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Komszomol vezetőkkel a  VI-os aknában (2. 
old.) — A legjobb gépet sem lehet kihasz
nálni — ha hiányzik a technológiai fegye
lem. (2. old.) — Nincs nagyobb tisztesség.
(3. old.) — Szakm ai tanácsadó. (3. old.) —
Magas terméshozamot most m ár csak a 
többszöri kapálás biztosíthat. (3. old.) — Út

törőcsapatok nyári feladatai. (4. old.)

A  D IS Z -K O N G R E S S Z U S  ELŐ TT Befejezték első félévi tervüket a tatabányai Xl-es akna bányászai
Jún ius 15-én kezdi m eg ta 

nácskozását a DISZ II. kong
resszusa. Ifjúsági szövetségünk 
legkiválóbb tagjai, a szocializ
m us építésének legjobb fiatal 
harcosai gyűlnek össze ezen a 
kongresszuson, hogy felm ér
jék a m egtett utat, s m egha
tározzák az elvégzendő felada
tokat.

.Megyénk fiataljai nagy lel
kesedéssel készültek a kong
resszusra. A tatabányai VI-os 
akna egyik legjobb DISZ- 
brigádja, a Révész-brigád ja 
vaslatára június első dekád- 
jában  kongresszusi őrséget áll
nak  megyénk fiatal bányászai. 
Tatabánya és Oroszlány bá
nyászfiataljai vállalátk , hogy 
a kongresszusig 39 ezer tonna 
szenet term elnek terven fe
lül. V állalásukat teljesítették, 
június 11-ig 42 ezer tonnát
term eltek. A Komáromi Len
fonógyár és  a dunam enti üze
m ek DISZ-szervezeiei is szer
veztek kongresszusi műszakot. 
Az Esztergomi Szerszámgép- 
gyár exportra  term elő ifjú
m unkás brigádjai messze tú l
szárnyalják norm ájukat a 
kongresszus tiszteletére. A Bá
bolnai Törzsállattenyésztő Ál
lami Gazdaság dohányterm elő 
fiataljai DISZ-brigádot alakí
tottak, s  vállalták, hogy a 
te rv  szerinti 8.5 m ázsás hol- 
dankénti dohányterm ést 11,5 
m ázsára emelik, ugyanakkor 
a term elési költségeket 3 szá
zalékkal csökkentik. Oravecz 
György XVI-os aknai DISZ- 
ff on t brigád vezető bri gád já val 
a vállalt 3600 csille helyett jú 
nius 10-ig m ár 376ű csille sze
net term elt terven felül. Kecs
kés János, az Üm usztai Á lla
mi Gazdaság ifjú traktorosa 
1200 normálhold gépi m eg
m unkálását vállalta a DISZ- 
bongresszus tiszteletére, s m ár 
1333 holdat teljesített. Bajóton

pedig a  DISZ-szervezet m ár 
most m egalakította az ifjúsági 
aratóbrigádokat.

Olyan eredmények, teljesít
m ények ezek, melyek nyomán 
szebbé, gazdagabbá válik né
pünk. s  köztük a fiatalok éle
te. M utatják, hogy fiatalsá
gunk a párt á ltal m utatott 
úton halad, napról napra ki-?, 
érdem li a  szeretetet, elism erést 
és bizalm at egyaránt kifejező 
m ondatot: ,.A DISZ a p á r t 
édesgyermeke !•“

A DISZ II. kongresszusára 
való készülés nemcsak a fia
talok m unkakedvének a foko
zódását, hanem a szervezeti 
élet fellendülését is magával 
hozta. A DISZ eddigi m un
kája bizonyítja, hogy fiatal
ja ink  a  szocializmus építésé
ért, a dolgozó nép jövőjéért, 
sa já t m aguk boldogulásáért 
legeredm ényesebben a DISZ 
soraiban harcolhatnak. Egyre 
több fiatal érti ezt meg. 
Ennek a tuda tnak  az ered
ménye. hogy a DISZ megyei 
küldöttértekezletén a fiatalok 
vállalták, hogy a kongresz- 
szusig 5000 új DISZ-tag- 
gal erősítik meg szerveze
tüket. Kem ény harc indult 
a vállalás teljesítéséért. S 
június 10-ig megyénk DISZ- 
szsrvezeteinek taglétszám a 
hat . ze n e i nőtt. Ugyanakkor a 
megyei DlSZ-bizottság és a 
járási bizottságok nem  feled
keztek meg arról sem. hogy a 
DISZ nem csak a taglétszám 
növekedés z'jcl, _ hanem új 
D IS Z-a papszer vezetek ' iétreho. 
zásával is erősödik. Április 
óta 21 új DISZ-alapszervezet 
született megyénkben, köztük 
négy üzemben, kettő termelő- 
szövetkezetben és kettő  á lla
mi gazdaságban.

