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R falusi pártmunka központi kérdése

I. Az alap -  a termelőszövetkezet terve
A szocializmusnak a  falun 

a ra to tt győzelme után a  te r
melőszövetkezeti pártszerve
zetek tevékenységének m in
denekelőtt a term elés te rv 
szerű és gyors fejlesztésére, 
a nagyüzemi lehetőségek k i
használására kell irányulnia 
— szögezi le a Központi Bi
zottság 1962. m árciusi ha-' 
tározata. Ebből a  m egállapí
tásból logikusan következik, 
hogy m a a falusi pártm un- 
kában a gazdaságszervező 
tevékenység a központi fel
adat.

M ilyen eredm ényeket értek 
el a falusi pártszervezetek 
ebben a m unkában. m elyek  
a hiányosságok és a további 
tennivalók?  — ezt vizsgálta 
meg huszonhat term előszövet
kezetben a  kom árom i járási 
pártvégrehajtó-bizottság. E 
vizsgálat tapasztalatairól s 
a belőlük adódó általános ér
vényű tanulságokról adunk 
számot a  továbbiakban.

Vitassak meg a terveket
Az ipari üzemek pártszer

vezeteinél a  gazdaságszervező 
m unkának m ár k ia laku lt ha
gyományai vannak. Falun 
viszont újkeletű feladat ez, 
hiszen a  kisparaszti gazdál
kodás túlsúlya idején a párt- 
szervezetek nem igen szóltak 
bele a  term elés alakulásába

m erték ennek kihatásait, s 
ők az egész népgazdaság ér
dekeit figyelembe véve fog
la ltak  állást. Ez sokat segí
te tt a  helyi szűklátókörűség 
leküzdésében, s nagy szerepe 
volt abban, hogy a járásban 
végül is 101 százalékra tel
jesítették a gabona-vetéster
vet.

Rendszeresen ellenőrizni

Ma m ár gyakorlattá vált, 
hogy a tsz-ek vezetői többé- 
kevésbé rendszeresen beszá
m olnak a pártvezetőségi ü lé
seken és taggyűléseken a  szö
vetkezeti m unka különböző 
kérdéseiről. A szőnyi párt- 
szervezet munikaterve szerint 
például az  év első felében 
hét vezetőségi ülésen és öt 
taggyűlésen szerepei a mező
gazdasági munkáikkal kap
csolatos napirendi pont.

Igazán helyesen azonban 
ott cselekszenek ahol a be
számolók nem csak az éppen 
időszerű m unkákkal foglal
koznak  — bár ez is fontos —, 
hanem a pártszervezet folya
matosan ellenőrzi, hogyan va
lósul. meg a gyakorlatban a 
tsz term elési és pénzügyi 
terve. Császáron, Bakony- 
szombathelyen, a nagyigmándi 
. Tókai”-ban a pártszervezet 
negyedévenként nap irendre

az légyegében minden gaz- i tűzi ézt a témát, de rendsze-
dának sa já t ügye volt. E 
m unka m ódszereinek k ia la
kítása tehát még meglehető
sen ,,cseppfolyós1’ állapotban 
van. A járási pártvégrehajtó
bizottság ezért fontos köteles
ségének tarto tta, hogy irányt 
szabjon, s ism ételten leszö
gezze: a gazdaságszervező te
vékenység alapja a tsz term e
lési és pénzügyi terve. A párt- 
szervezeteknek tevékenyen 
részt kell venniök a  tervek 
kidolgozásában, ezek elfoga
dása után pedig a  végrehaj
tásukra való mozgósítás és 
a megvalósulás rendszeres el
lenőrzése a központi feladat.

Ez a gazdasági év volt az 
első a  járásban, am ikor a 
pártszervezetek többsége m ár 
aktívan bekapcsolódott a ter
vek kidolgozásába. A köz
gyűlések előtt sok helyen a 
pártvezetőség, a  tanács végre
hajtó  bizottsága és a tsz ve
zetősége együttes ülésen vi
ta tta  meg a  tervet, s jó  né
hány pártszervezet taggyűlé
sen is nap irendre tűzte. A 
nagyigmándi Jókai Tsz kom
m unistái a járási tanács elé 
kerülő előzetes tervet is meg
vitatták, s több javaslato t is 
tettek. Ez helyes gyakorlat, 
s a pártvégrehajtó-bizottság 
külön ki is em elte: a párt- 
szervezetek vegyenek részi 
m ind az előzetes, m ind a 
végleges tervek elkészítésé
ben.

