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A CSOLNOKI BÁNYÁSZOK ( 
FELHÍVÁSA

A
Uj győzelmek elérésére hívják versenyre 
megyénk dolgozóit a csolnoki bányászok A NÉPI DEMOKRÁCIÁKBÓL

A párt Központi Vezetősé
gének határozatai a kormány- 
programul és azok szellemé
ben napvilágot látott rendele
tek, ma pedig már e határoza
tok és rendeletek eredményei 
is bizonyítják, hogy nálunk 
minden az emberért, az 
ember jólétéért, az életszín
vonal emeléséért történik. 
Ugyanazok a határozatok 
azonban, melyeknek végre
hajtása nyomán a jólét szü
letik, meghatározzák a jó
lét biztosításának módjait is. 
Ezek között — a jóiét emelé
sének módjai között — első
ként említi a Központi Veze
tőség határozata a szénterme
lési terv napról-napra való 
teljesítését. Nem szorul bő
vebb m agyarázatra, hogy szén 
nélkül nincs, nem lehet több 
iparcikk, szén nélkül nincs 
mezőgazdasági gép, ami pe
dig a több élelem alapvető 
előfeltétele, saén nélkül nincs 
világos, meleg otthon, egy
szóval: szén nélkül nincs jó
lét.

Most, hogy a Központi Ve
zetőség határozata és a kor- 
mányprogramm után a terme
lés fokozottabb és közvetle
nebbül az életszínvonal emelé
sének ügyét szolgálja, bányá
szaink is fokozottan érzik a 
frh 'lS jséget Ezt a feWtösrfg- 
érzetet tükrözi már az elmult- 
évi termelési eredmény is: az 
évelejn nagy lemaradás el
lenére a dorogi tröszt is tel
jesítette évi tervét. Ezt a fe
lelősségérzetet bizonyítják a 
csolnoki I-es akna bányászai
nak versenyfelhívása is. Ez a 
versenyfelhívás azonban még 
az egyszerű felelősségérzetnél 
is több: harcos kiállás a párt 
politikája mellett.

„Pártunk Központi Vezető
ségének 1953. évi júniusi és 
októberi határozatai megjelöl
ték az utat dolgozó népünk 
életszínvonalának, jólétének 
az eddiginél gyorsabb ütem
ben való emeléséhez. . .  En
nek az új politikának eredmé
nyei máris megmutatkoznak az 
életszínvonal jelentős emelke
désében" — írják versenyfel
hívásukban a csolnoki bányá
szok. Érthetőbb, világosabb 
mint bármikor: a szocializmus 
építése a jólét növekedését je
lenti. Ezen az úton lesz ha
tárkő pártunk III. kongresz- 
szusa. A csolnoki bányászok 
ezt így fogalmazták meg:
„Pártunk III. kongresszusa 
történelmi állomás lesz a szo
cializmust . építő, a jólétet 
munkájukkal megalapozó dol
gozó népünk életében”.

A Központi Vezetőség ha
tározata a kormányprogramra 
megvalósításának első előfel
tétele tehát a széntermelési 
terv napról-napra való teljesí
tése. Elsősorban erre hívja fel 
megyénk bányászait a csolno
kiak versenykihívása. „Mi a 
csolnoki I-es akna bányászai 
elhatároztuk, hogy a III. párt- 
kongresszus tiszteletére még 
egységesebben sorakozunk 
fel a szocialista munkaverseny
ben . . .  Vállaljuk, hogy 1951 
januári tervünket 103 száza
lékra, februári tervünket 104 
százalékra, márciusi tervün
ket 105 százalékra teljesít
jük .'*

A terv mindennapi teljesí
tése azonban önmagában még 
nem elég. Gondoskodni kell a 
későbbi tervek teljesítésének . 
lehetőségéről is. Biztosítani 
kell a feltárások folyamatos- *

ságát, az egye? aknákon belül 
a munka folyamatosságának 
lehetőségét. A csolnokiak 1954 
első negyedévében 3.200 folyó
méter vágatot hajtanak ki 
szénben, 230 folyómétert ve
gyes szelvényben és 250 folyó
métert meddőben.

