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LAPSZEMLE

Üzemi lapjaink a termelés fokozásáért
Dolgozó népünk jólétének, 

életszínvonalának további 
megjavítása a termelés növe
kedésétől függ. Többet, jobbat 
kell termelnünk, m ert csak 
így tudjuk megvalósítani az új 
szakasz politikáját, mely né
pünk további felemelkedését 
szolgálja. A III. pártkongresz- 
szus megszabta a követendő 
utat. Bányászaink, üzemi mun
kásaink és dolgozó paraszt
jaink szorgalmasan munkál
kodnak azon, hogy növeljék 
teljesítményüket, hogy növe
kedjék a keresetük is. A na
gyobb termelési eredmények 
eléréséért folyó harcot minden 
erejükkel segíteníök kell üze
mi lapjainknak is. Elsősorban 
i6mertetniök kell az élenjáró 
munkamódszereket, melyek 
alkalmazásával kitűnő terme
lési eredményeket lehet elérni. 
Ugyanakkor küzdeniük kell a 
termelés növekedését akadá
lyozó hibák és bürokratikus 
intézkedések ellen, A

a tatabányai bányászok üzemi 
lapja az utóbbi időben sok jó 
C'kkel segítette a  dolgozókat a 
termelés fokozásában. Az
augusztus 5-én megjelenő 
számban tanulságos cikket
közölt a XII-es akna bányá
szairól. Az írás arról számol 
be, hogy a XII-es akna új ve
zetői lelkes hozzáértéssel segí
tették a bányászokat és így si
került havi tervüket 103,7 szá
zalékra teljesíteni. A cikkből 
a  tervüket nem teljesítő ak
nák műszaki vezet® sokat ta
nulhatnak. A cikk írója nem

csak megmutatta, hogyan si
került elérni a jó eredménye
ket, hanem ostorozza is a hi
bákat, melyek gátolják a még 
jobb eredmények elérését. Kü
lönösen élesen bírálja az írás 
a DISZ-szervezet vezetőségét, 
mert elhanyagolja a fiatalok 
nevelését. Több ifjúmunkás 
kerékkötője a termelés foko
zásának. Igazolatlan kimara
dásuk, hanyag munkájuk ve
szélyezteti az üzemet a továb
bi jó eredmények elérésében. 
Kár, hogy az író nem mutatja 
meg a DISZ-vezetőknek a  hi
bák kijavításának módját és 
íey az egyébként hasznos és 
tanulságos cikk csak száraz 
tényközléssel fejeződik be.

A „Harc a szénért“ augusz
tusi számaiban megjelent írá
sok. sok jó javaslatot tesznek 
a termelés fokozására. De adós 
marad a lap a millszekundos 
robbantás alkalmazásával elért 
eredmények, munkatapaszta
latok ismertetésével, ami nagy 
hiba.

Dorog bányászainak adóssá
ga 90.000 tonna szén. Sok ak
na 100 százalékon alul teljesíti 
tervét. Ezért felelős a
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is. A legutóbb megjelent négy 
számában vajmi keveset tett a 
termelés fokozásáért. Megelég
szik az elért eredmények szám
szerű felsorolásával és nem 
törekszik arra, hogy az élenjá
ró aknák dolgozóinak munka- 
módszerét részletesen ismer
tesse, hogy így segítse az el
maradó aknák dolgozóit. A do
rogi bányászok nyilván kíván
csiak arra, hogy Mogyorósbá
nya dolgozói hogyan érték el 
ebben a hónapban kimagas
lóan szép eredményeiket, váj

jon milyen munkamódszerek
kel dolgoznak?

A „Szénmedencénk“ sokat 
tehet a termelés fokozásáért. 
Legfontosabb feladata, hogy az 
élenjárók munkamódszereit 
ismertesse. Színes riportokban, 
tudósításokban számoljon be 
a jól dolgozó bányászok mun
kájáról, hogy abból tanulni le
hessen. így tudja segíteni a 
lap a dorogi bányászokat adós
ságuk törlesztéséért folyó 
munkájukban.

