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Csodálatosan szép és érdekes 
a Föld és a Hold 

a Vosztok-ürhajók fedélzetéről 
Nyikolajev és Popovics kedden sajtóértekezleten számolt be 

az űrutazás tapasztalatairól és élményeiről 
A szovjet fővárosban kedden délelőtt 

sajtóértekezlet kezdődött, amelyen Nyiko-
lajev őrnagy és Popovics alezredes számol-
tak be sikeres űrrepülésükről. 

Andrijan Nyikolajevvel és Pavel Popo-

viccsal, a csoportos űrrepülés hőseivel 

együtt az emelvényen tartózkodott két »űr-

testvérük.i, Jurij Gagarin és Germán Tyi-

tov is. Az űrhajósok mellett neves szovjet 
tudósok foglaltak helyet. 

A hatalmas terem dörgő tapssal fogadta a 
kozmosz hőseit. 

A díszemelvényt a foto- és filmriporte-
rek szoros gyűrűje vette körül. 

A sajtóértekezletet Msztyiszlav Keldis, a 
Szovjet Tudományos Akadémia elnöke nyi-
totta meg. 

A kapott tudományos eredményeket 
rövidesen közzéteszik 

Az űrhajósok étvágya a 
szokásos maradt — állapí-
totta meg a professzor. — 
„Kétségtelenül kedvezőnek 
bizonyult, hogy az élelmi-

a 

A Vosztok—3. és a Vosz-
tok—4. csoportos űrrepülé-
se — mondotta Keldis — 
-meggyőzően bizonyítja az 
ember szabad űrrepülésé-
nek lehetőségét és utat mu-
tat ahhoz, hogy még bonyo-
lultabb és tartósabb űrre-
püléseket valósítsanak meg szeradagok közeljártak 
mind a Föld, mind más Földön megszokotthoz, 
égitestek körül* 

A tudományos akadémia 
elnöke közölte, hogy a cso-
portos űrrepülés idején 
végzett tudományos kutatá-
sok eredményeit közzéte-
szik, és a szovjet tudomány 
eme újabb eredményei 
nagymértékben 
hozzá a kozmikus térség 
ember által történő meghó-
dításához. 

Keldis átnyújtotta Nyiko-
Jajevnek és Popovicsnak a 
rakétatechnikát és az űr-
repüléseket megalapozó 
nagy orosz tudósról, Ciol-
kovszkijról elnevezett arany-
érmet majd átölelte az 
űrhajósokat 

juttatasát — Nyikolajev és vás idején háromszor feléb-
Popovics egyaránt jól elvi- redt 
selte". 

A második, a harmadik és 
a negyedik nap éjszaka két 
órakor mindig felébredt. 

»A felkelés időpontja a 
tervek szerint négy óra 
volt. Megnéztem az órát és 
újból lefeküdtem«. 

Űrrepülése alatt Nyikola-
jev igen könnyen hozzá-
szokott a napirendhez. A 

Az egész űrrepülés folya-
mán mindkét űrhajó ka-

ff'ff"!* « f t ^ ^ ^ L í " második napon - mondot-
gÍObÍ>~ te - két perccel a kitűzött 

nak bizonyultak- időpont előtt ébredtem fel. 
Anatolij Blagonravov aka- A harmadik napon nyolc 

demikus, a Szovjet Tudomá- órát aludtam, a negyediken 
járulnak ny<?., A k 3 d e m i 3 technikai 10 perccel később ébredtem 

térség osztatna14 vezetője kijelen- fel az előírtnál. Ennek kö-
tette: vetkeztében már nem a 

"Az a merész biztonság, Szovjetunió területe fölött 
amellyel nálunk, a Szov- jártam, mint ébredésem-
jetunióban az űrhajósok kor kellett volna — hanem 
repülesei folynak, mindé- Észak-Amer.k= fölött 
nek előtt a technikai esz- Eszak-Amenka folott. 
közök megbízhatóságán A z u«"hajos elmondta, 
alapszik*. hogy a világűrből jól meg-
— Kétségtelen — hang- különböztette a partvonala-

súlyozta az akadémikus, — 

Vlagyimir Jazdovszkij pro- h o g y 3 2 űrhajósok legutóbbi 
fesszor felszólalásában rá- r e p u l é s é n é l szerzett anyagok 

feldolgozása után "történnek 
majd bizonyos változások, 
amelyeknek célja a terve-

mutatott, hogy „a leendő űr-
utazások szempontjából 
egyik leglényegesebb kér- , . . . , . ... 
dés" az, hogyan hatnak tar- f ^ nrógJf_vltá-sa 

tósan az emberre az űrrepü-
lés tényezői. 

Az előzetes adatokra tá-
maszkodva a tudós azt a kö-
vetkeztetést vonta le, hogy 
vtaz űrrepülés aktív részét 
— az űrhajónak a pályára 

Hogyan lehet aludni a világűrben? 
Andrijan Nyikolajev fog- repülés folyamán nem vol-

lalkozott a repülést megélő- tak semmiféle egyensúlyér-
ző előkészítő munka két z é k i zavarai" — állapította 
nagy. önálló fokozatával. m e g Nyikolajev. 

