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Dunaalmás I-es körzet jelöltje
Szekere elölt egy pár nagy- 

szarvú magyar ökörrel járja a 
határt ez a 9 holdas dunaal- 
mási parasztember. Ragaszko
dó munkaszeretet, igyekvő 
készség a jellemzője. Mindig, 
mindent idejében. Ezt vallja 
Lévai Istváln. Csontos, nap
szítta fejét hátraszegi, amikor 
a jelölésről, a terveiről beszél.

— Parasztembernek mindig 
van gondja, dolga elég. Elő
ször erre gondoltam és nem 
akartam elvállalni a jelölést. 
Aztán rájöttem, hogy a falu 
gondja az enyém is. Nemcsak 
nekem hiányzik az orvos, 
hiányzik mindenkinek a falu

ban. Az egészség nem állandó, 
ha még úgy vigyáznak is rá.

Nehezen, bátortalanul á'll a 
szónak. Csendes, nehézbeszédü 
ember. Az elmúlt években 
gyógyszertárt létesített a ta
nács, most van patika, de nincs 
aki a betegnek gyógyszert ír* 
jón. Van ugyan orvos a falu
ban, d’e az már öreg, beteges, 
s maga is gyógyításra szorul. 
Segít majd új orvost találni a 
dunaalmási I-es körzet jelöltje, 
hogy ne legyenek gyógyító nél
kül a falu betegei. A határ dű
lőútjait is javítani kellene, 
gondozni. Ez még a kisebb 
gond. Építkezni szeretnének a

falu lakói, de nem kapnak köl
csönt, vagy csak keveset, ami
ből nem futja egy házra. Ha 
meg pénz van, nincs anyag. A 
tanálcsra vár a feladat, hogy 
építőanyagot biztosítson. ''Lé
vai bácsi itt is segíteni akar. 
Készül a munkára, a néki adott 
bizalmat dolgos hétköznapjai
val akarja megköszönni.

Rászolgált a bizalomra Lé
vai István, példaadó, jó mun
kájával, mindig segíteni akará
sával. Ilyen tanácstag kell az 
almálsi gazdáknak, akire min
dig és mindenben számíthat
nak. S Lévai Istvánban nem 
fognak csalódni.

A ki m ajd  a z  ifjúságot képviseli
Esztergomban a Hősök terén van egy elha

nyagolt parkkal körülvett elhanyagolt iskola. 
Javításra, csinosításra szorulna már mind a 
kettő. Barátságossá, szemetgyönyőrködtetövé 
tenni az iskolát és környékét, hogy szívet- 
gyönyörködtetö legyen abban az esztergomi 
emberpalánták élete. Ilyen tervvel indul útnak 
Soós Erzsébet, Esztergom 27-es körzetének 
megyei jelöltje. Persze nem ez az egyedüli el
képzelése, de ez a legszebb. Az ő körzetében 
inkább parasztcsaládok élnek, s elsősorban 
azoknak kíván segíteni — bogy hogyan, arról 
még nehezen beszél, de lelke mélyén már meg- 
fogamzott az akarat, s ezt csak ápolni, melen
getni kell, hogy nagyszerű tettek váljanak be
lőle.

Miért éppen őt jelölték az esztergomiak és 
éppen megyei jelöltnek? Egyszerűen hangzik rá 
a válasz, mert öt szeretik a legjobban, s mert 
ö is rajongva szereti ősi városát.

— Csapa tett ez a Soós Erzsiké — mondja 
róla egyik munkatársa.

középiskola elvég- 
Főiskolára iratko-

1953-ban érettségizett, a 
zése után az Iparművészeti 
zott. A főiskolát otthagyta, haza kellett jönnie 
— így parancsolták a családi gondok — de tu
dásvágya nem hagyta nyugodni. Dolgozni ment 
és az Esztergomi Sportárugyár műszaki rajzo
lója lett. Most a műszaki rajzképzötanjolyam és 
a Gépipari Technikum hallgatója. Egyszerre 
két iskola. Mellette az üzemi munka, a család 
körüli tevés-vevés, most a tanácstagság. El
bírja-e ez a 19 éves élet ezt a sok munkát? 
Mindenre jut az időből, csak ésszel kell bánni 
véle. £s Soós Erzsébet ezt teszi. Ez népszerű
ségének egyik alapja. Nem olyan ,M vagyok 
én’’-típus. Csendes, szerény, igyekvő ember. 
Amikor leendő munkájáról beszél, kedves arca 
olyanná válik, mint a tavaszi nap színezte 
rózsáé. Szívéről szakad le minden szó. Nagy a 
feladat, amit rábíztak, tudják ezt az esztergomi 
választók, s ezért jelölték Soós Erzsébetet.

