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TATON LÁTTUK
l ű s.’ZtiA táti Vörös Csillag Tér- san érkezik a jó ízű húsvéti 

melőszövetkezet 30 holdas rozmaring, amelyből naponta 
kertészetében szorgos munka 10 mázsát adnak el. A terme-

Sorakoznak a salátával telt ládák

Gondosan válogatják az almát

Munkára készítik elő a permetezőgépet
folyik. A melegágyi saláta ér- lőszövetkezet az idén 600 hol- 
tékesitését már megkezdték, dón termel kukoricát. A ta- 
Nüpoata átlag ezer fejet szál- lajelőkészítést folyamatosan 
líta/iak a tsz saját, illetve a végzik. Több helyen már be- 
MÄK boltjaiba. A józsefpusz. fejezték a vegyszeres gyom- 
tai almatárolóból folyamata- irtást is.

Kedvezményes 
nyári tüzelővásárlás

186 ezer mázsa szén — 10 százalékkal olcsóbb
Több javaslat hangzott el, ri értékesítést segíti az áp- 

hogy a nv̂ iri idényben a lakos- rilisban induló SZOT tüzelő- 
ság kedvezményes áron vásá- akció is, és eredményeként 
rolhasson szenet. Ez a javaslat . az őszi—téli időszakban za- 
rr.egvalósult, elfogadta a bel- vartalanabb ellátásra szánut- 
kereskedelem. A nyári idő- hatunk, 
szak forgalmának fellendíté
sére, április 6-tól június 30-ig"

Hasznos 
kíváncsiság

S z e r e tn é k  m e g ta lá ln i  
a  le g jo b b  

k u k o r ic a f a j tá t  a  d a d ia k
Tízholdas táblákon több ku

koricafajta termesztésével fog. 
ialkozik a dadi Aranykalász 
Termelőszövetkezet- A cél, 
hogy a kistáblás termesztés 
révén megtalálják: melyik
kukoricafajta biztosítja a tsz 
lalajadottságai között a leg
magasabb termést. Tavaly a 
legnagyobb hozamot az MV 
SC 530-as fajta adta. holdan
ként! 393 mázsás (májusi 
morzsoltban számított) átlag
termesével. Ebből a fajtából 
az idén . is vetnek, sőt továb
bi 4 fajtát, az MV SC 570- 
est. az MV TC 431-ést és 540- 
est. valamint az MV 620-ást 
is. hogy ismét megállapíthas
sák, hogy melyik fajta hoza
ma a legkedvezőbb.

A tsz vezetősége ugyanig a 
kísérleti táblák hároméves 
terméseredményeinek figye
lembevételével kívánja kivá
lasztani nagyüzemi termesz
tésre a legjobbnak bizonyuló 
fajtákat. Saját tapasztalatból 
tudják, hogy a kukorica-ter
més mennyiségét milyen nagy
mértékben és kedvezően be
folyásolhatja a. helyesen meg
választott fajta.

A  fo r r á s n á l
Gondolatok a Lenin élete és munkássága emlékkiállításon

KÜLÖNÖS ÉRZÉS ragadott mások. Ismerős a kép. Jó kel, embernek, nyugtalanul
magával a kiállítási tablók lenne tudni, hányán jártak holnapban-gondolkodó mai
előtt sétálva, nézelődve. A már magyarok a tér kőkoc-
megyéi művelődési központ- kain, hányán a vörös mar
ban, Tatán, a Lenin-eentená- vány mauzóleumban. Álltunk
rium alkalmából nyílt meg ez a sorban, tanártársak, előt-
a kiállítás. Tulajdonképpen tünk mongol csoport. Oro-
nean valami mérőben új. a szül váltottunk szót, s ki tud-
soha nem látott felfedezését ja, miféle belső .törvényre
adó dokumentációs anyag so- hallgatva, a rokoii-hangzású
rakozik itt reprodukciós for- szavak után kutatva, elsőként
mában. Maguk a fényképek, a galamb szó került elő. Szint- 
portrék- családi fotók, totál- bólumként, a , mauzóleumtól aukciós anyag most felíedez-
képek. újságok másolatai va- talán félszáz lépésre, ahol teti velünk az „igazi” Lenint;
lójában csak elindítják a né- Éatal katonák vasíegyelem-
zőben a gondolatsort, a gyűrű- rnel vigyázzák a békéért is
ző érzelmi hullámokat, a do- harcos Iljics álmát. Az az el
kumentumanyaghoz társuló sem mondható találkozás.,.

embernek lenni, megmaradni 
— ez a korparancs. S még 
mennyi minden köznapian 
húsba vágó konzekvenciája 
van annak- hogy Lenin itt van 
közöttünk!

