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tna: 
Több áru, 

kevesebb 

hiánycikk 

A betegellátás ] 
állandó ja vitásáért 

A kísérleti sorozat első rakétája1A yeí i 

elérte 
a csendes-óceáni célpontot 

Jelentés a több lépcsős szovjet ballisztikus rakéta felbocsátásáról { 
Moszkva (TASZSZ). Január 20-án, szerdán este a 

Szovjetunióban több lépcsős ballisztikus rakétát bocsátot-
tak fel a Csendes-óceán irányába. Ez volt az első fel-
bocsátás annak a kísérletsorozatnak a keretében, amely 
nehéz mesterséges holdak felbocsátására és a naprend-
szer bolygóinak elérésére szolgáló, nagyobb teljesítmé-
nyű, több lépcsős ballisztikus rakéta kidolgozására irá-
nyul. 

lép-A rakéta utolsóelőtti 
csője az utolsó lépcső mo- lönleges egységei, amelyek a gg^ék 
delijével együtt pontosan a rakéta várható becsapódásé-

A rakétán elhelyezett mé- nak a kísérletek nagy telje- síi 
rörendszerek és műszerek az sítményű, több lépcsős bal- (j 
egész röppályán biztosították lisztikus rakétákkal. A raké- j| 
a szükséges adatok leadását ták becsapódása abban az P 
a szárazföldi és a hajókon övezetben várható, amelyet " 
elhelyezett állomások szá- a TASZSZ 1960. január 8-i | 
mára. közleménye ismertetett. 

A rakéta ú t ja során ellen- A nagy teljesítményű, több 
őrizték néhány tudományos lépcsős szovjet ballisztikus := 

szovjet tengerészet kü- műszer munkáját , és elvé- rakéta sikeres felbocsátása | 
a szükséges mérése- biztosítja a szovjet tudomány 

további előrehaladását a vi-kiszámított pályán haladt, nak körzetében helyezked- k e t - _ lágűr meghódítása és a nap-
mégpedig óránként több tek el, értékes távmérést A további kísérleti adatok rendszer bolygóinak tanul-
mint 26 000 kilométeres se- végeztek a rakéta pályájá- gyűjtése céljából folytatód- mányozása útján, 
bességgel. Moszkvai idő sze- nak leszálló ágán. 
rint január 20-án 20 óra 05 A rakéta utolsóelőtti lép-
perckor a rakéta elérte a Csen- csőjének modelljét észlelték 
des-óceán egyenlítői térségé- részben a légkörön való át-
ben az előre kijelölt terüle- ha tolásakor, majd a hajó-
tet, amelynek a felbocsátási kon elhelyezett rádiólokáci-
ponttól a földfelületen mért ós, optikai és akusztikai ál-
la volsága mintegy 12.5 ezer lomások rögzítették a vízbe 
kilométer. zuhanását. 

A rakéta utolsóelőtti lép- A mérési adatokból meg-
csője, miután feladatát tel- állapították, hogy a rakéta 
jcsítette, a sűrűbb légréte- becsapódási pontjának a ki-
gekbe kerülve, mintegy 80— számított becsapódási ponttól 
90 kilométeres magasságban való eltérése kevesebb, mint 
szétroncsolódott és részben két kilométer. Ez a rakéta 
elégett. vezérlő rendszerének nagyfo-

A rakéta utolsó Jépcsőjé- kú pontosságát bizonyítja, 
nek modellje, amelyet úgy A rakéta fellövése ponto-
készítettek el, hogy áthatol- san meghatározott időben 
hasson a sűrű légrétege- tőrtént. A rakéta egész út-
kén, a kiszámított becsapó- ját a kidolgozott program-
riásí pont közelében érte el a nak megfelelően tette meg, 
tengerfelületet. összes lépcsői működtek. 

Társadalmi munkával segítenek 
a háeltakaritásnál a KISZ-fiatalok 

Sok panasz hangzott el szervez. Felhívták a KISZ-
a napokban a szegedi ut- fiatalokat, segítsenek a hó 
cák rossz állapota m ia t t eltakarítási munkálatokban; 
Ugy látszott, hiába volt a A felhívás nem maradt 
Köztisztasági Vállalat min- eredmény nélkül, mert már 
den erőfeszítése, mert a ^ ^ ^ tegnap a Rad-

j e l e n « f ^ U , 7 5 noti Gimnázium KlSZ-szer-emberrel nem tudtak es w 

lilém is tudják megoldani a vezetőiek 40 fiatal ja jelente 
hóeltakaritást, Szeged ut- kezett társadalmi munkára, 
cálnak rendbehozását Ezért Ma pedig a Ságvári G'mná-
? városi tanács elhatározta, zium 40 KISZ-űatalja se-
hogy társadalmi munkát gít a hó eltakarításánál; 

