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Szerdán déltől kezdve az egész szovjet
nép ünnepel: ünnepli az emberiség történelmének példátlan hőstettét, tudományos
sikerét. Gyűlések ezrei, rögtönzött felvonulások százai zajlottak le szinte minden
városban, faluban egyaránt. Szerdán például ezrek és ezrek vonultak ki Moszkvában az utcára. A főbb ,útvonalakon időről időre a forgalom is
leállt, amikor
újabb és újabb csoportok vonultak
fel
rögtönzött táblákkal a szovjet főváros szíve, a szovjet állam szimbóluma, a Kreml
a. Vörös tér felé. Moszkvai
orvostanhallgatók egy csoportja például — tábla hiányában — hirtelenében köpenyére festette
színes tintával az üdvözlő szavakat: -Éljen Gagarin! Elsők vagyunk a világűrben.*

Szerdán egész napon át felborult a rádió, a televízió műsora, csupán a példátlanul álló sikerrel foglalkozott.
A televízió kamerája előtt megszólaltak a szovjet
emberek képviselői, vezető tudósok, művészek, egyszerű dolgozók, költők,
írók,
zeneszerzők első alkotásait
közvetítette
több mint tízmillió nézőjének a központi
televíziós stúdió, amely egész napon át
kapcsolatban állt Kijevvtl,
Leningráddal,
Tallinn-nal és Rigával.
Nemcsak a szovjet nép ünnepel természetesen, hiszen a nagy hír az. egész világot megmozgatta. Ezekben a napokban
minden földrész a szovjet
tudománynak
és rakétatechnikának
adózik
nagy-nagy
tisztelettel,
elismeréssel.

Gagarin őrnagy elmondja
űrrepülésének hősi történetét
Moszfcvából
jelenti
a
TASZSZ:
Jurij Gagarin őrnagy, az
első ember, aki utazott a
világűrben, most
nyilatkozott a TASZSZ tudósítójának történelmi
jelentőségű
útjáról.
— Régi vágyam, hogy érKépűnk azt a pillanatot ábrázol ja, amikor Gagarin beszál! vs őrhajó fülkéjébe és befejezi egyik munkatársával folytatott beszélgetését.

(Somogyiné

íelv.)

Feszült figyelemmel hallgatja e napokban mindenki
a rádiót, hiszen egyetlen szót sem akar veszíteni a csodálatos űrutazásról szóló közleményekből. E napokban
különösen sokan hallgatják Moszkvát, ahonnan a legfrissebb hírek érkeznek az éterből.
A z első perctől fogva milliók követték figyelemmel
a hős szovjet repülős páratlan útját, s ezzel a szenzációval nem tudunk betelni meg napok, hetek után sem.
Képünkön a Jancsó Miklós egyetemi kollégium lakói
hallgatják feszült figyelemmel a legújabb jelentéseket.

A lehető
Az utazás alatt támadt
gondolatairól szólva Gagarin
kijelentette:
— Minden gondolatom és
érzésem arra irányult, hogy
* teljesítsem az utazás
prog7^át7
TelTesiTenrak^rtam
a feladat
minden
pontját
méghozzá a lehető
legjobban. Sok dolgom
volt.
Az
egész űrutazás komoly mun— Jól tudtam — m o n d o t ta —, hogy
barátaim,
az
egész szovjet nép
figyelemmel kiséri űrutazásomat. Szilárdan hittem, hogy a párt
és s kormány
mindig
készen áH, hogy segítsen rajtam, ha bonyolult helyzetbe
kerülök.
Azután így folytatta:
— Azelőtt nem emelkedhettem magasabbra 15 kilómétemél. A szputnyik-űrhajóról a lelátás
természetesen
rosszabb, mint repülőgépről,
de a repülés közben
saját
szemeimmel láthattam — ez
nekem adatott meg elsőnek
, hogy a Föld
gömbölyű!
— A látóhatár képe fölülről nagyon sajátságos és nagyon szép. Az
átmenet
a
Föld
fényes felszínétől
a
vaksötét.
de
csillagokkal
pompázó égig rendkívül színes. A Föld kékes szinű és
ettől
a
halványkéktől
a
mélyfeketéig
igen
lenyügnzöen árnyalt
az átmenet,
Nem lehet szavakkal érzékeltetni!
Amikor
indulás
után kijutottam a Föld árnyékából, a látóhatár akkor
másféle volt.
Először élénk
narancssárga szint észleltem,
ezmtán a láthatár kékké vált,

utas legyek — kezdte_ a beszélgetést Gagarin
őrnagy,
— Repülni a világűrben, ez
az én személyes
kívánságom volt.
Gagarm hangsúlyozta, hogy
síz űrben szállva sohasem
bántotta az egyedüllét érzése.

Nyikita Szergejevicset
azért
a gondoskodásért, amit irántam tanúsított — emlékezik
Gagarin.
A fiatal őrnagy magáról,
életéről szólva elmondotta,
hogy tanulmányi évei alatt
két tantárgy érdekelte mindennél jobban: a fizika és a
ma tem a íj ka
Hat
évig
a
gzsatszki iskolában
tanult,
legjobban
majd ipari tanuló lett, végul a szaratovi ipari technimajd
elsötétült egeszem
kumot végezte el kitűnő
koromfeketéig.
— A Holdat nem láttam eredménnyel.
mondotta Gagarin. — A NaCiolkovszkij nevét először
pot viszont igen, s az a vL ^ i s k o l á i n hallotta: - K é lagurben nagyon sokkal fe- sobb tanulmanyaim során ez
nyesebbnek
látszik,
mint a név nagyon drága lett szálenn
a
Földről. A csillagok momra es tarsaim. számára
" jói láthatók.
is, igen sokai tanulmányozA z első szovjet űrutas az^
gílJtoS*
a ° f ű i y t e - A vüaüürb™
van hely
i r s t t e 1 m ^ H nagyszerá"
Gagarin őrnagy, akit ma
en erezte magar.
neveztek ki elsöosztályú re— Valahogy minden köny- pülőnek, megjegyezte, hogy
nyebb lett. Ez érthető — tet- a szputnyik-űrhajóban sokte hozzá Gagarin —, a lá- kai tovább is
maradhatott
bak. a kezek
elvesztették volna. A z űrrepülés időtarsúlyukat, a tárgyak úszkála levegőben En magam
sem ültem a kilátóablaknál,
mint addig, hanem függtem
a semmiben. Ebben az állapótban ettem is és ittam is,
mindez úgy ment végbe,
s
ahogy a Földön. Aztán dóigoztam is ebben az állapotban — mondotta Gagarin —,
irtom, leírtam
észrevételeimet. A kézírásom nem váltózott,
bár ott
nem
volt
nem
semmi súlya
a kezemnek,
csak a noteszt kellett tartani, különben elrepült
volna.
Dolgoztam a rádióval, használtam
távírókulcsot.
a
Mindez
meggyőzött
róla,
hogy a súlytalanéágnak nincs
hatása a munkaképességre,
A súlytalanságból
abba a
helyzetbe, amikor a gravitáció ismét hat, fokozatos és
könnyű volt az átmenet. A
kezeimet
lábaimat az elöbbi módon éreztem, csak éppen súlyuk lett, és nem-lógtam a levegőben többé, hanem visszaültem a figyelőnyíláshoz.

»

mindenki

számára

tamát azonban mondotta
— előre kidolgozott program
határozta meg. — Az ürhajóban azonban csak addig
maradhattam, amíg a feladat
(Folytatás a 2. oldalon.)

tak

A hős nevét vette iel a brigád

(Bozsán Endre felvétele)
Vörös szegfűkkel díszítik Gagarin őrnagy fényképét

Tegnap délelőtt Budapesten, a Mechanikai Mérőműszerek Gyárában rendkívüli
legsége. A legnagyobb
örö- ülést tartott Helik
József
met pedig akkor
éreztem, szocialista brigádja.
amikor Hruscsov és Brezsülésünkön javasnyev elvtársakkal
telefonon _ — , Mai
,
. .
.
: . ..
beszéltem. Szívből jövő há- latot akarok tenni a bngad
la és fiúi
köszönet
illeti új nevére — kezdte szavait

Legnagyobb
— Leszállás után nagyon
melegen fogadtak a szovjet
emberek. Könnyekig méghatött
Nyikita
Szergejevics
Hruscsov távirata. Meghatott
gondoskodása, figyelme, me-

tuk munkáit —
mondotta.
Elmondhatom,
hogy Vnye
zemli (A Földön kívül) című munkájában
Ciolkovszkij nagyon világosan megjósolta amit én saját szemeimmel láthattam az űrrepülés
alatt. Ciolkovszkij
mindenki
másnál
világosabban
látta
azt a világot, amely a világűrbe felemelkedő ember szeme elé tárul.
— Amikor elfoglaltam helyemet
az
űrhajóban
—
folytatta Gagarin őrnagy —
igazán nagy örömet éreztem.
Boldog és büszke
voltam,
hogy én hajthatom végre ezt
az űrrepülést.
Ugyanakkor
nagy
felelősségérzet
töltött
el azért, hogy az űrben fogok repülni, ahol annyi ismeretlen dolog vár rám, de
eltöltött a büszkeség érzése
is, hogy népünk olyan hatalmas űrhajókat tudott építeni, amelyek eljuttatják az
embert a világűrbe.
A- jövő terveiről az firhajós pilóta a
következőket
mondotta:
— Egész életemet, minden
munkámat, gondolatomat és
érzéseimet a világűr
meghódítása tudományának akarom szentelni. Szeretnék eíjutni a Vénuszra,
meglátni,
hogy mi rejtőzik
felhőrétege alatt, megnézni a Mars
bolygót és magam meggyőzódni arról, hogy vannak-e
rajta csatornák. A Hold már
nem is olyan távoli szomszénemi*
iunK
v
gondolom,
.
.
.
várnunk, hogy elrepüljünk a Holdig
es a
Holdra,

öröm

Helik József. — Vegyük fel
a
Gagarin-brigád
nevet
Tegnap óta már a műhelyben sokat beszélgettünk a
szovjet repülőőrnagy hőstet* , .... , ,
Hehk József javaslatai lelfogadta az
kes
h e i y esléssel
egész brigád

Szombat,

1961. április 14. ff

Az egész emberiséf
sikere

Az Egyesüli Államok mindig csak második Moszkva ma hatalmas
üaneplésbea részesíti
az eistt űrhajóst

