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Önkéntes rendőrök 
munkásőrök 

közreműködése
Elsősorban a közlekedés- 

rendészetre ró különös meg
terhelést a megyén áthaladó 
nemzetközi ú t forgalma. So
káig emlékezetes lesz például 
a  cam ping-karaván átvonu
lása.

Ilyen és hasonló, megnöve
kedett feladatokat a  rendőr
ség csak a  munkásőrség és 
az önkéntes rendőrök támo
gatásával képes ellátni. A 
tatai járásban nagyon sokat 
tesz e  két szervezet. Az önö
kén tes rendőrök szervezetei — 
néhány községet kivéve — 
m indenütt megtalálható.

Lényegesen em elkedett a 
m unkásőrség és a  rendőrség 
közös akcióinak a száma. Az 
év első felében csaknem 
száz alkalom mal vettek részt 
közbiztonsági teendők ellátá
sában a tatai járás m unkás
őrei.

Számottevő a lakosság se
gítsége is. Az elm últ hóna
pokban több veszélyes bűnö
ző leleplezéséhez adott jelen
tős segítséget a lakosság a 
tatai járásban.

Az újjáválasztott 
vezetőségek 

a pártszervezetekben
ROMÉP

Tatabánya, magasépítők: 
Pálmai Lajos titkár, Smid- 
mayer Ede, Thüringer József, 
P. Mészáros József, Tréznik  
József.

Tatabánya, hivatali: Né
m eth Lajos titkár, Saláth  
László, Fejes József, Szabó 
Jánosné, Tuba Ferencné.

Oroszlány: Varga Imre  tit
kár, Kaszás László, Novotny  
Ernő.

Dorog: Barassó Sándor tit
kár, Nagy Lajos, Maschl 
Sándorne.

Tatabánya, segédipari: V i
da Ferenc titkár, Kárpáti 
József, Gyöngyvér Ferencné.

Tatabánya, szak-szerelőipa- 
r i : Pfluger Márton titkár, 

v Hidasi Dezső, Lehoczky 
Sándor.

Miért haldoklik 
a dadi KíSZ-szervezet?

A ' tanácselnök: A dadi 
KISZ-szervezet csak papíron 
létezik.

A párttitkár: Taggyűlést
csak hébe-hóba tartanak. 
Akkor is a  pártszervezet 
küldöttei szoktak elsőnek ér
kezni, m ajd „véletlenül” oda
vetődik eg y k é t fiatal. A tag
gyűlés azonban „véletlenül” 
sem lesz határozatképes...

M. Ilona, KISZ-tag: Néhá- 
nyan bált szerettünk volna 
rendezni. Nem sikerült, m ert 
a többiek nem  segítettek. 
Ha egy pár fiatal összejön a 
KISZ-helyiségben, rendsze
rin t veszekedésbe, duhajko
dásba fullad az ottlétük.

A KISZ szervezeti szabály
zata — többek között — elő
írja, hogy az alapszerveze
tek  a m unka és a tanulás 
m ellett szervezzék a fiatalok 
pihenését és szórakozását. 
Igyekezzenek, hogy a fiatalok 
m ásodik otthonnak tekintsék 
az alapszervezetet, a KISZ- 
helyiséget.

Az egyik dadi fiatal ön
kritikusan megállapította, 
hogy KISZ-helyiségük „elha
nyagolt állapotban van”. S 
ez még enyhe fogalmazás 
is volt. Máladozik a  vakolat, 
a k itö rt üvegű ablakokban 
piszkos függönyöket lenget a 
szél. Belül is rideg, barát
ságtalan...

— Gyakran előfordul, hogy 
egyes fiatalok — általában 
KISZ-en kívüliek — a kocs
mai záróra u tán  bemennek 
a nyitva fele jte tt KlSZ-helyi- 
ségbe. Az is meglehet, hogy 
tolvajkulccsal ny itják  ki. Ott 
kártyáztak, $ közben a  lábu
kat a székekre, vagy az asz
ta lra  rakják. — m ondta Ko
vács Pál, a helyi pártszer
vezet titkára.

