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A változások kovásza
A dadi termelőszövetkezet a 

m últ esztendőben bizony nem  
tartozott a legjobbak közé. 
Az igazat megvallva, jónéhány 
tsz-tagnál gyenge lábon állt a 
fegyelem, csekély volt a  m un
kalendület. Sokféle régi, az 
egyéni gazdálkodás korából 
m agukkal hozott nézet, é rte t
lenség, önfejűség, sértődés, 
viszálykodás nehezítette az 
újdonsült nagyüzem megszi

lárdulását, a  szövetkezeti gaz
dák igazi közösségének kifor
málódását.

Aki csak m a ism erkedik 
meg a dadi tsz-szel, szinte el 
sem hinné, hogy volt ilyen 
időszak e kolletkítva életében 
— oly nagy a változás. Az idén 
a dadiak  gondosan megmű
velték a kapásnövényeket — 
kukorica- és répaföldjeik egye
sek szerint

legszebbek közé tartoznak a járásban
Jól haladtak  az ara tással is, 
nem  volt hiány kézikaszások
ban. Büszkén újságolják Da- 
don, hogy az idén m inden 
m unkát ők m aguk — a szövet
kezet tagjai és azok családtag
jai — végeztek, s nem  volt 
szükség sem a patronáló 
oroszlányi bányászok, sem 
mások közreműködésére.

Többféle oka van ennek a fe j
lődésnek. Szerepet játszin 
benne a  szorgalmasok példa- 
m utatása, a vezetőség javuló 
irányító  m unkája, m ás kör
nyékbeli tsz-ek kedvező fe j
lődése, s egyes elgondolkoztató 
tények is, m int például a  28 
forintos munkaegység. Mind
ezek a tényezők önm agukban 
nem  okoztak . volna ily elő
rehaladást, ha nem  járult 
volna hozzá ehhez a változá
sok kovászának, a pártszerve
ze tnek felvilágosító, meggyő
ző m unkája.

A  kom m unisták az elm últ 
évben nagy harcot vívtak itt 
a szívek és agyak megnyeré
séért. Vezetőségi üléseken, vi
haros közgyűléseken, de fő
ként az egyéni beszélgetések 
egész sorozatában hirdették 
az összefogás, a közös m unka 
fontosságát. A dadi kommu

nistáknak akadtak harcostár
saik is ebben a küzdelemben. 
Egyrészt a patronáló oroszlá
nyi XVI-os akna bányászai, 
akik az agitációban való rész
vétel m ellett elküldték soraik
ból Sárái Gyula  e lv társat a 
dadi tsz tám ogatására, m ás
részt pedig jónéhány párton- 
kívüli tsz-tag, pedagógus, 
földművesszöve'kezeti vezető 
és dolgozó. A párttagok m el
le tt ők is tagjai lettek  a helyi 
agitációs csoportnak. A tsz 
kom m unista tagjai, Csipák Pál 
és Faller Ferencné m ellett 
olyan pártonkívüliek is bá t
ran szembe szálltak a helyte
len elgondolásokkal, m in t 
Cseh Kálm án  brigádvezető — 
aki azóta a  pártnak  is tagja 
le tt —, vagy PőcZe Istvánná, 
ki idősebb kora ellenére is fá
radhatatlanul dolgozik s soha 
nem  rest megmondani a véle
ményét.

Az agitációs gárda a tav a
szi m unkák megkezdése előtt

felkereste a szövetkezet 
valamennyi tagját,

s elbeszélgetett velük arró l: az 
idén csak akkor lesz nagyobb 
a részesedés, ha m indenki be-

Vöröskereszt mintaszervezetek
Hogy a  vöröskeresztes ak 

tivisták m unkája fellendül
jön, s javuljon, kapcsolatuk 
a tömegszervezetekkel — új 
mozgalom bontakozott k i : 
m intaszervezetek alakulnak a 
nagyobb, üzemekben. <

A m intaszervezet t !• címét 
elnyerhetik  azok az üzemi 
alapszervezetek, ahol a  fél
éves időszak a la tt te ljesítik  a 
m egállapított feltételeket. Eh
hez a  többi tömegszervezettel, 
elsősorban a szakszervezettel 
való összehangolt m unka 
szükséges. Egyik m érője a 
mozgalomnak az lesz. hogy 

az üzemi balesetek s a  
szakm ával járó  betegsé
gek száma milyen arány

ban csökken.
Ehhez növelni kell a z egész
ségügyi állomások számát. A z  
állomások tag jainak  elsőse
gélynyújtó és üzemegészség
ügyi tanfolyam ot kell végez
niük. Ezenkívül üzem i vér
adóköröket szerveznek ott, 
ahol legalább 20 véradó van. 
Az önkéntes véradók szám á
nak  növelése fontos feltéte
le  a  m intaszervezet cím e l
érésének. Az egyéb egészség- 
ügyi feladatok végzésére te r
mészetesen bővíteni kell az 
aktivistahálózatot is.

