
Népköztársaságunk is 
Gizenga kormányát ismeri el 
A Magyar Népköztársaság kormányának nyilatkozata 

Lumumba és harcostársainak meggyilkolásáról 
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Üj gép a híradástechnikához i 
faUjtípusú automata célgépeket gyártanak a Budapesti Hír- " 
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I] Reisinger György tervezőmérnökök kondenzátor tekercse- | 
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A Magyar Népköztársaság forradalmi 
munkás-paraszt kormánya mély megren-
dülésének és felháborodásának ad kifeje-
zést Patrice Lumumba kongói miniszter-
elnök, Joseph Okito szenátusi elnök és 
Maurice Mpolo honvédelmi miniszter 
meggyilkolásával kapcsolatban. 

A fiatal Kongói Köztársaság szabadsága 
és függetlensége az egész haladó emberi-
ség ügyévé lett. Ezekben a napokban száz-
és százmilliók tekintenek együttérzéssel, a 
segítségnyújtás készségével a vértanúk 
családjára, az egész kongói népre, a sza-
badságharc rendíthetetlen folytatólra, a 
Kongói Köztársaság törvényes kormányá-
ra, amelynek élén Gizenga álL 

As egész magyar nép mély rokonszenv-
vel kíséri a kongói nép hősi küzdelmét, 
amelyet a visszatolakodó gyarmatosítók és 
cinkosaik ellen folytat. 

A belga gyarmatosítók és szövetségeseik 
s Kongói Köztársaság ellen indított tá-
madásukkal a gyarmati sorból felemel-
kedő népek szabadságmozgalmaira akar-
tak csapást mérni, s a nemzetközi békét 
és biztonságot veszélyeztették. 

A gyarmattartók nemzetközi összeeskü-
vése eszközül használta az Egyesült Nem-
zetek Szervezetét a Kongói Köztársaság 
bomlasztására, a törvényes rend felforga-
t OS ára. s a belga gyarmatosítók elveszteti 
pozícióinak visszaszerzésére. Hammar-
vkjöld. as Egyesült Nemzetek Szervezeté-
nek főtitkára funkciójából a "kongói 
ENSZ-akció* ürügyén segíti a gyarmato-
sító hatalmakat ura/.nuk visszaszerzésé-
ben. Hammarskjöld segítségével előbb 
zűrzavart teremtettek, majd meggátoltak 
minden kísérletet a törvényes rend hely-

reállítására, végül orvul meggyilkolták a 
kongói nép és egyben Afrika népei sza-
badságharcának nagy hőseit, Patrice Lu-
mumbát és harcostársait. 

A gyarmatosítók és cinkosaik gonosz-
tette általános felháborodást váltott ki a 
Magyar Népköztársaságban, a magyar nép 
minden rétegében. A forradalmi munkás-
paraszt kormány az egész magyar nép 
szavát hallatja, a világ többi szabadság-
szerető népeinek követeléseihez csatlako-
zik és követeli Csőmbe és Mobutu ban-
dáinak lefegyverzését, a bűnösök megbün-
tetését, a Gizenga megbízott miniszterel-
nök vezetése alatt működő törvényes kor-
mány jogainak érvényesítését, a belga g 
gyarmatosítók megbélyegzését és eltávolí- i= 
tását a Kongói Köztársaságból, az Egye-
sült Nemzetek Szervezete főtitkárának le-
váltását. 

A Magyar Népköztársaság kormánya a 
Kongói Köztársaság egyedüli törvényes 
kormányának a Gizenga megbízott mi-
niszterelnök vezetésével ideiglenesen Stan-
leyville-ben működő kormányt ismeri el 
és ünnepélyesen kijelenti, hogy Gizenga 
miniszterlenök felhívására minden tőle 
telhető módon kész támogatni a szabad- |=. 
ságszerető kongói népnek nemzeti fiigget- I 
lenségéért vívott hősi harcát. 

A szabadsághősök mártírhalálának híre 
é j erőket toboroz Afrika és minden világ-
rész népeinek sorában a gyarmatosítók és 
imperialisták ellen a szabadságért, hala-
dásért és békéért. Ebben a biztos tudat-
ban kiildi a forradalmi munkás-paraszt 
kormány a maga és a magyar nép test-
véri üdvözletét a kongói népnek és veze-
tőinek. mielőbbi teljes győzelmet kívánva 
a népek javáért vívott harcukban. (MTI) 

Szeged küldöttsége is részt vett Drezdában 
a békét és a népek közötti barátságot támogató nagygyűlésen 

