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Sűrű őszi eső öntözte kedden 
megyénk terülteiét. A dolgozó 
parasztok kíváncsian lesték az 
eget, várták az eső elállását, 
hogy folytathassák a betakarítás, 
szántás, vagy vetés munkáját. 
A községi tanácsházakon azon
ban továbbfolyt a munka. Hol 
jól, hol rosszul. Hogy melyik 
tanács végzett jó munkát, uz 
őszi vetések gyors befejezése 
érdekében, melyik nem, azt az 
eddigi eredmények alapján le
het lemérni.

•

la tzi Jánosné, Dad község la. 
nácsának titkára nyugodtan néz 
ki a sűrű őszi esőbe. Ez aiz eső 
Dad község határában bevetett 
árpa-, rozs. és búzaföldeket ön
töz. Latzi Jánosné mosolyogva 
válaszol a kérdésekre:

— Szombaton befejeztük n ve
tést. 190 hold árvát, 244 hold 
rozsot és 783 hold búzát vetet
tünk el. Hogy csináltuk? Ami
kor megkaptuk a járástól a köz. 
ség tervszámait, azonnal felbon
tottuk egyénekre. A vetés idejê  
alatt a mezőgazdasági állandó 
bizottság tagjai egy percig sem 
pihentek. Ha valakinek vetőmag- 
szükséglete volt, utánanéztek, 
hogy kinek t>dn feleslege és lét
rehozták a cserét. Az állandó 
bizottság tagjai szerveztek, el
lenőriztek és fchívták a tanács 
figyelmét a hibákra.

Es mit csináltak a kutátok?
— Amit szoktak. Hivatkoztak 

'vetőmaghiányra, répára, kuko
ricára, amit még nem tudtak 
betakarítani, nincs hova vetni. 
Amikor azonban Csonka János. 
Szqbó Sándor, Karéul Pál és 
Fodor Pálné kulákok ellen meg
indítottuk az eljárást, mindjárt 
volt mit és hova vetni.

•

Oroszlányon is esik t í z ' eső. A 
község határában azonban 135 
hold árpa helyett csak 130, 241 
hold búza helyett csak 200, 335 
hold rozs helyeit pedig csak 60 
hold vetést öntöz. Dad köz
ség Határa ugyanolyan homo
kos, mint Oroszlányé. Eső sem 
esett több Oroszlányon, mint 
Dadon, de Mirt Bertalan tanács
elnök mégis kétségbeesetten néz 
ki az ablakon:

— Atlandcrm esik és esik. 
Vem tudunk vetni. A földön 
még kínt van a kukorica és a 
burgonya jórésze. Azt se tudjuk 
szedni. A ' vetőmaggal is baj 
van. A csoport szemetes vető
magot kapott a járástól•

Szávai akad kifogás bőven. 
Azt viszont nem mondja el a 
tanácselnök, hogy hogyan moz
gósított az állandó bizottság 
segítségével a vetés mielőbbi be
fejezésére. Nyilván nem lehet 
vet-e dicsekedni. Az eredmények 
különösen o rozs vetése terén 
ezt bizonyítják.

•

Kisbérről átlátni Asz&rM. Egy 
}ó hangos kiáltás is áthaMoí- 
szik. A ászáriak jól tennék, ha 
átszólnának Kisbérre, hogy mi 
lesz a vetésterv teljesítésével? 
Mert az ászáriak már befejez
ték, a kisbériek lemaradtak.

