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A szovjet űrrakéta 
útban a Venusra 
A felbocsátott szovjet űr-

rakéta a Venus űrhaiócsa-
lád hetedik tae.ia. Az elsőt 
kilenc és fél földi évvel — 
mintegy tizenöt Venus-év-
vel — ezelőtt 1961. f ebruár 
12-én indították. 

Bár a Venus legkisebb tá-
volsága a Földtől — szeren-
csés esetben — alig 40 millió 
kilométer, egy-egy Venus-
rakéta mégis körülbelül 350 
millió kilométeres utat fu t be 
bolygónktól a célig. Ennek a 
mintegy négy hónapig tar tó 
ú tnak az a magyarázata, 
hogy a bolygóközi ál lomás 
érintőlegesen hagv.ia el a 
Föd körzetét, az úgynevezett 
parkolóDálvát. Ezután a Nap 
mesterséges bolygójaként tá-
volodik a Földtől, illetve kö-
zeledik a kitűzött cél felé. 
A oálva a Naphoz viszonyít-
va elliptikus, a kezdősebes-
ség körülbelül 11,5 kilométer 
másodpercenként. A szonda 
tehát nem toronyiránt, a leg-
rövidebb úton halad a Venus 
felé. hanem egv roppant 
hosszú Nap körüli ellipszis-

pálya felét, f u t j a be. s m a j d -
nem akkor érkezik bolygó-
szomszédunkhoz. amikor az 
a Nap túloldalán jár, igen 
távol a Földtől. 

A7. eddigi hat Venus-raké-
ta között ta lá l juk az asztro-
nautikai hordozórakéták ed-
dig leggyorsabb tagját , a Ve-
nus—1-et. amely alig száz 
nap ala t t - futot ta be ellipszis-
pályáját . De ugyanebben a 
sorozatban vannak ..az űr-
célzás" rekorderei: közülük 
több telibe találta a Venust. 
sőt, mi több; le is szállt ezen 
az ismeretlen és lá thatat lan 
felszínű bolygón. Az 1965— 
1967—1969 évi többnyire ket-
tős kísérletek óta t ud juk : a 
Venus. ellentétben költői ne-
vével. igen bará tsé" ta lan. sót, 
kegyetlen égitest. Nincs r a j -
ta leveaő. csak roppant sok, 
mérgező széndioxid, felszí-
nén aligha találnánk szép tá-
jakat. A 200—400 fokos po-
koli forróságban minimálisan 
20 atmoszférás nyomás vár ja 
az odamerészkedóket. 

Bahr 
Washingtonban 

Egon Bahr, a bonni kan-
cellária á l lamti tkára hétfőn 
Washingtonban tájékoztat ta 
az amerikai kormány képvi-
selőit szovjet—nyugatnémet 
szerződés aláírásáról, és 
azokról a tárgyalásokról, 
amelyeket Brandt kancellár 
Brezsnyevvel, az SZKP fő-
t i tkárával és Koszigin mi-
niszterelnökkel folytatott. 

Bahr a Fehér Házban Kis-
singerrcl, az elnök nemzet-
biztonsági tanácsadójával és 
Martin Hillanhrand külügyi 

! á l lamti tkárral találkozott. A 
1 nyugatnémet vendéget ud-
variassági látogatáson fo-
gadta Rogers külügyminisz-
ter. 

Bahr, aki hétfőn este ha-
zarepült Washingtonból, f l -
utazása előtt arról beszélt, 
hogy a washingtoni tárgya-
lások légköré nyugodt volt. 

