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Népköztársaságunk is
Gizenga kormányát ismeri el
A Magyar Népköztársaság
kormányának
nyilatkozata
Lumumba és harcostársainak
meggyilkolásáról
A Magyar Népköztársaság
forradalmi
munkás-paraszt kormánya mély megrendülésének és felháborodásának ad kifejezést Patrice Lumumba kongói miniszterelnök, Joseph Okito szenátusi elnök és
Maurice Mpolo honvédelmi
miniszter
meggyilkolásával kapcsolatban.
A fiatal Kongói Köztársaság szabadsága
és függetlensége az egész haladó emberiség ügyévé lett. Ezekben a napokban százés százmilliók tekintenek együttérzéssel, a
segítségnyújtás készségével a vértanúk
családjára, az egész kongói népre, a szabadságharc rendíthetetlen folytatólra, a
Kongói Köztársaság törvényes kormányára, amelynek élén Gizenga álL
As egész magyar nép mély rokonszenvvel kíséri a kongói nép hősi küzdelmét,
amelyet a visszatolakodó gyarmatosítók és
cinkosaik ellen folytat.
A belga gyarmatosítók és szövetségeseik
s Kongói Köztársaság ellen indított támadásukkal a gyarmati sorból felemelkedő népek szabadságmozgalmaira akartak csapást mérni, s a nemzetközi békét
és biztonságot veszélyeztették.
A gyarmattartók nemzetközi összeesküvése eszközül használta az Egyesült Nemzetek Szervezetét a Kongói Köztársaság
bomlasztására, a törvényes rend felforgat OSára. s a belga gyarmatosítók elveszteti
pozícióinak visszaszerzésére.
Hammarvkjöld. as Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkára funkciójából a "kongói
ENSZ-akció* ürügyén segíti a gyarmatosító hatalmakat ura/.nuk visszaszerzésében. Hammarskjöld segítségével előbb
zűrzavart teremtettek, m a j d meggátoltak
minden kísérletet a törvényes rend hely-

reállítására, végül orvul meggyilkolták a
kongói nép és egyben Afrika népei szabadságharcának nagy hőseit, Patrice Lumumbát és harcostársait.
A gyarmatosítók és cinkosaik gonosztette általános felháborodást váltott ki a
Magyar Népköztársaságban, a magyar nép
minden rétegében. A forradalmi munkásparaszt kormány az egész magyar nép
szavát hallatja, a világ többi szabadságszerető népeinek követeléseihez csatlakozik és követeli Csőmbe és Mobutu bandáinak lefegyverzését, a bűnösök megbüntetését, a Gizenga megbízott miniszterelnök vezetése alatt működő törvényes kormány jogainak érvényesítését, a belga
gyarmatosítók megbélyegzését és eltávolítását a Kongói Köztársaságból, az Egyesült Nemzetek Szervezete főtitkárának leváltását.
A Magyar Népköztársaság kormánya a
Kongói Köztársaság egyedüli törvényes
kormányának a Gizenga megbízott miniszterelnök vezetésével ideiglenesen Stanleyville-ben működő kormányt ismeri el
és ünnepélyesen kijelenti, hogy Gizenga
miniszterlenök felhívására minden tőle
telhető módon kész támogatni a szabadságszerető kongói népnek nemzeti fiiggetlenségéért vívott hősi harcát.
A szabadsághősök mártírhalálának híre
é j erőket toboroz Afrika és minden világrész népeinek sorában a gyarmatosítók és
imperialisták ellen a szabadságért, haladásért és békéért. Ebben a biztos tudatban kiildi a forradalmi munkás-paraszt
kormány a maga és a magyar nép testvéri üdvözletét a kongói népnek és vezetőinek. mielőbbi teljes győzelmet kívánva
a népek javáért vívott harcukban. (MTI)

