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Köszöntjük I 

alkotmányunk! 

ünnepét ! 

Virágesővel fogadták Nyikolajevet és Popovicsot 

Hruscsov elvtárs beszéde a Vörös téren 

fA fe lvéte l a televízió képernyőjéről készült) 
Nyikolajev és Popovics a Vörös téren köszönti a nagygyűlés résztvevőit. 

Andrijan Nyikolajev és 
Pavel Popovics szovjet űr-
hajósok szombaton, moszk-
vai idő szerint 13 óra 50 
perckor megérkeztek Moszk-
vába. Az űrhajósokat egy 
1L—18. mintájú repülőgép 
szállította. A gépet hét 
vadászgép kísérte. 

Az űrhajósok fogadtatá-
sára megjelent a repülőté-
ren Hruscsov szovjet kor-
mányfő, valamint a pórt és 

a kormány más vezetőt A 
virágerdővel díszített emel-
vényen helyet foglaltak Nyi-
kolajev és Popovics hozzá-
tartozói, valamint Gagarin 
és Tyitov űrhajósok is. Az 
emelvény előtt díszszázad 

sorakozott fel. 

Jelentéstétel 

Hruscsov nak 

Pontosan 14 óra volt — 
moszkvai idő szerint —, 
amikor a repülőgép lépcső-
jén megjelentek az űrhajó-
sok: balról Nyikolajev, 
jobbról Popovics. Együtt 
haladtak le a l é p c s ő n a 
díszemelvényig vezető vörös 
szőnyegen. Jelentést tettek, 
Nyikita Hruscsovnak. Je-
lentették, hogy sikeresen 
teljesítették megbízatásukat, 
s hogy a Vosztok—3. és a 
Vosztok—i. rendkívül meg-
bízható űrhajónak bizo-
nyult Mindketten kijelen-
tették, hogy egészségük ki-
tűnő, és hogy bármely új 
feladatot készek teljesíteni, 
amellyel az SZKP és a 
szovjet kormány megbízza 
őket 

Hruscsov megölelte és 
megcsókolta az űrhajósokat, 
majd a szüleikhez vezette 
öltét. Az űrhajósok ezután 
megcsókolták szüleiket, 
majd az SZKP Központi 
Bizottsága Elnökségének 
tagjai üdvözölték Andrijan 
Nyikolajevet és Pavel Po-
povicsot. Az űr új szovjet 
hőseit virágesővel árasztot-
ták el a moszkvaiak. 

Megindul az autókaraván 

Ezután Nyikolajev és Po-
povics, továbbá Nyikolajev 
édesanyja, Popovics felesé-
ge és kisleánya gépkocsiba 
ültek, és az autókaraván, 

amelynek második és to-
vábbi kocsijában Nyikita 
Hruscsov, illetve az SZKP 
Elnökségének más tagjai 
foglaltak helyet, megindult 
a Vörös tér jelé. A Vnuko-
vától Moszkváig vezető 33 
kilométeres úton óriási tö-
megek sorakoztak fel, és ün-
nepelték a világűr új hő-
seit. Mindenütt virágok s 
lelkesen integető emberek 
voltak láthatók. Nyikolajev 
és Popovics gépkocsijukban 
állva meghatottan fogadták 
a szívből jövő üdvözleteket, 
s virágaikkal intettek vá-
laszt az őket lelkesen ün-
neplő tömegnek. 

Szakadatlan ünneplés kö-
zepette érkezett az autóka-
raván a Vörös térre, ahol 
óriási éljenzéssel és lelkes 
tapssal üdvözölték az űrha-
jósokat, a párt és a kor-
mány vezetőit. 

Nyikolajev és Popovics a 

Lenin-mauzóleum mellvéd-
jén elfoglalták helyeiket az 
SZKP és a szovjet kormány 
vezetői, továbbá Gagarin és 
Tyitov, valamint Nyikolajev 
és Popovics hozzátartózói kö-
zött. 

Ünnopi nagygyűlés 

a Vörös téren 

A Vörös téri nagygyűlést 
Frol Kozlov, az SZKP Köz-
ponti Bizottsága Elnökségé-
nek tagja, a KB titkára 
nyitotta meg. Ezt követően 
Nyikolajev és Popovics 
mondottak rövid beszédet. 
Hangsúlyozták: Űrhajóik a 
tudomány érdekeit, a világ-
béke megerősítésének ügyét 
szolgálták. A világűrben 
végrehajtott repülésük újabb 
bizonyítéka a szocializmus 
fölényének. — Legyen a 
Föld békés, virágzó bolygó 
— fejezte be felszólalását 
Nyikolajev. 

A szovjet embereknek 
van egy olyan hatalmas ha-
jójuk is — mondotta jelké-
pes hasonlatával Popovics 
—, amelyről látni lehet or-
szágunk és az egész embe-
riség jövőjét is. Ez a hatal-
mas hajó: pártunk prog-
ramja. E hajó rátért korunk 
pályájára és óriási befo-
lyást gyakorol a világ tár-
sadalmi fejlődésére — je-
lentette ki Popovics. 