M indennek előfeltétele az 
alapszervezetek propaganda- 
m unkájának m egjavítása. 

Legalább negyedéven
kén t a  szakszervezettel 
közösen egy-egy film ve
títéssel egybekötött
egészségügyi előadást 

rendeznek.
A vöröskereszt „Családi lap”- 
jának terjesztése, faliújság és 
más népszerűsítő eszközök fo
kozott felhasználása is kö
vetelm ény lesz a  m intaszerve
zetekben. A  beteglátogatás tá
mogatása, a fiatalkorúak, 
terhes nők élet- és m unka- 
körülm ényeinek figyelem m el

kísérése, az alkoholizmus el
leni mozgalom, a csökkent 
munkalcépességűek megfelelő  
elhelyezésének elősegítése, a 
munkásszállásokon a tiszta
ság és rend ellenőrzése, az 
időszakos szűréseknél végzett 
népszerűsítő m unka  és még 
sok m inden m ás feladat m eg
oldása jelenti a megtisztelő 
„m intaszervezet’1 címet az 
al apszervezeteknek.

Tatabányán m ár 
öt üzem vöröskeresztes 
aktivistái csatlakoztak a 

mozgalomhoz.
Hasonlóképpen m egindult a 
szervezés a  megye több n a
gyobb üzemében. Tevékeny
ségüket azzal kezdik, hogy 
megbeszélik a  teendőket a 
szakszervezettel és a  többi tö
megszervezettel. A mozga
lom a „m intaszervezet” cím 
eléréséért augusztus elején in 
dul meg , az első értékelés 
február elején  lesz. Ahol az 
alapszervezet ekkorra teljesí
ti a  feltételeket, m intakollek- 
tívává a laku l át.

csülettel dolgozik. Az ara tás 
megkezdése előtt újból meglá
togattak számos szövetkezeti 
gazdát. S s  beszélgetéseknek 
volt is foganatjuk. Voltak 
olyanok, m int Sz. S., N. I., H. 
M., akiknek az első hat-hét 
hónapban alig volt egy-két 
munkaegységük, ma viszont 
szorgalmas m unkásai a kö
zösnek. Sz. S .-t például hosz- 
szú időn á t  egyik rokona búj- 
togatta a  közösben végzett 
m unka ellen. Csak nehezen is
m erte fel ennek károsságát, 
de azután oly lelkiismeretesen 
dolgozott, hogy nem régiben 
brigádvezetővé választották (s 
ezt a m unkakört sokkal job
ban ellátja, m int eléggé ha
nyag elődje).

A kom m unisták nemcsak a 
közös m unka fontosságának 
hirdetésével, de tanácsaikkal 
is segítettek a tsz vezetőségé
nek. A  pártszervezet kezdemé
nyezésére például a kapások 
m egm unkálásának felosztását 
a családok között. A p árt
vezetőség javasolta az állat- 
tenyésztés fokozottabb elő
térbe helyezését is, s az ő 
aján la tukra határozták el a tsz 
vezetői, hogy jövőre barom fi- 
tenyésztéssel is foglalkoznak. 
A június végi taggyűlésre 
m eghívták a pártonkívüli tsz- 
elnököt és megkérték, tájékoz
tassa a kom m unistákat az ara
tás előkészületeiről. Ezen a 
taggyűlésen is

több hasinos javaslat hangzott el
így a családtag férjek fokozot
tabb bevonására, a gabona tá 
rolására, a  tűzrendészed elő
írások betartására, a  kombáj- 
nosok fő tt étellel való ellá
tására. S ahol lehetőség volt 
rá. o tt m eg is valósították e 
javaslatokat.

