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Egy járási instruktor 
a csépi és, begyűjtés sikeréért

új embe
rek je
lentek

Három hónappal 
ezelőtt

meg me
gyénk falvaiban: a járási párt
végrehajtóbizottságok instruk
torai. A három hónapi munka 
eredménye bizonyítja, hogy az 
instruktorok munkája igen 
hasznos és szükséges.

Minden instruktornak meg 
van a körzete, ahol szinte na
ponként segíti az alapszerve
zetek titkárait, vezetőségi tag
jait. Az instruktorok feladata, 
hogy neveljék az alapszerve
zetek vezetőit, tanítsák őket a 
kommunista vezetés módsze
reire.

Az instruktori munka igen 
sokoldalú. Kiterjed a párt
munka minden ágára. A párt
építésben épp úgy kell segí
teni az alapszervezetek veze
tőit, mint a párt propaganda- 
munkájábaQ. a termelés ellen
őrzésben. Ez állandó jellegű 
feladat. Jelenleg a cséplés és 
a gyors begyűjtés elősegítése, 
pártszervezeteinknek, instruk
torainknak egyaránt legfonto
sabb feladata.

Szabó József », . ta ta i  
elvtárs, p ^ T -v é g -

rehajtóbizottságának instruk
tora lelkesen dolgozik, hogy 
körzetében sikerre vigye a 
cséplést és a begyűjtést. Ko- 
cson is az ő javaslatára ült 
össze a pártvezetőség, hogy 
knegbeszélje a nyári hó
napok nagy munkáját. Az 
értekezleten resztvettek a 
pártcsoportbizalmiak és egy
két jó népnevelő. A népnevelők 
harcba indultak. Kiss János, 
Thuri József. Valkó József 
népnevelők elmondták gazda
társaiknak, hogy ha késleked
nek az aratással és csak 1 
százalékos szemveszteség lesz, 
az is 150 mázsa gabona el
vesztését jelenti a falu dol
gozóinak. A népnevelők ezzel 
azonban még nem elégedtek 
meg. Példát mutatva elsők 
között fejezték be az aratást.

Szabó elv társ körzetéhez 
tartozik Dad és Bököd is. A 
két község pártszervezete ve
zetőinek is sok jó javaslatot 
tett annakidején Szabó elv
társ, de ebbe a két község
ben már nem ment el vezető
ségi ülésre, nem adott gyakor
lati segítséget, nem ellenőriz
te, hogy javaslatát megvalósí
tó tták-e. Ezért itt komoly hi
bák adódtak, amint a későb
biekből kiderül majd.

\ kocsi 
alapszervezet

vezetősé
ge a csép
lés mi
előbbi

befejezésére is felkészült. A 
tanácselnököt és a gépállomás 
képviselőjét megbeszélésre 
hívta meg. Ennek alapján 
megállapították a cséplőgépek 
útját és erről tervet készítet
tek. A tanács ezek alapján 
időben tudta értesíteni a dol
gozókat. hogy végezzék el a 
beh ordast, mire a gép meg
érkezik. Ezenkívül a népne
velők is beszéltek arról, hogy 
a gyors behordás sok gabona 
megmentését jelenti. Az alap
szervezet vezetősége hetenként 
értekezik a tanács vezetőivel. 
Minden problémát közösen 
megvitatnak és megbeszélik a 
további teendőket. A párt ve
zetőség világosan látja, hogy 
hogyan áll a faluban a csép
lés, a begyűjtés, s hova ke'l 
aktív segítség. Az alapszerve
zet és a tanács közös munká
jának első eredménye, hogy 
héttőn négy gazdánál végezték 
el a cséplést, s mind a né
gyen a géptől teljesítették be
adási kötelezettségüket.

