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a kiváló munka jutaima a Volga tengeri é szélesedik 

H átfon 
koszorurási 
ünnepségek 

A Nagy Októberi Srorta-
lteta Forradalom 49. evfor-
dulólján. november 7-én dél-
előtt 11 órakor a Swche-
nyi téri szovjet hőwi em-
lékmüveknél koraorúaéaJ 
ünnepséget tartanak. Meg-
koszorúzzák a Dugonics te-
metőben nyugvó szovjet hő-
sök ' út ia. 

Tegnap a n^egyei tanács 
házán, a városi tanacsnál. az 
Alsó-tiszavidéki Vízügyi 
Igazgatosagnál. a MÉSZÖV 
székházában és több szegedi 
vállalatnál ugyancsak meg-
emlékező ünnepsegeket tar-
tottak és miniszteri kitünte-
teseket, jutalmakat adtak át 
a munkában élenjáró dolgo-
zóknak. 

a Magyar Nemzeti Bank 
Csongrád megyei igazgatósá-
gának osztályvezetője, Hor-
váth Gyula, a megyei tanács 
pénzügyi osztályának főelő-
adója. A Könnyűipar Kiváló 
Dolgozója kitüntetést kapta 
Kováé* Józsefné, a Tisza 
Bútoripari Vállalat 3-as szá-
mú gyárának anyagkönyve-
lője. A Vízgazdálkodás Kivá-

Pillanatkép Uljanovszkról 

ló Dolgozója kitüntető jel-
A Belkereskedelem Kiváló V G nyt kapták: Bárdos Mik-

Do'gozója kitüntetést nyúj-
tották át többek között dr. 
Stntfh Ivánnak, a megyei ta-
nács kereskedelmi osztálya 
dolgozójának és Üjházi Szil-
veszternek, a szegedi ÉLI-
NEK dolgozójának. Kiváló 
Vámügyi Dolgosé kitüntetés-
ben reszesült Ruby Vilmos, 

Megemlékezés 
az egyetemeken 

ünnepi ülésen emlékez-
tek meg a József Attila 
Tudományegyetem és n Sze-
~"dí Orvostudományi É r e -
tem oktatói, hallgatói teg-
nap délben az. Ady téri 
egyetem nagy előadótermé-

Saegedt Orvoatudómányi 
F/gyetem rektora mondott. 
Ezután színvonalas műsor 
következett, amelyben fel-
lépett a JATE énekkara, 
Vetzely Gabriella vezémyle-
tévgl, Delley Jówief zongora-

ben az októberi forradalom művész. Magyar Mária III. 
49. évfordulójáról. Megje- éves gyógyszerészhal l"ató és 
lent az. ünnepségen V. I. Tápai Piroska I. éves jogász-
IzvigyeteleV ezredes, a ha- hallgató. 
zankban ideiglenesen tartóz- A november 7-1 flrmeoség 
kodó szovjet csapatok kép- előtt a bölcsészettudományi 
viselője és Szabó G. Lási- kar dékáni hivatal ubmm dr. 
ló. az MSZMP városi bízott- Szabó Zoltán kiosztotta a 
sagának munkatársa is. „Jó tamiló, Jó sportoló" em-

Az ünnepséget dr. Sza hó lékérméket. Gulyás Lász-
Zoltán, a JATE rektora 
nyitotta meg. maid ár. Ved-
res István, az egészségügyi 
miniszter első helyettese 
mondott, beszéded. 

Zárszót dr. Tóth Károly, a 

ló V. éves matematika—fi-
zika szakos hallgató és Rigó 
Judit III. é i e s bölcsészhall-
gató emlékérmet, valamint 
9 hallgató „Jó tanuló, jó 
sportoló" oklevelet kapott. 

lós. a szegedi Fürdő- és Hő-
forrás Vállalat igazgatója. 
Polgár István főmérnök, Bá-
lint János nyugdíjas, Kakuk 
István osztályvezető, Gyí me-
rt Károly építésvezető és 
Sári Mihály kubikos brigád-
vezető, a vízügyi igazgatóság 
dolgozói. Süle József, a me-
gyei tanács építési osztályá-
nak csoportvezetője és Ger-
gely József, a megyei Vízmű 
Vállalat helyettes főmér-
nöke. 