M it te tt a pártszervezet az 
áldatlan állapot megszünteté
séért?

— Jónéhányszor felajánlot
tuk  a  segítségünket, de azt 
mondták: nem szorulnak rá. 
M ár több aktív  párttagot 
megbíztunk a patronálásuk-

kal, de fáradozásuk meddő 
m aradt.

A K ISZ-titkár fiatal lány, 
aki más városban dolgozik, 
esti tagozaton tanul. Kevés 
szabadideje van, s egyébként 
sem b írja  összefogni a fiata
lokat — ahogy ezt Dadon 
többen is m ondták róla. Ez 
az egyik fő oka, hogy a  né
hány éve még jól működő 
alapszervezet „elindult a 
le jtőn”. Van azért egyéb ok 
is...

— ISZM - jelvény-kiosztó 
taggyűlést hívott össze a  já 
rási KISZ-bizottság. A na
pot, az órát is ők határoz
ták meg. „összeverbúváltuk” 
a fiatalokat, a  járástól azon
ban nem  hozták a jelvénye
ket, még ki sem jö ttek  hoz
zánk. Nem emlékszem, hogy 
m ikor látogatták meg a da
di KISZ-eseket a járástól, 
olyan régen történt — mond
ta el a párttitkár. — S é rt
hető, hogy ez az itteni fia
talokban nem szült lelkese
dést...

Mégis korai lenne meghúz
ni a  lélekharangot a dadi 
KISZ-szervezet felett. Hiszen 
a pártszervezet m ár ta lá lt a 
vezetésre alkalm as fiatalokat.

— Rövidesen összehívjuk 
őket és őszintén megbeszél
jük  a problém ákat, megszab
juk  a  tennivalókat. Gyakorla
ti segítséget is nyújtunk — 
határozott a pártvezetőség. 
Elm ondották azt is, hogy a 
járási pártbizottság utasíto t
ta  a KISZ járási bizottságát: 
segítse a dadiakat.

— Az általános iskolából 
két fiatal pedagógus patro
nálja  m ajd a KISZ-eseket — 
m ondta Pethő Vilmosné is
kolaigazgató. A művelődési 
otthon igazgatója pedig ifjú
ság i klubot szervez.

Ha következetesen megva
lósítják elképzeléseiket, ak
kor ism ét élő KlSZ-szerve- 
zet lesz Dadon. Olyan, amely 
vonzó program ot biztosít, s 
második otthona lesz a dadi 
ifjúságnak.

Szente Pál

Megválasztották a dorogi 
nagyüzemi bányászpáribízottságot
Október kilencedikén reg

gel 9 órakor a dorogi Techni
ka Házában került sor a 
nagyüzemi bányászpártbizott
ság megválasztására. Az üze
mi alapszervezetek mintegy 
160 küldötte az előre m egka
pott beszámoló alapján ké
szülhetett az értekezletre. A 
kiadott beszámolót vitaindító 
előadásként Haracska István 
elvtárs, a  bányászpártbizott
ság végrehajtó bizottságának 
tagja foglalta össze. Szólott a 
szenmedencében folyó kong- 
lesszsusi m unkaversenyről, 
am elyben az üzemek közül fő
leg a XIX-es akna és a pilisi 
bányaüzem  jeleskedik. A m á
sodik ötéves tervben eltért 
eredményekről szólva elmon
dotta, hogy a mennyiségi terv 
fél százalékos túlteljesítése 
m ellett a szén minősége év-

EM BERRÉ ÉRTEK
Az ablakon át becsorog 

Ide az ősz, ezer pompájával, 
gazdagságával együtt. N yárra 
em lékeztető melege nem  har
sog- Mégis, valahogy ez több, 
nagyobb annál. Akkor csak 
ígéret volt, most beteljesülés. 
A term észetben az érés idő
szaka ez, a  megvalósulásé, 
amelyben annyi gazdagság te
lítődik, m in t egyetlen más 
éyszakban sem-

Valahogy önkéntelenül ez 
ju t az eszembe, ahogy itt  ál
lok a sorozáson, s figyelem 
a bizottság m unkáját, és a 
fiatalokat, a 18-19 éveseket.