A pártszervezet vezetői 
most m ár azt is látják, m eny
nyire fontos a  politikai is
m eretek növelése. Tavaly 
ugyanig nem  sokat törődtek a 
pártoktatás sikerével. De ősz
től itt is lesz változás — ál
lítja  Szűcs Gyula p árttitkár. 
A képzettebb kom m unisták és 
az érdeklődő pedagógusok ré 
szére a  m arxizm us-leninizmus 
kérdései, a  szövetkezeti p a
rasztok, a  szakmaközi bizott
ság és a  népfront-bizottság 
tagjai részére pedig az idősze
rű kérdések  szem inárium át 
ind ítják  m eg

A dadi pártszervezet az 
utóbbi időkben sokat te tt a 
tsz m egszilárdításáért. E m un
k a  során erősödött a párt- 
szervezet egysége, növekedett 
a kom m unisták aktivitása is. 
S ez biztosíték arra, hogy a 
felvilágosító m unka nagy 
csatáiban egyre inkább ösz- 
szeforró párttagság továbbra 
is a tsz fejlődésének kovásza 
lesz.

Gy. L-

Városi MSZBT aktívaülés Tatabányán
A M agyar-Szovjet Baráti 

Társaság aktivistáinak tevé
kenységét egy-egy városban 
külön  vezetőségek irányítják. 
Tatabányán ezt a feladatot az 
utóbbi években az MSZBT 
megyei elnöksége látta el. Ez 
meglehetősen nehézkessé tette 
a városban a társaság tevé
kenységét, hiszen a megyei el
nökségnek éppen elég m ás fel
adata van, s így nem  mindig 
jutott ideje a tatabányai tá r
sadalmi m unkások tevékeny
ségének összefogására, rend
szeres tájékoztatására, a fel
adatok közös megbeszélésére. 
A pénteken délután  ta rto tt 
aktívaülésen ezért egy külön 
városi vezetőséget vátúszottak 
az üzem ekből m egjelent társa
sági tagok.

Ennek az aktívavezetőségnek 
lesz a feladata, hogy ezután 
havonta rendszeresen össze
hívja az üzemi szervezetek

képviselőit, a város aktivistáit, 
tájékoztassa őket a soronlevő 
feladatokról, megbeszélje velük 
egy-egy rendezvény előkészí
tésének m ódszereit A közel
jövő egyik fontos feladata a 
többi tömegszervezettel való jó 
kapcsolat kiépítése, m ert ennél 
bizony akad m it tenni. Ez első
sorban az üzem ekben tevé
kenykedő M SZBT-tagokra há
rul. Ők' gyűjtik össze a dolgo
zók kívánságait, véleményét 
arról, hogy milyen előadáso
k a t szeretnének hallani, milyen 
filmek, ismertetők, találkozók 
irán t érdeklődnek leginkább. E 
kívánságok teljesítésének mód
já t aztán megbeszélik az üzem 
tömegszervezeteivel és term é
szetesen a baráti társaság vá
rosi vezetőivel. Az új vezetőség 
feladata lesz az is, hogy azok
ban az üzemékben, ahol még  
nincs a társaságnak aktivistája,

Tizennégy MHS-szervezet 
a komáromi járásban

A M agyar Honvédelmi 
Sportszövetség tevékenységé
nek fellendülése, népszerűsé
gének növekelése nyomon 
követhető a komáromi járás
ban is. Tavaly még meglehe
tősen sok bírálato t kapott a 
járási elnökség azért, hogy 
elhanyagolja a községi alap
szervezetek tám ogatását és 
elm arad az ú jak  szervezése 
is. A járási pártbizottság be
szám oltatta az elnökséget és 
u tána m egjavult e m unka. A  
községi M HS-szervezetek m eg
erősödtek, tartalmasabbá vál
tak a foglalkozások. A  jó 
eredmények h íre nyomán 
megnőtt az érdeklődés a töb
bi községben is.

H árom  helyen alakult eb
ben az évben új alapszerve
zet: Nagyigmándon, Ácson
és Mocsán. Mind a  három 
életképes, erős kollektíva, tele 
'JŐ elgondolásokkal, lendület
tel. Velük együtt jelenleg 
m ár 14 tevékeny szervezet

végzi a járásban  a fiatalok 
haderőn kívüli képzését, gon
doskodik rendszeres foglal
koztatásukról. Egyedül Kis
bér nem dicsekedhet a jó 
m unkával. A já rás  e nagy 
településének M HS-aktivistái 
kissé kényelmesen fognak a 
feladatok elvégzéséhez, vala
miféle „ráérek” szellem ural
kodik a vezetőségben. Pedig 
példát vehetnének a környező 
kisebb községek jól dolgozó 
aktivistáitól.

