
Idős em berek szerint évek óta nem  volt hasonlóan ked
vező, derűs az ősz, m in t az idén. E kései ajándéknapsuaár 
igyekvő em bereket talál szerte a határban. Indokolt a naotl 

i igyekezet, különösen ott, ahol még akad töretlen kukorica és 
vágatlan kukoricaszár.

Születésnapi köszöntő
Nem egy személyt — egy 

szervezetet köszöntünk mai 
születésnapján. Egy szerveze
tet, am ely sok dicsőséges csa
tával a h á ta  m ögött frissen, 
egészségesen, jó erőber érke
zett e l megszületésének negy
venötödik évfordulójához. Ez 
a szervezet: a magyar kom m u
nisták  pártja, am ely éppen 
negyvenöt é w t}  ezelőtt, 1918 
novem ber 20-án jö tt lé tre Bu
dapesten, egy kis budai lakás
ban. Ott, a Városm ajor utca 
42-ben határozta el a  párta la 
kításra egybegyűlt harm inc
öt-negyven kommunista, hogy 
megterem ti a következetes 
forradalm árok, a leninisták 
külön, önálló politikai szerve
zetét, a  Kom m unisták Ma
gyarországi P ártjá t.

Negyvenöt év — csaknem 
fél évszázad te lt m ár el azóta 
az em lékezetes novem beri nap 
óta. S micsoda negyvenöt esz
tendő! Egy sem m últ el közü
lük gondtalan pihenésben, ön
feledt nyugalomban — vala
m ennyi a m unka és a harc 
esztendeje volt. S ez nem is 
lehete tt másként, hiszen a 
kom m unista párt létének alap
elem e a m unka és a harc. 
Harc, szüntelen harc minden 
ellen, ami ú tjában áll a dolgo
zók felemelkedésének, az osz
tályokra tagolódástól mentes, 
valóban em beri társadalom  
m egterem tésének — és m un
kálkodás, szüntelen m unkálko
dás e társadalom  előfeltételei
nek kialakításán, majd pedig 
annak felépítésén.

Egyetlen politikai mozgalom 
tagjait sem üldözték meg oly 
k itartó  kegyetlenséggel ellen
ségei, m int a  kommunistákat. 
A Horthy-fasizmus idején 
pusztán e párt tagjának lenni 
súlyos börtönbüntetés kocká
zatával volt egyenlő. Korvin 
Ottótól Rózsa Ferencig, Sza
muely Tibortól Ságvári End
réig az osztálysilenség elleni 
harcban eleseitek, a meggyil
koltak és kivégzettek hosszú 
sora húzódik. De akárhány 
kom m unistái öltek meg a nép 
elnyomói — a  párto t nem  tud
ták  megölni. A legsúlyosabb 
vérveszteség után is ta lpra tu
dott állni, m ert erejét a nép
ből a dolgozókkal fenntarto tt 
közvetlen kapcsolatból m erí
tette. S ezért mindig új és új 
harcosok álltak  a sorból ki
dőltek helyér« új kezek ra
gadták meg a lehanyatló ke
zekből kihulló zászló*. *

Sok m indent foglal magába 
ez a negyvenöt esz te l iő. Di
csőséges küzde'nieket, nagy
szerű forradalm i fellángolá
sokat, es bizony kudarcokat, 
tévedéseket, hibákat is. Oly
kor el-elvétették az irányt a 
párt élén álló vezetők, akad
jak közöttük o l/snok  is, akik 
beletévedtek a helyes úttól 
jobbra, vagy balra elterülő in- 
goványokba. Efféle tapasztala

tokban sem szűkölködik az e l - ;. 
n .últ majd fél évszázad, s az 
ebből adódó tanulságokról a 
magyar kom m unistáknak nem 
is szabad megfeledkezniük.

