
19T1. június t .  recrda D O L G O Z Ó K  L A P J A

Magyar— szovjet 
nötalálkozó SzoraMen
Tíz szovjet asszonyt lá ttak  

vendégül hétfőn Szomódon. 
A találkozót a békehónap 
alkalm ából a Hazafias Nép
fron t és a Vöröskereszt ren 
dezte.

A találkozón részt vettek 
a község vezetői. A z1 ünnep
ség író-olvasó találkozóval 
kezdődött a község film szín
házában, Jókai Anna írónő 
részvételével. F .t követően a 
párklubban fehérasztal m el
lett alakult ki bensőséges 
baráti beszélgetés a helybeli 
asszonyok és a szovjet ven
dégek között.

Tanácskozások
szociá lpo litika i

kérdésekről
Vöröskeresztes titkárok és 

tanácsi szociálpolitikai elő
adók az elm últ hetekben Ta
tabányán m egtárgyalták az 
öregek ellátásával és a cigány- 
kérdés megoldásával kapcso
latos időszerű megyei tenni
valókat,

A komáromi járás vörös
keresztes titkárai kedden 
Pervátpusztán. a szociális 
otthonban gyűltek össze. Dr. 
Oswald Lajos, . a megyei ta 
nács szociálpolitikai főelő
adója ta rto tt beszámolót. Az 
ism ertetettek alapján  h a tá
rozták meg a járás most so
ron következő leglényege
sebb szociálpolitikai tenn i
valóit. A Vöröskereszt je len
tős részt vállal a feladatok 
elvégzéséből.

A tatabányai péksegédek 
sztrájkja — a íőispáni jelentés 

tükrében *
A „Vérvörös csütörtök"’ évé- mennyiségben kétféle röpcé- 

ben, 1912-ben egyre feszül- dulat küldött, hogy azt a  bá- 
tebbé vált a politikai légkör a nyam unkások között ossza 
m unkástelepüléseken. S ztrájk  szét.
sztrájkot követett és a köve
telések 'gyújtópontjában  nem 
is annyira a bér növelése, m int 
inkább a politikai hatalo
m ért folyó választójogi tö r
vény megfelelő átalakítása 
állt- A dolgozók egyre céltu
datosabban igyekeztek alkal
m at találni arra, hogy szavu
kat hallattassák és akaratu 
kat érvényre ju ttassák a köz
életben, az állam  törvényho
zásában.

A következő év (1913) ja-

„Ez a Nagy István (zala-
szentgróti születésű 38 éves, 
r. kát., özvegy, 2. gyermek aty
ja)” — ír ja  a főispán jelenté
sében — „G áncsán Viktor ne
vű szintén péksegéd (zalapá- 
kai születésű, 29 éves, nős, 
r. kát., 2 gyermek atyja) tá r 
sával együtt megkísérelte Ta
tabányán, hogy a tömeg
sztrájk m ellett agitáljon. A 
bányászok között az ide m el
lékelt rö p ira ltó l és felhívás-

_______ _ _ ____  _ bol néhány száz példányt szét
nuárjában a belügyminiszter osztottak. Ebbéli ténykedé-
bizalmas rendeletben utasí
totta a közigazgatási hatósá
gokat, hogy fokozott m érték
ben figyeljék a munkásság 
megmozdulásait és a várható 
töm egsztrájkra való legki
sebb készülődés jelét is je
lentsék és igyekezzenek azt 
csírájában elfojtani. E bizal
mas rendeletre jelentette 
K ürthy István, az akkori Ko
m árom  megyei főispán, hogy 
a hatáskörébe tartozó két tör
vényhatóság területén csupán 
Tatabánya „.kisközségben”, a

sük lelepleztetvén, a  bánya
társulat őket, a társulati pék- 
műhelyből, ahol alkalm azva 
voltak, nyomban elbocsájtot- 
ta, a járási főszolgabíró pe
dig, m int a  közbiztonságra ve
szélyes egyéneket, a járás te
rületéről egyszer és m inden
korra kitiltotta. Ezen eljárás
ra a bányatársulat összes pék
segédei, akik kivétel nélkül a 
szakszervezet tagjai, sz trá jk 
ba léptek, m ire viszont a  bá
nyatársulat nyomban vala
m ennyit elbocsájtotta, s őket

MÁK bányatelepén volt ész- más m unkaerőkkel pótolta
lelhető a töm egsztrájk előké
szítési kísérletének nyoma. 
Ugyanis Buchir.ger Manó, a 
szociáldem okrata p á rt titkára

Ezzel a rend egyelőre legalább 
helyreállt.”

