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Fellőtték a harmadik 
szovjet mesterséges holdat is 

I A lakosság szükségleteinek 
1 b iz tos í tásáért 
H Működésben a ponthegesztőgép. A Szegedi Tömegcikk 
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Moszkva (TASZSZ). A nemzetközi geo-
fizikai év programjának megfelelően a 
Szovjetunióban 1958. május 15-én felbo-
csátották a harmadik mesterséges hol-
dat. 

A harmadik szputnyik felbocsátásának 
célja, hogy tudományos kutatásokat vé-
gezzenek a légkör felső rétegeiben és a 
kozmikus térségben. 

A harmadik szovjet mesterséges hold 
elindult pályáján, amelynek hajlásszöge 
az Egyenlítő síkjához képest 65 fok. 

A szputnyik pályájának legnagyobb 
magassága a Föld felszínétől számitva 

1880 kilométer. a föld körüli keringé-
sének ideje 106 perc. 

A szputnyik elvált a hordozó rakétá-
tól, amely a mesterséges hold pályájá-
hoz közel végzi mozgását. 

A harmadik szovjet mesterséges hold 
kúpos alakú, alapjának átmérője 1,73 
méter, magassága 3,57 méter, a kiemel-
kedő antenna méretei nélkül. A szput-
nyik súlya 1327 kilogramm, ebből a tu-
dományos kutatások végzését szolgáló 
műszerek, a rádiómfiszerek és az üzem-
anyagforrások súlya 968 kilogramm. 

Mit „tud" a Szputnyik III ? 
A szputnyflcon elhelye-

zett műszerek lehetővé te-
szik, hogy a mesterséges 
hold pályájánefc egész hosz-
szán az alábbi kutatásokat 
végezze: 

A légkör nyomása is ösz-
szetétele a felső rétegek-
ben; 

a pozitív ionok koncentrá-
ciója; 

a szputnyik elektromos töl-
tésének nagysága és a Föld 
elektrosztatikus mezejének 
feszültsége; 

a Föld mágneses mezejé-
nek feszültsége; 

a Nap korpuszkuláris su-
gárzásának ereje; 

az elsődleges kozmikus su-
gárzás összetétele és variá-
ciói, a fotonok és a nehéz 
magok eloszlása a kozmikus 
sugarakban; 

a mikrometeorok; 
a szputnyik belsejének 

és felületének hőmérséklete. 
A kitűzött program lehető-

vé teszi, hogy a Szputnyik 
III. által nagy magasságba 
emelt műszerek segítségével 
egész sor geofizikai és fizi-
kai problémát tanulmányoz-
zanak. 

A tudományos megfigyelé-
sekből szerzett adatoknak a 
Földön működő megfigyelő-
állomások részére történő to-
vábbítása végett a Szput-
nyik Ill.-on nagy szelekti-
vitású, sokcsatornás, tele-

metrikus rendszert létesítet-
tek. A harmadik mestersé-
ges holdat ellátták különle-
ges adóberendezésekkel, me-
lyek alapján méréseket lehet 
eszközölni a szputnyik pá-
lyájának koordinátáira vo-
natkozóan. 

Hogy a világ széles tudo-
mányos körei is bekapcso-
lódhassanak a harmadik 
szovjet mesterséges hold 
megfigyelésébe, a harmadik 
szputnyikon elhelyeztek egy 
rádió-adókészüléket. amely 
szakadatlanul távíró-üzene-
teket küld 20,005 megaherz 
frekvencián, 150,300 millsze-
kund hosszúsággal, nagy 
sugárzó erővej. 

Mi irányítja 
a tudományos 

műszerek munkáját ? 
A Szputnyik Ill.-on elhe-

lyezett tudományos és rádió-
technikai műszerek munká-
ját egy programmatikus be-
rendezés irányítja. A szput-
nyikon elektromos áramfor-
rásokon kívül napfény hatá-
sára működő telepeket i6 el-
helyeztek. 

A Szputnyik Ill.-on elhe-
lyezett műszerek normális 
működéséhez szükséges hő-
mérsékletet hőszabályozó ké-
szülékek biztosítják, ame-
lyek különleges berendezé-
sek segítségével változtatják 

99Békében akarunk élni9 
felnőni9 alkotni . • 

Szegedi fiatalok tüntettek a szovjet békekezdemé-
nyezések mellett a KISZ tegnapi békegyüiésén 

A népek barátsága hónap-
jának ünnepségei során teg-
nap, csütörtökön délután a 
szegedi Ifjúsági Házban a 
Magyar Kommunista I f júsá-
gi Szövetség városi bizottsá-
ga rendezett ifjúsági béke-
gyűlést. Szeged fiataljai, 
KISZ-szervezeteinek tagjai 
töltötték meg ezalkalommal 
a székház nagytermét. Czi-
kora Sándor, a KISZ városi 
bizottságának tagja nyitotta 
meg a békegyűlést, majd 
Csíkos Gábor, a Radnóti 
Gimnázium tanulója Rad-
nóti Miklós: -Himnusz a bé-
kéről* című versét szavalta 
el. A KISZ-fiatalok felada-
tairól a békeharcban dr. Lő-
kös Zoltánné, a KISZ szege-
di végrehajtó bizottságának 
tagja tartott beszámolót. 