Kennedy amerikai elnök ságának vezető tagja azon- dühtől. Az egyik sír, a mászerdán Washingtonban meg- ban kijelentette:
sik táncol, a harmadik eltaA New York Times című tartotta szokásos heti sajtó"halálosan megcsömörlöt- karja arcát, amint Olvassa a
tem attól a folytonos meg- szovjet diadal hírét. A fanagy
amerikai lap több értekezletét. A z elnök bevezetőben a szovjet űrhajós
aláztatástól, hogy az Egye- lon ez a felirat: »Ne féljefényképet közöl Gagarinról fellövéséről nyilatkozott és
sült Államok. mindig a tek, soha sem fog
megtörtudományos
második az űrversenyben*. ténni", majd Amerika föléés négy teljes oldalon fog- "megdöbbentő
eredménynek* nevezte azt,
A ' »Daily
Mail*
című, nyét
ábrázoló
grafikonok
lalkozik világraszóló
tetté- majd hansúlyozta: " A z Egye- ugyancsak angol lap karika- láthatók.
Az
íróasztalnál
bizonyos túrája
amerikai
űrrepülő- amerikai egyenruhában tervel. A lap megállapítja, hogy sült Államoknak
idé're van szüksége, hogy be- képző állomást
mutat
be, peszkedő majom
gúnyosan
az űrhajó fellövése a termé- hozza lemaradását a kozmi- ahol magasrangú
amerikai mondja, »testvéreim,
csúffá
a tettek bennünket!*
szet erőinek
megfékezéséért kus tér kutatásában. Ami az tisztek szinte őrjöngenek
Egyesült Államok és a Szovvívott ősi harcban hatalmas jetunió helyzetét illeti az űrA szoviet
rakétafölény
kutatásban,
csak
egyet
haladás. Ugyanakkor hozzámondhatunk
—
lemaradmár n sztálingrádi
csatában
fűzi, hogy az emberi űrhajó- tunk*.
megkezdődött
Az amerikai
lemaradás '
zás megvalósulása nemcsak
miatt érzett csalódás mérete
a szovjet tudomány, hanem elképesztő az Egyesült ÁllaA legtöbb angol lap csü- a Holdat körülrepülni és féljellemző törtöki száma több oldalon millió mérföld körpálya után
az egész emberiség
sikere. mokban. ' Egy-két
át foglalkozik a Szovjetunió visszatérni.
példa:
Ezután megnyílik a bolygóAzután a Föld körül reA "Daily Telegraph* című hatalmas világűrsikerével.
A "Times* című konzerva- pülő állandó légi állomásoközi utazás korszaka, sor ke- londoni lap washintoni tutív lap tudományos szakér- kat létesítenek majd. 1965dósítója kiemeli, hogy
ben az első Szovjet teleperül a képzeletet most még
a legfanyarabb képpel fo- tője kiemeli, hogy
léa szovjet
rakétatudósok sek világűrtámaszpontot
gadta b szovjet diadal hímeghaladó felfedezésekre.
kezdettől fogva tudomá- tesítenek a Holdon és a.Földrét a bét amerikai űrrenyuk szilárd alapjára tá- ről fellőtt önműködő rakéták
pülöjelölt,
A »Washington Post* című
segítségével egészséges légmaszkodtak
akiknek szóvivője csak enylap azon kesereg, hogy az nyit mondott: "Már egy idő és a szovjet rakéták már a köri viszonyokat teremtenek
Egyesült Államok lemaradt óta Vártuk, hogy a Szovjet- moszkvai, a sztálingrádi csa- a Holdon. De hol lesznek akmialatt
unió ilyesmit tesz
majd. tákban sokkal jobbaknak bi- kor az amerikaiak,
az űrkutatási versenyben és Tudtuk, hogy egy napon er- zonyultak, mint a németeké. az oroszok meghódítják
a
Legalább három
Tervezés és építés dolgá- Világűrt?
sürgeti: az amerikaiak két- re fogunk ébredni. De a
tisztesség parancsolja, hogy
ban a Szovjet tudósoké évvel maradtak el a szovjet
tudósok mögött.
szerezzék meg erőfeszítései- bevalljuk, nem éreztünk csavolt minden érdem.
ket, hogy behozhassák lema- lódást, amidőn megelőztek Nem kétséges, hogy űrrepüMinden
elismerés
bennünket*
lőik sokkal messzebb fognák
radásukat.
a
Szovjetunióé
A jelentés hozzáteszi, hogy "menni a külső légrétegen.
Karold W. Ritchey ameri- az amerikai közvéleményt jóA "Daily Express* tudoAz amerikai képviselőház
kai rakétatudós kijelentette, előre gondosan előkészítet- mányos szakértője írja:
űrkutatási bizottsága felszóték erre a csalódásra.
Az oroszok szinte játszi lította a vezető amerikai raha az Egyesült Államok be
A hivatalos nyilatkozatok könnyedséggel törték ét a kétflkutatókat, tegyenek meg
hónapok óta elismerték, világűr korlátait.
akarja hozni a Szovjetuniót*
minden tőlük telhetőt a lehogy a
Szovjetuniónak
Felülmúlhatatlannak
lát- maradás behozására.
legalább két-két és fél évi
döntő fölényt biztosítanak
szó nehézségeket sepertek
A z amerikai hírügynöksénagyobb rakétái.
megfeszített munkát kell véfélre.
gek tudtul adják, hogy
Fulton képviselő, a washinga bizottság igen elégedetgeznie.
toni képviselőház Űrblzott- Lángésszel, kitartással és bálen az amerikai űrkutatási
torsággal megnyitották az
programmal,
utat a bolygókhoz és a csilS most elvárja, hogy a velagokhoz.
zető tudósok nyilatkozzanak
•a lemaradás ökairóí.
Menetrend-tervezet
A z A P amerikai hírügy— a
megvnlósulás
nökség tudósítóinak segítségével
közvéleméttykutatúst
minden
esélyével
rendezett a különféle orszáA moszkvai televízió 3. A. Gagarin repülőtéri megA szélsőjobboldali•
Daily gukban " — -érkezéséről, valamint a szovjet főváros lakosságával való
Mail angol lap tudományos
A tudósítók megkérdeztek
találkozásáról a Vörös térről helyszíni közvetítést ad. A
szakértője már pontos »mertevés közéleti személyisénetrendet* jósol. Szerinte egy
közvetítést Európa számos televíziós állomása átveszi,
geket, "az utca emberét*,
éven
belül
a
Szovjetunió
A Magyar Televízió megkísérli a közvetítés átvételét.
művészeket, sportolókat
olyan rakétát
lő H fel,
A közvetítés időpontjai: körülbelül 10 óra 30 perétől 11
^^B^
^ H ^amely
V ^ B és ennek alapján az A P őszóra 20 percig a repülőtéri fogadtatásról, majd 12 óra
it Hold
felszínétől néhány szeállítást
közöl,
amely
körül a Vörös téren rendezett gyűlésről ad közvetítést.
ezer mérföldnyire
fog ke- megmutatja, hogyan véleTekintettel az előre nem látható nehézségekre, április
ringeni és önműködő tudo- bednek szerte a„ világon a
mányos
állomást
létesít S Z O vjet tudomány
14-én, reggel a Kossuth rádió 7 Órás híreiben a televípáratlan
majd. Két év múlva az oro- vívmányáról.
zió tájékoztatja a nézőket a közvetítés technika! előkészok
nagy
űrhajóbán
fogják
születeinek helyzetéről. ( M T I )
A z emberek javarésze úgy
vélekedik, hogy a Szovjetunió hatalmas'
győzelmet
aratott az Egyesült Államokon. Egy hongkongi liftkezelő — aki az amerikaiak*
nak "Szurkol* — keserűen
felyezte tneg:
"gz a haj, högy az amerikaiak túl sokát dumálsengésnek a kérdését. Ezt a gyón tetszett,
Mint olyan
(Folytatás az 1. oldalról.)
nak és valójában semmit
küzdőteret
nem
háborús,
haember,
aki
látogatást
tettem
megkívánta — hangsúlyozta.
Sem tesznek*.
azt mondhaJurij Gagarin elmondotta, nem békés célokra kell fél- a világűrben,
Egy fiatal Svéd jegyespár
öröm töltötte él, amikor Föl- használni. Az amerikai üt- tom, hogy leírása nem egé- a következőket mondotta izMindamellett
reátis.
det ért. — Elsősorban azért hajósoknak utol kell ben- szen
gatottan: "gyermekeink táérniök.
Sikereiket
„ ,„.. ,„.
örültem — jelentette ki —, nünket
lán már « Holdba menflek
h08Znos
kónyvüdvözölni
fogjuk,
de
mindig
hogy
síkeréSen
hajtottam
nászútra*
J u r >i
azon
leszünk,
hogy
mi
leGagarin
elmondotta.
végre feladatomat.
Amikor
Sophia Loren
világhírű
gyünk
az
elsők.
olvasta
olyan
emberek
leVeleereszkedtem,
ezt a dalt
Jurij • Gagarin
közölte, Jeit, akik azt kérték, hogy olasz filmszínésznő kijelenénekeltem: »A haza hallja, a
tette:
haza tudja,, .*
küldjék
fel öket a
vilááűr'
"Jobban megdöbbentett ez,
% % a erSepmirebb 0 8
A továbbiakban elmondotmint amikor tavaly LonHangsúlyozta, nehéz len- ^
Tlsztaszívű,
tisztalelkű
ta, hogy az űrrepülés előtt ne összehasonlítani repülőgé- emberek írták ezeket a levedonban elrabolták ékszeéletének legjelentősebb eáe- pen tett első repülését azzal, leket. — Én — mondotta —
reimet*.
ménye az volt, amikor ta- a m e i y e t szerdán hajtott vég. .
.
Filomena Lábai rnanilai
term^tesen
*
Az
egyik
repülés
száísajnalom,
hogy
valy nyáron belépett a Szovtrafikog így vélekedett: " A z
jetunió Kommunista Pártjá- nyas gépen történt, a másik n0klk
nem
sikerült
eljutni Egyesült Államok
megint
ba.
szárnynélkülin — mondotta az űrrepüléshez.
Meggyőző- kapott egyet a fejére*.
— Ez volt életem legna- és hozzáfűzte:
— Először désem azonban — jelentette
Egy mexikói szállodai italgyobb, legragyogóbb esemé- 150
igg
kilométeres
óránkénti L,
,
„,...
.„„ keverő így foglalta össze véel,on
at
,d"
nye az űrrepülés végrehaj- sebességgel
repültem, leg- k! ~ hogv
leményét:
tása előtt —
jelentette kl utoljára vedig 28 000 kilómé- nmikor szakszervezeti beiitd"Előbb Gastro. most pedig
Gagarin, majd
hozzáfűzte, teres sebességgel óránként, lásokkal
repülhetnek
majd
az űrhajós. Ügye, „ruhát"
misfel
ki!nmét0r
kaptak a jenkik?*
Í E , ® 1 ®
a El6SÍÖT*
az emberek a Föld körül.
ajánlja
az
SZKP-nak,
a magasságra
emelkedtem, '

0 magyar Televízió is közvetfti
Gagarin Moszkvába érüezéséf

Gagarin őrnagy
elmondja
űrrepülésének hősi történetét

*S$r
JííSS^Sw
X X I I . kongresszusának

mnst
vedig
300 kilométer
és az magasra
egész népnek, amely az emKedvenc Irodalmi hőseiről
beriseg élén jar es ép'tl az é s l f ó i r ó l a
következőket
uj tarsadalmat.
mondotta:
Az Egyesült Al amoknak
N a g y o n sZeretem
olmsateal a szandekaval k a p c s o - C s e h o v o t > Tolsztojt. PusJatban hogy embert bocsát kint
j
Legragyogóbb
Poleva t
fel a világűrbe, Jurij Gaga- ÍTodalm
akit gyerh£öm,
n"
^LT31"-1"
mekkorám óta szeretek, Bont fogunk az amerikai űr- r i
.
•
p x
hajós sikemnek
ha majd h e r „ c i m ű
^ v h
müvének
föszeeljutnak a világűrbe. A vi- rerilőie
Nagyon
sajnálom,
lágűrben — jegyezte meg —- h„.„
vhwwo,!
°Sy az életben sohasem sivan hely mindenki szamára.* kgtüu
találkoznom
Maresz-

Békés

küzdőtér

legyen az

ílr

— Pártunk és kormányunk
folytatta az űrhajós pilóta — felveti a világűr békés
használatának, a békés ver-

iBVleolvastam

vemé Gyulát
»« — folytatta Gagarin. —
Érdekesen ír, igaz, de, mint
látjuk, az életben nem úgy
történt, mint ahogy ö elképzelte. Jó regény »Az Andromeda Köd*. Nekem na-

Megszámlálhatatlan
üdvözlőtávirat jókívánság

Gagarin elmére egyébként ezersZödlra éfkez'fiek
az üdvözlő táviratok, levelek a lelkes hangú köszönetek. A lapok és
a rádió szerkesztőségében
már
több Szekrényt töltenek meg ezekat
üdvözletek.
Megérkeztek az
első ajándékok is.
Egy 6 éves moszkvai kislány
pél-

ddut
gyurmából
apr ócska űrhajót
készített, S elküldte az élsŐ űrhájÓsnak,
Gagarinnak. Egy másik
moszkvai kisgyermek
az egyik
iskola első osztályos tahulójá —
hatalmas
rajzot
készített arról, hogyan képzeli el
Gagarin utazását.
Természetesen

nemcsak a gyermekek
küldenek
ajándékot:
több
festőművész
juttatta már el Gagarinhoz első rajzait,
plakátjait,
amelyen az űrhajós hőstettét örökíti meg, s néhány fiatal zeneszerző is elküldte
az első űrhajósról
szóló dalának kottáiét

Jurij Gagarin, az első űrhajó pilótája valószínűleg ma,
pénteken a déli órákban érkezik a szovjet fővárosba. A
moszkvaiak méltó fogadtatást készítenek elő hősüknek. A
repülőtéren előreláthatólag a párt és a kormány vezetői
üdvözlik Gagarint, s természetesen ott lesznek családjának
tagjai is. Tiszteletére díszszázad sorakozik fel.
A repülőtérről a városba Gagarin nyitott gépkocsin teszi meg az utat, s minden bizonnyal százezrek, milliók sorakoznak fel az út mentén.
A tervek szerint kora délután a Vörös téren találkozik
majd a szovjet főváros lakossága a történelem első űrhajósával, Jurij Gagarinnal.

Szovjetunió-szerte megörökítik
Gagarin hö tettét
A szovjet emberek sok módon
akarják
megörökíteni
Gagarin hőstettét. A moszkvai fiatalok például ezekben
a napokban új szovhozt szerveznek a szűzföldeken.
Ezt a szovhozt Gagarinról
nevezik el.
Az 6 nevét vette tel egy
klsinvovi úttörőcsapat, » a
moldvai fővárosban utcát is
neveznek el az első űrhajósról.

Érdekes javaslatot tett az
egyik
lapban
több vezető
szovjet értelmiségi, köztük
Nylkolaj Tyihonov. Makszim
Rilszkij. Szergej Bondarcsuk
és mások. Javasolták:
a szovjet
főváros
egyik
legnagyobb terét, a Kreml
melletti Manyezs teret nevezzék el az űrhajósok terének,
s közepén állítsanak emlékművet a történelmi utazásnak, Gagarin útjának.

Hogyan ereszkedett le
a „Vosztok"?
Az MTESZ központi ászt- ezen a rétegen 'már túljuronautikai szakosztálya pért- tott, veszély
gyakorlatilag
teken sajtótájékoztatót tar- többé nem fenyegette
tott a Technika Házában, A
szakosztály vezetőségi tagjai
válaszoltak az újságírók kérdéseire az ember . első űrutazásának technikai, élettani és csillagászati érdekességeiről. E helyen az űrhajó
leereszkedésérői szóló t á j é - .
koztatást közöljük.
t B<*r az első űrhajósról stó J

Előléptetés
j
• a világűrben j

A z utazás egyik legkénye- ] tó jelentések szerdán Jurij *
sebb műszaki • feladata a | Gagarin
szovjet,
répűlöőr-!
foldrejuttatás, a fékezés volt. f „ „ „ , , „ „ ,
,„ ,•
t
a
- Y*,a
i nagyról beszéltek,
Malinov-1
A keringő űrhaja másodper- { , ..
„
. !
cenként körülbelül 7600 mé- í sz i> maTml1
hadparancsa i
teres sebességét kellett
0 \bó1 kitűnik, hogy Jurij Ga l
sebességre csökkenteni. Még \garin főhadnagyként
szálltt
' f i " közölték a fékezés kez-Sbe a szputnyik-űrhajóba,
vi-\

tT^^laZllT!

mire Vl°szatért

H

vei 30 perc alatt zajlott le, f dünkTe>
már őrnagy volt.
•
feltételezhető,
hogy 3—5
a fékemarsall, |
lya
íVe körülbelül
fok- t Malinovszkij
zés kezdetekor
pá- • szovjet honvédelmi
minisz-1
kal
térhetett ela aleszálló
szputnyik
ter szerdán parancsot adott |
pályájától,
ki, amelyben közli, hogy Ga-i
A válságos pillanat a legarin főhadnagyot április 12-1
szállás közben körülbelül 60 én a
szputnylk-ürhajón
a*
—90 kilométeres magasság- kozmikus
térségbe
irányi- •
ban jelentkezik, ahol a le- tották, hogy elsőnek építse t
űrbe, s e példátlan
hőstetteit
vegő sűrűségéin ék és a még újabb
ki az ember
útját szerezzen
a vllág-lí
dicsőséget
i
meglevő
sebességnek
az szovjet hazájának.
együttes hatása folytán a
A
parancsban
ezenkivűll
legnagyobb a túlságos fel- dz ünt. lwgv a szovjet
hon-:
,
,,
.,
,,
védelmi miniszter
Gagáríni
melegedés
veszélye.
Amikor
melegede$ veszelye. Amikor főhadnagyot soronkívül
.„.„„mwh
aőr-1t
az Űrhajó leszállás közben naggyá lépteti elő.
•

A nyugatnémet kormány
foetcsikorgatám
Mig a nyugatnémet közvélemény osztatlan
elismeréssel és csodálattal fogadta
az első ember űrrepülésének
diadalmas hírét, a nyugatnémet polgári sajtó cikkei és
a politikusok, közéleti személyiségek
megnyilatkozásai óhatatlanul azt a benyomást keltik, hogy a Német
Szövetségi Köztársaság vezető körei — bár kénytelenek kalapot emelni a szovjet tudomány és technika
világraszóló
teljesítménye
előtt — fogcsikorgatva
gratulálnak s közben elkeseredetten aét a kívánságukat
hangoztatják, hogy »az amerikaiak most már
mielőbb
hozzák• be
lemaradásukat*.
" A z oroszok előnye nemcsak abban áll — állapítja
meg a Neue
Rhein-Zeitung
—, hogy pillanatnyilag a
legerősebb
rakéta-hajtóművei rendelkeznek, hanem irányító rendszerük is elsőrangú s alapos előmunkálato-

kat végeztek
az
űrhajós
egészségének
megóvására.
Ha az amerikaiak mégis fellőnének embert, ez a kísérlet a mostani szovjet teljesítménynek túlhaladott
előjátékaként fog csak hatni*.

