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A néphadsereg napja
Harmadizben ünnepeljük nép

hadseregünk napját. Pártunk 
határozatára azért tette kormá
nyunk a pákozdi győzelem év
fordulóját a néphadsereg nap 
jává, mert ez a győzelem — 
Jellasioh hordáinak az ország
ból való kiűzése — fényes pél
dája volt annak, hogy milyen 
nagyszerű haditetteket képes 
véghezvinni a szabadságáért 
küzdő, a néppel összeforrt had
sereg. A pákozdi csata törté
nete, emléke aranybetűkkel író
dott be örökre történelmünk 
lapjaira. Az akkori harcok 
hőseinek utódait, néphadsere
günket örökre szívükbe zárták, 
szeretik, munkájukkal erősítik a 
bányászok, az ipari üzemek 
munkásai és mérnökei, a mező- 
gazdaság dolgozói, mert ez a 
hadsereg az övék. Hús a húsuk
ból, vér a vérükből. Büszkék a 
hadseregre, amelyet azért hoz
tak létre, hogy védje hazájukat, 
serény munkájuk gazdag gyü
mölcsét, otthonaikat, gyerme
keik boldog jövőjét. Ez a sze
retet és a hadseregbe vetett bi
zalom csendül ki Kovács Mi
hály nyerges-újfalui dolgozó le
velének soraiból i-s. „ . . .  Áfa már 
abban a biztos tudatban dol
goztatunk, építhetünk, alkotha
tunk, hogy munkánk gyümölcse 
biztonságban van, mert a mi 
fiaink, a dolgozók fiai állnak 
őrt drága hazánk határain. . .  
Nekünk még soha nem volt ilyen 
hadseregünk. Tábornokaink, 
tisztjeink és harcosaink mind
mind kö^ilünk valók. Büsz
kék vagyunk néphadseregünkre, 
mert az a szabadságharc hősei
től, az 1919-es vörös hadsereg 
katonáitól tanul hazaszeretetei, 
megtörhetetlen hűséget a dol
gozó nép ügye iráni."

A mi országunkba-! békés 
építőmunka folyik. Az acéi és 
a vas, a fejlett ipar és mező
gazdaság országa jön létre öt
éves tervünk eredményes meg
valósítása nyomán. Napról nap
ra gazdagabbá, erősebbé vá
lunk. Tatabánya-Újváros, Orosz
lány, Almásfüzitő bizonyítják 
ékesen, hogy ma gyönyörű, nap
fényes otthonokra lelnek az 
1945 előtti idők kisemmizett, ka
rakókban lakó proletárjai. Áes- 
teszéren valóra vált Táncsics 
Mihály álma, új iskola épült. 
Gépek ezrei segítik a föld mé
lyében dolgozó bányászok 
munkáját. A mezőkön és szán
tóföldeken szorgos munka fo
lyik a jövoévi kenyér biztosítá
sáért. Van hazánk, van _ mit 
megvédenünk. Életünk minden 
mozzanata az új társadalmi 
rend, a szocializmus győzedel
mes előrenyomulásáról tanús
kodik. A felszabadult emberek 
alkotóereje teremíels meg azt 
a mérhetetlen gazdagságot, ami 
a Szovjetunióban van, azt az 
erőt, mellyel a Szovjetunió ren
delkezik. ' Tamilunk példájuk
ból és ahogy mi erősödünk, 
gyarapodunk, ugyanígy erősöd
nek és gyarapodnak a többi népi 
demokratikus országok is.

