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Összeült 
a Magyar Tudományos Akadémia 

közgyűlése 
A közgyűlés üdvözlő fávirato! küldött a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának 

A Magyar Tudományos mányos minősítő bizottságra 
Akadémia pénteken tartotta hárulnak, 
évi rendes közgyűlését. Rusz- . A közgyűlés megválásztot-
nyák István, az Akadémia ta az Akadémia új tagjait, 
elnöke megnyitójában meg- Akadémiai taggá választot-
emlékezett a szovjet tudo-
mány világtörténelmi ered 
ményéről, majd méltatta a 
közgyűlés jelentőségét. A to-
vábbiakban a tudósok tel-

ték Kalmár Lsázló Kossuth-
díjas szegedi egyetemi ta-
nárt, matematikust ia A 
választott elnökségi tagok 
névsorában olvashatjuk Bu-

adatairól és felelősségtudaté- dó Ágoston szegedi egyetemi 
ról beszélt. 

A napirend első pontja-
ként az elnökség beszámo-
lóját vitatták meg, amelyet 
Erdei Ferenc főtitkár ismer-
tetett 

A beszámoló részletesen 
ismertette az Akadémia in-
tézményeiben, valamint a 
céltámogatásban részesülő 
tanszékeken folyó kutatáso-
kat, majd részletesen foglal-
kozott a tudományos után-
pótlás eddigi eredményeivel 
és azokkal a feladatokkal, 
amelyek ezen a téren az 
Akadémiára, illetve a tudo-

tanár nevét is. 
* 

A Magyar Tudományos 
Akadémia közgyűlése az 
alábbi táviratot küldte a 
Szovjet Tudományos Akadé-
miának: 

Alékszandr Nyikolajevics 

tudósokat a világűr meghó-
dításának eddigi legnagyobb 
eseménye — az első űrhajó-
utas felbocsátása és sikeres 
visszatérése alkalmából. Kü-
lön ünnepélyességet kölcsö-
nöz közgyűlésünknek e vi-
lágtörténelmi esemény, amely 
annak bizonysága, hogy az 
emberi géniusz a szocialista 
társadalomban az emberiség 
legnagyszerűbb álmainak 
megvalósítására képes. 

Büszkék vagyunk arra, 
hogy harcostársai, követői 1 
vagyunk a világ élenjáró, ' 
haladó tudományának éstu-; 
dósaínak. Az önök példáját 
követjük, amikor hazánk szo-

Kádár János elvtárs 
látogatása 

a Magyar Televíziónál 
Pénteken délelőtt Kádár 

János elvtárs, a Magyar Szo-
cialista Munkáspárt Közpon-
ti Bizottságának első titkára 
ellátogatott a Magyar Tele-
vízió épületébe, ahol Kiss, 
Károly elvtárs és Somogyi 
Miklós elvtárs, a Politikai 
Bizottság tagjai, valamint 
Szirmai István elvtárs, a Po-
litikai Bizottság póttagja 
társaságában végignézte Ga-
garin őrnagy moszkvai fo-
gadtatásáról adott televíziós 
közvetítést. (MTI ) 

Ülést tartott az Elnöki Tanács 

Nyeszmejanov elvtársnak, a cialista felvirágzásának és a 
Szovjetunió Tudományos 
Akadémiája elnökének, 

M o s z k v a . 
A Magyar Tudományos 

Akadémia 121. közgyűlése 
örömmel, szeretettel és tisz-
telettel köszönti a szovjet 

tudomány egyetemes kin-
csestárának gazdagításán fá-
radozunk. 

RUSZNYÁK ISTVÁN, 
a Magyar Tudományos 

Akadémia elnöke 

Megkezdték 
a Korányi rakpart parkosítását 

Elkészült a nagykörút parképítési terve is 
munkájáról 

A Kertészeti Vállalat 

nak, s ebből 
három brigád állandóan 
az I. kerületben, egy-egy 
brigád pedig a II. és III. 

ják a II. kerületi tanácshá-
za körüli részt is. 