így zajlott le a tatabányai 
péksegédek sztrá jk ja 1913.

Nagy István tatabányai la- február 20-án. Az uralkodó 
koshoz, a M agyar Általános osztály elnyomó gépezete
Kőszénbánya Rt. által 
ta rto tt pékm űhelyben 
mázott péksegédhez levelet in
tézett, s szám ára nagyobb kát.

fenn- szemrebbenés nélkül utcára 
alkal- dobta a sztrájkolni merészelő 

osztálytudatos pékm unkáso-
L. Z-

Új háztömbök az esztergomi 
Budai Nagy Antal utcánál

A 1,67 lakás a hivatalos határozzuk meg, hogy a há
té r  vben szereplő elnevezés rom, egyenként 5 szintes la-
szerint a Laposi dűlőbe kerül, kőtömb a Budai Nagy Antal 
Esztergomban azonban keve- utca és a Schweidel József ut- étkezőf ülkésnek készül 48 A 
sen vannak, akik pontosan ea közötti területen emelke- 
tudják, hogy melyik ez a te- dik majd.

dig 55 lakás kap helyet. Ezek 
közül 12 lesz egyszobás és et- 
kezőfülkés. Másfélszobás és

rület. Jobban ism erik, ha úgy

Három tanulmányi 
tábor fizikai dolgozók 

gyermekeinek
A megyei tanács végrehaj

tó bizottsága nagy figye
lemmel kíséri a fizikai dol
gozók gyermekeinek iskolai 
tanulm ányi eredndtenyeit. H a
tározatot hoztak arról, hogy 
a legtehetségesebbeket á tla 
gon felüli tám ogatásban ré 
szesíti.

A megyei tanács művelő
désügyi osztálya ennek szel
lemében lehetővé tette, hogy 
ezek a fiatalok nyáron h á
rom tanulm ányi táborban 
gyarapíthassák ismereteiket. 
Az első július 12-én nyílik 
meg. ö tv en  diák számára 
m atem atika és fizika előadá
sokat tartanak . A tábor Vá
con lesz, Pest és Komárom 
megye kulturális együttm ű
ködési terve alapján  szervez
ték meg. A m últ esztendő
ben a Pest Vnegyei fiatalok 
jö ttek  el Komárom megyé
be. Esztergomban a Martos 
F lóra kollégiumban tanultak. 
Az idei táborozás költsége
it, m integy 25 000 forintot 
teljes egészében a megyei 
tanács fedezi.

A másik két tábor augusz
tus első felében nyilik. Az 
egyik a Búbánat völgyben lé
vő campingben kapott he
lyet. Ide a VIII. általánost 
végzett jövendőbeli középis
kolásokat is meghívták. Az 
első és második osztályos 
középiskolásokkal hum án tá r- 
gvakat tanulnak majd. A tá 
borban 120 gyerm eket ok
tatnak. A költség 60 000 fo
r in t körül lesz és ezt is te l
jes egészében a megyei ta 
nács vállalta magára.

A harm adik tábor Buda
pesten nyílik meg. I tt  olyan 
III. osztályos középiskolások 
gyarapíthatják  tudásukat
akik az egyetem bölcsész-ka
rá ra  készülnek. Ide előrelát
hatóan 10 tanulót hívnak 
meg.

A teljes építkezés egy hek
tárnyi terü letet foglal el. Eb
ben benne van a több m int 
8000 négyzetméteres park a 
csaknem 2000 négyzetméter
nyi úthálózat és az 1300 négy
zetméteres parkolótér. Már 
ezek az adatok is arra  utal-

legtöbb lakás — szám szerint 
107 — kétszobás és étkezőfül
kés lesz.