Szólott a második világ-
háború óta eltelt esztendők 
békeharcairól, az imperialis-
ták háborús uszításairól, a 
Szovjetunió történelmi je-
lentőségű béketevékenységei-
nek eredményeiről. Foglal-
kozott a békeharc jelenlegi 
helyzetével, az imperialis-

ták fegyverkezési hajszá-
jával, s részletesen vázolta 
a kiszisták feladatait. 

Dr. Lőkös Zoltánné érdek-
lődéssel figyelt és tapssal fo-
godott beszéde után az if-
júsági békegyúlés résztvevői 
táviratot intéztek a Orszá-
gos Béketanácshoz. "Tiltako-
zásunkat fejezzük ki Nyugat-
Németország atomíelfegy-
verzése ellen — hangzott töb-
bek között a távirat. — 
Édesapáink, édesanyáink 
mérhetetlen sokat szenved-
tek a háború, a fasizmus 
alatt és nem akar juk, hogy, 
a német militarizmus új já-
éledésével ú jabb veszély fe-
nyegesse a világot, a mi fia-
tal életünket is Kérjük, to-
vábbítsák azon követelésün-
ket,1 hogy a nagyhatalmak 
vezetői a szovjet javaslatok 
alapján tárgyaljanak és 
hozzanak azonnal határoza-
tot a nyugati országokban is 
az atomfegyverkísérletek 
megszüntetéséről. Mi béké-
ben akarunk élni, felnőni, 
alkotni, erősíteni szabad ha-
zánkat*. 

a sugárzás és a felületi tük- s 
röződés mérvét. 

A harmadik szputnyik H 
megfigyelése, a róla érkezőm 
tudományos értesülések vé. fs 
tele és pályája koordinátái-W: 
nak mérése külön erre asi 
célra létesített tudományos g 
állomásokon történik, a m e - | 
Iveket nagy mennyiségű rá-
diótechnikai és optikai esz-
közökkel szereltek fel. A rá-
diótechnikai állomásokról a 
szputnyik koordinációjára 
vonatkozóan érkező adatok 
automatikusan átalakulnak, 
egységes csillagászati idő-
höz kapcsolódnak, és az ösz-
szekötő vonalakon a koordi-
nációs kiszámító központba 

.jutnak. A mérésekre vonat-
kozóan a különböző tudomá-
nyos állomásokról a kiszá-
mító központba érkező érte-
sülések automatikusan gyor-
san működő elektronikus 
számológépekbe kerülnek, 
ezek kiszámítják a Szput-
nyik III. pályájának fő ada-
tait, és elkészítik a reá vo-
natkozó csillagászati naplót. 
A megfigyelésekben nagy-
számú optikai megfigyelő-
állomás, csillagvizsgáló, rá-
öióklub és rádióamatőr is 
részt vesz. 

A harmadik szovjet mes-
terséges hold és hordozó-
rakétája a felkelő és le-
nyugvó Nap sugaraitól meg-
világítva látható lesz. 

A harmadik szovjet mes-
terséges hold újabb szakasz 
azokban a széleskörű tudo-
mányos kutatásokban, ame-
lyek a légkör felső rétegeire 
és a kozmikus térség tanul-
mányozására vonatkoznak. A 
szovjet tudósok ezen újabb, 
nagy vívmánnyal gazdagít-
ják a világ tudományát. 

( L i e b m a n n felv ) 

Szeged j o b b vízellátásáról 
tárgyalnak ma Budapesten 

a tanács vezetői 
Újszegedről vezetnek át vizet — Három új. anyakutat fúrnak 

augusztusig — A lakosság foktízóit takarékossága 
, jelenleg elengedhetetlen 

is egy-egy lakos napi víz-
szükségletének biztosításá-
ban. . 

A fagyosszentek jövetelét Kapacitása 24 óránként 13 
is megelőzve, a hirtelen be- ezer köbméter víz, amely — 
tört kánikula hatására fel- 110 litert számítva naponta 
mondták a szolgálatot a má- egy-egy lakosra — elegendő 
sodik és a harmadik eme- lenne. A 13 ezer köbméter Párizsban például a napi 
Ieti lakások és intézmények vízre azonban rákapcsolnak norma ugyancsak 110 liter 
vízcsapjai. Egy hét óta min- az üzemek is, s évről évre v í z főre. Értnél, s a mi 
dennap reggel fél 7-től este egyre jobban. Tavaly ápri- jelenlegi szükségletünknél is 
fél 9-ig "beszáradnak* ezek lisban például a Paprikafel- tovább kívánja emelni a víz-
a csapok és egyéb vízgyűjtő, dolgozó Vállalat 2406 köb- fogyasztást a szegedi városi 
öblítő alkalmatosságok. Ez a méter vizet fogyasztott, az tanács egy-egy főre na-
jelenség sajnos nem új, már idén áprilisban pedig már Ponta körülbelül 120—140 
az előző évek nyarairól is 5111 köbmétert. Úgyszintén literig. Aki a megengedett 
ismeretes, mértékében azon. a Szalámigyár a tavalyi áp- norma helyett több vizet fo-
ban évről évre egyre na- rilis havi 4421 köbméteré- Eyaszt, azt progresszíve adóz-
gyobb, a megnövekedett víz- vei szemben 5350-et, a Tej- ta t ják meg. Csakhogy itt 
fogyasztás, vízszükséglet mi- üzem 3040 helyett 4114-et, tar tanánk már! — mondja 
att. A nyári időszakban fel- a Vegytisztító Vállalat a e r r e a z olvasó, miközben 
lépő vízszűke okát kutatva múlt esztendei 804 köbmé- bosszankodik a "beszáradt* 
Domaházi Antalhoz, a Víz- teres havi fogyasztásával vízcsap láttán. A lakosság 
művek igazgató főmérnöké- szemben 1839-et. 
hez fordultunk 
tásért. 