A Szegedi Kertészeti Vál-
lalat hírneve egyre inkább 
túljut a város határain és 
miután nemrég Makón is vé-

Testi kaleidoszkóp 
a z ű r u t a z á s d é l e l ő t t j é r ő l 

A Szegedi Kertészeti Vál- környékének parkosítását is. Távolabbi tervek is ké-
lalat a tavasz első hónap- A munka kezdete itt azon- szülnek már a kertészeti 
jában 'úgynevezett, intézkedé- ban elmaradt, mert az építők vállalat irodáiban. E tervek 
si tervet dolgozott ki. A terv nem tudtak megfelelő fel- szerint parkot létesítenek 
részletesen kitér a munka- vonulási helyet biztosítani majd a Kossuth Lajos su-
szervezésre, a parkgondozás- részükre. Ezért a tanácshá- gárűt és az Eszperantó utca 
ra, és a további parkok épí- za környékének parkosítása sorkán épülő új lakóház kör-
tésére is. körülbelül június 15-tól in- nyékén, valamint parkosít-

A munkaszervezési rész dul meg. 
szerint öt brigádot alakíta- Augusztus hónapban a 

Tolbuhin sugárúti úgyne-
vezett I-tömb a Il-es Kór-
házzal szembeni épület 
parkosítását kezdik meg, 

kerületben dolgozik folya- majd utána folyamatosan g e z tek parkosítást, most Kis-
matosan. sor kerül a Marx téri G- és 

Ezzel, azt szeretnék megva- H-tömb. valamint a Párizsi ^unfélegyhazara kaptak meg-
lósítani, hogy a brigádok az körút 43 szám alatti űj ház rendelést egy gyári lakote-
eddigieknél is gondosabban környékének parkosítására, lep parkosítására. 
dolgozzanak. 

Sok gondot okozott a ker-
tészeti vállalatnak a fűka-
szálás. A jelenleg működő 
nagy fűkaszálógép bevált 
ugyan, de csak nagy terüle-
ten. Ezért az intézkedési 
tervbe bekerült két kisgép 
beszerzése is. A kisebb 

fűnyírógépek tegnap meg-
érkeztek Szegedre 

Synegkezdték a munkát 
Az elmúlt években a nyá-

ri öntözés általában problé-
mát okozott. Ezért a kerté-
szeti vállalatnál elhatároz-
ták, a nyári időszakban 

éjszakai öntöző műszakot 
állítanak be. 

Ezenkivül az öntözést is 
úgy módosítják, hogy ezen-
túl egy-egy ember tömlővel 
és két-három szórófejjel lo-
csol. Ez csak a nagyobb 
parkrészeken, a Sztálin sé-
tányon, a Széchenyi téren és 
az újszegedi ligetben való-
sítható meg. 

Uj parkok építésére a na-
pokban két új férfi brigádot 
szerveztek a kertészeti vál-
lalatnál. 

Az egyik brigád már meg 
is kezdte a Korányi rak-
part parkrészének kiépí-
tését. 

A tervek szerint itt a sé-
tány részen 22 nagv tölgyfát 
állítanak fel. A fákat mái-
ki is szedték a körtöltés 
melletti erdőből és daruval 
emelik be az előre elkészí-
tett helyekre. Kissé szokat-
lan ilyen időpontban a faát-
ültetés, de ezt a kockázatot 
t'állalta a kertészeti vállas-
lat, mert különben, ha ősz-
szel ültetnék a fákat, nagy 
területen újra fel kellene 
törni az aszfaltot. A Koránvi 
rakpart parkjának építésével 
a szabadtéri idejére készül 
el a kertészeti vállalat. 

Elkészült m á r a nagykörút 
parképítési t e rve is. 

Körülbelül egy hét múlva e 
terv alanián megkezdik itt 
is az örökzöldek k'ültetését. 
fateleru'tésre már csak az 
ősszel kerül sor a nagy-
körúton. 

Április elején meg kellett 
volna kezdeni a vállalatnak 
a megyei tanács és pártház 

Gagotin 
traktorosbrigád 

Mindszenten 
Megyénk égyik legjobb 

traktorosbrigádja a Mind-
szenti Gépállomáson dolgo-
zik, a Vörös Csillag-brigád. 
Nagyszerű teljesítményükkel 
tavaly kiérdemelték a meg-
tisztelő szocialista brigád cí-
met. 

A tizenöt tagú brigád ' — 
amelynek tagjai túlnyomó-
részt fiatalok — az idén is 
példásan megállja helyét. 
Lánctalpas és gumikerekű 
erőgépeik teljes kihasználás-
sal, két műszakban dolgoz-
nak. 