Pusztító légitámadás érte 
Drezdát a második • világ-
háború végén. Az angol és 

Kilenc millió forint 
városfejlesztésre az I. kerületben 

Pénteken tartotta ülését 
az L kerület tanácsa. Ez al-
kalommal a munkásosztály 
helyzetéről szóló párthatá-
rozat tanácsi végrehajtását 
tárgyalták, s ezzel kapcsolat-
ban a következő, további 
feladatokat határozták meg. 
Az állandó bizottságok a 
jövőben fokozottabban el-
lenőrzik a szakigazgatási 
szervek működését, a köz-
érdekű bejelentések, pana-
szok és kérelmek intézését. 
A villanyhálózat további 
korszerűsítésére munkatervet 
dolgoznak ki, biztosítják a 
családi ház építtetőknek Új-
szegeden a megfelelő köz-
művesített telkeket. A jobb 
áruellátás érdekében szor-
galmazzák a termelőszövet-
kezetek háztáji gazdaságai-
nak szerződéses termelését, 

lesztési terv, melyet a ta-
nácsülés törvényerőre emelt, 
összesen nyolc millió 769 
ezer forintot irányoz elő fel-
újításokra, beszerzésekre és 
beruházásokra. Ebből a nagy 
összegből a többi között a 
következő munkálatokat 
végzik el: két és félmillió 
forintos költséggel felújítják 
a József Attila sugárút, 
Nagykörút és Lenin körút 
közötti szakaszát, egy millió 
forinttal pedig a Korányi 
rakpartot. Ugyanennyi ösz-
szeget fordítanak a Széche-
nyi tér rendbehozásának el-
ső ütemére, mely a szabad-
téri előadások idejére ké-
szül el. További útjavítások-
ra és karbantartásokra — 
Horváth Mihály utca, Új-
szeged, Vár utca — egy mil-
lió forintot költenek. 

Kétszázezer forintot sza-

Megkezdődtek a magyar—szovjet 
mezőgazdasági napok 

A magyar—szovjet mező- Szovjetunió Mezőgazdasági 
gazdasági napok megnyitó 
eseményeként pénteken reg-
gel országos mezőgazdasági 
konferencia kezdődött Bu-
dapesten, a volt Újvárosháza 
dísztermében. A tanácsko-
záson megjelent Losonczi 
Pál földművelésügyi minisz-
ter, Keserű János és Pető-
házi Gábor földmüvelésügyi 
miniszterhelyettesek, Sághy 
Vilmos élelmezésügyi mi-
niszterhelyettes. 

Jelen voltak a magyar— 
szovjet mezőgazdasági na-
pokra hazánkba érkezett 
szovjet küldöttség tagjai: A. 
M. Fjodorov professzor, a 

Minisztériuma állattenyész-
tési főfelügyelőségének he-
lyettes vezetője és P. O. 
Szoszojedov, a Gorki-i 2. 
szovhoz igazgatója. A ta-
nácskozáson nagy számmal 
vettek részt a mezőgazdasági 
tudományok művelői, gya-
korlati szakemberek és ter-
melőszövetkezeti vezetők. 

A konferenciát Losonczi 
Pál földművelésügyi minisz-
ter nyitotta meg, majd Ke-
serű János miniszterhelyet-
tes tartott előadást a hús-, 
tej- és tojástermelés növelé-
sének időszerű kérdéseiről. 
(MTI) 

amerikai légibombázók nagy 
támadása — amelynek kü-
lönösebb értelme katonai 
szempontból már nem volt 
— 1945. február 13-án rom-
badöntötte az Elba menti 
várost. 

E tragikus nap évforduló-
járól mindig megemlékez-
nek a Német Demokratikus 
Köztársaságban, elsősor-
ban a kárt szenvedett 
Drezdában, Szeged test-
vérvárosában. 

Felidézik az évfordulón is-
mét a hitlerizmus szörnyű 
emlékét, amely — mivel a 
második világháborút ki-
robbantotta — végső fokon 
előidézője volt Drezda pusz-
tulásának. A város lakosai 
számára ezek az évfordulók 
alkalmat nyúj tanak az újból 
háborúra spekuláló tőkések 
és a nyugatnémet militariz-
mus elleni kiállásra is. 

Idén az évfordulón több 
rendezvényt tartottak 
Drezdában. 

Az újjáépített Altmarkon, a 
város központi terén nagy-
gyűlést rendeztek, amelyen 
százezer drezdai vett részt. 

A nagygyűlésen jelen volt 
több, az évfordulóra Drez-

dába érkezett külföldi 
küldöttség is. 

Küldöttséggel képviseltette 
magát a lengyelországi 
Krakkó, a csehszlovákiai 
Lidice, valamint Szeged vá-
rosa. Egy francia delegáció 
is ugyancsak részt vett ezen 
a gyűlésen. 