Erre a gazdagságra vetik 
mohó tekintetüket az imperialis
ták és minden mesterkedésük 
arra irányul, hogy új rablóhá
borúval leigázzák és kifoszthas
sák a szabad népeket. Ezért 
fegyverzik fel, keltik új életre 
Bsi ellenségünket, a német mi- 
litarizmust. Ezért igyekeznek 
minden módon megszegni a 
koreai fegyverszünetet. Az impe
rialisták a titkos katona; szer
ződések egész hálózatát -építet
ték ki; hadianyagszálllítmánvok- 
kal erősítik hazánk déli hatá
rán Tito fasiszta bandáját. Ilyen 
törülmények között megbocsát

hatatlan bűn volna, ha nem 
igyekeznénk erősíteni hadsere
günket, ha nem gondoskodnánk 
édes gyermekeink nyugodt ál
mának biztosításáról, arról, hogy 
vidáman szüretelhessünk az 
idén és boldogan arathassunk az 
elkövetkező években. „Fegy
vertelen ország valósággal csá
bít a provokációkra és kalan
dokra" — mondotta Rákosi elv
társ. — És mert mi nem akar
juk, hogy hazánk imperialista 
kalandorok játékszere legyen, 
hadseregünket éppen a béke ér
dekében igyekszünk olyanná 
tenni, hogy dolgozó népünket, 
szövetségeseinkkel vállvetve meg 
tudjuk védeni." A honvédelemre 
való felkészülés döntő szerepé
ről tanúskodik országunk, né
pünk egész története. Erről szólt 
Kossuth is: „Ha készülünk, nem 
fogunk megtámadtatni, ha nem 
készülünk, megiámadtatunk. A 
gyengék békéje a kegyelemtől 
függ. Az erős békéje biztosítá
sát önmagában hordja."

A nép hadserege, a mi hadse
regünk örökre összeforrt szülő- 
anvjával, a néppel. Ez erejének 
legfőbb forrása, legyőzhetetlen
ségének biztosítéka. Pártunk né
pünk történetének legszebb ha
gyományain neveli hadseregünk 
harcosait a katonai erényekre, 
mindenekelőtt ezek legfonto- 
sabbjára, a haza, a szocializ
mus építésének ügye, a párt 
iránti törhetetlen hűségre és 
odaadásra. Arra neveli őket: le
gyenek büszkék arra, hogy a 
Szovjetunió oldalán a béke vé
delmének, az emberi haladás 
ügyének harcosai. Pártunk ne
velése eredményeként hadsere
günk erkölcsileg és politikailag 
tömör egységet alkot.

Az imperialista hadseregek
ben nincs és nem lehet meg ez 
az egység, mert ezek a hadse
regek a rablás, az elnyomás 
célját szolgálják. Ez gyengíti 
támadóerejüket, csökkenti ellen
állásukat a nehézségekkel szem
ben, képességüket az akadályok 
leküzdésére még akkor is, ha 
ehhez egyébként minden tech
nikai esizközük megvolna. Szem
léltető példa erre Hitler rabló 
hordáinak sorsa es az amerikai 
imperialisták kudarcba fulladt 
harcai Koreában. A mi hadsere
günk ereje a tömegek öntuda
tában rejlik. A mi harcosaink 
ismerik a célt, amelyért har
colnak. Ez a cél nem más, mint 
apáik, anyáik, gyermekeik, föld
jük, üzemük védelme. S ez a 
cél hőstettek véghezvitelére 
serkenti őket. A burzsoák ret
tegnek attól, hogy katonáik ön
tudatra ébredjenek. Hazudnak, 
megtévesztik, félrevezetik őket, 
mert csak így tudják ideig- 
óráig engedelmes eszközzé ten
ni, a gazdagok, a kizsákmá
nyolok érdekeiért harcba kül
deni őket.

A mi hadseregünk a célért, a 
munkát, otthont, boldogságot 
adó hazáért tudatosan cselek
vő harcosok tömegéből áll és 
ezért erős. A mi hadseregünk 
‘legyőzhetetlen erőt merít a 
Szovjetunió, a népi demokra
tikus országok, a dolgozó ma
gyar nép és az egész béketá
bor harcainak eredményeiből. 
Dédelgetett, kedves gyermekünk 
a hadseregünk, büszke rá me
gyénk népe és jó munkájával 
járul hozzá erősítéséhez. A 
néphadsereg napján a megye 
népe szívből köszönti és továb
bi jó munkát kíván katonáin«- 
nak, tisztjeinknek és táborno
kainknak. Növeljék tudásukat, 
tapasztalatukat, tegyék hadsere
günket még erősebb tényezőjé
vé a békét védelmező népek 
táborának,