Gondos lermés
• — tökéletes siker
Barnai tanár, a világhírű
angol tudós sajtónyilatkozatában kijelentette, a legbémulatosabb az *a rendkívül
gondos tervezvs, amely a tö*
kéletes
sikert
biztosította.
Hogy
mennyire
bíztak
a
szovjet tudósok a sikerben,
ezt mutatja az a tény, hogy
jelentették a repülést, miközben az űrutas még a világűrben volt, E diadal megnyitja az utat
emberekkel
dolgozó világűr mcgiigyeiőállörliásök létesítése és fenntartása eiőtt.

r

Szerda,

„Büszkék vagyunk array
hogy az ember legmerészebb álmait
a Szovjetunió valósítja meg"
Tegnap délután békegyűlést rendezett a
Hazafias Népfront Szeged városi bizottsági a népfront Vörösmarty utcai székházában. Lacsán Mihályné országgyűlési
képviselő a békegyűlés elnöke javasolta
a résztvevőknek, hogy küldjenek táviratot a Szovjetunió budapesti nagykövetségéhez az ember első űrutazásának megvalósulása alkalmából.
»A Hazafias Népfront
szegedi bizottsága forró üdvözletét küldi a békés célokért
küzdő tudomány nagyszerű eredménye, az
első űrutas felbocsátása és visszaérkezése
alkalmából.
További
sikereket
kívánunk
a hős szovjet népnek a világűr
meghódításához és a kommunizmus
békés építéséhez. Büszkék vagyunk arra, hogy az emberiség legmerészebb álmait a magyar nép

nagy barátja, a Szovjetunió valósítja meg.*
A békegyűlés résztvevői lelkesen fogadták a kezdeményezést, majd Oltvai Ferenc, a városi levéltár vezetője a békegyűlés után németországi útiélményedről
számolt be.
Csütörtökön több szegedi
üzemből is
küldtek üdvözlő táviratot a Szovjetunió
budapesti nagykövetségéhez. A z Ujszegegedi Kender- Lenszövő Vállalat dolgozói
a többi között a következőket írták táviratukban: "
»Örömmel
értesültünk
arról
a
hírről,
hogy a történelemben
először jutott az
ember a világűrbe, s vállalatunk
vezetői,
dolgozói
nevében
további
sikereket
kívánunk a világűr meghódításáért
végzett
munkához.*

Magyar
kormányküldöttség
utazott Ghanába

'

1961. április19.i

Ülést tartott
a Minisztertanács

A Ghanai Köztársaság kormányának meghívására ápA kormány Tájékoztatási
rilis 13-án magyar kormányHivatala
közli:
küldöttség utazott Ghanába.
A kormányküldöttség megA Minisztertanács csütörállapodások létrehozása céljából tárgyalásokat folytat a tökön ülést tartott. Megtárghanai kormány képviselői- gyalta a
Szabolcs-Szatmár
vel.

Emléküiinépségét rendeznek Szegeden
Lenin születésének 91. évfordulóján

megyei

tanács

bizottságának

végrehajtó
mezógazdasá*

g» termelőszövetkezetek

szer*

vezése és megszilárdítása
dekében
ségéről

kifejtett
szóló

azt jóváhagyólag

ér*

tevékeny-

jelentését

és

tudomásul

vette.
A Minisztertanács megtárgyalta és elfogadta a munkaügyi miniszter jelentését
a mezőgazdasági
termelőszövetkezeti tagok öregségi
és munkaképtelenségi járadékáról, valamint nyugdíjbiztosításáról szóló rendelet
végrehaj tásáról.

A Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged városi bizottsága április 21-én ünnepséget rendez Lenin születésének
91. évfordulója alkalmából. Délután fél 3 órakor a szegedi
üzemek, hivatalok dolgozóinak képviselői a megemlékezés
koszorúit helyezik majd el a Sztálin sétányon levő Lenin
—Sztálin szobor talapzatára. Délután fél 4 órakor a Szabadság Filmszínházban rendezik meg a megemlékező ünnepséget. Itt Szabó Gáborné, az M S Z M P Csongrád megyei bizottsága marxizmus—leninizmus esti egyetemének
igazgatója mond ünnepi beszédet, amelyet majd filmvetítés
A Minisztertanács
ezután
követ
folyó ügyeket tárgyalt.
(MTI)

Nagy lendületet adtak az úttörőéletnek
a jubileumi esztendő feladatai
Tartalmas és gazdag program a IS. évfordulóra —
Budapesten

Sajtótájékoztató

(Munkatársunk
telefonjefontosabb feladatának tart- A z »úttörőveteránokat«, akik
lentése.)
j a a gyermekek érdeklődésé- már tíz vagy tizenöt
éve
Csütörtökön^ Budapesten, a nek ébrentartását, kielégíté- dolgoznak
vezetőként
a
Magyar Sajtó Házában
az sét és a felkészítést az élet- mozgalomban, a K I S Z Közúttörőmozgalom
fennállásé- re, a kommunista társada- ponti Bizottságának és az
nak közeledő 15. évforduló- lom építésére.
úttörőelnökségnek
díszokleja alkalmából sajtótájékozA jubileumi előkészületek veiével tüntetik ki. A jubitatót rendezett az Üttörő- is e
gondolatok
jegyében leumra egyébként
szövetség. A lapok megje- folynak. A z évforduló napmár ősz óta folynak az előlent képviselői előtt Kovács ja valójában július 2, de az
készületek.
Ottó, a K I S Z intéző bízott- eddigi esztendőkhöz hasonló- Az országos elnökség, trtaságának tagja, az Uttörőszö- an a nemzetközi gyermek- lássál a 15 éves jubileumra,
vétség országos
elnökségé- nap alkalmával emlékeznek 15 pontban jelölte meg a
nek titkára vázolta a másfél meg róla, tehát idén május gyermekek feladatait ebből az
évtized legjelentősebb ered- 28-án. Ezen a napon ország- alkalomból. Ezek a feladaményeit és ismertette a jubi- szerte
ünnepélyes
úttörő- tok, illetve vállalások egyleumi előkészületeket, terve- csapatgyűlések lesznek és a részt segítik a gyermekeket
ket.
pajtások a rádióból vagy a ,.a jobb tanulásban, másrészt
(Somogyiné felv.)
A többi között elmondot- televízióból is meghallgatják "elősegíti a gyermekek
köta, hogy az elmúlt
K I S Z Központi Bizottsá- zötti politikai nevelőmunkát,
Tegnap reggel hosszú sorok álltak ^ z újságpavilonok előtt, hogy a reggeli lapokból
a
15 év alatt egy teljes nem- gának üdvözletét, valamint ezenkívül a KISZ-életre való
értesüljenek a páratlan szenzációról, s annak lehetőleg minél több mozzanatáról. A
déli órákban már jóformán semmilyen újságot nem Iehételt Rapni. Képünkön: az
zedék nőit már fel, akiket a nyomolvasó parancsnokság felkészülést szolgálja. A z itt
újságolvasók, amint kezük be kaparintották a lapokat, ott helyben olvasni kezdték
az úttörőmozgalom nevelt, értékelését. A kiváló nyom- kiadott 15 pont szellemében
A z úttörőmozgalom hatá- olvasók első ízben e k k o r , minden úttörőcsapat is elkésáról
szólva
hangoztatta, kapják meg kitüntető jelvé- szítette a maga részletesebb
hogy általánós tapasztalat nyüket, amelyet Kovács Otsajátosabb 15 pontját,
Kémet testvérlapunk tudósítója írja
szerint
rajok,
t ó e i v t 'árs bemutatott a saj- amelynek alapján a
hallatlanul megnőtt az ér- tótájékoztató résztvevőinek, sőt tovább az őrsök is még
deklödés az úttörő gyerme- A jubileumi napon több he- 3 5 — 1 5 pontos
vállalásokat
kek között a politikai és i y e n kisdobosokat úttörőket készítettek el. Ezek
megegyéb kérdések iránt,
avatnak, valamint
valósítása jelentősén elősegíAmikor
szerdán
reggel így vélekedett:
— Az ame- vábbi öntudatos, áldozatkész
t
e
t
t
e
3
2
s hatásukra a többi általászövetség vörös selyem
úttörőmunkát. Sok
a
nyolc óra 6 perckor a Dél- rikaiáknak és az angoloknak munkára serkent.
nos iskolások körében is. A z
zászlajával jutalmazzák a s z é P eredmény született ezek
Magyarország
Kari-Marxmost el kell
ismerniük
a
• Wolfgang Jahn
úttörőmozgalom egyik
leglegjobb úttörő csapatokat, kapcsán, egyebek között a
Stadt-i
testvérlapjának,
a Szovjetunió
fölényét akarvaVolksstimme,
társadalmi munkavállalásokVolksstimme-nek
szerkesztő- akaratlanul...
Dr. ing. Nebel
Karl-Marx-Stadt
ban. Kovács Ottó elvtárs
ségében a távírógépek
el- professzor, a
gépépítészeti
dicsérettel szólt többi kőkezdték a világtörténelmi
je- főiskola rektora
meg volt fmms -<<-»
• •<.»-*
zött a szegedi járás úttörőilentőségű hírt kopogtatni
a győződve arról, hogy még ez
ről, akik a szegedi járás
szovjet tudomány nagy győ- évben sor kerül az ember
KISZ-eseivel együtt a gyüzelméről,
mi újságírók
egy világűr utazására,
de arra
mölcsfatelepítések
felett
pillanatig
örömkönnyektől
nem számított, hogy az ilyen,
vállaltak védnökséget,
csillogó
szemekkel
álltunk, gyorsan megtörténik.
Termés ennek
alapján védik
a
Vtána
lelkesen,
"hurrá*szetes, hogy nagyon
meglegyümölcsösöket és esetenkiáltásokkal
kezdtünk mun- pödött a hír hallatára,
ként segítenek is az ott adókához, hogy különkiadásban
Lomscher
asszony,
egy
dó munkákban. A 15 pontos
adjuk tudtul
a nagy ese- körzet tanácstagja, alig hogy
vállalások eredményeit az a
ményt. Néhány perc múlva a meghallotta
a jelentést
Gastaféta viszi magával Budaszerkesztőségünk minden te- garin őrnagy sikeres visszapestre. amely az ország szálefonja csörgött.
Olvasóink érkezéséről,
minden házba
mos helyéről indul a jubileszázai akartak újabb és újabb becsengetett
és
közölte a
umi ünnepségsorozat
zárórészleteket
megtudni
és nagy szenzációt
a
Szovjetnapján, július 2-án Budaugyanakkor
nagyon
sokan unió hatalmas sikeréről
Hepestre. A főváros négy pontostromoltak
bennünket azzal lene Viertel
háziasszony el
ján — köztük a Stejmec- és
a kéréssel, hogy közöljük vé- nem mozdult a rádiótól adaz
Osztapenko-emlékműnél
leményünket
egy szocialista óig, míg 9 óra 03 perckor
veszik át a budapesti úttöember, egy elvtárs űrutazá- meg nem hallotta a közlerők a stafétát.
sáról.
ményt Gagarin elvtárs viszE napon rendezik meg a
*
szaérkezéséről. Utána minden
harmadik magyar úttörőszomszédot felkeresett,
mert
találkozót.
Lapunk egy ismert külső mindenkinek
tudtul
akarta
Ezen az impozánsnak ígérmunkatársa.
Horst Kuching adni ezt a esodálatos
dolfizikus különösen azt hang- got.
kező ünnepségen a
tervek
súlyozta, hogy teljesen sikeOlvasóink
százainak,
ezszerint
tizenötezer
úttörő
rült a kísérlet minden fázisa reinek
véleményét
tolmávesz részt. A találkozót látaz elsőtől az
utolsóig. Dr.
a
Erhardt
Kaestner,
ványos. tornabemutató zárja
Fischer foorvos egy opera..
, , ,
a margitszigeti úttörőstadidóról kijőve hívott fel ben- MODUL
üzem
muvkasleveonban.
nünket.
—
örülök,
hogy lezője, amikor
betelefonált
A
jubileumi
programba
olyan korban élek, amelyben hozzánk: — Legjobb
kívántartozik még sok más egyéb
szinte beláthatatlan
távlata- sá inkat
első
m i m k
az
is, mint például a kulturális
kat nyitó dolgok történnek...
,
,
.
.„ „
versenyek, nemzetközi úttörő
sporttalálkozó
Budapesten,
Ora közben, reggel /;fél ki- űrhajósnak
úttörő
vallalkojubileumi táborozás Csillelenckor szóltak meg a csen- zása után.
Ez a nagy tett
bércen, külföldi úttörők, pionígők a Kar-Marx-Stadt-i
Pes- bennünket is
felvillanyozott,
rok részvételével és hasontalozzi iskolában. Tűzriadó? Itt a gyárban új
technikát
lók. A jubileumi ünnepségsorozatot követően pedig
Nem. Rendkívüli
közlemény vezetünk be, a legújabb nltuidén nyáron
több
mini
egy világraszóló
eseményről, dományos
eredményeket
százezer úttörő indul táLeírhatatlan
lelkesedés volt kalmazzuk a termelésben — |
borba az ország legszebb
a diákok és a tanárok között,
mondotta.
tájaira.
Ebben az
iskolában — és
*
L.
Minden remény megvan
úgy hiszem másutt is — egy
Igen, mi mindnyájan
itt
rá, amiként az eddigi eredmények is mutatják, hogy a
kicsit eltértek utána a szo- Karl-Marx-Stadtban
még
ÜÉÉÉ jubileumi esztendő további
kásos tahmenettöl. De hát ez mindig e valóban szenzációs
lendületet ad majd az úttöérthető is
esemény hatása
alatt vaTelefoto, MTI Külföldi Képszolgálat.
mozgalomnak,
gyermekeink
Willy Tróger, az SC Wis- oyunk. Es úgy hiszem, hogy
szocialista nevelésének.
Telesera, Unitá, Paese Sera: a római lapok különkiadásaiban a szovjet űrhajós á l mut népszerű játékosa, az a jó hír mindenkit,
aki a
Lökés Zoltán
járól olvasnak
NDK válogatott futballistája szocialista táborban
él, te.

