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Beszélgetés az intrikáról és a kritikáról
Arai nincs benne a fizetési borítékban, de a dolgozók életét gazd ag ítja ,

Takarékossági mozgalmat indít m egyénkben a KISZ

A Szovjetunióban felbocsátották
a harmadik mesterséges holdat

Moszkva (TASZSZ). A Nemzetközi Geofizikai Év program
jának megfelelően a Szovjetunióban 1958. m ájus 15-én fel
bocsátották a harm adik  mesterséges ho lda t

A harm adik szputnyik felbocsátásának célja, hogy tu 
dományos kutatásokat végezzenek a légkör felső rétegei
ben és a  kozmikus térségben.

A harm adik szovjet mesterséges hold elindult pályá
ján, am elynek hajlásszöge az Egyenlítő síkjához képest
65 fok-

A szputnyik pályájának legnagyobb magassága a  föld 
felszínétől szám ítva 1880 kilom éter, a földkörüli keringésé
nek ideje 106 perc.

A szputnyik elvált a hordozó rakétától, am ely a  m ester
séges hold pályájához közel végzi mozgását.

M ájus 15-én. moszkvai idő szerint 13 óra 41 perckor 
a harm adik szputnyik áthalad t Moszkva város térsége fö
lött, délnyugatról északkeletre vezető irányban.

A harm adik szovjet mesterséges hold kúpos alakú alap
jának átm érője 1,73 m éter, magassága 3,57 méter, a  kiemel
kedő an tenna m éretei nélkül. A szputnyik súlya 1327 kilo
gramm, ebből a tudományos kutatások végzését szolgáló m ű
szerek, a rádió mérőm űszerek és az üzemanyagforrások súlya 
968 kilogramm.

\  vízbetörés elleni harc első állomásaként 
elkészült a dorogi szénmedence hegyszerkezeti térképe
A dorogi szénbányászati 

tröszt hat geológusának más
fél évi m unkája nyomán el
készült a  szénmedence hegy- 
Bzerkezeti térképe, am ely a 
vízbetörések megakadályozá
sáért indított nagyszabású 
harc első állomása. A térkép 
elkészítéséhez mintegy 1200 
kutatófúrás adata it dolgozták 
fel és így pontosan jelezték 
azokat a  tilos zónákat, ahol a 
vízbetörés közvetlen veszélye 
a legnagyobb. M eghatározták

a víztároló rendszerben köz
lekedő víz irányát, a  széntele
pek dőlési helyzetét és a ve
tőket äs. E pontos adatok is
m eretében ki tudják  kerü l
ni a  vízveszélyes helyeket. 
Nagy szerepe van a térképnek 
a kutatófúrások gazdaságo
sabb telepítésében, új aknák 
helyének m egállapításában, a  
tervezésben és az épületek, 
távvezetékek süllyedés elleni 
védelmében.

Eddig ismeretlen szén vagyonok kai 
gazdagodott a tatai szénmedence
A Tatabányai Szénbányá

szati Tröszt term elése még 
soha nem  volt olyan magas, 
minit most. Áprilisban napi 
900 vagonos átlagot értek  el, 
m ájusi eddigi átlaguk pedig 
917 vagon. A m ellett az egyre 
növekvő term elés ellenére a 
szénvagyon nem  csökkent, ha 
nem  gyarapodott. A minőségi 
szén 1,2 millió tonnával, a  
palaáüam óny pedig 6—7 m il
lió tonnával nagyobb, m int 
egy évvel korábbam Ez an 
nak  a nagym érvű kutatóm un
kának  köszönhető, amelyek
kel eddig ism eretlen szénva
gy ónak a t tá rtak  fel. A gaz
dag. úgynevezett lila-telepi 
szénréteg, am elyet a  XII-es 
akna főmérnöke, Zamaróczy 
Dezső fedezett fel, több millió 
tonna palaszenet ad a követ
kező években a  népgazdaság
nak. Jelentős mennyiségű sze
ne t ta láltak  a hatvan  évvel 
ezelőtt m űködött V-ös akná
ban. F eltárását m ár meg
kezdték s  az év végén meg
indul itt a  termelés. Mintegy 
nyolcszázezer—egymillió ton
na szénre szám ítanak itt.