Hogy ez m ennyire hasznos, 
ezt egyetlen példa is iga
zolja. Tavaly ősszel több 
tsz-elnök és agronómus kez
detben nem érte tte  meg, m i
é rt fontos növelni a  kenyér-

resen foglalkoznak vele a 
bakony banki a rédei és a 
sttri kom m unisták, a bábolnai 
..Szabad Föld” és a tarkanyi 
.B éke" pártszervezetei is. 
Akadnak azután olyan alap-
szervezetek is — így Étén.
Csatkán, a  banai Petőfi Tsz- 
ben — am elyek a term elési 
terv m egvalósulását ellenőr
zik, a pénzügyi helyzet, az 
áruórtékesítési m utatók a la
kulásával viszont még nem  
foglalkoznak. Pedig ez na-

deményezték tavaly az aszály 
m iatt m utatkozó jövedelem- 
csökkenés ellensúlyozására. A 
tárkányi Béke Tsz-ben nem 
tudtak annyi sertést hízóba 
állítani, m int am ennyit te r
veztek — a  pártszervezet in
dítványozta. hogy neveljenek 
pecsenyecsirkét. A nagyig
mándi Jókai Tsz-ben tavasz- 
szal a szükséges vetőm ag h iá
nya m ia tt a dughagym a te rü 
lete a tervezettnek csak a fe
le lett, s a pártszervezet ek
kor a  korai karfiol telepíté
sét javasolta pótlásként.

Okos javaslatok
Ezek a példák is bizonyít

ják hogy a pártszervezetek 
ma m ár m ind több hasznos 
javaslattal tud ják  elősegíteni 
a  nagyüzemi lehetőségek jó 
kihasználását. Császáron a  
pártvezetőség kezdeményezte 
a köztes bab vetését, Javas
latokat te tt a termelőszövet
kezet tulajdonában lévő gé
pek m unkájának jobb meg
szervezésére, s  a takarm ány
készlet gondos adagolására

is. Ez utóbbit kezdeményezték 
a banai Petőfi Tsz kom m u
nistái is. A bársonyosi és a 
bakonyszombathelyi pártszer
vezet a munkaegységek gon
dosabb m egállapítását és fel- 
használását indítványozta, s 
fellépett a  hígításra irányuló 
törekvések ellen. Ez utóbbi 
helyen a  pártvezetőség ja 
vaslatára növelték a  kerté
szet terü letét és a barom fi- 
állományt. Csépeo a párt- 
szervezet javaslatára meg
változtatták a  m unkára való 
eligazítás rendjét, nem  az
nap reggel, hanem az előző 
nap estéjén adják  ki a m un
kát, s így a  szövetkezeti 
tagok korábban kezdhetnek 
dologhoz.

Az ilyen és ehhez hasonló, 
okos elgondolásoknak ijöszön- 
hető, hogy a tsz-ek vezetői ma 
általában gondosan figyelem 
be veszik a pártszervezetek  
vélem ényét. s hallgatnak ta 
nácsaikra. a  gyakorlatban 
győződtek meg róla, hogy ez
zel a közösség javát, előreha
ladását szolgálják.

Gy. L.

Hatvan perc alatt történt
A dadi A ranykalász Tsz iro

dájában m indennap ponto
san a déli harangszó elő tt fél 
órával tanácskozásra ül össze 
a vezetőség néhány tagja. Je 
len van az elnök, a könyvelő, 
az agronómus és a  brigádve
zetők. Egy óra leforgása a latt 
bizony sok m inden szóba ke
rül.

A m inap például a  könyvelő 
örvendetes bejelentéssel for
du lt a tanácskozókhoz: „Ma 
leadtuk a  34 darab  hízott 
m arhát, s valam ennyi export 
minőségű, Olaszországba szál
lítják  a  jószágokat. Ezzel egy

gyón fontos kérdés — a kom- ] nao a ;a tt 272 ezer fo rin ttal 
njunistáik figyelmének erre is , me‘gnőtt a közösség pénzkész- 
ki. keli tei-jednie.