Karl-Marx-Stadt

nagy öröme
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Megérdetnlik-e a gondaskodást?
A'társadalmi
ösztöndíjasok eredményeit, magatartását
értékelteti a Szegedi Tudományegyetem
ankétján
az ösztöndíjat alapító szervek képviselőivet
Egyenes, nyílt beszéd jellemezte a Szegedi
Tudományegyetem arikétját, melyet a társadalmi ösztöndíjasok, az ösztöndíjét alapító
üzemek és intézmények, p az
egyetem vezetőinek részvételével rendeztek az A d y Véri egyetemen. A társadalma
ösztöndíjasok elmúlt
féjéyi
tanulmányi. eredménye^ s kinefc-kinek jó, vagy kevésbé
örvendetes emberi magatartása méretett
Olyasmi
v e i t ez, mint valami sztjlöi
értekezlet, esak ezúttal
a
szülőket a társadalmi ösztöndíjat alapító üzeipek, iátézmények kiküldöttei képviselték.

ígéretek és megvalósítások
. Ki-ki
megláthatta,
hogy
választottak-e ösztöndíjasuk személyében, aki annak
idején levélben és kérvényben például azt ígérte, hogy
majd mint tanár tér vissza
szülőhelyére. Ez
az ígéret
közben
"módosult*
némelyeknél,
akiket
elkapott,
"megbabonázott* a nagyvára* varázsa, és arra gondoltak, hogy gyengébb
tanulmányi eredménnyel, bukással, halasztott vizsgákkal is
rászolgálhatnak a havi 500—
800 forint társadalmi
ösztöndíjra.
Akadt olyan h , aki őgy
vélekedett: "Sajnos, X . tanácstól kaptam ösztöndíjat,
ez pedig azt jelenti, hogy öt
évre ki kell majd mennem
falura*.

mttióó forintos
költséggel
gimnáriuna.
' — Húsz évvel ezelőtt —
mondotta — ugyanebből a
községből lóv.ontatású járművel szállították reggelente a polgári iskolásokat Battonyára. Vegyék tudomásul
az egyetemi hallgatók, "különösem a társadalmi ösztöndíjasok, hogy* falun és városon egyaránt épülnek gimnáziumok, középiskolák, s
mindenkit oda várnak viszsza, ahonnan jött, azok várják vissza.
akik tanulni
küldték őket.
VHkcze János a mezőkovácsbári járás
képviseletében mondotta, hogy iskoláikba 40 pedagógus
kellene
sürgősen. Éppen ezért jövőre nem 35, hanem ennél jóval több társadalmi ösztöndíjat alapítanak.
Tanulnak
ösztöndíjasaik szinte az ország minden egyetemén és
főiskoláján és éppen ezért a
községek lakosai érdeklődéssel v á r j á k a hírt egy-egy
fiukról, lányukról: ki
hogyan tanul, ki hogyan szolgált rá a bizalomra?
— Nem .tetszik — mondotta —, hogy némelyik orvostanhallgató
fölényeskedik a
bölcsészhallgatókkal
szemben,
mondván:
»Mi
majd
Chewrolettel
suhanunk, ti meg belevesztek a
falu sarába*. Ez a nézet ma
már senkihez
sem
méltó,
nemhogy társadalmi ösztöndíjashoz, de a
valóságban
nem is állja meg a helyét,
mert például csak Békés
megyében 35 pedagógusnak
van már saját személygépkocsija.

és jórészt annak tulajdonítható, hogy szakmai tárgyaiból csupán kettes és hármas
érdemjegyeket tudott a félév végén is szerezni. Mint
társadalmi ösztöndíjastól és
mint parasztszármazású fiataltól példamutatóbb magatartást várunk«.
Zömmel viszont olyan jellemzések hangzottak el a
társadalmi
ösztöndíjasokról,
mint például Bognár László
elsőéves matematika-fizika
szakosról. Tanulmányi átlaga 4,36. Tanulását elmélyülés jellemzi. Igen széleskörű érdeklődésű.
Irodalmat
igen sokat és szívesen
olvas. Minden vizsgáját jeles
eredménnyel tette le, s remény van rá, hogy év végére megszerzi esetleg a kitűnő átlagot ís.

fokozott figyelemmel
Az ankét bevezető előadását tartó, majd a hozzászólásokat
összegező
Gruber
László osztályvezető a Szegedi Tudományegyetem képviseletében ígéretet tett a
társadalmi ösztöndíjat
alapító üzemek és intézmények
képviselőinek, hogy a jövőben még többet foglalkozik
az egyetem a társadalmi ösztöndíjasokkal.
Munkájukat
fokozott figyelemmel kísérik,
s arról megfelelően tájékoztatják a küldő szerveket is.
A Művelődésügyi Minisztériumnak
pedig
javaslatot
tesznek, hogy a társadalmi
ösztöndíjak összege a rendűség, az előmenetel
arányában emelkedjék, Illetve
adott
esetben
csökkenjen.
Erről majd tudomást szereznek az ösztöndíjat alapítók
is, hogy egy-egy ösztöndíjasukra miként számíthatnak,
kinek miben kell segíteni, ki
érdemli és ki nem érdemli
meg a bizalmat, a társadalmi gondoskodást

Jól gazdálkodnak,
de nagyobb munkafegyelemre
yan szükség a Felszabadulás Tsz-ben
Ülést tartott a 11, kerületi tanács
Jóváhagyták az 1961. évi végleges költségvetést
A II. kerületi tanács tegnap, csütörtökön
tartotta
ülését. Ezen megvitatták az
általános
mezőgazdasági
helyzetet az őszi és a tavaszi munkálatokkal
kapcsolatos .
tapasztalatokat,
majd a Felszabadulás Termelőszövetkezet zárszámadásáról és idei terveiről szóló
jelentést.
A z utóbbi elöljáróban megállapította, hogy a Felszabadulás Termelőszövetkezetben még mindig sok olyan
tagot tartanak nyilván, aki
egyáltalán
nem
dolgozik,
vagy pedig nem teljesíti a
kötelező
munkaegységet.
Ezek egy része kiöregedett,
vagy beteg, de sokan vannak, akik a túlzott háztáji
állattartással
foglalják el
magukat, s ezért nem vesznek részt a közös munkában. A z ilyen tagok egyikemásika
négy-öt
tehénnel,
vagy harminc-negyven birkával is foglalkozik.
Éhtől eltekintve azonban a
termelőszövetkezet
időben
végezte el a mezőgazdasági
munkákat, s kedvező a helyzet minden termelési ágban.
Jelenleg
már 566 kataszteri holdat
öntöznek, az ötéves terv
idején ezer holdra növelik az öntözött területet.
A z idei tervek közül különösen figyelemre méltó az
állattenyésztés
fejlesztése.
Ez évre például tehenenként
2700 liter tejtermelést terveztek, ezzel szemben

— Sajnos? —
kérdezte
Kálmán Gyula, a Békés meverseny Indult a 3408 liter
gyei tanács
művelődésügyi
eléréséért.
osztályvezetője, aki
fiókja?,
Ennek a versenynek a győzMi
igenis,
érdeklődni
ban őrzi ösztöndíjasaik le«3 . X
tese háromezer forint jutalveleit,
amelyben
ott
áll fogunk a jövőben is ösztönmat kap. A termelőszövetkedíjasaink
előmenetele,
emszebnél-ezebb fogalmazásban
zet idén lényegesen több álberi
magatartása
iránt,
s
a
az ígéret: az egyetem után
latot szándékozik átadni a
kellő
tájékoztatást
el
is
várhazamegyünk,
hogy tanítközfogyasztásnak, mint tahassunk. — Hiszem — m o n - juk az egyetemektől, főisvaly. Felemelték a kertészeti
dotta —, hogy nem a szóla-' kóláktól — jelentette ki.
növények
értékesítési
térmért, a az ösztöndíjért szüB^VálfOtt
lettek ezek az ígéretek. M a j d
anpak
idején
kinek-kinek és beváltatlan remények
SOMFAI
LÁSZLÓ:
eléje terítem a levelét, s a
Meghökkenést, de egyben |
szerződéskötést, mert az állam, a társadalom megtette megnyugvást is jelentett ki-i
a magáét. Moet az ösztön- nek-kinek a kép, amit rövid |
díjasokon a sor. Mikor én jellemzésben mindhárom, a.
végeztem
ugyanezen
az jogi, a bölcsész- és a ter-,
egyetemen, akkor az nyug- mészettudományi kar jelen-i
ösztöndíja'
talanított bennünket,
hogy lévő társadalmi
9.
hány évig tengődünk majd e l é tártak. L - PaPP Edit máS ekkor hirtelen megfájdult a szíve, mert minden
1
matematika—ábrá- az eszébe jutott A kamarakóirusí madrigálpróbák, Lassus,
állás nélkül, vagy kit hova sodéves
zoló geometria szakos társa-' Dowland, aztán a nagykórus próbái, a Jézus és a kufárok,
ránt, veszejt el a háború.
dalmi ösztöndíjasról így szólt" az öregek, a Molnár A n n a A z operai kórus. A Trubadur,
a jellemzés a félévi vizsgák! a Carmen. N o és Róna Jenő. ö is persze. És a fájdalom
I hivatástudat
után; "Tanulmányi
átlaga 1 még annyira eleven volt, hogy összemarkolt valamit a melM o s t a hivatástudatnak kell 3,11. Szakmailag közepes ér-! lében, érezte, mint szalad l e fejéből a vér, ilyenkor gyordominálnia, s nem álproblé- deklődésű.
Képességeinél 1 san le kellett ülnie, nehogy elveszítse az eszméletét. Tamát feszegetni. Czuth Béla fogva pedig jobb
eredmé-! lán mint férfira ls gondolt Rónára, mit tagadja. Hisz azon
egyetemi tanársegéd Mező- nyeket is elérhetne. A ta-' a ponton volt — amikor utoljára Pestre felment —, hogy
kovácsháza példáját említet- nuláshoz ás
a
munkához! nem utasítja többé vissza ő t Úgyis megesküsznek hetekein
te, ahol nemrég épült sok való viszonya nem kielégítő' belül. Ez is f á j t persze. De legjobban mégis az, hogy akihez egy életre szóló hűséggel oda akarta kötni az életét,
az az ember ezt tehette vele. A z emberben csalódott a legnagyobbat Hogyan, hát ő ennyire ostoba, vak, tapasztalatlan, ennyire nem lát a dolgok mögé? Vagy hát ilyenek az
emberek? Felelőtlenek, léhák, megbízhatatlanok?
A november hetedik! ünnepség végén ismerős arc közeledett hozzá. — Gratulálok, elvtársnö! Igazán szépen
énekeltek ezek a kis diákok.
A z ismerős arc ugyanazé az emberé volt, aki idejötteAüandóan visszatérő té- könyvtáram* sorozatával. Ez! kor a csomagtartóról leemelte a nehéz k o f f e r j é t Vajda
mája a sajtónak, rádiónak a sorozat az Ifjúsági iroda- elvtárs, a gépállomás párttitkára.
— Jó napot kivánok! Köszönöm a gratulációt.
gyermekeink helyes nevelé- lom »aranykönyvtárát*
ki-1
— Megismert?
se. A cikkeket elolvassák, a vánja a tíz éven felüli fia-í
— Természetesen'. Olyan hevesen vitáztak akkor a fülközleményeket
meghallgat- talok kezébe adni.
kében, hogy önkéntelenül oda kellett figyelnem.
— Ja, a Dány úrral! Nehéz eset, tudja, de szeretek veják a szülők és pedagóguA különös gonddal készh le csatázni. Hadd tisztázódjanak az elvek . . .
sok és az országban ezer és
A z igazgató lépett hozzájuk.
tett sorozatban az Ifjúsági |
ezer jóakaratú ember szövi—• Beszélgetnek?
irodalom
remekeit
találják
a'
Igen. Régi ismerősök vagyunk. Amikor a tanárnő
fonja, tárgyalja tovább
a
ide utazott, egy fülkében ü l t ü n k . . . Éppen mondom, hogy
nagy kérdést: hogyan nevel- kis olvasók és akár Górdo-j
nagyon szép munkát végzett ezekkel a kisgyerekekkel
jük
gyermekeinket,
mivel nyi Géza Láthatatlan em-\
— A Kolonics kartársnő ügyesen foglalkozik növendékössük le idejüket, hogy el- bérét, akár A Pál utcai fiúk- k e i n k k e l . . . A titkár elvtárs kisfia is énekelt? Ugye?
— Igen, ott állt az első sor közepén.
vonjuk figyelműket a rossz a t , V agy Mark Twain Koldus;
— A mezzoszopránban. Jó füle van, s átütő, erős hangpéldát mutató barátoktól.
és királyfiját olvassák — ma-' ja.

