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II negyedik 
szovjet szputnyik-ürhajót 

élőlényekkel bocsátották fel 
Az űrhajó a meghatározott tervek szerint, utasításra leszállt 

a Szovjetunió megadott területén 
A világúrkutatási munkaterv alapján 

1»61. március 9-én a Szovjetunióban fel-
lőttek a negyedik szputnyik-űrhajót. A 
földkörüli pályára vitt szputnyik-űrhajó 
súlya a hordozórakéta utolsó fokozata nél-
kül 4700 kilogramm volt. 

A szputnyik-űrhajó a számítotthoz kö-
zeli pályán keringett. E pálya legalacso-
nyabb pontja 183,5 kilométerre, legmaga-
sabb pontja 248,8 kilométerre volt a Föld 
felszínétől. A pályasíknak az egyenlítő 
síkjával bezárt hajlásszöge 64 fok 56 perc. 

A felbocsátás fő célja a szputnyik-űr-
hajó további szerkezeti tökéletesítése, va-
lamint a rajta elhelyezett és az ember 
űrrepüléséhez szükséges feltételeket bizto-
sító rendszerek tökéletesítése volt. 

A szputnyik-űrhajóban elhelyeztek egy 
kabint, benne kísérleti állatokat, egy 
Csernuska névre hallgató kutyát és más 
élőlényeket, továbbá távmérő- és televí-
ziós rendszereket, egy rádiórendszert pá-

lyamérésekre, valamint rádió adó-vevő be- p 
rendezést. Ifj 

A, berendezések az egész repülőút alatt !j 
kifogástalanul működtek. 

Az előírt kutatóprogram végrehajtása I j 
után az úrhajó-szputnyik még ugyanaz !:] 
nap, utasításra leszállt a Szovjetunió meg- Hj 
adott területén. 

A földet ért űrhajó előzetes vizsgálata II 
azt mutatta, hogy a kísérleti állat közér- 11 
zete normális. 

A negyedik szovjet szputnyik-űrhajó 
felbocsátása és sikeres visszahozása ered-
ményeképpen értékes adatokat kaptak 
mind az űrhajó szerkezeti berendezései-
nek munkájáró, mind a repülőútnak az 
élő szervezetekre gyakorolt hatásáról. 

At adatfeldolgozás és az adatok tanul-
mányozása folyik. A repülőúton részt 
vett élőlényeket megfigyelés alatt tartják. 

Szavazási vitai 
az ENSZ-ben i 

@ 1 
Normarendezés | 

és keresel 
# | 

A „lebegő 
ember 

i n ) 

rádiójukból értesültek a vá-
rakozók elsőnek az óriási 
jelentőségű tudományos ese-
ményről. A máskor megle-
hetősen szigorú moszkvai 
közlekedési rendőrök ezút-
tal nem figyelmeztették a 
sofőröket, hogy eltorlaszol-

unió embert a világűrbe. 
Hruscsov már akkor rámu-

A szputnyik-űrhajó berendezései, 
műszerei tökéletesen működtek 

A szovjet rakétatechnika dósok ezúttal valamivel ala- apogeumot (a pálya legala-
új, nagyszerű diadala — a csonyabban választották meg csonyabb pontja) is. 
csaknem öt tonnás szput- a szyutnyik keringésének pe- A szovjet rádiót, a lapok 
nyik-űrhajó felbocsátása és ingeumát (a pálya legmaga- szerkesztőségeit a délutáni 
visszatérítése — valóban sabb pontja) és ennek meg- óráktól kezdve telefonhívá-
s-kozmikus sebességgel* ter- felelően módosították az sok ezrei árasztották eh 
jedt el a szovjet főváros-
ban. Röviddel azután, hogy Pontosság, tervszerűség — siker 
a TASZSZ közleményét elő-
ször adta hírül a rádió, már Az első tudományos kom- tartály pontos visszatéri-
szinte egész Moszkva csak mentárok mindenekelőtt ar- lését, 
az új szputnyik-űrhajóról be- ra a pontos tervszerűségre 
szél. Az autóbusz-megállók- hívják fel a figyelmet, amely valamint a hőszigetelést és 
nál sorbanállók előtt gép- a szovjet szputnyik-űrhajók a biológiai védelmet. Ez 
kocsik fékeztek s bekapcsolt fellövésében megnyilvánul. a z o n ban önmagában még 

