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A 18. fordulat u tán 

Uisszatért a földre 
a szovjet űrhajó-szputnyik 

A szovjet t u d o m á n y kor szaka lko tó sikere 

A TASZSZ jelentette: 
Miután véget ért az egy 

napra tervezett kutatási 
program és adatokat nyer-
tek az állatok élettevékeny-
ségéről, valamint az űrhajó-
szputnyik irányító rendszer 
rének kifogástalan működé-
séről, a 18. fordulat közben 
utasítást adtak az űrhajó-
szputnyiknak, hogy térjen 
vissza a Földre. Az űrhajó-
szputnyik vezérlő és fékező 
berendezése nagy pontosság-
gal működött és ez lehetővé 
tette, hogy az űrhajó a meg-
batározott körzetben, a meg-
adott ponttól köriilbelül 10 

kilométer távolságra érjen 
földet. 

A 4600 kilogramm súlyú 
űrhajó-szputnyik (ebbe a 
súlyba nem számit bele a 
hordozó rakéta utolsó fo-
kozata), amelyet megfelelő-
képpen hőállóvá tettek, si-} 
kerrel áthaladt a földi at-
moszférán, az űrhajó-szput-
nyik és a kísérleti állatokat 
tartalmazó és az űrhajóról 
leválasztott tartály sikere-
sen földet ért. 

A repülőgépek és helikop-
terek orvosi és műszaki sze-
mélyzetet szállítottak a le-
szállás helyére. Valamennyi 

kísérleti állat, köztük a 
Sztrelka és Belka nevű ku-
tyák, a repülés és a földet-
érés után jól érzik magukat. 

Ily módon a történelem-
ben első ízben tértek vissza 
sértetlenül a Földre olyan 
élőlények, amelyek több 
mint 700 000 kilométer utat 
tettek meg a kozmikus tér-
ben. 

A szovjet tudósok, mérnö-
kök, műszakiak és munká-
sok tehetségéből született 
űrhajó-szputnyik felbocsátá-
sa és a Földre való vissza-
térése az ember bolygóközi 
repülésének előhírnöke. 

Vidáman, bizakodva ünnepelték 
Szeged dolgozói az alkotmány napját 

és a tanácsok jubileumát 

A m e g o l d o t t f e l a d a t o k 
Milyen feladatot is oldott 

meg a szovjet tudomány az-
zal, hogy 24 órás űrutazás 
után épségben visszahozta a 
kísérleti állatokat? 

A szovjet űrhajó-szput-
nyik az utolsó fokozat nél-
kül is 1600 kilogramm súlyú 
volt. R. Grigarjev kandidá-
tus szerint ahhoz, hogy egy 
ki logramm Súlyt a Föld fel-
színéről 320 kilométerre le-
vő pályájára juttassanak, 
mintegy három és fél millió 
méter-kilogramm m-unkát 
kell elvégezni. , 

A szovjet rakétát tehát 
olyan különleges hajtóanyag 
juttatta pályájára, amely en-
nek a teljesítménynek több-
ezerszeresére volt képes. 

A szovjet rakétatechnika 
ragyogó diadala az a fé-
kező és irányító berende-
zés Is, amely . rendkívül 
nagy pontossággal hozta 
vissza az óriás űrhajót . 
Az első vélemények sze-

r int 
a kísérleti állatokat tartal-
mazó tartály csak kevéssel 
a Föld felszíne felett vált 
el az ürha.ió-szputnyíktól, 
A szovjet technika kimá-

gaslő sikerének számít az a 
különleges védőberendezés, 
amely a hatalmas sebesség-
gel száguldó űrhajó-szput-
nyikot földkörüli ú t ján meg-
óvta az átmelegedéstől. 

A kísérleti állatok kabin-
jában a maximális hőmér-
séklet, az első hírek sze-
rint, még visszatérés köz-
ben sem emelkedett a 36— 
38 fok tőié. 
Rendkívül nagy sikernek 

számít a különleges televí-
ziós berendezés elkészíté-
se is. 

Az ú j televíziós berende-
zés nem csupán álló, ha-
nem mozgó képeket köz-
vetített a földi megfigyelő-
állomások számára. 
Nagy jelentősége van an-

nak is, hogy a szovjet tudó-
sok pontosan a megadott 
pályán tudták tartani * 
szputnyikot. Felmerül a kér-
dés: miért volt szükség ar-
ra, hogy ezt a pálvasíkot 
320 kilométerrel a Föld fel-
színe felett válasszák meg ' 
A magyarázat rendkívül 
egyszerű: ebben a magas-
ságban a tudomány mind-' 
azokat az adatokat össze-
gyűjthette már . amelyek 
szükségesek az űrrepülés el-
ső szakaszának előkészítésé-
hez: 

A legnagyobb sikernek 
természetesen az számít, 
hogy a kísérleti állatokat az 
egész út során sikerült ép-

ségben megőrizni Ez azt je-
lenti, hogy 

a szovjet tudósok olyan 
berendezést dolgoztak ki, 
amely megfelelő védelmet 
nyúj t a fel- és leszállás 
során a szervezetre nehe-
zedő hatalmas túlterhelés, 
valamint a súlytalanság 
következtében fellépő bio-
lógiai hát isok ellen, 
ugyanakkor megvéd m 
kozmikus sugárzás káros 
következményeitől. 

