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A felháborodás hullámai végigsöpörnek a világon 
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Büntessék meg Szovjet automata gépekkel j 

Felnőttoktatásunk 
fejlődéséről 

A politikus 
és a költő 

Lumumba és társai gyilkosait, 
biztosítsák a kongói nép szabadságát! 

A budapesti dolgozók tiltakozó nagygyűlése 

s A budapesti Kábel- és Sodronykötélgyár nemrégiben | 
f ő t új szovjet automata dróthúzógépet kapott, amelyet § 

{f; azóta már munkába is állítottak. Ezek egyikét mutatja " 
| | be felvételünk. Az új gépek nagy előnye, hogy ugyanany- | 
Kinyi idő alatt három és félszer több drótot készítenek, mint | 
f . az eddig használatos gépek. 

Készül az üj 
telefonkönyv 

- fuiMiHiHrigiinfntirvnffwr'fi'ii'ttiinti'tiiC 

A budapesti dolgozók szombaton dél-
után nagygyűlésen tiltakoztak a Lumumba 
és harcostársai ellen elkövetett a l jas me-
rénylet miatt . Több ezren jöttek el a Ha-
zafias Népfront bizottsága által rendezeti 
nagygyűlésre a Sportcsarnokba és kifejez-
ték mélységes felháborodásukat a gyilkos-
ság felett és egyöntetűen követelték: von-
ják felelősségre a gyilkosokat, biztosítsák 
a kongói nép szabadságát. 

A nagygyűlés elnökségében helyet fog-

lalt Kállai Gyula, a Minisztertanács elsó 
elnökhelyettese, Somogyi Miklós, a SZOT 
elnöke, az MSZMP Politikai Bizottságá-
nak tagja i ; Gáspár Sándor, a budapesti 
pártbizottság első t i tkára, Komócsin Zol-
tán, a KISZ Központi Bizottságának első 
t i tkára, az MSZMP Politikai Bizottságá-
nak póttagjai, továbbá tömegszervezeti 
vezetők, társadalmi életűnk több kiváló 
személyisége. 

A nagygyűlést dr. Pesta 
László, a fővárosi tanács 
végrehaj tó bizottságának el-
nökhelyettese, a budapesti 
békebizottság elnöke nyitot-
ta meg. 

— Hazánkban, főváro-
sunkban futótűzként te r jed t 
el a gyászhír, hogy Lumum-
bát megölték. 

As ország minden réssé-
ben, Budapesten és vidé-
ken százezrek tiltakoztak 
e bír hal la tára as a l jas és 
embertelen merénylet el-
len. 

s követették az elvetemült 
tettesek megbüntetését . A 
világszerte felzúgó tiltakozás 
hullámat végigsöpörtek ha-
zánkon is, s mi a budapes-
tiek nevében mondjuk : von-
ják felelősségre a néger ha -
zafiak gyilkosait! — mon-
dotta többek között. 

Török István, a Vasas 
Szakszervezet elnöke a fő-
város szervezett dolgozóinak 
véleményét tolmácsolta, akik 
az elmúlt napokban a gyá-
rakban, as üzemekben röp-
gyűlések ezrein adtak han-
got t i l takozásuknak és fel-
háborodásuknak. 

Török István rámutatott , 
Lumumba, a törvényes kon-
gói kormány elnöke az 
ENSZ segítségét kérte. Mind-
nyájan tud juk , milyen "tá-
mogatást* nyúj to t t az Egye-
sült Nemzetek Szervezete és 
Dag Hammarskjö ld főtitkár. 
Ma már tud juk , hogy 

Hammarskjöld nemcsak s 
gyarmatosító imperialisták 
oldalán állt, hanem előre 
tudott Lumumba meggyil-
kolásának terveiről is. 

S most a Biztonsági Tanács-
ban a gyarmattar tók képmu-
t a tó in sajnálkoznak sa já t 
gyilkos tettük felett és a 
gyilkosok cinkosára. az 
ENSZ főt i tkárára k ívánják 
bízni az ügy kivizsgálását. 