M E G Y É N K  É L E T É B Ő L
\ tatabányai Béke-akna dolgozói befejezték 

lil. negyedévi tervüket
A tatabáni'ai Béke-akna dolgozói csütörtökön reggel befejez

ték harmadik negyedévi tervüket.
A Béke-akna dolgozói szép győzelmet arattak. A sikert a 

műszaki vezetők és e fizikai dolgozók együttes, szívós munkája 
és a péntek-mozgalom’ lendülete vívta ki számunkra. Fenyves 
József üzemvezető irányításával jelentősen megjavították a 
munka műszaki feltételeit. Az alsó szinten évek óta bujkáló tü
zet hősi munkával elfojtották, s ezzel a főszállítóereszkét mente
sítették a veszélytől. A légfolyosók betört részeit újraácsolták, 
így megjavult a bánya levegőellátása. Összesen mintegy 260 
folyóméter vágat átácsolását végezték el. A 415-ös mélyszinti 
siklóhoz, amely íutófékkel volt ellátva, végtelen kötélpályát szerel
tek fel és e'ébe gurítót építettek. A gurítóba akkor is dönthettek a 
szenet, amikor fennakadás voit a szállításban. Az üzemzavar elhá
rítása után a gurítóba gyűlt szén akadálytalanul került a fel
színre. A bányában fokozatosan javultak a munkakörülmények 
és lehetőség nyílt a többtermelésre. Döntő javulást hozott a pén
tek-mozgalom’ elterjedése. Jelenleg a szénen do'gozóknak 85 szá
zaléka a péntek-mozgalom harcosa. Az elmúlt héten a mozgalom 
részvevői csaknem ezer csille szenet adtak népgazdaságunknak 
terven felül.

A helyén való műszaki intézkedések, a dolgozók állandóan 
javuló versenylendülete tette lehetővé, hogy a Béke-akna behozza 
a júliusi elmaradását. Szeptember első dekád jának a végén már 
többnapos előnyt szereztek a bánya dolgozói a III. negyedéves 
terv teljesítésében. így szerdán délután már az utolsó tonnákért 
indulhattak harcba. Az akna kedden is jól termelt, napi tervét 
109,6 százalékra teljesítette. A péntek-mozgalom élenjárói. Vitílcs 
János, Lois Viktor, Csaszni Lajos, Borbély János 170—230 szá
zalékos eredményt értek el és 75 csille szenet termeltek terven 
felül.

A bánya dolgozói azonban nem állnak mep- ennél a győze
lemnél, gondosan készülnek a IV. negyedév feladataira. A mű
szaki vezetők már biztosították ai szükséges bányafát, az iszapo- 
iáshoz új homokpartot tártak fel, s  elkészítették az utolsó ne
gyedév munkahely beosztását is.

Tartósító üzemet nyitott a MEZŐKER
Szombaton megnyílt Eszter-' tartósító üzem a raktáron ma

gomban a komárommegyei Me- radt szilvából lekvárt főz, befőzi 
zőker-vállalat tartósító üzeme, a friss állapotban el nem fo- 
Ebben az üzemben tartósítják, gyott paradicsomot, káposztát 
feldolgozzák az árut, amely savanyút sib. Készítményeivel el
ides állapotban nem fogyott e! látja a megye üzleteit, üzemi 
és amely eddig gyakran' a sze- konyháit.
rnétbe, legjobb esetben a siló- Jövőre szárítóval és aszalóval 
gödrökbe került. Az esztergomi bővül ai tartósító üzem.

* ' A
Uj iskola épült Acsteszéren

Szerdán vették át Acsteszéren az általános iskola VI.. VII., 
VIII. osztályainak tanulói második új otthonukat, új iskolájukat. 
Ez az iskola megyénk egyik legkorszerűbb iskolája.

A parkettás tantermek előtt nagy széles folyosó húzódik. A 
folyosón új, eddig még nem látott pihenőpadok vannak, amelye
ken nyugodtan pihenhetik ki napközben fáradalmaikat a tanulók. 
De nemcsak pihenőpadok, hanem korszerű kis szekrények élén
kítik az iskola folyosóját, melyekbe a kabátjaikat akaszthatják az 
iskola hallgatói.