Mindegyik lakrészhez fü r
dőszoba és beépített bútorok
kal elláto tt konyha tartozik. 
A lakásokat bekapcsolják a 
távfűtésbe. így központi me-

nák, hogy korszerű lakásokat legvíz-szolgáltatásban része- 
építenek. A tanács sa já t fej- su n̂ek. A konyhákban^ pro- 
lesztési alapjából 51 millió pánbután-gázzal működő tűz- 
forintot meghaladó összeget helyet állítanak be. Érdemes 
fordít az új házak elkészítő- megemlíteni, hogy a tervek
é r e .  ben jelentős költséggel szere-

A három tömb közül kettő- pel a távbeszélő hálózat meg- 
ben 56—56 lakás, egyben pe- építése is.

A szakszervezeti bizottság önbírálata
P á r t ta g g y ü lé s  a  lá b a t la n i  p a p ír g y á r b a n

ZUHOGOTT a m ostanában A politikai nevelő tevékeny- körültekintéssel osszák szét •  
m indennapos eső. Az öreg ség érdekében szakszervezeti szakszervezeti segélyt. A szo- 
gyár művelődési term ébe iskolát is szerveztek. Az öreg cialista brigádok m unkáját 
h irdetett párttaggyűlésre ázott gyárban ez sikeresen befeje- 
em berek tucatjai érkeztek, ződött, de az új üzemben fél- 
nagy serénységgel. Az új gyár beszakadt az oktatás. A hali- 
elég messze fekszik, gondot gatók érdektelensége^ és az 
okoz ezeknek a közös rendez- előadók rossz felkészültsége 
vényeknek a m egtartása. Ért- okozta a  sikertelenséget, 
hető, ha a több m int 100 párt- a  bajoknak három  közös 
tagból jó néhány hiányzott, ki oka van. Az egyik az új dol- 
igazoltan, ki anélkül. gőzök összeszokottságának sadaimi m unkát munkaidőn

Aranyos Antal párttitkár hiánya. A m ásik a közömbös- tói is lehet végezni. Szükség 
köszöntötte a  kom m unista ség a kollektíva legfontosabb van a kom m unisták peldam u- 
kollektívát, m ajd beszámolt a problémái iránt. A harm adik 
pártvezetőség tevékenységéről, az aktivitás hiánya. Sajnos, 
am elyet a legutóbbi taggyűlés ez a szocialista brigádok tag- 
óta tö rtén t események hatá- ja inak egy részénél is tapasz- 
roztak meg. Bejelentette, hogy talható.
öt tagfelvételi kérelm et elfő- Az elemző jellegű, a bajokat

ST’S J . i Ä . f ' J Ä “ !  w “ »  * - »móló nyomán élénk vita bon
takozik ki. Van, aki kétkedés
sel fogadja a beszámolónak a
m últ évi káoszra vonatkozó kom m unista szakszervezeti ta- 

zottság újjáválasztása óta vég- m egállapítását, mások pedig Sokra is vonatkozik. A szak- 
zett tevékenységről és a szó- egyetértenek Szalai Béla sza- szervezet pártirányítása nagy 
cialista brigádok helyzetéről. vaival Egyesek túlzottan ön- követelm ényeket jelent a 

Soha önkritikusabb beszá- kritikusnak (téUk a beszámo- kom m unistákkal szemben. A 
mólót Szalai Béláénál! Né- , , .
hány jellemző 1 > s

új párttagoknak kiosztotta a 
tagsági könyvet. Ezután fel
kérte Szalai Béla szb-titkárt, 
hogy számoljon be a párttag
gyűlésnek a szakszervezeti bi-

egy esztendőben ne csak egy
szer értékeljék. Sajnos, tavaly 
ez történt.