Most ft m integy 20—30 éve 
nem  működő régi I-es, Il-es 
és I l l-a s  aknáknál végeztek 
a tröszt geológusai kutatófú
rásokat. Az eddigi eredm é

nyek minden várakozást fe
lü l m últak. A régi 7—8 m é
te r  vastag telepeknek csak 
egyes részeit fejtették  le an 
nak  idején, 8 a  bentrekedt 
szén túlnyom órészt minő
ségi tiszta szén. Az eddigi 
5—6 fúrás korántsem  elegen
dő a helyzet pontos felm éré
séhez, d? előre láthatólag ér
demes a  kutatásokat tovább 
folytatni.

BEVÁLT
az F 5 ős fejtőgép Oroszlányon

Az oroszlányi bányamúsza- 
kiak körében elismeréssel be
szélnek az A jtai—Szilárd-féle 
F—5-ös fejtőgépről. A gép egy 
változata a régebbi F—4-es
fejtőgépnek. A régi gépnél 
mintegy fél tonnával k ö n 
nyebb és elérj a 120 centim é
te r magasságot. A Il-es lejtős
aknában dolgozik jelenleg. A 
legnagyobb előrehaladási se
besség, melyet széles szel
vénybe!, elért: 6.6 m éter volt. 
A bányafejlesztési osztályon 
tervezik, hogy a gépet a most 
feltárás a la tt levő III-as ak
nába helyezik át, ahol a vé
lemények szerint 8—10 m éte
res előrehaladási sebességet is 
el tudnak vele érni.

Két 4-es lottótalálat
A lottó 19. fogadási hetén 

két Komárom megyei 4-es ta 
lálat akadt. Erős J ó »  * " v  
tergomból, Egyed Lajos
Oroszlányból küldött be nyer
tes szelvényt, A  nyeremény 
egyenként: 33 527 forint;

A BARÁTSÁG JEGYÉBEN
Ném et term előszövetkezeti küldöttség 

látogatása megyénkben
Második éve áll kapcsolat

ban a koppánymonostori „Dó
zsa” Termelőszövetkezet a  Né
m et Dem okratikus Köztársa
ságbeli „Einheit" (Egység) ter
melőszövetkezettel. Á német 
termelőszövetkezet öttagú kü l
döttsége m ájus 10-én me
gyénkbe érkezett. Látogatá
suk fő célja, hogy nem es ve
télkedésük folytatásához egy
szerűen összehasonlítható ver
senypontokat állapítsanak 
meg.

Az első napok a  „Dózsá”. 
ban teltek  eL A vendégek tü 
zetesen tanulm ányozták nö
vényápolási módszereinket. 
Ugyanis a  koppánymonostori 
gyomitalan földek nagyon meg
nyerték tetszésüket. Otthoni 
. lántő ikon — a megismert 

I magyar módszerekkel — sze
retnék túLszámyalni az itt lá 
tottakat. Ok viszont jobb 
krum pliterm esztési módszerei-

A z Esztergomi Szerszámgépgyár gépei 
az ipari vásárokon

A brüsszeli világkiállításit a  
földkerekség m inden részéből 
felkeresik az érdeklődők. Kö
zülük sokan megnézik a  m a

gyar pavilont is. és elismerés
sel beszélnek az ott kiállított 
gépekről és ipari termékeikről. 
Ezekben a napokban a magyar 
ipar újabb hírnevet szerzett 
külföldön. Számosán a  kiállítás 
látogatói közül szinte csak 
most tud ták  meg, hogy milyen 
precíz és korszerű szerszám
gépeink vannak. Az Esztergomi 
Szerszámgépgyár á ltal bemu
ta to tt GH—400-as másoló ha- 
rántgyaíugép az érdeklődés kö-