Bátran állíthatjuk . hogy

megyénk fiataljai m egértették, 
felism erték a DISZ-kongresz- 
szus hatalm as jelentőségét, 
am it bizonyít az is, hogy sa
já t soraik közül a legkiválób
bakat bízták meg azzal, hogy 
a megye ifjúságát a korgresz- 
szuson képviseljék. A term elő- 
munka területén és a D í s z 
ben végzett kiváló m unkájuk 
elismeréseképpen jelölték 
kongresszusi küldöttnek Mé
száros József elvtársat, a ta 
tabányai VI-os akna Kcssuth- 
díjas vájárát, a szocialista 
munka hősét, aki elindította 
hazánkban a ..Nevelj új bá
nyászt" mozgalmat; Bakcsics 
J  úliát, a Koppánymonostori 
Dózsa TSZ egyik legkiválóbb 
növényterm esztőjét; Mészáros 
Ilonát, a Bábolnai Törzsállat- 
tenyésztő Állami Gazdaság 
fiatal baromfitenyésztőjét, 
vagy Szokob Gyula elvtársat, 
a dorogi járási DISZ-bizottság 
titkárát, ö röm  tudni, hogy 
megyénk fiataljainak színe- 
java elsősorban a diszisták 
közül kerül ki.

A párt most nagy feladato
kat bízott a fiatalokra. Becsü
letbeli ügyükké tette, hogy 
minden energiájukat a bő ter
mésért vívott harc szolgálatá
ba állítsák, ugyanakkor ak tí
van járu ljanak  hozzá a te r
melőszövetkezeti mozgalom 
fejlesztésének nagy ügyéhez. 
Nem készülhet egy fiatal sem 
megyénkben szebben a nagy 
tanácskozásra, m int azzal, 
hogy a párt á ltal megjelölt 
feladatokat igyekszik m aradék 
nélkül végtehajtanr; új és új 
m unkasikerekel é r  el. új DISZ. 
tagok tizeivel, százaival erő
síti a DISZ-t. Ez ad alapot 
a rra  is, hogy erőben és tapasz
talatokban gyarapodva indul
hassunk új sikerek felé azon 
az úton, am elyet a kongresz- 
szus m utat.

-------------------------------------------o ------------------------------------------

Tíz éves a Magyar-Szovjet Társaság
Tíz évvel ezelőtt a lakult meg- az első, egész

országot átfogó szervezet: a M agyar—Szovjet *
Művelődési Társaság. Tagjainak a szám a nem 
volt ezrekre menő. Mindössze 500 tagot szám
lált. Cs az, hogy m a több m int másfélmillió 
m agvar m unkás, paraszt és értelm iségi tagja 
van a szervezetnek, azt bizonyítja, hogy a 
10 évvel ezelőtt kitűzött célokat a  szervezet 
valóra váltotta.

Az 1945-ben alakult társaság nem a b ará t
ság kezdetét jelentette, de a  barátság régen 
élő, eleven kifejezője leit. A két nép barátsá
ga évszázadokkal előtte a közös ellenség elleni 
harcok lüzóben, IV. Béla idején, Mátyás 
a latt Rákóczi szabadságharcának csataterén 
született. Aztán az 1905-ös és az I917-es 
forradalom  idején erősödött, izmosodott ez a 
barátság. M agyar vöröskatonák harcoltak és 
áldozták életüket az orosz nép, s véle együtt 
a világ népeinek szabadságáért, a forradalom  
idején Lenin, a Bolsevik P árt hadseregében. 
Magyarországon orosz hadifoglyok százai 
harcoltak Párkánynál, Salgótarjánnál a vörös 
gárda soraiban.

Aztán eljött az idő, am ikor ezért a  bará t
ságért megalázás, börtön és bitó járt. Tilos 
volt róla még beszélni is. De a nép legjobbjai 
őrizték, ápolták s tud ták , hogy eljön az idő, 
am ikor nemcsak a föld alatt, de a napfényen, 
s ú j országban is szólhatnak m ajd egy nagy 
nép harcairól, erejéről és példájáról. S eljött 
1914—1945. Vérrel, szabadító háború tüzében 
pecsételte meg, te tte  m egbonthatatlanná a 
két nép testvériségét, örök barátságát. Szov
je t katonák ezrei ad ták  életüket a  mi sza
badságunkért.

