
Komarov űrhajós tragikus halála 
(Folytatás az 1. oldalról.) 

soraiban, akik közé 1960-ban 
került. Kiváló tulajdonságai 
alapján bízta meg a párt és 
a kormány 1964-ben a „Vosz-
hod", az első több férőhelyes 
szovjet űrhajó parancsnok-
ságával. Feladatát becsület-
tel teljesítette. 

A lenini Komszomol, majd 
1952 óta az SZKP tagjaként 
Komarov tevékeny társadal-
mi és politikai munkát vég-
zett. Lelkesen népszerűsítette 
a szovjet népnek a tudo-
mány és a technika fejlesz-
tésében elért vívmányait, 
bel- és külföldön egyaránt, 
Az elvszerűség, a fegyelme-
zettség példaképe volt. 

A párt és a kormány által 
kitűzött űrhajózási felada-
tok példás teljesítéséért Ko-
marovot a Szovjetunió Hőse 
címmel tüntették ki, meg-
kapta az ezzel járó Lenin-
rendet és Aranycsillagot. Vö-
rös Zászló renddel, számos 
éremmel is kitüntették, több 
külföldi kormánykitüntetést 
is kapott. 

— Hazánk hű fiának, a 
kiváló kommunistának, a 
merész űrhajósnak, bajtárs-
nak és elvtársnak ragyogó 
emléke örökké élni fog szí-
vünkben. Neve mindig új 
hőstettekre fog lelkesíteni 
nagy szocialista hazánk di-
csőségére — mondja befeje-
zésül a gyászjelentés, ame-
lyet Leonyid Brezsnyev, Gen-
nagyij Voronov, A. Kirilen-
ko,' Alekszej Koszigin, Ki-
rill M^zurov, Arvid Pelse, 
Nyikolaj Podgornij, D. Pol-
janszkij, Mihail Szuszlov. A. 
Selepin, Pjotr Seleszt, Vik-
tor Grisin, M. Leszecsko, N. 
Tyihonov, A. Grecsko, M. 
Keldis, M. Zaharov, A. Jepi-
sev, K. Versinyin, Juri j Ga-
garin, Valentyina Nyikolaje-
va Tyereskova, G. Tyitov, 
A. Nyikolajev, P. Popovics, 
V. Bikovszkij, K. Feoktyisz-
tov, B. Jegorov, P. Beljajev, 
A- Leonov és mások írtak 
nlá. 

A Szovjetunió Legfelső Ta-
nácsának Elnöksége Vlagyi-
mir Komarovot halála után 
ismét a Szovjetunió Hőse 
címmel és a második Arany-
csilíaggal tüntette ki és el-
rendelte. hogy a hős szülő-
helyén (Moszkvában) állítsák 
fel mellszobrát a Szojuz—1 

űrhajó kísérleti útja során Vlagyimir Komarovot 
tanúsított hősiességéért, bá- Moszkvában a Vörös téren, 
torságáért és merészségéért, a Kreml falánál temetik el. 

Részvéttáviratok 
A Magyar Szocialista Mun-

káspárt Központi Bizottsága, 
a Magyar Népköztársaság El-
nöki Tanácsa, a magyar for-
radalmi munkás-paraszt kor-
mány részvéttáviratot kül-
dött a Szovjetunió Kommu-
nista Párt ja Központi Bizott-
ságának, a Szovjetunió Leg-
felső Tanácsa Elnökségének, 
a Szovjetunió Minisztertaná-
csának. 

„Mély megrendüléssel és 
fájdalommal értesültünk Vla-
gyimir Komarov mérnök-ez-
redes elvtárs, a hős űrhajós 
tragikus haláláról — hang-
zik a távirat. — Emlékét 
együtt őrizzük azokéval, akik 
életüket áldozták a tudo-
mány, a haladás szolgálatá-
ban és mindörökre beírták 
nevüket az emberiség törté-
netébe. 

A Magyar Szocialista Mun-
káspárt Központi Bizottsága, 
a Magyar Népköztársaság El-
nöki Tanácsa és a magyar 
forradalmi munkás-paraszt 
kormány egész népünk ne-
vében mély részvétét fejezi 
ki a Szovjetunió Kommu-
nista Párt ja Központi Bizott-
ságának, a Szovjeunió Leg-

felső Tanácsa Elnökségének, 
a Szovjetunió kormányának, 
és kéri Önöket, tolmácsolják 
a szovjet népnek, a hős Ko-
marov ezredes családjának, 
hogy mélységes együttérzés-
sel osztozik fájdalmukban." 