Ezután szűnni nem akaró 
taps közepette Nyikita 
Hruscsov, az SZKP Közpon-
ti Bizottságának első titká-
ra kezdte meg beszédét. 

Lélegzetelállítóan nagyszerű teljesítmény 
Bevezetőben Hruscsov 

utalt arra, hogy alig valami-
vel több, mint egy évvel ez-
előtt a Vörös téren fogadta 
Moszkva népe Gagarint, a 
világ első űrhajósát. A múlt 
év augusztusában került sor 
Tyitov ünneplésére, aki már 
több, mint 17-szer kerülte 
meg űrhajójával, a Vosztok 
—2-vel a Földet. 

Vajon nem mélyen szim-
bolikus és törvényszerű az 
—. tette fel a kérdést a 
szovjet kormányfő —, hogy 
a világűr meghódításában 
kivívott győzelem ünnepét 
éppen itt, a Vörös téren 
üljük meg. 

itt ahol a szovjet emberek 
minden esztendőben megün-
neplik a világ első, a nagy 

Lenin alapította szocialista 
államnak születését. 

Andrijan Grigorjevics Nyi-
kolajev és Pavel Romanovics 
Popovics csoportos űrrepü-
lése —, a tudomány és a 
technika, a gazdaság és a 
kultúra lélegzetelállító ered-
ménye, az emberi értelem 
új diadala. 

A csoportos repülés új, je-

lentékeny lépés a bolygó-
közi közlekedéshez vezető 
úton. 

A szovjet emberek különö-
sen örülnek, hogy éppen 
szovjet államunknak, né-
pünknek jutott osztályré-

széül az a tisztesség, hogy 
megvalósítsa ezt a történel-
mi jelentőségű győzelmet. 

Népünknek sikerült ipari, 
tudományos, műszaki és kul-
turális vonatkozásban előké-
szíteni az országot, és ami (Folytatás a 2. oldalon.) 

fő, sikerült kiképeznie olyan 
tudósokat, tervezőket, mér-
nököket és munkásokat, akik 
meg tudták alkotni azokat a 
tökéletes űrhajókat, amelye-
ken végrehajthatók ilyen 
példátlan utazások. Hazánk 
új embert nevelt 

Ez az új ember mesteri 
módon uralja a tudomány 
legújabb eredményeit, jól 
irányítja az űrhajókat, 

és olyan hőstetteket visz vég-
hez, amelyek elragadtatással 
töltik el az egész emberisé-
get. 

Sikereink forrása: a szo-
cialista rendszer, a gazda-
ság szocialista megszervezé-
se, államunk szocialista be-
rendezése. A szovjet embe-
rek tudják, hogy mindaz a 
siker, amit elérünk a szere-
tett haza fejlesztésében, gaz-
daságában, tudományában 
és kultúrájában, elválasztha-

A legnagyobb elismerés illeti 
a Szegedi Szabadtéri Játékokat 

— est fejezték ki a szombati előadásra érkezett 
vendégeink nyilatkozatai 

Kállai Gyula, Sairmai István és Orbán László a j á t é k o k r ó l 
A szabadtéri játékok teg-

napi előadásán ismét zsúfo-
lásig megtelt a nézőtér. 
Mintegy négyezer vendég ér-
kezett vidékről. Délután Sze-
gedre látogatott a Magyar 
Szocialista Munkáspárt és a 
forradalmi munkás-paraszt 
kormány több vezető képvi-
selője is. Megtekintették a 
III. Szegedi Nyári Tárlatot, 
este pedig az Aida előadá-
sát. Helyet foglalt a nézőté-
ren Kállai Gyula, az M S Z M P 
Politikai Bizottságának tag-
ja, a forradalmi munkás-pa-
raszt kormány elnökhelyet-
tese, Gáspár Sándor és Szir-
mai István, az MSZMP Po-
litikai Bizottságának póttag-
jai, a Központi Bizottság tit-
kárai, Komócsin Zoltán, az 
MSZMP Politikai Bizottsá-
gának póttagja, a Népsza-
badság főszerkesztője, Papp 
János belügyminiszter, Or-
bán László és Hollai Imre, 
az MSZMP Központi Bizott-
ságának osztályvezetői és dr. 
Dallos Ferenc miniszterhe-
lyettes, a Minisztertanács ta-
nácsszervek osztályának ve-
zetője. 

Pártunk és kormányunk 
képviselői az Aida előadásá-
nak szünetében nyilatkoztak 

a Del-Magyarország munka- forró sikerű előadásáról (A 
tarsainak a Szegedi Szabad- nyilatkozatokat lapunk 3 öl-
tén Játékokról és az Aida dalán közöljük.) 

Komócsin Zoltán és Sándor J ános, a városi pártbizottság tit-
kára a szabadtéri játékok nézőterén. 
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(Liebmann fetvételejp 

Képünkön: vendége ink a ni. Szegedi Nyári Tárlaton. Balról jobbra: Szirmai István, KáUii 
Gyula, Orbán László. 