Azóta 10 esztendő te lt el. Az 500 tagú m ű
velődési társaságból széles tömegszervezet 
lett, am ely a  legkülönbözőbb érdeklődési kö
röket, igényeket igyekszik kielégíteni. Egy
arán t szól fiatalhoz és öreghez, férfiakhoz és 
asszonyokhoz, munkáshoz és mérnökhöz, pa
raszthoz és értelmiségihez. Olyan em berekhez 
k  sikerült eljutnia, akik nem érdeklődnek 
a közügyek iránt, de szeretik a szép szovjet

muzsikál, a jó könyveket, az új műszaki fel
fedezéseket. Egy-egy szovjet munkamódszer 
tízezrek m unkáját teszi könnyebbé, növeli ke
resetüket, s gyorsítja a szocialista építő m un
kát. A segítség közvetítésében nagy része v an 
az MSZT-nek. Megyénkben az elm últ 10 esz
tendő a la tt valam ennyi megrendezett szovjet
m agyar barátsági hónap alkalmából szov
je t küldöttség jött. N álunk já rt Kucser c'.v- 
társ, a kiváló szovjet bányász és tapasztala
ta inak  átadásával sokat segített a  ta tabá
nyai szémnedence bányászainak. Az elmúlt 
időszakban két ízben is já r t kulturális kül
döttség Tatabányán, s gyöuyörködtetö m ű
sorukkal tették felejthetetlenné a szovjet 
táncművészeiét. Szovjet pedagógusok ke
resték  fel megyénk iskoláit, s adtak 
segítséget az oktatás, a  gyermeknevelés 
magyar mestereinek. Mezőgazdaságunk 
dolgozói felbecsülhetetlen segítséget kap
tak és kapnak a terméshozam emelése és 
elsősorban ,az új, nagyüzemi mezőgazdaság 
kialakítása terén. Megyénkből több szövetke
zeti és egyénileg gazdálkodó parasztem ber 
já r t m ár k in t a  Szovjetunióban, s té rt onnan 
vissza gazdag tapasztalatokkal. A hazánkban 
tartózkodó szovjet vendégek az MSZT ren
dezvények során felkeresték megyénk term e
lőszövetkezeteit.. állam i gazdaságait, elbeszél
gettek az egyéni parasztokkal a nagyüzemi 
gazdálkodás előnyeiről és hasznosságáról. J á r 
tak Bábolnán, Koppánymonostoron, Bajon és 
m ásutt.

Tudományos életünk, m űvészetünk és egész 
kulturális életünk bátran  támaszkodik a Szov
jetunió tapasztalataira. Ez a vérben eggyé- 
forrott, valójában tíz, de hagyományaiban, 
emlékeiben sokszázéves barátság a  magyar 
nép féltve őrzött kincse. A 10 éves jubileum  
alkalm ával megyénk népe szeretettel üdvözli 
a  M agyar—Szovjet Társaság vezetőit, ak tíva
hálózatát és az ú j évtizedek sorára m unká
jukhoz sok sikert és eredményességet kíván. 
Azt kívánja, hogy a társaság m unkája nyo
m án tovább mélyüljön és erősödjék e két 
nép m egbonthatatlan, örök barátsága.

A tatabányai X l-es akna bányászai a  húsz 
budapesti üzem felhívásához csatlakozva arra  
kötelezték m agukat, hogy az 1955. évi te r 
vüket decem ber 8-ra befejezik. A felajánlást 
a  bányászok m egtárgyalták, s az üzemvezető
ség a dolgozók javaslata it felhasználva szer
vezte meg a term elést. M eggyorsították a  fel
tá rást és az elővájási m unkákat, s így több 
m unkahelyet biztosíthattak a  szenelő csapa
toknak. A felajánlás óta eltelt időben a 
szénen dolgozók fejteljesítm énye 2.4 mázsá
val. az összüzemi teljesítm ény pedig 2 m á
zsával növekedett.

A term elékenység növekedése m ellett vál
lalták  a szén egy tonnára eső költségének 
csökkentését is. DISZ anyagmentő brigádok 
alakultak, s több tízezer forint értékű gé
pet, alkatrészt m entettek ki a  bányából. Bá

nyamezőnként fam entő brigádokat szervez
tek. Sinák János körzetvezető aknász jav as
latára. S inák János vállalta, hogy m unka
helye anélkül nem iszapot be. hogy onnan a 
fát ki ne mentse. Csak az ő körzete m ár 
több m int 4000 forint értékű fát m entett 
meg az iszapolás elől. A jól szervezett anyag
takarékossági mozgalom eredm ényeként a  
X l-es aknában az év elejétől 270 000 forin t
tal csökkentették az önköltséget.