H Á R O M STÁCIÓ

Gyermekkönyvtár-sorozat
a Móra Kiadó terveiben:

radandó emlékkel gazdagod-•
nak. A z örökbecsű művekből álló sorozat kötetei ne-;
mes gondolatokat szülnek,;
irodalmi műveltséget nyújta-|
nak olvasóiknak, és így se-j
gítenek bennünket gyerme-;
A z olvasási kedv felkeltékeink helyes nevelésében.
se is segít ebben bizonyos
mértékig. Gyermekkönyvtár
A sorozat nem kerül bolti!
megalapítását kezdeményezi forgalomba, csak a könyvesezért a Móra Ferenc Könyv- boltokban
és az
üzemi 1
kiadó június elején megin- könyvterjesztőknél lehet elő-|
duló 50 kötetes » A z
én jegyezni.

Egyik
legfontosabb
célunk, hogy gyermekeink szabad idejüket jó szórakozással, kellemesen töltsék el és
ez az időtöltés
hasznukra
váljék.

A párttitkár szeme ragyogott az örömtől. Kisnövésű, de
vaskos, keménykötésű gyerekről beszéltek, a Jóskáról. Aki
anya nélkül növekszik, a nagyanyja gondjaira bízva, mert
az anyját agyonlőtte negyvennégy őszén egy hirtelenszőke
német katona. De erről nem szeretett beszélni Vajda elvtárs, s persze most sem hozta szóba.
— Egyszer keressen fel bennünket a tanárnő! Mint
szülőt, ha már a keze alá került ez a rosszposztó...
Jó két hét múlva eszébe jutott Magdának ez a hívás.
Ezen a napon nagyon elkeseredett volt. Otthonról kellemetlen híreket kapott: anyja gyengélkedett, kimerült A
bátyja elégedetlenkedett, mint minden ősszel, ha beállt a
hetes eső. Most is panaszkodott — nem is szokott írni különben, csak mindig ilyentájt —, s ha nem nézné beteges
anyját, itthagyna csapot-papot, és elmenekülne ebből az
istenverte faluból. El valahova a várasba, üzembe vagy
akárhova, villamosvezetőnek vagy akár kalauznak is, esetr
t

vét is. E feladattá: megvalósításához a
szövetkezet
több mint félmillió
forint
értékű állatistállókat, ólakat
építtet, s hasonló összeget
kőit a további gépesítésre.
A tanácsülés tudomásul vette és helyesnek találta a tervet, s egyetértett a munkaszervezéssel, bérezéssel, premizálással és a munkafegyelem megszilárdításával kapcsolatosan tervezett intézkedésekkel is.
A tanácstagok felhívták a
figyelmet a
termelékenység
növelésére. Javasolták, hogy
a tsz vezetősége rendszeresen értékelje ne csak a munkaegység mennyiségét, hanem az emögött lévő teljesítményt is. Végül határozatot hozott a tanács, s eszerint a végrehajtó bizottság
egész évben rendszeresen ellenőrzi a
termelőszövetkezetek megsegítésére és ellenőrzésére készített
intézkedési terv végrehajtását, továbbá a mezőgazdasági állandó bizottság tagjai és a
népfrontaktivisták felvilágosító munkát
végeznek a
munkaegységet nem teljesítő
gazdáknál.
A I I . kerületi tanács végül
jóváhagyta az 1961. évi
végleges költségvetést, 12
millió 586 ezer forint kiadással.
A korábbi
költségvetés a
felsőbb szervek jóváhagyása
után 37 ezer forinttal csőkkent így némi összegszerű
módosítást hajtottak végre
az egyes tételekben. Csökkentették az úttisztításra és
parkok karbantartására előirányzott kiadósokat? Ugyanakkor viszont az útak és
gyalogjárdák felújítására 70
ezer forinttal többet összesen másfélmillió
forintot
fordítanak az idén.

cÁ
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l\e
tessék
megijedni,
™ nem valami
borzalmas • bűntényről
lesz szó.
Még esak nem
is
egyes
nyugati
politikusokról.
Közismert
jelenséget
szeretnénk szóvá tenni. Olyat,
amellyel közülünk naponta
néha több ezren is találkoznak. A félfejű
emberekről
akarunk
szólni.
Ezekről a torz
figurákról,
szörnyalakokról, 'akik amikor meglátjuk őket, az első pillanatban
még olyanok, mintha teljesen
normális, rendes emberek lennének. De csak addig amíg
ülnek.
Amikor
azonban
felállnak, mintha
kicserélték volna őket: egy pillanat alatt
eltűnik a fejük
felső fele. Ám továbbra is
élnek, esznek, isznak, ber
szélnek,
halljuk
még
a
hangjukat is, de látni csak
az álluk mozgását
látjuk.
Ha valaki
még
ezekután sem tudná: a Szabadság Mozi
szerencsétlen
megoldású vásznáról
van
szó, amely mintha egy hatalmas
és éles
borotva
lenne egy vérengző gyilkos
kezében, könyörtelenül
lemetszi a filmszereplők
fejének felső felét. Nem kímél senkit, még a közönség rajongva
szeretett világhírű
filmcsillagait
sem.
Az ok, amiért, ilyen
vérengzővé vált a máskülönben szelid természetű
mozivászon?
Annakidején,
amikor a mozit néhány év
előtt átalakították, a vásznat rosszul
méretezték:
most szélesnek elég széles,
de nem
elég
magas, s
emiatt
a vetített
képek
.nem férnek el rajta.
Elég hosszú idő telt már
el az átalakítás óta, elég
sok viz lefolyt már a Dunán és a Tiszán is azóta.
Mégsem
történt
változás:
a vetítés egy
szemernyit
sem javult. Pedig a vászon
magasítása
viszonylag
könnyen
megoldható,
hiszen még hely is van rá.
Az igyekezet
azonban,
úgy látszik, egyelőr#
hiányzik ...

eg kitanulná az autóvezetést. Megfullad odahaza a faluban. Nincs itt már semmi élet, még olyan hely sincs jóformán, ahol az ember vasárnap délután kedvére berúghatna, azt is elvette az új tanító, a kocsmai különszobát;
valamiféle kultúresoportot akar összeszedni' a fiatalabbjából. Apa be se teszi a lábát a műhelybe ilyenkor, amikor
elfogy az őszi mezei munka, azt mondja, ő gazdálkodó,
nem iparos: "Csináld te, elég erős vagy, volt időd megtanulni!* Bezzeg tavasszal meg nyáron megkívánja, hogy az
egész család a földet t ú r j a Ő akkor i p a r o s . . . így panaszkodott levelében a bátyja.
,
A l i g jártak az utcán. Négy órakor már sötétedett, köd
ült a házakra, s ebbe egyre mélyebben süppedtek bele. A
villanyok ritkásan égték, s bizony kapkodhatta a lábát a
tócsából
Rótta a Nefelejcs utca hosszú sorát. A gépállomás
felé lépdelt. Megbeszélte a kis Vajda-gyerekkel, hogy várja fél ötkor az utca végén, s onnan kalauzolja tovább a
j ó félkilométerre fekvő gépállomásra.
A virgonc kisfiú előtte játszott a zseblámpa fényével,
villogtatta, mutatta, hol fényes, hova ne lépjen a tanár
néni.
Róna Jenő a. kitűnően világított barátságos főiskolai
folyosón lépdel ilyenkor, belép a tanszéken kényelmes szobájába, szakkönyvet emel ie a polcról, a karosszékben
abba mélyed; vagy a zongorához ül, Lisztet játszik, mert
azt szereti; esetleg Bartók Divertimentóját teszi fel
a
Supraphon lemezjátszóra, mert sűrűn és meggyőzően hangoztatja, mennyii-e rajong Bartókért.
De Itt a sáros, korán leszállt éjszakában Kolonics tanárnő meg van győződve róla, hogy ez sem Igaz. mint
ahogy semmi sem ebben az emberben, még a levegő is hamis körülötte. És a vigasztalanul rideg és barátságtalan
sárban nem az f á j a tanárnőnek, hogy nem lett a felesége
ennek az embernek, hanem most csak azt látja, micsoda
ég és föld ez a két élet. A Rónáké meg az ö v é S a Rónáké is az övé lehetett volna, de ehhez más kell, mint ami
ő. Több bátorság, felelőtlenség, kevesebb töprengés. Ott
volt a kapuban, megvolt a megbízatása, de el kellett dobnia magától. Olyan áron nem kellett, ahogy kínálták neki.
Minden idegszála azt akarta, hogy csak mennél messzebb
attól a világtól, s most mégis belesajog a szíve a puszta
gondolatba is, hogy talán a Parasztbecsület húsvéti kórusát énekelné ezen az estén. Most ehelyett csatangol az őszi
locspocsban, maga sem tudja, mi okból és céllal; talán nem
is másért, hanem mert egy melegszemű elvtárs ezt kérte
tőle pár hete esetleg csupán pillanatnyi ötletből.
Vajda Sándor a nagy udvar alsó végében várt rájuk.
— Jó estét, elvtársnő! Hát mégis e l j ö t t
— Persze. Hisz hívott, Vajda elvtárs.
— Igaz. Kerüljön beljebb! Utánam, mindenütt a nyomomban, így talán nem bukik fel ezekben a szerszámokban, gépekben, amikkel tele az udvar.
Barátságos irodaszobában töltöttek ketten j ó f é l ó r á t
Agyat is látott benne Magda.
— Csak nem maga alszik itt?
— Nem is adom albérletbe! Én alszom, bizony. Néha
a Jóska gyerek is velem, mint teszem föl ma este. Hacsak
haza nem megy a tanárnővel. Bár a község túlsó vége
messze van. Ott él a gyerek az édesanyámmal. Én jobbára
ide vagyok láncolva, ritkán alszom otthon. Tudja, van itt
tennivaló elég, s ezek az emberek úgy rámszokt.ak, hogy
alig szabadulok tőlük.
(Folyt k ö v j
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A magyar ipar idei újdonságai
Az
idén
ismét
számos
olyan új gyártmányt készít
a magyar ipar, amilyent tavaly még külföldről vásároltunk.
A kohó- .és gépiparban a
többi között olyan kompreszszoros háztartási
hfitőszekrényt szerkesztettek, amely
valamennyi külföldi gyártmánnyal felveszi a Versenyt.
A -Lehel* elnevezésű, százliteres hűtőszekrény gyártása
rövidesen
elkezdődik. Hasonló sikert értek el a hajdúsági iparművekben a mosógéphez szükséges
centrifuga előállításában is. A
mostani gép már
teljesén

biztonságos és előreláthatólag könnyen hozzá is lehet
majd jutni, mert az idén
húszezret
hoznak
forgalomba.
A nők számára varrásnélküli harisnya körkÖtőgépen készül, amikét külföld
ről kellett behozatni. Tavaly
negyven, az idén pedig harminc gépet vásároltunk. A
varrásnélküli
harisnyákból
220 ezer párat gyártanak.
A textiliparban a N E V A
néven ismert
műgyantával
átitatott puplin gyártását is
megoldották, és most , már
ezt a cikket sem kell importálni.

Csongrád megye dolgozóinak távirata
a szovjet tudomány diadala alkalmából
Nagyaktívaülést
Csütörtökön délután 4 órakor nagyaktívaülést rendezett Szegeden a Szakszervezetek Csongrád Megyei Tanácsa. A szakszervezeti székházban tartott ülésen J u hász
József
elvtárs, az
SZMT vezetötltkára emlékezett meg a nagy világeseményről. Javasolta a nagy-

Nagy ütemben és rendben halad
a tavaszi munka
A mezőgazdasági munkákról, a gépállomások
tevékenységéről
tárgyalt a járási tanács végrehajtó
bizottsága
A szegedi
járási
tanács
végrehajtó bizottsága tegnap,
csütörtökön
délelőtt
ülést
tartott. A folyó ügyek móllefct a járási tanács mezőgazdasági osztályának jelentése alapján.
megtárgyalták
a tavaszi
munkák helyzetét
valamint a gépállomások felkészülését a növényápolási
munkákra, az aratásra és
a cséplésre.
A napirendi ponttal kapaso, . , _
latos megbeszelesen resztvett
a dorozsmai a k i s t e l e k e n
desaki es a sándoríalvi gepállomás Igazgatója, valamint
a gepalloniasok megyei igazgatosaganak
kepvlselője es
a járaei tónacs mezőgazdasági állandó
bizottságának
elnoke ifi. •
A szegedi járás új és régi
közös gazdaságaiban általaban jól s rendben halad a
tavaszi munka.
A tavaszi árpát, a zabot, a
cukorrépát,
a
borsót, a
mákot általában mindenütt
- elvetették.
Most a burgonya, a napraforgó vetését végzik, s több
tsz-ben már megkezdték a
kukörica vetését is. A közös
gazdaságok jelentős
területen vetnek burgonyát, s a
burgonyavetőgumó
bizonyos
fajtáiból sajnos nem tudnak
eleget biztosítani a központi
készletekből.
A
közös
gazdaságokban
brigádok,
munkacsapatok
művelik a földet
A
termelőszövetkezetek
zömében a kapások területét egyénekre, családokra
is felosztották.
A gépállomások eddig is jelentős segítséget adtak a termelőszövetkezeteknek. Jelentősen közreműködnek mifid
a régi, mind az új közös
gazdaságokban a növényápolási munkákban is, Ez a segítés azonban főként a kötött talajú és régebben működő tsz-ekben lesz erőteljes, ahol már
nagyüzemi
táblákban művelik a földet
A homoki területeken működő és most
tavasszal
kezdő közös gazdaságokban az összefüggő táblák
hiánya, valamint a rendszertelenül. szétszórtan telepített szőlők, gyümölcsösök gátolják a nagyobbarányú gépi
segítséget a
növényápolásban.
Ezért ezekben a közös gazdasagokban különösen fontos
jól félkészülni a növényápolási munkákra. Á járásban,
működő gépállomások körzetükben eddig közel 11 ezer
kataszteri
holdra' kötöttek
növényápolási szerződést a
közös gazdaságokkal Ennek
ellenére azonban a homoki
és most tavasszal kezdő tszekben, éppen az összefüggő
táblák hiánya miatt, a növényápolást Zömmel lófögatos ekével. Illetve kézi munkával végzik majd.
A gépállomások már megkezdték a szükséges Intézkedéseket azért, hogy fenűbehozott, kijavított gépek
kezdjék az aratást és a
cséplést.
AZ arató- és cséplőgépek, valamint a kombájnok javítása
hamarosan
befejeződik.
A
raev nyári munikábán a gépállomások újabb kombájnjai
is részt vesznek. A dorozs-