A folyam atos ellenőrzés 
hasznosságát m utatja , hogy 
a pártszervezetek tavaly és j 
már az idei gazdasági év ele- j 
jén is egy sor jó javaslatot j 
te ttek az időközben m utatko- \ 
zó kiesések pótlására. Rédén j
a  fakiterm elés fokozását. Ba- ! építéséhez is ham arosan hoz- 
konybánkan hízóm arhák t e r - j záfognak a szakemberek. Ez a 
ven felüli beállítását kéz- 1 végig henger alakú torony 75

j lete”. De szó esett arró l is. 
j hogy néhány napon belül 
I megkezdik az 500-as sercés- 
; szállás építkezéséhez a meg 
: hiányzó 8 ezer darab  tégla 
| szállítását A napokban érte- 
| sitést kaptak, hogy az új típu- 
sú. 16 m éter magas víztorony

köbm éter vizet tárol majd, s 
ez lesz az országban a negye
dik ilyen új rendszerű beren
dezés.

A vezetőség megbeszélésén 
szót kapott a munkaegység- 
elszómoló is. Az eddig felhasz
nált m unkaegységek összegé
ről tá jékoztatta a tanácskozó
kat. Ma m ár ugyanis gondo
san ügyelnek az A ranykalász
ban arra , hogy az idén egy ti
zeddel se lépjék tú l a terve
zett 25 ezer munkaegységet. A 
megbeszélés azután a könyve
lő szavaival ér véget, s ezt kí
ván juk  mi is: „sok sikert a 
holnapi m unkához”.

—ke.

A „vérvörös csütörtök“
„Komor arccal, zúgva, dü

börögve, dalolva jö ttek  a vá
ros legkülönbözőbb részei fe 
lől az általános választójogért 
tüntető m unkások a Szabadság 
tér felé, ahol már 8 óra előtt 
gyalogos és lovasrendörök, 
bakák és huszárok sokasága 
ta n yá zo tt. . .  A  Szabadság tér
re torkolló u tcák véges-végig 
feke ték  voltak és a sűrű em 
ber gomőlyagból viharosan tört 
elő a forradalmi nép harci k i
áltása: »Éljen az általános, 
titkos választójog! Vesszen a 
Tisza-banda

így számol be a  korabeli 
m unkáslap a m agyar proleta
riátus legnagyobb arányú, leg- í 
harcosabb megmozdulásáról, 
az 1912. m ájus 23-i „vérvörös 
csütörtök”-ről. Vörös volt ez a 
csütörtök, m ert ezen a napon 
a m unkásosztály vette birto
kába a budapesti utcákat, s 
tíz- és tízezer torok harsogta 
a m unkások követeléseit. De 
vörös vo lt a vér színe is, am e
lyet a huszárok és a  rendőrök 
kard ja  ontott: több halott és 
több száz sebesült áldozata 
volt a b rutális lovas-rohamok 
sorozatának.

A m ájus 23-i tüntetés k ife
jezte a m agyar m unkásosztály 
harckészségét, forradalm i len
dületét. Ebben az időszakban 
a munkásmozgalom ism ét fel
lendült. 1912. m árcius 4-én 
nagyszabású töm egtüntetések 
zajlo ttak  le a fővárosban és a 
nagyobb vidéki városokban a 
korm ány népellenes politikája 
ellen. „Csak egy szikra kell 
és levegőbe repül ez a város” j 
jellem ezte a tüntetők hangú- l 
la tá t az egyik laptudósítás. S 
m ájus 22-én ez a szikra is ki- j 
pattan t: a gyűlölt Tisza 1st- ; 
vén t választották meg a kép- í 
viselőház elnökévé. Az elője
lekből világos volt, hogy Ti
sza az ellenzék letörésére, a 
háborús előkészületek fokozá
sát elősegítő törvényjavaslatok 
keresztülhajszolására fogja 
felhasználni házelnöki hata l
mát.

