
VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEKí

Dolgozók Lapja
A Z  M S Z M P  K O M Á R O M M E G Y E I B I Z O T T S Á G A  É S A M E G Y E I T A N Á C S  L A P J A

XX. ÉVFOLYAM, 204 SZÁM * ARA: 60 FILLER * 1965. NOVEMBER 1%* SZERDA

Az oktatásról tárgyalt 
a megyei nőtanács 

végrehajtó bizottsága
T a n fo ly a m o k  # I sm e te tt e r je s z tő  e lő a d á so k
A megyei nókopferencián 

újjáválasztott nőtanács vég
rehajtó bizottsága tegnap 
tartotta meg első ülését. A 
tanácskozás az őszi-téli ok
tatással, s az országos nő- 
kongrésszus megyei előké
születeivel foglalkozott.

Piri Kálmánné, a végre
hajtó bizottság titkára tájé
koztatást adott az őszi-téli 
akciókról. Tatán, Tatabá
nyán például nagy érdeklő
dés mellett tartják meg a 
szabás-varrás tanfolyamokat. 
Komáromban és a dorogi já
rás több községében sikere
sek az ismeretterjesztő előa
dások.

A gazdag program, megva
lósulása során a nőtanácsok 
járási-városi titkárai megvi
tatják a párt ideológiai 
irányelveit. A gazdasszony- 
körök vezetői havonta egy- 
egy előadáson vesznek részt. 
Továbbképzésükhöz a Nép
művelési Tanácsadó biztosít 
szakembert. A városokban 
és néhány községben klub-

fóglalkozásokon gyarapítják 
ismereteiket a nők.

A végrehajtó bizottság a 
sokoldalú vita során kiemel
te, hogy a különböző tan
folyamok, foglalkozások a 
felnőttoktatás egyik formá
ját képviselik. Ez a fogalom 
ugyanis mindinkább új tar
talmat nyer. Nem egy bizo
nyos iskolai végzettség meg
szerzése az elsődleges, ha
nem magasabb célok, a tu
dás gyarapítása lép előtér
be.

A végrehajtó bizottság rá
mutatott, hogy az eddiginél 
nagyobb gondot kell fordíta
ni a világnézeti kérdések 
megismertetésére. Sok javas
lat hangzott el a pedagógiai 
műveltség terjesztéséről is. 
Az ülés úgy foglalt állást, 
hogy a nőtanácsok továbbra 
is foglalkozzanak sokat a 
szülői munkaközösségekkel, 
mert ez a helyes nevelési 
módszerek terjesztésének 
egyik legalkalmasabb fóru
ma.

Fel lőt ték
a Venus-3-at..

A TASZSZ jelentése szerint » Szovjetunióban újabb bolygóközi állomást indítottak 
a Venus felé.
-Az újabb automata állomás pályára, mint elődjét, a Ve-

felbocsátásának fő célja, hogy 
segítségével növeljék és bő
vítsék az adatszerzést a Ve- 
nusró! és a kozmikus térség*

nus— 2 automata állomást 
A Venus—3 súlya kilenc- 

százhatvan kilogramm. Szer
kezete a tudományos készülé-

újabb kísérleti feladatok >meg< 
oldására szolgál.

A közleményt szerint a no
vember 12-én felbocsátott Ve
nus— 2  hétfőn, moszkvai idő

ről. A Venus—3 automata ál- kék tekintetében némileg kü- szerint 18 órakor, 1,149 000 ki-
lomást ugyanolyan rendszer lönbözik a Venus—2 állomás lométer
szerint vezérelték napkörüli konstrukciójától. A Venus—3 Földtől.

távolságra volt a

Ljabfo összecsap ások  a D éK vietnam i fen n s ík o n

S a já t á llá sa ik a t tá m a d tá k  
a s  a m er ik a ia k

A Dél-vietnami fennsíkon sikerült a határ felé szoríta-
Plei Me körzetében tovább 
folynak a súlyos harcok. A 
kambodzsai határtól mind
össze tíz kilométerre hétfőn 
délután az amerikaiaknak

3Cél d&biőzÁ, kétfelé, m unka
Érettségi után más vállalat

nál egy ideig gépírónőként 
dolgozott Hollósi Éva — aki 
jelenleg a Komáromi Lenfo
nógyár keresztorsózó kisegítő
je.