Ám még kevésbé szabad 
szem elől téves :tem azt, hogy 
minden időszakos tévedés el
lenére a kommunista part Volt 
az egyetlen olyan párt ebben 
a fél évszázadban, amzly min
dig a nép érdekeit ju tta tta  k i
fejezésre és soha egyetlen 
percre sem alkudott meg az 
elnyomókkal, a kizsákmányo- 
lókkal. Az egyetlen párt volt. 
amely mindig magasra em el
te a tőkés rend megdöntésé
nek, a néphatalom  kivívásá
nak, a szocializmiA megte
remtésének lobogóját. S ha ma 
a történelem  m érlegére he
lyezzük az elm últ négy és fél 
évtized különböző politikai 
küzdelmeit és vitáit, a tények 
világosan és egyértelm űen 
m utatják, hogy minden lénye
ges kérdésben a kom m unis
táknak volt. és van igazuk, 
minden területen benrü 'két 
igazol az idő, a történelem.

M egtett ú tunkra visszate
kintve jogosan foghat el ben
nünket a büszkeség, de meg
annyi eredm ény sem tehet 
senkit egy p illanatra  sem el- 
bizakodottá. A m it elértünk  — 
nem  csekély; de am it még 
tennünk kell, az sem m ondha
tó annak. A p árt most a  szocia
lizmus teljes felépítésére össz
pontosítja erejét, és a célokra 
töm öríti az t a sok-sok segítő
társát, aki a kom m unistákkal 
vállvetve ugyancsak kész ne- 
kigyűrkőzni az ebből adódó 
tennivalók elvégzésének. Ezen 
a jubileum on egy másik év
fordulót is em lékezetünkbe 
idézünk: éppen egy esztendő
vel ezelőtt kezdte meg ta 
nácskozásait pártunk  VIII. 
kongresszusa. Jó alkalom  ez 
arra , hogy m indenki a maga 
területén kis szám vetést ké
szítsen, m it te tt eddig a kong
resszus határozatainak az élet
be való közvetlen átü ltetésé
ért, s  m it kell tennie ezért a 
továbbiakban. Hiszen most 
éppen a kongresszusi útm uta
tások következetes érvényre- 
ju tta tása  a legfőbb feltétele 
annak, hogy újabb sikerek 
szülessenek az építés nagysza
bású m unkájában.

T ekintetünket tehát ezen az 
évfordulón sem csupán hátra , 
a m últba fordítjuk, hanem 
előre nézünk a  jövőbe is. Tu
datában annak, hogy felada
taink ezután sem kevesbednek, 
sőt inkább sokasodnak. A szo
cialista építés előrehaladtával 
az országot irányító p á rt sze
repe, jelentősége egyre fokozó
dik, s vezető szerepe m ind 
sokoldalúbban érvényesül az 
é le t valam ennyi területén. Ez 
pedig a  p árt tag ja ira  újabb, 
bonyolultabb kötelezettségeket 
hárít. Ma m ás talajon, m ás vi
szonyok között, m ásféle m ó
don kefl helytállnunk, m int az 
alapítóknak. S ez sem köny- 
nyebb, ez is sok k ita rtást, á l
dozatkészséget, odaadást igé
nyel minden kommunistától.

A mai napon újból emléke
zetünkbe idézzük a régi, di
cső küzdelmeket, mozgalmunk 
nagyszerű tradícióit. Nem holt 
hagyományok ezek — m a is 
eleven erőt jelentenek. A rra 
ösztönzik a m agyar kommu
nisták  több m int félmilliós se
regét, hogy pártonkívüli szö
vetségeseikkel, harcostársaik
kal együtt ú ju lt lendülettel 
folytassák történelm i jelentő
ségű feladatuk elvégzését, a 
dolgozó nép gazdag, erős. ki
zsákmányolástól és osztályel
lentétektől m entes szocialista 
M agyarországnak m egterem té
sét.