A gyűlésen felolvasták a 
második világháborúban 
nagy kárt szenvedett váro-
sok vezetőinek levelét. E le-
velek irói mindnyájan hang-
súlyozták a béke erősítésé-
nek szükségességét Heidel-
berg, Stuttgart, Mannheim, 
Freiburg, Coventry, Stras-
bourg, Hirosima, Athén, 
azonkívül a szocialista or-
szágokból Leningrád, Lidice, 
Wroclaw, Krakkó és Po-
zsony városokból érkezett 
levelek mind 

a népek közötti barátság 
szükségességét fejezték ki. 
Ülést tartott az évfordulón 

a drezdai tanács is. Az ülé-
sen felszólaltak Krakkó és 
Szeged küldöttségeinek kép-
viselői. 
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Beruházási 
kedvezmények 

a nagyobb arányú állatte-
nyésztést. Fejlesztik a nap-
közi otthonokat, a férőhe-
lyek számát növelik. Na-
gyobb gondot fordítanak a 
körzetorvosi rendelők, s az 
egészségügyi intézmények 
fejlesztésével egyidőben a 
betegséget megelőző orvosi 
munkákra. 

Az I. kerületi tanácsülé-
sen az 1961. évi városfej-
lesztési tervjavaslatot is 
megvitatták. Több tanácstag 
javaslatára módosították a 
tételeket, s így például a 
Vár utca útburkolatának 
teljes felújítása helyett csak 
javítást szavaztak meg, s 
az így megtakarított össze-
get Újszeged gyalogjárdái-
nak javítására, építésére 
fordítják. Az idei városfej-

vazott meg a tanács az I. 
került közvilágításának to-
vábbi korszerűsítésére. Ki-
sebb-nagyobb összegeket a 
bölcsődék felszerelésére, 
játszóterek beszerzésére, a 
tiszai szabadfürdő tárgyaira, 
iskolaorvosi ellátásra, az ú j -
szegedi November 7. Műve-
lődési Otthon felújítására, 
csatornázásra, tereprende-
zésre, a Madách utcai kör-
zetorvosi rendelő befejezésé-
re és egyéb közérdekű cé-
lokra. Az I. kerület tanács-
tagjai vállalták, hogy ebben 
az évben mintegy három-
százezer forint értékű tár-
sadalmi munkát szerveznek, 
főleg az újszegedi utak, 
gyalogjárdák rendbehozata-
lára, iskolák, óvodák helyi-
ségeinek karbantartására. 

Villamosenergia megtakarítás golyóscsapágyakkal 
a dél-alföldi malmokban 

A Csongrád és Bács-Kiskun megyei 
Malomipari Vállalat az idén csaknem öt-
millió forintot fordít üzemeinek korszerű-
sítésére. A vállalat műszaki dolgozói úgy 
módosítják a gépeket, berendezéseket, 
hogy a termelékenység és a minőség javí-
tása mellett jelentős energiamegtakarítást 
is elérjenek. 

Ezért — a hódmezővásárhelyihez hason-
lóan — több malomban (például Szege-
den, Kalocsán, Szabadszálláson), a gépek, 
a hengerszékek csúszócsapágyait golyós-
csapágyakkal cserélik fel. Ez azt jelenti, 
hogy csapágykopás nem befolyásolhatja 
pl. a hengerszékek úgynevezett őrlőrései-
nek pontos beállítottságát, s így az őrle-
mény minőségét. Emellett a gördülőcsap-
ággyal működő gépet könnyebb meghaj-
tani, s így kevesebb a villamosenergia-
fogyasztás. 

Az elmúlt napokban fejezték be a Sze-
gedi Tisza Malom korszerűsítését, amire 
csaknem egymillió forintot fordítottak. Itt 
már mind a tíz ú j EMAG-gyártmányú 
henerszék golyóscsapággyal működik. Más 
üzemekben a meglevő berendezést alakít-
ják át ehhez hasonlóra. 

A várható megtakarítás igen számottevő 
lesz, ha figyelembe vesszük, hogy például 
a Hódmezővásárhelyi Malom gépei éven-
te több mint 200 ezer kilowattórával ke-
vesebbet fogyasztanak az átalakítás óta. 
A többi malomban ennél kisebb arányban 
mutatkozik majd a megtakarítás, össze-
sen azonban megközelíti majd a félmillió 
kilowattórát. Ez több mint ötezer család 
— például a mintegy húsz és félezer la-
kosú Csongrád lakásainak — évi világí-
tási áramszükségletét fedezné. 

D. B. 

a nyomdák között 
A nyomdai dolgozók köré-

ben az utóbbi két évben 
nagy érdeklődésre talált »>a 
szép könyvért* indított ver-
seny, amely hozzájárult ah-
hoz, hogy szaporodott a gon-
dosan, kifogástalan minőség-
ben előállított kiadványok 
száma. Ezért a Nyomdaipari 
Igazgatóság ebben az évben 
ismét meghirdette ezt a ver-
senyt és ezután nemcsak 
egyéni versenyzők, brigá-
dok, hanem a nyomdaválla-
latok is benevezhetnek és 
elnyerhetik »a szép könyvért 
verseny győztese* címet. 

A verseny díjait a Nyom-
daipari Igazgatóság által 
meghívott bíráló bizottság 
ítéli oda. A bizottság figye-
lembe veszi, hogyan töreked-
tek a könyvek szedésének, 
tördelésének, tipográfiai meg-
oldásának, nyomásának és 
kötésének kiváló minőségű, 
gondos kialakítására. 