Leonyid Brezsnyev, az 
SZKP Központi Bizottságá-
nak főtitkára Karlovy Vary-
ból — ahol részt vesz a 
kommunista és munkáspár-
tok értekezletén — részvét-
táviratot küldött Vlagyimir 
Komarov övegyének és édes-
apjának. 

Részvéttáviratot küldött 
Komarov ezredes tragikus 
elhunyta alkalmából Johnson 
amerikai elnök, Joszip Broz 
Tito jugoszláv köztársasági 
elnök. Részvétüket fejez-
ték ki az NDK párt- és ál-
lami vezetői, Fanfani olasz 
külügyminiszter, Grano Car-
lo, VI. Pál pápa megbízottja, 
Kiesinger nyugatnémet kan-
cellár, Brown angol külügy-
miniszter és Houstonból 47 
amerikai űrhajós is. 

Búcsúzás Komarovtól 
A Komarov temetésének 

megszervezésére kiküldött 
kormánybizottság közölte, 
hogy a leszállás közben el-
hunyt űrhajós hamvait tar-
talmazó urnát Moszkvában, 
a Szovjet Hadsereg Székhá-

zának Vörös Zászlós termé-
ben állítják fel. Azok szá-
mára, akik búcsúznj kíván-
nak az elhunyttól, a terem 
kedden, moszkvai idő sze-
rint 12 órától 20 óráig lesz 
nyitva. 

Gyászol a szovjet főváros 
A gyász fojtogató fájdal-

ma kerítette hatalmába 
Moszkvát. Szovjet hősi ha-
lottja van a legbátrabbak 
tudományának, a világűrku-
tatásnak: Vlagyimir Koma-
rov repülőmérnök-ezredes. 

Hétfőn délelőtt még ezer-
nyi reményben, a várakozás 
lázában élt a szovjet fővá-
ros: ú j diadal születik, tá-
gulnak az emberi megis-
merés határai. Azután el-

maradtak a rádiók adásaiból 
a Szojuz—1-ről szóló jelenté-
sek. 

Mélyen úszó sötétszürke 
felhők borították Moszkva 
egét, amikor hétfőn délután 
moszkvai idő szerint fél hat-
kor a rádió megszakította 
adását és közölte a megdöb-
bentő hírt. Azután már csak 
gyászmelódiák szálltak az 
éterben. (MTI) 

A gyarmati ifjúság napja ajka Imából: 

Fiatalok szolidaritási 
nagygyűlése Szegeden 

A gyarmatosítás és a neo-
kolonializmus ellen küzdő 
ifjúság napja alkalmából a 
KISZ városi bizottságának 
rendezésében tiltakozó és 
szolidaritási nagygyűlést 
tartottak tegnap délután 
Szegeden, a József Attila 
Tudományegyetem aulájá-
ban. A felsőfokú oktatási 
intézmények hallgatóinak, a 
középiskolák tanulóinak, az 
üzemek fiataljainak gyűlé-
sén részt vett Trinh-Bien 
Budapesten tanuló észak-vi-
etnami egyetemi hallgató is. 

Dr. Földi Gábornak, a 
KISZ városi bizottsága tit-
kárának megnyitója után 
Hali János egyetemi hallga-
tó tartott előadást a gyar-
matosítás és a neokolonia-
lizmus elleni harcról. Szá-
mokkal, történelmi tények-
kel bizonyította, milyen 
nagy veszélyt jelent nap-
jainkban is a neokolonializ-
mus. Beszélt a népek össze-
fogásának, s a fiatalok sok-
rétű harcának jelentőségé-
ről. 

A nagy tapssal fogadott 
előadás után Trinh-Bien 
köszöntötte a nagygyűlés 

résztvevőit, majd megrázó 
szavakkal ecsetelte a sza-
badságáért küzdő vietnami 
fiatalok harcát. 

— Véráztatta szülőföl -
dünk szinte minden csa-
ládjából hiányzik valaki — 
mondotta egyebek között. — 
Az amerikai agresszorok ke-
gyetlensége gyászt okoz és 
kihívás valamennyi béke-
szerető nép ellen. De mi 
nem hagyjuk magunkat és 
a testvéri, szocialista orszá-
gok segítségével helytállunk. 

Köszönetet mondott a 
magyar népnek a testvéri 
segítségért, s beszédét ez-
zel fejte be: „Harcolunk a 
végső győzelemig! Éljen a 
népek testvéri harca! Ki az 
amerikai agresszorokkal Vi-
etnamból!" 