Különös gondot kell fordí
tani az új esztendőben a szén 
minőségére, annál is inkább, 
mert az elmúlt évben sem a 
trösztök, sem az aknák vezetői 
nem fordítottak erre kellő gon
dot. ami aztán sok reklamá
cióra adót okot, sok nehézsé
get okozott gyárainknak, sok 
bosszúságot a háztartásokban. 
Ezért helyes, hogy a csoino- 
kiak nemcsak a szén mennyi
ségének túlteljesítését vállal
ják, hanem azt is, hogy kaló
ria tervüket 5 százalékkal 
túlteljesítik.

Ma világosabb, mint bar
mikor, hogy a munkafegyelem 
megsértői, az életszínvonal 
emelkedésének gátlói. Aki a 
munkafegyelmet sérti, az meg
károsítja elsősorban önmagát, 
de megkárosítja közvetlen 
munkatársait is és lassítja az 
egész kormányprogramm meg
valósításának ütemét. Ezért 
az új esztendőben, a III. kon
gresszus tiszteletére folyó 
munkaversenyben határozot
tabban kell fellépni a munka- 
fegyelem megsértői ellen. Szi
gorúan felelősségre kell von
ni — nemcsak a kimaradozó- 
kat — hanem azokat is, akik 
a 480 perc munkaidő kihasz
nálását gátolják, vág}' maguk 
nem használják ki a munka
idő i

Az életszínvonal emelkedé
sének üteme függ az önkölt
ség alakulásától. Ha olcsóbb 
a szén, olcsóbban állíthatjuk 
elő a szén segítségével ké
szülő árucikkeket, olcsóbban 
hozhatjuk azokat forgalomba. 
Ezért nagyjelentőségű a kor
mányprogramm megvalósítá
sa szempontjából a csolnoki 
bányászok felhívásának az a 
része is, amely a takarékos
sággal, az önköltségcsökken
téssel foglalkozik. „A bánya
fa és széndeszkafogyasztás 
csökkentése érdekében 300 fo
lyóméter vágatot vast&mokkal 
biztosítunk át az első negyed
évben, ezzel 250.000 forint fa
anyagot takarítunk meg nép
gazdaságunknak" — vállal
ják a csolnokiak.

A csolnokiak felhívása nem 
feledkezik meg arról, hogy a 
tervek teljesítése eszköz a jó
lét biztosításához: nem öncél. 
A terveket az emberek jólété 
ért kell teljesíteni. Ezért min- 
denekelőtte széni előtt kell 
tartani a munkabiztonságot. 
A felhívásban jelentős helyet 
foglal el a bányabiztonság.

Nem kétséges, a csolnokiak 
felhívására hasonlóan jól 
meggondolt felajánlásokkal 
csatlakozzanak majd megyénk 
bányászai. Az új versenysza- 
kasz győzelme új, hatalmas 
lépést jelent előre a kormány- 
programra megvalósítása ér
dekében.

A csolnoki I-es akna bányászai hősies jó munkája nyomán 
még december 16-án kigördült a dorogi oltárából az éves terv 
befejezéséi jelenlő utolsó csille szén. Az év végéig jóval több, 
mint tízezer tonna szenet adtak tervükön jelül a csolnoki I-es 
akna bányászai, akik a múlt év utolsó hónapjaiban derekas 
munkával harcolták ki elsőségüket a dorogi szénmedencében.

A csolnoki bányászok a jól végzett munka után büszkén 
ürítették poharaikat Szilveszter éjszakáján az elmúlt év sike
reire, az új esztendő még nagyobb győzelmeire. Es a csolnokiak 
most, az áj esztendő első munkanapját, az első műszakot is 
példamutatóan kezdték. Vasárnap reggel müszakkezdés -lőtt 
párttagok és pártonkívüliek szorongtak egymás mellett kicsiny 
hányászllámpáikkal a kezükben az akna felolvasójában. A párt
ról beszéltek az egyszerű emberek — a keménytekintetű névte
len hősök. A pártkongresszus mindig nagy esemény, nemcsak 
a párt, hanem az állam, a falu, a város, a hétköznapok hősei, a 
bányászok éleiében is. Ok, a csolnokiak is így érezték vasárnap 
r»oge', amikor leszállás előtt elhatározták, hogy n közelgő 
Ili. pártkongresszus tiszteletére versenyre hívják a tatabányai 
Vf-os aiMa bányászait, egyben versenyre szólítják a dorogi és 
tatai szénmedence bányászait és a megye összes dolgozóit.