A tavaszi munkák során 
egy gépre átlagosan száz-
kilencven normálhold tel-
jesítés esik. 

Eredményeiket nem kis rész-
ben annak is köszönhetik, 
hogy .segítik egymást a mun-
kában. 

A szocialista brigád tagjai, 
amikor meghallották a gyor-
san szárnyaló hírt a Vosztok 
szputnyikűrhajó útjáról, 

egyhangú lelkesedéssel ha-
tározták el. hogy felveszik 
az első űrutas, Jurij Ga-
garin őrnagy nevét. 

A brigádszálláson tartott ta-
nácskozásukon arról beszél-
gettek és arra tettek ígéretet, 
hogy további helytállással, 
becsületes munkával lesznek 
méltók névadójukhoz. 

(T. B.) 

A Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa pénteken ülést tar-
tott. Hatályon kívül helyezte 
az 1957. évi 34-es számú tör-
vényerejű rendeletnek a nép-
bírósági tanácsokra, s azok 
eljárási szabályaira vonat-
kozó rendelkezéseit. 

Megtárgyalta és elfogadta 
a bírósági végrehajtás sza-
bályainak módosításáról 
szóló törvényerejű rende-
letet. 

Az Elnöki Tanács ezután 
egyéb ügyeket tárgyalt 

Az 1957. évi 34-es számú 
törvényerejű rendelet az el-

kezések további fenntartá-
sát. 
A bírósági végrehajtás sza-

bályainak módosításáról el-
fogadott törvényerejű rende-
let egyik új intézkedése, 
hogy 

a gyermektartásdíjakhoz 
hasonló mértékben teszi 
lehetővé az egyéb tartás-
díjak (szülőtartás, házas-
társi tartásdíj stb.) letiltá-
sát is. 
Az új törvényerejű rende-

let — több társadalmi szer-
vezet javaslatát megvalósít-
va —• a gyermek elhelyezé-
sére, átadására vonatkozó 

lenforradalmi bűncselekmé- határozat végrehajtásában 
jelentős szerepet biztosít a 
gyámhatóságnak, továbbá a 
gyermek- és ifjúságvédelem-
mel foglalkozó más helyi 
szervezeteknek és az iskola 
igazgatójának. 

Ha ezek meggyőző tevé-
kenysége nem vezetett 
eredményre, csak az eset-
ben kerülhet sor bírósági 
végrehajtó közreműködé-
sére. 
Az új törvényerejű rende-

let számos egyéb rendelke-
zése az eljárás gyorsítását és 
egyszerűsítését szolgálja. 

Ezzel elősegíti, hogy a bí-
róságok és más ̂ zervek ha-
tározatai megfelelő időn 
belül végrehajtásra kerül-
jenek, 

az állami és magánkővete-
lések behajtása gyorsabb és 

nyek elbírálását — átme-
netileg — a népbírósági ta-
nácsokra bízta. Annak ide-
jén a Legfelsőbb Bíróságnál, 
továbbá öt megyei bíróság-
nál és a fővárosi bíróságnál, 
valamint a katonai bírósá-
goknál létesült népbírósági 
tanács. Ezek közül az igaz-
ságügyminiszter már 1958-
ban négy megyei bíróságnál 
mégszüntette a népbírósági 
tanácsok működését, mivel 
hatáskörükbe tartozó bűn-
ügyök már nem fordultak 
elő. Ugyanilyen oknál fogva 
a többi népbírósági tanács 
is már hosszább ideje nem 
műkotiik. 

Állami és társadalmi ren-
dünk szilárdsága szükség-
telenné tette a népbíró-
sági tanácsok és az eljá-
rásokat szabályozó rendel- eredményesebb legyen. (MTI) 

Párosrersenybe lépett 
az izsevszki kommunista 

és az ecsetgyári szocialista brigád 
Az Ecsetgyár összeszerelő Magyar Barátság* brigá-

műhelyében dolgozó "Ma- dot. 
gyar—Udmurt Barátság* bri- Hiszen ők is beszámoltak ar-
gád tagjai az április 4 tisz- ról, hogy a legutóbbi érté-
teletére rendezett pártnapon kelés szerint teljesítették a 
vették át a "Szocialista bri- "Kommunista brigád« cim 
gád« oklevelet. Nagy volt az feltételeit s egyben a Szov-
öröm. A brigád tagjainak jetunió Kommunista Pártjá-
első dolguk volt, hogy a nak XXI I . kongresszusa tisz-
nagy eseményről 