A gyűlés résztvevőinek 
együttérzését nagy taps fe-
jezte ki. Ezután Zádori Má-
ria, a KISZ városi bizott-
sága Balázs Béla irodalmi 
színpadának tagja vietnami 
költő versét szavalta. A 
szenvedélyes hangulatú if-
júsági nagygyűlés a tanár-
képző főiskola énekkará-

nak és a zeneművészeti fő-
iskola diákjainak műsorá-
val ért véget. 

* 
Ugyancsak tegnap ren-

deztek szolidaritási gyű-
lést a Ságvári gimnázium 
dísztermében. Ezen részt 
vett Haddadin Zücher jor-
dániai, Dániel Charle Somé 
ghanai Szegeden tanuló 
egyetemista is. A fiatalok 
nagy lelkesedéssel, virággal 
fogadták őket, és tisztele-
tükre műsort adtak. 

A Rózsa Ferenc gimná-
zium diákjai a November 7. 
Művelődési Otthonban em-
lékeztek meg a gyarmati if-
júság napjáról. Még a nagy-
terem is szűknek bizonyult, 
olyan sokan jöttek el, hogy 
tiltakozzanak az USA vi-
etnami agressziója, a gyar-
matosítás, a neokolonializ-
mus ellen. Eljöttek a szo-
lidaritási gyűlésre a sze-
gedi egyetemen tanuló Jo-
nathan L amptei, Martin 
Luther Kiente és Ales Asa-
moa Ali ghanai fiatalok is. 

Az ifjúsági gyűlés itt is 
az iskola tdnulóinak műso-
rával ért végét 

A virágos városért * íoz££io°k 
eve 

Közéletünk hírei 
HAZAÉRKEZETT BERLINBŐL 

A MAGYAR PÁRTKÜLDÖTTSÉG 

Biszku Bélának, a Ma- bői az MSZMP Központi 
gyar Szocialista Munkáspárt Bizottságának küldöttsége. 
Politikai Bizottsága tagjá- a m e l r é s z t n N é m e t 
nak, a Kozponti Bizottság 
titkárának vezetésével ,va - Szocialista Egységpárt VII. 
sárnap hazaérkezett Berlin- kongresszusán. 

ÁTADTA MEGBÍZÓLEVELÉT 
\ A GHANAI KÖZTÁRSASÁG ÜJ NAGYKÖVETE 

Losonczi Pál. a népköz- nagykövetét, aki átadta a 
társaság Elnöki Tanácsának megbízólevelét, 
elnöke hétfőn fogadta Brit- a megbízólevél átadása-
ton Spio-Garbrah rendkí- k m k Tanács el-
vuli es meghatalmazott 
nagykövetet, a Ghanai Köz- n o k e é s a nagykövet rövid 
társaság új magyarországi beszédet mondott. 

ILKU PÁL BU KARESTBEN 
Pompiliu Macoveinek, a 

Román Művelődés- és Mű-
vészetügyi Állami Bizottsá-
ga elnökének meghívására 
hétfő délben Bukarestbe ér-
kezett Ilku Pál, az MSZMP 
Politikai Bizottságának pót-
tagja, művelődésügyi mi-
niszter. Fogadására a bu-
karesti Északi-pályaudvaron 
megjelent Pompiliu Ma-
covei, Alexandru Balaci, a 
Művelődés- és Művészetügyi 
Állami Bizottság elnökhe-

lyettese, Jean Livescu ok-
tatásügyi miniszterhelyet-
tes. Ott volt Vince József, 
hazánk bukaresti nagyköve-
te is. 

Hatnapos hivatalos láto-
gatása alatt Ilku Pál meg-
beszélést folytat Pompiliu 
Macovei-vel, találkozik a 
román kulturális élet vezető 
személyiségeivel, kulturális 
és oktatásügyi intézménye-
ket látogat meg Bukarest-
ben és vidéken. 

Intenzív búza után 
intenzív kukorica 
A Csongrád—Békés megyei 

állami gazdaságok tavaly 
nagy sikerrel próbálták ki 
a Jugoszláviából importált 
SK—l-es jelű intenzív kuko-
ricát. Kataszteri holdanként 
átlagosan 45—50 mázsa má-
jusi morzsoltban számított 
szemtermést értek el. Az ál-
lami gazdaságok hazánkban 
szinte páratlannak számító 
eredményein felbuzdulva az 
idén a szegedi termelőszö-
vetkezetek is termesztik már 
az ú j jugoszláv hibrid ku-
kuricát. A szegedi Felszaba-
dulás Tsz 40, az Üj Élet 
Tsz 10, a Móra Ferenc Tsz 
pedig 20 kataszteri holdon 
vet most az SK—1-ből. 