Elekes Ferenc ászári tanács
elnök már a mélyszántás tervé
nek felbontásán dolgozik. Idejé
ben kezdett a vetésterv elkészí
téséhez is. Az állandó bizottság 
tagjai pár napon belül minden
kinek tudtára adták, ' miből 
mennyit kell vetnie. Megtudták 
tízt is, hogy kinek van szüksége 
vetőmagra. Ahol tehetett, cserél
tek, más helyen pedig vásárol
tak. A járási tanács minden ren
delkezését időben végrehajtották 
és jelentéseikben értesítették a 
tanácsot nehézségeikről és ered
ményeikről. |

•

Néni ügy a kisbéri tanács.
Jelentésküldés helyett siránko

zik a tanácselnök-helyettes, hogy 
egyedül van, nincs segítsége. 
Ezzel magyarázza azt is, hogy 
későn bontották fel a tervet 
hogy a rozsvetési tervből 150, 
az árpából 20. a búzából pedig 
még 180 holdat nem teljesítet
tek. A minisztertanács határo
zata azonban nem magyarázko
dást ír elő, hanem a vetési ha
táridők pontos betartását.

•
Ahogy jelenleg folyik a munka 

Kocson. az biztosítók arra* hogy 
rövidesen ők is teljesítik tervü
ket. Hiába sírta tele a községet 
6zv. Gyürke Mihály né, hiába 
panaszkodott pírról, hogu nincs

vetőmag, Nagy Zsigmond, Lan- 
tai József, Tóth Gábor, Dadi Fe
renc és a többi kulák. A község 
becsületesen dolgozó parasztjai 
másképpen gondolkodnak.

Ha nincs megjelelő vetőmag 
Kocson, cserélünk, vagy veszünk 
a szomszéd községekben. El
mentek Bakodra, az Ujbarázda 
tszcs-be, vetőmagot vásároltak. 
A tanács feladata, hogy ezt a 
lendületei tovább fokozza, és ha 
a kutákokkal együtt jajgató pa
rasztokat is meggyőzi kötelessé
geikről, befejezik október 25-re 
n még hátralévő 80 hold árpa, 
50 hold rozs és 580 hold búza 
vetését. 1

Pilismarót község, tanácsa és

dolgozó parasztsága jó példát
mulatott az őszi vetések végzé
sében Bajnának, Nagysápnak és 
Esztergomnak is. A mezőgazda
sági állandó bizottság tagjai 
büszkék lehetnek arra, hogy az 
ő jó munkájuk nagyban hozzá
járult ahhoz, hogy a községi 
tanács a vetésterv teljesítését 
határidő előtt jelenthette. De vaj
ion mire büszkék az esztergomi
ak, nagy sápiak és azoknak a 
községeknek a tanácsai, dolgozó 
parasztjai, melyek a vetésterv 
nem teljesítésével veszélyeztetik 
a terv időre való végrehajtását? 
Dolgozzanak úgy, hogy október 
25-én megyénk jelenlhese: az 
őszi vetéstervet haláridőre be
fejeztük.

A dolgozók iránti gondosko
dás újabb tantijeiét látják Tata
bánya dolgozói. A régi központi 
orvosi rendelő mellett több-millió 
forint beruházássá! új kéteme
letes orvosi rendelő épül. Az új 
rendelőben nyer ed helyezést az 
összes szakrendelés, röntgen, fi
zikoterápia, fii!-, orr-, gégészet, 
szemészet, belgyógyászat. Az 
ótelepi rendelőben működő két 
körzeti orvos rendelője is ideke
rül. Az óte’.epi rendelőt kórbonc
tani intézetté alakítják át, 
amely Tatabánya orvosainak tu
dományos kutatómunkáját segíti 
majd nagymértékben. Az új ren
delő felépítése is bizonyítja, 
hogy népi demokráciánkban leg
főbb érték az ember.

A burgonyabegyűjtés jól bálád, 
de a kukoricabegyüjtés ütemét fokozni kell

Megyénk az elmúlt hét végén 
visszakapta a burgonya szabad
piacon való értékesítésének jo
gát A burgonyabegyüjtés üte
me azóta is jó lendülettel folyik 
az elmaradt községekben, -külö
nösen a komáromi és a dorogi 
járás területén. Ezek a járá
sok már 106 százalékra teljesí
tették burgonya-begyűjtési elő
irányzatukat. Tatabánya város 
azonban 108 százalékos e-redmé. 
n-yével megelőzte a két járást 
is. Legjobban a tatai járás -ma
radt le a bu-rgonyabegyüjtésben. 
mivel még csak 102 százalékra 
teljesítette tervét.