Nyergesújfalu dolgozói Németh Pált jelölték
Nyergesújfalu dolgozói há

rom járási tanácstagot jelöl
tek, köztük Németh Pál elv
társat, az Eternitművek igaz
gatóját. Németh elvtársra biz
ton számíthatnak a falu és az 
üzem dolgozói. Mi sem bizo
nyítja ezt jobban, mint a 
gyárban eddig végzett mun
kája. Nem kis szerepe van 
Németh elvtársnak abban, 
hogy az Eternitművek 111.2 
százalékra teljesítette tervét, 
s hogy a gyár élüzem lett.

Németh elvtárshoz nem hiá
ba mennek a dolgozók, nem
csak az üzem életében előfor
duló gondokkal, bajokkal, de 
személyes jellegű kérésekkel. 
Németh Pál mindig készsé
gesen segít. A választások 
után majd két kormánykerék 
mellé kell állnia. Az üzem 
életének irányítása mellett 
ott lesz a tnép életének veze
tése. Németh elvtárs jó ta
pasztalatokkal rendelkező 
régi pártmunkás, akit nem
csak ezért jelöltek, hanem

azért is, mint az egyik jelö
lője, Kovács Mihály mondja: 
becsülettel végzi munkáját, s 
mert érdemes a bizalomra. 
Biztosan számíthatunk Né
meth elvtársra, nem fogja 
cserben hagyni a nép ügyét. 
Segíteni fog Nyergesújfalu 
lakóinak a bajóti patak sza
bályozásában, hogy áradáskor 
ne veszélyeztesse többé a falu 
nyugodt életét. Segít a vízel
látási nehézségek leküzdésé
ben és az annyira hiányzó 
kultúrotthon megépítésében.

T an ácsa in h  íi n ép  é le tén eh  
szeb b é  té te lé é r t

Nyugodtan le lehetett volna 
venni a városok régi házáról 
a Városháza felírású táblát és 
egy ilyen feliratú táblát tenni 
a helyébe: ,.A korrupció és a 
panama otthona“. A járókelők 
legfeljebb azt mondották vol
na: végre valódi cégér. Mert mi 
történt ezeken a helyeken? Ha 
már nem lehetett tagadni a 
sikkasztások, csalások tömke
legét, akkor rendeztek egy for
mális tárgyalást és aki ott 
mégis lebukott, az kivetett em
ber lett náluk. Hiába az ilyes
mit ügyesen kell csinálni. Na
gyon sok városi, községi üze
met, hizlaldát, vállalatot tett 
így tönkre a vén panamások 
kara. Hány polgármester, mél- 
tóságos városatya lett bérhá
zak urává, a város üzemeinek 
ellopott jövedelméből. Min
dig egy volt a cél: gyarapodni, 
tollasodni.

Ennek a világnak régen vége. 
Örökre eltemettük. Az emléke 
még olykor elő-elő jő, emlékez
tetni mindnyájunkat, gyűlöle
tessé tenni a kort, amelyben 
így hivatalkodtak az urak a 
nép rovására. Más világ jár ma 
errefelé. Ma a tanácsházák fa
lára ilyen feliratú táblát le
hetne tenni: „Az igazság ott
hona, a nép hatalmának háza“. 
A nép ügyének védelmezői, a 
nép államának okos kormá
nyosai ülnek abban. Ma nem 
nyerészkedésért jöttek és jön
nek létre a tanácsvállalatok, 
üzemek, hanem egy nép szé
pülő életének még szebbé téte
léért, r

A ta ta i tanács segíti 
■ kislakásépítőket

Ezer és ezer olyan feladat 
volt már tanácsaink előtt, amit 
azok készséggel, odaadással ol
dottak meg. Ki tudná mindazt 
a sok elintézett ügyes-bajos 
dolgot felsorolni, nyilvántarta
ni, amit tanácsaink eddig or
vosoltak. Négy év tapasztalata 
azt mutatja, hogy a dolgozók 
legjobb segítői a tanácsok.