Ez ellen, s az általános vá
lasztójog jelszava m ellett 
szálltak harcba m ájus 23-án a

fővárosi munkások. Az általá
nos választójog abban az idő
ben a Szociáldem okrata P árt 
legfőbb követelése volt: m in
den egyebet e cél elérésének 
rendeltek alá. Ez a p á rt veze
tésében ekkorra m ár teljesen 
eluralkodott opportunizmus 
következeménye volt: a  szo
ciáldem okrata vezetők a  for
radalom ról lemondva kizáró
lag a parlam enti többség meg
szerzését tek in tették  fontos
nak, hogy így „nőhessenek 
bele" a szocializmusba. A 
munkástömegek szám ára azon
ban a választójog követelése 
többet jelentett. Nemcsak a 
politikai jogokat akarták  meg
szerezni — ez a  jelszó az 6 
szemükben egyet je len te tt a 
munkások, a  dolgozó nép ha
talm ának kivívásával. Jó l m u
ta tják  ezt a  m ájus 23-i tü n te 
tésen elhangzott jelszavak is: 
„Éljen a népparlament! Le oa 
osztályuralommal! Éljen a for
radalom!"

A  forradalm i hangulatot 
pontosan kifejezte a tüntetés 
lefolyás^ is. Az opportunista 
vezetők „békés tüntető  sétára”- 
hívták fel a m unkásokat. Azok 
azonban erélyesen visszavág
tak a  rá juk  tám adó rendőrök
nek és katonáknak: felborítot
ták  a villamosokat, kidöntöt- 
ték a gázlám pákat, több he
lyen barikádokat emeltek* 
am elyek mögül kőzáporral fo
gadták a rá juk  rohamozókat. 
A fővárosban teljesen meg
állt a forgalom ezen a napon. 
Nem békés séta volt ez, ha
nem harcos, forradalm i meg
mozdulás.

Ha közvetlen eredm ényt 
nem is é rt el a tüntetés, nagy 
nevelő hatása volt, megedzette 
a m unkásosztályt, még inkább 
m egvilágította előtte a  tőkés 
osztályuralom  igazi term észe
tét. Előhírnöke volt a  m unkás
ság eljövendő forradalm ainak, 
s a m agyar munkásmozgalom 
legszebb hagyományai közé 
tartozik, m elyre ötven eszten
dő távolából is büszkén emlé
keznek a szocializmus mai 
harcosai.

TÍZ TÁRSADALMI BIZOTTSÁG 144  TAGGAL

Baráti összejöveteleken 
a dolgozók százai találkoztak 

szovjet emberekkel
A M agyar—Szovjet B aráti i kapcsolat szövődött a magyar 

Társaság megyei elnöksége a,-. j dolgozók és szovjet vendégeik 
utóbbi két hónapban összesen • között.
harm inc baráti találkozót ret1-  j A nemzetközi nőnap alkal

mával néidául 
a  megye minden városá-

dezett megyénk városaiban, 
ipari és mezőgazdasági üze
meiben. Több helyen, m int 
például Komáromban, m ár ré
gi ismerősök találkoztak az

gabona vetésterületét. A pórt- j összejöveteleken. A bensőséges 
vezetőségek viszont felis- I együttléteken sok új baráti

Előadások
a családvédelmi aktivisták részére
A megyei nötanács elhatá

rozta, hogy magasabb szintre 
em eli a családvédelmi munkát. 
A határozat alapján  minden 
nőtanács m ellett egy aktívát 
családvédelmi feladatokkal 
bíznak meg. Az ő megbízatása, 
hogy e fontos terü let kérdéseit 
összefogja és irányítást adjon 
a  családvédelemmel foglalkozó, 
tehát az alkoholizmus ellen 
küzdő és a gyerm ek- és ifjú 
ságvédelmi bizottságokban, va
lam int a szülői munkaközössé
gekben tevékenykedő nőta
nácstagoknak.

A megyei nőtanács a család- 
védelmi aktivisták számára e 
kérdésekről előadásokat ren
dez. Az utóbbi napokban Doro
gon és Komáromban tarto tták  
meg a családvédelmi felelősök 
első járási tanácskozását. Piri 
Kői mán né. a megyei nőtanács 
titkáré foglalta össze itt e 
munka irányelveit. Az előadás 
után m indkét helyen vita ala
kult ki. A komáromi járás köz
ségeiből jött aktívák az alko
holizmus elleni harc kérdéseit

ve te tték  fel. A dorogi járásban 
a 14 éven felü li lányok hely
zetéről, a községi szakmaközi 
bizottságokkal való együttm ű
ködésről, a válásokról hangzot
tak el érdekes vélem ények. A 
további tanácskozás ókat ne
gyedévenként-rendezik meg és 
az előadásokban a gyermek- és 
. íjúságvédelem  kérdéseiről, az 
új BTK-nak a családvédelem 
re vonatkozó rendelkezéseiről 
hajlanak majd a részvevők.