Csütörtökön a délutános m űszakban az ed
digi eredm ényeikhez méltón ismét bebizonyí
tották a  X l-es akna bányászai, hogy rájuk 
lehet számítani. A tatabányai üzemek közül 
elsőként befejezték félévi tervüket. A hónap 
végéig hátralévő 21 napban m ér 20 ezer 
tonna szenet term elnek terven felül.

3ívgyűnk fiataljai késsütnek 
a tatabányai ifjúsági találkosára

A DISZ II. kongresszusa 
tiszteletére nagyszabású ifjú
sági találkozót rendeznek jú 
nius 18-án és 19-én T atabá
nyán. E rre a seregszemlére 
lelkesen készülnek Komárom 
megye fiataljai. Az ifjúsági 
találkozót sport- és kultúrese- 
mények teszik változatossá.

Az ifjúsági találkozóra a 
megye 46 kultúrcsoportja ké
szül színes, színvonalas kul
túrm űsorral. Résztvesz az ün
nepségen a nyolc nemzetiségi 
ném et és szlovák kultúrcso- 
port: is.

A tatabányai ifjúsági talál- 
k íic-j június 18-án délután a 
bán fasz  sportpályán 'a részve

vő kultúrcsoportok és sporto
lók színpe-m pás felvonulásával 
nyitják meg. Még ezen az es
tén a város nyolc különböző 
pontján  gyújtanak a fiatalok 
tábortüzet. A bányászváros öt 
különböző kultúrotthonában 
ku ltu rá lis seregszemle bemu
ta tó t rendeznek, három  he
lyen pedig szabadtéri filmve
títést tartanak. A 18-i ünnep
séget utcabállal fejezik be.

Az ifjúsági találkozó máso
dik napi eseményei is gazdag 
program ot ígérnek." Képzőmű
vészeti. biológiai, történeti és 
fényképkiállításokat nyitnak 
meg. D élután az új, erre az al
kalom ra nagyobb részt tá rsa
dalmi m unkával & egépité£.

1400 főt befogadó szabadtéri 
színpadon a kultúrcsoportok 
ta rtják  meg a díszbem utatót, 
míg a népházban a népház 
kultúrcsoportjának szereplésé
vel „M átyás király Debrecen
ben“ című darab kerül bem u
tatásra. Igen gazdag a sport
műsor is. Az iskolák tom abe- 
mutatói, autó . és motorverse
nyek teszik érdekessé.

A megye fiataljai lelkesen 
készülnek e rre  az ünnepre. A 
találkozóra utazási kedvez
ményt biztosít a MÁV. Több 
helyről különvonatot is indíta
nak. hogy a fiatalok minél 
nagyobb szám ban vehessenek 
részt ezen a hatalm as méretű 
ifjúsági megmozduláson.

Csordás János, a grébicspusztai Úi Élei TSZ elnöke:

Mennyiségileg is, minőségileg is fejlesztjük 
szarvasmarhaállományunkat

Olvastam a M a
gyar Dolgozók Párt
ja Központi Vezető
ségének határozatát, 
amely nekünk ter
melőszövetkezeti ta
goknak is megszabja, 
megmutatja azt az 
utat, am elyen ezen
tú l haladnunk kell.

A  határozatból ne
kem  különösen a 

szarvasmarhate
nyésztésre vonatkozó  
rész keltette fel a f i 
gyelmemet. A hatá
rozat kimondja: „A 

szarvasmarhate
nyésztés általános 
fellendítésének fó 
kérdésévé a tehénál
lomány növelését és 
a tejhozam erőteljes 
fokozását 'kell tenni."

Termelőszövétitese-

tünJi arról ismeretes 
az egész környéken, 
hogy a jó l és ponto
san végzett mező- 
gazd asági m un Icák
m ellett nem  a leg
jobb a szarvasmarha- 
állományunk. Lega
lább is nem  olyan jó, 
m int ahogy annak 
lenni kellene egy 
olyan régi és orszá
gos viszonylatban is 
jó term előszövetke
zetben. Tagságunk 
azon a véleményen  
van, hogy a magas
színvonalú állatte
nyésztést csak úgy 
tud juk megvalósíta
ni, ha megfelelő le
gelő és takarmány 
áll rendelkezésünk
re.