Kilenc millió forint
városfejlesztésre az I. kerületben
Pénteken tartotta ülését
az L kerület tanácsa. Ez alkalommal a
munkásosztály
helyzetéről
szóló
párthatározat tanácsi
végrehajtását
tárgyalták, s ezzel kapcsolatban a következő,
további
feladatokat határozták meg.
Az állandó bizottságok
a
jövőben fokozottabban ellenőrzik a
szakigazgatási
szervek működését, a közérdekű bejelentések, panaszok és kérelmek intézését.
A villanyhálózat
további
korszerűsítésére munkatervet
dolgoznak ki, biztosítják a
családi ház építtetőknek Ú j szegeden a megfelelő
közművesített telkeket. A jobb
áruellátás érdekében szorgalmazzák a termelőszövetkezetek háztáji gazdaságainak szerződéses
termelését,
a nagyobb arányú állattenyésztést. Fejlesztik a napközi otthonokat, a férőhelyek számát növelik.
Nagyobb gondot fordítanak a
körzetorvosi rendelők, s az
egészségügyi
intézmények
fejlesztésével egyidőben
a
betegséget megelőző orvosi
munkákra.
Az I. kerületi tanácsülésen az 1961. évi
városfejlesztési
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 összeget Újszeged
gyalogjárdáinak
javítására,
építésére
fordítják. Az idei városfej-
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lesztési terv, melyet a tanácsülés törvényerőre emelt,
összesen nyolc millió
769
ezer forintot irányoz elő felújításokra,
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 öszszeget fordítanak a Széchenyi tér rendbehozásának első ütemére, mely a szabadtéri előadások idejére
készül el. További útjavításokra és karbantartásokra —
Horváth Mihály utca,
Újszeged, Vár utca — egy millió forintot költenek.
Kétszázezer
forintot
szavazott meg a tanács az I.
került közvilágításának
további korszerűsítésére.
Kisebb-nagyobb összegeket
a
bölcsődék
felszerelésére,
játszóterek beszerzésére,
a
tiszai szabadfürdő tárgyaira,
iskolaorvosi ellátásra, az ú j szegedi November 7. Művelődési Otthon
felújítására,
csatornázásra,
tereprendezésre, a Madách utcai körzetorvosi rendelő befejezésére és egyéb közérdekű
célokra. Az I. kerület tanácstagjai vállalták, hogy ebben
az évben mintegy
háromszázezer forint értékű
társadalmi munkát
szerveznek,
főleg az újszegedi
utak,
gyalogjárdák
rendbehozatalára, iskolák, óvodák helyiségeinek karbantartására.
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Üj gép a híradástechnikához i
faUjtípusú automata célgépeket gyártanak a Budapesti Hírpadástechnikai
Gépgyárban.
Két újító: Ulbrich Gyula és
I] Reisinger György tervezőmérnökök
kondenzátor tekercse"lő gépet szerkesztettek,
amely a papír- és műanyag fóliaból készülő kondenzátorok
gyártására alkalmas. Felvételünk az új gép kipróbálása közben . készült.
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Beruházási
kedvezmények
a tsz-eknek
Labdarúgó
válogatottunk

győzelme
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Szeged küldöttsége is részt vett Drezdában
a békét és a népek közötti barátságot támogató nagygyűlésen
Pusztító légitámadás érte amerikai légibombázók nagy
Drezdát a második • világ- támadása — amelynek küháború végén. Az angol és
lönösebb értelme
katonai
szempontból már nem volt
— 1945. február 13-án rombadöntötte az Elba menti
várost.
E tragikus nap évfordulójáról mindig megemlékeznek a Német Demokratikus
Szovjetunió
Mezőgazdasági
Köztársaságban,
elsősorban a kárt
szenvedett
Minisztériuma
állattenyészDrezdában, Szeged
testtési főfelügyelőségének hevérvárosában.
lyettes vezetője és P. O. Felidézik az évfordulón isSzoszojedov, a Gorki-i 2. mét a hitlerizmus szörnyű
szovhoz igazgatója. A ta- emlékét, amely — mivel a
világháborút
kinácskozáson nagy
számmal második
robbantotta — végső fokon
vettek részt a mezőgazdasági előidézője volt Drezda pusztudományok
művelői,
gya- tulásának. A város lakosai
korlati szakemberek
és ter- számára ezek az évfordulók
alkalmat nyújtanak az újból
melőszövetkezeti
vezetők.
háborúra spekuláló tőkések
A konferenciát
Losonczi és a nyugatnémet militarizPál földművelésügyi minisz- mus elleni kiállásra is.
Idén az évfordulón több
ter nyitotta meg, m a j d Kerendezvényt
tartottak
serű János miniszterhelyetDrezdában.
tes tartott előadást a hús-, Az újjáépített Altmarkon, a
tej- és tojástermelés növelé- város központi terén nagysének időszerű kérdéseiről. gyűlést rendeztek, amelyen
százezer drezdai vett részt.
(MTI)
A nagygyűlésen jelen volt
több, az évfordulóra Drez-