A tatai tanács készséggel sie
tett a családi otthont építeni 
akarók segítésére, amikor a vá
ros legszebb helyén telket adott 
Tatabánya dolgozóinak. Eddig 
80 család kapott kertes, napfé-

Újabb nagyjelentőségű szovjet jegyzék 
az európai kollektív biztonság kérdéséről

A Szovjetunió külügymi
nisztériuma november 13-áh 
megküldte a Szovjetunióval 
diplomáciai kapcsolatban álló 
európai országoknak a szovjet 
kormány azonos tartalmú jegy
zékeit az európai kollektív biz
tonsági rendszer megteremtésé
nek kérdésével foglalkozó össz
európai értekezlet összehívása 
ügyében. Jegyzéket küldött » 
következő államok moszkvai 
nagykövetségének, illetve követ
ségének: Franciaország, Nagy- 
Britannia, Ausztria, Albánia, 
Belgium, Bulgária, Magyaror
szág, Német Demokratikus Köz
társaság, Hollandia, Görögor
szág, Dánia, Izland, Olaszország, 
Luxemburg, Norvégia, Lengyel- 
ország, Románia, Törökország, 
Finnország, Csehszlovákia, Svájc, 
Svédország, Jugoszlávia. Eljut
tatták a jegyzéket az Egyesült 
Államok moszkvai nagykövetsé
géhez is. Ugyancsak megkapta a 
jegyzéket a Kínai Népköztársa
ság nagykövetsége. A Szovjet
unió kormányának jegyzéke a 
többi között a következőket 
mondja:

Folyó év október 23-án Pá
rizsban Nyugat-Németországra 
vonatkozó egyezményeket írtak 
alá. A párizsi egyezmények a 
Németországra vonatkozó nem
zetközi egyezmények megszegé
sével előirányozzák a militariz- 
mus feltámasztását Nyugat-Né- 
metorszúgban, előirányozzák a 
nyugatnémet fegyveres erők fel
állítását és Nyugat-Németország 
bevonását néhány állam más eu
rópai államokkal szembenálló 
katonai csoportosulásaiba. Nyu- 
gat-Németországban olyan had
sereg létesül, amelynek létszáma 
mái a legközetebbi időben eléri 
az 500.000—520.000 embert, s 
amely tekintélyes légi- és pán
célos kötelékekkel, továbbá ca- 
ját katonai törzskarokkal fog 
rendelkezni. A német militaristák 
már most sem titkolják, hogy a

nyugatnémet hadseregnek a lon
doni és párizsi egyezményekben 
előírt létszámát csupán alapnak 
tekintik még nagyobb létszámú 
fegyveres erők megteremtéséhez.

A nyugatnémet hadsereget 
azoknak a német táibornokoknak 
irányításával állítják fel, akik a 
második világháború éveiben a 
hitlerista hadsereget vezették, 
akik részesei voltak a fasiszta 
agressziónak és meghonosítói a 
Hitler-féle véres „új rendinek” 
Európa országaiban. Nyugat- 
Németország fegyveres erői előtt 
lehetőség nyílik arra, hogy 
atomfegyverrel rendelkezzenek, 
ami lényegesen fokozza egy 
pusztító európai avomháborű ve
szélyét.

Az említett egyezmények elő
ír ányozzáik az újrafelfegyverzett 
Nyugat-Németország bevonását 
a most megalakítás alatt álló 
„nyugateurópai unió” nevű új 
katonai csoportosulásba, vala
mint az északatlanti tömbbe.

A londoni és párizsi egyezmé
nyek összeegyeztethetetlenek az 
1944-ben megkötött francia- 
szovjet szövetségi és kölcsönös 
segélynyújtási szerződéssel, va
lamint az 1942-ben megkötött 
angol-szovjet háború utáni 
együttműködési és kölcsönös se
gélynyújtási szerződéssel, ame
lyek közös intézkedéseket írnak 
elő abból a célból, hogy meg
hiúsítsák egy újabb agresszió 
lehetőségét Németország részé
ről. Nehogy olyan helyzet áll
jon elő, amelyben Európa idő
szakonként véres és pusztító 
háborúk színtere lesz, amelyek 
sokmillió emberáldozatot köve
telnek az európai államok népei
től és felbecsülhetetlen anyagi 
rombolásokat okoznak, elenged
hetetlenül szükséges Európában 
olyan biztonsági rendszert te
remteni, amelynek tagja lenne 
minden európai állam, függetle
nül társadalmi és állami beren
dezésétől.