Szeged a biológusképzés 
központja is lesz 

Sajtótájékoztató a József Attila 
Tudományegyetemen 

alkotmány napi gyűlés 
a ruhagyárban 

Dr. Biczó György mondott beszédet 

vendégek — négy 
gyárnak, a kőolaj ipari vál-
lalat algyői üzemegységé-

ü n n e p r e gyűltek össze elkötelezettség az, ami élet- seknek a szellemében készül 
tegnap, kedden délután a müvéből példával szolgál- fel Szeged is a lakásépítési 

szegedi hat. programra, és reformálta 
Ez az év bővelkedik nagy meg a lakáselosztás rend-

évfordulókban, hiszen a szerét, 
nek, három szegedi kisipari második ál lamalapí tásra is Néhány napon belül — 
termelőszövetkezetnek és a most emlékeztünk. A r;e- hangsúlyozta a városi tanács 
négy mezőgazdasági terme- gyedszázados évforduló elnöke — a közvélemény elé 
lószövetkezetnek a képvise- azonban nemcsak az ünnep- kerülnek az MSZMP Köz-
lői — és a házigazdák, a napok szépségében és meg- ponti Bizottságnak irányel-
Szegedi Ruhagyár dolgozói hittségében nyilvánult meg, vei a párt X. kongresszusá-
éi gyár kul túr termében. Kö- meghatározza az egész esz- ra. Az a dokumentum, 
szöntötték augusztus 20-át, tendőnket. Ez év júl iusában amely mélyrehatóan elemzi 
az alkotmány, az ú j kenyér kerül tek nyilvánosságra a népünk sorsát, jövőjét. Be-
és ál lamalapító királyunk, 7V. ötéves terv irányelvei, sz.éde végén dr. Biczó 

Ez az ú j ötéves tervünk már György foglalkozott hazápk 
a szocializmus teljes felépi- külpolitikájának kérdései-
teset készíti elo hazankban. . . 
A célt természetesen csak 1S' 

kára köszöntötte a rendező hosszabb távon é rhe t jük él, Az ünnepség a gyár párt-
házigazda nevében az elnök- de azzal a nagyarányú tech- t i tkárának zárszavával feje-
ség tagjait , akik között ott nikai fejlődéssel, népgazda- zódött be. 
volt dr. Ozvald Imre. a Sze- ságunk s t ruk tú rá j ának azzal 

a változásával, nemzetközi, mmmmsmmmmmmm^mmm^mm 
gazdasági kapcsolatainknak 

I. István születését. 
A félezer embert befogadó 

teremben Bereng József, a 
gyár pártbizottságának t i t-

ged városi pártbizottság t i t-
kára is. valamint a tá rsa-
dalmi és tömegszervezetek azzal a bővülésével, amely-
képviselői. a gyár szocialista Ível ebben az öt évben szá-
brigádvezetői. A Hazafias molhatunk. A terv szerint 
Népfront városi bizottsága, a nemzeti jövedelem 30—32 
a városi tanács 
bizottsága és a 
pártbizottsága által 
zett gyűlésen dr. 
György, a városi tanács vb 
elnöke mondott ünnepi be-
szédet. 

A megemlékezés első sza-
vai István király ál lamala 

Az egyetemi biológiai tanszékek űj, háromszárnyú, csilla galakú épületének maket t je 

Áprilisban múl t két éve, tanszéki csoport működik, 
hogy a Magyar Tudományos Helyiségeik, lehetőségeik ma 
Akadémia központi biológiai lényegében azonosak a 25 
kutátótelepének alapkő lété- évvel ezelőttivel, amikor 
teléről hírt adtunk. Az épü- még csak két tanszék mű-
let egy része azóta mór álL ködött. Ezek a körülimé-
Ma ú jabb biológiai tudomá- nyek nemcsak tudományos 
nyos épület alapkövének le- munkának, hanem az okta-
tételéről adhatunk m a j d szá- tás továbbfejlesztésének is 
mot : a József Attila Tudo- gátat szabnak, mer t az 
mányegyetem biológiai tu - egyetemi oktatási reform 
dományokkai foglalkozó tan- egyik célkitűzése, a kiscso-
székei székházának építése portos oktatás sem valósit-
kezdődik meg. Erről tartot t ható meg ilyen szűk körül-
saj tótájékoztatót tegnap, mények között, 
kedden dr. Márta Ferenc Manapság a biológiai tu-
akadémikus, a József Attila dományokat a jövó tudomá-
Tudomanyegyetem rektora. nyanak szokás nevezni: és 