A Prgvdában közzétett ké-
pek mutatják, hogy az álla-
tok testén nincs különleges 
védőruha. így 

a szükséges eredményt 
nem védőruhákkal, hanem 
magának a kabinnak kü-
lönleges bermetizálásával 
érték eL . 
Mér a hét első napjaiban 

ú j abb adatok közzétételére 
is sor kerüL 

M e g f i g y e l é s alatt á l lot tak az a r a t á s o k 
Az űrhajó fülkéjében 
a Belkával és a Sztrelká-
vaj együtt utazott néhány 
egér és patkány is. Az 
"Utasok* kőzött voltak le-
gyek, növények, gombák 
és egyes növények mag-
vai. 

Ezeket azért küldték a vi-
lágűrbe, hogy visszatérésük 
után meg lehessen állapíta-
ni, milyen hatást gyakorol 
a világűrben az utazás az 
élő szervezetekre. A tudósok 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

M a délután koszorúzás 
a román hősi emlékműnél 
Románia felszabadulásénak, 16 évfordulója alkalmá-

ból ma, kedden délután 5 órakor koszorúzást ünnepséget 
rendez a III. kerületi tanács végrehajtóbizottsága és a ke-
rületi népfrontbizottság a belvárosi temetőben emelt ro-
mán hősi emlékműnél. A koszorúzáson részt vesznek a 
helyi párt-, állami és társadalmi szervek küldöttei, a sze-
gedi üzemek, hivatalok, intézmények képviselői is. Ünnepi 
beszédet mond Vincze Antal, a III. kerületi tanács végre-
hajtóbizottságának elnöke. 

A szegedi tanácsházán rendezett ünnepi tanácsülésen Németh Károly elvtárs, az 
MSZMP Központi Bizottságának mezőgazdaság] osztályvezetője a "Kiváló ter-
melőszövetkezeti tag* oklevelet és kitüntetést adja át a Felszabadulás Termelőszö-
vetkezet egyik tagjának, László Pétcrnének, aki 16 szövetkezeti társával együtt része-

sült ebben a kitüntetésben 

Ünnepi tanácsülés 
Károly elvtárs Németh 

ezután 
"Elismerő oklevelet* adott, 
át a. Szeged megyei jogú 
városi tanács nevében tíz-
éves eredményes munká-
juk elismeréséért 19 vá-
rosi és kerületi tanácstag-
nak, valamint 80 tanácsi 
dolgozónak. 

Az elismerő oklevelek át-
adása után a tízesztendős 
Felszabadulási Termelő6zÖ-

A Szeged megyei jogú vá- gazdasági dolgozó tóvá-
rosi tanács, az L, II. és Hl. kenykedik. 
kerületi tanács augusztus A két alapvető- osztály 55 
20-án délelőtt ünnepi ülé- százalékát adja a .tanács-
sen emlékezett meg az al- nak. 
kotmány törvénybeiktatásá- A. továbbiakban ismertet-
nak 11. és á tanácsok meg- te a tanács kommunális és 
alakulásának 10. évforduló- kulturális eredményeit. El-
járói. Az ünnepi tanácsúié- mondotta, hogy a tanács tíz-
sen megjelent Németh Ká- éves működése nyomán 
roly, az MSZMP Központi megváltozott a város arcu-
Bizottságának osztályveze- lata, az egész váro6 fejlő-
tője is. dött, megszépült. 

Ünnepi beszédet mondott A lakosság is támogatja a vetkezet elnökének, 
Biczó György, a Szeged tanács kezdeményezéseit. _. _• 
megyei jogú városi tanács Az elmúlt évben például a Árendás Györgynek a-Szo-
végrehajtó bizottságának városfejlesztési összegeket a cialista munkáért érdem-
elnöke. lakosság munkájával nagy- erem* kitüntetést 
— Szerte az országokban mértékben meg tudták nö- adta át az Elnöki Tanács 

a tanácsokban a dolgozó nép vélni. A város lakossága nevében, 
igazi képviselői ülnek, több mint másfélmillió fo-
olyan emberek, akikben a rint társadalmi munkával 
dolgozók bíznak — mon- járul hozzá a községfej lesz-
dotta Biczó György. — A tési tervek fejlesztéséhez. 

réteg A z ünnepi beszéd után 
Németh Károly, az MSZMP 
Központi Bizottságának 

tanácsokban minden 
képviselve van. 