A Szovjetunió ez év elején, a 
berlini értekezleten javaslatot 
terjesztett elő az „összeurópai 
kollektív biztonsági szerződés” 
aiapelveire vonatkozóan. Amint 
az köztudomású, mindezt déig 
nem sikerült létrehozni az ér
dekelt országok között kellő 
megegyezést e fontos problémá
ban.

Azok a tervek, amelyeket a 
londoni és párizsi értekezletek 
készítettek elő a német militariz- 
mus helyreállításaira és az újra- 
felfegyverzett Nyugat-Németor- 
szág katonai csoportosulásokba 
való bevonására, szükségképpen 
még bonyolultabbá teszik az 
európai helyzetet. E tervek vég
rehajtása feltétlenül kiélezi a vi
szonyokat az európai államok 
között, a fegyverkezési verseny 
fokozódását és az európai né
pek vállára nehezedő háborús 
kiadási terhek lényeges növeke
dését idézi elő. Ezzel összefüg
gésben egészen természetes 
lesz, ha a békeszerető európai 
népek kénytelenek lesznek újabb 
intézkedéseket tenni biztonságuk 
biztosítására.

Ar'európai helyzet említett és 
a háborús veszélyt fokozó bo- 
nyolócfásának megakadályozá
sára olyan lépéseket kell tenni, 
amelyek előmozdiítanáS: az euró
pai kollektív biztonsági rendszer 
létrejöttét és ezzel a nemzetközi 
feszültség enyhülését

A szovjet kormány ebbő! ki
indulva úgy véli, hogy az euró
pai kollektív biztonsági rend
szer létrehozása kérdésében min
den további halogatás nélkül 
össze kell hívni mindazoknak az 
európai államoknak értekezletét 
az Amerikai Egyesült Államok 
bevonásával, amelyek részt 
óhajtanak venni ezen az érte
kezleten.

Tekintette! arra a különleges 
felelősségre, amely a nemzet
közi béke és biztonság fenn

tartása terén az ENSZ Bizton
sági Tanácsának állandó tagjai
ra hárul, a szovjet kormány kí
vánatosnak tartja, hogy a Kínai 
Népköztársaság elküldje meg
figyelőjét erre az értekezletre.

Magától értetődő, hogy az 
említett értekezleten résztvevő 
mindegyik állam előterjesztheti 
azokat a javaslatokat. amelyeket 
a megvitatás alatV áilió kérdés
sel kapcsolatban szükségesnek 
tart.

A szovjet kormány javasolja, 
hogy ezt az értekezletet folyó év 
november 29-ére Moszkvaija, 
vagy Párizsba hívják össze.

Az értekezlet összehívásának 
elhalasztása célszerűtlen volna, 
mivel néhány európai ország
ban decemberben már megkez
dődik a párizsi egyezmények ra
tifikálása kérdésének megvizs
gálása. Az említett egyezmé
nyek ratifikálása nagy mérték
ben bonyolítaná az egész euró
pai helyzetet és aláásná a meg
oldatlan európai problémák, 
mindenekelőtt a német kérdés 
rendezésének lehetőségét.

Azt a javaslatot, hogy no
vember 29-ére Moszkvába, vagy 
Párizsba hívjanak össze össz
európai értekezletet az európai 
kollektív biztonsági rendszer 
megteremtése kérdésének meg
tárgyalására, osztja a Lengyel 
Népköztársaság kormánya és a 
Csehszlovák Köztársaság kor
mánya.

A Szovjetunió kormánya ha
sonló tartalmú jegyzéket jutta
tott el mindazokhoz az európai 
államokhoz, amelyekkel a Szov
jetunió diplomáciai viszonyban 
van. A Szovjetunió abból indul 
ki, hogy azokat az európai álla
mokat, amelyekkel a Szovjet
unió nem á.ll diplomáciai kap
csolatban, meghívhatná Francia- 
ország, Anglia, vagy az Egye
sült Államok kormánya, ame
lyeknek diplomáciai kapcsolatuk 
van az említett országokkal.

nyes lakás építéséhez helyet. 
Ez még csak a kezdet. Az eljö
vendő tavaszon 300 család kí
ván a tatai tó ligetes partján 
otthont építeni. De ezzel még 
nem merült ki a tatai tanács 
tévékenysége. A város határé, 
ban, a tanács kezdeményezé
sére ez év tavaszán kőbányát, 
nyitottak, hogy olcsó, helyben 
is előteremthető építőanyagot 
biztosítsanak az építeni akarók 
számára.