Egy ötletes újítás:
14 ezer munkaóra nyereség

A lakástextil vállalat tatai 
szőnyeggyárában a  brüsszeli 
szőnyeggyártó gépek olyan 
hengerekkel működtek, am e
lyekről 24 óra a la tt lefogyott 
a fonal. A harm inc darab gép 
24 óránként — am íg az új 
henger szálait befűzték — 
hat-tizennégy óra kényszerpi
henőre volt ítélve. Az üzem 
egyik műszaki kollektívájá
nak ötletes újításával most 
olyan nagy hengereket állítot
tak  be, am elyek három-négy 
napig is ki tud ják  „szolgálni” 
a gépeket. A berendezések át
alak ítását most fejezték be, s 
ezzel jelentősen csökkentették 
az állásidőt, meggyorsult a 
termelés. Mivel ezek a gépek 
a  szövődéi géppark felét je
lentik. szövődéi viszonylatban 
15 százalékról 10—11 százalék
ra csökkent az állásidő. Ez 
évente 14 000 órai többletter
melést jelent, s m ár az idén 
is hozzájárul ahhoz, hogy az 
üzem a tavalyi 970 000 négy
zetm éterrel szemben egymil- 
lió-huszonhélezer négyzetmé
te r szőnyeget g y á rt Export
tervük  csaknem  kétszerese a 
m últ évinek.

Az ú jítást gyorsan visszaté-j 
rülő közép le járatú  hitellel • 
valósították meg. 650 ezer fo- \ 
r in t kölcsönt vettek fel, s ez I 
másfél év a la tt megtérül.

Orkánnal silózza a kukoricaszárat Mészáros Ferenc és 
Papp Kálmán a száki Új Élet Tsz nyolcvanholdas tábláján.

Az erős kisipari szövetke
zetek közé tartozik T atabá
nyán a  Vasipari Ktsz. Az 
év eddigi szakaszában 6.5 m il
lió forint term elési értéket 
hozott létre. Sokat fejlődött 
ez évben a  közvetlenül a la
kosság szám ára végzett mun
ka mennyisége. Elkészítették 
többek között száz családi 
ház vaskerítését, 156 lakásba 
bevezették a vizet, hetvenkét 
fürdőszobát szereltek fel és 
az év végéig újabb hetvenet 
készítenek el. Úgy látszik sok 
a rossz óra is a városban, 
m ert eddig 10 ezer darabot 
jav íto ttak  meg. A ktsz veze
tőinek régj terve egy olyan 
üzemrész létrehozása. ahol 
főleg nőket alkalm azhatná
nak. Épül egy húsz m éter 
hosszú szerelőcsarnok, amely 
az egyes területek mostoha 
m unkakörülményei^ lesz hi
vatva felszámolni.

Derítőmű épül
a dorogi szénfeldolgozó üzemben

Reggel 6 órakor kezdi a munkát és napi 7 holdat szánt a 
dadi Aranykalász Tsz földjén Makk Gyula traktoros és Ga- 
ronczi Pál gépkezelő.

Csak a halételeket kedvelő 
emberek, a dunai horgászok, 
halászok tud ják  igazán, m i
lyen károkat, bosszúságokat 
okoz a kátránnyal, olajjal, fe
nollal szennyezett ipari víz. 
Nos, a  dorogi szénfeldogozó 
üzem valósággal on tja m agá
ból az ilyen szennyvizet. De 
m ár nem soká’ig. A tavasszal 
hozzáláttak egy derítő beren-

A megye gépállomásai az 
elm últ héten teljesítették 
egész évre előirányzott m un
katervüket. Az idén m ajdnem  
360 ezer norm álhold a trakto
rosok összteljesítménye.

A tervek megvalósítása 
u tán  a gépállomási traktorok 
tovább végzik a m unkát. Az 
őszi m élyszántás, a szállítás 
még sok m unkát követel. A 
gépállomások 230' trak tora és 
a tsz-ek számos saját erőgépe 
most a mélyszántással van el
foglalva. A traktorosok nyúj
to tt m űszakban dolgoznak a 
földeken.

