
9 BBlGOZBi IAPJ> f953 »gusztus 5,

N E M Z E T K Ö Z I  E S E M É N Y E K
A m e rik a i re p ü lő g é p e k  

le lő t te k  eg} szovjet u ta s- 

sz á llító  g ép e t

Gromrko elvtárs, a Szovjet
unió külüarvmin i sz terhel vettese
július 31-én jegyzéket nyújtott 
át az Egyesült Államok mosz
kvai nagykövetének. A Szovjet
unió jegyzékében közölte az 
Egyesült Államok kormányával:

Illetékes szovjet szervek el
lenőrzött jelentései szerint jú
lius .27-én moszkvai idő szerint 
6.28 órakor négy amerikai va
dászgép, amely behatóit a Kínai 
Képköztársaság légherébe. 
Huatien város térségében. 110 
kilométerre a kínai—koreai ha
tártól megtámadta és lelőtte az 
„IL—12” szovjet utasszállító re
pülőgépet. amely a megállapí
tott útvonalon rendszeres repü
lését végezte Port Arthurbói a 
Szovjetunióba. A repülőgéppel 
együtt elpusztult 15 utas és a 
személyzet 6 tagja is.

A szovjet kormány határozot
tá* tiltakozik az amerikai ka
tonai repülőgépeknek a szovjet 
utasszállító repülőgép ellen a 
Kínai Népköztársaság területe 
lelett elkövetett kalóztámadása 
elten és elvárja, hogv az Egye
sült Államok kormánya> intézke
déseket tesz a támadásban bű
nös személyek szigorú megbün
tetésére és annak megakadályo
zására. hogy az amerikai kato
nai parancsnokság a továbbiak
ban ilyen bűnös cselekményeket

H íre k  K o re á ból

A koreai-kínai népi erők be
rendezkednek a demilitarizáli 
övezettől északra húzódó úi 
állásaikban. A járőrök állan
dó készültségben vannak a de- 
militarizált övezet északi határ
vonalán. A kényelmesen beren
dezett sátrakban és selvemtobo- 
gókkal feldíszített klubhelyisé
gekben a népi harcosok a je
lenlegi helyzetről és feladataik
ról beszélgetnek.

Szombaton délelőtt 10 óra 30 
perckor Pioktong-böl útnak in
dult Keszon felé a nem koreai 
hadifoglyok első csoportját szál
lító gépkoesikaraván. A tervek 
szerint a hadifoglyoknak ez az 
első csoportja augusztus 3-án, 
vagyis két nappal a hadiíogolv- 
csere megkezdése előtt érkezik 
KeS’Zonba.
Az o sz trá k  d o lg o zó k  k ö sz ö n e té

a S z o v je tu n ió n ak

Dobret-sberger professzor, az 
Osztrák Népi Ellenzék elnöke ki
jelentette: „A szovjet kormány a 
megszállási költségekről való 
lemondással újabb jelentős lé
pést tett az Ausztriával való 
rendes baráti kapcsolatok helyre
állítása érdekében. A Szovjet
uniónak ez a lépése azokat az 
ismert intézkedéseket követi, 
mint amilyen a demarkációs 
vonalmenti ellenőrzés megszün
tetése Ybbs—Persenburg V'sz- 
szaadása stb. volt. Népünk ér
deke azt kívánja, hogy most mái 
végre az osztrák kormány a 
maga részéről szintén tegyen 
lépésekét, amelyek helyreállítják 
a kölcsönös bizalmat és sza
baddá teszik az utat az osztrák 
államszerződés megkötéséhez".kövessen el.

.1« ellátás helyett: kifogások
A jó kifogáskeresésnél már csak egy dolog 

könnyebb: leleplezni a kifogáskeresőt. Nézzük meg 
például a csolrioki I-es akna legényszállójának ve
zetőit. Ha azt mondjuk, hogy kevés húst kapnak 
az ebédhez a bányászok, erélyesen tiltakoznak. Ha 
követeljük, hogy mérjék meg. eltűnik a mérleg. 
Ha azt mondjuk, hogy kevés a szalma a szalma
zsákban: „kevés szalma termett tavaly". Ha azt 
mondjuk, csupaszok az asztátok, amelyeken esznek, 
nincsenek leterítve: kévés abroszt ad az étkeztetési 
vállalat, ezen nem tudunk segíteni. Há azt mondjuk, 
hogy a legényszálló lakóinak az idén még egyszer 

sem adtak gyümölcsöt, visszavágnak: „hogyne adtunk volna, három héttel 
ezelőtt is volt barack” — és erre már alig van ríjit mondani, mert igaz ami 
igaz, hoztak is barackot, meg nem is három héttel ezelőtt, de felét ki kellett 
dobni, mert rothadt, a másik felét pedig azért, mert teljesen éretlen volt. 
£s három hét óta? Az igaz, hogy három hét óta nem is hoztak gyümölcsöt, 
ezzel szemben van az irodában egy csomó megrendelő levél és éz igazolja 
a legényszálló vezetőit.