mai gépállomás öt, á kiste- ket kapjanak, amelyek a
leki gépállomás nyele, a sán- legjobban alkalmasak a kördorfalvi
gépállomás
7, a zetükhöz tartozó talaj müVedeszki
gépállomás
pedig léséhez, Eddig ugyanis pélnégy újabb kombájnt kap. dóul a dorozsmai gépéllomáA gépállomások
aratógépei sori is
és kombájnjai azonban nem
jő pár olyan nehéz gép
képesek az aratás elvégzévad, amelyet a hontoktesémrületen talajmunkára nem
A
Sépek jelentős segítsetudnak használni, s így ki6® adnak az aratásban, a
használatlanul állnak
kalászosok nagyobb részét Egyáltalán nem kielégítő a
ennek
ellenére is kézzel gépállomások
alkatrésszel
szükséges learatni.
való
ellátása. Az illetékeA járási tanács végrehajtó sekhek feltétlenül és sürgőmegállapította, sen változtatni kell ezen a
bizottséga
gépállomások mun- helyzeten, mert károkat okoz,
h
a
például
a
magyar
k6ja
tovébb
jaVult,
s á é p h<ygy
eredményekről számolhatnak gyártmányú
gépekhez sem
be
A
t a f l á ( s v é g b e h a j t ó bi- kapnak alkatrészt, s így 6Z
^ t s é g a , « maguk a gépállo* elromlott gép napokon, Vagy
hangoztat- heteken át tétlenül áll. Rámások
k é p V iselői
azonban, h ogy szükséges mutatott a tanács végrehajtók
gépállomások és a közös tó bizottsága, hogy
a
gazdaságok közötti kapcsolaszükség volna olyan
tok erősítése.
kisgépekre, amelyek könyFontoá, hogy a gépállömánvíienék. segítenék a munsok kommunistái, öntttdakát, a szőlő- és gyümÖlestos dolgozói hozzájáruljatermelésben,
nak az ü j útra tért pa- ilyen irányban már történt
rasztság öntudatának « ö - kezdeményezés,
mostmár
vetéséhez,
azonban tetteknek
kellene
bizottság
a következni.
A végrehajtó
gépállomások
vezetőivel
A járási tanács végrehajtő
együtt fontosnak tartja, hogy bizottsága végül több hatáa gépállomások olyan gépé- rozatot hozott a feladatokra,

rendezett Szegeden a Szakszervezetek
Megyei

Tanácsa

aktfvaülés
résztvevőinek,
hogy küldjenek üdvözlő levelet a Szovjet Szakszervezetek Központi Tanácsának
A levélben a többi között a
következőket írták:
" A mai napon Szegeden
tartott szakszervezeti nagyaktívaülés
résztvevői
a
Csongrád megyei szervezett
tlölgozók nevében forró elvtársi üdvözletüket küldik a
szovjet nép világraszóló slkere alkalmából. Megyénk
dolgozói kitörő lelkesedéssel
fogadták 1961. április 12-én
a koradélelőtti órákban a
TASZSZ közlését, mely a világon az első embert szálim
űrhajó felbocsátásáról
adott hírt.
A Vosztok-világűrhajó felbocsátásat követően üzemeIlik dolgozói örömükkel vegyűlt aggodalmukkal várták
as újabb és' újabb közleményeket az űrhajó útjáról, iltetve sikeres földre
juttatásáról. Amikor meghallották
az első hírt arról, hogy Gagarin őrnagy, a bátor szovjet
ember a világűrből rgészségesen visszatért a földre, a
féltő aggódást
határtalan
öröm és büszkeség váltotta
íeíCsongrád megye szervezett
dolgozói nagyra értékelik,
hogy ezt a korszakalkotó
vívmányt a világon elsőként
a szocialista világrendszer
vezetője, népünk felszabad!*?**«*:
s?nvfetumó
awMw'
* *
Szovjetunió erte
el. Kívánjúk a szovjet népnek, hogy
a tudomány és a technika
fejlesztése terén további sikereket érjenek el az emberiség békéjéért, a társadalmi haladásért folytatott
harcukban* - fejeződik be
a Csongrád megyei szakszervezeti nagy&ktívaülés résztvevőinek levele.
Miután az ülés résztvevői
egyhangúlag
elfogadták a
Juhász József elvtárs által
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veéétek Általános Munkáskórusa Tanyejev Esté című
myvét es
és mosonyi
Mosónyi mmuiy
Mihály
füvet
Álmos cimu öperajanak Zárókórusát mutatta be. Tanyejev technikailag roppant
nehéz és igényes müvét bravúrOs előadásban
hallottuk:
á szólamok tisztasága, kifejezö ereje, az együtthangzás
pontossága és a részletek hldolgozása
erőteljesen
adta
vissza és ébresztette fel a
közönségben a nyári
esték
varázsos hangulatát.
Moso»*»
^ f í ^ t
^ k Í r
zoen adta elo az énekkar,
Mlhalká
György
karnagy
energikusan, a lendületesen
nagyszámú
vezényelte
az ö munkáját
együttest,
is
dicséri, s hogy
a műsor
ftn/ik számát - a nepszerű
Zúg a folyót - 7 közkívánat*éljéS egészeben meg kellet*
. .
,„.
A'
ÉBOSZ
együtte^neU. KarnarakotUsá
etdeösszeállítású
műsorával
és az előadás
kidolgozottsagdvát. szépsegevel tűnt M.
Szereplesükbot
_ megallapűhat7
}°oy
a kórus valóban
rendelkezik mindazokkal
a
sajatos
tulajdonságukul
amelyek a jó kamaraegyüu
tejBket
f
^m
müvek legkisebb resztótét is alapos gonddal kimunkálták, s az sem veletlen, hogy olyan
nagyszerea
Pet kapott műsorukban
szólóének. A nagy biztonsággal és gyakorlottsággal éneklő kórust Waldrrianrt József
vezényelte.
Szólót
énekelt
Rus rerencné,
Törköly Rózsa és Szabó György.
Az esten
szereplő legnaAz Újszegedi Kender- Lengyobb énekkar, a Szakszer- szövő Vállalat énekkara sze-

A szegedi Állami Pedagógiai
Főiskola
tudomány**
ülésszakának mai programjában hat előadás hangzik el
délután 5 órai kezdettel. A
történelmi
előadóteremben
Mac si Ferenc tanszékvezető
főiskolai adjunktus: A független szocialista mozgalom
"ideális anarchista* ideológiájának kérdéséhez;
Folányi Imre adjunktus A nemzetiségi iskolapolitika kérdéseiről a dualizmus korában
és Görög József tanársegéd
Adalékok a
mezőgazdasági
munkásság helyzetéhez Csanád megyében a X I X — X X .
század fordulóján
címmel
tart előadást.
A kémiai előadóteremben
hangzik el
Forgách
Géza.
tanszékvezető főiskolai
adjunktus- A magyarnyelvű kémiaoktatás száz éve, Kóbor
Jenő adjunktus Tanulmány
a tetrahidroizokinolin származékok .köréből és Nagy
•Pál adjunktus A Schiff-bézisok reakciója aldehidékkel
című előadása.

Megkezdődött
a tanítás
az iskolákban

A z általános és középiskolákban a tavaszi szünet után
csütörtökön megkezdődött a
tanítási. A tantestületek általában ezen a héten tartják a harmadik
negyedévi
ellenőrző értekezletet, amelyen értékelik a tanév első
fele óta eltelt időszakban
végzett oktató-nevelő munKívánjuk
indiai munkás- kát, á tanulmányi eredményeket. A következő napoktestvéreinknek,
hogy
mi....
.,_„_/,,•ban kiosztják az Intőket, ró?°bb.
^ t l ^ Z J l f ^ l t ^ Vókát, Illetve dicséreteket.
Hamarosan sor kerül az iskof f 0 ? ' hogy
az _ ÖSSZiltdiat lákban a szülői
értekezleSzakszervezeti Szovetseg jar- tekre is, ezekén a pedagógu^ J s ^ A a ZT^Tsí
J ö sok beszámolnak a harmatjZÍÁ.éhen
«
Temfetí dik negyedév tapasztalatai^ f " " ! * ^ ,
»
ról és egyidejűleg tájékozl^geUenség,
demokrácia, és tatják a szülőket a tanév
.
fejeződik be az
aktívaülée hátralevő részének legfontosabb feladatairól.
résztvevőinek távirata.

Tizenöt szovjet külkereskedelmi vállalat
küldi el áruit a Budapesti Ipari Vásárra

Már javában épül az idei fejlettségi fókát, dókumeftBudapesti Ipari Vásár szov- taclós anyaggal és fotókkal
• .„
_,,
szemleltetik a Szovjetunióját pavilonja, elküldtek a k i - n f l k a v i l á g b é k e m e g s z n á r d í .
állítandó tárgyak nagy ré- t ó s a érdekében kifejtett teszét is, s a szovjet technika vékenységét
hatalmas fejlődéséf
bemu"Kiállításunkon
tató kiállítás előkészület®hangsúlyozni kívánjak
»
ről a pavilon igazgatója, A.
Szovjetnnló
és
a
magyar,
rényebb műsorral
szerepelt
valamint a többi szociade az ő előadásuk is Möroíov nyilatkozatot adott
uffyan,
a2
MTI
munkatársának.
lista
állam közötti gazdakimunkáu
t0J
és
kifeje.
>
A többi között elmondotta,
sági, műszaki és kulturáhatású VOlt.
Különösen hogy
lis együttműködés eredBárdos Lajos Este vaíimár.,.
1S06
négyzetméter
fedett
ményét*
kórusművét adták elő
círnü
és 2006 négyzetméter sza- — jelentette ki
Morozov,
slk*YrfV f e f t « f
»
bad területen * szovjet m a j d közölté, hogy tizenöt
Mlhalka György,
zongorán
ipari termékek széles Ská- g z o v j e t külkereskedelmi válkísért Kertész Erzsébet.
láját mutatják be.
ialat küldi el exportcikkkeit
A második
szegedi zeMegismertetik a látogatók- a Budapesti Ipari Vásárra,
nei hetek összesen tíz hangkai jL szovjet népgazdaság ( M T I )
versenyén mintegy 3500 énekes szerepel majd. A nagySikerű első koncert ennek a
nagyszabású hangversenysoFelkészülten
várják a nyarat
rozatnak
csak
bevezetője
volt, de önmagában is doa SZOT
balatoni
kirárídulóhajói
kumentálta a
fellendülőben
A
SZOT
balatoni
Sétahaszültek
az üdülőszezonra. A
levő szegedi enekkan moz
józási kirendeltségén felké- javítóműhely dolgozói felújígalom szép eredményeit.
tották a
legnagyobb SZOT
kirándulóhajó gépeit, korszerűsítették a hajó fedélzetét
Ot terme'őszovetkezefe! villamosított
A LUdös Matyi motoroson
Ugyancsak elkészültek a géhárom hónap alatt
pek nagyjavításéval. A S Z Ó T
a D A V szegedi igazgatósága
tulajdonában lévő kirándulóvitorlásokat
rendbehozzák.
A Délmagyarországí Áram- rákoei Ü j Élet, a szegvári A legnagyobb,
kétárbocos
szolgáltató Vállalat szegedi Hunyadi, a nagymágocsi v i vitorlásokat
kisebb
átalakíüzletigazgatósága idén az el- harsarök és a derekegyházi
ső negyedévben igen jelentős Ü j Élet-ben gyulladt ki a tásokkal újjávarázsolják. AZ
munkát végzett. Elkészült a fény. Jelenleg a csanytelekl idén először 25 négyzetmékútvölgyi
híbfidüzemheZ Tisza Termelőszövetkezethez teres
vi torláza ttal
ellátott
vezető távvezeték és transz- vezető villanyhálózatot épi- alümíniumhajót
állítanak
formótofáliomás. A z üzlet- tik. Az év első felében mind
forgalomba, amelyet haj öveigazgatóság vezetői a terme- a 14 termelőszövetkezethez
lőszövetkezetek kérését tel- elvezetik a Villamosenérgiát. zető nélkül Is kibérelhetnek
ha közöttük
jesílik elsöriék.
Nemcsak a terrnelőszövet- a kirándulók,
Idén a tervek szerint a kezeteket villamosítják, ha- legalább egynél; VízijáftasCsoiígfád megyében
nem a szövetkezetek közelé- ségi igazolványa van. A kétérrPé 1 ós zö V et kézé té t
Villaben
lévő településeket is nyelmes, tetszetős hajót akár
mosít. Az első négyedben
már öt termelőszövetkezet- bekapcsolják áz áramszol- több napra is bérelheti egyegy
ben, a földeáki Kossuth, a gáltatásba.

