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Befejeződött a Szojuzok 
kísérletsorozata 

Leszállt 
a Szoiuz-5 

A programot 
maradéktalanul 
teljesítették 

Hagy tudományos 
siker 

Szombaton reggel, magyar 
Idó szerint 9 órakor, a kitű-
zött program sikeres teljesí-
tése után leszállt a Szovjet-
unió megadott térségében 
Kusztanajtól 200 kilométerrel 
délnyugatra a Szojuz—5 űr-
hajó, amelyet Borisz Voli-
nov űrhajós pilóta vezetett. 

A földkörüli pályáról való 
leereszkedés megvalósításá-
hoz a számításoknak megfe-
lelő időpontban bekapcsolták 
a fékező berendezést. Mi-

árkiegészítésének 
emelése 

Az építésügyi és városfej- zésűnek minősülő társasházi 
lesztési miniszter, a pénz- lakótelepek, főleg KlSZ-la-
ügyminiszter és az Országos kótelepek építéséhez is, mert 
Anyag- és Árhivatal elnöke most már a vállalatok és a 
új rendelkezéssel egészítette szövetkezetek által végzett 
ki a lakosság részére vég- összes munkákra engedélyezi 
zett építőipari munkák árá- az állami hozzájárulást, 
ról és állami árkiegészítésé-
ről 1967 végén kiadott ren-
deletet 

A mostani módosító ren-

delkezés növelj az állami ár-

kiegészítést. Ennek megfele-

lően a paneles, valamint az 

egyéb építésmóddal kivitele-

zett egy-, háromemeletes 

vagy annál magasabb társas-

házak kategóriájában a ko-

rábbi 18 ezertől 49 ezer fo-

rintig terjedhető ál lami ár-

kiegészítést most 20—59 ezer 

forintra emelték. Az egyéb 

lakóház- és lakáskategóriák-

ban — mint a vizsgálatok 

kimutatták — az alaprende-

letben számítottak szerint 

alakult a termelói árszín-

vonal. 

A módosító rendelkezés 

több segítséget nyújt a sok 

társadalmi munkával meg-

valósuló és vegyes kivitele-

Berlinben 
ül össze a KGST 

Mihail Leszecsko minisz-
terelnök-helyettes vezetésé-
vel szombaton szovjet kor-
mányküldöttség utazott Ber-
linbe, hogy részt vegyen a 
KGST 22. ülésszakának a 
jövő hét elején megnyíló 
munkájában. 

Az ülésszakon a KGST 

tagjai megvitatják a szerve-

zet 1968. évi tevékenységé-

nek eredményeit és megha-

tározzák a legközelebbi idő-

szakra vonatkozó feladato-

kat. 

Telefoto — TASZSZ — MTI — KS 

űrhajósok sajtótájékoztatója. (Balról jobbra) Jelisze-
jev, Satalov és Hrunov űrhajósok leszállásuk után meg-
tartották első sajtótájékoztatójukat. 

a világ békeszerető népeivel kiemelkedő eredményei te-
együtt — csodálattal tekint szik emlékezetessé a világűr 

tx. . . . . . . . a szovjet tudomány és tech- meghódításában. A Vénusz— 
l - L 6 ! ^ ! T - a S i í nika új nagy eredményeire, 5 és a Vénusz-6 automata az űrhajó orbitális fülkéjéről 
levált a leszálló berendezés 
Borisz Volinov űrhajóssal. A 
légkörben történt fékezés 
után az ejtőernyő-rendszer 
és a sima leszálláis biztosítá-
sára hivatott hajtóművek 
gondoskodtak a leszálló be-
rendezés zökkenőmentes le-
ereszkedéséről, földet érésé-
ről a számításoknak megfe-
lelő térségben.. 

Földet érése után Volinov 

űrhajóst a felkeresésére in-

dult csoport képviselői, bará-

tai, sportfunkcionáriusok és 

újságírók fogadták. 

