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A jó munka titka
M int a  repülőgépek, úgy

búgnak a kom bájnok, am int a 
süppedékeny talajon, a gyo- 
mos gabonában haladnak elő
re. Nehéz az idei aratás, prob- 
bára teszi az em bereket és a 
gépeket egyaránt.

Pitner Márton a  kömlődi 
gépállomás kom bájnosa m in t. 
ha belefáradt volna, ö  SZK-3- 
as, Kovács György pedig SZK- 
4-es kom bájnnal fogyassza a 
bokodi Üj Élet Tsz búzatáblá
ját. Bár itt  a gabona nádszál- 
eeyenes, de a gyakori esőzés 
m iatt kigyomosodott, ham ar el 
tömődik a dob, sok az állás
idő. ..

— M iért dolgozik mégis 
kombájnnal?

— Nincs más m unka  — 
mondta.

— S ha lenne ? ... Töp
reng, m aid nevetve válaszol.

— Alighanem akkor is kom- 
bájnoznék.

Kovács György ugyanezt 
mondja, igen határozottan. S 
hogy ez így van, mi sem bi
zonyítja jobban, minthogy 
gépkocsivezető létére a nyarat 
kom bájn „nyergében” töl "i. 
Az AKÖV tatabányai üzemé
ben autóbuszsöfőr. onnét hív
ta  el a gépállomás. Harm adik 
éve vesz részt az aratásban, 
a gépállomás vezetői elége
dettek m unkájával. Tavaly a 
„Gépállomás traktorosa” el
met nyerte el.

A kedvezőtlen körülmények 
ellenére mindegyikük átlagos 
napi teljesítm énye eléri a 
250—280 mázsát. Ez országo
san is jó eredm énynek mond
ható.

— Mi a titka?
— Titokról szó sincs — vá

laszolja Kovács György. — 
A gép jó műszaki állapotban 
legyen. S hogy ez nálunk így 
van, elsősorban M árton János
nak a körzeti szerelőnknek kö„

szönhető, aki m indig segít 
rajtunk. Amikor pedig megyek 
a géppel, figyelem a hangját, 
s így időben megelőzöm a hi
bákat. Az idén különösen 
ü '’vélni kell az ütem re, a se
bességre, így elkerülhető a 
dob bedugulása. Ha pedig 
mégis előfordul, akkor gyor
san lehet intézkedni.

— Hiányos az ellátásunk — 
teszi hozzá P itner M árton 
— A népekhez van alkatrész 
csak m i vagyunk kénytelenek  
hideg koszton élni. A  tsz-töl 
nem  kapunk egy tányér m e
leg levest sem, vizet sem hoz
nak, sőt az idén még mozgó 
büfé sincs.

G?ra Páltól a kömlődi gép
állomás főagronómusától hal
lottuk, hogy a többi term elő- 
szövetkezetben, ahol szintén 
ők ara tnak  — Környén és 
Oroszlányon például — gon
doskodnak az em berekről. A 
megfelelő ellátás ugyanis — 
ezt illene tudni a bokodi Uj 
Élet Tsz vezetőinek is — szin
tén a jo m unka „titkai” közé 
tartozik.

— Mi azért te ljesítjük a vál_ 
tálasunkat. Augusztus 20-ra 
Bokodon is befejezzük az ara
tást — te tték  hozzá a kom- 
bájnosok.

Szente Pál

Gyorsabb, olcsóbb, 
pontosabb

Érdekes kísérlet, rádióaktrv 
méréssorozat kezdődött az el
m últ nyáron a  Tatabányai 
Szénbányászati Tröszt bányá
iban. A művelés a la tt álló 
szénmezőkben számos mély
ségbeli felderítő fúrást elle
nőriztek a gam ma sugárzást 
kibocsátó szondákkal. A vára . 
kozásnak megfelelően a radio
aktiv  m űszer centim étem yi 
pontossággal. megbízhatóan 
kim utatta  az á tfú rt szénréte
gek vastagságát, megbízható 
adatokat nyújto tt a  különféle 
kőzetek szövetszerkezetéről.

Az úgynevezett gam mam é- 
réses geofizikai kutató módi- 
szerről bebizonyosodott, hogy 
a hagyományos magfurásos el. 
járásnál lényegesen olcsóbb, 
gyorsabb és pontosabb. Az izo
tópos m űszer azon az elven 
működik, hogy a kibocsátott 
gam ma sugarakat, a különféle 
sűrűségű, szövetszerkezetű ré
tegek m ásként verik  vissza. A 
fúrólyukba bevezetett szonda
kábelek segítségével közli ada
ta it az érzékelő műszerrel, 
amelyről a visszaverődési erős. 
ség leolvasható és grafikusan

ábrázolható. Áz így nyert gör
béről még a laikus is rövid 
idő a la tt m egállapíthatja a 
szénrétegek vastagságát, s ke. 
vés gyakorlattal sűrűségét is.