Hasonlóan rosszul foglalko
zik a termelés fokozásával a

a Tatabányai Cement- és 
Mészművek dolgozóinak üzemi 
lapja. Elfeledkeztek a szer
kesztők arról, hogy a termelés 
fokozásáért harcolnia kell a 
lapnak is. A „Cement“ is meg
elégszik a számszerű adatok 
felsorolásával, de ennél többre 
nem vállalkozik. Nem ismer
tet jó munkamódszereket és 
nem segíti a 100 százalék alatt 
dolgozó munkásokat. Pedig 
van élenjáró dolgozó az üzem
ben, mint ahogy a lap szep
tember 1-én megjelenő száma 
„Négy évtized munkája“ című 
cikke bekezdő soraiban olvas
suk. „Szerénytelenség nélkül 
elmondhatjuk, hogy sok pél
damutató dolgozónk van .. 
Ezek az élenjáró, példamutató 
dolgozók bizonyosan szép 
eredményeket érnek el és 
munkamódszerüket nem ár
tana tudatosítani a gyengéb
ben dolgozó munkásokkal.

A III. pártkongresszus hatá
rozatainak megvalósítása harc 
kérdése. Üzemi lapjainknak 
jobban kell segíteníök a dol
gozókat, hogy győzelemre vi
gyék az új szakasz politikáját, 
hogy mielőbb megvalósuljanak 
pártunk III. kongresszusának 
határozatai.

— Rátkai József —
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ki Horváth Imre bácsi, ami
kor betoppantam hozzá. 
Ahogy elmondtam, m i járat
ban vagyok, felkelt a  kis- 
székről és betessékelt á 
konyhába.

— Itt hűvösebb van, jobb 
beszélgetni — mondta. — Hát 
hol is kezdjem? — És anél
kül hogy akarta volna, mind
járt a  velejét mondta meg.

— Tudja, az úgy volt, hogy 
itt a zsöllérnek (így mondják 
Dadon a zsellér szót) nem 
sok szava volt. Azelőtt 32 
képviselőtestületi tagot vá
lasztottunk, ebből kettő volt 
zsöllér, a többi mind módo
sabb gazda. A  képviselőtestü
let topjaiból választottuk a 
négy elöljárót. 1919 előtt a 
szavazati jog az adófizetés
hez volt kötve. Akinek az ál
lami földadója meghaladta az 
öt koronát, áz szavazhatott 
és választhatták. A  zsöllér
nek nem volt öt korona az 
adója, mert földje se volt. 
1919 után, úgy emlékszem, a 
katonaviséléshez és korhoz 
kötőitek a szavazati jogot és 
a választhatóságot. Így hát 
mi ts szavaztunk, meg vá
laszthatók is lettünk volná, 
de mondom, hogy itt nem sok 
szavunk volt. Kicsinálták azt 
a módos gazdák, a maguk 
javára. Mi csak akkor kel
lettünk, amikor rájuk kellett 
szavaznunk.

Az öreg Szeremlei Mihály 
bácsi úgy emlékszik, hogy 
nem 32, hanem 24 tagja volt 
azelőtt a képviselő testület
nek, de szerinte is csak ket
tő volt közülük zsöllér,

— Mondja csak Mihály bá
csi, emlékszik olyan időszak
ra amikor nem módos gazda, 
hanem zsöllér volt a bíró?

— Nem emlékezhetem  
ilyenre, mert nem volt. Itt 
sose volt zsöllér a biró. Min
dig a nagygazdák — Deák 
György, Deák Pál, Deák 
Ferenc, Somogyi János, Csej- 
tei János, Csonka János, 
Szállási György, Bán István, 
Csonka Mihály, Takács Pál. 
Nagy Mihály, Nagy József, 
Vajai Imre családjából lettek 
ki a  bírók, meg az elöljárók. 
És aki elöljáró, bíró, törvény
bíró, vagy pénztárnok akart 
lenni' az megajándékozta a

jegyzőt, vagy a szolgabírót, 
hol egy akó borral, vagy új
évre malaccal, hízott kacsá
val, meg miegymással. Ne
künk nem volt mit ajándé- 
kozni, örültünk, ha a betevő 
falat megvolt.