Az eddigi megbeszélések ta
pasztalatait a közeli napok
ban m egtartandó tatai járási 
tanácskozáson m ár hasznosít
ják. A komáromi és a dorogi 
összejöveteleken a Magyar 
Nők Országos Tanácsa is kép
viseltette m asát. A családvé
delm i felelősök hálózatának ki
építése ugyanis megyei kezde
ményezés. s a MNOT tanulm á
nyozza az alkalmazott m ód
szereket, hogy megállapítsa, 
érdemes-e a Komárom megyei 
Nőtanács kezdeményezését or
szágos gyakorlattá tenni.

ban és több nagy községé
ben m agyar—szovjet asz- 
szonytalálkozót tartottak.

Szívélyes kapcsolat alakult ki 
az ácsi, kisbéri term előszövet
kezeti parasztok és szovjet em
berek között. Több kölcsönös 
látogatás zajlott le  oroszlányi, 
komáromi munkások, illetve 
szovjet bará taink  között.

Különösen nagy hatást gya
koroltak a m agyar és szovjet 
kulturális csoportok fellépései. 
Bársonyoson szinte az egész 
falu körülvette a  100 tagú 
G avri lov-együ ttest. Hasonló 
kedvességgel fogadta a szovjet 
közönség a ta tabányai Bányász 
Együttes és a  tokodaltáróiak 
szereplését. Az összejövetelek 
sorozatából

nem hiányoztak az úttö
rő—pionír és a KISZ-es— 
komszomolista találkozók 

sem.
A pajtások például a ta tab á
nyai I-es körzet párthelyiségé
ben találkoztak szovjet gyer
mekekkel. A tatabányai Árpád 
Gimnázium KISZ-szervezete 
orosznyelvű m űsorral egybe
kötött találkozót rendezett.

Az összejövetelek láncolata a 
nyári hónapokban sem szakad 
meg. A soronkövetkező ta lál
kozókon az időszaknak megfe
lelően sportesemények, tánc és 
más kedves időtöltés teszi még 
közvetlenebbé a megye dolgo
zói és szovjet barátaink kap
csolatát.

A MINDENNAPI ÉLET kö
vetelm ényeinek tesz eleget a 
tatabányai városi pártb izott
ság, am ikor egyre nagyobb sze
repet ju tta t a  társadalm i bi
zottságoknak. Jelenleg tíz ilyen 
bizottság működik, összesen 
144 taggal. A legtöbb az agitá
ció és propaganda tevékenysé
get segíti.. Az oktatási bizott
ság például több éve csaknem 
teljesen önállóan irány ítja  a 
különböző tanfolyam ok szerve
zését, az előadók képzését. Az 
idén is — akárcsak az utóbbi 
években — a  bizottság állí
totta össze és terjeszti a  végre
hajtó  bizottság elé az oktatási 
idény mérlegét. A másik há
rom társadalm i bizottság — a 
tudományos világnézet terjesz
tésével foglalkozó, az egészség- 
ügyi és a kulturális — még 
nem  rendelkezik ilyen szerve
zettséggel és gyakorlattal, de 
m ár így is számottevő felada
tok m egoldására vállalkoztak. 
A kulturális bizottság például 
bekapcsolódott T atabánya táv
lati, művelődési tervének elő
készítésébe és napirenden ta r t
ja  a város szerteágazó ’ kultu
rális életének összehangolását.

A párt- és tömegszervezeti 
osztály m ellett létrehozott tá r
sadalm i bizottságok azokból 
az elvtársakból alakultak, akik 
m ár évek óta az osztály ak ti
vistái voltak. Jelenleg igen 
fontos m unkát végeznek: meg
kezdték az őszi pártértekezlet 
anyagának előkészítését. A Ta
tabányai Cement- és Mészmű- 
yekben a gazdasági és a p á rt
m unka kapcsolatáról gyűjte
nek tapasztalatokat. S term é
szetesen tanácsokat is adnak a 
bizottság tapasztalt pártm un
kásai a cementgyári alapszer
vezetek m unkájának további 
javításához.