Tovább gyűrűznek a gondo
latok a dokumentumkiállítás 
üxügyén. S valóban, nem ar
ról van szó, hogy e repro-

már csak azért sem, mert egy 
tablósor csupán betekintést 
nyújthat egy nagy élet mű
helyébe, mindennapjaiba, az

szubjektív találkozás-élményt, megrendítő. Tágult pupillák- állókép pillanatrögzítő gesztu-
, . kai nézem pergamen-bőrét:Nemzedékem -  tanulmá- hát ez a porhüvely. .. igen,

nyai,̂  tájékozódása során a boltozatos homlok. A mű- 
nnnc közelebb került a Iris- vészek túlhangsúlyozzák. És 
sen buzgó forráshoz. Nem le- sehol tekintetének melege, 
heteit nem észrevennünk: a vibráló fénye, játékossága 
dokumentumokban- Lenin írá- vagy szúrós szigorúsága — 
saiban annyi felkavaró, meg- ezekkel csak egynéhány film- 
remegtető. újra elolvasandó kockán, s a fényképeken ta- 
mozzanat rejlik, amiket az lálkozhatunk. Most itt, Tatán, líra érzelmi 
egyszerűsítő tolmácsolások, 5 máskor is, amikor ezek a mélyreható 
kiyonatolt ismertetések olyan képek elém kerülnek, ezt a 
szürkén, egy síkban adnak melegséget keresem. S meg- 
vissza! Ha nagyon őszinte értem, milyen nagy dolog, ha 
akarok lenni, az ő műveiből ma, történelmi távlatból 
kijelölt kötelező olvasmány- nézve valaki arról beszélhet, 
részletek voltak azok á filó- hogy látta őt.
zófia nem könnyű „műfajá- Egyszerűség, nemes egy- az ébresztő szándéka érvó
ban , amelyek más, további szerűség. Tudjuk, Lenin mi- nyesül — betöltötte hivatá- 
írások elolvasására, sarkall- iyen határozottan mondott le sát.

. a hatalom révén számára
íme, itt a Vörös tér. Lenin, könnyen hozzáférhetővé vált 

vállára vetett köpenyben, s kiváltságokról. S hogy egy
nép harcában milyen erőt ad 
ez a példa, a Vietnami De-

sával. De mint ezúttal is, 
minden találkozás Vlagyimir 
Iljiccsel újra és újra elgon
dolkodtatja, nekifeszülésekre 
készteti az embert. Megérté
se, tudatos elsajátítása na
gyon is távol áll minden kül- 
sődlegességlől; ha szabad ez
zel a hasonlattal élni, mint a 

vonatkozásban, 
értelmi, teljes 

emberi vállalást kíván gondo
latrendszerének, az általa 
megrajzolt ember-képletnek a 
befogadása, magunkévá téte
le.

HA A KIÁLLÍTÁSNAK ez

Emlékezés Leninre
Az Eötvös egyetem színpadának műsora 

a megyei könyvtárban
A megyeszékhely újvárosi: tunk ízelítőt, nem csupán, s 

részének kis szellemi gócé- nem is elsősorban a kései 
ban, a könyvtár klubjában utókor emlékidézéséből. Azét 