Néhány órával később már futár vitte Tatabányára a csol
nokiak nyílt levelét, amelyben a következőket írják:

Elvtársak! Komárom megye 
dolgozói!

Mi, a Csolnoki Szénbánya 
I-es akna üzemének dolgozói, a 
Magyair Dolgozóik Pártja 111. 
Kongresszusának tiszteletére 
szocialista munkaversenyre s z ó 
lítjuk fel Komárom megye ősz. 
szes bánya- és ipari üzemeinek 
dolgozóit.

Pártunk Központi Vezetősé
gének 1953. évi júniusi és ok
tóberi határozatai megjelölték 
az utat dolgozó népünk életszín
vonalának, jólétének az eddigi
nél gyorsabb ütemben való eme
léséhez. Tudjuk, hogy ezeknek 
a határozatoknak a megvalósí
tom egész társadalmunk anyagi 
javakkal való fokozottabb ellá
tása. mindannyiunk öntudatos., 
lelkes, jó munkájától, a kor
mány politikája melletti szilárd 
kiállásától függ. Ennek az új 
politikának eredményei máris 
megmutatkoznak az életszínvo
nal jelentős emelkedésében.

Minket, I-es aktfai bányászo
kat kü'önös örömei tölt ei az a 
tudat, hogy 1953 negyedük ne
gyedévben 13.500 tonna terven 
felüli szén kitérnie lésével segí
tettük elő a munkából fakadó 
jólét pro gramm jártak megváló, 
suiását.

Pártunk III. Kongresszusa 
történelmi áliomás lesz szocia
lizmust építő, a jólétet munká
jukkal megalapozó dolgozó né
pünk életében.

Mi, a csolnoki I-es akna bá
nyászai elhatároztuk, hogy a III. 
pártkongresszus tiszteletére még

egységesebben sorakozunk fel 
szocialista műnk a versenyben s
minél jobb teremelési eredmé
nyek elérőiéért Váraljuk:

1. 1954 januári tervünket 103 
százalékra, februári tervünket 
104, március havi tervünket 105 
százalékra te Ijesítjük.

2. 1954. első negyedév fo
lyamán 3200 fm vágatot hajtunk 
ki szénben, 230 fm-t vegyes szel
vényben és 250 fm-t meddőben. 
Az új feltárásokkal jelentős 
mértékben gyarapítjuk szénva
gy ónunkat, egyben biztosítjuk a 
II. negyedév termelési tervének 
túiéeHesítési, előfeltételeit is.

3. A ,,Nevelj új bányászt-’- 
mozgalotn keretében 1954 január 
egytől kezdődően az új dolgozók 
50 százalékát olyan szeneid csa
patokra osztjuk be, ahol a leg- 
szakképzettebb brigád vezetőink 
mellett jó bányász szakembe
rekké válhatnak.

4. A bányafa- és széldeszka-
fogyasztás csökkentése érdeké
ben 300 fm. vágatot vastámok- 
kal biztosítunk át az első ne
gyedévben, ezzel a nagy nyomá
sú vágatokban jelentős fenntar
tási munkaerőt szabadítunk fel

a széntermelés javára, másrészt
250.000 forint értékű faanyagot 
takarítunk meg a népgazdaság
nak.

5. 1954. f. negyedévben foko
zottabb mérvben tárjuk fel a 
jobb minőségi széntelzpeinket, 
ezzel kalória tervünket 5 száza
lékkal teljesítjük túl. A bányaié* 
rek villanyfénnyel való megvi
lágításával növeljük dolgozónk 
biztonságérzetét és a jobb meg. 
világítással lehetővé tesszük a 
pala fokozottabb kiválogatását.