Szeged — az MTA bio- ez igy igaz is. A biológia ma 
lógiai kutatótelepe révén — már nemcsak a hagyomá-
nemcsak a hazai biológiai nyos ér telemben fontos tu-
tudományos élet központja domány, hanem más tudo-
lesz, hanem — a József At- mányágakkal együtt új , ed-
tila Tudományegyetem ke- dig nem művel t tudomány-
retein belül — a biológus- ágak a lapjá t is képezi. 

képzés központja is. Jelen-
leg az egyetemen hat bio-
lógiai tudományokkal fog-
lalkozó tanszék és három 

A JATE ú j biológiai épü-
lete Újszegeden, a Rózsa Fe-
renc sugárút, a Közép fa -
sor és a Jobb fasor közti 

végrehaj tó százalékkal, a munkások és 
ruhagyár a lkalmazot tak reálbére 16— 

rende- 16 százalékai kell hogy nö-
Biczó vekedjen. 

Dr. Biczó György beszélt 
arról a készülődésről, amely 

Maeyar Szocialista Mun 

A magyar államfő 
afrikai látogatásai elé 

Mint jelentettük, Losonca dasági és kulturális kapcso- Tanzániai Egyesült Köztár-
káspár t "* "kongresszusának í a z Elnöki Tanács elnö- latok. Tavaly hazánkban saság elnöke, dr. Julius 
szól. s amely nálunk min-

pftásához fűződtek. akinek dig az egész, nép belügye 
országszervezö munkájába, 
ál lamalapítói nagyvonalúsó-

volt. nemzeti program. Ele-
gendő az. MSZMP kiemelke-

gára és erényeire ma is csak dó jelentőségű határozataira 
tisztelettel 
István a 
megfelelő ál lamot épített , 
előmozdította a földművelés-
re való áttérést, kijelölte a 

tekinthetünk, utalni : a nők. az i f júság 
történelemnek ügyéről, az MSZMP es a 

Minisztertanács áprilisi 
együttes ülésén a lakásépítés 
fejlesztéséről született ha tá-

köz.igazgatási pontok helyét, rozatot emlegetni. A lakásel-
elinditotta a városiasodást, osztás rendszerének komp-
es megvédte országát a hó- lex re formja a lkalmas arra 
dftó szándékoktól. Számunk- _ mondta az ünnepi ülés 
ra — hangsúlyozta dr. Biczó szónoka —, hogv feloldja a 
György — István király ha- lakásépítés és ellátás terü-
gyatéka azt jelenti, hogy létén tapasztalható ellent-
nem kell értelmetlenül avult mondásokat , és érezhetően 
törvényekhez vagy intézmé- javítsa a városok és mun-
nvekhez ragaszkodni. Ep fvn kástelepülések helyzetét, 
a történelmi helyzet helyes Ahogy arról már tucjpmást 
felismerése, a változtatni tu- szerezhetett mindenki, ép-
das, az ú j melletti elszánt pen ezeknek az iatezkeclé-

ke augusztus 21—31-e között já r t a szudáni gazdasági és Nyerere 1969. október 13— 
hivatalos baráti látogatást kereskedelemügyi miniszter. 15. között tett hivatalos lá-
tesz a Szudáni Demokra- Az 1970—7l-es évekre szó- togatást Magyarországon, 
tikus Köztársaságban, a Tan- ló magyar—szudáni kul turá- A Tanzániai Egyesült Köz-
zániai Egyesült Köztársaság- lis munkaterve t ez év már - társaság haladó szellemű, 
ban, illetve az Egyesült Arab ciusában Khar toumban ír- anti imperial ista polit ikája 
Köztársaságban. Ezúttal el- ták alá. Gaafar Mohamed jó alapot ad az államközi 
só ízben látogat magyar ál- Nimeri államfő, a Szudáni kapcsolatok további feilesz-
lamfő az említett országok- Demokratikus Köztársaság téséhez. Az utazás ha rma-
ba. Az Elnöki Tanács el- forradalmi parancsnoki ta- dik, rendkívül fontos állo-
nökének út ja jól demonst- nácsának elnöke pedig ez év mása a 39 millió lakosú 
rá l ja hazánk bővülő, erösö- június 22 és 25 között jár t Egyesült Arab Köztársaság, 
dó kapcsolatait a gyarmati hazánkban. (Ezt a baráti lá- az az ország, amely — a 
iga alól felszabadult, törté- togatást viszonozza most világ haladó erőire támasz-
nelmük ú j ú t ja i t járó, a Losonczi Pál.) Bizonyos, kodva — vezető szerepet ját-
reakcióval és a nemzetközi hogv a két ország baráti szik az izraeli agresszorok 
imperializmussal szembefor- kapcsolatait Losonczi Pál 
duló afr ikai köztársaságok- szudáni ú t j a még szorosabb-
kal. ra fűzi majd . 