A Szojuz—5 űrhajó síkere-

sen befejezte repülését. A 

Bzojuz—4 és a Szojuz—5 űr-

hajók maradéktalanul teljesí-

tették a tudományos vizsgá-

latok és kísérletek program-

j á t 

Magyar állam-

férfiak távirata 
Kádár János, az MSZMP 

KB első titkára, Losonczi 
Pál, a Magyar Népköztársa-
ság Elnöki Tanácsának elnö-
ke és Fock Jenő, a forradal-
mi munkás—paraszt kor-
mány elnöke, táviratban üd-
vözölte L. i. Brezsnyevet, az 
SZKP Központi Bizottsága 
fótitkárát, N. V. Podgornijt, 
a Szovjetunió Legfelső Taná-
csa Elnöksége elnökét, és A. 
N. Koszigint, a Szovjetunió 
Minisztertanácsa elnökét a 
Szojuz—4 és a Szojuz—5 
nagyszerű kísérletsorozatá-
nak sikeres befejezése alkal-
mából: „A magyar nép — 

a szovjet emberek hősies tel-
jesítményére. Baráti üdvözle-
tünket és jókívánságainkat 
küld jük a bátor űrhajósok-
nak, V. A. Satalovnak, B. V. 
Volinovnak, A. Sz. Jelisze-
jevnek, J . V. Hrunovnak, és 
családtagjaiknak, az űrhajók 
és az űrállomás kiváló alko-
tóinak, az egész testvéri szov- pülése nagy 
jet népnek" — hangzik a ember által 
távirat, amely további ki-
emelkedő eredményeket kí-
ván. 

Szovjet vezetők 

üdvözlete 
Az SZKP Központi Bizott-

sága, a Szovjetunió Legfelső 
Tanácsának Elnöksége és a 
Szovjetunió Minisztertanácsa 
szívélyes üdvözletét küldte 
Vlagyimir Satalovnak, Bo-
risz Volinovnak, Jevgenyij 
Hrunovnak és Alekszej Jeli-
szejevnek sikeres űrrepülésük 
és az ezzel kapcsolatos bo-
nyolult és felelősségteljes 
feladat teljesítése alkalmából. 
Üdvözletet küldtek azoknak 
a szovjet tudósoknak, konst-
ruktőröknek és kojlektívák-
nak is, amelyek részt vettek 
a Szojuz—4 és a Szojuz—5 
elkészítésében, felbocsátásá-
ban, részük van abban, hogy 
a két űrhajó sikeresen meg-
valósította az összekapcsoló-
dást, megtörtént a világon 
először két űrhajós átszállása 
az egyik űrhajóból a másik-
ba, mialatt azok földkörüli 
pályán keringtek. 

— 1969 elejét a szovjet tu-

domány és technika újabb 

bolygóközi állomások felbo-

csátását követően négy szov-

jet űrhajós nagy jelentőségű 

sikeres repülést végzett.,.Szo-

juz" mintá jú űrhajókon — 

mondja az üdvözlet. — A 

Szojuz—4 és a Szojuz—5 re-

jelentőségű az 

végzett űrrepü-

lések további fejlesztése és 

olyan földkörüli pályán ke-

ringő űrállomások létrehozá-

sa szempontjából, amelyek 

segítségével széleskörű tudo-

mányos és népgazdasági fel-

adatok további megoldása vá-

lik lehetővé. 

Tápé a városiasodás útján 
Komócsin Zoltán és Péter János politikai 

nagygyűlésen a községben 
Tápé Igen-Igen öreg köz-

ség, korban Szegednél is 

többre tartja magát. Ma már 

mégis az ú j jellemzi legin-

kább: 650—700 új, a felsza-

badulás után épült házat tar-

tanak számon, a falu 1260 

családja közül 800 ülhet es-

ténként a televízió elé, több 

mint 1600 lakosa dolgozik a 

szegedi iparban. S bármeny-

nyire erősek és öregek a ha-

gyományai, a városiasodás 

jelei egyre sűrűsödnek ut-

cáin. Üjabban pedig azzal a 
„titokkal" is megbarátkoztak 
a tápéiak, hogy még erősebb 
szálak fűzhetik őket Szeged-
hez, közigazgatásilag is. 