A Szovjetunió már ma ab- , ,„ 
ban a helyzetben van. n e m elegendő, 
hogy rakéta segítségével Emlékezetes, hogy 1959 
rövid űrutazásra akár em- őszén, amikor N. Sz. Hrus-
bert is fellőhetne a világ- , ., . „ .... 
» r b e csov az Amerikai Egyesült 

Ismeretes, hogy szovjet tu- Államokban járt, amerikai 
dósok több ízben hajtottak újságírók megkérdezték tőle, 

„ , , „ végre sikeres rakétakísérle- mikor -dob ki* á Szovjet-
ják az autóbusz megállóját... teket állatokkal. Ez azt bi-

A Kremlben ezen a napon zonyítja, hogy 
ült össze tanácskozásra a tökéletesen megoldották 
fiataj építők kongresszusa. többek között a műszeres- (Folytatás a 2. oldalon.) 
A több mint kétezer i f j ú 
percekig tartó dübörgő taps-
viharral, hurrával fogadta 
n TASZSZ közleményét, 
amelyet a tanácskozás mene-
tét megszakítva ismertettek. 

A szovjet rádió többször 
sugározta a TASZSZ nagy-
jelentőségű közleményét, a 
moszkvai televízió pedig ez-
zel a közleménnyel indítot-
ta meg esti adását. 

A negyedik szovjet szput-
nyik-űrhajó fellövéséről ed-
dig még nem születtek tudo-
mányos kommentárok, az 
első szakértői vélemények 
azonban egyöntetűen annak 
jelentőségét hangsúlyozzák, 
hogy a szputnyik-űrhajó 
pontosan a megadott kör-
zetben ért földet. Ez a tény 
a szputnyik-űrhajó berende-
zésének, műszereinek tökéle-
tes munkáját igazolja, azt 
tanúsítja, hogy a szovjet, tu-
dósok már valóban a leg-
utolsó akadályokat hárítják 
el az első űrhajós utazása 
elől. 

A decemberben fellőtt har-
madik szputnyik-űrhajóhoz 
képest ezúttal tovább növe-
kedett a szputnyik-űrhajó 
súlya, — valószínűleg annak 
következtében, hogy továb-
bi biztonsági berendezéseket 
építettek be. A szovjet tu-

f Társadalmi munka | 
a közrendért 
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A zmitfeleszkópnál 
A Kazanyi Egyetemen mű-

ködő Engclhardt obszervató-
rium munkatársai a nemzet-
közi geofizikai év alkalmá-
ból a mesterséges holdak vi-
zuális és fényképezés útján 
i 
történő, a meteoroknak pe-
dig rádiólokációs megfigye-
lését vállalták. 

Felvételünkön I. llraszind 
a zenitteleszkópot a Vénusz-
rakétát magával vivő .VIII. 
szputnyik röppályájára ál-
lítja be. 
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Megkezdődtek as útépítések Német képviselőn® 

« Hl. hevületben S2C*edea 

A III. kerületben most, ta- kezdeményezésére Alsóváros, 
vasszal újabb utcák gyalog- Hattyastelep, Ságváritelep és 
járdáit korszerűsítik. A hé- Mihálytelek több részén a 
ten kezdték meg a Pulcz ut- lakók, az idén pedig már 
cában a munkát. Itt mind- újabb társadalmi munkákat 
két oldalt aszfaltozzák, s ez ajánlottak fel. A Szegedi 
több, mint félmillió forint- Kenderfonógyár fiataljái pél-
ba kerül. A jövő héten kö- dául háromszáz órát dolgoz-
vetkezik a Marx tér északi nak. segítik rendbehozni 
oldalán, a Gellért utca és az az alsóvárosi Mátyás teret. A 
új "G* tömb bérház közötti Rigó utcai nevelőotthon fia-
téglagyalogjárda átépítése, tatjai teljes hosszában par-
mellyel április Végére készül- kosítják utcájuk mindkét öl-
nek el. Az ide kerülő asz-
faltút helyéről kibontott és 
még jó téglát az Ottovai-
telepi járdák építéséhez 
használják majd fel. Még eb-
ben a hónapban megkezdik 
a Bakay Nándor utca járdá-
jának félújítását is, azon a 
szakaszon, ahol még nincs 
aszfaltozva. 