A Szudáni Demokratikus Az afr ikai látogatás llíá-
Köztársaság — amelynek ki- sodik állomása az 1964-ben nagy figyelemmel kíséri az 
terjedése 2.5 millió négy- a kelet-afrikai Tanganyika Elnöki Tanács elnökének 
zetkilométer. lakóinak száma és Zanzibár fúziójából. a baráti látogatásait a föld-
pedig 14 millió — és a szo- brit nemzetközösség tagja- rajzilag távoli, de a célokat 
cialista országok között fo- ként létrejöt t Tanzániai illetően hozzánk közelálló 
koaatosan épülnek ki a gaz-. Egyesült Köztarsaság. A afr ikai országok ban. 

meg-területrabló céljainak 
hiúsitásában. 

A magyar közvélemény 
őszinte érdeklődéssel és 

területen kerül felépítésre a 
következő években. A csil-
lag alakú épület három szár-
nya az épitkezés számára 
három ütemet határoz meg. 
Egy-egy szárnyban bárom-
három tanszék, tehát össze-
sen kilenc kerül. A szerke-
zeti rendszer mindhárom 
szárnynál azonos. A föld-
szinteken műhelyek, az 
emeleteken előadótermek 
kapnak helyet, valamint 30 
—30 személyt befogadó sze-
mináriumi szoba, könyvtár, 
és ruhatár . Az egvik szárny-
ban lesz az izotóplaborató-
rium, a másik szárnyban a 
szakkönyvtár, a herbárium, 
a harmadikban az elektro-
mikroszkc'p-laboratórium es 
a kisállatház. A kombinátot 
üvegtechnikai műhely, elekt-
roműszerész-, TMK- és asz-
talosműhely egészíti ki. Az 
épület három sarkán az ár-
kádok alat t „biológiai skan-
zent" a laki thatnak ki. 

A JATE biológiai töm.b-
jét a MÜBER tervezőiroda 
kollektívája tervezi, Drávai 
Tamás építésztervező, veze-
tésével. Az egész beruházás 
körülbelül 120—150 millió 
forintba kerül majd, ebből 
az első ütem az első szárny 
megépítése 57 millió forint 
költséggel jár. Az 57 mil-
lióból előreláthatólag kö-
rülbeiül 14 millió forint a 
műszerek ára. Ezt a szár-
nyat a Dél-magyarországi 
Epitő Vállalat 1973. június 
30-án adja á t rendeltetésé-
nek. Az egész épület a Sze-
geden immár megszokott 
Franki-féle cölöpalapozással 
készül, felépítményében elő-
regyártott vasbeton elemek-
ből. A laboratór iumokat fő-
képpen az NDK-ból beszer-
zett berendezésekkel szere-
lik föl, melyek szintén nagy-
mértékben elősegítik a gyors 
szerelést. 

Az egyetem biológiai köz-
pont ja elsősorban természe-
tesen az oktatást, de ezen-
kívül az egyetemen végzett 
tudományos munkát is nagy-
mértékben elősegíti. Terve-
zésénél az akadémiai kuta-
tóteleppel való együt tműkö-
désre is messzemenő tekin-
tettel voltak, mégpedig nem-
csak a műszerellátottság, ha-
nem az oktatási munka ter-
vezésénéi is. 

F. K. 