Liem így van ci 
Dadon és Bokodon,

ahol Sza
bó elv
társ el
mulasz

totta a kocsi példához hason
lóan megtanítani a pártszer
vezetek vezetőit arra, hogyan 
segítsék, irányítsák a tanács 
munkáját. Itt Szabó elvtárs, a 
könnyebb megoldást válasz
totta, ő maga igyekezett pó
tolni a két pártszervezet mu
lasztását, iö tárgyalt a taná
csok vezetőivel, ő tett javasla
tot nekik a munkák elvégzé
sére. Ez végső soron a párt- 
szervezetek felett való át- 
nyúlást jelenti és a pártszer
vezetekre nézve nem sok ha
szonnal jár. Tekintve, hogy a 
két községben Szabó elvtárs 
kivette az irányítást az alap
szervezetek vezetőinek fezé
ből. az következett be. hogy 
Bokodon a kommunisták eg.v 
szalmaszálat sem mozdítottak 
meg az aratás és a cséplés 
gyors elvégzésére. El is hú
zódott az aratás, nőtt a szem
veszteség. Dadon is hiba volt 
a kommunisták aktivitásával. 
Ebből az a tanulság, hogy ha 
ebben a két községben s  
Kocshoz hasonló módon segí
tette volna Szabó elvtárs az 
alapszervezetek vezetőit, itt is 
jobb eredmények születtek 
volna.

Siabó elvtárs 
három hónapja

instruk
tor. Mun- 

k íj íban 
még meg

vannak a kezdeti nehézségek. 
Ez elsősorban abban mutatko
zik meg, hogy nem ismeri 
eléggé területét. Nem tudja, 
hogy kire lehet számítani, kit 
lehet megbízni egy-egy fel
adat elvégzésével, s így in
kább egyedül akarja megol
dani őket. A feladatok na
gyok. Megvalósításuk a Kom
munisták nagy aktivitását kö
veteli, Szabó elvtárs feladata, 
hogy nevelje, aktivizálja a 
községi pártszervezetek veze
tőit, nevelje őket kommunis
ta példamutatásra, kommunis
ta áldozatkészségre. A csép
lés, s a begyűjtés nagy mun
kája során igen nagy szükség 
van a kommunisták áldozat- 
készségére. Azonban rajtuk 
kívül sok egyszerű dolgotó 
paraszt eredményesen küzd 
ezek gyors elvégzéséért. Ta
nítsa írteg Szabó elvtárs, de a 
többi instruktor elvtárs is az 
alapszervezetek vezetőit, hogy 
becsülettel foglalkozzanak 
azokkal a pártonkívüli dolgo
zókkal, akik lelkes harcosai a 
mindennapi életnek és na
ponta tesznek hőstetteket né
pünk javára. Az ilyen dolgo
zókból neveljenek az alapszer
vezetek új kommunistákat, 
bátor harcosokat.

h párt erősítése Ennek si
keréért 
instruk

toraink
sokat tehetnek. A mindennapi 
munkájuk során érezze* jS
ezt.

Az instruktorok eddigi mun
kája biztosíték, hogy tovább 
nő majd a falusi Dártmunka 
színvonala. Ehhez azonban 
szükséges, hogy a járási párt
végrehajtóbizottságaink tit
kárai, osztályvezetői sokkal 
több segítséget adjanak az 
instruktoroknak. Különösen 
vonatkozik ez a tatai járás 
párt - végrehajtóbizotUugára. 
Szabó elvtársat a három hó
nap alatt egyszer segítették 
csak kint a területen. Ez ke
vés. Az instruktorok azt vár
ják vezetőiktől, hogy egyszer
egyszer a területen gyakorlati 
segítséget is kapjanak. Uj 
hasznos módszereket szeretné
nek tanulni, amit sikeresen 
tudnak majd alkalmazni min
dennapi munkájuk során.

Rátkai József

Az amerikai légiprovokáció 
újabb fejleményei

Mint ismeretes az Egyesült 
Államok újabb komoly provoká 
ciót követett el a Távol-Keleten. 
Június 26-án, a kínai Hajnan- 
szigel környékén amerikai kato
nai repülőgépek megtámadtak és 
lelőttek két kínai repülőgépet. A 
támadás tényét Dulles is elis
merte nyilatkozatában.

A lapok egyébként közük, 
hogv a támadó amerikai gépek 
azokról a repülögép-anyahajók-. 
ról szálltak fel, amelyeket Hai
nan vidékére küldtek a kínai va
dászrepülőgépek hibáiéból lelőtt 
angol u'asszállítógép inciden
se után. Az. angol kormány ezt 
az incidenst nár befejezettnek 
tekintette, amikor az amerikai 
„mentő" gépek (valójában olyan 
csatarepülőgépek, amelyek zu
hanóbombázásra, éfszakaj táma
dásra és tengeralattjárók elleni 
harcra szolgálnak) ezt, a táma
dást elkövették.