Három nagyszabású kórusmű
szegedi bemutatója
a munkásénekkarok hangversenyén
Mini
már
hírűi
adtuk,
legnagyobb szegedi munkáskórusok szerda esti hang„orean^ol
meakezdödtek
az
versenyével
megkezdődtek az
1961. évi II. szegedi zenei
hetek. Az első hangverseny
magas színvonalára jellemző,
hogy azon három nagyszabású kórusmű szegedi bemutatója hangzott el, közöttük olyan mái, megrázó hatású alkotás, mint Szelényi
István: Cantate de minoiibus
című munkája,
amely
az
atomháború
fenyegető
veszedelmeire figyelmeztet. Ezt
a drámai hangulatú,
Ízigvérig
modern
szerkesztésű
müvet a DÁV »Erkel
Fefene* énekkara már előadta
Budapesten,
a vasas
együtTelekldei "zenei
lesztiváíján,
néhány nappal ezelőtt, emlékezetes sikerrel. A Szegedi
bemutató is meglepően nagy
sikert aratott, pedig a szokatlan felépítésű
és hangiású mű egyáltalán nem törekszik
hatásvadászatra:
minden tekintetben nagyigényű kompozíció. Előadására
Kertész Lajos karnagy vezetésével nagy igyekezettel és
gonddal készült az együttes,
s az eredmény méltó is a
Vállalkozás nagyságához. Tömör hangzás és kifejező erő:
talán elsősorban ez jellemzi
a kórus elöádását. A sikerben része volt a szólót ének16
Fazakas Andrásnénak,
Hájdú Istvánnénak és Börcsök
Istvánnak.
Zongorán
Kertész LajoSné, Oboán Mlhályfi Vilmos, az ütőhangszereken (dob és gong) Lehelvári Sándor játszott.

ismertetett 'levelet, H o r n
Dezső élvtárs, a SZOT titkára számolt be az összindiai Szakszervezeti Szövetség január 3-től 12-ig Coinbatoréban
tartott
XXVI.
kongresszusán részt vett magyar szakszervezeti delegáció útjáról, tapasztalatairól.
A nagy érdeklődéssel fogadott beszámoló után az
aktívaülés résztvevői táviratot küldtek
Delhibe, az
összindiai
Szakszervezeti
Szövetségnek,
»Teljesen átéltük
azt a
nagyszerű érzést, amely áthatotta a magyar
delegáclót a telkes indiai munkásokkal tőrtént
találkozásuk
alkalmával. Meglepett és fel-'
lelkesített bennünket az a
nagy áldozatkészség, melyet
ez indiai munkások hoztak
azért, hogy
megtarthassák
kongresszusukat.
Megdöbbenéssel
hallottuk,
hogy Indiában
a munkásosztály leghűbb fiat még ma
j s börtönbüntetést
szenvednek és kénytelenek életüket
a mozgalomért.
Üzenadni
jük Önöknek, hogy harcukat
támogatjuk, s hisszük, hogy
szocializmus
eszméi, a
a
nemzetközi
munkásösszefogds nagy érkötési igazsága,
mérhetetlen ereje győzedelmeskedik az Önök hasájában is, ahol a nép évezredes
kultúrája oly sok csodálatoés szépet alkotott.
sat

tudományos ülésszak
programja

6

Péntek, 1961. április 14.

ZOiHd&h*
FELHŐÁTVONULÁSOK,
ENYHE
IDÖ
Várható
időjárás
péntek
estig: kisebb felhőátvonulások, eső nélkül. Mérsékelt
szél. Reggel helj'enként párásság, egy-két helyen hajnali köd.
Néhány helyen
gyenge talajmenti f a g y .
Legmagasabb nappali hőmérséklet
pénteken 19—23
f o k kőzött.
Távolabbi
kilátások:
a
hét végén felhősebb. hüvSsebb idő, záporokkaL
MCI. április 14, péntek
M O Z I K
Szabadság:
Fél I
órakor:
Kenyér,

=3=R=8=J{=M=ft

Bátorság = Gagarin
Tegnap délután három piros nyakkendős úttörő
kereste fel szerkesztőségünket.
Elmondták,
hogy a
Kolozsvári
téri általános iskolából, az ünnepélyes őrsi
foglalkozásróljöttek. A VIII. b osztály egyik őrse eddig a
"Bátorságnevet viselte,
de 1961. április
12-én újabb,
korszerűbb
megfogalmazást
találtak a bátorság kifejezésére,
egy névvel, amely maga a bátorság, és ez: Gagarin.
Számukra
Gagarin őrnagy neve összefonódott
a bátor fogalmával
és
a 16 fiú elhatározta,
hogy őrsüket ezentúl
Gagarinnak
nevezik, s az őrsi zászlójukra Gagarin fényképe
került.
KIÁLLÍTJÁK
A

„PAJZÁN

BIBLIÁT"

Jövő
hónapban a londoni
Westminster apátságban biblia-kiállítást
rendeznek.
A
kiállításon
bemutatott
első
biblia i. u. 700-ban készült,
de a
kiállítás
legnagyobb
szenzációja az 1031-böl való,
u. n. „ p a j z á n biblia", amelyben — nyomdahiba folytán
— a tízparancsolat
hetedik
parancsolatából ( „ N e parázn á l k o d j á l " ) kimaradt a „ n e "
szócska. A kiállításon bemutatott bibiiákat összesen 900
ezer fontra biztosították.

és
fél 8
szerelem,

Andalúzia. —
Szines, zenés,
táncos olasz film, széles változatban. 14 éven alul nem ajánlott. Április 19-ig.

Vörös Csillag: 6 és 8 ó r a k o r :
Megtorlás. — Csehszlovák f i l m .
10 éven alul nem ajánlott. Á p rilis 16-ig.
F á k l y a : Fél 6 és fél 8 ó r a k o r :
Noszty-fiú esete Tóth Marival.
5— M a g y a r f i l m .
f t j s z ő r e g : 7 órakor: A z aranyvonat. S z o v j e t f i l m . Korhatár
nélkül.
T ö m ö r k é n y I. Művelődési Otthon, Petőfitelep, IH. utca, 7
ó r a k o r : Horgász a pácban. —
Francia film. Korhatár
nélk®
ajánlott.
Kender M o z i : (Rigó u. kultúrterem) 5 órakor: Azon az é j szakán. N o r v é g f i l m . 14 éven
felülieknek.
Dugonics Mozi: 4, 6, és 8 órakort
Tisztes úriház. Magyarul beszélő
francia film. Csak 18 éven felülieknek.

A VILÁGOK
MEGHÖDITASANAK
MUZEUMA
A mai
űrhajózás
tudományának megteremtője,
Konszíantyin ClolkovSzkij lakóhelyén,
Kalugában
rövidesen megkezdik
egy
hatalmas emlékmúzeum építését.
A múzeum anyagának első
része Ciolkovszkij
munkásságával ismerteti meg a látogatókat, a második részben pedig azokat a hatalmas eredményeket mutatják
he,
amelyeket
a
Szovjetunió a világűr meghódításában ért el.

Gratuláció

KAMARASZÍNHÁZ
nincs előadás.

Á L L A T O R V O S I INSPEKCIÓ®
SZOLGALAT
Szeged város területére
Április 8-tól 15-ig este 6 órától reggel 6 óráig (vasár- és
ünnepnap nappal is) elsősegély
és nehózellés esetére ügyeletes
dr. Rosti Ince állami állatorvos.
Lakása G o g o l utca 6. T e l e f o n :
36-48.
A z állatorvos kiszállításáról a
btW) f é l köteles
gondoskodni.

<áü=fi?J
(Teriik rajza)

A B U D A P E S T I M A V S Z I M F O N I K U S O K S Z E R E P E L N E K SZEGEDEN
A Fiiharmónia következő bérleti hangversenyén, április 1 16-án,
vasárnap délelőtt M órai kezdettel, a Szegedi Nemzeti Színházban,
a budapesti M A V szimfonikusok és a néphadsereg művészegyüttese kórusának közreműködésével. Szegeden először, bemutatják
a világhírű, modern zeneszerző, Sztravinszkij Oedipus Rex című
oratóriumát. Szólót énekel: Bariay Zsuzsanna, Jámbor László
és Miklós G y ö r g y . A hangverseny másik érdekessége, hogy Szenvánszka Endre Honvédkantáta című műve is először hangzik m a j d
el akkor Szegeden. A műsorban szerepel még Liszt híres szimfonikus m ű v e : a Haláltánc. Vezényel Lukács Miklós.
— A

munbáranevelés

címmel

Drien Károly főiskolai docens
tartja a Juhász Gyula szabadegyetem pedagógiai tagozatának
soron következő előadását ma
este 6 órai kezdettel a TIT
Kárász utcai klubjában.
Az
előadáson minden
érdeklődőt
szívesen látnak.
—

Ittasan

vezette

kismotor-

kerékpárját Szatymaz községben ifj. Szász János Szatymaz,
III. kerület, 285 szám alatti lakos. A rendőrjárőr tettenérte
és megtette ellene a feljelentést. Miután ifj. Szász János
már azelőtt ls volt büntetve ittas
vezetés miatt, a bíróság 'most
ezer forint pénzbüntetésre és a
gépjárművezetéstől való kétévi
eltiltásra ítélte
— Más szőlőjéből akácfát vágott ki és azt eladta Nyári Imréné, Mórahalom, n. kerület,
196 szám alatti lakos. A bíróság a közellátás érdekét veszélyeztető lopás bűntette miatt
Nyári Imrénét 6 hónapi börtönbüntetésre ítélte.

Üzemi lakatost
felvesz a Szegedi Ecsetgyár.
Kossuth Lajos sgt. 109.
Hálás köszönet mindazoknak a rokonoknak, jó barátoknak és ismerősöknek,
akik drága halottunk,
VKZFIR

EDÜNE

temetésén részt vettek és
virágadományaikkal
nagy
fájdalmunkat
enyhíteni
igyekeztek.
1725/T

Gyászoló

Fájdalommal

esalád

tudatjuk, |

hogy
JUHASZ SANDORNfi
*

Kardos

Rozália

36 éves korában elhunyt, j
Temetése 14-én, 14,30 órakor a belvárosi temetőben. I
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudat- |
juk, hogy szeretett Jó férj:
édesapa és testvér,
RÚZSA IMRE
f. hó 12-én. életének 48-ik I
évében,
rövid szenvedés j
után elhunyt. Temetése f. |
hó 14-én 12,30 órakor lesz I
az alsóvárosi temető ká-1
poklájából.
1726/17

Gyászoló esalád ]

*

A Szegedi Pedagógiai Főiskola testnevelési tanszéke
ma este 7 órai kezdettel dísztornát rendez a főiskolán. A
műsoron tizenegy f é r f i - és
női szám szerepel. A dísztorna megtekintése díjtalan.

*

NEMZETI SZÍNHÁZ
Este 7 órakor: Nádasban, Toledói pásztoróra. Fából faragott
k i r á l y f i . Ady—Erkel-bérlet. V é ge kb. M óra.
Ma

A vasárnap Szegeden megrendezésre kerülő Csongrád
megye—Bács megye válogatott ifjúsági labdarúgó-mérkőzésre a hazai együttest) az
alábbi játékosokból állítják
össze: Kádár, Csányi, Gombos
(Textilművek),
Simái
(Alsóváros), Ötvös (Szentesi
Kinizsi), Benkő (Móraváros),
Lippai ( S Z A K ) , Balogh, K á rolyi (Sz. Dózsa), Stuhl (Kistelek), Bakacsi (Makói V a sas), Bacsa, Kiss II., Kalmár
(SZVSE) és Linka (SZEAC).
A Bács megyei
csapatban
játszik m a j d
Dujmov
II.
(Bajai Bácska), a válogatott
Dunai testvéröccse is. A megyék közötti tornát egyébként csoportunkban
Budapest válogatottja nyeri meg,
a vasárnapi szegedi találkozón a második hely kérdése
dől eL

I-

A

Helyreigazítás.

ragott

királyfi

fa-

bemutatójáról

szóló

cikkünkben

tént.

A

fából

fSbói

név csere

faragott

tör-

királyfi

szerepét

a bemutatón és a

vetkező

előadásokon

kö-

Perlusz

EMÉNYEK

DCözl
x

Honnan

származik

a

Nap

melege? címmel előadást tart
az Építők Művelődési Otthonában ma este 7 órakor dr. Makai Lajos, a Kísérleti Fizikai
Intézet adjunktusa. Belépés díjtalan.
x Szuchumi Hadiút (kaukázusi túra, szines vetitettképes élménybeszámoló) címmel
tart
előadást dr. Takács Tibor tanár,
a Juhász Gyula Művelődési Otthon (Vörösmarty u. 5) f. hó
14-én, pénteken du. 6 órakor.
Belépődíj 2,— Ft., diákjegy 1,—
Ft. Minden érdeklődőt szívesen
lát a vezetőség.

Sándor táncolta, öletve táncolja.

x Rádió-hírközlés — új utakon
címmel Báhr János. posta műszaki felügyelő
tart előadást
ma. 14-én, délután 6 órakor a
Otthonban.
logh Gusztávról irt sorok P e r - Postás Művelődési
Előadás után filmvetítés. Jegyek
lusz Sándorra vonatkoznak.
a helyszínen válthatók.
A

szerepet

sőbb

veszi

Balogh Gusztáv

ké-

át

Ba-

tőle.

így

a

Rádió műsor
Péntek
KOSSUTH-RADIO
Előreláthatólag délelőtt 11 órakor közvetíti J. A . Gagarin őrnagy, első űrhajós ünnepélyes
fogadtatását a moszkvai vnukovói repülőtérről és körülbelül
12 óra 30 perckor a moszkvai
Vörös térről a nagyggyülést. A
közvetítést
este
20 órakor
a
Kossuth-adó
megismétli.