M l  Ú J S Á G  D A D O N ?
A z utóbbi napok jó időjárá

sa sokat lendített a mező- 
gazdasági m unkákon. Ennek 
köszönhető, hogy S0 százalék
ban elvetettek a dadi gazdák. 
'Nagy gond jelenleg, hogy a 
burgonyabogarak nagy szám 
ban lepték el a vetéseket. 
M ivel a veszély igen komoly, 
a községi tanács azonnal in 
tézkedett a védekezésre és 
a bogarak pusztítására.

Panaszkodnak Dadán, hogy 
a pusztavám i bányászoknak a 
dadi határban  levő földjein 
még több helyen nincs levág
v a  a  tavalyi kukoricaszár. Ez 
veszélyes a községre nézve, a 
kukoricam oly elterjedése 
szempontjából. A dadiak sü r
gős intézkedést várnak, hogy 
az elhanyagolt földekről eltá
volítsák a szárakat.

Dadon ú j tanácselnök és ta
nácstitkár van. M indketten  
Oroszlányról kerültek a köz
ség élére. A  tanácselnök elis
meréssel beszél arról, hogy a 
választott tanácstagság, a hi
vatal dolgozói és íl község la
kói egyaránt m ennyire segítik 
m unkáját. Dicséri a tatai já

rási tanácsot is, am ely nagyon 
sok segítséget ad nemcsak 
neki, hanem a tanács vala
m ennyi dolgozójának, m unká
ju k  végzéséhez.

A község tűzoltói új ruhát 
kaptak. Esténként most ebben 
„feszítenek”. Ugyanis a dadi 
önkéntes tűzoltók is készülnek 
a 25-én Naszályon m egtartan
dó járási tűzoltó-versenyre. 
Minden este gyakorlatot ta r
tanak  a  szertár előtti térségen.

Április 27-én m egalakult a 
községi KISZ-szervezet. A  
községi tanács 5000 forintot 
ve tt be a községfejlesztési 
tervbe, a K ISZ  segítésére. 
Ezenkívül a párt és a tanács 
segíti m egszervezni a sport
telep bekerítésének és rendbe
hozatalának társadalmi m un
kában való elvégzését is. A  
KISZ-tagok ígéretet kaptak, 
ha nemcsak a segítségre vár
nak, hanem ők is öntevéke
nyek lesznek, akkor a párt és 
a tanács vállalja, hogy egy 
televíziós készülék vételárá
nak egy részét biztosítja szá
mukra.

zéppontjában áll. A szakembe
rek  hosszasan figyelik Páldi 
László m érnök m unkáját, aki 
üzem közben m uta tja  be a  gé
pet és sok szakem ber tetszését 
fejezi ki a  glép jó  konstrukciója 
és teljesítm énye iránt.

A szerszámgépgyáriak sikere 
megyénk büszkesége is, s re
méljük, ahogy ez az érdeklő
désből is látszik, hogy ez a si
ker a megrendelésekben kifeje
ződik majd. Az esztergomi gyár 
dolgozói a brüsszeli kiállításon 
kívül számos m ás vásárra  és 
kiállításra készülnek. Gépet 
m utatnak be a  m ájus 10-én 
megnyílt Párizsi Vásáron, és 
négy féle szerszámgépet küld
tek a Szovjetunióba, ahol szin
tén kiállítás lesz. Ezenkívül ké
szülnek a  damaszkuszi és a

Barcelonában megrendezendő 
bem utatókra is.

A m ájusban megnyíló Bu
dapesti Ipari Vásáron, a Petőfi 
csarnokban egy teljes haránt- 
gyalu-családdal, m aró-és resze
lőgépekkel vesznek részt. A 
gyár legjobb szakemberei a 
helyszínen m űködés közben 
m utatják  be « gépeket az ér
deklődőknek és prospektust is 
adnak.