Az iskola tantermei is a korszerű technika fejlődését mutat
ják. Az egyik tanteremből például egy közfal elmozdításával elő
adótermet varázsolhatnak, az iskola színjátszó csoportjai ré
szére. . \

Szép nagy ablakokon keresztül hatol be a fény az új padok
kal, nagy táblákkal ellátott tantermekbe.

A korszerűen felszerelt új iskola várja a tanulnivágyó ifjú
ságot.

Most már a tanulókon a sor, hogy napról napra otthonjasabbá 
tegyék iskolájukat, második otthonukat. Ebben a munkában nagy 
szerepe lesz a szülői munkaközösségnek is.

Versenyre hívjuk
u megye dolgozó parasztjait az acsiah

Évek óta nem volt rá példái, 
hogy Acs község dolgozó pa
rasztjai a legiobbak között ha
ladtak volna mezőgazdasági 
munkában, vagy a begyűjtési 
terv teljesítésében. Most a kor
mányprogramul fokozatos meg
valósulása, különösen az árle
szállítás arra késztették az ácsi 
dolgozó parasztokat, hogy be
csületes emberekhez méltóan ők 
is kivegyék részüket pontos 
munkával, kötelességíel jesítéssei 
a pregramm megvalósításából. 
Szeptember 20-án felhívással 
fordultak a megye dolgozó pa
rasztjaihoz és betakarítási, vetési 
és begyűjtési versenyre hívták a 
megye községeit.

Felhívásukban azt írják töb
bek között az ácsiak, hogy a 
kukorica gyors betakarítása ér
dekében érésfigyelő szolgálatot

szerveznek. ígérik, hogv a bur- 
gonya beadási kötelezettséget a 
szedéstől számított egy napon 
belül, a napraforgó beadását 
pedig a szedéstől számított öt 
napon belül teljesítik. Határ
időre tetjesítik a tej, tojás, ba
romfi, sertés és vágómarha be
adási tervüket is. Az őszi. ve
tésterv teljesítésének határidejét 
minden növényféleségből öt nap
pal lerövidítik.

A komoly ígéret és vállalás 
teljesítése érdekében megígérték 
a VB tagjai, a tanácstagok, a 
mezőgazdasági és a begyűjtési 
állandó bizottság tagjai, hogy 
nemcsak példát mutatva, elsők
nek teljesítik kötelességüket, haj 
nem állandó felvilágosító mun
kát is végeznek a felajánlás 
teljesítése érdekében.

Országos újítási tapasztalatcsere-értekezletet 
tartottak a Tatabánya-újvárosi építkezésen

Kedden igen mozgalmas volt 
a tatabánya-újvárosi építke
zés környéke. A most épülő 
kisvasúton anyagok tömegét, 
különféle gépeket szállítottak a 
félig kész „P” jelzésű lakó
épülethez. Nagy jelentőségű 
újítások bemutatására készül
tek fel a 47-es Építőipari Tröszt 
dolgozói. Az újítási tapasztalat- 
cserén II tröszt építésvezető
je, újítási megbízottak és újítók 
vettek részt. Megjelent Cili 
Jenő, az építésügyi miniszté
rium III. igazgatóságának mun
katársa is. A 47-es Építőipari 
Tröszt 'újítói a délelőtt; óráik
ban a „P” lakóépületen gya
korlatban mutattak be 33 féle 
újítást. Az újítások legtöbbje a 
biztons ágosabb, balesetmentes 
munkakörülményeket biztosít
ja. Kormányzatunk lakásépítési 
programmját segítik megvaló
sítani a számos, bemutatott elő
regyártóit födémek is. Legna
gyobb tetszést aratott az előre
gyártóit kombinált horcsik fö
dém elhelyezése, amely 100 szá
zalékban megszünteti a fa
anyaggal való zsaluzást. Az új

városi építők ebben az érheti 
500 új lakás felépítésénél alkal
mazzák majd a horcsikíödémet, 
s ezzel két hónappal a határidő 
előtt készülnek el az új lakó
épületek és 1,400.000 forint 
megtakarítást érnek el. Az épí
tők munkáját könyíti meg a 
gyakorlatban bemutatott mész
oltó gép is. Ezzel Újvárosban 
teljesen megszüntetik a ládák
ban, kézcel való mészoltástj 
A mészoltó gép előnye, hogy az 
eddig nagy költségekkel gyár
tott gépekkel szemben, olcsón 
előállítható, a mészkövet ki
dobja magából és minőségi ol
tást végez.

