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Nagygyűlés Csillagvárosban
Csomagolnak a Szaljut— 4-en, ma leszáll az Apolló

A lekszej Leonov és Valerij 
Kubászov, a  Szojuz—19 sze
mélyzetének két tagja, szer
dán  a Moszkva környékén 1 '-  
vő űrhajós városba, Csillagvá
rosba érkezett,,aho l nagygyű
lést rendeztek fogadásukra.

A nagygyűlés egyik szónoka 
Konsztantyin Busujev, a  Szo
juz—Apollo-kísérlet szovjet
igazgatója a  többi között be
számolt a kísérlet eredményei
rő l és annak jövőbeni tovább
fejlesztéséről.

Elmondotta, hogy a vállal
kozás keretében a két fél szak
értői 1970 októberében kezd-

az volt, hogy úgynevezett 
kompromisszumos levegőke
veréket dolgoztunk ki, amely 
nem  te tt szükségessé hosszabb 
idejű akklim atizálódást, $ így 
az űrhajósok meglehetősen 
gyorsan hajthatták  végre az 
átszállást. Olyan megoldást 
találtunk, hogy a Szojuz-hajó- 
ban 520 m m -re csökkentettük 
a  légnyomást, miközben az 
Apollóban m egm aradhatott a 
260 m illim éteres nyomás.

Meglehetősen bonyolult 
m unkát végeztünk az össze
kapcsoló agregát létrehozásá
val kapcsolatban. A Szojuznál

P jotr K lim uk és V itallj Szevasztyjanov (képünkön) az o r
vosi távm érési adatok szerint jó közérzetnek örvendenek 
és a programok szerint folytatják m unkájukat, megfigye

léseiket a Szaljut—4-en

ték el a m unkát, egyelőre a 
Szovjet Tudományos Akadé
mia és az Amerikai Országos 
■Űrhajózási H ivatal (NASA) 
közreműködésével. 1972. m á
jus 24-én M oszkvában a lá ír
ták  a  világűr békés haszno
sítását célzó szovjet—am eri
kai megállapodást. E m egálla
podás egyik pontja le tt a  Szo
juz—Apollo közös kísérlet te r
vezete.

Az első komoly problém a
a hajók különböző levegőjé
nek összeegyeztetése volt. Is
meretes, — m ondotta Busu
jev, — hogy a szovjet, illetve 
az  am erikai hajóban m ás é s , 
m ás volt a levegő összetétele, 
keveréke és különbözött a 
légnyomás^ Ha ezen a  téren  
m inden a régiben m arad, ak
k o r a Szojuz személyzetének 
az Apollóba történő átszállá
sakor az aklim atizálódás vé
gett esetleg nyolc órát is kel
le tt volna üldögélnie az á t
szálló berendezésben. Világos, 
hogy ez a körülmény lehetet
lenné te tte  volna, de m inden
képpen m egnehezítette volna 
az esetleges m entést a világ
űrben. A helyzet megoldása

és az Apollónál eddig haszná
latos összekapcsoló aggregátok 
nem  feleltek meg az összeil- 
leszkedés követelményeinek. 
Egyik aggregátunkat sem hasz
nálhattuk  fel a kísérlet • során. 
Ekkor határoztuk el, hogy 
új összekapcsoló agregátot ho
zunk létre, ami nem  volt 
könnyű m unka egyik fél szá
m ára sem. M ár csak azért 
sem, m ert az új aggregét pro
to típusként szolgál a  jövőbe
ni nemzetközi űrállom ások 
összekapcsolásához.

Busujev a továbbiakban el
m ondotta, hogy 1974 áprilisá
ban és augusztusában egy- 
egy m odernizált Szojuzt bo
csátottak fel a Szovjetunió
ban, pilóta nélkül. A továb
biakban 1974 decem berében 
pályára vezérelték a Szojuz— 
16-ot, am ely ugyanolyan hajó 
volt. m int am elyik részt vett a 
szovjet—am erikai kísérletben. 
A Szojuz—16 program ja ma
gában foglalta az összes fe
délzeti berendezés, a legény
ség, valam int az egész földi 
figyelő- és vezérlő-komplexum 
m unkáját az eredeti Szojuz— 
Apollo-kísérlet körülm ényei

nek m ajdnem  teljesen megfe
lelő viszonyok között.