A három kerületi tanács-
ban és a megyei jogú vá-
rosi tanácsban Szegeden 
121 munkás és 27 mező-

Fodor István, az újszegedi 
Haladás Termelőszövetke-
zet elnöke pedig "Munka 
érdemérem* kitüntetésben 
részesült. 
Végezetül a megalakulá-

Idegenforgalmi rekord 
a Szegedi Ünnepi Hetek utolsó két napján 

A játékok utolsó két elő- hárult a MÁV-ra is, hiszen delkezésére álló száláshe-
a'dási napja 4 jó idővel az érkező, rendes járatokon lyek telítettsége. A két na-
együtt ú jabb rekordot hozott, és a délutáni külön-sebesvo- pon összesen mintegy 8 ezer 
a város idegenforgalmában naton kívül még három vendégnek biztosítottak szál-
is. Az utolsó két nap tehát mentesítő vonat futott be lást. igénybe véve — autó-
nemcsak záró aktusa, hanem Szeged-Nagyállomásra. Kő- sok és motorosok számára — 
egyúttal koronája is volt az rülbelü! 2—3 ezerre tehető a a dorozsmai és sándorfalvi 
ez évi szabadtéri játékok- vonaton érkezettek száma szálláshelyeket is. 
nak. ezen a napon. Feladatokban, sikerekben. 

Augusztus 19-én- már so- Augusztus 21-én, vasárnap változatos eseményekben 
kan megérkeztek a másnap; tovább fokozódott ez a ven- gazdag egy hónap ért vé-
előadás vendégei közül. Más- dégforgalom. Ujabb 72 autó- get vasárnap: a Szegedi Ün-
nep, szombaton aztán meg- busz hozott további vendé- nepi Hetek hónapja. Már 
indult az invázió. Ezen a geket s befutott két külföl- most bizonyos, hogy az ün-
napon összesen 21 belföldi di autóbusz is lengyel turis- nepi hetek sikere — a múlt 
autóbusz hozta az érdeklő- tákkal. Ezen a napon nem évihez hasonlóan most sem 
dők.et az ország minden ré- volt ugyan különrenülőgép. maradt el. 
széből: Pécsről és Debrecen- viszont az előző napinak két- A minden részletre kiter-
ből. Miskolcról és Szombat- szeres — pontosan 6 men- jedő felmérés még csak ez-
belvról. Sztálinvárosból és tesítő vonat — futott be a után következik.. Minden bi-
Biídapestről. A fővárosból nagvállomásra a zsúfolt ren- zonnval ez a felmérés is iga-
érkezett egy különrepülő- ^ j á r a t o k o n k í v ü l z o l i a töretlenül ívéi 
gep, valamint egy személy-. . _ ,. ,, . . . . . 
gépkocsi-karaván, 20 autó- Maximális volt a Szegedi fölfele a Szegedi Szabadtéri 
val. Jelentős megterhelés Idegenforgalmi Hivatal ren- Játékok híre és jelentősége elnóket, Ligeti Lajost, a sze-

osztályvezetője a Népköz- sának 10 évfordulóját ün-
társaság Elnöki Tanácsa, neplo Felszabadulás Terme-
illetve a Szeged megyei lőszövetkezet 17 tagjának a 
jogú városi tanács veze- "Kiváló termelőszövetkezeti 
tőinek nevében kitünteté- tag.- oklevelet és kitünte-
seket, okleveleket adott át. tést adott át. A kitüntetett 

Megemlékezett arról, hogy termelőszövetkezeti tagok a 
az Elnöki Tanács a Szeged következők: Dudás Mihály, 
megyei jogú városi tanács László Péterné, Martonos' 
két dolgozóját, Bárdos Mik- Istvánné, Zakar Mihály, 
lóst, az építési és közieke- Venczel József. i f j . Szabó 
dési osztályának vezetőjét Ferenc, Gera András, Bi-
"Szocialista munkáért ér- busz Kálmán, Juhasz ^ Pál. 
demérem—mel, Kalmár Fe- Kasza Zsigmond, Szekeres 
rencet, a tervosztály veze- András. Kudjer Antal, Sze-
lőjét pedig -Munka érdem- uási György, Bedő Dezső, 
érem*-mel tüntette ki. A Szénási Györgyné. Hegedűs 
két tanácsi vezető már a Ferenc és Molnár Vencel, 
múlt héten megtartott par- Az ünnepi tanácsülés Nagy 
lamenti ünnepélyes alka- István, a Hazafias Népfront 
lomkor átvette a kitünteté- szegedi t i tkárának zársza-
seket. vával ért véget. 

G y ű l é s e k , n é p f r o n t e s f e k 

Augusztus 20-án a Fáklya gedi Papucsos Ksz tagját, s 
Mozi k'erthelyiségében a Fekete Andrást, a csanád-
szegedi kisipari szövetkeze- palotai ksz elnökét a "Kts-
tek csaknem kétezer dolgo- ipari szövetkezet kiváló dol-
zója nagygyűlésen ünnepel- gozója* oklevéllel és jel-
te alkotmányunk évforduló- vénnyel tüntették ki. A sze-
iát. Ez alkalommal emlékez- gedi szövetkezeti énekkar, a 
'ek meg a nemzetközi szö- pusztamérgesi énekesek és a 
vetkezeti napról is és hó- makói ksz-ek táncosai szó-
rom ksz-dolgozót, Méreg rakoztatták ezután a nagy-
Antalt, a pusztamérgesi ksz számú közönséget. 

(Folytatás az 5. oldalon) 
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