A becsületes embereknek 
ezért szorul ökölbe a ke-
zük szerte a világon, ezért 
zúg milliók követelése: 
vessenek véget a kongói 
hazafiak gyilkolásának, 

biztosítsák a kongói nép 
függetlenségét, s vonják fe-
lelősségre a bűnös főtitkárt. 

A budapesti dolgozók azt 
vár ják : 

cselekedjék az Egyesült 
Nemzetek Szervezete, tá-
-olí tsa el legfőbb tisztvi-
selőjét a főtitkári székből. 

(Felkiáltások: Váltsák le az 
ENSZ-főtitkárt!) A világ dol-
gozóival együtt követeljük 
mi, budapestiek is, hogy 

vessenek véget a belga 
gyarmattar tók mesterke-
déseinek. s állítsák bíróság 
elé a szörnyű gaztett el-
követőit, Mobutut, Csom-
bét és társaikat. 
(Felkiáltások: Ügy van! 

Helyes! — Nagy taps.) 
— Azt hiszem, mindany-

nyian büszkén és megelé-
gedéssel vesszük tudomásul 
kormányunknak, a forradal-

mi munkás-paraszt kor-
mánynak a magyar dolgo-
zók véleményét hűen kifeje-
ző állásfoglalásét. 

A kormánynyilatkozat dol-
gozó népünknek gyűlése-
ken, értekezleteken kifeje-
zett véleményét tolmá-
csolja, amikor mélységesen 
elítéli a nagyszerű kongói 
ál lamférfi , Lumumba gyil-
kosait 

és biztosítja a Kongói Köz-
társaság törvényes kormá-

nyának vezetőjét, Gizengátgj 
a magyar nép támogatásé-^ 
ról. (Éljenzés, hosszantartó^ 
taps.) 

Kormányunkkal együtt, a[ 
becsületes dolgozó emberek!; 
millióival együtt k iá l t juk aj 
messzehangzó követelést: 

biztosítsák a kongói népi 
szabadságát, nemzeti füg-j 
getlenségét! Pusztul janak 
a gyilkosok! 

(Viharoa taps.) 

Népünk együttérett Lumumba családjával, 
tisztelőivel 

Dr. Szabó Zoltán docens, gyűlés részvevőinek lelkes 
klinikai adjunktus , az Or- tapsa közben javasolta, hogy 
vo«-Egészségügyi Szakszer- a meggyilkolt kongói mi-
vezet elnöke azokról sn ér - niszterelnök özvegyének 
zéseiről és gondolatairól be- küldjenek táviratot, amely-
szélt, amelyeket Lumumba ben kifejezik együttérzésü-
ée harcostársai meggyilkolá- ket és azt üzenik: 
sónak bére keltett benne, Lumumba gyermekei nem 

maradtak árvák, mer t a 
jó szándékú, becsületes em-
(Folytatás s 3. oldalon.) 

mint 
Baradzi Lászióné, a 

KISTEX dolgozója a nagy-

Ölést tartott 
az MSZMP Központi Bizottsága 
As MSZMP Központi Bizottsága 19«1. február 17-én 

ülést tartott , amelyen meghallgatta a termelőszövetke-
zeti mozgalom fejlesztéséről 1966 októberében hozott 
Központi Bizottsági határozat végrehajtásáról szóló je-
lentést. A napirend előadója Fehér Lajos elvtárs volt. A 
jelentést a Központi Bizottság megtárgyalta; a vitában 
felszólalt Kádár János elvtárs ls. Az előterjesztéssel 
kapcsolatban a Központi Bizottság megfelelő határoza-
tot hozott. 