A MESZÖV-nél Kínáló 
Földmüvesszövetkezéti Dol-
gozó jelvényt nyújtottak át 
Böresök Ferencnének, a mó-
rahalmi földművesszövetke-
zet osztályvezetőjének. Töb-
ben kaptak Kiváló Üjitó jel-
vényt is. A kábelgyárban 
arany fokozatot kapott Pus-
kás János osztályvezető, 
ezüst fokozatot Halász Ká-
roly gépészmérnök, bronz 
fokozatot Varró György 
üzemvezető. Rózsa László, a 
konzervgyár laboratóriumé-
nak vezetője ugyancsak 
bronz fokozatot kapott. 

Számos vállalatnál adtak 
át ezen kívül dicsérő okle-
veleket és pénzjutalmat 

Ahol a Gonasarov utca — 
Uljanovszk főutcája — egy 
merész kanyarral nekifut a 
Volgának, a part előtt vagy 
háromszáz méterre kis mel-
lékutca nyílik belőle, az Ul-
janov utca. Régebben Sztrel-
jeckaja utca volt a neve. 
Minthoey azonban a 21-es 
számú ház telkén 1R70. ápri-
lis 22-én IIja Nyikolajevics 
Uljanov és Maria Alexand-
rovna házasságából egy 
Vladimír Iljics nevű fiúcska 
született, ma Uljanov utcá-
nak hívják. 

Lenin szölSföldjén 

Furcsa, azt hallani, hogy 
ezen a „telken" született Le-
nin. A magyarázata az, hogy 
a telekre épített ház máshol 
á l l t mint ma s az a régi 
ház, amelyben voltaképpen 
született ma már nem léte-
zik. De létezik az, amelyik-
ben gyermekéveit töltötte. 

Hét évig laktak a Sztrel-
jeckaján s aztán átköltöztek 
a Moszkovszkaja utca 5R-ba. 
(A család egyébként 1869-
ben jött Nyizsmij-Novgorod-
ból — a mai Gorkijból — 
Szimbirszkbe, a mai Ulja-
novszkba.) A Moszkovszkaja 
utcán van ma az uljanovszk! 
Lenin-múzeum « az utcát 
Lenin utcának hívják. 

Már ahogv kilép az em-
ber a TU—104-es bői kicsit 
szivén simogatja a felirat 
a repülőtér épületének hom-
lokzatán: „Dobro pozsalovaty 
na rogyinu Lenina! (Üdvö-
zöljük Lenin szülőföldjén!) 

Az Uljanoy család dulója alkalmából szomba-
otthonában Uy" * főváros számos ke- í é r t . h p K y i foi^badulári em-

ruleteben koszorúzást un- „ . , , , 
lekmu is, ahol az I. kerü-
let lakói tisztelegték a tör-

, , . Vörös szegfűvel borították ténelmi sorsfordulót hozó 
anyafold, es magasba dom- R l á g y T n á n y o s i a i k a h 5 s i dicsőséges október emléke 

van, nyári konyhával, fé-
szerrel, szép tágas udvarral. 
A háa; amelyben Vladimír 
Iljics négyéves korától ad-
dig. amíg csak — 1897. au-
gusztus 13-án — a kazanyi 
Imperatorszkij Unyiverzityet 
hallgatója nem lett, családjá-
val együtt é l t szerény, de 
igen lakályos. (Négyéves 
koráig a Sztreljeckaján lak-
tak. Az első emeletén. Alat-
tuk a házigazda, egy gazdag 
kereskedő.) 

Árián sorra jártuk a tíz 
szobát. 