Az artézikutas 
lakóit leszámítva, 
lül 

segítsége nélkül viszont hir-
felvilágosí- C s a k néhány "üzemet te- f f 1 ?" é s f tmeneí i leg nemle-

területek 
körülbe-

hatvanezer ember számára 
termel vizet Szegeden a 
Vízművek. 

Ülést tartott 
a Minisztertanács 

A kormány Tájékoztatási gyar Népköztársaság kor-
Hivatala közli: mánya és a Jugoszláv Szö-

A Minisztertanács csütör- vetségi Népköztársaság kor-
töki ülésén megtárgyalta és mánya között a határvizek 
kisebb módosításokkal elfő- halászatáról Belgrádban alá-
gadta a vállalati jogtanácso- írt egyezménynek törvény-
sokról és jogi előadókról szó- erejű rendelettel történő ki-
ló kormányrendeletet. hirdetéséhez. 

A Minisztertanács határo- Meghallgatta és jóváhagy-
zott az 1958. évi bér- és a Minisztertanács Nagy 
munkaügyi tartalékkeret fel- T . . . . . . 
használása, valamint a vál- könnyűipari mimsz-
lalati felszámolásokból eredő ter és Incze Jenő külkeres-
igények érvényesítésének le- kedelmi miniszter beszámo-
zárása ügyében. Elfogadta a lóját a brüsszeli világkiállí-
magyar—szovjet állategész- tás magyar pavilonjának 
ségügyi egyezmény megkö- megnyitásáról és a megnyi-
tésére a földművelésügyi tás óta szerzett tapasztala-
miniszter által beterjesztett tokról, majd folyó ügyeket 
javaslatot, hozzájárult a Ma- tárgyalt. 

kintve: 
sürgősen megvizsgálandó, 
hogy indokolt-e a megnö-
vekedőit vízfogyasztás 
ezekben az üzemekben és 
más vállalatoknál is. 
Magasra szökött a háztar-

tási vízszükséglet, illetve 

het megoldani a vízszűke 
okozta problémát, habár ép-
pen a mai napon 

nagyarányú és gyors |jlé-
péseket tesz a városi ta-
nács a vízszükséglet töké-
letesebb kielégítésére. 

Legelső teendő áthozni az 
vízfogyasztás is. A múlt esz- újszegedi víztorony — amely 
tendő áprilisában 142 ezer percenként 2200 litert kapa-
köbmétert fogyasztottak a citál — felesleges vizét. Há-
háztartások, az idén pedig 
már 163 ezret, vagyis a Víz 
művek kapacitásába beszá-
mított egy-egy lakosra eső 
napi 110 liter víz helyett ál-
talában ennek kétszeresét, 
sőt háromszorosát fogyaszt-
ják. A Kállay Ödön utca 6. 
szám alatti lakosok például 
24 óra alatt fejenként 383, a 
Széchenyi tér 7 lakói 382, a 
Kárász utca 16. szám alatti 
lakók pedig kerek 300 liter 
vizet fogyasztanak. A to-
vábbi példák felsorolásával 
teleírhatnánk ugyan az új-
ság lapjait, de abból víz 
mégsem fakadna, azaz hogy 
még i s . . . 

A százezer lakosú Szeged 
— amelyből csak 60 ezer 
lakos szorul a Vízművek 
vízellátására — a világvá-
rosok szintjén áll jelenleg 

(Folytatás az 5. oldalon) 

Csehszlovák 
hangverseny-matiné 

Szegeden 
Vasárnap délelőtt 11 óra-

kor — a népek barátsága 
hónapja rendezvényeinek 
keretében csehszlovák hang-
verseny-matinéra kerül sor 
a Szegedi Nemzeti Színház-
ban. A Bartók Béla Szimfo-
nikus Zenekar a Filharmó-
nia rendezésében Dvorzsák, 
Janacek, Fibich és Mozart 
zenemüveiből ad műsort. A 
koncerten közreműködik La-
diszlav Jasek neves prágai 
szólista. Vezényel: Fejér 
György. 