A szerszámgépgyárban gon
dolnak a  jövőre is. M ár dol
goznak az ME—250—Á, ú jtípu 
sú egyetemes marógép típus
tervezetén. A nyáron elkészül 
az első prototípus és jövőre 
m ár sorozatban gyártják, s  új 
sikereket szereznek a géppel 
mind a belföldi, m ind a  kül
földi piacon is.

Kétszeres teljesítményű új lepárló kemence épül 
a dorogi Szénfeldolgozó és Vegyipari Vállalatnál

A gyógyszer- és m űanyag
iparnak értékes alapanyagokat 
term elő Dorogi Szénfeldolgozó 
és Vegyipari V állalat dolgozói 
7,6 millió forintot költenek 
korszerűsítésre. A legnagyobb 
összeget, m integy hatm illió fo
rin to t egy új lepároló kemence

építésére fordítják. A régi be
rendezésekhez képest ennek 
kétszerese a teljesítm énye és 
nagy előnye, hogy kezelőinek 
egészségesebb m unkakörülm é
nyeket biztosít. A szerelés 
m ár megkezdődött és az 
új létesítm ény az év végén 
kapcsolódik be a termelésbe.

N a g y  fá s ítá s  C sá szá ro n
Császár községben — rész

ben társadalm i m unkával — 
30 ezer akáccsemetét, 40 ezer 
hám orfa csemetét, 4000 nyár
fa suhángot ültettek  el a la
kosok. A KISZ a sportpálya 
körül végzett fásítást, az út
törők pedig 1500 fá t ültettek 
el a község különböző részei
ben.

A császáriak azt kérik, ha

lehetséges, több kanadai nyár
fát adjanak a községek részé
re. Ez a fa 12—15 év alatt 
akkorára nő, hogy alkalm as 
gerendaanyagnak. így nemzet- 
gazdasági szempontból is kí
vánatos az ültetése, m ert a 
befektetés aránylag ham ar 
megtérül. A császáriak ebből 
a csemetéből akár 100 ezer 
darab ültetését is m agukra 
vállalnák.

ké t ism ertették vendéglátóik
kal.

A küldöttség ezekben a na
pokban több helyet megláto
gat. É letünkről szerzett ta
pasztalataikról községükben, a 
3500 lakosú Elsterben is be 
akarnak  számolni. Megfordul
tak  m ár Dunaalmáson is I tt  
találkoztak, ahogy mondják, 
egy szomszéd járásbeli term e
tes tanácselnökkel. Sajnos, a 
magyar neveket nehezen jegy
zik meg, pedig szeretnék tu d 
ni, kivel beszéltek. A tanács
elnök ugyanis elm ondotta: ná
luk sok ném etajkú dolgozó 
paraszt húzódozik a  közös 
gazdálkodástól; A küldöttség 
tagjai elég fáradtak , mégis 
szívesen kim ennének a ta
nácselnök községéibe. Az ot
tani ném etajkú dolgozó pa
rasztoknak közös anyanyelvü
kön, sa já t életük példáival b e 
bizonyítanák, hogy kizárólag 
a szövetkezeti gazdálkodás a 
parasztság boldogulásának 
útja.