Az újítások gyakorlatban 
való bemutatása után a dél
utáni órákban a vendégek meg
tekintették az újítások modell- 
jait, majd megvitatták a látót - 
taikat.

A megbeszélés végén Cili 
Jenő hangsúlyozta, hogy az 
építésügyi minisztérium III. 
igazgatósága az eddigi mód
szertől eltérően ellenőrizni is 
fogja az újítások bevezetésén.

Kisipari Szövetkezetek IV. küldöttgyűlése
Szeptember 27-én tartják Ta

tabányán a Komárommegyei Kis
ipari Szövetkezetek IV. küldött- 
gyűlését.

Ezen a küldöttgyűlésen tár
gyalják meg a Kisipari Szövet
kezetek küldöttei és hoznak ha

tározatokat, hogv7 mi kép bizto
sítják a párt- és kormánypro- 
gramm megvalósítását, amely a 
kisipari szövetkezetek részéről 
annyit jelent, hogy biztosítaniok 
kell a lakosság szükségleteinek 
ellátását jobb minőségű munká
val, pontosabb kiszolgálással.

Új bölcsőde nyílott Komáromban A legényszálló könyvtárában...
Komárom város 'asszonyainak 

régi vágya teljesült, amikor szep
tember 22-én ünnepélyes keretek 
között átadták rendeltetésének a 
35 személyes új bölcsödét. A ko
máromi bölcsőde 300.000 forint

beruházással épült. Most már 
nem lesz gondjuk a dolgozó asz- 
szonyoknak, a gyermekek elhe
lyezésére, gondos kezek vigyáz
nak rájuk a szép bölcsődében.

Megkezdte harmadik nagygyűlését Tatán 
a Szakszervezetek Tudományos Csoportja

A komárommegyei tanács 
egészségügyi osztálya és az Or
vos-Egészségügyi Szakszervezet 
Komárommegyei Területi Bizott
ságának Tudományos Csoportja 
25-én megkezdte harmadik ren
des évi orvosi nagygyűlését Ta
tán. A naggyűlésen a nehéz
ipar, főleg a bányászat környe

zet-egészségügyi problémáival 
és az anya- és gvermekegészség- 
ügy kérdéseivel foglalkoznak. Az 
ünnepélyes megnyitón dr. Zsol
dos Sándor, egészségügyi mi
niszter mondott beszédet. A 
nagygyűlés néhány referátumát 
és a fő témákhoz csatlakozó 
egyes előadásokat lapunkban fo
lyamatosan közölni fogjuk.

l ’j ú t é p ü l 11 ad és  C sászár k ö z ö lt
A háború előtt és alatt na- teljesen járhatatlanná vált. Ezt 

gyón elhanyagolták a megyei ez utat most másfé.mil.ió forint 
, , , , . . . .  beruházással teljesen uijaepitik.

manat, kuponosképpen a koz»e- ^  községet makadámúttal
Steket összekötő utaltat. A Dad pótik össze. Az út építését még 
és Császár közötti út jóformán ebben az évben befejezik.

Két évvel ezelőtt került Oroszlányra Hebestrei János. Toborzól 
jártak a falujában, náluk jelentkezett. Nem bánta meg. Azótí 
vájár lett és nagyon jól keres. Havonta 2500—3000 forintot. A 
munka mellett jut ideje szórakozásra is. A képen Hebestrei Jánoá 
látjuk, aki a legényszálló társalgójában Illyés Gyula: Petőfi Sándoí 

című regényét olvassa.