Céljaink a kommunisták, 
az egész dolgozo nép közös 

erőfeszítésével valósulhatnak meg 
Komócsin Zoltán elvtárs mondott beszédet 

a Szegedi Kenderfonógyár pártnapján 

párt Tegnap, csütörtökön dél- Rámutatott, hogy 
után a Szegedi Kenderfonó- egész története, s 
gyár vendége volt Komócsin 
Zoltán elvtárs, az MSZMP 
Politikai Bizottságának pót-
tagja, a KISZ Központi Bi-
zottságának első titkára. Ko-
mócsin Zoltán elvtárs köz-
vetlen, baráti eszmecserét 
folytatott az üzemi kiszis-
tákkal a fiatalok problémái-
ról, az if júkommunisták fel-
adatairól. Ezt követően a 
gyár kulturális termében 

kánb, folytatjuk úgy, ahogy 
már három évig csináltuk. 
A szocializmus diadalmas 
építése növekvő jólétben, 
nyugalmas, kiegyensúlyo-
zott körülmények között 
folyhat a mindenki által 
ismert irányelvek alapján. 
Ezután a kommunisták 

ellenforradalom után 
levont tanulságok is azt 
igazolják, hogy az egyik 
legfontosabb feladat a párt 
elvi, politikai, cselekvési 
egységének biztosítása. 

Ez az egység ma szilárd a 
pártban, s ez az egység át- megtisztelő, a többi dolgo-
áramlik az egész népre, zóknál nagyobb felelősségé-
Egyetértés van a párt és a ről beszélt Komócsin elv-
nép között is. A kapcsolatot társ, majd nagy vonalakban 
ma a teljes őszinteség, az ismertette a népünk előtt 

rendezett szabad pártnapon emberi közelség jellemzi, s álló ragyogó jövőt, melynek 
előadást tartott a munkások- ez a kapcsolat széttéphetet- beszédes mutatói az ötéves 
nak az MSZMP VII. kong- len. Ez a forrása és biztosi- terv célkitűzései. A továb-
resszusának jelentőségéről és téka annak, hogy a párt- biakban a pártkongresszus 
tanulságairól, s a dolgozó kongresszus nagyszerű prog- légkörét, hangulatát ecsetei-
nép előtt álló feladatokról, ramja valóra válik, mint te színesen a hallgatói előt t 

Számos, az életDol vett ahogyan eddigi eredménye- — Minden szó, előadás és 
példával támasztotta alá a ink is ennek köszönhetők. hozzászólás, ami a kong-
pártkongresszus elemzését az Másik döntő feladatként resszuson elhangzott, pár-
elmúlt tizenöt év, s az el- jelölte meg Komócsin elv- tunk eszmei, politikai egy-
lenforradalom óta eltelt idó- társ a proletárdiktatúra ségét tükrözte — mondotta, 
szak tapasztalatairól. szüntelen erősítését, mert — Elvtársaink világosan, 

Vázolta a munkások fel- enélkül nem épülhet fel a egyértelműen foglaltak ál-
szabadulás előtti nyomorú- szocializmus, nem lehet még lást az egyes kérdésekben, 
ságos életét, s több példát gazdagabb, szebb az élet. kommunista őszinteséggel al-
hozott fel a félrevezetett, Ezután a barátaink, a szo- kalmazták a kritikát és ön-
Nyugatra szakadt fiatalok cialista tábor, a proletár in- kritikát. Bensőséges, szerény 
segélykiáltásaiból, ternacianaliznius eszméje ünnepi hangulatban folyt a 

melyeket többek között a iránti hűség fontosságáról tanácskozás, melyet az elvi 
KISZ Központi Bizottsága- szólott, majd a párt sikeres bátorság, s az emberi közel-
hoz is százszámra küldenek, politikájának okait fejte- ség jellemzett. 

— Magyarországon viszont gette. 
•— mondotta Komócsin elv- — Pártunk egész tagsága, 
tá rs — megszűntek a ki- s vele együtt a magyar mun-
zsákmányoló osztályok, erős, kasosztály, az egész dolgozó 
minden eddiginél szilárdabb nép helyesli a párt politiká-
munkáshatalam van, meg- ját — mondotta Komócsin 
szépült a dolgozók élete. Er- elvtárs. — Pár tunk VII. 
re tanúul senkit sem kell kongresszusa világosan ki-
hívnunk, mert tanú az egész fejtette, hogy eredményeink 
magyar nép, így a Szegedi a kommunisták, a munká-
Kenderfonógyár munkásai is. sok, a dolgozó nép közös 

Ezután több, útmutató kö- erőfeszítése nyomán szület-
vetkeztetést vont le a párt- tek. Ezért 
kongresszus tanácskozásából. változatlan s ad poBtt-

Vsmerfették a József Attila 
telepi családiház-építési 

akció terveit 
Több izben beszámoltunk 

már arról, hogy a József At-
tila-telepen családiház-épí-
tési akciót szervezett a ta-
nács. Szerdán megkezdték a 
házépítési akció keretében a 
telekkisajátítási eljárást. La-
dányi Benedek, a városi ta-
nács végrehajtó bizottságá-
nak elnökhelyettese össze-
hívta az építkezni szándé-
kozó termelőszövetkezeti dol-
gozókat és ismertette vélük 
a leendő lakótelep terveit. A 
tervek megbeszélése után a 
termelőszövetkezeti dolgozók 
is elmondták problémáikat, 
valamint beszámoltak anya-
gi helyzetükrőL 

Budapestre érkezeit 
a Szovietunió 

művelődésügyi minisztere 
A Magyar Népköztársaság 

művelődésügyi miniszterének 
meghívására csütörtökön dél-
után Budapestre érkezett N. 
A. Mihajlov, a Szovjetunió 
művelődésügyi minisztere. 