Nem kell már kérni Sze
remlei bácsit, hogy meséljen 
a múltról. Rá se hederít élete 
párjára, aki pedig megmond
ta nekem, hogy „aztán ne 
ám baj legyen ebbül“. Le
gyint egyet az öreg: „Eh, asz- 
szonybeszéd", és mondja to
vább, lassan perdülő szavak
kal ahogy az emlékezetében 
kutat.

— Bizony, a szegényember 
mehetett aratni, meg masi- 
názni, de nem képviselőnek.

— És hogyan intézte a 
képviselőtestület a falu né
pének sorsát, ügyes-bajos 
dolgaikat?

— Hát intézték, intézték. 
Körülbelül 40 évvel ezelőtt 
történt, hogy az állam fel 
akarta parcelláztatni az it
teni „Államhegyet“, Szőlő 
volt az. Vettek volna a zsel
lérek is. Nagy Mihály volt 
akkor a bíró. Azt mondta, 
nem kell, mert akkor nem  
lesz cseléd. Nem is parcelláz
ták fel.

Németh János bácsit dél
utáni szunyókálásábál zavar
tam fel, amikor bekopogtam 
hozzá.

— Németh bácsi, maga volt 
képviselőtestületi tag, mesél
jen nékem, hogy is volt cik
kor, hogyan dolgoztak? — 
kértem.

— Dolgoztunk? Egy évben 
kétszer-háromszor összehívták 
a testületet, megtárgyaltak ott 
valami felülről jött utasítást, 
aztán kész. Az az egy-két 
zsöllérember, aki bekerült a 
képviselőtestületbe, azért 
volt ott, hogy a szegény nép 
se szólhasson semmit. Képvi
selőtestületi tag voltam, az
tán mégis megtették velem 
azt, hogy a csikóimra nagyobb 
adót akartok kivetni, mint az 
egyik nagygazda ugyanolyan 
csikóira. Meg aztán én na
gyon szerettem vadászni. Ami
kor a vadászterület felosztása 
volt, én is igényeltem. Kér
dezték, hogy van-e fegyver
viselési engedélyem?

— Nincs.
— Akkor minek magának a 

vadászterület? Először kérjen 
engedélyt.

Amikor elmentem az enge
délyért, akkor meg azt kér
dezték, hogy van-e vadászte
rületem?

—  Nincs.
— Akkor minek magának 

az engedély? Először béreljen 
területet.

Így aztán nem vadászhat
tam.

— Hogyan választottak bí
rót, meg elöljárót ?

— Úgy, hogy aki az akart 
lenni, az hordta az ajándékot 
a jegyzőnek. Aki több aján
dékot, malacot, libát, bort 
vitt, az lett a biró, vagy az 
elöljáró ha olyan buta is 
volt, mint a cipőm talpa.

— De hát mégis, a falu né
pe szavazott, és ha nem akar
ták volna, nem lett volna az 
a bíró, akit a jegyző javasol

— Hát nem, nem, de olyan
kor nem a józan ész diktált, 
hanem a bor meg a pálinka. 
Mert a bíró-, meg az elöljáró- 
jelöltek itatták a szegényné
pet, már hetekkel a választás 
előtt. Aztán akinek több bo
ra volt, az győzött. Így volt.

Tiprom a bokáig érő dadi 
port és közben összehasonlíi- 
gatom a múltat a jelennel. 
„Azelőtt az lett a bíró, elöl
járó, akinek több bora volt.“ 
Most meg a volt zsöllérek a 
tanács tagjai, ö k  intézik a 
nép ügyes-bajos dolgait, ők 
szabják meg a község fejlő
désének útját. Megválasztá
sukhoz nem bor és ajándék 
kell, hanem annak a mérleg
re tevése, hogy becsülettel 
küzdöttek-e az egész falu dol
gos népének ügyéért, példát 
mutattak-e a munkában, szi
vükön viselték-e az egyes em
berek panaszainak elintézé
sét. Ez esik most latba a ta
nácstagok jelölésénél. No per
sze, azért bor is kell. Ara
nyosan csillanó bor az össze
koccanó poharakban az ün
nepen, amit afelett ülnek 
majd a dadi dolgozó parasz
tok a tanácsválasztás után, 
hogy ismét jó kezekbe he
lyezték a falu sorsának irá
nyítását, Viktor Zoltánné