A kirkoricabegyüjtés versenyé
ben- megyénk 10. helyen, áll az 
országos versenyben, fokozni 
kel! tehát a k-ifk-odcabegy-üjtés 
ütemét megyeszerte. Ugyanak- 
k-o-r azonban szorgalmaznunk 

kell a napraforgó és a hízott
sertés begyűjtését is, ho-gy a 
burgonyabegyüjtés előirány
zatának teljesítése után ezek
ből a terményekből, illetve ter
mékekből is az elsők közé ke
rüljön megyénk és megkapja 
a szabadpiaci értékesítés jogát. 

Ku-koricabe-gyüjtésben:
1. Dorogi járás, 71.6 száza

lék, 2. Tatai járás 62 százalék.

3. Tatabánya 59.5 százalék. 4 
Komáromi járás 43.4 százalék.

Napraforgó begyűjtésben-:
1. Tatai járás 77 száza ék. 2- 

Komáromi járás 75.9 százalék, 
3. Tatabánya 62.5 százalék, 4. 
Dorogi járás 41.6 százalék. 

Hízottse-rtés begyűjtésben:
1. Tatabánya 85 százalék. 2. 

Ta-tlai járás 79.4 százalék, 3. Do. 
rogi járás 72.7 százalék, 4. 
Komáromi járás 70.8 százalék. 

Vágómarha begyűjtésben:
1. Dorogi járás 193.9 szíázalék,

2. Tatai járás 130.7 százalék, 3. 
Komáromi járás 110.7 százalék, 
4 Tatabánya város 47 százalék.

A komáromi] járás területén 
Ba-na és Aka községek járnak 
Bien a begyűjtési terv teljesíté
sében minden terményből, jllel- 
ve termékből. Ezekben a közsé
gekben a tanács a begyűjtési ál
landó bizottság és a pártszerve
zet együttműködése biztosítja a 
jó begyűjtési eredményt. A já
rás területén Ak-a, Bakon-ysáir- 
kán-y, Bakonybánk, Császár, 
Csép, Réde, Súr és Tár-kény köz
ségek már teljesítették tejbe- 
gyüjtési előirányzatukat.

A tatai j-ár-ás is teljesítette 
már burgonya-begyűjtési e'8- 
irányzatát, de még mindig van-

n®k községek, melyeknek a be
csületesen dolgozó községi taná
csok és dolgozó parasztok har
colták ki a szabadpiaci forgal
mat. Nesizmé'y és Szamod köz
ségek csak 71 százalékra telje
sítették burgonya-begyűjtési ter
vüket. Vértessomló és Duna. 
sze-nt-rni-k-lós községek ugyanak
kor már a kukoricabegyüjtés 
terén is 102, illetve 101 százalé
kos eredményt értek el. Kacs és 
Ta-rd-os községek viszont ezen » 
téren 39, illetve 31 százalékos 
eredménnyel szégyenkeznek <, 
járás községeinek versenyében, 
az utolsó helyen.

A dorogi járás területén az el
számoltató bizottságok munkába- 
állítása óta lényegesen javult a 
begyűjtés. Egy hét alatt 13 köz
ség túlteljesítette burgonyabe- 
gyüjtési előirányzatát. A kuko
rica-begyűjtés terén is javult a 
munka. A begyűjtés ütemének 
meggyorsulását bizonyítja, hogy 
a dorogi járás egy hét alatt a 
járások és Tatabánya város ver
senyeden az utolsó helvrö! az 
e'ső helyre kerü't. Különösen 
Döm-ös község végen- jó munkát. 
Már kukoricából, burgonyából 
és szénából is túlteljesítette be
gyűjtési előirányzatát. Kövessék 
példáját a járás még mindig le
maradt községei: Sárisáp, Nagy. 
sáp és Bajna.