A  határozat m egje

lenése után, fokozott- 
kötelességünknek 

tartjvüc, hogy m in
dent megtegyüiik 

szarvasmarhaállo
m ányunk fejleszté
séért. Ha eddig nem  
volt legelőnk, hát 
most csinálunk! A 
parlagon hagyott, 
vagy a kultúrnövé
nyek termesztésére 
kevésbé alkalmas 
községi tartalékföl- 
dekböl 30 holdat fü 
vesítünk. Ha ezt 
m egvalósítjuk az 
idén, sikerül megol
danunk az éveik óta 
annyira égető prob
lémánkat

Már most a na
pokban hozzákez
dünk ahhoz, hogy 
a jelenleg legjobban 
tejelő törzskönyve

ze tt utódait kiválasz- 
szűk és törzsköny
veztessük. így nem
csak mennyiség, ha
nem a minőség javí
tásában is előbbre 
tudunk lépni. Ha 
megfelelő legelőterü
letet alakítunk ki, 
mi is a lkalm aztuk a 
jól bevált szakaszos 
legeltetést. A z álla
tok állandóan friss 
takarm ányt icaphat- 
naik és a jövő téli fa

lcom  ányellátásún- 
ka t is biztosítjuk.

Eddig nem  kötöt
tünk szerződést, te- 

nyészüszőnevelésre. 
A határozat nyomán 
mi is vállaljuk, hogy 
a 20 holdas legelő lé
tesítése után tenyész- 
üszőinkre tenyésztési 
szerződést kötünk.

— KONGRESSZUSI HE
TET tartanak  a DISZ II. kong
resszusának tiszteletére a 
DISZ-fiatalok a dorogi járás 
üzemeiben. A dorogi X-es ak
nán június 6-tól 15-ig, az Esz
tergomi Szerszámgépgyárban 
júnm s 13-tól 18-ig ta rtanak  
kongresszusi hetet, a brigádok.

★
— ÜNNEPI ESTET RENDEZ

a Magyar—Szovjet Társaság 
megyei és városi titkársága 
Tatabányán június 15-én, dél
után 6 órakor a Petőfi film
színházban fennállásának 10 
éves évfordulója alkalmából. 
Kecskovszki József az MSZT 
megyei titkárának  ünnepi be
széde után rendezett műsor
ban fellépnek: a Budapesti 
Zeneművészeti Főiskola „Er
kel Ferenc”-művészegyüttese 
és az Állami Operaház tánc
művészei Miklós M argit és

H Í R E K
Szépvölgyi Im re szereplésével. 
Belépés díjtalan.

★
— A DADI ALTALANOS 

ISKOLA ÜTTÖRÖI az elm últ 
vasgyűjtőhét alkalm ával • 27 
mázsa vasat és 231 kiló rezet 
gyűjtö ttek .. A fém gyűjtésben 
kiváló eredm ényt ért el az is
kola második és negyedik osz
tálya. Az általuk  gyűjtött vas 
1537 kiló és 118 kiló réz.

★
— KÉT C J HÍDDAL GYA

RAPODOTT Bakonyszombat- 
hely község az elm últ negyed
évben. A hídépítés m unká
latai során a község dolgozói 
mintegy 6000 forint értékű 
társadalm i m unkát végeztek.

•k
— KÉTSZÁZ MÉTER HOSZ-

SZŰ közlekedési útszakaszt 
és 1200 m éter hosszú gyalog
já ró t javították meg és sala
kozták fel Szőny község dol- 

* gozói társadalm i m unkával.

— „rROLETARHAGYOMA- 
NYOKAT GYŰJTŐ MUXKA- 
KÖZÜSSÉG"-et hoztak létre 
a Tatabányai Rákosi Mátyás 
Gimnázium második orosz osz
tályának tanulói. A munkakö
zösség célja, hogy a pedagógu
sok segítségével ég vezetésével 
feltárják  Tatabánya város 
m últjának, bányászai harcá
nak edd'g még ismeretlen em
lékeit és dokum entum ait,

*
— A NEGYEDIK PEDA- 

GŐGUSNAP alkalm ával Kis
bán László, a kenyérmezői bá
nyaipari technikum  igazgató
já t a „Kiváló tanár”, Szalczin- 
ger Emi] dorogi általános is
kolai igazgatót. Rátkai Miklós 
és Török József szakfelügyelő
ket. valam int Korvai Ottónét, 
a piliscsévi általános iskola 
igazgatóját a „Közoktatásügy 
Kiváló Dolgozója” címmel és 
jelvénnyel tüntették  ki.