M egpróbáljuk ezek alapján mi is „megmagyarázni” a rossz élelmezés 
okát: A legényszálló vezetői nem szeretik eléggé a legényszálló lakóit. 
Nem szeretik eléggé a munkájukat. Lelkiismeretlenek. Ez az igazság.

Kampóval, vagy kampó nélkül?!
A tatabányai újvárosban úgy nőttek és nőnek 

ki a földből máról-holnapra az épületek, mint a 
mesebeli sárkány feje. Nincs is a lakásokkal na
gyobb hiba, de annál több a homokkal, a porral. 
„Nincs tenyérnyi zöld hely . .  (az Újvárosban), 
ahogy Arany János írta a „Toldi” -ban. Amennyire 
ráillik ez, annyira nem alkalmas az Újvárosban 
énekelni a „Kigyúlt a fény . . kezdetű kedves dalt.

Idestova három éve épül a város. Három év 
ótaiú nem nő. és fény sem gyulladt ki az általában 
útnak utcának, vagy gyalogjárónak nevezett része
ken. Sok gondot okozott már, még több mérgelő- 
dést az ottlakóknak: miért nem építettek a lakóhá

zakkal egyidőben utakat és utcákat, gyalogjárókat, és miért nem oldották 
meg az utcai világítást?

A 47/4. Építőipari Vállalat építi majd tneg az utakat és a gyalogjá
rókat. Nem olyan könnyű a dolga. Ez a vállalat a Budapesten székelő úgy
nevezett Esztétikai Tervező Hivatal jóváhagyása nélkül még csak egy méter
nyi utat sem építhet. Amíg az építőipari vállalat az Esztétikai Tervező Hiva
talban van, addig a gépcsoportvezető sem fehet semmit, hiszen a világítás 
megoldása ugyancsak az esztétikai tervező és a lebonyolítást vezető mun
kájának gyorsaságától függ.

Valamennyi felsorolt munkáját visszaveti és hátráltatja a Tervező 
Iroda és a Talajkutató Vállalat figyelmetlensége. Ez a vállalat ugyanis 
az építkezés harmadik évében állapította meg, hogy esetenként a ta la j
víz is jelentkezhet az említett területen.

A lakók összes részvéte a tervezőké, a talajkutatóké, a lebonyolítóké 
és az esztétikusoké. Mindenki megérti: nem könnyű megállapítani, hogy 
kampós, vagy' kampónélküli villanyoszlopok díszítsék majd Újváros ut
cáit.

Igen keserves, szinte lehetetlen megérteni azonban azt, hogy három 
év kevés volt a most felsoroltak m egállapítására. Ideje lenne, hogy a sok 
bába közül mihamarabb kihámoznák az illetékesek „a gyereket” , s méltó 
lenne az Újváros területe a szép épületekhez.

É p p en  id e je  len n e  . . .
Nem voltak mindig kíváncsi emberek a ,ar- 

jáni „Haladó" tszcs tagjai. A 47-es Építőipari 
Tröszt azonban azzá telte őket.

1951-ben készüli el a tszcs hatalmas tehén- 
istállója. Azóta egyre kíváncsiabban várják 
a csoport tagjai, hogy az építő vállalat mikor 
adja át hivatalosan, műszakilag. Mert lenne 
egykét megjegyzésük a csoportlagoknak az 
istállóval kapcsolatban. A tehenek már meg
fejték megjegyzéseiket: beléptek és összetör
ték a jászolokat, szétrúgták a lefolyócsator
nákat — az építők munkájának bírálataképpen.