Eisenhower szerdal sajtóérte
kezletén kénytelen volt elismer
ni. hogy az Egyesült Államok 
beavatkozása a hajnani inciden
sek kérdésében, bizonyos ellen
tétekre vezetett Amerika és 
európai szövetségesei között, 
akik az Egyesült Államok el
járási módiát túl hevesnek ta
lálják. Eisenhower az amerikai 
hadirepülőgépek t kínai felség
vizek fölé történt törvényte'en 
behatolását egyszerűen „indo
kolt aktivitásnak” nevezte.

A jelentések szerint az angol 
közvélemény elítéli ezt a provo
kációt. Maga Churchill és Eden 
is nyugtalan az eset miatt, mert 
úgy vélik, hogv ez az incidens 
fenyegeti a világ békéjét.

Egyezmény a szuezi csatorna övezet 
kérdésében

Kedden este létrejött az an
gol-egyiptomi egyezmény 
szuezi csatom aövezet kérdésé
ben. Az egyezményt hét évre 
kötötték. Ennek értelmében az 
angolok húsz hónapon belül kö
telesek csapataikat kivonni a 
csatornaövezetből. Bár Nasszer 

uízredes, Egyiptom miniszterel
nöke fordulópontnak nevezte ezt 
a megegyezést, hangsúlyozni kell 
a szerződés azon pontjait, amely 
szerint „ha fegyveres hatalom 
lámadja meg bármelyik arab or
szágot. vagy Törökországot 
Egyiptom a szuezi támaszpon
tot Nagy-Britannia rendelkezé
sére bocsátja”. Ezenkívül a brit 
kormány, a katonaság kivonása 
után, polgári szakértőket küld a 
csatornaövezet berendezéseinek 
karbantartására.

TOMEGSZERVEZETEK HÍREI

\  Tatabányai Cementgyár pártbizottsága ne ígérgessen, 
hanem segítsen az MSZHSZ-szcrvezetnek!

A Tatabányai Cementgyár 
MSZHSZ-szervezete 1950-ben
alakult meg 30 taggal. Négy év 
telt el azóta, de az afapszerve- 
zet semmit sem fejlődött. Nincs 
szervezeti élet. Ennek elsősor
ban az az oka, hogy sem a párt- 
bizottság, sem az üzem vezető
sége nem törődik a szervezet 
munkaijával, nem ellenőrzi, nem 
segíti. Igv nem is tartottak sem 
taggyűléseket, sem vezetőségi 
üléseket. Elhanyagolták az 
MSZHSZ legfontosabb munká
ját, a szabadságharcos kikép
zést is.

Az MSZHSZ megyei bizott
sága többször kérte már a Ce
mentgyár pártbizottságát, se
gítsen az üzemi alapszervezet 
vezetőinek a hibák kijavításá
ban. Legutóbb négy hónappal 
ezelőtt a pártbizottság titkaira 
meg is ígérte a segítséget, azon
ban még a mai napig sem lett 
az Ígéretből semmi. Olyan nagy 
üzemben, mint a Tatabányai 
Cementgyár, még közepes szer

vezőmunkával is legalább 500— 
600 tagot tudtak volna szervez
ni és életképes üzemi alapszer
vezetet tudtak volna létesíte
ni, ha több támogatást kapnak a 
pártbizottságtól és a gyár veze
tőitől. így azonban nem fejlőd
het az alapszervezet, hanem 
hónapról hónapra egyre jobban 
visszafejlődik. Júniusban pél
dául 3 taggal csökkent a tag
létszám. A legfurcsább, hogy a 
kilépők között maga a gyár 
igazgatója, Mikó Balázs elvtárs 
„járt az élen”.

Nagy feladat vár a cement
gyári MSZHSZ-szervezet veze
tőire, az üzemi pártbizottságra. 
Nem szabad engedniük, hogy 
olyan üzemben, ahol egy szerve 
zet működéséhez minden feltétel 
megvan — csak ki kell használ
ni — megszűnjön az MSZHSZ- 
szervezet. Vegyék fel a kapcso
latot a sikeresen működő alap
szervezetekkel, kérjenek taná
csot, hogyan lehet az elmulasz
tottakat pótolni és az eddigi 
hibákat kijavítani.