Tett még mást is a tatai ta
nács a dolgozókért. Tatán sok 
szövőszék foglalta eddig — 
úgylátszott feleslegesen — a 
helyet. Kihasználatlanul hú
zódtak meg a tatai lakások va
lamelyik zugában. Legfeljebb 
az áldozatra leső pók szőtte raj
tuk hálóját. Most újra előke
rültek a régi szövőszékek. Akad 
már munka, gondoskodott erről 
a tatai tanács. (Megtették vol
na ezt 10—15 évvel ezelőtt? 
Nem!) Hány és hány család 
jut így otthoni munkához, ke
reseti többlethez. Az anyagel
látásról a helyi Szönyeggyár 
gondoskodik a tanács irányí
tásával.

A tanács segítségével kapott sienet 
az Esztergomi Kőedénygyár

Az esztergomi és a megyei 
tanács vezetésével dolgozik az 
Esztergomi Kőedénygyár.
Csempés kályhákat, lábosokat, 
bögréket, tálakat készít a gyár 
a holg-ozók számára. Régen ez a 
vállalat a főpapság jövedelmé
nek egyik forrása volt. Ma a 
dolgozók látják hasznát. A ta
nács mindent megtesz, hogy a 
gyár folyamatos munkamene
tében baj ne essék. Mégis az 
utolsó két héten a miniszté
rium „jóvoltából“ állt a gyár.

A megye és Esztergom város 
tanácsának sok utánjárása 
után most szénhez jutottak; 
Többezer forintos kárt jelent 
ez a kéthetes kiesés a válla
latnak. Megrendelés annyi 
van, hogy mint az igazgató 
mondja: ha kétszer akkora len
ne a gyár, mint most, akkor 
is nehezen tudná kielégíteni a 
lakosság vásárlási kedvét.

A dolgozók szükségleteinek 
kielégítését szolgálja az eszter
gomi Fatömegcikkipari Válla
lat. Megtette-e valaha a régi 
közigazgatás, hogy segítsen az 
anyagbeszerzésnél? Ma az esz
tergomi tanács segítségével 
gondoskodtak a téli termelés 
zavartalan menetéről és bizto
sították a gyártáshoz szükséges 
faanyagot.

A komáromi tanács gondoskodik 
anyagról a kisiparosoknak

Tett-e valaha egyetlen lépést 
is a kisiparosokért a tőkések 
államrendje? Tőlük a kisiparos 
pusztulhatott. A gyáripar igye
kezett tönkretenni, felszippan
tani a kisipart, mert riválist, 
üzletrontót látott benne. Miért 
gondoskodott volna éppen a tő
késeket szolgáló közigazgatás 
a kisipar anyagellátásáról? Ko
márom város tanácsa ma nem 
kevesebb, mint 70 kisiparosnak 
ad közvetlen segítséget. Szor
galmazza az anyagbeszerzést és 
ellenőrzi, irányítja annak he
lyes elosztását.

íme néhány példa a sok kö
zül. A mi tanácsrendszerünk 
nemcsak egyszerűen közigaz. 
gatási rendszer. Annál jóval 
több. Nemcsak vezeti, irányít
ja a nép életét, nemcsak annak 
jogait védi, de segíti az élet 
szebbé, boldogabbá tételében.

Ármai Béla

A pártoktatás megindulásának 
néhány tapasztalata

Általános jelenség, hogy az 
alsóbb oktatási formáknál az 
első és második foglalkozáson 
a hallgatók 35—40 százaléka 
jelent meg. Ez azt mutatja, 
hogy

pártszervezeteink nem fog
lalkoztak megfelelően az 
alsóbb oktatás előkészíté

sével.
Hogy mennyire így van, azt 
bizonyítja a dadi példa is.