Figyelem! Lassú sági rekord!
Soha még ilyen vetélkedést és lassúság

ban ilyen rekordteljesítményt! Július 28-án 
folyt a nemes versengés. A tatai gépállomás 
Vértesszöllősön dolgozó egyik cséplőgépének 
eltört a törekrázó tengelye. Átvitték Almás
füzitőre és ott azonnal meghegesztették. 
Reggel nyolc órakor elindult a tengellyel a 
tatai gépállomás „Rábaspcciát” gépkocsija 
Naszályon keresztül Vértesszőllősre. Rossz 
nyelvek szerint mellészegődött egy csiga és 
az délután öt órakor — amikor kipihente az 

út fáradalmait —. csodálkozva tapasztalta 
Vértesszöllősön. hog\ a ,.Rába-speic«H” is megérkezett. Rekordteljesítmény. 
Kilenc ór^ alatt 20 kilométert!

SZERKESZTŐSÉG POSTÁJÁBÓL

Levelezőink a koreai fegyverszünetről
„Ez a harc nagy áldozatot követelt — írja Bertalan József 

elvtárs, a tatabányai Vlll-as akna dolgozója. — Korea népe ezer 
sebből vérzett, fiai a csatatéren hagyták életüket, a harc azon
ban nem voit hiábavaló. Most az ellenség is kénytelen elismerni, 
hogy Korea népét nem lehet legyőzni, igába hajtani. A fegy
verszüneti egyezmény aláírása nemcsak' Koreának, ennek a sokai 
szenvedett országnak jelent békét, Iranern nekünk, bányászok
nak is és minden dolgozónak. Egy nagy, nyomasztó érzéstől sza
badultunk meg. Most már világos; minden vitás kérdést meg 
lehet oldani tárgyalások útján, ha akarjuk.”

Vanyó János, az Almásfüzitői Timföldgyár dolgozója így ír 
a koreai eseményekről: Hiába volt az a nagy pusztítás, mégis 
elhallgattak a fegyverek Koreában. Több mint három év után el
csendesült ez a szörnyű háború. A koreai föld felett újra fel
ragyoghat a szabadság és a béke napja. A fegyverszüneti egyez
mény aláírásának napja történelmi jelentőségű, mert ezen a napon 
beteljesedett a hős koreai nép. s a hékét akaró emberiség egyik 
legforróbb kívánsága: „Elhallgattak a fegyverek Koreában!”

Már most gondoskodjunk a téli tüzelőről
Bányászaink munkájának 

eredményeként több és jobb 
minőségű szén ál! a Tüzép- 
telepeken a dolgozók rendelke
zésére. Mindenkinek egyéni 
érdeke, hogy most vásárolja 
meg tüzelőjét, hogy télen, 
amikor sokkal nehezebbek a 
szállítási lehetőségek, biztosí
tani tudja a meleg otthont. A 
telepeken a szén tárolása sok
kal nehezebb, mint kis meny- 
nyiségben, a dolgozók laká

sán. Itt az időjárás viszontag
ságaitól nehéz megóvni a 
szenet, ami bizonyos mértékű 
porláshoz és romláshoz vezet 
A tervszerű gazdálkodás 
megköveteli, hogy ne a téli 
hónapokban szerezzék be az 
összes tüzelőszükségletüket a 
dolgozók, hanem a jó gazda 
gondosságával már most gon
doljanak a télre.

Neumann Lajos 
igazgató, Tüzép, Tata.

Leveleink
Lapunk M?5o július 8-i számában 

megjelent Glázer Károly elvtárs 
levele, melyben arról panaszkodott, 
hogy a Száki Téglagyárban sokszor 
volt üzemzavar áramhiány miatt. 
Július 27-i levelében már így ír: 
„örömmel közlöm a szerkesztőség 
ge!, hogy a Dolgozók Lapjában meg
jelent cikk nyomán az ÉDÁSZ kijavít
tatta az üzemzavart okózó alkat
részeket.”

★
Danes István elvtárs, tatabányai 

levelezőnk levelében a VI-os aknától 
a XIV-es aknáig vezető útszakasz 
m egjavítását kérte. Levelét lapunk 
iúlius 1 l-i számában közöltük. ,,A 
cikk nyomán a javítás megkezdődött, 
sőt már a befejezéshez közeledik — 
írja Danes elvtárs 27-én érkezett leve
lében. — A kerékpáron és autóbuszon 
járó dolgozók nevében köszönöm a 
lap segítségét.”

