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A Luna—16 szovjet űrállomásról 

Holdkőzettel tart a Földre 
a kozmikus rakéta 

Mongol kormányküldöttség 
érkezett Budapestre 

Szonomin Luvszannak. a az ezzel kapcsolatos teendő-
minisztertanács első elnök- ket. 
helyettesének vezetésével A delegáció fogadására a 
hétfőn Budapestre érkezett Ferihegyi repülőtéren meg-
a Mongol Népköztársaság jelent Fehér Lajos, a Mi-
kormányküldöttsége. A dele- nisztertanáes elnökhelvette-
gáció részt vesz a magyar - se d r j á v o r Ervin, az Or-
—mongol gazdasági és m ű - s z á g 0 s Tervhivatal elnökhe-
szaki tudományos együt tmű- lyettese, ott volt Zsamcin 
ködési kormányközi bízott- Boiod, Mongólia budapesti 
sag negyedik ülésszakán. A nagvkövete is. 
tanácskozásokon a többi kö- H é t f ó n d é , u t á n a p a r l a _ 
zött áttekintik a két ország m e n t épületében megkezdő-
földtani és vízügyi együtt- dött a magyar—mongol gaz-
működésének eredmenyeit d a s á g . ^ m ű s z a k i . t u d o m á . 
és feladatait , továbbá a együttműködési kor-
Mongoliaban magyar közre- . . . . . . . - - - -
működéssel épülő üzemek manyközi bizottság IV. ules- mikus rakétán minták van- begyújtották a fékező ha j -

Parlamenti 
bizottságok ülése 

Az egészségügy negyedik 
ötéves tervét tárgyalta hete 
főn, a Par lamentben az or-
szággyűlés szociális és egész-
ségügyi bizottsága. A kép-
viselőket dr. Pesta László 

A Luna—16 űrállomást — látor egy kozmikus rakéta bizottsági elnök megnyitó 
mint lapunkban is közöltük tartályába helyezte, s utána 
— Földkörüli parkolópályá- a tartály hermetikusan bé-
ről. szeptember 13-án indí- zárult. 
tották. és az ű rha jó 17-én A Luna—16 programjában 

vcgre a Hold felületén, el- é r te el a Hold térségét. A központi helyet foglalt el egy 
végezte kitűzött mnnkaprng- Luna 16 több mint két napig teljesen ú j feladat megolda-
ramját és 1970. szeptember manőverezett a Hold körül, sa: Holdról vett ta la jminták 
21-én. moszkvai idő szerint Először a pályát „cirkulari- Földre jut ta tása automatikus 
10 óra 43 perckor a Hold zálták": az ű rha jó a Holdtól úton. 
felületéről kozmikus rakéta 110 kilométer magasságban A kozmikus rakéta a Hold-

A Luna—16 jelzésű szov-
jet automatikus űrállomás, 
amely vasárnap a Tcrmé-
kcnység-tengercnek térségé-
ben sima leszállást hajtott 

startolt a Föld felé. A koz- körpályára tér t át. Ezután 

munkála ta inak menetét és szaka. nak a Hold talajából. 

Á pártkongresszus tiszteletére 

Az őszi munkák 
sikeréért 

főműveket és az űrha jó t le-
szálló pályára vezérelték. A 
több körön á t tar tó rend-
kívül bonyolult manőver 
eredményeként az ű rha jó 15 

kőzetmintákat tar ta lmazó 
visszatérő berendezésekkel 
együtt, a Luna—16 leszálló 
fokozatát s tar thelyként hasz-
nálva útnak indult a Hold-
ról. A leszálló fokozat a 
Hold ielületén marad t és to-

Ezekben a napokban igen 
nagy jelentősége van a ter-
melőszövetkezetekben dol-
gozó szocialista brigádok és 
szocialistabrigád-címért küz-
dő kollektívák munkaver -
seny-felajánlásainak, hi-
szen minden percet ki kell 
használni az őszi munkák 
sikeréért. Az időeltolódás 
nagyon érezteti hatását, és a 
legkisebb esőzés is — nem 
szólva a napokban lehullt 
nagyobb csapadékról — visz-
szaveti a h a t á r . szorgos mű-
velőit. 