A Tatabányai Szénbányásza
ti Tröszt aknaüzem ében az or
szágban első ízben próbálták 
ki a mélyművelésű területe
ken ezt a felszíni kutatófú
rásoknál m ár sikerrel alkal
mazott geofizikai módszert. A 
tervek szerint Tatabányán a 
közel jövőben rendszeresítik 
a radioaktív szondázást a m a
gasfúrásos felderítés helyett. 
A sugárforrást biztosító szon
dát a tröszt beszerezte, m ár 
csak a regisztráló műszer épí
tése van hátra . Hozzávetőle
ges számítások szerint ez a 
korszerű geofizikai mérésmód, 
m integy 25 százalékkal csök- 
kenti a mélységbeli fúrások 
költségét, s 100 százalékos 
pontossága m ellett, az adat
nyerés is három szorta keve
sebb időt igényel m int az ed
dig alkalm azott módszerek.

Automatikus
gőzfejlesztő

A bővülő nyergesújfalui 
viszkózagyárban, az idén 
csaknem kétszeresére növek
szik a  gőzigény. A két régi 
típusú kazán m ár nem  mű
ködik elég gazdaságosan, ezért 
most korszerű, óránként 35 
tonna gőzt fejlesztő o lajtü
zelésű kazánt helyeznek üzem
be.

Az országban ez lesz a má
sodik csehszlovák gyártm ányú, 
teljesen autom atizált berende
zés. Pneum atikus vezérléssel 
működik, a gőzigénynek meg
felelően adagolja az olajat és 
a levegőt. A utom atikusan irá 
nyítja a tápvíz adagolását, 
szabályozza a kazán huzatát, 
a kimenő gáz hőfokát is. A pa
kura az iparvágányok mellé 
lefejtő állomásról, fű tött csö
veken á t ju t a kazánba.

A napokban megkezdték az 
új kazán kifőzését. Az üzem
behelyezéshez ez az utolsó 
előkészület. A számítások sze
rin t az új kazán 10—12 fo
rin tta l olcsóbban állítja elő 
a gőz tonnáját. A gazdaságo
sabb gőztermelés évenként 2 
millió forin t m egtakarítást 
eredményez.

Ostromállapot Los Angelesben
32 halott, 2334 letartóztatás

U Ih a n t 
új helyettese

(Moszkva TASZSZ)

Moszkvába hivatalosan kö
zölték, hogy U Thant, az ENSZ 
főtitkára Alekszej Nyesztyren- 
ko szovjet diplom atát nevezte 
ki helyettesévé politikai kér
désekben és a  biztonsági ta 
nács ügyeiben. Eddig e tiszt
séget Vlagyimir Szuszlov töl
tötte be.

Nyesztyerenko 50 éves, ere
deti foglalkozása mérnök, 
diplomáciai pályát 1949-ben 
kezdte. 1961-től a legutóbbi 
időkig pakisztáni szovjet nagy
követ volt.

Azzal a fehér rendőrtiszttel 
együtt, akit vasárnap este 
Long Beachben — 25 kilomé
ternyire a Los angeles-i néger 
gettótól — agyonlőttek, már 
összesen 32 halálos áldozata 
van a szerdán kirobbant né
ger felkelésnek. Egyéb adatok

szédságában is fellobbant. Va
sárnap este rendőri riadó
egységeket küldtek Long 
Beachbe, az ott k itö rt lázadás 
megfékezésére is.

Brown kaliforniai korm ány
zó vasárnap este újabb 24 
órával hosszabbította meg a

A nemzeti gárda páncélos hadosztályának tagjai bevonul
tak a néger negyedbe, és megszállták a legfontosabb útvo
nalakat, hogy elfojtsák a „fekete g e ttó ’-ból kitörő négerek 

napok óta tartó  elkeseredett harcát.

Los Angeles-i négernegyed ki
járási tilalm át, a rendőrség 
pedig további 22 háztöm böt 
csatolt ahhoz a 40 négyzetmér- 
földes övezethez, am elyre a 
tilalom  vonatkozik.

A UPI hírügynökség egyko
ri haditudósítóját küldte el a 
helyszínre. A veterán újságíró 
szerint a négernegyed azokra 
a ném et városokra emlékeztet, 
am elyeket a második világ
háború a latt szőnyegbombázás 
pusztított el. „csak a bomba
tölcsérek hiányoznak” — írja.

Johnson elnök vasárnap 
újabb nyilatkozatot te tt közzé 
a  Los Angeles-i helyzetről. Éle_ 
sen elítélte az erőszakos cse
lekményeket, de kénytelen 
volt rám utatni, hogy az Egye
sült Államoknak szét kell zúz
nia azokat az igazságtalan kö
rülményeket, amelyekből a 
mostani kilengések származ
nak.

is módosultak. Sebesülés: 762, 
letartóztatás: 2334, anyagi kár: 
175 millió dollár (előzetes 
becslés).

A Reuter híradásából k itű 
nik, hogy a 32 halálos áldozat 
közül 27-en négerek voltak. A 
rendőrség, illetve a Nemzeti 
G árda állítólag azért lőtte 
agyon őket, m ert fegyvert ta 
lált kezükben.

A legújabb jelentésekből ki
tűnik, hogy Los Angeles Watts 
nevű negyede, a néger gettó, 
a rendkívül erőteljesen életbe 
lépett kijárási tilalom  követ
keztében viszonylag nyugodt 
éjszakát töltött el, a lövöldö
zés csak szórványos volt, a  lá
zongás azonban áthato lt a ka
tonai őrhely-láncokon és bar- 
rikádokon, Los Angeles szom