Egyikük magában foglalja . , , 
, -„ • talansagban sem — jelentet-

urhajospilotak kiképze- t e k i e z u t á n a z ű r h a j ó s _ 
sének altalanos rendszeret, Szigorúan az előírásnak meg-
a másik pedig az űrrepülés felelően étkeztünk. Hason-
előtti konkrét előkészítési lóképpen az előírásoknak 

időszakot. 
Közölte, hogy a Vosztok—3. 

és a Vosztok—4. szputnyik-
ürhajó "tökéletesebb és ké-
nyelmesebb*. mint a Vosztok 
—1. és a Vosztok—2„ "ha-
bár az űrhajók elvi felépítése 
ugyanaz*. 

megfelelően dolgoztunk, vé-
geztünk megfigyeléseket és 
pihentünk. 

El kell ismernem, hogy na-
gyon jól lehet aludni a 
világűrben. 

Sehol nem nyom semmi, 

Nyikolajev és Popovics nem kell egyik oldalról a 
Germán Tyitov tapasztalaté- másikra fordulni. Élvezettel 
ból kiindulva gyakorolták a teljesítettük a programban 
kézi irányítást, a pilótaülés előirányzott tornagyakorla-
elfoglalását, illetve az ülés tokát, llymódon nemcsak iz-
elhagyását, hogy lehetővé maink rugalmasságát tartot-
váljon a "szabad úszás" tuk fenn, hanem munkaké-
megvalósitása az űrhajó ka- pességünket is. 
binjában. Nyikolajev elmondotta, 

..Felemelő érzés — jelen- hogy 

kat. a városok körvonalait, 

különösen éjszaka. 

Ilyenkor még a főútvona-

nalakat is ki lehetett 

venni. 

A leszállás 
simán folyt le 

Kijelentette, hogy négy-

napos repülése során igen 

érdekes volt az utolsó for-

duló, amikor működésbe 

léptek a leszállás műszerei 

és eszközei. "Arra gondol-

tam, hogy hamarosan a 

Földön leszek. Megmondtam 

,Nem szenvedtünk étvágy- ezt Popovicsnak. ő viszont 

hat perc múlva közölte, 

hogy nála is működésbe 

léptek a leszállás eszközei.* 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

talán meggyorsítása 
Tudományunk és techni-
kánk újabb vívmányai is-
mét lázba hozzák majd a 
világot*. 

A tudós ez trtóbbi szavait, 
viharos taps fogadta. 

Közel százezren látták 
a szabadtéri játékok előadásait 
Minden eddiginél nagyobb volt Szeged nyári idegenforgalma 

Hétfőn, augusztus 20-án, Az 
ember tragédiája előadásá-
val véget ért a Szegedi Sza-
badtéri Játékok négy hétig 
tartó ünnepségsorozata. Ez-
alatt tizenhat előadást tar-
tottak a Beloiannisz téren, 
közöttük két felújítást 
(Bánk bán, Az ember tragé-
diája) és négy bemutatót 
(Párizs lángjai, Háry János, 
Aida és a Magyar Állami 
Népi Együttes műsora), a ki-
tűzött program szerint. 

Mindegyik előadást az ere-
deti játéknapon tartották 
meg, mert az időjárás 
ezen a nyáron különösen 
kedvezett a játékoknak. 

Csupán egy este, a Háry Já-
nos egyik előadását szakítot-
ta meg eső, de azt is már 
közvetlenül a befejezés előtt, 
így nem volt szükség ismét-
lésre. 

Az első statisztikai adatok 
szerint — televíziós közvetí-
tések nézőit nem számítva 
— közel százezren látták a 
szabadtéri játékok idei elő-
adásait: 

95 100 nézőt tartanak nyil-
ván. 

Az átlagos látogatottság 
egv-egv estén így meg-
közelíti a hatezret. Leg-
több nézője a négy előada-
son játszott Az ember tra-
gédiájának volt — összesen 
23 000. 

A "pálmát*, mégis az Aida 
vitte el, amelynek három 
előadásából kettőt teljesen 
zsúfolt ház előtt játszottak 

ós a hétközre eső előadás 
nézőinek száma is megha-
ladja az átlagot. Verdi ope-
ráját 21000 néző tekintette 
meg. Teljesen zsúfolt volt a 
nézőtér a Magyar Állami 
Népi Együttes estjén — mű-
sorát 7 500-an látták. Iger 
népszerű volt a Háry János 
is. Három előadásán 19 000 
néző népesítette be a tri-
bünt. Körülbelül azonos volt 
az érdeklődés a Bánk bán 
és a Párizs lángjai iránt. 
Az előbbit két előadáson 
9 600-an, az utóbbit három 
estén 15 ezren tekintették ] 
meg. 