Tiszaszigeten, a Búzaka-
lász Tsz-ben is mindent el-
követnek. hogy az őszi m u n -
kákat időben, s gondosan el-
végezzék. Nagy segítséget 
adnak ehhez a brigádok. A 
Kossuth-brigád Kovács Már-
ton vezetésével a kongresz-
szusi versenyben kitűnt a 
nyáron, hiszen a tizenhat 
tagú kollektívának köszön-
hető, hogy augusztus elejé-
re befejezték a nyári nagy 
munkát, az aratást. De a Pe-
tőfi-brigád sem marad t el, 
amelynek vezetője Gera Ist-
vánné. Április 4-e tisztele-
tére fölajánlot ták tagjai , 
hogy a 6 ezer négyzetméter 
területű haj ta tóházat á tad-
ják. illetve az üzemeléséhez 

kilométeres Holdközeibe ju- vábbra is méréseket végez 
tott. A Luna—16 leszálló a hőmérsékleti és sugárzási 
részeit előre programozott viszonyokra vonatkozolag. 
automaták vezérelték: előbb A kozmikus rakéta az elő-
600 méterre, majd 20 méter- zetes számításokhoz közel-
re, végül 2 méter re közali- álló ballisztikus pályára tért, 
tette meg a hold felszínét: a amelyen haladva elindult a 
sima leszállási művelet tech- Föld felé. A rakétával két-
nikailag ú j csúcsteljesitme- szer már rádiókapcsolat lé-
nyé az asztronautikának. tesült a 133,6 mliz f rekven-

A Luna—16 leszállása cián. 
után a Hold felületén tech- Amikor a raké ta a Föld 
nológiai müveletek sorozatát közelébe jut, leválik róla a 
haj to t ta végre. visszatérő berendezés, amely 

Áz előkészítő műveletek a Holdkőzetmintákat tur-
befejeztével a Luna—16 talmazza, bejut a Föld lég-
ta la j fú ró berendezése utasí- körének sűrű rétegeibe, 

I tást kapott munká jának 
| megkezdésére. Az űrállomás 
I elektromos fúróberendezése, 
j amely földi utasításra mű-
: ködött. s vízszintes és füg-

gőleges síkban egyaránt 
használható volt. megfelelő 
utasításra elfoglalta a szük-
séges helyzetet 35 cer.timé-

majd aerodinamikus fékező-
dés után ej tőernyő segítsé-
gével — az előzetes jelenté-
sek szerint csütörtökön — 
leereszkedik a Föld terüle-
tére. 

Minthogy a földet érés 
szempontjából számbajöhetó 
térség elég nagy. a vissza-

tér mélységig lefúr t a Hold térő berendezés fe lkutatatá-
ta la jába s ennek során kö- sa és megtalálása bonyolult 
zetmintákat gyűjtött. A fú- feladat lesz. Az erre szol-
rási müvelet befejezése után gáló eszközöket készenlétbe 
a Holdközetet egy manipu- helyezték. 

s»avai utan, dr. Farádi 
László, az egészségügyi mi-
niszter első helyettese tá jé -
koztatta a tárca fejlődésé-
ről, s részletesen ismertet-
te az ú j ötéves tervidőszak-
ra szóló feladatait, a pénz-
ügyi előirányzatok várható 
felhasználását. 

A társadalombiztosítás vár-
ható fejlődéséről dr. Bartos 
István, a SZOT társadalom-
biztosítási főigazgatóságának 
vezetője tájékoztatott . 

Bencsik István elnökleté-
vel hétfőn a Par lamentben 
az országgyűlés mezőgazda-
sági bizottsága is ülést ta r -
tott. A tanácskozáson a ne-
gyedik ötéves terv mezőgaz-
dasági vonatkozásait vi ta t-
ták meg. Dr. Soós Gábor, a 
mezőgazdasági és élelmezés-
ügyi miniszter első helyet-
tese leszögezte: a mezőgaz-
daság intenzív irányú — 
azaz belterjes — fejleszté-
se áll összhangban a nép-
gazdaság egészének fejlődé-
sével, a fogyasztás és "az ex-
port igényeivel, valamint a 
rendelkezésre álló e rőfor rá-
sok legkedvezőbb hasznosí-
tásával. 

A vízgazdálkodási ágazat 
előirányzatait Breinich Mik-
lós, az Országos Vízügyi 
Hivatal elnökhelyettese is-
mertette. 

Somogyi Károlyné felvétele 

A röszkei Kossuth Termelőszövetkezet naprikaföld.icn — 
összesen 29 holdon — asszonyok szedik a paradicsom-
paprikát. Bóka Józsefné csapata idősebbekből és csök-
kent munkaképességüekböl áll, mégis jól halad a munka: 

személyenként 5—6 mázsát is leszednek- naponta 

Túlterhelt 
zsúfolt 

orvosok, 
rendelők 

Ülést lartott 
az I. kerületi 
tanács 

takarmánykeveréket 30 hol- kukorica, de igen lényeges, 
don, őszi vetésű lucernát hogy a fűszerpaprika szedé-