Tíz szoba — sok szoba. De 
n család sem volt kicsi. An-
na, Szasa, Ólja, Dmitrij, 
Maria — és persze Volodja 
(ez 6) meg a szülők. Csodá-
latos asszony lehetett az 
anyja: fölnevelt hat gyere-
ket, közben megtanult ango-
lul, franciául, németül, pe-
dagógiai oklevelet szerzett, 
muzsikált — zongorája ré-
met mester keze műve — és 
közben férjének szerető asz-
szonya is volt. Amikor a 
könyvespolcán Tolsztoj és 
Turgenyev mellett felfedez-
tem Heine „Letzte Gedirhte 
und Gedanken"-jának 1869-
es kötetét is. majd néhány 
pillanatra rá Vladimír Iljics 
szobácskájában Nyekraszov 
cenzúrázott verseskötetén 

akadt meg a szemem, kezd-
tem érezni valamit abból, 
hogy mit vitt a tarisznyá-
jában otthonról Lenin a 
nagy útra. amely a mauzó-
leumba vezetett. 

Kétszeres metropolisz 

Űgy mondják, nyáron na-
ponta háromezer ember za-
rándokol a régi házba, hogy 
Lenin gyerekéveinek itt ma-
radt emlékeit megnézze. Az 
orosz nyár rövid, de még 
ígv is. ha — szerényen — 
csak két teljes hónapot szá-
molok. ez akkor is 180 ezer 
látogató. S ez mind elmond-
ja. hogv láttam ám a lám-
pát, aminek a fényénél ta-
nult, a sakkot, amivel ját-
szott. a térképet, amely előtt 
töprengett s amelynek arcu-
latát úgy megváltoztatta. 

A Volga Uljanovszk alatt 
tengerré szélesedik: egyik 
partjától a másikig negyven 
kilométer. (Másutt alig egy-
másfél.) Ezért is hívják 
Volszkpje Morje-nak. És 
Uljanovszk maga is metro-
polisszá nő. ha arra gondol 
az ember, hogy ez a városka 
adta a világnak Lenint.. 

Gellért Gábor 

Virágok, koszorúk a hösök 
emlékére 

X Nagy Októberi Szocia- szőr lépték át a kerület hír-
lista Forradalom 49. évfor- tárát 

Ünnepi díszt öltött a gel-

Míntha hatalmasat léleg- TO*»égeket i r to t tak a szov-
zett volna itt valamikor az * * h o 8 1 emlékműveknél. 

Meghívás és közös ünneplés 
Pi(városi úttörők levele — Szovjet vendégek látogatása 

borult mellkasai merevítet- h f l 1 á U h a H s z o v 1 e t „fott. A nagy munkáskerü-
te volna meg orokre a ter- m e n t e r j Osriapenko kapi- let.. Újpest dolgozói az Ist-
meszet: hatalmas dombra t a n y B u ( 1 í v V s i ú ü emlékmű- ván téri emlékműnél gyűl-

tek össze, s a szovjet és a epult a varos, amely fel- talapzatát is. s koszo- . 
kört — ahogy az ul.ianovszki- n- ] t helveztek el az albert- magyar himnusz hangjai 
ak mondják: pártát — ka- f a l v j emléktáblánál. ott., után helyezték el a megern-
nyarít a Volga köré. Hogy a h o l a JZO\\jet. katonák elő- lékezés virágait. 
Lenin születésének évében 
hányan éltek Szimbirszkben, 
nem tudni, de van egy 1875-
ös, tehát mindössze öt esz-
tendővel későbbi adat, amely 

Mihályteíek ünnepe 
A Nagy Októberi Szocia-

Ünnepség a karhatalomnál 
és a honvédségnél 

(Somoavtné felvétele) 
Orosz nyelvű szakköri órán a szovjet ka Inna vendégekkel 

A pitvaros) Petőfi Sándor 
úttörőcsapat tagjai már na-
pokkal előbb izgalommal 
várták, hogy szovjet katona 
vendégekkel együtt ünnepel-
jenek — emlékezzenek a 
Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 49. évfordulójá-
ra. A kedves meglepetest 
Csala Józsefné fiatal orosz-
szakos tanárnő készítette elő. 
Növendékei nevében levelet 
irt a hazánkban ideiglenesen 
tartózkodó egyik szovjet 
alakulatnak. A többi között 
írta: „Kedves Parancsnok 
Elvtárs! Kicsi községünk 
úttörői mint minden évben, 
most is nagy odaadással ké-
szülnek november l-e meg-
ünneplésére. Szeretnénk, ha 
ön és katonái megtisztelné-
nek bennünket látogatásuk-
kal. Tanítványaim nagyon 
szorgalmasak és évek óta le-
veleznek szovjet pionírokkal. 
Filmekből, szépirodalmi 
könyvekből nagyon jól is-
merik a szovjet katonákat, a 
hősöket, akik közül sokan az 
eletüket áldozták a mi sza-
badságunkért is. 
közelről azonban 
nem talalkoztak 
szovjet katonaval 
ünnepi alkalmat nagyon 

Közvetlen 
még soha 

egyetlen 
Az sem. 

szeretnénk felhasználni erre 
a találkozásra." 