A tanácsi munkákon kívül 
a népront társadalmi munka-
akciókkal segíti a kerület ut-
cáinak, tereinek rendbehoza-
talát, csinosítását. Tavaly is 
virágosítottak a népfront 

dalát. 

Ma érkezik Szegedre Li-
sa Ulbrich asszony, a Német 
Demokratikus Köztársaság 
nemzetgyűlési képviselője. 
Két napot tölt a Szeged vá-
rosi nőtanács és a Hazafias 
Népfront, városi bizottsága 
vendégeként Szegeden. Lisa 
Ulbrich asszony részt vesz és 
t«i.szólal a nemzetközi nő-
nap alkalmából ma délután 
fél 3 órai kezdettel az Új-
szegedi Kender- Lenszövő 
Vállalatnál tartandó ünnepi 
nőgyűlésen is. 

Új szerződéses módszer 
a termelőszövetkezeti traktorpark 

rendszeres karbantartására 
Sok termelőszövetkezet ren- lett csökken a műszaki hiba 

delkezik már jelentős gép- miatt kiesett idő, 

M u n k á b a n a k ő f a r a g ó k 

parkkal, ezért szükségessé 
vált, hogy megszervezzék a 
szövetkezeti tulajdonban le-
vő erőgépek rendszeres kar-
bantartását. A Földművelés-
ügyi Minisztérium március-

folyamatosabbá válik a gép 
munkája, növekszik élet-
tartama. 

A gépállomásokon a kar-
bantartásra kiképzett szere-
lőkből külön brigádokat ala-ban Veszprém és Pest me- k i t Q t t a k a m e l y e k szerzödést 

g:VLbe" " kötnek a termelőszövetkeze-módszert vezet be a terme-
lőszövetkezetek traktorjai-
nak hibamegelőző karban-
tartására. 

A szakemberek megállapí-
tása szerint 

a rendszeresen karbantar-
tott gépeknél évente fele-

tekkel. 
A brigádok évente hétszer 
elvégzik az időszerű kar-
bantartást, három alka-
lommal pedig a nagyobb 
javításokat. 
A két megyei tanács me-

(Somogyiné felv.) 

Beszámoltunk már arrpl, hogy teljesen felújítják Dugonics András szegedi szobrá-
nak talapzatát. Az egész alapot újból képezik ki és erre állítják vissza Szeged neves 
szülöttének emlékművét. A kőfaragók napok óta dolgoznak a helyszínen: nagy mész-
kőkockákat faragnak a kívánt méretre cs formára. Képünkön a kőfaragók munká-
ját örökítettük meg. Baloldalt Dugonics leemelt szobra. Mintha csak azt nézné, jói 

halad-e a munka. . . 

annyi traktoralkatrész zőgazdasági osztálya hama-
szükséges, rc-san megkezdi a termelő-

s ez egymagában mintegy szövetkezetek gépeinek ösz-
ótezer forint megtakarítást szeírását, s megkötik a kar-
jelent erőgépenként. Emel- bantartási szerződéseket. 

A dunai szalmacellulózgyár 
1962 végétől alapanyagot ad 

a papírgyártáshoz 
A Dunai Vasmű mellett szánt 660 millió forintból 83 

már kibontakozik a második millió forintot használtunk 
ötéves terv legfőbb könnyű- fel, az idén már 150 millió 
ipari beruházása, a szalma- forint értékű építkezés való-
cellulózgyár. 1962. december sult meg, s ugyanennyibe 
37, a próbaüzem megkezdé- kerülnek a külföldről érke-
sének határideje. ző gépek. 

Gáti Péter, a vállalat igaz- — Gyárunkban évente 22 
gatója a munkákról a kö- ezer tonna fehérített szalma-
vetkező tájékoztatást adta: cellulóz készül majd, s ez 

A magyar berendezése- 55 000 tonna papír alap-
ken kívül angol, finn, NDK anyagát jelenti. A cellulóz-
gyártmányú és svéd gépek gyár tőszomszédságában pa-
működnek majd gyárunk- pírgyár is épül majd. A 
ban. Az ez évi munka nagy- gyár dolgozói számára 160 
ságát jellemzi, hogy míg ta- lakás és 110 személyes szál-
valy az egész beruházásra loda épül. 