MOSZKVA

A Szojuz—18 — Szaljut—4 
kozmikus rendszer űrrepülését 
irányító központban, szerdán 
megérkezett annak a kereső 
mentőszolgálatnak képviselő
je, amely a Földön fogadja 
m ajd a  hosszú űrutazás után 
P jo tr K limukot és Vitalij 
Szevaszty j anovot.

A finis közeledte érezhető az 
irányítóközpont m inden rész
legében. Közeleg az űrrepülés 
egyik legfelelősségteljesebb 
elem e: a  leszállás.

Az irányító  központban te
vékenykedő szakem berek is
m ét hangoztatták újságírók
nak, hogy Klim uk és Sze
vasztyjanov jól felkészültek 
az űrrepülésre, és teljes egé
szében teljesítették a kitűzött 
program ot. A kozm onauták 
értékes podgyásszal érkeznek a 
Földre: megfigyelési és k u ta 
tási eredményekkel, továbbá 
személyes tapasztalatokkal. A 
Szaljut—4-ről érkezett infor
m ációkért a kozm onauták és 
az irányítási központ m ár 
számos köszönetét kapott.

HOUSTON

Az Apollo am erikai űrhajó 
fedélzetén tartózkodó asztro
nauták  szerdán folytatták i 
program ban szereplő tudom á 
nyos-kísérletek végrehajtását. 
Stafford, Brand és Slayton 
fe 'vételeket készített a  Föld 
különböző területeiről.

Az eddig elvégzett kísérle
tekről' a houstoni Irányító- 
központba érkezett előzetes 
adatok teljes m értékben ki- 
elégítőek. Ez alól csak a lágy 
röntgensugárzás tanulm ányo
zása során keletkezett néhány 
problém a jelent kivételt. A 
kísérlet elvégzésére szolgáló 
elektronikus berendezés eddig 
még nem szolgáltatott adato
kat a  houstoni irányítóköz
pontnak.

Houstonban közölték, hogy 
az am erikai asztronauták 
egészségi állapota, közérzete 
továbbra is jó.

Karakas László munkaügyi miniszter 
Tatabányára látogatott

Szerdán délután  T atabányá
ra, a  KOMÉP ifjúsági építő
táborába látogatott Karakas 
László, az MSZMP KB tagja, 
munkaügyi miniszter. A láto
gatás a KOMÉP Ságvári End
re  önkéntes ifjúsági építőtábo
rának szólt. A m inisztert az 
építőipari vállalat székházá
ban Orosz Lajos műszaki 
igazgatóhelyettes tájékoztatta, 
a mintegy 4000 fős m unkáslét
számú, csaknem 1 m illiárd fo
rint term elési értéket előállí
tó  vállalat m unkájáról. K ara
kas László érdeklődött a m un
kások átlagkeresetéről, a bér- 
fejlesztésekről, a m unkáslét
szám ban tapasztalható fluktu
ációról.

Lévai Ferenc, a  KOMÉP
K ISZ-bizottságának titk á ra  is
m ertette az öt éve, nyaranként 
működő építőtábor m unkáját.

K arakas László elv társ fel
használta az alkalm at a rra  is, 
hogy megyénk szakmunkás- 
képző intézeteinek életébe, 
m unkájába tekintsen. Horváth  
József, a szakmunkásképző in
tézetek megyei igazgatója á t
fogó képet rajzolt a  nyolc in
tézet mintegy 6 ezer szakm át 
tanuló  fiataljának  életéről, az 
iskolák helyzetéről, perspek
tívájáról.

Dr. Tarcsi Gyula, a  Ságvári 
Endre építőtábor vezetője, is
m ertette a tatabányai tábor 
feladatát, m unkáját. Szavait 
úgy összegezte, hogy a  KO-

K arakas László (középen) az építőtábor vezetőinek társasi«  
gában

MÉP vezetői elégedettek a  fi
úk m unkájával, jó hangulat
ban, eredményesen teljesítik  
a tábor lakói vállalásaikat. Az 
építőtábor idén a tatabányai 
314-es Szakmunkásképző In
tézetben kapott otthont. Sor 
kerülhetett arra , a miniszter 
találkozzon személyesen Is a 
fiatalokkal. Többek között 
Rigler Gábor, jövendő dísz
növénytermesztő, p illanatnyi
lag az egyik ifjúsági brigád 
vezetője m ondta el vélemé
nyét. A budapesti fiatalok 
elégedettek a  m unkájukkal, 
úgy érzik, a  nyári építőtábor

jól szolgálja m ind a  szellemi; 
mind a fizikai gyarapodásu
kat. K arakas László megtekin
te tte  a  szakm unkásképző in
tézetet,, m ajd  a legjobb ifjúsá
gi brigádolmak személyesen ia 
g ratu lált az  eredményeikhez.