értesítsék testvérbrigádju-
kat, az Izsevszki Állami 
Nyomdában az "Udmurt— 

EGY ÚJSÁGRA hat csitri lány bo-
rul a Körönd egyik padján, összesen 
is alig lehetnek száz évesek. Ügy csi-
ripelnek, mint a verebek. Kiről más-
ról lenne szó, mint Jurij Gagarinról, 
a század hőséről. Abban már meg-
állapodtak, hogy "irtó jóképű*, most 
már csak azt kell eldönteni, hogy tu-
dott-e merész útjáról a felesége. 

Nem tudnak megegyezni. Egyik azt 
állítja, hogy Gagarinnét természete-
sen beavatták a dologba, a másik 
meg erősködött: ha megmondták vol-
na neki, nem egyezett volna bele. 

— Pupákok vagytok — ugrik fel 
egy pipaszárlábú és kikapja barátnő-
je kezéből at újságot. — Tudhatná-
tok, hogy a Szovjetunióban egyenjo-
gúság van, nem vitás hát, hogy a fe-
leséget is megkérdezték. 

— Az egészen más, te hibbant — 
inti le egy másik és próbálja megsze-
rezni magának a lapot. — összekeve-
red a Gizikét a gőzekével. Add ide 
ait az újságot! 

Amaz fügét mutat, grimaszt vág 
hozzá és elszalad. 
' — Gyertek, vegyük el tőle. 

Kétszer se kell mondani. Az öt kis-
lány megiramodik, és lábaikat saját-
ságosan kifelé dobálva, kergetik a pi-
paszárlábút. Az elfárad, leroskad egy 
padra, de az újságot ölébe rejti. A 
többiek szinte egycsomóban zuhannak 
rá és tépik, csiklandozzák. Rövid du-
lakodás, végül diadalmas "sikongás. 
Megszerzik a zsákmányt. Mind a hat 
lány kezében látni belőle egy-egy da-
rabot. 

A pesti lányok széttépték az első 
űrhajóst. 

DÖCÖG A VILLAMOS. Sebessége 
Az csaknem tíz kilométer per óra. 

utasok ásítoznak, unottan nézik a for-
galmat. Délelőtt tíz óra ,tájon tart az 
idő és a nap nyári kedvvel szórja su-
gárét. 

Ketten azonban heves szópárbajt 
vívnak. 

— Hülyeségeket mondasz. 
— Szerinted hülyeség. 
— Nem ismered a pestieket. 
— Csak védjed őket. Közönyösek 

minden iránt. Nem érdekli őket csak 
a maguk szűk világa. 

— Legalább halkabban,' te süket! 
Odanézz! 

A sarkon újságárus kiabál, hogy ne 
nyomják agyon. Körülötte vastag em-
bergyűrű. Mintha mindenki ütni akar-
na rajta egyet, karok emelkednek a 
magasba. Pedig csak a pénzt kínál-
ják neki. Aki szabadul a présből, 
egyetlen lépést tesz csupán. Az újsá-
got maga elé teríti és a tekintete fal-
ja a betűket. A betűk félaraszosak. 

Valami szenzáció....' 
A villamos utasaiba mintha áram 

szaladna. Valaki elkiáltja magát: 
— A szovjetek embert küldtek a 

világűrbe! 

Mindenki az ajtóhoz tolakszik. 
Szállnának lefelé. Hogy milyen mesz-
sze vannak itt egymástól a megállók! 
Még elkapkodják addig a lapot. 

Na, végre! 
Rohanás vissza az újságárushoz. 

Tolakodás. Szájaskodás, gorombaság. 
Aki közönyöseknek nevezte a pes-

tieket, csakugyan nem ismeri őket. 

A BORBÉLY elemében van. Feni a 
borotvát a ^ajza utcai kis üzletben és 
értékeli a ' Gagarin visszaérkezése 
után előállott politikai helyzetet. 
Hallgatósága öt-hat főnyi. 

— Most már kizárt dolog kérem a 
háború. Ezt én mondom, tessék el-
hinni. A szovjet dolgozik, Amerika 
meg csak pofázik. Hiába. Most már 
rághatja az öklét Kennedy, Hruscsov 
esak nevet rajta. Pedig kihasználhat-
ná kérerri a kedvező szituációt. Nem 
teszt Ehelyett békefelhívást tesz köz-

zé. Hát ezért nem lesz háború ké-
rem. 