Az idén jelentősen több és 
jobb minőségű élelmiszer kerül 
a raktárakba-, mint tavaly. A 
burgonya téli tárolására minden 
előkészület megtörtént.

A® idei télre 3000 vagonnal
több burgonyát táróinak, 

mint az e múlt télre.
Szerte az országban új tároto- 

heiyek-et létesítettek. A budaté- 
tényi, diósdi, törökbálinti, anna- 
völgyi bar laimgpi-nc ékben több
mint 500 vagon burgonyát he
lyeznek el.

Az áruikat csak a megállapított 
minőségi szabványok alapján ve
szik át.

Zöldségfélékből is többet test
nek el téíire, mint tavaly. Vörös 
-hagymából a tavalyinak csaknem 
kétszeresét, fejes- és kelkáposz
tából 55, sárgarépából 62, gyö
kérből 23, karfiolból 13, vörös-

káposztából 8, céklából 38, ka- 
íará'bé'ból 22 vagonnal többet 
tárolnak, mint tavaly. A répát, 
a gyökeret, a céklát, a retket 
tisztított homokba ágyazva rak
ják el.

Az idén 2,470.000 kilóval több 
gyümölcsöt — 2,220.000 kilóval 
több almát, 200.000 kilóvá! több 
körtét tárolnak. 80 százalékkal 
több szőlőt tesznek e! télire 
fürészporban mint az elmúlt 
esztendőben.

Az iparvidékeken gyümölcsöt 
azelőtt nem raktároztak el téli
re. Most ezeken a helyeken is 
létesítettek gyümölcstárolókat: 
Aáiskolc környékén 40, Győr kör
nyékén 30, Komárom környékén 
30, Veszprém környékén 20 va
gon aímat tárolnak.

Tatabánya Petőfi és Sza
badság filmszínháza bemutató 
mozi lett. A város területén 
megnyílt a Mozgóképüzemi Vál
lalat Közönségszervező Irodája 
is (címe: Tatabánya, III., Ba
ross Gábor-út 4. szám.), mely
nek az a rendeltetésé, hogy a 
dolgozókat elővételben ellássa a 
Petőfi, Szabadság és Táncsics 
filmszínházak előadásaira szóló 
jegyekkel. A Közönségszervező 
Irodai látja el a vállalatokat és 
üzem-helyeket kedvezményes je- 
gyekikrf, amit a filmprqpai-jain- 
disták árusítanak. Ifjúsági (is
kolás) és matinéjegyek is vált
hatók a Közönségszervező Iro
dában.

A vetoszántás befejezése után teSjes erűvel 
folytassuk a mélyszántást

Országszerte befejezéshez kö
zeledik az őszi vetések alá tör
ténő talajelőkészítési munkai 
Gépállomásaink mindenütt biz
tosítsák a traktorok üzemképes
ségét és folytassák teljes lendü
lettel az őszi mélyszántást.

A minisztertanácsi határozat 
szerint október hó 15-ig- be kell 
fejezni a gyapot alá a mélyszán
tást. A vetoszántás végzéséből 
felszabadult traktorok tehát az 
előhántolós ekékkel mindenütt 
kezdjenek hozzá ehhez a munká
hoz.

Az őszi mélyszántás elvégzé
sével összegyűjtjük és megőriz
zük növényeink számára a téli 
csapadékot. A gyomok és kárte
vők millióit írtjuk ki, biztosítjuk 
a jó morzsalékos tataiszerkeze
tet. Az előhántós ekével elvég
zett őszi mélyszántással tavaszi

növényeink részére lerakjuk a 
nagy termés alapjait. Minél ha
marabb végzünk ezzel a munká
val, annál könnyebben dolgozik 
a gép, annál több csapadékot 
gyűjtünk és tárolunk a talajba-, 
annál kedvezőbb lesz növényeink 
fejlődése.

