban is becsülettel teljesí-
tik az állammal szembeni 
kötelességüket, s a borpa-
lackozó üzem teljesiti fel-
adatait, teljesíti tervét. 

Az új üzem munkájának 
megkezdése után a vendé-
gek és az Ü2em vezetői , dol-

bomutatta az üzem munká- köszöntötte a Csongrád Vi- gozói baráti légkörben, hosz-
ját. A kot szerű borpalackozó 
üzem, amelyben csehszlovák 

déki 
zóit, 

Pincegazdaság dolgo-
akik odaadó rttunká-

szasan elbeszélgettek 
mással. 

egy-

rendszeresen 
tanácskoznak Szegeden, a 
járási pártbizottság képvi-
selőivel. Tegnap, szerdán 
délelőtt Szegeden, a járási 
pártbizottság székházában 
Dorozsma, Szatymaz éa For-
ráskút új termelőszövetkeze-
teinek elnökei, képviselői ta-
lálkoztak a Járási pártbi-
zottság képviselőivel. A meg-
hitt hangulatú tanácskozá-
son részt vett Török László 
elvtárs, a Csongrád megyei 
pártbizottság első titkára is. 

A megbeszélésen Rózsa 
István elvtárs, a szegedi já-
rási pártbizottság titkára üd-
vözölte az új termelőszövet-
kezetek elnökeit, képviselőit. 
Ezután az új útra tért gaz-
dák képviselői sorra mon-
dották el észrevételeiket, vé-
leményeiket. Hangoztatták, 
hogy az új, közös gazdasá-
gokban mindenütt megkez-
dődött a közös munka. 

A felvetődött gazdasági 
vonatkozású kérdésekre Far-
kas István elvtárs, a járási 
tanács elnöke válaszolt 