Jelenleg is  folyam atban van 
két újabb alapszervezet lé tre
hozása. Bakony szombathelyen, 
ahol 26-an alcarnak részt 
venni az MHS életében és 
Boldogasszonypusztán, ahol 
42-en jelen tkeztek tagnak a 
szövetségbe. Még egy MHS- 
h ír s  járásból: ebben az év
ben is megrendezik gazdag 
m űsorral Komáromban a h a 
gyományos honvédelmi na
pot.

ott igye'lcezzenek e m unkába új 
erőket bevonni.

A  városi aktívavezetőségben
— melynek titkára  Nagy Béla, 
a bányagépgyártó lakatosa le tt
— van egy-egy tömegszerve
zeti összekötő (aki a többi tá r 
sadalmi szervezettel városi 
szinten ta rtja  a kapcsolatot) és 
több olyan megbízott, aki a 
TIT különböző szakosztályai
val veszi fel az érintkezést, 
ö k  beszélik meg egy-egy 
MSZBT ism eretterjesztő elő
adás tem atikáját, illetve java
solják, milyen tárgykörben 
tartson a TIT előadást a Szov
jetunió tudományos, gazdasági, 
társadalom politikai eredm é
nyeiről.

Az ülésen egyúttal meg
beszélték azt is a résztvevők, 
hogy mi m indent akarnak még 
megvalósítani ebben az évben. 
M unkatervük igen sokoldalú 
és változatos. A  rendszeres 
baráti esteken kívül az üze
mekben, hivatalokban, párt
klubokban rendezett élménybe
számolók, az orosz nyelvtan
folyam ok és egy közös szovjet
unióbeli túra előkészítése sze- 

«repel a tervben. Rendeznek 
egy találkozót a  kiszisták és a 
komszomilista katonák között. 
M agyar—szovjet orvosok an- 
kétja, a két nép asszonyainak 
találkozója — kézim unka
bem utatóval egybekötve —, 
novem berben szovjet könyv
hét, decem berben zenei hét, a 
Szovjet Híradó előfizetőinek 
olvasó-ankétja és még több 
ehhez hasonló érdekes rendez
vény gazdagítja a programot. 
A város kisiparosai részére 
rendeznek egy műsoros tánc
esttel ta rk íto tt kérdezz-felelek 
versenyt „Mit tudsz a Szovjet
unióról” címmel. Az ősz folya
m án emlékeznek meg Ciol- 
kovszkij szovjet tudósról is 
halálának 25. évfordulóján. 
Időközben a program  még 
egyéb időszerű eseményekkel 
bővül, tehá t ad feladtot m ajd 
bőven a most létrehozott városi 
MSZBT vezetőségének és a 
társaság valamennyi aktivis
tájának.

PEDAGÓGUSOK NYARA
Elcsendesültek az iskolák, 

pihennek a tanszerek, vaká
cióra m entek a  tanítók  és 
diákok. De az iskolák nyári 
szünete nem  azt jelenti, hogy 
két hónapra m inden meg
szűnt, am i a  tanulással kap
csolatos. A jó nevelő ilyen
kor m ár készül a  következő 
tanévre, felfrissíti tudását. A 
nevelésügyi és társadalm i 
szervek különböző szakm ai és 
politikai továbbképző tanfo
lyam okkal segítik elő ezt. A 
pedagógus szakszervezet sem 
szakítja m eg e ké t hónap

ala tt kapcsolatát tagjaival. 
A ktivistáit ilyenkor készíti 
fel a  soronlevő feladatokra. 
A szünidő elején például a  
bizalm iakat tá jékozta tták  er
ről, augusztusban pedig a 
szakszervezeti bizottságok t i t
kárad m ennek fel Pestre egy 
tanfolyam ra.