gyakran köszönthetünk vendé- . a Leninét, aki „világmegíor- 
geket, neves művészeket, gató’x-tannivaiói közepette sem 
Ugyan a közönség általában . feledkezett meg arról, hogy 
nem akkora számú, mint Gorkijnak a gyógyuláshoz Ve- 
amennylt Újváros adhatna. .zető utazáskor iiajócsatlako- 1 
Ezúttal azonban, úr"' véljük, zásról! gondoskodjon; s meg- 
a meghittséget fokozta, hogy fordítva, a legmindennapibb, 
az emlékezés mécsét rhűso- ' 'égamberibb szituációban .«a-™ 
rukkal meggyújtó egyetemis- feledkezett meg a proletárok- 
ták, az Eötvös Loránd Tudó- ról. Utánozhatatlan nagyságá- 
mányegyetem Egyetemi Szín- nak titka valahol itt is van: 
padának tagjai kisebb közön- rengett a föld lépteitől, s 
séggel néztek szemközt, ke- mégis oly gyöngéden tudott 
restek kontaktust. (Ök egyéb- megsimogatni egy kócos 
ként a megyében másutt is gyerekfejet ez az egyszerű, 
megfordultak e hónap során történelmien nagy ember, 
Emlékezés Leninre című mű- ' mint kevesen, 
sorukkal). Vlagyimir Iljics Mindezt az irodalmi össze- 
emlékét felidézni ilyen köz- • állítás, s az egész est légköre 
vétlen környezetben — ezút- jól tükrözte; s azt is, hogy 
tál, csendes, baráti beszélge- tulajdonképpen mindig s min- 
téshez hasonlóan, bensősége- djg újra fel kell fedeznünk 
sen igazabbnak tűnt. Amit Lenint. A fiatalabb nemze- 
az Egyetemi Színpad tagjai a déknek is lépésről lépésre vé- 
színjátszás-előadás érteimé- gjg kell járnia a megismerés 
ben (nevezzük pódium-pro- útját — ezért láttuk különös 
dukciónak) teljesítményként örömmel, hogy a műsort a 
nyújtottak — kellemes estét fiatalabb korosztályból is töb- 
szerzett nekünk. Amit gon- ben meghallgatták, 
dolatilag, intellektuális él

Születésének századik év
fordulóján úgy emlékezhetünk 
legméltóbban Leninre. hu 
nem ma, hanem holnap is, 
holnapután is. mindig köz
vetlen kontaktusba vagyunk

ményként adtak — nyugtala
nítóan szép volt.

Az együttes műsorösszeál
lítása hangsúlyozottan a mai, 
teljesebb Lenin-portré kon
túrjait rajzolta meg. A kora
beli dokumentumokból, kor
társak illetve Lenin a kor
társakhoz szóló személyesebb 
megnyilvánulásaiból is kap-

A találkozás — pontosabban 
az újratalálkozás — élmé
nyét kaptuk, egy-egy gesztus 
ráismerésének örömét, gon
dolkodása, emberi-politikusi 
tartása mélyebb megértését. 
Érdemes volt meghallgatni az 
egyetemista fiatalok tolmá
csolta üzenetet.

(j)

mokratikus Köztársaságban, a vele. Nem ájtatos áhítattal, 
mi harcunk fejadag-élelme- hanem a magunk küzdelmét 
zésŰ végvárában ” tapasztal- vállaló megértéssel, 
tam. Nem élni vissza a fel-
ktnálkozó külön-lehetőségek- (jcukci)

Rádió- és tv-müsor
KOSSUTH BÁDlO perc tudomány. 12,00: Zenekari

d oá • t r .- j : . xt I» - - , muzsika 12,40: Házunk tája. A8,2ő: Verdi: Nabucco. Negyfel- _  . . . . .
vonásos opera. 10,59':' herényi F*!«rádidv műsora. 13,03: Dell y

TtóESi, é§ pd.vardi fTibor énekel. 
13,40: Orvosi takácsok: A maga
tartás — gyógyászatról, (Ism.). 
14,00: Kettőtől—hatig... 18,10: Kis 
magyar néprajz. Szerkeszti: Or- 
tutay Gyula, 18,15: Hölgyválasz. 
Készletek Kánki György operett
jéből. 38,45: Pedagógusok. 19,00: 
Jó. estét, gyerekek! 19,05: Ama
deus Webersinke' Bach-estjfe. Kb. 
21,00: Nőtacsokor. 21,40: Atlasz. 
Világgazdasági figyelő. 22,00: Ze
nekari muzsika. 23,15: Zenés já
tékokból.

Miklós gordonlcázik. 11.30: A 
Szabó-család. (Ism.). 12,20: Ki
nyer ma,? 12,30: Tánczenei kok
tél. "13,15: VerbünkoSok, népda
lok. 13,5.0: Válaszolunk halig ató- 
inkriak! 14,05: Belgiumban jár
tunk. . . Zenés beszámoló az Ifjú 
Zenebarátok kamara kórusának
hangversenyeiből. 14,30: Nőkről 
— nőknek. 15,10: Helm: Vidám 
alkotás — nyitány. 15,18: Magyar 
századok. Förr a világ. . .  Irta: 
Hegedűs Gé/a. (Ism.). 16,05: Da
lok Leninről. 16,19: Mi az a sze
relem? Gárdonyi Géza elbeszélé
sének rádióvált. (Ism.). 16,39:
NéPdalgyűj tő-úton" Kodály Zoltán 
nyomában. 17,20: Lemezmúzeum. 
Vivaldi: A négy évszak. 18,07: 
Leninváros Magyarország térké
pén. 13,23: A zene nem ismer 
határokat. . .i Közös szórakoztató
zenei műsor a kölni, a londoni, 
a monle-carloi, a luganoi, a gen-

TELEVlZIÖ

9,00: Maigret felügyelő. George 
Simenon bűnügyi regényénekíi, a bécsi, a dublini és a ljubl- , .