Létszámátcs eportositás után 
került erre a munkahelyre, de 
mint mondta nem bánja. Je
lenleg cséve felszedő és gépta
karító, de amint lehetősége 
lesz rá, gépre megy dolgozni 
Nem bánja, hogy fizikai mun
kát végez. Vidám, jókedvű. És 
ha továbbra is szorgalmasan 
dolgozik, nyilván a vezetők ja
vasolni fogják, hogy mihama
rabb gépre kerüljön.

m

Nyolc éve dolgozik a Ko
máromi Lenfonóban Németh 
István esztergályos — és eszé
be sem jut, hogy munkahelyet 
változtasson.

Munkája eléggé változatos, 
hiszen a forgó, mozgó alkatré
szek örökké kopnak, törnek, és 
ezt nekik a karbantartóknak 
kell pótolniuk. Ha valahol egy 
persely, vagy egy fogaskerék 
eltörik, azonnal újat kell esz
tergálni, mert az üzemnek 
nem szabad állnia, s az üzem
zavar elhárítása néha az ész
ter gályns gyors munkáján
múlik

Jusztin Tibor

ni a szabadságharcosokat. A 
partizánok azonban az éj 
beálltával átcsoportosították 
erőiket és kedden reggel el
lentámadásba mentek át. A 
veszteségek mindkét részről 
súlyosak. Tucatnyi amerikai 
helikopter szállítja el a se
besülteket a csatatérről. 
Amerikai bombázók napalm
bombákkal árasztják el és 
bombázzák . a szabadsághar
cosok újabb és újabb hul
lámban támadó erőit. Egy 
amerikai gép tévedésből a

saját állásokra dobott na
palmot. Két katona súlyos 
égési sebeket kapott. A sza
badságharcosok egy Skyra-. 
íder típusú amerikai repülőd 
gépet lelőttek.

A Vietnami Tájékoztató
Iroda jelentése szerint Nam 
Ha és Guang Binh Észak-
Vietnami tartományok felett 
két amerikai repülőgépet
lőttek le, ezzel az 1964. au
gusztus 5-e óta a VDK te
rülete felett lelőtt amerikai 
gépek száma 765-re emelke
dett.

Fizetett szabadság bevezetését 
tervezik Szomódon

Még kora tavasszal, a szo- 
módl Március 15 Termelőszö
vetkezet egyik közgyűlésén 
szóba került, milyen jó lenne 
fizetett szabadságot biztosíta
ni a munkában rendszeresen 
résztvevő tsz-tagoknak. A ter
melőszövetkezet akkori vagyo
ni helyzete ehhez nem adóit 
anyagi alapot. Abban azon
ban megegyeztek, hogy ha az 
idei gazdálkodásuk eredmé
nyes lesz, s eléri a 40 forin
tos munkaegység értéket, a 
jövő évtől kezdve bevezetik 
a fizetett szabadságot.

Közel az év vége. A pénz
ügyi felmérések szerint nem
csak elérik, felette Is lesznek 
a 40 forintos munkaegység
nek. Ennek következtében 
megvalósulhatnak a tavaszi 
tervek.

A vezetőség úgy döntött: 12 
nap fizetett szabadságban ré
szesítik azokat a férfiakat, 
akik az évi 2 0 0 , és azokat a 
nőket, akik az évi 120  mun
kaegységet teljesítik.Á koráb
bi és az idei év mun
kaegység adatai alapján a 
dolgozó tsz-tagoknak mintegy 
kilencven százaléka, — körül
belül 160 dolgozó — része
sül majd fizetett szabadság
ban.

A fizetett szabadság beve
zetését a munkafegyelem 
megszilárdításával is egybe
kötik. Elhatározták, hogy at
tól a tsz-tagtól, aki a mun
kából engedély nélkül távol 
marad, egy napi hiányzás ese
tén 2 nap fizetett szabadságot 
levonnak.

Csehszlovák vendégek a KOMÉP=né
Kedden az Építésügyi Mi

nisztérium vendégeként ha
zánkban tartózkodó csehszlo
vák szakszervezeti kerületi tit
károk tettek látogatást Tata
bányán. Délelőtt az Állami 
Écítőipari vállalat vezetőivel

cserélték ki tapasztalataikat, 
majd megtekintették az újvá
rosi blokklakás-építkezéseket. 
Délután a vállalat klubjában 
ismerkedtek meg a szakszer
vezeti aktívákkal, szocialista 
brigádvezetőkkel.