Március elsején megkezdődik a próbaüzemeltetés 
az újszegedi ládagyár koronghasitó csarnokában 

Hosszúra nyúlt előkészü- nem fűrészeli a deszkákat. újszeged] gyárban hasn* 
leti idő után március elsején mint a ládaiparban eddig nálnak, 
végre megkezdődik az egy használatos gépek, hanem ú j f a j t a technológiát is kíván, 
hónapig tar tó próbaüzemel- hasít ja, hasonlóan, de per- A gép ugyanis a száraz f á t 
tetés a Ládaipari Vállalat sze nem ugyanúgy, ahogyan töri, ezért mielőtt a deszka 
szegedi telepének ú j üzem- a balta vágja a fát. Ennek a koronghasítóra jutna, az 
részében, a koronghasitó elsősorban az az előnye, hogy úgynevezett gőzaknába ke-
csarnokban. Az előkészületi a gép alkalmazása megszüli- rül, ahol főzik, gőzölik, pu-
munkákat befejezték, teti a nagy anyagvesztesé- h í t ják a fát . 

a nemrég felépült h&tal- get. Mivel a gép nem, fű ré - A megfelelően feldolgo-
mas csarnokban munkára szel, zott és megmunkál t fa a 

a deszkák feldolgozása korongbaltáról a szárí tókam-
után nem marad vissza rákba keruL A próbaüze-
fűrcszpor, meltetésnek az is a célja, 

jesen készen vá r j ák az á t - azaz megmarad az a körül- hogy meggyőződjenek arról, 
adást. belül 10—15 százaléknyi nem deformálódik-e esetleg 

Az ú j üzemrész legfonto- anyag, ami eddig fűrészpor i t t a fa. Herzfeld Mihály 
sabb gépe a hatalmas, négy- fo rmá jában elveszett a lá- elvtárs, a vállalat főmérnöke 

nemrégiben 
Csehszlovákiában tanulmá-
nyozta a korongbalta mű-
ködésének tapasztalatalt . 

Ott a szárításra nem kam-
rákat használnak; nagy kér-
dése a március elsején meg-
induló próbagyártásnak, si-
kerül-e ma jd a Szegeden be-
vezetendő módszer. 

Tekintve, hogy a próba-
üzemeltetés még nem in-
dult meg, az üzemben hoz-
závetőlegesen sem tudják , 
mennyire nő m a j d a t e rme-
lékenység a korongbalta be-
vezetése nyomán. Az azon-
ban önmagában is mu ta t j a 
az ú j üzemrész jelentőségét, 
hogy 

ha teljes kapacitással dol-
gozik majd . körülbelül 140 
embert foglalkoztat. 

Természetesen nem maga az 
ú j gép. ahhoz két ember is 
elég, hanem a gyártás többi 
folyamatai , és a fa iparnak 
azok a hagyományos gépei, 
amelyeket a koronghasító 
üzemrészben változatlanul 
továbbra is felhasználnak. 

készen állnak a gépek, 
a szárí tókamrák és a gő-
zölőaknák már majdnem tel-

méteres á tmérőjű korong, az dagyártás számára, 
úgynevezett korongbalta. Ez Ez az ú j gép, amelyet 
az óriási, NDK-ból hozott egyébként 
gép — a neve is muta t j a — Magyarországon először as 

Szeged dolgozói ezekben a napokban, amikor Novotny elvtársnak, Csehszlovákia Kommunista P á r t j a első tit-
kárának és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság elnökének magyarországi látogatását vár juk , különösen sze-
retettel gondolnak a testvérváros, B m o dolgozóira is. Ez alkalomból muta t juk be Brno látképét, a két város 

kapcsolatairól pedig az 5. oldalon közlünk cikket. 

A z Elnöki Tanács 
összehívta 

az országgyűlést 
A Népköztársaság Elnöki 

Tanácsa az alkotmány 12. 
paragrafusa (2) bekezdése 
alapján az országgyűlést 
1961. évi február hó 22-én 
(szerda) délelőtt 11 órára 
összehívta 