A küldöttség m indezt komá
romi látogatásán m ondotta eL 
Egyúttal kérték  a  komáromi 
párt- és tanácsvezetőket, kísé
reljék meg felkutatni a  ta 
nácselnököt. Komáromiban fel
keresték a  járási pártbizottsá
got is. A küldöttség vezetője, 
Emma Morava — aki a  Cott
bus járási pártbizottság me
zőgazdasági osztályának titká
ra  — behatóan érdeklődött a 
komáromi járási pártbizottság 
munkamódszereiről. Lelkesítő 
volt, ahogy vendégeink el
mondották, hogy gyászos el
lenforradalm unk idején m i
lyen m agától értetődően és 
egyöntetűen nyilvánult meg 
hazájukban a  segítőkészség, 
őszinte, elvtársi együttérzés

sel hallgatták, hogyan sike- 
rü lt m egmagyaráznunk az el
lenforradalom igazi jellegét, 
leleplezni Nagy Im rét, és 
helyreállítani szívós m unká
val a dolgozók bizalmát. Rész
letesen elm ondották m ind a 
német, m ind a m agyar elv tár
sak a  pórim  unkában bevált 
módszereiket. Vázolták vendé
geink, m ilyen kemény kézzel 
terem tettek rendet pártjukban 
a különböző egységbontók kö
zött.

M eglátogatták a  komáromi 
járási tanácsot is A küldö tt
ségnek tag ja Elster község tsz- 
parasztból lett tanácselnöke, a 
25 éves Willi Ulrich is. Más
fél éve tölti be komoly tisztét. 
Szakmai látókörének tágításá
ra  aprólékosan elm agyaráz- 
ta tta  állam igazgatási felépíté
sünket; A szocializmust építő 
népek összetartozásának egyik 
bizonyítékát lá tta  abban is, 
hogy m indkét állam ban az 
irányítás lényegében és fő vo
násaiban megegyezik.

A tanulságos napot a házi
gazdák és a  vendégek a SZOT 
és a  M inisztertanács vándor- 
zászlajával k itün tete tt Szönyi 
Kőolajipari V állalatnál zárták  
le. A gyárban a  magyar m un
kásosztály sikeres erőfeszíté
seinek és a  hazánknak nyúj
to tt szovjet segítségnek egy 
részét lá thatták . Mi a vendég
látók elégedettségével érez
tük, hogy újabb szálakkal ko
vácsoltuk szilárdabbá népeink
nél a  szocializmus építésének, 
a béke megvédésének igaz, 
em beri ügyét. Fokozódjék ez 
kedves ném et barátaink lá to
gatásának további állomásain 
is. Érezzék jól m agukat ná
lunk! V iszontlátásra, kedves 
elsteriek! B. M.

Református és evangélikus lelkipásztorok békegyűlése
A Komárom megyei Refor

m átus Egyházi H ivatal ked
den Tatabányán békegyűlést 
hívott egybe, melyen me
gyénk reform átus és evangé
likus lelkészein kívül a Fejér 
megyei evangélikus lelkészek 
is részt vettek.

A gyűlésen öveges József 
Kossuth-díjas tudós ta rto tt 
előadást az atom kutatásról. 
Tudományos eredményekkel 
bizonyította, hogy az atom 

energia helyes felhasználása 
az em beriség nagyszerű jövő
jé t terem theti meg, háborús 
alkalm azása viszont m érhetet
len szenvedést hozna. Majd 
Bárdos László megyei könyv
táros em lékezett meg Lager- 
lö ff Zelma  írónő születésének 
századik évfordulójáról.

A békegyűlés Görög Tibor 
evangélikus esperes zárszavá
val fejeződött be.

Tatabányai pedagógusok és szülői munkaközösségi tagok 
B É K E G Y Ű L É S E

Kedden délután a megyei 
pártbizottság nagytermében a 
Pedagógus Szakszervezet ta ta 
bányai városi bizottsága és a 
városi nőtanács meghívására 
dr. Szentirm ai Jánosné, az 
Országos Béketanács pedagó
gus szakosztályának vezetője 
előadást ta rto tt a  megjelent

pedagógusoknak és szülői 
munkaközösségi tagoknak. Az 
előadó a pedagógusok m unká
jának szerepéről beszélt fia
talságunk szocialista nevelésé
ben. E nevelés eredményei — 
hangsúlyozta — visszatükrö
ződnek a népek baráti össze
fogásában is.