★
A iúlius 4-i számunkban „Nincs rá 

keret az Esztergomi Fémszerelvény- 
árugyárban” címmel közöltük Magya- 
rovits elvtárs levelét, melyben arról 
értesítette a szerkesztőséget, hogy a 
dolgozók tisztálkodási lehetősége 
nincs biztosítva és egyéb hiányos
ságok is vannak. Magyarovits elvtárs 
most arról írt, hogy levele közlése 
után a budapesti Fémszerelvényipari 
Tröszt kiutalt a gyárnak 70.000 forin
tot fürdő és öltöző építésére. A dol
gozók ezután megkapják az okéi 
megilllető védőételt és elkészítik a 
régen kért kutat is.

*
Dad község dolgozó parasztjai más

fél évig vártak, hogy a községi da-

nyomán
rálót üzembe helyezzék. Ezt lapunk 
július 11-én megjelent számában meg
írtuk. A bírálat eredményhez veze
tett, mert a földművesszövetkezet 
intézkedett s ma m ár a falu dolgozó 
parasztjai a községükben lévő daráló
ban őröltethetik terményeiket.

★
Nagy bajok voltak Süttőn a hús

ellátással. ahogy azt Bocs Mihály, a 
12/5-ös Kőfaragó Vállalat dolgozója 
is írta nemrégen. „Ma már Süttő dol
gozói kapnak húst,. Üzemünk vala
mennyi dolgozójának nevében köszö
nöm a lap segítségét. Látjuk, hogy 
van értelme és eredménye a munkás- 
levelezésnek” — írja Bocs Mihály 
legutóbbi levelében.

★
Július l-i számunkban „Jogosak a 

Könnyűbetongvár dolgozóinak pana
szai” címmel közöltük Léránt György 
elvtárs levelét. A bírálatra Mag var 
Gvörgv elvtárs. a gyár igazgatója 
válaszolt. Levelét a július 18-i lap
ban közöltük „Ez aztán ónbírálat” 
címmel. A levél azt mutatta, hogy 
sokkal súlyosabb hiányosságok van
nak a gyárban, mint ahogyan azt 
Lér4l?t $lvtárs levelében mcgjrta. A 
levél megjelenése után az építő.uivas
ipari minisztérium Magyar eívtársat 
leváltotta és helyette igazgatónak 
Kovács János elvtársat helyezte. 
Kovács János elvtárs a következő 
levelet írta szerkesztőségünknek: „A 
fennálló hiányosságok megszünteté
sére már intézkedések történtek. 
Kérem az elvtársakat, hogy bírála
tukkal segítség munkámat, híviák fel 
a figyelmemet az észlelt hiábákra. 
hogy azokat kijavítva jobb munkát 
végezhessek . .

Jelenet * „Solvay titkos aktái“’ című német filmből, mely a tata
bányai Petőfi filmszínházban augusztus 3—5-ig, a Szabadság 
filmszínházban pedig július 30-tóf augusztus 2-ig került bemuta

tásra.

k egészségügyi minisztérium közleménye: 
védekezzünk a gombamérgezések ellen

Az utóbbi hetekben ország- I gyasztása halált okozhat, 
szerte többször is előtör dűli I
gombamérgezés. Szükséges te
hát, hogv a fogyasztók fokozot
tabban ügyeljenek a gombavá
sári ásnál. Az idén különösen 
sok gombai kerül piacra, mivel 
az esős időjárás kedvez ar nö
vény fejlő-elésének. Az ehető 
gombák igen értékes tápanya
gokat tartaíhnaznak. de csak 
friss állapotban fogyasszuk 
őket. mert a romlott gomba a 
romlott húshoz hasonlóan, mér
gezést okozhat. A több mint 30 
fajta mérgesgomba közül legve
szedelmesebbe k a galócafaiták. 
Már egv ilyen gomba p’fo-

Sem
a rossz szag, sem a csípős íz, 
sem az ezüst kanál megíekete- 
dése nem árulja el minden eset
ben a mérge* gombát, mert 
egyes esetekben az ehető gom
báknál is megtalálhat ók ezek a 
tulajdonságok. Az ehető és ai 
mérgesgombák megkülönbözte
tése nagyon nehéz, ebhez szak
értelem szükséges. Ezért sohase 
vegyünk ismeretlen egyéntől; 
házalótól gombát addig, míg a 
gombaszakértőnek meg nem mu
tattuk. Az állami kereskedelem 
árudáiban árusított gombákat 
gondosan ellenőrizzük, ezért ott 
nyr godtan vás á rolh a tunk.