dezés építéséhez a gyárudva
ron. m elynek beruházási költ- 5 
ségeit a  vízügyi igazgatóság^ 
fedezi. A víztisztító berende
zés a fajsúly különbség alap- < 
ján Választja el a víztől a kát- ! 
rányt és olajat. A fenolszár-j 
mazékok azonban továbbra is j 
eltávoznak a  vízzel. E zeket' 
viszont a Kenyérmezőn épült* 
derítőm ű „élő iszappal’ szűri ( 
m ajd ki. A derítőbe telepített! 
baktérium ok valósággal fel- ‘ 
falják  a fenolszármazékot, s ( 
az onnan továbbjutó víz m árj 
tiszta. A kenyérmezői derítő-« 
mű bár elkészült, de üzembe \ 
csak akkor léphet, ha az elsői 
lépcső is működik, m ert kü-! 
lönben a  kátrány és olaj e l - < 
pusztítaná a baktérium okat. í 
Ilyen derítés! módszert ez- 
ideig még nem alkalm aztak a « 
szénfeldolgozó vállalat szenny- ■ 
vizének tisztítására.

Vérteskethelyen a Petőfi Tsz-ben még törik a kukoric át. 
Mike Istvánná és Mike Ilona alaposan elfárad, mire a sok 
eldőlt kukoricaszárról leszedi a nehéz csöveket.

A felépült tbc-szanatórium várja a betegeket
Befejeződött a  300 ágyas 

tbc-szanatórium  építése. El
készült a gyönyörű épület a 
Gerecse aljában. Koronaként 
áll Tatabánya-Újváros felett.

Betegeket gyógyító, egészsé
ges, tiszta itt  a levegő. Most 
azonban még nem a betegek 
já rn ak  a  folyosókon, a leendő 
parkban, hanem  műszaki em
berek, a  beruházó, a megyei ta
nács tervosztálya és a Kivite
lező, a megyei építőipari vál
la lat dolgozói. Folyik az épü
let átadása és átvétele.

A háromemeletes szanató
rium  huszonötmillió forintba 
került. Folyosóin egymás m el
lett sorakozik hetvenöt négy
ágyas szoba. Az épületben 
máris kellemes meleg terjeng, 
működik a központi fűtés, a 
kazánházban dolgoznak az 
emberek. Az első emeleten az 
átterem előtt fodrászatnak és 
büfének is készült helyiség. A 
nagy előtérben az em ber m ár
is lá tja  az asztalokat, kényel
mes fotelokat. A második em e
leten működik m ajd a  labora
tórium, a harm adikon pedig 
a könyvtár. I tt  van az óriási, 
napfényes, levegős terasz, a 
betegeik csendes pihen >helye.

A személyzet étterm e az 
alagsorban épült fel, itt van
nak a nővérszobák, raktárak. 
Külön épült egy nővérszálló

is. Minden gyönyörű, a bete
gek kényelmét, gyógyulását 
szolgálja, hogy mielőbb visz- 
szatérjenek az egészséges em
berek társadalm ába.

Korm ányunk hadat üzent a 
tbc-nek. A tatabányai 300 
ágyas tbc-szanatórium  a m á
sodik befejezett ilyen épület 
az országban. Az első Zala
egerszegen létesült. Rövide
sen befejeződik a pécsi ha
sonló szanatórium  is. A ne
gyedik Nyíregyházán épül, Ka
locsán, Szekszárdon pedig jö
vő ősszel fejeződik be. Ede- 
lényben pedig 1865-re. A nyolc 
szanatórium ban 2400 ágy vár
ja  a betegeket.

A vszanatórium ot Schömer 
Ervin, a Középület Tervező 
okleveles mérnöke tervezte. A 
műszaki átadáson-átvételen el
ismerően mondta: „Szép m un - 
kát végeztek az építők, az asz
talosok.”

A betegszállító felvonó még 
áll, de nem sokáig. A megyei 
tanács egészségügyi osztálya 
előreláthatóan december kö
zepén ünnepélyesen üzemibe 
helyezi az épületet, s akkor 
megérkeznek az első betegek 
is.

E m ber és gép a m ezőn
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Hat és félmillió forint értéket 
termeltek 10 hónap a att

Teljesítették évi tervüket 
a megye gépállomásai