EGY ESZTENDŐ TELT EL 
a kormányprogramm nyil- 
vánosságrahozatala óta. Ez 
alatt az egy év alatt nagy 
lépést tett előre mező- 
gazdaságunk a fejlődés út
ján. Dolgozoó parasztsá
gunk — ahogy egész népünk 
— örömmel fogadta pártunk 
bíztató szavát, megértette a 
párt célkitűzését és soha nem 
látott kedvvel és lendülettel 
látott munkához. A mező- 
gazdasági termelés nagyará
nyú fejlesztéséről szóló hatá
rozat első gyümölcsei értek 
meg.

Befejeztük az aratást a me
gyében. A termésnek azonban 
még hosszú utat kell meg
tennie, míg megszeghetjük a 
belőle sütött kenyeret. Na
gyon sok búzaszemet elveszít
hetünk addig, ha nem vi
gyázunk. Hogy több, vagy 
kevesebb gabona kerül-e a 
zsákokba, ez nagymértékben 
függ a falusi népnevelőinktől. 
Hogyan — mondhatná vala
ki — hiszen a népnevelők fel
adata, hogy agitáljanak és 
az agitációtól még nem lesz 
több a búza? De igen. Ha jó az 
agitáció, több lesz! Nem igen 
akad a megyében olyan be
csületes népnevelő, aki ne 
akarná, hogy több legyen tár
sai és saját maga gabonája, 
jövedelme. De mit mondjon?

MOST A LEGFONTOSABB 
feladat a behordás. A keresz
tekben hagyott gabonát nagyon 
sok veszély fenyegeti. Legna
gyobb ezek közül a beázás és 
a csírásodás. Emellett a tar
lón álló keresztek miatt nem

népnevelők felelőssége
gyón fontos, mert dolgozó pa-1 mert ügy is beadják a gazdák 
rasztjainknak számolniuk <j gabonát". Hamis elmélet ez. 
kell azzal hogy idén nem le-1 Először is van példa arra.szünk bőviben a takarmány
nak. A Duna áradása sok ka
szálót, rétet tönkretett. A má
sodvetéssel nagyszerűen lehet 
pótoli a takarmányt. Minden 
gazdának személyes érdeke 
tehát, hogy másodnövényt 
vessen, hiszen tudjuk már, 
milyen keserves, mikor nincs 
elég takarmány télire az álla
toknak. Bán János mocsai 9 
holdas egyénileg gazdálkodó 
paraszt is ezért vetett má
sodnövényként 800 négyszög
ölön csalamádét. A táti Vörös 
Csillag tsz tagjai is a takar
mányt pótolják majd az 5 hol
don vetett moharral, a 4 hold 
csalamádéval, 2 hold marha
káposztával és 5 hold kölessel.

MONDJAK EL NÉPNEVE
LŐINK dolgozó parasztjaink
nak azt is, hogy aki nem rakja 
időben asztagba a gabonáját, 
kimarad a cséplésből. Ez azzal 
a következménnyel jár, hogy 
tovább pereg a szem, keve
sebb kenyér jut majd az asz
talra. A cséplésből kimaradó 
gazda nem kapja meg a 
gyorsbeadási prémiumot sem, 
mert a cséplőgép előbb a be- 
hordást időben elvégző gaz
dák gabonáját csépeli el. csak 
azután az övét és a határidő 
akkorra lejár.

Dolgozó parasztságunk ha
zafias kötelessége, hogy a ha
zának járó gabonát a cséplő
géptől vigye a begyüjtőhelyre. 
Megyénkben szárnyrakelt egy 
„elmélet“, hogy „nálunk nincs 
különösebben szükség agl

lehet elvégezni a tarlóhántást, tációra, a beadási kötelezett- 
másodvetóst. Ez pedig na- í ség gyors teljesítését illetően,