6. Két gépesített csoportos 
kamrafejtést üzemeltetünk az 
első negyedévben, ehhez febru- 
árban egy dőlésmenti frontfej
tést indítunk be. ezzel össziize- 
mi teljesítményünket 10 ton. 
na/műszakra növeljük.

7. A baleseti beteg-műszakok 
csökkentése érdekében a bizton
sági berendezéseket állandóan 
jó karban tartjuk, ezzel a mini
málisra csökkentjük a balesetek 
következtében kieső betegműsza
kok számát.

1954 első negyedévére páros
versenyre hívjuk újra a tatabá
nyai Vl-os akna bányászait a 
terv túlteljesítésére.

Javasoljuk a Dorogi Szénbá
nyászati Tröszt igazgatósága 
felé, hogy a Dorogi Szénbányá
szati Tröszt és a Tatabányai 
Szér'jtfnjrsszati Tröszt közölt 
immár hagyományos párosver- 
senyt újítsa fel a III. pártkon
gresszus tiszteletére.

Elvtársak! Komárom megye 
dolgozói!

Csatlakozzatok a párt III. kon
gresszusának tiszteletére most 
beinduló szocialista munkaver
senyhez!

Üj munkagyőzelmekkel ünne
peljük meg pártunk III. kon
gresszusát.

Csolnok, I-es akna, 1954 ja
nuár 3.

özemének dolgozói nevében:Csolnoki Szénbányák I. akna

Urbanics János Galcsik János 
igazgató párttitkár

Liili János Balta Sándor
kétszeres sztahanovista vájár sztahanovista vájár
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December 3 1-én elkészült 
a Császár és Dad közötti új makadámút

A felszabadulás eő tt több 
mint 30 évig Ígérgették Császár 
és Dad dolgozó paraszíiaának, 
a két község közötti út építését. 
Ahány képviselőválasztás volt 
a környéken, annyiszor ígérték, 
fogadták a képviselőjelöltek az 
út megépítését. Hiába vártak a 
környék dolgozói 30 évig. az ígé
ret csak ígéret maradt.

December 31-én vaüóraváit a 
régi álom, elkészült az új ma

kadámút. Az út építéséhez nagy 
segítséget nyújtottak Császár, 
Dad. Szák. Szend és Bököd dol
gozó parasztjai is, brigádokat 
alakítottak é« segítettek az út
építőknek, hogy határidőre el
készülhessen az ú t 

Az új úttal most már Császár 
és Oroszlány is autóbuszforga!- 
mat kap. közelebb kerülnek egy
máshoz Dad, Császár és Orosz
lány dolgozói.

Az ácsi cukorgyár befejezte 
az 1953 évi cukorgyártási tervét

Az ácsi cukorgyár az 1953 
évi cukorgyártási időszakban kö
rülbelül 15.000 vagon cukorré
pát dolgozott fel. ebből köze!
2.000 vagon cukrot adott nép
gazdaságunknak.

A cukorgyár fennállása óta 
ez az első év, amikor ilven 
nagymenyiségű cukor került ki 
a gyárból. Szeptember 24-én 
indult meg a cukorrépa feldol

gozása és december 23-ára már 
minden cukorrépát beszállítottak 
a gvár területére azokról a vas
útállomásokról, amelyek a cukor
gyár körzetéhez tartoztak.

Az utolsó vagon cukorrépa de
cember 31-én került a mosóba, 
még néhány nap és befejezik az 
utolsó munkafolyamatokat is. 
Utána megkezdik a gépek szét
szerelését és javítását.

Befejeződtek 
a kultúrversenyre való 

nevezések
A megvei tanács népművelési 

osztályának kultúrversenv fel
hívására megyénkből 171 kul- 
1 úrcsoport nevezett be. a iárási 
versenyre. A ku! túrcsoportokon 
kívül 171 egyéni versenyző és 
14 szakkör vesz maid részt a 
kuítúrversenven. A régi. ismer
tebb csoportok melleit új. nem
régen alakult kultúrcsoportok is 
jelentkeztek. Ezek közé tartozik 
például a csévi szlovák nemzeti
ségi tánccsoport és a tardosi 
kultúrcsoport.