Dolgozzon tehát minden trak
tor, minden előhántós eke! Az' 
előhántós ekével végzett mély
szántással jobban megforgatjuk 
a talajt, mert az előhántó ai föld 
felső 8—10 cm-es szerkezetnél
küli rétegét, kihasítva a barázda 
fenekére fordítja-, tehát tökélete
sebb munkát végez. Számos he
lyen már el végezték ezt a máln
áét és példájukkal bebizonyítot
tak, hogy nemcsak ai miniszterta-i 
nác-si határozatban előirt, határ
időig, hanem határidő előtt is 
lehet végezni ezzel a munkával.

Naponta 6ü holdat vet e! keresztsoroson Sztailnyecevel 
Szedlscsek Sándor traktorista

Szedlacsek Sándor, a Bábol
nai Állami Gazdaság egyik leg
jobb traktorosa vállalta, hogy a 
kongresszus napjaiban ISztáli- 
nyec traktorával mindennap el
vet 50 hold gabonát keresztso- 
rosan.

Hétfőn az i-gér-t ötven hold he
lyett,ihatván holdat vetett el. 
Kedden ismét hatvan holdat, 
szerdán pedig 65 holdnyi terüle
ten vetett ei keresztsorosan bú
zát. Ezzel 160—170 százalékra

teljesítette napi vetéstervét a. 
kongresszus napjaiban. ( 

SZtáiinyecévcl nemcsak a 3 
darab szovjet mintájú 25 so
ros vétőgépet huzatja, ha
nem a magtakaró fogasokat 
is a vetó'gép Után kapcsolta.

Szedlacsek példáját követték á 
többi traktorosok is, aminek 
eredménye az lett, hogy a< far
kaskúti üzemegység vetőb-rigád- 
jai elsőnek fejezték be ősí\ ve-1 
tésüket a Bábolnai Állami 
Gazdaság üzemegységei közük

Olvassa az egész ország. • •
Az elmúlt héten jelent meg a 

Müveit Nép könyvkiadónál az 
„Olvassa az egész ország" cí
mű maga nemében páratlan ér
tékes könyv. — írója külön 
nincs: nagyon sokan írták: az
egész dolgozó magyar paraszt
ság. Egy pályázat eredménye, 
amit a Szabad Föld hirdetett. 
Bár a téma kötött volt, mégis a 
lehetőségek igen gazdag válto
zatát adhatta: Milyen tesz fa
lunk az ötéves terv végén? Mi
lyennek szeretnénk — mit tehe
tünk érte? — £s az egyszerű 
parasztemberek, akiknek régen 
még toll sem volt a kezükben, 
leültek megírni saját szavaikkal 
falujuk vagy családjuk életét. 
Nem lehet meghatódottság, vagy 
belső izgalom náJkiit végigol
vasni ezt a könyvet: minden so
ra vádol a mult, a régi ember
telen élet ellen. De minden sora 
egyben jövőbemutató kéz is.

,.Tervbe vettük, hogy ezután 
géppel nyírjuk a birkákat és 
korszerű .-Jinzerret létesítünk,
mely köri •crjlül 100 birka tejter
melését h/ja feldolgozni" —
íria egy uyluütt Márkus D e z ső  
tinnyei ’>»■ cs-tag.

, „BizonjN sokszor nem ismerek 
magamra, olyan jó a kedvem. 
De a falunkra se tehet ráismer 
ni. Van orvosunk, patikánk, vil
lanyunk, mozink, kultúrházunk, 
— valóságos város lesz ebből a 
Zsákáböt” — írja idős Gál Já
nos dolgozó paraszt — s még 
sok részletet idézhetnénk ebből 
a könyvből, amelynek minden 
darabja jénylő gyöngyszeme iro-

„Nem indul az UNAX klinker- 
égető-kemence." Ez a hír sza
ladt végig n Lábatlant Cement
gyár üzemrészeiben vasárnap 
hajnalban. A dolgozók kezében 
egy pillanatra megállt a szer
szám és kérdőn néztek össze. !