Vita a tanácstörvény tervezetéről
A komáromi járás minden 

községében megvitatták m ár a 
tanácstörvény-tervezetet A ta
nácsülések részvevői számta
lan javaslatot tettek a ' tör
vénytervezet módosítására, el
mondták, hogy mi a jó a ter
vezetben és véleményük sze
rint hol kellene változtatni. A 
tanácsülések jegyzőkönyvei 
fényes bizonyítékai annak, 
hogy a komáromi járás dolgo
zó népe magáénak érzi, ma
gának alkotja az új tanács
törvényt.

Legyen büntetőjoguk is 
a tanácsoknak

Ezt javasolta Gyenei Pál, 
az ácsi termelési bizottság el
nöke, F. Szabó József tanács
tag, Németh László, Garnier 
János ászári dolgozó paraszt, 
Gönföl János ácsteszéri gazda, 
Lechínger József bakonysár- 
kányi begyűjtési előadó, Nyíri 
Sándor bakonyszombathelyi 
egyénileg gazdálkodó dolgozó 
paraszt, Dékány János, ifj. 
Szabó Pál, Farkas András ba- 
nai végrehajtóbizottsági tag, 
Komáromi József szőnyi ter
melőszövetkezeti tag. Mezei 
József bakonybánki tanácstag 
így fogalmazta meg ennek a 
szükségességét: „Községünk
ben az utóbbi időben elszapo
rodott a mezőrendészeti kihá
gás. Ezeket az ügyeket átadtuk 
a bíróságnak, de az ítéletre 
hosszú hónapokig kell várni, el 
is felejtik az emberek, hogy 
milyen kihágás történt, ügy  
tűnik tehát, hogy a bűnös nem  
lakóit tettéért. Véleményem  
szerint emelné a tanács tekin
télyét, ha kisebb kihágásokat 
azonnal büntethetne, nem is 
beszélve arról, hogy ezzel nagy

mértékben csökkenne a kihá
gások száma is“,

Ne havonként, 
hanem kéthavonként 
tartsunk tanácsülést 

a községekben

Az ászári tanácsülésen Cson
ka János végrehajtóbizottsági 
tag mondotta: „Az idei nyári 
időszakban is bebizonyosodott, 
hogy a nagy munkák, az ara
tás, cséplés idején nagyon ne
héz minden hónapban olyan 
tanácsülést tartani, amelyre 
összejönnek az elvtársak és 
eredményes is az. Ezért helyes 
lenne, ha a falvakban a nyíri 
időszakban kéthavonként kel
lene tanácsülést tartani. Ez 
mellett természetesen fontos 
ügyben rendkívüli tanácsülést 
lehetne összehívni“. A tanács
ülések kéthavonkénti megtar
tását javasolják még Juhász 
Géza ácsi dolgozó, Németh 
Lászlóné bakonysárkányi vég
rehajtóbizottsági elnök, Bújna 
Boldizsár mezőgazdasági elő
adó, Máté András, a bakony
sárkányi állami gazdaság ser
téstenyésztője, Sermann Fe
renc, a csatkai oktatási állandó 
bizottság elnöke, Margl Ernő- 
né, a szőnyi tanács dolgozója 
és Tóth Ferenc végrehajtóbi
zottsági tag.