Aranyas Antal: A 11 tagú 
szb-ben 7 kom m unista van. 
A párttagok m unkája .is kí
vánnivalót hág. hátra. Tár

án a kommunisták példam u
tatására. A szakszervezet tú l
zottan az érdekvédelmi teen
dőket helyezte előtérbe. A fe
gyelem m egszilárdításában az 
em berek nevelésében is előbb
re kell lépni.

Burai Béla, aki a járási 
pártbizottság képviseletében 
vesz részt a taggyűlésen, 
hangsúlyozza, hogy a  b írálat a

m egállapítás: *“*’ ;iVpn hansvé- szakiak patronálják. Az új
A szakszervezeti tevékenység h°Sy pontosan ilyen nanBve- ------- _________ A , ,

vélekednek, szocialista brigádokat a m ű

dolgozók tömegéből törzsgár*a m últ év második felében értékelésre volt szükség,
kaotikussá vált. A szakszer- m ert ez a fajta  hozzáállás m a- aa t Kea Kovácsolni, 
vezeti bizottság rugalm atla- gában hordozza a  mozgalmi A taggyűlés jó hangulatban 
nul, kellő előielátás nélkül élet fellendítésének igényét is. ér véget. A kom m unisták ;e -  
végezte m unkáját. A terv- Néhány m egállapítást konkré- gítik a  szakszervezetet, hogy 
szerűden, kapkodó, „tűzoltó tan is érdemes megemlíteni. végleg kikerüljön a  hullám -
Í S i T Í z a i í L T v e L t i ^ f e t  Sárost János: Nagy a szer- völgyből. Különösen az embe- 
minden területét. Az okok: vezetlenség az új gyárban. A rek nevelésében akarnak  az 
Ebben az időben mintegy 600 m unka állandóan akadozik, eddiginél többet nyújtani. Ezt 
m unkást vettek fel a  gyárba Ha van papir, akkor nincs I v á n ja  az egész gyár érdeke.
és a  létszám hirtelen szinte a mas fontos kellék — és meg- HOGYAN IS mond i a
három szorosára duzzadt. Az - - - - - -  - J
öreg gyárból nagy számú dol
gozót áthelyeztek az új üzem

fordítva. Egy kalapácsmyelért Lenin? A szakszervezetek 
egy kilom étert kell gyalogolni. kommunizmus előiskolái.

a
____  A

be. Az irodákat is átköltöz- A dolgozókkal néha nem olyan lábatlani papírgyárban sok 
tették. Az üzem próbaindulá- hangon beszélnek, m int ahogy még a  tanulnivaló ezen a  nagy 
sa szinte m inden energiát le- az t megérdemelnék. iskolán,
kötött. A szakszervezeti bi- Varga Sándorné: Nagyobb (dkl)
zottság, a  szakszervezeti ta -  _
nács és a  bizalm i hálózat lé t
száma lecsökkent, s ez nagy
ban befolyásolta a  szervezeti 
életet.

Mindenki nagy figyelemmel 
hallgatja az szb-titkár szava
it. S az érdeklődés akkor sem 
lankad, am ikor a  vezetőség 
újjáválasztásáról és a  szerve
zeti élet konszolidálásáról esik 
szó. A kom m unisták rokon- 
szenvvel veszik tudomásul, 
hogy a  szakszervezeti vezetők 
ma sem elégedettek a  helyzet
tel, javítani kívánják  a dol
gozók körében végzendő ne
velő, felvilágosító tevékenysé
get.

A sok új dolgozó közé ke
vésbé öntudatos em berek is 
keveredtek. Velük különös
képpen törődni kell, ha ki 
akarják  alakítani a szilárd és 
összeforrott gyári közösséget.