4,26 Rákóczi mduló. 4,30 Hírek 4,35—7,59 Vidáman, frissen.
Közben: 5,20 Hírek. 6,00 f a l u rádió. 6,20 Jó reggelt! 6.59 Időjelzés. 7,00 Hírek. 7,10 Oj könyvek. 7,30 Műsornaptár. 7,59 Időjelzés, 8,00 Műsorismertetés. 8,98
Technikai szünet. 8,10 Csajkovszkij: in. szimfónia. 9,Ott Éz is
válópör. Elbeszélés. 9,15 Magyar
tájak muzsikája. 9,50 Mickiewicz
verseibői. 10,00 Hirek, lapszemle.
10,10 Napirenden . . . 10,15 Szórakoztató
szimfónikus
zene.
10,59
Lottóeredmények.
11,00
Gyári sziréna. 11,15 Lohengrln.
Részletek. 12,00 Déli harangsző.
12,15 Könnyűzene.
13,00 Henri
Lambert sorsa. 13,20 Verbunkosok, katonadalok. 13,45 Gazdaszemmel a nagyvilág mezőgazdaságáról. 14,00 Kórusok. 14,15
Mesélő glóbus. 14,35 Fúvószene.
15.00 Hírek, közlemények. 15,08
Irtőiar&sjelentés. 15.10 ,,Üj nótát
fújjunk! . . .'> 15,30 Fiatalok filmklubja. 15,50 Szív küldi. 16.25
Orgonasor. Versek. 16,40 Férfikar énekei. 16,55 Műsorismertetés. 17,00 Hírek. 17,15 ötórai
tea. 17,45 Rádiótskola. 18.30 Dalol a tavasz. 19.05 Nehéz poszton.
Újuló emberek között. 19.23 Zenekari muzsika. 19.54 J6 éjszakát, gyerekek! 20,00 Esti krónika. 20.25 Csak férfiaknak! Vidám műsor. 21,45 Népi zene.
22.00 Hirek. 22.20 A 10 éves
Állami Népi Együttes hangversenyéből részletek. 23,00 Tánczene. 24,00 Hírek. 0,10 Filmzene.
0,30 Himnusz.
PETÖFL-RADIÖ

5,00 Reggeli zene. 6,30 Műsornaptár. 6.50 Torna.
8,00—8,10
Hírek. 14,00 Időlárás- és vízállásjelentés.
14.15
Hlmszlri]Korszakov operáiból.
14,40 Az

avignoni szerelmesek. Regényismertetés.
15,00 . irágénekek.
15,10 Palackposta. 15,50 Munkában a népi ellenőrök. 16.00 Hírek.
16,05 Zenekari muzsika.
16,50 1000 szó németül. 17,00 Németh Marika énekel. 17,15 Arcképek rivaldafényben. 17,35 Debussy-müvek. 18,00 Hírek. 18,05
Verbunkosok. 18,45 Gyári sziréna. 19,00 Hírek. 19,05 Tánczene. 19,45 Sporthíradó. 20,00
Heti hangversenykalauz. 20,40
Falurádió. 21,06 Hirek. 21,10 Operettoperahangverseny.
21,45
Gyermeknevelés. 22,00 Esti hangulat
22,25 Az Ezeregyéjszaka meséi. TV. 23,00 Hirek.
23,15 Műsorzárás.

A szegedi úszók felszabadulási vei-senyét szerdán és
csütörtökön rendezték meg
a Városi Fürdő medencéjében mintegy 200 résztvevővel. Húsz f é r f i és húsz női
számot bonyolítottak le. Néhány jobb eredmény. Nők.
50 m újonc mellúszás:l. Baróczi ( S Z E A C ) 40.4. 50 m
serdülő mellúszás: 1. Klspéter I I ( S Z A K ) 44.6. 50 m i f júsági
gyors:
1.
Ambrus
(SZVSE) 35.3. 50 m felnőtt
pillangó: 1. Biiky (Kinizsi)
40.2. Férfiak. 50 m serdülő
pillangó: 1. Fenyvesi ( S Z A K )
31.4. 50 m serdülő gyors: 1.
Mernyó ( S Z A K ) 29.8. 50 m
felnőtt pillangó:
1.
Kasza
( S Z E A C ) 30.8. A
pontversenyben
a
S Z A K győzött
(200 pont), 2. Kinizsi 112
pont, 3. SZVSE 109 pont, 4.
S Z E A C 65 pont.
*

Barátságos labdarúgó-mérkőzés. S Z E A C — S Z V S E
5:0
(1:0). Vasutas-pálya. S Z E A C :
Tóth — Zallár (Siha), Portörő, Vass — Dezsőfi, K ő vári — Tóth G y „ Csordás,
Hajós
(Mészáros
Károly),
Nyári, Boros. S Z V S E : Uhrin
— Juhász, Batki, Tóth I I —
Holli (Kiss II), Möszmer —
Halász, Gyimesí, Balázs, K á rolyi II, Majzik. A vasutas
támadott, a S Z E A C rúgta a
gólokat. Góllövő: Csordás 2,
Vass 2 (egyet szabadrúgásból) és Mészáros. — A SZEAC-ban
Szabó, Kürtösi és
Nemes nem játszott, mert a
válogatottal
az
NDK-ba
utaztak. Szabó és Nemes a
B-, Kürtösi pedig az utánpótlás keret tagjaként.

Nagyobb rendet, fegyelmet
a labdarúgó-pályákon
A

labdarúgó-baj nokságok tavaszi idényének hatodik fordulója után
a Magyar Labdarúgók Szövetségének, a
Csongrád
megyei TST-nek és a megyei Labdarúgó Szövetségnek , az a megállapítása,
hogy a lejátszott fordulók
eléggé
sajnálatos
képet
nyújtanak a sportszerűség
tekintetében. Egyes labdarúgó-pályákon olyan hangulat uralkodik a mérkőzések alatt és után, hogy
azon változtatni kell. K ü lönösen egyes N B
III-as
mérkőzések légköre, a játékosok magatartása, a nézőközönség
viselkedése
hagy maga után sok kívánnivalót.
Kecskeméten
a
KTE—Szolnoki M T E mérkőzés
első
félidejében
mindkét csapat
játékosai
olyan magatartást tanúsítottak, hogy a játékvezető
idegállapota nem bírta ki
és a mérkőzést félbeszakította. Békéscsabán a B.
Építők—Kecskeméti
TE
mérkőzés 82. percében
a
játékvezető beszüntette
a
játékot, mert a partjelzőket megdobálták. Ugyanakkor Gyulán a Gyula—Jászberény találkozó befejezése után a játékvezetőt leköpdösték és megdobálták.
Előzőleg
Szarvason
a
Szarvas—Gyula
mérkőzés
után az egyik gyulai játékost leütöttek.
Gyulán a
szenvedélyeket az is
fokozta, hogy a pályán bort
és sört árusítottak és azt
a közönség nagymértékben
fogyasztotta.
Örvendetes,
hogy a szegedi N B III-as
mérkőzéseken eddig
nem
történtek különösebb rendellenességek.
A z utóbbi időben megnőtt a sérülések száma,
mert egyesek kíméletlenül
játszanak. Egyébként a nézőterek
hangulata
nem
mindig biztosítja a zavar-

talan sportolási
lehetőséget. Előfordult, hogy egyesületi vezetők és rendezők
—
akiknek
kötelességük
lenne a pálya
rendjének
biztosítása — nem tudnak
hivatásuk
magaslatára
emelkedni és magatartásukkal zavarják a rendet,
•a játékvezetőt és helytelen
példát mutatnak a szurkolóknak. Némelyik edző a
kispadról való felugrálással, a pálya körül történő
szaladgálással zavarja a játékosokat, akiknek
játék
közben igyekszik
utasításokat adni. A játékvezetők
nem minden esetben őrzik meg nyugalmukat, v i tába bocsátkoznak a játékosokkal és néhányan színészi
mozdulatokkal
komolytalanná teszik működésüket. A közönség
egy
része azután —
a
sportoló,
edző,
játékvezető,
rendező, vagy e g y e sületi
vezető
helytelen
magatartásán
felbuzdulva
— maga is sportszerűtlen
légkört teremt. N a g y hiba,
hogy a tiltó rendeletek ellenére egyes
sporttelepeken szeszes italokat korlátlanul
mérnek.
A Csongrád
Megyei
Labdarúgó
Szövetség kéri az egyesületek v e zetőit, kövessenek el mindent, hogy sporszerű légkör alakuljon ki a mérkőzéseken. Ezentúl a pályákon szeszes italt árusítani
nem szabad. A
szövetség
fontos határozata
az
ls,
hogy a durva é » kíméletlen játék miatt kiállított
labdarúgókkal szemben a
szabálykönyvben
Rögzített
másodfokú büntetéseket alkalmazzák, tehát súlyosabbak lesznek az ítéletek.
Azokat a pályákat pedig,
ahol nem tudnak rendet
teremteni a mérkőzéseken,
betiltják.

Ma feeziiük az országos középiskolás
* kosárlabda-bajnokság Szegeden
A z elmúlt héten élénk érdeklődés mellett bonyolították le Szegeden a középis, .7
,
7 , . . . . , .
kosarlabda-bajnoksag
egyik területi döntőjét Most
a
hét végén
a bajnokság
orszagos
döntőjét
is Szegeden

egyik érdekessége, hogy a fiúk csoportjában a ' Szegedi
Radndtl
Miklós
Gimnázium
csapata is reszt vesz.
^ p ^
feuenfe.
A
szegedi
lei a Pécsi Nagy Lajos G i m názium, a Miskolci'
Kilián
Gimnázium
és a Budapesti
rendezik meg. A z első mér- Fiarista Gimnázium lesznek.
kőzésekre ma, pénteken dél- A leány csapa toknál a Kecsután kerül sor, majd szom- keméti Katona József Gimbaton és vasárnap folytatód- názium, a Budapesti Ságvári Gimnázium, a Budapesti
nak a küzdelmek. A döntő
Leöwei Gimnázium
és a
| Nagykanizsai Túri
György
Közgazdasági
Technikum
küzd a bajnokságért. A z erö\ iszonyok nagyjából e g y f o r mák és ezért igen érdekes,
küzdelmes mérkőzésekre van
Rózsásék az egyik legjobb kilátás.

Jól szerepelnek a magyarok
az asztalitenisz V B - n
Az
asztalitenisz-világbajnokságon a f é r f i párosban a
negyedik
fordulóban,
a
nyolcba
jutásért
lejátszott
mérkőzéseken meglepően jól
helytálltak a magyarok. A
Bérezik—Sidó és a Rózsás—
P é t e r f f y kettős
is győzött.

14pwUUdcUs&U
Bélyeget legelőnyö- Szőnyegjavítást, roj- Iparvállalat felvesz
rongyszó- könyvelési csoportsebben vásárolhat, tozást,
Azonnali
értékesíthet
Falus , nyegszövést, minden vezetőt.
szélességben
olcsón belépés
lehetséges..
bélyegkereskedés. —
kenyérha- Ajánlatot Postafiók
K e l e m e n u. 4. X10469 vállalok,
veszek. Szőnyeg- 80. címre kérünk.
Iboiyató eladó. Új- jat
X10640
szeged, Orsóval u. szövő. Róna utca 7.
16 szám.
10614 Egy alig használt,
összes
kárpitosmunUj, diópolitúros,, há- 80 basszusos tangó- kák készítését, jaromajtós
szekrény hármonika és egy
vállalom.
eladó. Gutenberg u. 26-os' férfikerékpár vítását
4. asztalos.
10612 eladó. Róna u. 37/b. Sajka utca 12. DuCipó-,
retikülfestés
Agybetét, 190x90-es,
dás kárpitos. FelsőSzent.
igényesnek
eladó. szakszerűen.
város.
X14206
Lenin krt. 19. II. Miklós u. 7. Felső14239
emelet.
14335 város.
Gyermekszereta köfüggetlen
Használt, női, 26-os Egy krémszínű cse- zépkorú,
eladő. özvegyasszony, fózőleánykakerékpár el- répkályha
Pásztor
u.
19
sz.
mindenesnek
elheadó. Csendes u. 26.
bentlaEladók:
fényezett Fél ház, emeleti 1 lyezkedne
kással
Jobblélkű
halg,
varrógépek, szoba, konyha, spej„Megbesezlon,. rekamié, író- zos lakásátadóssal, családba.
csülés"
jeligére,
asztal, tükör. Mik- sürgősen eladó. — Károlyi
u.
hirdetőbe.
száth Kálmán u. 19. Gyöngytyúk u. 15.
14325
hátul az udvarban.
10715
Csempetözhely
és Beköltözhetó kétszo- Csinos
könyvelönö
gyermekágy
eladó. bás magánház, mel- férjhez menne, sokGogoly -u. 20. Meny- lékhelyiségekkel el- oldalú, jómegjelenéHÁRT.
X10622
adó. Erd.: csak va- sű, kedélyes, jókesárnap. Szeged, Vaj- resetű férfihez. „SaFél ház sürgősen elda u. 14/a. Felső- ját házában" jeligéadó. Lugas a. 6 sz.
16566 re kiadóba
X10691 város.

európai páros: a román NeA sorsolást pénteken délgulescu—Réti
kettős
ellen előtt készítik el. A mai műgyőztek. Női páros mérkőzé- sorról ezért csak annyit tuseket nem
játszottak
dél- dunk, hogy a Rókusi Tornaelőtt, vegyespárosban
azoncsarnokban 3 órai kezdettel
ban két fordulóra is sor került. Á Földi—Máté pár a két fiú és két leány mérkőharmadik fordulóban
győ- zést játszanak, s az első nazött ugyan, de a negyedik- pon megmérkőzik a Radnóben vereséget szenvedett, s ti gimnázium csapata is,
így nem került be a legjobb
nyolc közé. P é t e r f f y a bolgár Ivanovával a harmadik
DÉL-MAGYARORSZÁG
fordulóban kiesett. Meg kell
jegyezni, a páros
számok- A Magyar Szocialista Munkásszegedi bizottságának és
ban is a kínaiak vannak f ő - párt
Szeged m. j. város tanácsáuak
lényben.
lapja
Megjelenik né: !ó kivételével
mindennap.
Szerkeszti a szerkesztő bizottság
A Szegedi PaprikafeldolFelelős szerkesztő
Nagy István
gozó pártszervezete, szak- j
Szerkesztőség:
• szervezeti bizottsága, válSzeged. Sztálin sétány W
Telefon- 35-35 30-03. 40-80
lalatvezetösége
és összes I
Éjszakai telefon 35-06
Kiadja
a Csongrád Megyét
dolgozója mély fájdalom- |
Lapkiadó vállárát
mai tudatják, hogy
Felelős kiadó- Kovács László
Kiadóhivatal:
RÚZSA
IMRE
Szeged Klauzál tér S.
Telefon
35-00. 31-16
munkatársunk f. hó 12-én I
(Beküldött kéziratot nem őrzünk
elhunyt. A legjobb elvtármeg és r.ém adunk vissza.)
A lapot n y o m j a
sat, kiváló munkatársat és |
s Szeged! Nyomda V á l l a l a t
Szeged.
K á r á s í utca 9.
Igaz hűséges barátot veszíA lapot árusításban és előfizetettük eL Emlékét örökké | tésben a Csongrád megyei postahivatalok terjesztik. Élőfizetési
őrizni fogjuk.
díj egy hónapra 11 Ft. Előfizethető
bármely
postahivatalnál
és kézbesítőnél