Ketten vitába szállnak vele, hogy 
ez azért nem olyan pofonegyszerű. A 
borbély munka közben csodálkozva 
pislant a beszélőkre. Kezében megáll 
a borotva, dühösen csapja le ujjáról 
a habot és megint kezdi a fenést. És 
beszél, beszél, kifogyhatatlanul. ítél 
az emberiség jövőjéről. 

Még egyszer ellentmondanak neki. 
De többször már nem, mert ilyenkor 
megint azonnal kezdi fenni a kést. 
Ráhagyják tehát, hogy ő a legtisztáb-
ban látó politikus. 

• 
FIATAL PÁR SÉTÁL az Astoria 

előtt, A fiú két bók között észreveszi, 
hogy minó,enki újságba temetkezik 
körülöttük. A hatalmas plakátcímek-
ből — jó a szeme — máris tudja, mi 
történt. 

— Hű, te, fellőtték az első űrhajóst! 
Kézenkapja a babaarcú lányt. 
— Gyere, Ági! 
— Hová? 
— Gyere, gyere, mert elfogy. 
— Mi fogy el? 
— Hát jó, maradj itt, rögtön jö-

vök. 
Csak szeretne jönni. Az orra elől 

kapják el az utolsó újságot. Bosszan-
kodik, de hamar feltalálja magát. Át-
vág az úttesten, bele a tilosba, egy 
autó stoppol, a rendőr sípol. Ö csak 
szökdel tovább a karcsú kis pavilonig, 
s ott illemtudóan beáll a hosszú sor 
végére. A rendőr azonban utoléri, 
hozzálép, s tiszteleg. A fiú kénytelen 
átadni a helyét, mérgében magyaráz, 
mutogat a bódé felé, de aztán mégis 
leguberálja a pénzt. 

— Itt van, tessék, legyen igaza. De 
ha itt sem jut nekem újság, maga 
lesz az oka. 

A rendőr továbbmegy. 
A lány türelmesen vár odaát az 

Astoria sarkán. 
N. L 

teletére 
válaszukban versenyre hív-
ták az ecsetgyári testvér-
brigádot. 
A megtisztelő versenyki-

hívásra újabb munkaválla-
lással válaszoltak. A "Ma-
gyar—Udmurt Barátság* 
szocialista brigád csatlako-
zott a Szakszervezetek Me-
gyei Tanácsa, a Magyar— 
Szovjet Baráti Társaság és a 
Csongrád megyei Tanács fel-
hívásához. A brigád elhatá-
rozta, hogy 

öt százalékkal emeli mun-
kateljesítményét. 

Az exportmegrendeléseket 
határidőre teljesítik. Segítik 
és tanítják a gyengébo tel-
jesítményeket elérő dolgozó-
kat. 

Altalános műveltségük 
emelése érdekében a követ-
kező hat hónapban tíz szép-
irodalmi könyvet olvasnak 
el, többször közösen mennek 
moziba, színházba. A brigád 
három tagja orosz, három 
pedig eszperantó nyelvet ta-
nul. 

Jó munkájukkal szeretnék 
elnyerni az első díjat, hogy 
együtt utazzanak a Szovjet-
unióba, és ott személyesen 
is találkozzanak régi bará-
taikkal, az Izsevszki Nyom-
da Vállalat dolgozóival. 

Csongrád megyébe 
látogatott 

Losonczi Pál 
földművelésügyi miniszter 

Tegnap, pénteken Csong-
rád megyébe látogatott Lo-
sonczi Pál elvtárs, az MSZMP 
Központi Bizottságának tag-
ja, földmüvelésügyi minisz-
ter. Beszélgetést folytatott 
Hódmezővásárhelyen a me-
gyei tanács vezetőivel. 
Ezt követően a kora délelőtti 
órákban Csongrád megyei 
termelőszövetkezeteket kere-
sett fel. Hosszan elbeszélge-
tett Székkutason és Csong-
rádon a termelőszövetkezeti 
gazdákkal, majd megtekin-
tette a nagymágocsi állami 
gazdaságot is, amelynek dol-
gozóival, köztük az állami 
gazdaság vezetőivel, ugyan-
csak hosszan elbeszélgetett. 