KISHÁZI ÖDÖN FOGADTA A 
MOLDAVAI K ÜLDÖTTSÉGET 

Kisházi Ödön, az Elnöki Moldavai SZSZK Legfelső 
Tanács helyettes elnöke. Tanácsa elnöksége elnöké-
hétfőn fogadta a moldavai n e k v e z e t é s é v e l h a z a n k b a n 
kulturális napok alkalma- , , , 
ból K. F. Iljaenkónak, a tartozkodo küldöttségét. 

BUDAPESTEN AZ IRAKI KÜLÜGYMINISZTER 

Hétfőn délután hivatalos 
látogatásra Magyarországra 
érkezett dr. Adnan Al-Pacsa-
csi, az Iraki Köztársaság 
külügyminisztere. A Ferihe-
gyi repülőtéren fogadására 
megjelent Péter János kül-

ügyminiszter és Szarka Ká-
roly külügyminiszter-helyet-
tes. Jelen volt a fogadta-
tásnál dr. Mohammed Sa-
teh El-Bayati, az Iraki Köz-
társaság budapesti nagykö-
vete. 

Szibériában 
- meleg v a n . . . 
Miközben Jugoszláviából, 

Bulgáriából és Olaszország-
ból havazásról és hidegről 
érkezik jelentés, Nyugat-
Szibériában szokatlanul ma-
gasra szökött vasárnap a 
hőmérő higanyszála. Egyes 
területeken, ahol télen gya-
kori a mínusz 50 fok, most 
26 fokos meleget mértek. 

Tegnap délután a Haza-
fias Népfront városi bizott-
ságának Vörösmarty utcai 
székházában sokan jöttek 
össze azok közül, akik tíz 
évvel ezelőtt, 1957 tavaszán 
kezdeményezték a Virágos 
Szegedért mozgalmat. 

Hofgesang Péter, a nép-
front városi bizottságának 
titkára megnyitó szavaiban 
köszöntötte mindazokat., 
akiknek érdeme, hogy Sze-
ged általános fejlődésével 
együtt 

sokat szépült, csinosodott 
a város külső képe is. 

Kéri Imre, aki kezdettől 
fogva vezetője a virágosítási 
akciónak, beszámolt arról, 
hogy az elmúlt évtizedben 
sok ezren kapcsolódtak be a 
kezdők példája nyomán a 
mozgalomba. 

Szegeden ma már 4500 kö-
rül van azon házaknak a 
száma, amelyeknek közvet-
len környezetét, udvarát, jár-
dafrontját a 'lakók és a ma-
gántulajdonosok évről évre 
beültetik virággal. a ren-
dért és az egészséges kör-
nyezetért. a szépért lelkese-
dő emberek 

utcák közötti versenyeket 
is kezdeményeztek, 

s ezek a versenyek az utób-
bi években már a kerületek 
között is kialakultak. Egy-
egy kerületben évente 50— 
80 ezer forint értékű társa-
dalmi munkát végez a la-
kosság a virágosítással. Em-
lítésre méltó összhang ala-
kult ki a tanácsok út- és 
járdaépítő munkája és vi-
szonzásként a lakosoknak az 
új járdákat, utakat díszítő 
virág- és faültető munkája 
között. Sőt. a szegedi példa 
a környező községekben is 
követőkre talált. a járás 
falvaiból jöttek népfrontak-
tívisták, hogy átvegyék a 
városiak tapasztalatait. 

a tizedik évfordulón az 
eddigi eredmények arra ser-
kentenek, hogy « népfront a 
többi társadalmi és tömeg-
szervezetekkel együtt, az ál-
talános iskolák úttörőinek és 
a középiskolák KISZ-eseinek 
a bevonásával növelje azok-
nak a számát, akik szív-
ügyüknek tartják a Virágos 
Szegedért mozgalmat, a még 
szélesebb körű társadalmi 
összefogásnak ki kell terjed-

nie arra is, hogy mind a vá-
rosi gondozásban levő köz-
tereket és parkokat, mind 
az egyes emberek által lét-
rehozott és ápolt díszes ut-
caszegélyeket meg is véd-
jék. Hasonlóképpen szüksé-
ges, hogy a mozgalom 

kiterjedjen a város álta-
lános tisztaságának és 
rendjének megőrzésére is. 
Az ankéton résztvevők kö-

zül sokan köszöntötték a 97~ 
esztendős újszegedi Tóth Je-
nőt, aki tíz évvel ezelőtt az 
elsők között kapcsolódott be 
a mozgalomba, s a mostani 
megbeszélésen is megjelent. 