Janai rádióval. 19.25: David magyarul beszélő tv-iilmváltoza-
Gjsztrah hegedül. . 19,39: Lenin t a. Az öreg hölgy. (Ism.). 9,50:
1870—1970. 20,5.8: Könnyűzene
Bródy Tamás szerzeményeiből. 
21,14: Lendvay- Kamilló: Oroge- 
nezis — Uj hegyek születtek — 
oratórium. 22,15: Shrudinák Ala
jos szíriai jegyzete. H. rész. 
22,25: - Néptáncok. 22,40: A • mo
dern történetírás problémái. An- 
nakes történeti iskolája. 23.00: 
Történelmi operákból. 0,10: Köny- 
nyű hangszerszólók.

PETŐFI RADIO

8,05: Angyal Bandi — népdal
játék. (Ism.). 8,42: Leninizmus,
nemzeti érdek, nemzetköziség. 
8,57: Fúvószene. 9.10: Kíváncsiak 
Klubja. (Ism.). 10.00: A zene
hullámhosszán. 11,55: Néhány

kedvezményes áron, tíz szá
zalékkal olcsóbban vásárol
hatja meg a lakosság téli 
tüzelőjét. A kedvezmény a 
közűiét« két nem érinti.

Megyénk TÜZÉP-telepei, a 
kedvezmény időszakára ősz- 
szesen 186 ezer mázsa sze
net és 7700 mázsa brikettet 
kapnak, illetve értékesítenek 
olcsóbban. Ebből a készlet
ből a tatabányai és a tatai 
telepek 65 ezer mázsa tata
bányai szenet árusítanak, a 
dorogi, esztergomi, nyerges
újfalui és a lábatlani TU- 
ZÉP-telepek 80 ezer mázsa 
dorogi A. diót és háromezer 
mázsa tokodi A. diót, az 
oroszlányi telep pedig orosz
lányi szenet hoz forgalomba 
kedvezményes áron. A komá
romi, ácsi. nagyigmándi, va
lamint a kisbéri és a ba- 
konyszombathelyi ÁFÉSZ-te- 
lepek tatai brikettet értéke
sítenek. Ha ez a mennyiség 
elfogy a telepekről, a vásár
lók ismét az eredeti árakon 
kapják meg a szenet. A nyá-

A  k u b ik o s o k gazdájá- V  M  a V 1  m 1  V fa alatt ettek az emberek —
______ ___________ nak, a I l / I  9  I / 1 tavaly étkezdét építettek szá-
Komárom megyei Tanács Üt- X a  U X I a O I V  mukra. Az 1. számú építésve-
építő Vállalatnak, 1970-re 60 zelőség munkásszállásán a
milliós az útépítési terve. Ez is kimerészkedtek: a Dorog ság növelését tenné lehetővé, frissen meszelt szobákban fe-
az összeg csak az új utak épí- —Esztergom hőtávvezeték — magyarázza a főmérnök. hér vaságyak, kényelmes mat-
tésére kötött szerződéseket mélyépítésére kötöttek szerző- A kubikosok átlagkeresete a rácokkal, külön szekrények az 
tartalmazza, s mintegy 11 szá- dést. Útépítési munkát végez- vállalatnál 2600—2800 forint ételnek és a ruháknak, új
zalékkal több az 1969. évi- nek Tatabányán, Oroszlány- között mozog. Nem is nagyon székek, asztalok fogadják a
nél. ban, Komáromban, Esztergom- mennek el innen. 1968-tól, látogatót. Megfelelő körülmé-