Vadász elvtárs, a dadi párt- 
szervezet vezetőségi tagja 
még az ősz elején jelentette 
a tatai járási párt-végrehajtó
bizottságnak, hogy megtör
tént a hallgatók kiválasztása 
és a propagandista kijelölése. 
Most pedig olyan jelentést 
küldtek a tatai járási párt 
VB-nek, melyben közük, hogy 
az oktatás nem kezdődött el 
Dadon, mert nem tudják, 
hogy kik a hallgatók és 
nincs prooagandistájuk sem (!!)

Tarjánban sem kezdődött el 
a pártoktatás, mert a hallga
tók közül csak egy párttag és 
két pártonkívüü jelent meg 
az első foglalkozáson.

Nem jelent meg maga a 
párttitkár, Eck elvtársnő 

sem.
Hasonló a helyzet a tarjám 
gépállomáson, ahol a dolgozók 
nem tudják, milyen oktatási 
formára osztották be őket. A 
gépállomás pártszervezete 
egyáltalán nem törődik az ok
tatással, a dolgozók politikai 
nevelésével.

Súlyos hibák mutatkoznak a 
propagandisták munkájában 
és magatartásukban. A tatai 
járás alapfokú propagandis
táinak legutóbbi szemináriu
mán a hallgatók 41 százaléka 
vett csak részt. Több propa
gandaszem mari um el is ma
radt, mert a propagandisták 
nem jelentek meg. A propa
gandista- szemináriumvezetők 
kénytelenek voltak a já
rás területén személyesen fel
keresni hallgatóikat, s ott el
beszélgetni az anyagról. Ez 
nem a legjobb módszer a pro
pagandisták nevelésére.

Mivel nem vesznek részt 
a propagandisták a pro
paganda szemináriumo
kon, hibákat követnek el 
saját szemináriumuk ve

zetése közben.
Korpás elvtárs tatai propa
gandista szemináriumi előadá
sában csak számszerűen mu
tatta be. hogy mit jelentett a 
parasztságnak az 1945-ös föld

osztás. Arról már nem be
szélt, hogy milyen politikai 
jelentősége volt a földosz
tásnak. Általános az a hiba a 
tatai járásban, hogy a propa
gandisták nem tudják hallga
tóiknak megmagyarázni a 
munkás-paraszt szövetség je
lentőségét, és azt sem, hogy 
miért a munkásosztály a veze
tő erő ebben a szövetségben; 
Tartózkodnak attól is, hogy el
vi kérdéseket magyarázzanak 
hallgatóiknak. Mindez arra 
vall, hogy a propagandisták 
nem készülnek/fel lelkiismere
tesen a foglalkozásokra és nem 
tanulnak rendszeresen.

Nem sokkal jobb a helyzet 
Tatabányán sem. A propagan
distaszemináriumokon való 
részvétel általában 50 százalé
kos. A propagandisták felké
szülésében is hibák mutatkoz
nak.

Németh elvtárs, a X-es kör
zet propagandistája másfél 
órás előadást tartott a szemi
náriumán. Az előadás nem kö
tötte le a hallgatók figyelmét, 
mert elvonatkoztatva beszélt 
az anyagról. Emiatt a hallga
tók zöme aludt az előadáson; 

A funkcionáriusok között 
is akadnak olyanok, akik 
nem tartják fontosnak a 
kongresszusi anyag tanul

mányozását.
és azt hiszik, hogy csak az ágit; 
prop. osztálynak tesznek szí
vességet, ha tanulnak, és részt- 
vesznek az oktatásban. így vé
lekedik Máté elvtárs, a tatai 
járási pártbizottság és Nagy 
elvtárs, a dorogi járási pártbi
zottság munkatársa is. A tata
bányai városi pártbizottság 
tagjai közül csak négyen vezet
nek szemináriumot és többen 
azt is rossz néven veszik, ha 
szeminárium ellenőrzésével 
bízzák meg őket.

Ezek azok a hibák, melyek 
gátolják az oktatási munka 
sikerét.

Kommunista példamuta
tást vár a párt a vezető- 

funkcionáriusoktól.
akiknek nem azért kell ta- 
nulniok, és nem azért kell sze
mináriumot vezetniük, mert 
az agit-prop. osztály kívánja 
ezt, hanem azért, mert a párt 
és a dolgozó nép elvárja tőlük, 
hogy tanulásukkal és a dolgo
zók tanításával munkálkodja
nak az új szakasz megvaló
sításán, népünk jobb életének 
megteremtésén.

Rátkai József