A felszólalók elmondották 
tapasztalataikat, javaslatai-
kat és az elhangzottak alap-
ján újabb elhatározások szü-
lettek. 

A közelgő május elsejei 
ünnepségekre 

a hagyományoknak megfe-
lelően mindenütt elkészítik a 
járdaszegélyeket és kiültetik 
a virágokat. Elhatározták 
azt is, hogy az évforduló 
megünneplésére júniusban 
rózsabált rendeznek, amelyre 
meghívják a Virágos Szege-
dért mozgalomban résztve-
vőket. 

Csongrádtól 
az országhatárig tetőzik 

a Tisza 
Vasárnap Csongrádnál 787 

centiméteres magassággal 
tetőzött- a negyedik árhul-
lám a Tiszán, s végig a 
folyó magyarországi szaka-
szán' beállott a tetőzés. Az 
Alsó-tiszavidéki Vízügyi 
Igazgatóság tájékoztatása 
szerint 30—35 éve nem volt 
ilyen szeszélyes és hosszan 
tartó a Tisza vízállása, mint 
az idén Rohamos apadásra 
még a továbbiakban sem 
számolhatunk. Lassítja az 
apadást, hogy a múlt hét 
végén. szombaton egész 
nap és éjjel csapadékos volt 
az időjárás, s Csongrád me-
gyében, különösen a Tiszán-
túlon néhol 20 milliméter 

csapadékot is mértek. A vé-
dekező munkát nehezítette 
az erős szél is. 

A Körösök és a Maros 
vízgyűjtője számottevő csa-
padékot fog össze ismét, s 
ez Csongrádtól az országha-
tárig tart ja egyszinten a Ti-
sza vízállását. Az újabb 
csapadék növelte a vízzel 
borított területek nagysá-
gát. Torkolati és hordozha-
tó szivattyúkkal Csongrád 
megye területén mintegy 48 
—50 köbméter vizet emel-
nek át másodpercenként a 
Tiszába. Az árvíz elleni vé-
dekezésben dolgozók lét-
száma vasárnap is megha-
ladta még a 900 főt. 

Húszezer C-s 
rendszámú gépkocsi 

A Merkúr igazgatója az autóvásárlásról 

Uj pavilonok a BNV-n 
Három új pavilonnal lepi 

meg idén a BNV a látoga-
tókat. Az egyik az osztrák ki-
állítási csarnok, amely fő-
ként újszerű műszaki megol-
dásával kelt majd figyelmet, 

a másik ű j pavilonba az 
NDK kiállítási anyaga kerül, 
s ez a csarnok üvegfalú lesz. 
A harmadik pavilon: a múlt 
évben épített alumínium-
csarnok „ikertestvére", a 
vásárváros főterére kerül. 

Az elmúlt napokban megkér-
deztük Székely Károlyt, a 
Merkúr igazgatóját, hogy 
hány új személyautót ad-
nak el Magyarországon 
1967-ben? 

— Legalább 20 ezerre szá-
mítunk. Eddig általánosan 
két esztendő kellett ahhoz, 
hogy valaki az előzetes je-
lentkezés után hozzájuthas-
son kocsijához. Közismert 
hogy jelenleg még nem telí-
tett a magyar autópiac és 
jó időnek kell eltelnie ad-
dig, amíg az autószalonok 
azonnal ki tudják szolgálni 
a gépkocsi-vásárlókat. Arra 
számítunk, s a vevők is jog-
gal bíznak benne, hogy egy 
év múlva már nem kell 
hosszab időt várni a kiuta-
lásra. 

— Nyitnak-e vidéken is 
autószalonokat ? 

— A külföldi autógyárak 
egyrésze szívesen nyitna au-
tószalont —de csak Buda-
pesten. Mi viszont vidéken 
is „terjeszkedni" szeretnénk: 
Tiszántúlon. Debrecenben, 
kívánunk elosztóhelyet lé-
tesíteni. Dunántúlon pedig 
Székesfehérvárott. A követ-
kező esztendőkben minden 
megyeszékhelyen létesítünk 
egy Merkúr központot, amely 
tanácsadással és felvilágosí-
tással foglalkozna. 

— Milyen kocsira kell 
legkevesebbet várakozni? 

— Skoda 1000-esekből van 
még a raktáron, így ezt a tí-
pust azonnal szállíthatjuk. 

Zs. I. 
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