Pitvaros művelődési ott-
honában ott szorongott az 
ünnepségen minden gyer-
mek, a legkisebbtől a leg-
nagyobbig. amikor a szíves 
meghívásra V. Timoscsenko 
őrnagy és V. Kuzin hadnagy, 
valamint több tiszthelyettes 
és katona megérkeztek az 
ünneplők soraiba. Ott voltak 
a falu vezetői, a tantestület 
tagjai is. A szovjet katona 
vendégeket hatalmas virág-
csokrokkal köszöntötték, 
majd az úttörők szimbólum-
ként nyakukba kötötték a 
piros nyakkendőt. 

Az úttörőkből álló Irodal-
mi színpad tagjai versekkel 
és énekszámokkal jelesked-
tek. Az ünnepség után a 
vendégek együtt ebédeltek 
kis vendéglátóikkal. Ezután 
az iskola egyik tantermében 
a VII.—VIII. osztályosok 
szakköri órára hívták meg 
a vendégeket, akik beültek 
közéjük a padokba. Folyt a 
beszélgetés, az ismerkedés. 
Az úttörők eldicsekedtek 
azokkal az ajándékokkal, 
amelyeket szovjet pionír paj-
tásaiktól kaptak postán. A 
2156-os számú Petófi Sándor 

úttörőcsapat viszont e láto-
gatással nemcsak élmények-
ben gazdagodott: V. Timos-
csenko őrnagy egy Lenin 
mellszobrot, valamint egy 
szovjet terepjáró gépkocsi 
kicsinyített mását ajándékoz-
ta a csapatnak. A gépkocsi 
modellen ez a felírás emlé-
keztet a kedves találkozóra: 
„A pitvarosi úttörőknek 
szovjet katonáktól". 

A búcsúzkodás hosszan 
tartott. Az utolsó pillanatok-
ra maradt az autogram ké-
rés. a címek kölcsönös kicse-
rélése. A kis vendéglátók ki-
kísérték a gépkocsihoz ven-
dégeiket. akiktől azzal vál-
tak el, hogy május elsején 
ismét találkoznak a faluban. 

L. F. 

közséel pártbizottság. m 
szerint akkor 41 70(1 ember n5+a Forradalom 49. évfor- Csongrád megyei és Sze-
le kta a várost. Ma mintegy dulója alkalmából Mihály- ged m. i. városi tanács mű-
300 ezer. S a kupecek egy- telken a művelődési otthon- velödésúgyi osztályéinak, 
kori központjából a Szov- han ren Jezett ünnepség ke- valamint a közsér állami és 
ietunió egyik ipari központja petében leplezték le Mó- társadalmi szerveinek kép-
lett. ricz Zsigmondnak, a kultúr- viselői mellett ez avató-

A Lenin utca 5R. számú ház névadójának dombor- ünnepségen megjelent. a 
ház egyemeletes, tíz szobája művét. A megyei, városi és dombormű alkotója. Tápat 

Antal szobrászművész is. 
Dér Endre, József Attiila-dí-
jas író rövid beszédben mél-
tatta a magyar széppróza 
jeles mesterének életművét, 
és emlékezett meg az ava-
tott kezű alkotóművész 
munkájáról, mellyel „a mi 