E dolgok körül időzött teg-

nap délután dr. Bodó István, 

a községi tanács vb elnöke is, 

amikor a község vendégeit 

fogadta és tájékoztatta: Ko-

mócsin Zoltánt, az MSZMP 

Politikai Bizottságának tag-

ját, a Központi Bizottság tit-

kárát, Péter Jánost, népköz-

U Thant helyesli 
a négyhatalmi 

talalkozó gondolatát 
U Thant ENSZ-főtitkár 

szombaton New Yorkban 
!•1 ielentette, hogy a négy 
rr gyhatalom képviselőinek 
tanácskozása ..minden bi-
zonnyal" hozzájárulna a 
közel-keleti válság megoldá-
sához. A világszervezet fő-
titkára hozzáfűzte, hogy az 
ilyen találkozót, véleménye 

szerint, az ENSZ keretein 

belül kellene megtartani. U 

Thant, újságírók kérdései-

re válaszolva, kijelentette: 

nem tartaná helyénvalónak 

kommentálni a négyhatalmi 

találkozót Indítványozó, 

pénteken nyilvánosságra ho-

zott francia javaslatok 

Somogy! Károlyne felvétele 

A FÖLDSZINTEN. Kezd kinőni a földből Üjszegeden a biológiai intézet épü-
lete. Az első ütemben készülő laboratóriumi szárny földszintjének vasbeton szerke-
zetét most zsaluzzák az építők. Mint ismeretes, az ú j kutatótelep építésének első 
kapavágása tavaly áprilisban volt. 

társaságunk külügyminiszte-
rét, Győri Imrét, az MSZMP 
KB tagját, a Csongrád me-
gyei pártbizottság első titká-
rát, Csápenszki Istvánt, a 
szegedi járási pártbizottság 
első titkárát, a járási tanács 
és tömegszervezetek több ve-
zetőjét. 

Ez a „városi asodási" té-
ma természetesen a látogatás 
egész idején napirenden ma-
radt. „Kitudódott" ugyanis, 
hogy a községi tanácsnak 
már rendelkezésére áll a gáz-
hasznosítási terv: jövőre va-
lószínűleg eljut a vezeték a 
Tiszatáj Tsz zöldség- és 
paprikaszárítójától a háztar-
tásokig. 

A vendégek megtekintet-
ték a tápéi gyékényes házat 
is, ahol Nagy Pál, a háziipa-
ri szövetkezet elnöke bemu-
tatta a világjáró gyékény-
készítményeket. A kis értékű 
nyersanyagból tavaly már 
több mint 16 mill ió forint 
értékű gyékényterméket állí-
tottak elő a tápéiak. Az idei 
remények meg még erre is 
rátesznek 2—3 milliót. Hi-
szen vevő volna: egyelőre az 
exportlehetőségekkel sem 
tudnak teljesen élni. mert 
nincs elegendő fejlesztési 
alapjuk. 

Este 6 órakor a falu mű-
velődési otthonában már 
nagyobb nyilvánosság előtt 
folyt a szó ezekről és más 
témákról: politikai gyűlésen. 
Két előadót is hallhatott egy 
este a népes gyűlés. Előbb 
Péter János, majd Komó-
csin Zoltán mondott beszé-
det. Így a külpolitika legidő-
szerűbb kérdései és társadal-
munk valamennyi izgalmas 
problémája szóba került. 

Rövid idő alatt elég bősé-
ges program jutott a köz-
ségbe meghívott vezetőknek. 
Hiszen a nagygyűlés után 
még a Tiszatáj Tsz-be is el 
kellett látogatniuk. Ott Vass 
Lajosnak, a tsz elnökének 
tájékoztatója volt a beszélge-
tés és a vita alapja. 

S végül hadd jegyezzünk 
fél a tegnapi tápéi estéről 
egy kedves és humoros ap-
róságot. Péter János megkér-
dezte a nagygyűlésen: Ha 
Tápé valóban egyesül Szeged 
közigazgatási területével, mi 
lesz a régi és ismert dallal, 
miszerint „Szeged híres vá-
ró*, Tápéval határos"! 