Az év első hónapjai az elő- ban, Tatán. másfél év alatt megváltoztat- nyék között élnek, akik itt
készítő munkákkal teltek el. A -.. . . . ták a szociális körülményeket, laknak. A bejárók 50 százalé-
dolgozók közül az idén senkit , . . .. . ’ A 340 fős munkásállományból kát a vállalat saját gépkocsi
séra kellett fagyszabadságra ?' «irHófának ir-T 120 dolgozó munkásszálláson ján szállítja, ezzel csökkenti
kniHani n nW ,,ak a ™ w k á . „yj^ával saját műhelyükben lakik- Az a körülbelül száz az utazással töltött időt.küldeni. Dolgoztak a melegká- 
tyúzó anyagot előállító tele
pek, földmunkákat végeztek, 
saját műhelyükben pedig a 
gépeket javították, készítették

készítenek munkagépeket. Űj 
technológiát dolgoznak ki a jár
dák építésének termeléke-

ember, aki még vándorszállá
sokon hajtja álomra a fejét, 
a közeljövőben kerül új mun-

T ö m ö rk é n y István még 
azt írta a 

tavasztólkásszállóra. Elhelyezésük gyors kubikosról, hogy „ravaszról 
nyebbe tete ere stabilizációs meaoldása érdeli  _ váiS at- őszig szabad eg alatt tábo-elő a tavaszi-nyári szezon- ^ ^ e k e t  folylatnak* a hö°-

ra.
— A rossz időjárás, a hosz- 

szúra nyúlt tél ellenére is, már 
5 millió értékű a befejezett 
útépítés — mondja Henzer 
Antal főmérnök.

mok—cement keverékekkel, a 
kivitelezés meggyorsítására.

— Nagyon fontosnak tartjuk

nak, hiszen tavaly, csak a 
somodori szállásért 650 ezer 
forintot fizettek ki.

Űj munkásszállók
a helyi útépítésre alkalmas mellett, korszerűsítik a régie- 
anyagok felhasználására irá- két: fürdőket, öltözőket építe-

roz”. Ez már a múlté. És a 
„kubik” is a múlté, legfeljebb 
a neve őrződik meg — a jól 

építése felszerelt munkásszállások, 
szállítóeszközök, és a munkát 
megkönnyítő gépek mellett. — 
Irigyelni azért ne irigyelA vállalati belső utak épí- nyúló kísérleteket. — Ez a nek, a konyhákban villanytuz- v f , ..

tése, és az útfenntartási mun- szállítási költségek nagymérté- helyeket helyeznek el. A tatai oket • ■ • If=y sem itonnyu. . .
ka mellett most új területre kű csökkenését, a gazdaságos-keverőtelepen nemrég még a B. .?.

Korszerűbb háztájit.. .  II. rész. 
(Ism.). 10,10: Irodalmi utazás

'Skóciában. Dokumentumfilm. 
(Ism.). 11,00: Az ezeréves per.
Riportfilm. (Ism). 17,53: Hírek. 
16,00: Költők egymás közt. Simon 
István bemutatja Apáti Miklóst. 
18,10: Napilapok hetilapok... Mi
ről ír a világsajtó? 18,25: Korsze
rűbb háztájit. IV. rész. 18,50: 
Reklámműsor. 18,55: Esti mese. 
19,05: Leninváros — a huszon
négy évesek városa. Riportfilm. 
20.00: Tv-hiradó. 20.20: A döntés Tv- 
oratórium. 21,00: Esti muzsika: 
Beethoven — III. (Esz-dúr) Eroi- 
ca-szimfónia. A Magyar Állami 
Hangverseny zenekart Ferencsik 
'János vezényli. 21,50: Pamir ’69. 
Kelet fényes közepe. 22,15: Tv- 
híradó — 2. kiadás.

BRATISLAVA! TV
10,25: Tv-híradó. 16,45: Háborús 

napló. 32.: Berlin eleste. 17.00: 
Vásári másodpercek. 17.35: Kö
zépiskolások műsora. 18,20: Nap
jaink szemével. Publicisztikai 
film. 10.00 Tv-híradő. 19,30: Vla
gyimir Ujics Lenin. Dokumen
tumaim. 20,00: Július 6: szovjet 
történelmi film. 21,50: Tv-hiradó.

MOLNÁR
SZAKMUNKÁSOKAT, 
karbantartó 
ASZTALOST. 

GÉPLAPAT KEZELŐ 
GABONA- 
MUNKASOKAT. 
VAGONRAKODÖKAT 
felveszünk.
BUDAI MALOM. 
Budapest, XI., 
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Telefon: 253—813.