A legfontosabb nyári szak- 
szervezeti teendő ta lán  mégis 
a pedagógusok üdültetésének 
zavarta lan  lebonyolítása.
M ert náluk csakis ez az idő 
jöhet szám ításba. A jól meg
érdem elt néhány h é t sza-

Augusztus 4-én egy 30 tagú 
osztrák küldöttség látogatott 
el a M agyar Viscosa- és Da- 
nulongyárba. Az osztrák kül
döttség tag ja it a  vegyipari 
szakszervezet lá tta  vendégül 
hazánkban. Vendégeink a 
délelőtti órákban érkeztek. 
M egtekintették a gyár üzem
részeit, s nagy elismeréssel 
nyilatkoztak a látottakról. 
Igen te tszett nekik az üzem 
körül elterülő virágos park  is. 
Az osztrák küldöttség a dél
utáni órákig tartózkodott 
Nyergesújfalun.

Az 1-esposta brigádja
—• A  tatabányai 1-es pos

tán szocialista címért veté l
kedő brigád van  — hallottuk 
több helyen is. — Postán egy 
ilyen brigád? Vajon milyen 
célokat tűzhetett m aga elé? 
— tűnődtünk. M ert a postai 
m unka a  nagy közönség elő tt 
egy-egy levéi, csomag, vagy 
csekk, takarék  és hasonló 
pénzügyietek fogalm ában éL 
A  kis ablak  m ögött o tt ü l a  
„hivatalnok”, bélyegez, pénzt 
számol, annyi levelet és annyi 
pénzt, am ennyit m i viszünk 
oda. De ha mi nem  akarunk  
többet írni, vagy befizetni, 
m in t eddig, akkor ő, hogyan 
te ljesít nagyobb vállalást?

Nos. az 1-es postán m egtud
tuk: nem  is egy brigád veté l
ked ik a m egtisztelő címért, 
hanem  hét. És közülük már 
több is akad olyan, am elyik  
igencsak közeljár ahhoz, hogy 
elérje, m egérdem elje a kitün 
tetést. Ugyanúgy m egérde
melje. ahogy a gyárakban, 
bányákban versengő többi b ri
gád.

— A mozgalom az év ele
jén  bontakozott k i nálunk —  
tá jékoztat bennünket Bozó 
István, a  h ivatal vezetője. — 
A kko r te ttük  közös vállalá
sainkat a felszabadulási évfor
duló tiszteletére. A  dolgozók 
ve te tték  fel, m iért ne tömörül

hetnének a postán is szocia
lista címért vetélkedő brigá
dokba? Term észetesen m i a 
szakszervezeti bizottsággal 
együtt örömmel fogadtuk a 
kezdeményezést, és segítet
tünk  a feladatpontok kidolgo
zásában. A  termelési tanács
kozáson aztán kialakult a bri
gádok végleges formája. A  hi
vatalvezetésnek ez nagy 
könnyebbséget jelent, m ert a 
m enet közben felm erülő prob
lémákat a brigádvezetőkkel 
meg lehet beszélni.

— És mi az, am i ennek 
nyom án a  többet, a nagyobb 
eredm ényeket hozza a posta 
m unkájában? — firta tju k  to
vább.

— Sokat. vflQyon is sokat
jelent a brigádtagok kollektív  
törekvése — feleli Bozó elv
társ. — Vegyük például a kéz
besítőket. Ök vállalták, hogy 
am ikor a postai küldem énye
ke t kiviszik, egyúttal érték
cikkeket, képeslapokat is áru
sítanak. Ezt ugyan már tavaly 
is m egtették, de nem  ambíció
val: egész évben mindössze
9000 forin t értékű postai árut 
adtak el. A z  idén m ár eddig 
több. m in t 26 000 forint volt a 
forgalom. A hirlapcsoport pe
dig az előfizetések számának  
növelésében ér el azóta kitűnő

eredm ényeket. A  brigádok ve
télkedése adott alapot ahhoz, 
hogy erre az évre 900 000 fo
r in t jövedéki bevétel tú ltelje
sítést tudjon vállalni az 1-es 
posta. S ahogy a fé lév i ered
m ényeknél m utatkozik, év vé
gén sem  lesz hiba.

— Term észetesen nemcsak 
itt  lá tszik meg a brigádok tö
rekvése — m ondja a  hivatal- 
vezető. — A  vállalás óta pél
dául m ég nem  volt kártérítési 
határozatunk, és jogos panasz 
sem  érkezett a posta dolgozói
nak m unkájára. Igen jó a kol
lektív  szellem, s növekedett <i 
tanulási kedv is. A  politikai 
oktatásban 33 brigádtag vesz 
részt, ezenkívül a kézbesítők 
közül öten je len tkeztek  a gim
názium  esti tagozatára. Tavaly  
még egy sem vállalkozott erre. 
Ha így megy tovább, „ legkö
zelebbi term elési tanácskozá
son m ár lehet, hogy valam e
ly ik  brigádnak a dolgozók oda 
is íté lik  a megtisztelő szocia
lista címet.