Az em berré érés időszaká
ban vannak, s életük egyik 
nagy feladata előtt- A haza 
parancsa szólította őket, és 
jöttek. Tatabányáról, Orosz
lányból, Vértessomlóról, Gyer- 
melyről... Ügy jöttek el, aho
gyan ilyen helyre jönpiük 
kell. Pontosan, fegyelmezet
ten, kötelességtudóan- Tegnap 
még egy kicsit a kam aszkor
ban éltek, s ma, a férfikor 
küszöbén azt m ondják nekik: 
a legnagyobb feladatot bízzuk 
rátok, a haza védelmét.

Járok közöttük, és hol az 
egyiket, hol a m ásikat kér
dezem: — Hogyan készülsz 
S be-• m úlásra?

— E ^ á lta lá b an  nem félek 
tőle — mondja Szabó Ferenc 
dadi sorköteles- — Tudom, 
hogy a hadseregben nagyobb

a fegyelem, m in t a polgári 
életben, a munkahelyemen, 
de ez kell is- Helyt akarok 
állni o tt is-

— Milyen szakképzettséged 
van?

— Az oroszlányi XXIII-as 
aknán vagyok villanyszerelő- 
ö rü lök  annak, hogy a sórozó- 
bizottság ezt figyelembe vet
te és híradós beosztásba tett-

— Nem érzed hátrányos
nak, hogy 18 éves korban 
kell bevonulni?

— Nem- Jobb is ez így. 
Ilyenkor még nincs annyi 
gondja az embernek.

— En is a szakmámnak 
megfelelő . beosztást kaptam  
—újságolja az Oroszlányról itt- 
lévő Nagy Ferenc- — Nekem 
is az a véleményem, jobb 
most bevonulni-

— A Tatabányai Cement- 
és Mészműnél vagyok gépko
csivezető — kezdi Könczöl 
Lajos, aki Gyermelyről jö tt 
el- — Az leszek a hadsereg
ben is. Szeretném jól megáll
ni a helyemet, s ha sikerül, 
mielőbb tisztes iskolára ke
rülni-

— A magam részéről csak 
azt tudom  mondani — kezd
te M olnár Dániel őrnagy, a 
sorozóbizottság elnöke —, 
hogy m inden tekintetben, fi
zikai állóképességben, iskolai, 
szakmai képzettségben nagy 
előrehaladás tapasztalható az

előző évekhez képest. A fiúk 
egészségi alkalm assága meg
felelő- Es szeretném  meg
nyugtatni azokat a szülőket, 
akiknek a fiai nem rég sze
rezték meg a szakmai képesí
tést: azon vagyunk, hogy a 
hadseregben is lehetőséget 
kapjanak további szakmai is
m eretek szerzésére.

Hogy a 18 éves fiatalok 
mennyire alkalm asak katonai 
szolgálatra, azt Csaszni János 
alezredes tám asztotta alá- El
mondta, hogy az elm últ évek
ben bevonultak közül egyet
len egyet sem kellett lesze
reltetni szolgálati idejük le
telte elő tt olyan okból, hogy 
gyenge volt a fizikai álló- 
képessége. M egemlítette: az 
MHS keretében kiképzett 
gépkocsivezetőknek, m int ed
dig, biztosítani fogják, hogy 
a hadseregben is ebben a 
beosztásban teljesítsenek szol
gálatot- Ugyanilyen lehetősé
get adnak mindazoknak, akik 
az előképzés során más ha
sonló tanfolyamokon vettek 
részt-