hogy nem minden gazda tel
jesíti a géptől beadási köte
lezettségét. Vannak, akik 
várnak valamire. Talán arra, 
amit a kulák sugdos a fü
lükbe, hogy „ne add be, majd 
az idén is elengedik, mint ta
valy". Népnevelőink óvják 
meg ezeket a gazdákat a csa
lódástól, attól a meglepetéstől, 
hogy a hátralék elengedése 
helyett elszámoltatják majd 
őket. Jó az idei termés, ala
csonyabb a beadási kötele
zettség, nagy szégyen éri te
hát azt, akit úgy kell elszá
moltatni. Az ellenség szavára 
hallgató dolgozó parasztok 
beadási kötelezettségük nem 
teljesítésével anyagilag meg
károsítják önmagukat, dol
gozó társaikat és csorba esik 
becsületükön is. Ne hagyják 
népnevelőink, hogy ez me
gyénk egyetlen dolgozó pa
rasztjával is megtörténhessen. 
Káros az előbb említett elmé
let azért is, mert nem mind
egy a pártnak, az államnak, 
hogy miért, milyen tudattal 
adja be a gabonát dolgo
zó parasztságunk. Van, aki 
azért teljesíti mindjárt be
adási kötelezettségét, mert 
ez szokás, mindig volt ilyen, 
és nem akarja, hogy kipellen
gérezzék a faluban, mint kés
lekedőt. Van olyan dolgozó 
paraszt, aki azért viszi a gép
től a begyüjtőhelyre a gabo
nát, mert törvénytisztelő. És 
vannak dolgozó parasztok, 
akik azért teljesítik azonnal 
kötelezettségüket, mert tud
ják, hogy az abból készült

munkások 
akiktől ők

kenyér az Ipari 
asztalára kerül, 
ruhát, cipőt, szerszámot, gé
pet kapnak; akiknek munká
ja nyomán egyre több könyv, 
rádió kerül a falura; akik új 
utakat építenek nekik. Vagyis 
vannak dolgozó parasztok, 
akik azért adják első gabo
nájukat a hazának, mert meg
értették, hogy a munkás-pa
raszt .szövetség kétoldalú szö
vetség, s nekik becsületbeli 
ügyük teljesíteni szövetsége
seikkel szembeni kötelezett
ségüket, mert azok sem kés
lekednek teljesíteni azt, ami
kor a dolgozó parasztság meg
segítéséről, életének szebbé- 
jobbá tételéről van szó. Ezek 
a dolgozó parasztok egyet
értenek pártunk politikájával, 
akarják a kormánprogram- 
mot, mert az már nagyon so
kat adott és fog adni nekik, 
és tudják, hogy a kormány
programm valóraváltásának 
nagyon fontos tényezője a be
adási kötelezettség teljesíté
se. Számukra tehát a beadás 
nem áldozat, hanem saját ér
dekükben végzett cselekedet.

AZ A CÉL, hogy megyénk 
minden dolgozó parasztja ez
zel a tudattal teljesítse be
adási kötelezettségét. Népne
velőinkre hárul a feladat, 
hogy a baráti felvilágosító szó 
segítségével mielőbb, minél 
több dolgozó paraszt szívébe, 
agyába véssék ezt. Segítsék 
őket ebben a járási pártbi
zottságok és falusi pártszer
vezetek azzal, hogy helyi pél
dák és érvek tömkelegét bo
csátják rendelkezésükre. A 
fáradozás gyümölcse nagyon 
gazdag lesz.

Október 15-én Petőfi-körök indulnak 
a DlSZ-szervezetekben

A Dolgozó Ifjúság Szövetsége október 15-től tanfolyamom 
kát indít, melyeket Petöfi-köröknek neveztek el. Ezek á körök 
minden DISZ-alapszervezetben megindulnak, ahol a tagiét- 
szám 25 felett van. A Petőfi-körökön tanuló fiatalok tör* 
ténelemmel, a III. pártkongresszus anyagával és erkölcsi pro- 
blémákkal foglalkoznak majd.

A történelmi rész általában a szabadságharcok és felikelé
sek anyagát öleli fel: Hasznos, ha fiataljaink megismerik múl 
tunk haladó hagyományait és levonják azokból a tanulsá
gokat.

A III. pártkongresszus anyagát minden DISZ-fiatalnak 
kötelessége ismerni. Erkölcsi problémák pedig azért kerülnek 
napirendre a Petőfi-körökön, mert nem mindegy az, hogyan 
viselkedik egy DISZ-tag. Számtalan eset van. hogy bálokon, 
vagy más szórakozóhelyeken a DISZ-tagok verekednek, vagy 
egyéb módon helytelenül viselkednek . . .