szükséges lakatosmunkákat pedig 86 holdon vetettek el.- sével, szállításával se ma-
elvégzik. A Petőfi-brigád a Az utóbbi nagyon szépen rad janak el. A kis kollektí-

segédüzemágban dolgozik és fejlődik. Ha indulni tud- vában természetesen vannak 
vállalását hazánk felszaba- nak a gépek, három vetőgép pártonkívüliek is. A brigád 
dulásának 25. évfordulója áll munkába, hogy idejében, vállalta, hogy egymás életét 
előtt két nappal teljesítette, jó minőségben földbe kerül- figyelemmel kísérik, és „ne-
A tagok gyűlést is rendez- jön az őszi vetés 1300 hol- veinek" minden évben egy-, 
tek. ki-ki tehetség szerint don. Bő termést ígér a - m á - egy párttagot, 
szállt be a „közös kassza- sodvetésű silókukorica is Két fogatosbrigád is je-
ba" és 2 ezer 700 forintot 400 holdon. Csak az eső ne- lentős felajánlást tet t ; kü-
adtak össze a csökkent hezíti a betakarítást , annyi lönösen a fűszerpaprika-
munkaképességűek megsegi- már bizonyos, nem lesz ta- termés szállításában nélkü-
tesére. Ajándékokat , ruhá- karmányhiány a Búzakalász lözhetetlenek ők, hogy min-
kat, játékokat vásároltak és Tsz-ben. S az is látszik, dig idejében érkezzenek 
a szövetkezet külön autóbu- hogy a rendkívüli kedvezőt- meg a ládák a termőföld-
szán vitték el Egerbe. Jó len esztendő ellenére, a bei-
munká juké r t külföldi k i rán- vízkárok ellenére is ered-
dulásra is el jutottak, tíz ményesen gazdálkodnak, 
napig járták Csehszlovákiát A kiskundorozsmai Jó-
és Lengyelországot, a közös zsef Attila Termelőszövetke-
gazdaság autóbuszával. zetben is szép sikereket ho- megsegítik, a háztáji terü-

A X. kongresszus tisztele- zott a kongresszusi munka- Jetről a termést társadalmi 
tére felajánlották, hogy az verseny. A Munkásőr szo- munkában hazaszállítják és 
épülő sertéskombinát vas- cialista brigád Farkas István kívánság szerint padlásra, 
munkái t időben á tadják , ami vezetésével vállalta, hogy kamrába hordják. A szövet-
igen jelentős, mintegy 4 és időben, jó minőségben, no- kezetben 21 holdról felszed-
fél millió forint értéket kép- vember elsejéig földbe kerül ték már a burgonyát, igen 
visel. A közös gazdaság- az ősziek magva. Ez nem jó át lagban fizetett a föld, 
ban kibontakozott jó ver- kevesebb, mint 800 hold ke- 90—100 mázsát holdanként, 
senyszellem következtében nyérgabona és 200 hold ta- Tart a talajelőkészítés, a 
nincs is e lmaradás az őszi karmánygabona elvetését je- jövő évi paprikaterület élő-
munkákkal . A 22 holdnyi lenti. A tizenegy tagú t rak- készítése, trágyázása. A szó-
cukorrépát felszedték, 200 torosbrigád természetesen az vetkezeti tagság azon igyek-
mázsánál többet fizetett hol- őszi mélyszántásról. az oszi s Z j k hogy az év közben, kü-
danként . Tarlóterület még betakarí tás és szállításról is 

re. A piros arany 600 hol-
don kínál ja magát. S nem 
ígér rossz termést. A foga-
tosok vállalták azt is, hogy 
idős, elhagyott 

Tegnap délelőtt az I. számú 
belvárosi pártszervezel Victor 
Hugó utcai helyiségében ülést 
tartott az I. kerületi tanács. V 
napirend előtt Korek Józsefné 
dr. vb-etaök számolt be a le-
járt határ idejű tanáesi határoza-
tok végrehajtásáról . A napiren-

máshol példa. A körzeti or- sonló egészségügyi komp-
vosoknak normális körűimé- lexumot hoznak létre — ha 
nyek között 2500 lako6t kel- az Országos Tervhivatal 
lene ellátniuk (az országos nem ad 
átlag 2715, a budapesti 2647 orvosok 
az 1967-es adatok szerint), 