Folyik a sorozás- Egymás 
u tán  lépnek a bizottság elé 
a fiatalok. Oj feladatokat, 
beosztást kapnak, hogy rövi
desen m int a  néphadsereg ka
tonái szolgálják hazájukat, 
népüket-

N. t

ről évre javult. Az összüzemi 
teljesítmény, a tervperiódus
ban 14 százalékkal nőtt. A 
legnagyobb erőfeszítéseket az 
önköltség tervezett szintjének 
betartása érdekében kellett 
tenni, ami a  gyakori vízbe
törések, többletköltségek, a 
term előkapacitás leszűkülése 
következtében nehéz feladat 
elé állíto tta a trösztöt. A jö
vőre nézve a munkafegyelem 
tovább szilárdításának fon
tosságát hangsúlyozta, s fel
hívta a  figyelmet a helyes lét
szám- és műszakgazdálkodás
ra, valam int az üzemszerve
zés színvonalának emelésére.

— A pártm unkában dönjő 
helyet kell, hogy kapjanak a 
pártcsoportok — mondotta. — 
A pártcsoportok öntevékeny
ségére különösen szükség van.

A revíziós bizottság jelenté
sét Dunai Ferenc terjesztette 
be. A küldöttértekezlet a  vi
ta u tán  megválasztotta a 
nagyüzemi pártbizottság 41 és 
a végrehajtó bizottság 7 tag
ját, valam int a járási értekez
leten résztvevő 50 küldöttet.

Diákok
a burundik ötéves 

tervért
Az 1966-67-es tanévre ak

cióprogramot fogadott el a 
KISZ intéző bizottsága a fel
sőoktatási intézmények ifjú
m unkásai számára. Elhatá
rozta, hogy a következő, he
tekben, hónapokban ifjúsági 
nagygyűléseket, aktívaérte
kezleteket rendeznek az egye
temeken és főiskolákon, s 
ezek fórumán párt- és álla
mi vezetők szólnak m ajd a 
fiatalokat érdeklő és érintő 
időszerű politikai és gazdasá
gi kérdésekről. Több helyütt 
az MSZMP IX. kongresszu
sának küldöttei és külföldi 
vendégei találkoznak m ajd a 
leendő mérnökökkel, orvosok
kal, pedagógusokkal.

„Diákok a harm adik ötéves 
te rvért” elnevezéssel mozgal
m at kezdeményeztek, s a  le
endő diplom ásoknak is lehe
tőséget adnak arra, hogy m ár 
tanulm ányaik időszakában na
gyobb részt vállaljanak or
szágépítő m unkánk során 
következő feladatainak meg
oldásából.

KŐBÁNYÁBAN
A Lábatlan! Cementgyár

kecskekői kőbányája műsza
konként 8—900 csille mész" 
követ term el a  gyárnak.

Ezt a nagymennyiségű kö
vet korszerű 2,5 köbméteres 
csehszlovák markoló gép rak
ja  a  több m int 100 lóerős 
örökké éhes RÁBA dömpe
rekre.

A folyam atos term elés ér
dekében átalak ítják  a 12-es 
törőt. A m unkálatokat a He- 
jőcsabai Cement és Gépjavító 
Vállalat dolgozói végzik, 
ígérték, hogy október máso
dik hetében m ár üzemelni fog 
az a törő is.

A robbantás után levált kő
tömeg között néha több ton
nás darab is akad. amelyet 
még egyszer szét kell robban
tani. Az ehhez szükséges 
fúrólyukat korszerű fúróval 

mélyítik.

A 2,5 köbméteres markoló 
hamar megrakja a dömpere

ket.

* A 12-es törő átalakítása fee- 
moly gondot jelentett a Ce
ment és Gépjavító Vállalat 
dolgozóinak, de sikeresei 

megbirkóznak vele,

== Jusztin s ,