A felsőbb és az alsóbb 
tonáesszervek 
kapcsolatáról

Bakonyszombathelyen e hó 
5-én vitatták meg a tanács

törvény-tervezetet. A tanács
ülésen felszólalt Erdélyi József 
tanácstag is. Elmondta, hogy 
sok felsőbb szervtől jövő ren
delet nagyon zavaros, érthe
tetlen, nem is beszélve arról, 
hogy hányszor megváltoztat- 
ják. Véleménye szerint a vál
toztatásra legtöbbször azért 
van szükség, mert a rendele- 
tét az íróasztal mellett gyártoU 
ták és nem az élet adta szük
ségletek figyelembevételével 
készült. Változtatni kellene 
ezen úgy, hogy a felsőbb szer- 
vek ne szégyeljenek véleményt, 
információt kérni az alsóbb 
szervektől egy-egy rendelkezés 
kiadása előtt. Ezzel megszűn
ne a rendelkezések zavarossága 
is, m ert ha pontosan tudják, 
hogy mit, miért rendelnek el, 
pontosan meg is tudják azt 
fogalmazni. Az ilyen rendel
kezést nem kell majd vissza
vonni. Hasonló dologról beszélt 
a császári tanács tagja, Für 
János is. Javasolta, hogy a 
költségvetésbe lefektetett he
lyi fontosságú kiadásokat a 
felsőbb szerv csak akkor vál
toztassa meg, ha előzőleg meg
kérdezte a helyi tanácsot is. 
.JZlöfordult ugyanis az —* 
mondta Für elvtárs — hogy a 
felsőbb szerv olyan költségve
tési összeget törölt, amire ége
tően szükségük lett volna, 
ugyanakkor meghagyott olyat, 
ami kevésbbé volt fontos".

$zabó György propagandista 
az oktatási évre készül

AZ IDEI PARTOKTATÁSI 
ÉVBEN különösen megtisztelő 
feladat vár propagandistáink
ra. Az új szakasz politikái 
irányelveit, pártunk III. kon
gresszusának határozatait kell 
megismertetniök a  párttagság
gal. Propagandistáink feladata 
lesz az is, hogy megtanítsák a 
párttagokat arra, mit kell ten- 
niök a határozatok végrehaj
tásáért, hogy az új szakasz po
litikája mielőbb megvalósul
jon. Erre a feladatra készül
nek propagandistáink az okta
tási év megkezdésének előes
téjén.

SZABÓ GYÖRGY ELV- 
TARS, a Tatabányai Bánya
gépgyártó Vállalat propagan
distája lelkes izgalommal ké
szül az oktatási év megkezdé
sére. Izgalma érthető, hisz új 
propagandista. Két héttel ez
előtt jött haza a négyhetes pro
pagandistaképző iskoláról, 
ahol nemcsak a szeminárium 
vezetését sajátította el. hanem 
behatóan tanulmányozta a III. 
kongresszus anyagát is. Haza
térte után másnap már felke
reste leendő hallgatóit, s el
beszélgetett velük az okta- *

tásról s a mindennapi dolgok
ról. A beszélgetések során 
sokszor szóbakerült üze
mük is. Drágán termelnek. A 
minőség is kifogásolható, ma
gas az önköltség, és bizony 
még a munkafegyelemmel is 
baj van. Szabó elvtárs elmond
ta hallgatóinak, hogy mind
ezeket a hibákat a kongresz- 
szus útmutatásai alapján meg
beszélik majd a szemináriu
mon, hogy a kommunisták 
még világosabban lássák fel
adataikat. Beszélgettek a he
lyes jegyzetkészítésről is, ami 
egyik alapja a jó tanulásnak. 
Szabó elvtárs ígéretet tett, 
hogy az iskolán tanultak alap
ján segíteni fog hallgatóinak a 
helyes jegyzetkészítésben.

A NÉGYHETES PARTIS
KOLÁN tanulmányozták az 
új szervezeti szabályzatot is. 
Szabó elvtárs már az iskolán 
érezte, hogy a propagandisták 
sokat tehetnek a párttagok ak
tivizálásáért. Mióta hazajött, a 
hallgatókkal való beszélgetése 
még jobban megerősítette ab
ban. hogy a szemniáriumokon 
sokat kell foglalkoznia a párt

émie, hogy szemináriumának 
hallgatói aktív párttagok, kom
munisták legyenek, akik bát
ran harcolnak a hibák és az 
ellenséges megnyilvánulások 
ellen. Bátor tervei is vannak 
Szabó elvtársnak, ami bizo
nyítja, hogy eredményesen töl
tötte el az időt a pártiskolán. 
Szemináriumára 6 pártonkivüli 
becsületes dolgozót is beosz
tottak. A pártönkívüiiekből 
tagjelölteket akar nevelni az 
oktatási év végére.