A késő délutáni órákbart 
K arakas László a  KOMÉP ve
zetőinek és az építőtábor b ri
gádvezetőinek kíséretében fel
kereste a  fiúk egyik m unka
helyét, a kongresszusi ver
senyben épülő újvárosi 16 tan 
term es általános iskolát. ahoX 
nagy megelégedéssel szólt a 
látottakról.

i) szakszervezeti választások tapasztalataira
tárgyalt az ÉDOSZ megyebizottsága

A szakszervezeti választások rü lt sor a  műhelybizottsági á ltal javasolt tisztségviselők
ipasztalatait összegezte szer- válnc*+ícr»k— -v.-i -  ——J— '— ’" Ltapasztalatait összegezte szer

da délelőtti kibővített ülésén 
az Élelmezésipari Dolgozók 
Szakszervezete Komárom me
gyei Bizottsága. A beszámoló 
rám utatott: a megye élelm e
zésipari vállalatainál, illet
ve üzemi alapszerveinél 151 
bizalm it választottak, közülük 
79 volt az. Ezt követően ke-

vála,sztásokra, ahol a gondos kerültek, zömük első Ízben, 
felkészülés és az önkritikus vállalt ilyen funkció t 
beszámolók következtében sok A megyebizottság korábbi 
értékes, a szakszervezet m un- határozata értelm ében aa 
kájá t elismerő, bíráló és se- ÉDOSZ-hoz tartozó megyei 
gítő hozzászólás hangzott el. vállalatoknál 161 dolgozót vá- 
Figyelemre méltó és jó  élőké- lasztottak a szakszervezeti ta-
TÍtő m unkát bizonyít, hogy 

•valamennyi műhelybizottság
ba a szakszervezeti bizottság

Üzletkötés húszmillió rubel értékben
Szerdán a  bolgár nemzeti

k iállítás zárónapján Vladim ir 
Videnov, Bulgária budapesti 
nagykövete és Peter Ignatov 
a  kiállítás igazgatója sajtó tá
jékoztatón összegezte a be
m utató  tapasz ta la ta it. M int 
elm ondottak: a kiállítás si
keresen töltötte be szerepét 
a  m agyar és a bolgár nép 
barátságának elmélyítésében.

Több m int 120 ezren te
k in te tték  meg a bolgár ipar 
és mezőgazdaság eredm énye
it. a  bem utatón, s  különösen 
a  szakmai rendezvényeknek 
volt nagy sikerük, am elye
ken több m int ötezer szakem
ber vett részt. A z üzletkötők  
is  sikeresen zárták a  kiállí
tást, hiszen 20 m illió rubelt 
meghaladó értékű term ékre 
kötö ttek szállítási szerződést. 
A m ár ism ert bolgár term é
kek m ellett — ilyenek a Bal- 
kancar anyagmozgatási rako
dási gépev a különböző nu
merikus vezérlésű szerszám
gépek — egész sor ú j bolgár

árucikk is elkelt az elm últ 
két hétben. M agyar vállala
tok vásároltak nagy te ljesít
ményű darukat, konténer
rakodógépeket, s zsebszámo
lógépből is rendeltek egy na
gyobb té telt a m agyar p a rt
nerek. A mezőgazdasági gé
pek között a legnáfeyobb si
kert a  szőlőkombájn aratta.

Legnagyobb azonban annak 
a  jelentősége — hangsúlyoz
ta  a  nagykövet —, hogy a 
kiállítás látogatói közelebbről 
m egism erkedhettek a szocia
lista Bulgária harmincéves 
fejlődésének eredményeivel, a 
szakmai rendezvények rész
vevői {>edig a kapcsolatok ki
építésével lehetőséget terem 
tettek, hogy a következő ö t
éves tervidőszakban újabb 
együttműködések, kooperáci
ók alakuljanak ki a két or
szág vállalatai között és a 
két nép barátsága tovább 
erősödjék.

A kiállítás este 6 órakor
zárta be kapuit.