A levelezők: a közvélemény parancsnokai
„A munkás- és falusi, levelezők társadalmunk fogyatékos

ságainak leieplezői, e hiányosságok kiküszöbölésének harcosai, 
a proletár közvélemény parancsnokai, akik e hatalmas 
tényező kimeríiheterien erőit a szocialista építés nehéz ügyé
nek, a párt és a szovjet hatalom segítségére igyekeznek 
küldeni.”

(Sztálin)

M egyénkben egyre jobban fejlődik a munkás- és paraszt- 
levelezők népi mozgalma. Egyre több és tartalmasabb 

leveleket küldenek a dolgozók a szerkesztőségünkbe. Az. olvasók 
levelei kiapadhatatlan forrásai a dolgozók eleven, alkotó gondola
tainak. Ez az éltető forrás táplálja újságunkat, átütő erőt köl
csönöz és 6egít abban, hogy a Komárommegyei Dolgozók Lapja 
eredményesen töltse be a kollektiv propagandista, agitátor és 
szervező funkcióját.

Alevelezőmozgaimat, a pártsajtóval való levelezést sokan 
a szerkesztőség „magánügyének” tekintik. Pedig ennél 
sokkal nagyobb jelentőségű. Sztálin eívtárs a következőkben 

határozta meg a munkás-paraszt levelezés jelentőségét: „Azt 
hiszem, elérkeztünk ahhoz az időszakhoz, amikor falusi építőé 
munkánk javításának ügyében, hibáink kiderítésének ügyében, 
tehát a szovjet munka javításának és tökéletesítésének ügyiben 
a inunkáslevelezők és falusi levelezők az egyik fő emelő szere
péi tölhetik b e ..."  Sztálin elvtárs e tanítása a mi helyzetünkre 
is érvényes, sőt kü.önösen érvényes ma, amikor kormányunk 
programújának sikeres végrehajtásáért küzd szívvel-lélekkel 
megyénk minden becsületes dolgozója A munkás-paraszt leve
lezés fejlesztése tehát egész pártéletünk, áliamveze.esünk, egész 
népünk, építésünk ügye — nem csupán a szerkesztőségé.

Uogyan válik a munkás-paraszt levelezőmozgalom az egész 
I* nép ügyévé, munkánk megjavításának egyik fő emelőjévé?
U  egyénk bármely dolgozója bátran fordulhat levelével » 

pártsajtóhoz. Senkinek sem kell engedélyt kérnie a párt- 
szevezettől, felettestől arra., hogy levelet írjon, vagy állandó 
levelezést folytasson a lap szerkesztőségével. Nincs szükség a 
szerkesztőség engedélyére sem. Munkások, dolgozó parasztok, 
értelmiségi dolgozók, párttagok és pártonkívüliek, idősek és 
fiatalok bármiről írhatnak. Bírálhatnak, javaslatokat tehetnek, 
bármilyen kérdésükre választ, bármilyen problémájuk megoldá
sához segítséget kérhetnek a szerkesztőségtől

Életünk, munkánk, egész tevékenységünk irányítói a párt
ós kormányhatározatok. Amikor a. dolgozók megírják * 

szerkesztőségnek tapasztalataikat, észrevételeiket, bírála ukar; 
lényegében azt értékelik, elemzik, arról adnak képet hogy azon a 
területen hogyan valósítják meg a párt- és kormányhatározato
kat.

A dolgozók levelezése a sajtóval szoros kapcsolatban van 
bírálat és önbírála.f fejlesztésével. Miközben a levélben 

írottakat megvalósítják, ugyanakkor bírálatot is gyakorolnak ve
zetőik, társaik munkája felett is. Nyilvánvaló, hogy a bírálatnak 
együtt kel! járnia az önbírálattal. Így válik a levelezőmozgaiom 
a bírálat és önbírálat tömegméretű kibontakozásának alapjává, 
ami nélkül — tudjuk — nincs fejlődés. így valósulhat meg egyre 
jobban a dolgozók bírálatai, amelynek fokozottabb ápolására az 
SZKP XIX. kongresszusa a mi figyelmünket is felhívta.