— Ml történt a nagykemen
cével?

Ez a kemence a magyar ipar 
egyik büszkesége, a íábatlaniak 
szemefénye. 24 óra alatt 31 va
gon künkért , éget, míg a kis- 
sebb kemencék csak 18—20 va

gon klinkert gyártanak annyi 
idő alatt, ! Érthető tehát, hogy 
mindenki kíváncsian kérdezte, 
miért állt le a kemence. A kö
vetkező kérdés szinte mindenki 
ajkán ugyanaz volt:

— Mennyi ideig tart a hiba 
kijavítása? Mennyi lesz az üzem- 
hiesés? Hiszen most nemcsak 
arról volt szó, hogy pár óra 
hosszat állja gyár. Ez is sokat 
jelent, de később be lehet hozni 
a lemaradást. Megtették már a 
íábatlaniak többszőr. A mostani 
műszálé kiesés azonban más volt, 
mint a többiek. A gyár | dőlgő
zöl a Szovjetunió Kommunista

‘Minden nehézség leküzdésével 
a kiajánlás teljesítéséért

Pártja XIX. Ko*ngresszusának 
tiszteletére 20 vagon terven- 
felüli klinker égetést vállalták. 
A nagykemence leállása a vál
lalás teljesítését veszélyeztette.

Pár perc alatt elterjedt a 
gyárban, hogy mi okozta a hi
bát. Ki kellett cserélni a régi 
transzformátort. Gyorsan vé
geztek az új erősebb transz
formátor beszerelésével és 
többszöri ki- és bekapcsolással 
kipróbálták azt. A nagyobb ter
helést bíró transzformátor pró
bája közben a nagykemence 
motorjában a I motorösszefogó 
acélhuzal, az úgynevezett, „ban
dázsa" elszakadt. így. amikor a 
gyár üzemrészeiben megindult a 
m.unka, a nagykemence hatalmas 
teste mozdulattan maradt.

Uj kérdés hangzott el: I
— Kik kezdenek a javításhoz?
A mikor meghallották, hogy 

Sirányi János művezető vezeté
sével. öttagú villanyszerelő-

brigád már hozzálátott a mo
tor kicseréléséhez, megnyugod
tak a dolgozók. A munka állt, 
mert az áramkikapcsolás köved- 
keztében a többi gépeket is le 
kellett l állítani. A dolgozók a 
legutóbb történt ehhez hasonló 
üzemzavarról beszélgettek. 1947- 
ben történt és akkor hétórás 
üzemállást okozott a motorhiba. 
Önkénytelenül számolták hát a 
félórákat, az órákat. Voltak akik 
azt l mondták, hogy most se ké
szül el hét órán belül a motor 
javításával a brigád. Akik azon
ban jobban ismerték Sirányi 
Jánost és a vezetésével dolgozó 
villanyszerelőket, más vélemé
nyen I voltak.

— Hat óra alatt megcsinálták,
A nagy kemence motorjánál 

pedig percnyi szünet nélkül lel
kesen folyt a munka. A villany- 
szerelőket nem sürgette senki, de 
lelkes munkára buzdította őket

a gyártelep szokatlan csendje. 
Alinak a kemencék, állnak a 
gépek, veszélyben a kongresszus 
tiszteletére tett felajánlás és ve
szélyben a terv teljesítése. Ez a 
tudat Ivott a sürgető, buzdító 
erő, mely munkájukat győze
lemre vitte. Pontosan 10 órakor, 
5 órával a munka megkezdése 
után bekapcsolták a nagyke
mence motorját és a kemence 
belsejében megmozdultak , a kő
darabok. Most a klinkerégetők 
láttak munkához. Fél óra alatt 
felhevítették a kemence kihűlt 
falait és féltizenegykor ismét 
zakatoló gépek zúgása kísérte a 
dolgozók] lelkes munkáját.