A nézőközönség leg jobban j 
a hétvégi, különösen a 
szombati előadásokat lá-
togatta, 

s ezekre a napokra érkeztek 
leginkább vendégek is, bár 

nem volt »csöndes* nap a 
négyhetes ünnepi program 
idején. Az Idegenforgalmi 
Hivatal első kimutatása sze-
rint Szeged nyári idegenfor-
galma minden előző eszten-
dőét felülmúlja. Az egyéni 
utasok, akik családlátoga-
tásra, vagy mindössze egy 
napi a érkeztek Szegedre, és 
nem kértek szállást, nem 
szerepelnek a statisztikában, 
de nélkülük is 

több mint negyvenezer 
vendeget tartanak számon. 

Ennyi embert helyeztek el 
egy vagy több napra szállo-
dákban, kollégiumokban, fi-
zető vendéglátó helyeken és 
sátortáborban. Egyes hétvégi 
napokon háromezren érkez-
tek, de minden előzőt fe-
lülmúlt az augusztus 18—19-i 
csúcsforgalom, amikor négy-
ezer vendéget helyeztek el. 

Külföldi vendégeink szá-

ma idén meghaladta az öt-

ezret. 

Nagyobb részük, mintegy 

kétharmaduk nyugati álla-

mokból érkezett 

Több mint négyszáz fcü-

különautóbusz futott be ven-

dégekkel a négy hét alatt 

Szegedre, ós kilenc olyan 

távolsági különvonat, amely 

ezres csoportokat hozott. 

Ezen kívül negyven megerő-

sített szerelvény hozta a 
vendégeket s még 36 men-
tesítő és különvonat. A szer-
vezetten érkező magánautós 
csoportok száma idén 90 
volt 

Megélénkült a nyáron a 
Szeged iránti érdeklődés, 
igen sokan ismerkedtek a 
várossal csoportosan, ide-
genvezetőkkel. Idegenvezetőt 
126 esetben kértek a ven-
dégek autóbusz körsétákhoz, 
s e csoportokból 25 külföldi 
volt 

Sikerük volt a játékokat 
kiegészítő kulturális ren-
dezvényeknek és művelő-
dési, szórakozási lehetősé-
geknek is. 

Körülbelül 15 000 vendég te-
kintette meg a múzeum kiál-
lításait és a szegedi nyári 
tárlatot, ötezren hallgatták 
meg az orgonabemutatókat a 
dómban, négyezren látogat-
tak el az újszegedi füvész-
kertbe és tízezren utaztak 
sétahajózáson a vízibusszal. 

Az adatokból kiderül, 

hogy a játékok százezernyi 

nézőjéből a fővárosiak és a 

vidékiek, szállóvendégek és 

előadás után visszautazok 

mintegy 65—70 ezret tesznek 

ki a külföldiekkel együtt. ,s 

Szegedről és kornyékéről 

hozzávetőlegesen 25—30 ez-

ren nézték meg az előadáso-

kat 

A Bukarest 

tette ki Andrijan Nyikola-
jev —, hogy a Vosztok—3. és 
a Vosztok—4. űrhajót mind 
az idő, mind pedig a hely te-
kintetében eszményi pontos-
sággal bocsátották az előre 
megjelölt pályára". 

Az űrrepülés alatt szerzett 

ha minden benyomásáról 
részletesen akarna beszá-
molni. ehhez 95 órára len-
ne szükség, 

ugyanannyira, mint ameny-
nyit a világűrben töltött. 

Hangsúlyozta, hogy neki és 
benyomásairól szólva Nyiko- Popovicsnak ízlésüknek meg-
lajev kijelentette, hogy a felelő élelmet adtak az útra. 
Vosztok—3. négy napon át „A víz friss volt, hideg, 
olyan volt számára, mint „a nem ittam belőle többet, 
szülői ház". mint a gyümölcsnedvekből". 

„A Vosztok—3. és a Vosz- Nyikolajev közölte, hogy 
tok—4. űrhajók pilótáinak a a repülés első napjaiban al-

Budapestre érkezett 
az NDK népi kamarájának 

küldöttsége 
Kedden délelőtt Budapest-

re érkezett az N D K népi ka-
marájának küldöttsége, ame-
lyet Johannes Dieckmann, a 
népi kamara elnöke vezet. A 

szággyűlés elnöke, Nagy Dá-
niel, az Elnöki Tanács he-
lyettes elnöke, a Külügymi-
nisztérium képviselői és az 
országgyűlés tisztikarának 
tagjai fogadták. Jelen volt 

delegációt a ferihegyi repü- wilhelm Meissner, az NDK 
lőtéren Rónai Sándor, az or- budapesti nagykövete. (MTI) 

Guineai szakszervezeti küldöttség! 
látogatott hazánkba 

A Guineai Dolgozók Szak- A küldöttség kedden lát 

szervezeti Szövetségének hi- oatást tett a SZOT székház-

vatalos küldő,tsége egyhetes ^ t t é ^ S S ^ S l 

tanulmányútra Magyaror-

szágra érkezeti. 
vezeti mozgalmát érintő kér-
désekről. 

u.ctgozó nép holnap ünnepli felszabadulásának 
17. évfordulóját. A Román Népköztársaságban is nagy épít-
kezéseket folytatnak, s idén például több mint 46 ezer új 
lakást építenek. Szépül Bukarest is. Képünkön: új épület-

tömbök a bukaresti Grivita városnegyedben 