ÉRTÉKES ÉS FELELŐS
SÉGTELJES m unkát végez á 
párt- és töm egszervezeti. osz
tály 30 tagú panaszügyi cso
portja. A kollektíva tagjai dol
gozzák fel a végrehajtó bi
zottsághoz beérkezett panaszo
kat. A csoport tagjai nemcsak 
hasznos tanácsokat adnak, ha
nem sokszor maguk intézked
nek egy-egy ügyben.

A párt- és tömegszervezeti 
osztály társadalm i bizottságá

ban i« helyet kap tak  a párion- 
kívüli elvtársak. Ök a tömeg
szervezetek területén, s egyes 
szakkérdések megvizsgálásá
ban m űködnek közre. E bizott
ságok terveiben egyébként el
ső helyen az alapszervezetek
kel ta rto tt kapcsolat további 
javítása áll. Ennek egyik mód
szere. hogy az alapszerveze
tek állandó patronálókat ad 
nak.

A legsokoldalúbb az ipari 
osztály társadalm i bizottsága. 
Ennek a kollektívának tjz tag
ja  van. s szükség szerint egy- 
egy feladat elvégzésére alb i
zottságokat hoznak létre. Je 
lenleg a város prim őrökkel va- j 
ló ellátásának megoldásán dől- j 
goznak. A bizottság nemcsak j 
elvi tanácsokat ad, hanem a : 
kivitelezéshez szükséges mű- j 

I szaki tennivalókat is kidolgoz- I 
i za. Az osztálynál a társadal

masítás annyira előrehaladt, 
hogy az iparügyi előadónak 
társadalm i helyettese van.

HASONLÓ A HELYZET a
gazdasági osztályon is. Az itt 
dolgozó bizottságok értékelik 
a tagdíjfizetés progresszivitá
sát, bekapcsolódnak a leltárak 
készítésébe, a  létesítm ények és 
berendezések műszaki ellen
őrzésébe, a különböző szám
szaki m unkák elvégzésébe.

A tatabányai városi pártb i
zottság m ellett működő tíz tá r
sadalm i bizottság csaknem 
százötven tag jának nagy szere
pe van abban, hogy a végre
hajtó  bizottság m ind eleve
nebb kapcsolatot tud kialakí
tani a m indennapi élettel, a 
dolgozókkal. A bizottságok 
napról napra több tapasztala
to t szereznek és egyre hatha
tósabban egészítik ki a városi 
pártbizottság tevékenységét.

Segítsük az új gyógymódok 
alkalmazását

A vöröskereszt nagy gondot 
fordít ’ az önkéntes díjm entes 
véradás népszerűsítésére. A 
dolgozók többsége szívesen fo- 
godja az ilyen akciókat. Orosz
lányban például az egyik szak- 
szervezeti aktívaértekezleten 
többen felszólaltak és elmon
dották. hogy m unkatársaik és 
ők maguk is szívesen adnak 
vért em bertársaik gyógyításá
ra. A vöröskereszt megyei el
nöksége az Oroszlányban szep
tem berre tervezett véradó na
pot — számbavéve a k ívánsá
gokat — júliusra hozza előre.

A jó felvilágosító muníka ha
tására és a dolgozók segítő
készségének eredményeként

ebben az évben megyénk
ben m ár három helyen 
működött az Országos 
Vérellátó Szolgálat ren 

delője.
Az elm últ esztendőben össze
sen hét alkalommal já rt a me
gyében a mozgó rendelő. A 
szolgálatot az idén megerősí

tették. m ert egy-egy alkalom
mal igen sokan keresik fel az 
alkalm i vérvételi helyeket. 
Legközelebb Komáromban 
rendeznek véradó napot és 
nemcsak a városból, hanem az 
Ácsról jelentkezők is ide jö
hetnek véradásra.

A vöröskeresztes szervezetek 
aktívái lelkes előkészítő m un
kát végeznék. A beszélgetése
ken elmondják, hogy

az orvostudomány fejlődé
sével újabb és újabb be
tegségek leküzdéséhez

használják a vért.
Régebben elképzelhetetlen
szív-, vese- és agyműtéteke 
tudnak sikeresen végrehajts r: 
az emberi vér alkalm azásává’. 
Sok olyan beteget mentettek 
m ár így meg. akiken azelőtt 
nem tudtak  volna segíteni. A 
városok és falvak dolgozó: 
megértve a vér gyógyító sze
repét. önfeláldozásukkal segí1 
tik az új orvosi eljárások szé
les körben történő alkalm a1 
zását.