Ellátogattunk néhány percre 
az egyk brigád m unkahelyére, 
a „h ír”-csoporthoz. Egy kis 
szobában ' dolgoznak öten 
(m áskor többen is), s  itt  aztán 
tényleg nem nehéz kialakítani 
a közösségi szellemet, ha ők 
m aguk is így akarják . És

badságot kell tartalmassá* 
változatossá tenni, hogy ősz
szel frissen, pihenten fog
hassanak munkához.

Az ez évi pedagógus üdül
tetés legfőbb eredménye, hogy 
a szakszervezet m inden 
igénylőt ki tudo tt elégíteni: 
(Igaz, hogy akadt néhány 
„túlkényes” ízlésű is, lehet, 
hogy ők elégedetlenek, a 
nagy többség azonban kedve 
szerint kap ta a beutalót.) Az 
üdülő pedagógusok száma 
egyébként jóval magasabb, 
m int az előző években. Bő
vült például a családi üdül
tetések lehetősége, m iután  a 
pedagógus szakszervezet me
gyebizottsága Balatonboglá- 
ron e rre  a célra berendezett 
egy családi házat. K étheten
kénti váltással 3—3. a  nyár 
folyamán tehá t összesen 18 
család tö lthet i t t  vidám, gond
talan napokat. De több csa
ládi üdülőjegyet kap tak  az 
idén a pedagógus szakszerve
zet központjától is. Ha a nyá
ri üdültetésre berendezett is
kolákban. diákotthonokban 
tu ristakén t elszállásolt neve
lőket is beleszám ítjuk, eb
ben az évben 337 pedagógus 
üdül megyénkből (a családo
kon kívül). Em ellett a szak- 
szervezet 80 pedagógus-gyer
m eket részesít a  nyáron üdül
tetésben.

A beutalók kiadásánál a jó 
m unkát vették alapul. Sok 
olyan falusi nevelő van azon
ban, aki a  háztáji gazdálko
dásából eredő kötöttségére és 
más hasonló elfoglaltságára 
hivatkozva, még m indig ide
genkedik. a  kollektív vaká
ciótól. De ez a m aradi nézet 
nyomban megszűnik akkor, 
ha egyszer mégis megkóstol
ják a  szervezett üdültetés 
előnyeit: ilyenkor aztán m in
den évben jelentkeznek ők is. 
Megérdemlik, hiszen áldoza
tos m unka, egy dolgos év fá
radalm ait pihenik ki e  né
hány gondtalan, szórakozás
sal, a nyár örömeivel teli 
hét alatt.

akarják . Egy hónapja kerü lt 
ide a  kis Szabó Mária, az idén 
érettségizett —, de m ár gya
korlo tt kézzel végzi m unkáját, 
a  többiek gyorsan betanítot
ták. Ö osztja szét Tatabánya- 
Felsőn az érkező hírlapokat, s 
hogy időben tegye, hajnal 3 
órakor kel, m ert Szőnyből já r  
be m indennap. R ajta, és Szer
dahelyi Lajosnén, Tatabánya- 
Alsó elosztóján m úlik elsősor
ban, hogy az olvasókhoz pon
tosan érkezzen a világ ese
ményeivel te lten  a napi sajtó. 
S eddig az ő hibájukból még 
nem  is volt késés.

Pedig egyre több újságot 
kell kiadniuk, hiszen a  cso
port többi tagja — és ők m a
guk is — közben azon fárado
zik, hogy m inél több előfizető 
legyen a városban. Júliusban 
közel kétezerrel nőtt az olva
sók száma, és különösen a 
„Szovjet Híradó” terjesztése 
volt eredm ényes: a  tervezett
nél 109 fővel több előfizetőt 
szerveztek. De sikeresen fo
lyik a mi megyei lapunk és a 
Nők Lapjának  a terjesztése is. 
M ert há t — ahogy mondják 
—. a hírlapszervezés tízéves 
évfordulóját jó eredménnyel 
akarják  ünnepelni. És m in
denekelőtt: az ő brigádjuk is 
szeretné elnyerni a szocialista 
címet.

Osztrák vendégek 
a viszkózagyárban