A nagyherkálypusztai terme
lőszövetkezet fiatat tánc és szín- 
játszócsoportia nagv lelkesedés
sel készül a versenyre. Gépál
lomásaink kuitúrcsoportjai is 
kivették részüket a kultúrmun- 
kából, a kisbéri, az ácsi és a 
szőnvi gépállomás dőlgozóiból 
alakult különböző kultúrosopor- 
tok komoly esélyesei a több hó
napig tartó versenynek. A kul
túrcsoportok első szereplésére 
februárban kerül sor. Minden j 
benevezett együttes készül az | 
első összecsapásra.

Épülő Bulgária
Bulgáriában a múltban a fő

városon kívül, csupán két vi
déki város rendelkezett autó- 
buszhálózattai. Ma már 36 vá
rosban van rendszeres autó
busz közlekedés.

•k

A felszabadulás óta jelentő
sen bővült az egészségvédelmi 
hálózat Bulgáriában. A kórházi 
fekvőhelyek száma 1952-ben az 
1939. évihez viszonyítva 3.4- 
szeresére emelkedett. 1939-ben 
egyetlen faluban sem volt szü
lőotthon. Az elmúlt évben már 
640 szülőotthon működött a fal
vakban.

•
Az első ötéves tervben 217 

iskola épült Bulgáriában. A 
felszabadulás utáni években 
összesen 803 új iskolát adtak 
át rendeltetésének az országban.

Hatéves
a Román Népköztársaság

1953 december 30-án ünnepel
te a Román Népköztársaság 
megalakulásának hatodik év
fordulóját.

Hat esztendő csekély idő egy 
nép életében, egy ország törté
nelmében. Ez a hat év mégis 
hatalmas változásokat eredmé
nyezett. Egy sokat szenvedett 
nép az első tétova lépték után, 
szilárd népi demokratikus rend
szert teremtett és jövőjébe ve
tett sziklaszilárd hittel elindult 
a szocializmus útján.

A lengyel nép életének 
nagy eseménye

Január közepén tartják meg 
Varsóban a Lengyel Egyesült 
Munkáspárt II. kongresszusát. 
A kongresszus nagy esemény a 
párt és az egész lengyel nép 
életében. A helyi pártszerveze
tek, a dolgozók széles tömegei 
megvitatják a kongresszusi té
ziseket. Az egész országban 
mindenütt aktíva gyűléseket tar
tanak.

Fejlődik
a kínai gépgyártás

A nagy kínai nép soha nem 
látott ütemben változtatja meg 
hazája arculatát. Kínának a for
radalom előtt egyáltalán nem 
volt gépkocsigyára. Tungpeben 
most épül az ország első gép
kocsigyára. A fusuni gépgyárat 
gyökeresen átépítik. Négy év 
múlva a gyár kétszer olyan 
nagy területet fog elfoglalni, 
mint ma. a gépgyártás pedig 
négyszeresére emelkedik. A fu- 
vuni gépgyártók bányagépeket, 
fúrógépeket, és más termékeket 
adnak majd az országnak.

345 ezer gyermek üdült 
1953-ban 

Csehszlovákiában
A Csehszlovák Köztársaság 

iskolán kívüli nevelő intézetei- 
ben a gyermekek gondozása ro
hamosan fejlődik. így például a 
gyermekotthonokban, ahol 1948- 
ban csak 9160 ágy volt. az öt
éves terv végén 17.513 ágy 
lesz. 4853-al több, mint amenv- 
nyit a terv előírt. A csehszlovák 
gyermeküdülő központokba ez év 
végéig 345 ezer gyermeket 
utaltak be, mivel az ötéves terv 
feladatát 10.5 százalékkal túl
teljesítették. Az iskolai étkez
dékben ez év végével 445 ezer 
gyermek ellátásáról gondos
kodnak, 238 ezer gyermekkel 
többről, mint amit az ötéves 
terv előirt.