Bizonyos, hogy a Petőfi-körök sok, fiatalokat érdeklő kér
désre adnak majd választ és elősegítik az ifjúság látókörének 
szélesedését.

Lelkiismeretesen intézi a dolgozók panaszait 
az Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezetének 

megyei
Napról napra érkeznek a 

panaszoslevelek az Építő
anyagipari Dolgozók Szakszer
vezetének megyei bizottságá
hoz. A szakszervezethez tarto
zó üzemek dolgozói minden 
olyan esetben a megyei bi
zottsághoz fordulnak, ame
lyekben a helyi szakszerve
zeti bizottságok nem tudnak 
útmutatást, vagy segítséget 
adni.

Pétervári Lajos, a Tatabá
nyai Cementgyárból például 
arra panaszkodott, hogy az 
üzem vezetősége több mun
katársával együtt vasárnapra 
is berendelte munkára, azon
ban a vasárnapi munkáju
kért járó bért nem akarta ki
fizetni. Panaszukkal a me
gyei bizottsághoz fordultak.
Kivizsgálták az ügyet és 
megállapították, hogy a vál
lalat vezetősége hibát követett 
el, Pétervári Lajos kérése jo
gos volt. A bizottság elintéz
te, hogy a vasárnapra járó 
munkabért a Munka Törvény- 
könyve szerint fizessék.

Tábori István, az oroszlá
nyi építkezéseknél dolgozott. 
Elhatározta, hogy bányász 
lesz. Jelentkezett az építés 
vezetőinél, akik elengedték 
ugyan munkahelyéről, de 
„önkényes“ távozást írtak be 
munkakönyvébe. Tábori Ist
ván szintén a megyei bizott
sághoz fordult segítségért, ki
vizsgálták az ügyet és elin
tézték, hogy a helytelenül 
bejegyzett adatot kijavítsák.

Hasonló panasszal fordult 
Bálint József is a megyei bi
zottsághoz. Bálint József a 
Lábatlani Cementgyárban 
dolgozott és más munkahelyibe 
•ment dolgozni. Bálint József 
szakmunkás volt, így az üzem 
vezetősége kérte, hogy egy- 
ideig még maradjon munka
helyén. Bálint József ennek el
lenére elhagyta az üzemet, 
nem jelentette távozását idő
ben az üzem vezetőinek, így 
a szakszervezet megyei bizott
sága helyesnek ítélte a ce
mentgyári szakszervezet dön
tését, mely jóváhagyta a mun
kakönyvbe történt „önkénye
sen távozott“ bejegyzést.

K l u b e s t e k é i  r e n d e z  az  MSZT
A kormányprogramm az MSZT-szervezetek elsőrendű fel

adatául tűzte ki a dolgozók kulturális szükségleteinek kielégí
tését és biztosítását. Megyénk területén először Esztergomban 
rendeztek klubestet, ahol a szervezet tagjai és a különböző 
üzemek dolgozói kultúrműsort, irodalmi előadásokat láthattak, 
hallhattak. Napról napra egyre több dolgozó vesz részt ezeken 
a klubnapokon, ami azt bizonyítja, hony jó úton halad az 
MSZT-szervezet feladatának végrehajtásában.

Az esztergomiak példájára július 31-én először rendeznek 
Tatabányán klubestet. A klubesteken társasjátékokat játsza
nak, filmvetítéssel egybekötött előadást hallgatnak majd a 
szervezet tagjai Csehovról. Megismerik életét, munkásságát. 
A gyermekek részére külön mesefilmet vetítenek és mese
mondással biztosítják, hogy a klubesten részvevő szervezeti 
tagok nyugodtan élvezhessék az előadást, megbeszélhessék pro
blémáikat a családias baráti összejövetelen.

Az ótelepi gépüzem MSZT-szervezete és dolgozói számára 
augusztus 1-én tartanak irodalmi előadással egybekötött kul
túrestet. Az MSZT tatabányai városi szervezete ezentúl rend
szeresen tart klubesteket a város területén levő alapszerveze
tekben.