Több his tss-benhét vég ére
b e fe je s ik  a s  a r a tá s t

Megyénk term előszövetke
zeteiben alaposan visszavetet
te  a kalászosok betakarításá- 
n . ':  ütem ét a gyakori esőzés. 
Nehezítette az ara tást a több
szöri vihar is, m ert a még lá
bon álló kalászosok jó  részét a 
földre döntötte, l^v napjaink
ban a kom bájnosoknak min
den ügyességüket latba kell 
vetniök, hogy az aratásra a l
kalm as órákat jól kihasznál
va, minél ham arabb m agtárba 
kerüljön az értékes kenyérnek 
való, hiszen az Időveszteség

újabb  term ésátlag-csökkenés
sel Is minőségromlással jár.

'. szőnyi term előszövetke
zetben befejezéshez közeledik 
az aratás. A takarm ánybúzát

nem  volt akadálya a  gyors 
szárításnak, szállításnak. Az 
ácsteszéri Táncsics Tsz 
gabonatábláiban két NDK és 
egy szovjet kom bájn arat. Ki-
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Az ú j NIVA kom bájnok egyike Kocson

melynek átlagterm ése hek- használtságuk azonban mégp n lz o n l A C 1 _ 11 . . . .  . _ _ .

Vízhordóként bárom  kom báj- 
nos fia segiti az aratók m un
kájá t a szomódi Március 15. 
Tsz-ben. Ruppert A ttila édes
ap ját k ínálja friss vízzel a 

táb la  végében

táronként 46 mázsa lett —, 
m ár betakarították, még a 
kenyérgabona egy része van 
hátra. Ha újabb  eső nem  jön, 
a  hét végére befejezik az ara
tást. Azt. hogy viszonylag ha
m ar végeznek ezzel a nagy 
m unkával, a kombájnosok 
szorgalT- -I kívül annak is 
köszönhetik, hogy két Coll
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neoos időben is csak 60 %-os. 
m ert a dőlfekalászú táblákban 
csak egyirányban haladhatnak 
a gépek. És sajnos a búzatáb
lák minteg. 30 százalékán 
megdőlt a gabona. A közös 
-azdaság tagsága ugyancsak 
reménykedik abban, hogy a 
gyakori esőzést néhány napsü
téses nap is követi, s  akkor a

m ann-szárító berendezésük h é tv é g é r e  náluk is befeje- 
rendszeresen üzemelt, § így ződik a búza aratása.

nácsokba és 95-öt a  szakszer
vezeti bizottságokba.

A megyebizottság m egálla
pította, hogy az alapszerveze
tek  beszámolóinak jó  része re
álisan értékelte a  testü let 
négyéves m unkáját, őszintén 
tá rta  fel a, gondokat, s  meg
határozta a  feladatokat is. 
Mind a  beszámolók minősé
gét, m ind a választások le
folytatását, s a hozzászólásokat 
tek in tve az 1971-es választá
sokhoz viszonyítva, lényeges 
előrelépés történt.

A megyebizottság megvá
lasztása alkalm ával hé t ú j 
tag  kerü lt a  tizenöt tagú  tes
tületbe. (Az ú jak  közül há
rom korábban m ár m unkabi
zottsági tagként eredményesen 
tevékenykedett.)

A választási m unkát össze
gező beszámoló figyelemre 
méltó szám okat közölt. Az 
ÉDOSZ-hoz tartozó alapszer
vezeteknél a  korábbi 400-^al 
szemben 538 szakszervezeti ak
tívá t választottak, közülük h á
romszáz új. Ez az 55 % -os cse
rélődés szükségszerűvé teszik 
hogy fokozott gondot fordítsa
nak az ú j aktívák m unkájá
nak segítésére. Ezért káder
képzési tervet készítettek, me
lyet külön nap irendként tá r
gyalt a  megyebizottság, s  ® 
terv  az alanszervezeti tiszt
ségviselők öt évre ütem ezett 
oktatását foglalja magába. 
V yanis az évente rendszere
sen ismétlődő bizalmi és m ű- 
‘ alybizottsági tanfolyam ok 
résztvevőin kívül 130 ak tívá t 
kívánnak m agasabb szintű 
oktatás5 form a keretében to- 
■"ábbképezni. (Pártiskola;
SZOT-főiskola, m unkáskáder- 
k^pző taníolyair. stb.)

A káderképzési terv megvív 
tatása után a  megyebizottság 
elfogadta az 1975. II. félévre) 
szóld Biunkaterv-java&Latot, ^