SZABÓ ELVTÁRS jól ké
szül az új páitoktatási év meg
kezdésére. Nemcsak hallga
tóit készíti elő, hanem maga 
is mindennap szakit időt arra, 
hogy tanuljon. Átnézi az is
kolán készített jegyzeteit és 
feleleveníti a tanult anyagot. 
Jegyzeteket készít a kongresz- 
szusi anyagnak abból a részé
ből, melyet az iskolán nem ta
nulmányoztak alaposan. Tud
ja, hogv csak lelkiismeretes 
munkával végezheti el eredmé
nyesen az egyik le^zebb párt- 
megbizatást, a propagandista 
m unkáttagok aktivizálásával. El kell

A békehaic időszerű kérdései

Manilában, a Fülöp-szigetek 
fővárosában szeptember 8-án 
nyolc állam (az Egyesült Álla
mok, Anglia, Franciaország, 
Ausztrália, Uj-Zéland, Pakisz
tán, a Fülöp-szigetek és Thai
föld) szövetségre lépett. A szö
vetség feladatait és célkitűzé
seit három okmányban határoz
ták meg. Egyik és legjelentő
sebb — a 11 cikkelyből álló 
„délkeletázsiai kollektív bizton
sági szerződés”, a máteik a 
csendesóceáni alapokmány, a 
harmadik pedig az indokínai 
társállamokra vonatkozó jegy
zőkönyv.

Az okmányok szerzői azt ál
lítják: szövetségük az ENSZ 
alapokmányában foglalt célok 
és elvek alapján működik, s a 
manilai értekezlet a genfi érte
kezlet folytatása volt. Vizsgál
juk hát meg az ENSZ alapok-

A manilai szövetkezés
mánya és a genfi egyezmények 
tükrében a manilai szövetkezést.

A manilai szövetség nem más, 
mint a három nagy gyarmattartó 
állam, az Egyesült Államok, 
Anglia és Franciaország szövet
kezése (nem téveszthet meg 
bennünket a másik öt résztvevő) 
Délkelet-Azsia népeinek felsza
badító mozgalma ellen, s  Ázsia 
szabaddá lett népei ellen.

A manilai szövetség a gyar
matosítók szövetkezése. Erről 
tanúskodik az, indokínai társ- 
államokra vonatkozó jegyző
könyv is, amely kimondja: 
„Laosz, Kambodzsa és Vietnam 
(a baodajista Vietnam) szabad 
területét a délkeletázsiai védel
mi paktum védelemben része
síti”. Ez a genfi egyezmények 
nyílt megsértése. A genfi érte
kezlet részvevői az indokínai 
fegyverszünet végrehajtásának 
ellenőrzését egy nemzetközi bi

zottságra bízta, s megegyeztek 
abban, ha a végrehajtás során 
további intézkedésekre lesz 
szükség, kikérik egymás véle
ményét. A manilai szövetsége
sek úgylátszik ezt nem akarják 
tudomásul venni. A pótegyez
mény értelmében ugyanis meg
történhetik, hogy ha a genfi 
egyezményekben e'őírt általá
nos választások Vietnamban a 
Vietnami Demokratikus Köztár
saság számára kedvező ered
ménnyel járnak, Dulles kije
lenthetné: Amerika biztonságát 
Délkelet-Azsiában belső kom
munista felforgatás veszélyez
teti, s újrakezdhetnék a szeny- 
nyes háborút.

A manilai szövetkezés — az 
indokínai példából is látható — 
agresszív, támadó szövetkezés. 
A béke harcosait arra figyelmez
teti: őrködjenek éberen a genfi 
egyezmények betartása feletti