dába
érkezett
külföldi
küldöttség is.
Küldöttséggel
képviseltette
magát
a
lengyelországi
Krakkó, a
csehszlovákiai
Lidice, valamint Szeged v á rosa. Egy francia delegáció
is ugyancsak részt vett ezen
a gyűlésen.
A gyűlésen felolvasták a
második
világháborúban
nagy kárt szenvedett városok vezetőinek levelét. E levelek irói mindnyájan hangsúlyozták a béke erősítésének szükségességét Heidelberg, Stuttgart, Mannheim,
Freiburg, Coventry,
Strasbourg,
Hirosima,
Athén,
azonkívül a szocialista országokból Leningrád, Lidice,
Wroclaw, Krakkó és Pozsony városokból érkezett
levelek mind
a népek közötti barátság
szükségességét fejezték ki.
Ülést tartott az évfordulón
a drezdai tanács is. Az ülésen felszólaltak Krakkó és
Szeged küldöttségeinek képviselői.

Villamosenergia megtakarítás golyóscsapágyakkal
a dél-alföldi malmokban

A nyomdai dolgozók körében az utóbbi
két évben
nagy érdeklődésre talált »>a
szép könyvért* indított verseny, amely hozzájárult ahhoz, hogy szaporodott a gondosan, kifogástalan minőségben előállított
kiadványok
száma. Ezért a Nyomdaipari
Igazgatóság ebben az évben
ismét meghirdette ezt a versenyt és
ezután
nemcsak
egyéni
versenyzők,
brigádok, hanem a
nyomdavállalatok is
benevezhetnek
és
elnyerhetik »a szép könyvért
verseny győztese* címet.
A verseny díjait a Nyomdaipari
Igazgatóság
által
meghívott
bíráló bizottság
ítéli oda. A bizottság
figyelembe veszi, hogyan törekedtek a könyvek
szedésének,
tördelésének, tipográfiai megoldásának,
nyomásának
és
kötésének
kiváló
minőségű,
gondos
kialakítására.

Megkezdődtek a magyar—szovjet
mezőgazdasági napok
A magyar—szovjet mezőgazdasági napok megnyitó
eseményeként pénteken reggel országos mezőgazdasági
konferencia kezdődött
Budapesten, a volt Újvárosháza
dísztermében. A tanácskozáson megjelent
Losonczi
Pál földművelésügyi miniszter, Keserű János és Petőházi Gábor
földmüvelésügyi
miniszterhelyettesek,
Sághy
Vilmos
élelmezésügyi
miniszterhelyettes.
Jelen voltak a magyar—
szovjet mezőgazdasági napokra
hazánkba
érkezett
szovjet küldöttség tagjai: A.
M. Fjodorov professzor, a

A Csongrád és Bács-Kiskun
megyei
Malomipari Vállalat az idén csaknem ötmillió forintot fordít üzemeinek korszerűsítésére. A vállalat műszaki dolgozói úgy
módosítják a gépeket,
berendezéseket,
hogy a termelékenység és a minőség javítása mellett jelentős energiamegtakarítást
is elérjenek.
Ezért — a hódmezővásárhelyihez hasonlóan — több malomban (például Szegeden, Kalocsán, Szabadszálláson), a gépek,
a hengerszékek csúszócsapágyait golyóscsapágyakkal cserélik fel. Ez azt jelenti,
hogy csapágykopás nem befolyásolhatja
pl. a hengerszékek úgynevezett őrlőréseinek pontos beállítottságát, s így az őrlemény minőségét. Emellett a gördülőcsapággyal működő gépet könnyebb meghajtani, s így kevesebb a villamosenergiafogyasztás.

Az elmúlt napokban fejezték be a Szegedi 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 alakítják át ehhez hasonlóra.
A várható megtakarítás igen számottevő
lesz, ha figyelembe vesszük, hogy például
a Hódmezővásárhelyi Malom gépei évente több mint 200 ezer kilowattórával kevesebbet fogyasztanak az átalakítás óta.
A többi malomban ennél kisebb arányban
mutatkozik m a j d a megtakarítás, összesen azonban megközelíti majd a félmillió
kilowattórát. Ez több mint ötezer család
— például a mintegy húsz és félezer lakosú Csongrád lakásainak — évi világítási áramszükségletét fedezné.
D. B.
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