hozzá státusz ú j 
foglalkoztatására, 

(összehasonlító adat : a bú-
dén ezúttal dr. czina Mihály, Szeged legvárosiasabb kerü- dapesti IV. kerület 80 ezer 
kerületi vezető főorvos elöter- l e t é b e n e z z e l s z e m b e n 3686 
jesztésében a kerület körzeti or-
vosi ellátottsága szerepelt. A 
vitában Pusztai Andor. dr. Ka-
sza József, dr. Mucsi Józsefné, 
Szigeti György, dr. Csergő Ti-
bor, Nagy Mihály, Tarnai Ká-
roly, Balogh József tan ácslej ok 
illetve Hörömpő József \ C r l-
nökhelve ' lcs. dr. Salgó Oabnr, 
a. rendelőintézet igazgató-főorvo-
sa. dr. Simon Pál rendelőinté-
zeti főorvos, dr. Márkus Sán-
dor a városi tanáes egészség-
ügyi osztály képviseletében és 
dr. ö rsvár i Lajos, az I. kerület 
KÖJAL-lóorvosa szólalt fel. Ez-
után a tanáes hozzájárult az 
idei fejlesztési terv módosítá-
sához, a kommunál is adók ki-
vetéséhez. Tizenhárom tanács-
tag Interpellált: Sallai Ferenc. 

téesztagokat Mucsi Józsefné, Szigeti Gvörgy, 
Tarnai Károly, Fodnr István. 
Beek Sándor, Pusztai Andor, 
Kolozsi Zsigmond. Sirián Gá-
bor. Balogh József, Ábrahám 
Istvánné. Hóra Ar.talné, de. 
Beneze György valamint Szeke-
res Istvánné lakóbizottsági el-
nök. Az ülést az elnöklő ür. 
Beneze György zárta be. 

lakos jut egy orvosra. Ez 
lakosának orvosi ellátásához 
31 általános orvosi körzetet 

csak az átlag, mer t vannak és 11 gyermekgyógyászati 
körzetek, ahol a túlterhelés körzetet biztosítottak 1967— 
csillagászati 
4700 lakost. 

számot muta t : 68-ban.) 
A tanácstagok örömmel 

Még a rendeléseket alapo- vették tudomásul, hogy ha-
san ismerő tanácstagok is marosan megoldást találnak 
meglepődtek, amikor kide- az eddig a kerülethez tar-
rült, hogy egy beteg vizsgá- tozó éjszakai orvosi ügyelet 
latára ál talában 4,8 perc jut. korszerűsítésére is. Ez való* 
Vannak napok, amikor 90— szinüleg a rendelőintézethez 
100 beteget kellene „meg-
vizsgálnia" a körzeti orvos-

fog tartozni és a betegekhez 
sieti autójá t URH készülék-

nak.. A nyilvántartott , sú- kel szerelik fel. 
lvos mozgás-, emésztőszervi 
stb., betegségben szenvedők 
száma 2648. S a zsúfoltságon 
túl az sem kevésbé feltűnő, 
hogy a rendelők állapota 

A tanácsülés hozzászólásai 
túlléptek ezúttal a kerület 
határain. Szóba kerül t az is, 
hogy a körzeti orvosi el lá-
tottság szomorú helyzete 

sok kívánnivalót hagy ma- mintegy jelképe annak, hogy 
ga után. 

Ahhoz. hogy normalizá-
az építkezések idején elfe-
ledkeznek a járulékos be-

lódjon a helyzet, a jelenle- ruházásokról. fgy történt, 

Szeged egészségügyi 
tottságáról a fővárosban ál-
talában elégedetten szoktak 

gi — tehát nem a következő 
ellá- ötéves tervben várható — 

lakosszámot figyelembe vé-
ve hat ú j körzetre lenne 

hogy az újszegedi Odessza 
részére a tanácsnak kellett 
utólag rendelőről gondos-
kodnia. Az emeletráépité-

nyilatkozni. Akik itt laknak, szükség, A kerületi tanács sekkel, házépítésekkel állan-
azok érzik, hogy a legese- azonban hiába létesít orvo-
kélyebb elégedettségre sincs si rendelőt, hiába határoz-
ok. hiszen a számok olyan el meg oeiatvaiUHS e* aidiiiifl.ii'Ji i.- a lí-alá«-/rwnlrnál ír- 1 uia^en « aacuuvuv „i 

nagyi tóval sem találhatói gondoskodik, illetve besegít. a Kaiaszosoknai je- j túlzsúfoltságot muta tnak a 
300 holdat már előkészítet- A közös gazdaságban 750 lentkezo kieseseket ev ve- körzetekben. amelyre talán 
tek az őszi vetéshez. Oszi holdon vár betakarí tásra a géig „eltüntesse". • 1 az egész országban nincs rondi utcai rendelőhöz ha-

zák el a várossal közösen, 
hogy az Alföldi utcában a 
nemsokára megnyíló Ko-

dóan növekszik a belváros 
népsűrűsége is, d e mivel 
nem egyszerre épülnek, nem 
szaporodnak vele egyszerre 
a rendelők. 