Készülnek az országos 
úttörőtalálkozóra

M ár m egkapta a meghívót M ár elkészült az országos 
az a 123 úttörő, akik megyénk találkozó „m enetrendje” is és 
csapatait képviselik a buda- színpompás, látványos ün- 
pesti jubileum i úttörőtalálko- nepségsorozatot igei a nagy- 
zón. Június 5-én egy sor k ü - ' szabású rendezvény. Megyénk 
lönvonat indul az ország kü- ú ttörőit a budapesti, II. kerü- 
lönböző részeiből a főváros leti pajtások lá tják  vendégül, 
felé, és viszi a nagy találko- és a kerületi úttörőelnökség 
zóra a sok ezer vörös nyak- gondoskodik a p rogram juk 'ö l 
kendős küldöttet. Megyénk is. Az első napon a fő ese
ti ttörőinek vonata Kom árom - mény: megismerkednek a 
ban. Tatán és Tatabánya-A l- vendégek a kerülettel, ésm eg- 
s.Sn veszi fel a pajtásokat, és tekintik  a jubileum  tiszteleté, 
ezeken az állomásokon kis ün- re  rendezett kiállítást, 
népség keretében köszöntik a
küldötteket a városi úttörőel
nökségek.

A Far nádi frontbrigád portréja

Több mint kétszázan vannak
A frontbrigád portré já t tortalanságról. Szívesen kel

tőbb szempontból is érdemes tek útra, s  teszik ezt a  jövő-
megrajzolni. A legnépesebb ben is, ha a  meglévő gyakor-
ilyen kollektívája a vállalat- latnál jobbra tesznek szert a
nak. Tagjainak több m int a tapasztalatcserén. Ugyanakkor
fele az üzemet koszorúzó köz- egy kicsit misszionáriusai is
ségekből já r  munkahelyére, de kiforrott munkamódszerük-
akadnak köztük Pilisvörös- nek, munkaszervező metodi- egyént a  kollektívához kap-
várról bejárók is. Szorgalma- hajuknak, önzetlenül adják á t csolja.
san, eredményesen dolgoznak, tapasztalataikat más üzemek- \  sok egyéb m ellett a rra  is
A napi 125 vagonos üzem tér- nek is. A XVII-es aknaiak a ügyelni kell egy ekkora bri-
melésének mintegy 75—80 megmondhatói, hogy ettől sem Eádnál. hogy mindenki eleget
százalékát ők term elik. A lta- zárkóznak el.
Iában három  frontot m űvel- a  frontbrigád népes

frontm esterek két-három  nap
ig is tárgyalják, vitatják , ki
nek mennyi jusson a  ju talom 
ból. A legfontosabb a siker
hez való hozzájárulás m érté
ke, de ezen tú l az egész m a
gatartás, amely az illető

mun-

A dorogi szénmedencében 
mintegy 180—200 brigád vesz 
részt a szocialista brigádm oz
galomban. Kétezerhétszáz, 
kétezernyolcszáz m unkás és 
műszaki beosztású dolgozó 
tömörül e brigádok soraiba.
Szerepük, jelentőségük nagy, 
a vállalatra háruló feladatok 
megoldásának derékhadát 
képviselik. A szénmedence 
szocialista brigádjainak gaz
daságilag realizált vállalása a 
harm adik ötéves tervben 
78 849 999 forintot te tt ki, ami
árbevételi többletként jelent- eset, hogy mind a 125 vagon száma több m int
kezett, ugyanakkor több e brigád m unkahelyeiről ke- Nem könnyű ennyi
m in t 7 millió forin t önkölt
ségcsökkentést is eredm énye
zett. A reprezentatív  ered
ményhez a szocialista brigá
dok különböző m értékben já 
ru ltak  hozzá. Mi most a sá
risápi XIX-es aknán dolgozó,
több m int 200 £ös frontbrtgá- szerébe, s e mennyiségből
dot szeretnénk bem utatni, 241615 tonnát a 824-es front-
Farnadi József írontbrigádja brigád term elt ki.
három szor nyerte el a szocia- Nemcsak ennyi az, am i é r 
lista brigád címet. Legutóbb Bemeik csokrát adja. Elmond-
122-en érdem elték ki a bronz- hatjuk  róluk azt is, hogy a ju talm ak elosztására kerül 
jelvényt. A jutalomösszeg el- üzemi, de szénmedencei vo- a sor, hiszen nem egyformán 
érte az jj8 000 forintot. Ezt n a ikozásban is úttörői, kéz- járu lnak  hozzá a  brigádtagok .icáeos lehet 
megelőzően a m últ év utolso deményezői az új, haladót- az összeredményhez. Sok m in- 
negyedévében ők nyerték el a tabb, term elékenyebb techno- dent mérlegelni kell, még 100 
60 000 forintot kitevő célju- légióknak. Szó sincs náluk forintos jutalomkülönbségek 
taimat i*. valamiféle idegenkedésről, ba- esetén is, Előfordul, hogy a