A villanyszerelők megtették 
kötelességüket. A klinkerégető- 
kön volt a sor, hogy a lemara
dást, amit az üzemállás okozott, 
behozzák. Hiszen az 5 óriás 
üzemzavar 7.1 vagon klínker- 
termelési kiesést okozott.

A klinkerégetők hétfőn bizo
nyították be, hogy méltók a vil
lanyszerelőkhöz; napi klinker- 
égetési tervüket 103 százalékra 
teljesítették.

dalmunknak. Nem tudatos írók 
vagy költők hozták léire, az egy. 
szerű dolgozó nép rafinálatlan 
és azért oly bensőséges írásán 
Hitvallások ezek a rövid, szinta 
pársoros kis írások — a dolgozó 
nép hazaszeretetéről, párthoz 
való ragaszkodásról, és arról, 
hogy államunk ténylegesen mi- 
1yen hatalmas mértékben segíti 
a falvak régen nyomorgó pa- 
-asztság&t.

„Én nem vagyok sp író. sé 
költő. Nem írtam még soha egy 
cikket se. Hogy őszintén meg- 
mondjam, nem szoktam ilyes
mivel foglalkozni. De ma máé 
látom, hogy érdemes tollat fog
ni a kezembe, érdemes minél 
többet írn i..."  — kezdi Tóth 
Ferencné a maga kis írását és 
az egyszerű dolgozó paraszt
asszony tolla nyomán kibonta
kozik egy soha nem ismert falu: 
Tárd képe. És ha ezek a kis írá
sok nem is írók vagy költők 
művei, mégis nagyon érdeke
sek, mert az igazságot, a valót 
mondják és ha mondanivalójuk 
nincs is írói módon megformál
va; átizzítja, átnemesíti az igaz. 
Ság szenvedélye, a hit forrá
sáé a.

Ezt a könyvet valóban az 
egész ország fogja olvasni. Hi
szen — mint Darvas elvtárs írja 
a könyv előszavában: „Az egy
más után sorakozó írások egy
szerű, cicomátlan szavaiból a 
mai falu szól felénk. Az a falu, 
amelyről legjobbjaink csak ál
modni mertek. Nem kell már 
„kutatni" ezt a falut — itt van 
maga és mondja a győzelem 
vallomását."

A Szovjetunió Kommunista 
Pártja XIX. kongresszusa meg
kezdése óta az átlagosnál jóval 
nagyobb eredményekkel dolgoz
nak a perjéspusztai Állami 
Gazdaság dolgozót. A több, mint 
11Q0 h-oCd őszivtettjó̂ sel — melyet 
mind keresztsorosa-n vetettek —>■ 
Komárom megye' állami gazda
ságai közül elsőként, már októ
ber 8-án végeztek.

A XIX. kongresszus tiszteleté
re vállalták, a gazdaság nö
vénytermesztő brigádjai,'hogy a 
másodvetésű 16 holdnyi kukorica- 
és az ugyancsak másodveitésű 
32 holdnyi répa betakarítását 
november 5-e helyett október 
20-rai elvégzik Hétfőn reggel 
megkezdték a- kukoricatörést.

A traktorosok az oktőbe#
11 -re terveveit határidőnél há
rom nappal eSSbfo — a megyd 
állatni gazdaságai közül első
nek — megkezdték aiz, őszi 
írnél yszáin Iá sít.

Új kétemeletes 
rendelő énül Tatabányán

Komárom környékén harminc vagon almái, 
AnnavöSsyön nagymennyiséit! bureenyát tárolnak télire

Megnyílt Tatabányán 
a K É P  közönségszervező irodája

Megkezdték az őszi mélyszántást 
a Perjéspusztai Állami Gazdaságban
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