A Nagy Októberi Szocia- tért jelvényt kaptak: Fra- Móricz Zsigmondunkat for-
lista Forradalom 49. évfor- nyó János szakaszvezető, málta meg". A község la-
dulója alkalmából tegnap, Molnár József tizedes. Dá- kossága és a KTSZ-fiatalok 
szombaton délelőtt ünnepsé- vid Ferenc honvéd. Eredmé-
get rendeztek a karhatalom- nyes munkásságért jutalom-
nál és a szegedi honvédségi ban részesítették az ál l© 
alakulatnál. Mindkét ünnep-" mánv több tagját is. 
ségen megjelentek a társ Földvári László határőr^ 
fegyveres testületek képvise- őrnagy, eredményes munkás- mellett kiállított dombor-
lói is. A karhatalomnál ün- ságáért A Haza Szolgálatáért művét 
nepi beszédet mondott Mol- Érdemérem arany fokozata 
tiór Imre őrnagy. Ezt kö- belügyminiszteri kitüntetés-

ben részesült. 
A szegedi honvédségi ala-

kulatoknál Csapó László 
őrnagy mondott ünnepi be 

vetően Dohány Gábor őr-
nagy kitüntetéseket nyújtott 
át. 

Húszéves helvtállásáért a 
<- n a . szedet, a kitüntetéseket pe-
Szolgalati Erdemerem kitűn- . ' 

. , _ , dig Mthahk Ferenc alez-
tetest kapta Ferka M.haly r p d p s n y ú j t o t t a át. Több 
alezredes. 15 éves szolgálat m j n t 20 évi munkássága 
után részesültek Szolgálati után Szolgálati Érdemérem-
Érdeméremben Csányi László ben részesült Csapó László 

és Kovács I-ajos századosok, őrnagy. A Haza Szolgála-
10 éves munkásságukért ré- táért Érdemérem arany fo-
szesültek Szolgálati Érdem- kozatát kapta Gutái József 
éremben: Seres Gusztáv al- százados, ezüst fokozatát 
hadnagy és Pópity Péter Péterfi József százados, 
főlörzsörmester. A pártpoli- bronz fokozatát Mészáros 
tikai munkában elért ered- István törzsörmeter és Ge-
mén.ves munkásságért A ha- ra László őrmester. Dicsé-
za szolgálatáért érdemérem retben és jutalomban része-
kitüntetésben részesültek: sült több tiszt, tiszthelvet-
Kordcs Lajos, Kádi Sándor, tes, honvéd és az alakulat-
Péter József századosok. Ki- nál dolgozó polgári alkal-
váló Karhatalmi Szolgála- mázott. 

nevében Sánta Miklós. a 
helyi KISZ-bizottság titká-
ra köszönte meg és vette 
át a művelődési otthon név-
adójának a bejárati ajtó 

A bensőséges hangulatú 
ünnepségen szavalatokkal 
és kórusszámokkal működ-
tek közre a Gárdonyi Gé-
za általános Iskola úttörői 
és a KlSZ-szervezet tagjai. 

Közgazdasági technikumot 
vészelt fiatal 

férfi 

munkaerőt 
keres a Délalföldi M-zC-
Ofczdsséci Kísérlett Intézet 
(Szeded. Alsoklkötő sói 
3.1 raktáros. zohdnoki mun-
k ,-törre, azonnal! beléoés-
sel. xk. 14 3S1 

F i g y e l e m ! A l k a l m i 

segétl-
miiiT* ásókat 
felvételre keres • Deszki 

Akkumulátor . Fe lá l l té 

Üzem. xS 149 302. 

Szegedi Méhészszöveikezet-
nél (Szeged. Aranv János 
u. R t salátt-rmésű akár- és 
vegyeavirág-

MÉZ 
éUandéan kanható! 
m ke-on felül 25.— F1 
31 ke-on alul 23.— Fi 
kllcErammonk*Tt. 
Közületeket ls Jdszoleilunk! 

XK. 14 326 

Háziasszonyok, 

figyelem! 
Hullád ékrsiradékért 
kedvezmén vesén 
cserélhetnek 
ló minőségű 

moso 
szappan 

SZOREGEN 
ÉBF R1HRDT LAJOSNÁL. 
(Rádrt méllettí zrtldsé-
bnltnnl. a nan bérrm 
szakéban) a Szédcdi Mac 
feldolenzé és Vegyészei 
Vállalat megbízásából 

XS. 14S 301. 
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