tudjon tenni egyéb társadalm i,
■ -  - kulturális kötelezettségének

nek egyidoben. \  olt ^rr.ar ra kacsapat, hiszen tagjainak is, m ert a „szocialista módon
kétszáz, élni” fogalm ába ez is beletar- 

.... . , , - - em bert tozik. A sárisápi művelődési
rult a felszínre. M últ évi á t-  egy brigádban összefogni, s a ház énekkarának m integy fe- 
lagteljesitm ényük 108.8 sza- közös cél érdekében irányíta- 
zalék volt. Csak a szemléié- ni. Úgy szervezni a munkát, 
tesebb példa kedvéért em lít- hogy minden feladatra az ah- 
j ük, hogy 1970-ben a XIX-es hoz leginkább értő  em ber 
aknáról 343 257 tonna szén ju - kerüljön. M árpedig akkor 
to tt el az ország energiarend- igazán eredményes a munka,

ha m indenki azt végzi, am i
hez a  leginkább ért. És még 
az ilyen alapon történő m un
kamegosztás esetén sem le
het egyforma a mérce, am ikor

le ebből az üzemből kerül ki. 
Sokan tagjai a brigádból a 
helyi fúvós zenekarnak. Akad
nak köztük sportolók is. Töb
ben munkásőrök, akiknek a 
munkaidőn tú l is megannyi el
foglaltságuk van.

Szó sincs arról, hogy m ind
ez karikacsapás m ódján megy. 
Éppen azért szeretnénk n é
hány folytatásban megrajzolni 
e brigád arculatát, m ert sok
színűsége mások szám ára is

(Folytatjuk)

Gordos Géze

Június 6-a, vasárnap a köz
ponti ünnepség napja. A Hő* 
sok terén  lezajló nagyszabású 
díszfelvonuláson mintegy 20 
ezer úttörő vesz részt. Ott ha
lad m ajd a m enetben a híres 
páncélautó, harsonások, dobo
sok vonulnak fel. Ott lesznek 
a felvonulók közt a vörös se
lyemzászlóval k itün te te tt csa
patok képviselői, a különböző 
szakegységek — a tűzoltók, a 
vízi úttörők — pajtásai, és a 
sportolók, a  népviseletbe öltö
zött gyerekek ta rka serege is 
érdekes színfoltot jelent.

A KISZ-fiatalok helikopter
ről üdvözlik a fiatalabb test
vérszervezet tag jait és „virág
eső” hull m ajd a magasból a 
jubileum  tiszteletére.

Délután vizi parádé zajlik 
le a Dunán, nagyszabású ün
nepi m űsorra kerül sor a 
margitszigeti szabadtéri szín
padon és az Erkel Színházban, 
este perig tűzijáték  szórakoz
ta tja  a főváros lakóit és a 
vendégeket.

Június 7-én, hétfőn ism ét a 
II. kerü le t vendégei lesznek 
az ú ttörők és ellátogatnak a 
Vidám Parkba is. Június 8- 
án. kedden nagyszabású hadi
já tékot rendeznek a ‘ Farkas
hegyen igazi harci ..játékok” 
— páncélosok, gépkocsik — 
kíséretével. Este lampionos 
felvonulás keretében megko
szorúzzák a gellérthegyi hősi 
emlékművet.

Nemcsak a gyerekek, az 
úttörővezetők szám ára is moz
galmas lesz a jubileum i ta 
lálkozó. A Parlam ent kongresz- 
szusi term ében ünnepi ülésen 
lá tják  vendégül a  felnőtt ven
dégeket. Megyénkből hét ú t- 
törővezetü kapott meghívást 
erre az eseményre,