A munkás- és parasztlevelezőknek a sajtó segítségével, 
nyilvánosságával módjukban áll saját községükben, mun

kahelyükön olyan közhangulatot teremteni, amelyben becsület és 
dicsőség jól dolgozni, teljesíteni az állam iránti kötelezettséget és 
szégyen lemaradni, mulasztani. Másként megy ott e munka, aíhoii 
van levelező. Az ottani dolgozók, vezetők érzik, hogy munkájuk, 
magatartásuk nem magánügy. Tudják, dicséretben részesülhet
nek a megye nyilvánossága előtt, ha. jól, új módszerrel dolgoz
nak, de bírálatot kaphatnak, ha nem kielégítőén látják e felada
tukat.

A magasabb eredmények elérésének egyik segítője ai tapasz
tal atcsere. Amikor a dolgozók levelükben csak a legegyszerűbb 
tapasztalatot, újítást is közük a szerkesztőséggel, a termelési 
tapasztalatcserét valósítják meg a sajtó segítségévei

C el mérhetetlen a jelentősége annak, ha. a dolgozók százai 
■ és ezrei rendszeresen leveleznek a megyei pártsajtóval. 

Sokat segít személyes fejlődésünkben is. Danes István tatabányai 
bányász például ezt írta; a szerkesztőségnek: „Nagyon megszeret
tem a sajtóval! folytatott levelezést. Sokat tanultam ennek során, 
mondhatom, rendszeres oktatás ez számomra.” A levelező, aki 
a sajónak ír, igyekszik a.z általa legfontosabbnak vélt dolgot 
megírni. Figyelemmel kíséri az eseményekéi, mérlegeli azokat. 
Megtanulja alkalmazni a bírálat és önbírálat fegyverét. Talál
kozik az ellenséggel, harcol s megedződik

A z említettek csak a legfőbb kérdések, amelyek megvilágít
ják a levelezőmozgaiom jelentőségét. Ezekután méginkább 

érthető: mit is jelent az, ha valamely termelési egységben csak 
egyetlen jó levelező is dolgozik. Leveleivel az egész közösségnek 
segít. Munkája nyomán erősödik az ország, a béketábor magyar- 
országi szakasza. így válnak az egyszerű levélírók a béke nagy
szerű harcosaivá.

Az Etemitgyár csapata nyerte a Béke-Kupa bajnokságot
A dorogi Járási Testnevelési 

Sportbizottság a1 járási bajnok
ságban szereplő labdarúgócsa
patok számára Béke-Kupabajnak. 
ságot írt ki. Erre a kezdeménye
zésre vállalatunk sportkörének 
tagjai egyem bérként csatlakoz
tak ai sportolók e békeharcához 
és alaposan felkészültek a küz
delmekre.

Ennek a felkészülésnek az 
eredményeként az Eternit Építők 
csapata megnyerte a Béke-Kupa-
bajnokságot.

Lelkiismeretes, becsületes harc 
volt ez. A csapat kolletkív szel
leme olyanná alaikult ebben a 
küzdelemben, amelyre eddig még 
nem volt példa az Építők csa
patában. Ennek a szellemnek ki
alakítására szükség volt a sport
szerű, példamutató játékra. Az 
egész csapat élenjárt a fegye
lemben, de az élenjárók közül is 
kiemelkedik Pajor Mihály, Vé
nusz Imre, Mogyorósi Zoltán és 
Lipót József.

A békekupa-versen yek mérkő
zései megmutatták, hogy mire 
képes a kollektív szellem, mit je
lent az, ha a játékosok tudatá
ban vannak harcuk fontosságá
nak.

A jövőben arra fogunk töre
kedni, hagy ezt » jó szereplést, 
a jó kollektiv szellemet megőriz
zük. Eredményeinkkel előbbre 
vigyük az MHK-mozgalmat és

ebbe a nemes mozgalomba mi
nél több dolgozót vonjunk be.

Hidasi Mihály 
szakosztályvezető

Augusztus 9: 
harmadik vasutasnap

Ebben az évben, augusztus 
9-én, vasárnap rendezik a vas
utasnapot. Vasutas dolgozóink 
országszerte lelkesen készülnek 
a harma»dik vasutasnap méltó 
megünneplésére. Az ünnepségek 
keretében több vasúti tárgyú ki
állttá« nyílik meg. kitüntetik a 
munkában élenjáró vasutas dol
gozókat.

M E G H Í V ®

az 1943-ban végzett polgári- 
iskolai növendékek augusztus 
8-á.n este 6 órakor, a Bányász- 
vigadóban tartandó tízéves ta
lálkozójára.

Emlékezzünk! 
Odor Éva
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