(Siflis felv.) 

A sokféle kenderáru között égynevezett szőnyegfonalat Ht 
készítenek a Szegedi Kender fonógyárban. Jelenleg Törők-
országba küldenek árut. Képünkön Németh Vince hálá-

sa zómunkás 25 kilós bálákba préseli a keleti szőnyegek 
alapszálához szükséges fonalat 

Készülnek a Felsőtisza part 
és a Kárász utea rendezésének 

tervrajzai 
Megkötötték a szerződést 

a Lengyel utca építésének kivitelezésére 

Az I. kerületi tanács köz- forintos beruházással, asz-
ségfejlesztési tervében igen faltozzák a gyalogjárót és 
jelentős útépítési, útjavítási ú j í t ják fel a kocsiutat. A 
munkálatok szerepelnek. A munkálatok kezdési időpont-
Szegedi Tervező Irodánál ja február 15-e, a befejezé-
készülnek a Felsőtiszapart sí határidő pedig július 15; 
és a Kárász utca rendezési A kerületi tanács felkéri a 
tervei is. A kerületi tanács környék lakóit, hogy társa-
építési és közlekedési osztá- dalmi munkával segítsék aa 
lya megkötötte a szerződést útépítést Különösen sokat 
a Szegedi Köztisztasági Vál- segíthetnek a gyalogjárda 
lalat útépítési részlegével, a felszedésénéL A Hazafias 
Lengyel utca építésének ki- Népfront máris felajánlotta 
vitelezésére. A költségvetés támogatását a társadalmi 
szerint csaknem 600 ezer munka megszervezésében. 

Kitüntetik a kiváló 
termelőszövetkezeteket 

A Minisztertanács ülése 
A kormány Tájékoztatási zottsága 1960. évi ülését Bu-

Hivatala közli: dapesten rendezzék még. 
A Minisztertanács csütör- a kormány a Földműve-

tökön ülést tartott. A tudo- lésügyi Minisztérium és a 
mányos és felsőoktatási ta- Termelőszövetkezeti Tanács 
nács előterjesztésére meg- javaslatára elhatározta, elő-
tárgyalta és jóváhagyta a terjesztést tesz az Elnöki Ta-
tudományos kutatás országos nácshoz, hogy a tíz éve mű-
távlati tervét. Meghallgatta ködő és legeredményesebben 
és tudomásul vette az építés- gazdálkodó mezőgazdasági 
ügyi miniszter jelentését az termelőszövetkezetek közül 
1959. évi lakásépítési terv ötöt a Munka Vörös Zászló 
végrehajtásáról. Hozzájárult, Érdemrendjével tüntessen ki. 
hogy az Építészek Nemzet- A Minisztertanács ezután 
közi Szövetségének lakásbi- folyó ügyeket tárgyalt. 

Szeretettel és elismeréssel 
beszéltek a magyar if jú-
ság, a KISZ eredményeiről 
is. S ez az elismerés nyújt-
son erőforrást minden fia-
tal számára, hogy szíve 
minden melegével, az If-
júság határtalan lelkese-
désével szolgálja a nép 
ügyét. 
Másik jellemvonása volt 

kongresszusunknak az igazi, 
forró internacionalizmus. 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

A megyei pártbizottság ülése 
A Magyar Szocialista Munkáspárt Csong-

rád megyei bizottsága január 21-én Hód-
mezővásárhelyen ülést tartott. Az ülésen 
részt vett Sándor József elvtárs, a Köz-
ponti Bizottság tagja, a Központi Bizottság 
Párt- és Tömegszervezeti Osztályának ve-
zetője, aki tájékoztatta a megyei pártbi-
zottság tagjait a Központi Bizottság ja-
nuár 12-i ülésének határozatáról, mely sze-
rint Németh Károly elvtársat, a Központi 
Bizottság tagját, a megyei pártbizottság 
első ti tkárát a Központi Bizottság Mező-
gazdasági Osztálya vezetőjévé választot-
ták. A megyei pártbizottság tudomásul 
vette a Központi Bizottság határozatot és 
Németh Károly elvtársat felmentette a 

megyei pártbizottság első titkári tisztsége 
alól. 

A megyei pártbizottság a Politikai Bi-
zottság javaslata alapján Török László 
elvtársat a megyei pártbizottság első tit-
kárává egyhangúlag megválasztotta. Amíg 
Török László elvtárs tanulmányait be nem 
fejezi, addig a megyei pártbizottság a Po-
litikai Bizottság javaslata alapján Fehér 
Lajos elvtársat, a megyei pártbizottság 
titkárát bízta meg a megyei pártbizottság 
vezetésével. 

Ezután Fehér Lajos elvtárs, a megyei 
pártbizottság titkára az időszerű kérdé-
sekről tartott beszámolót. 

A beszámoló ismertetésére visszatérünk. 


