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A borókás! szénbánya tartozásáért felelősek a műszakiak AKIK ÉLENJÁRNÁK
A Dorogi Szén-Tröszthöz tartozó 

Borókási Vállalat (XlV-es akna) 440 
tonnával lemaradt a tervteljesítésben. 
Ez a tény nagyon súlyos dolog, ha 
figyelembe vesszük, hogy a Tröszthöz 
tartozó többi vállalatok egymásután 
jelentik, hogy befejezték első negyed
évi tervüket. Még súlyosabb a 440 
tonnás lemaradás, ha azt is figye
lembe vesszük, hogy az akna dolgo
zói

Rákosi elvtárs születésnapja tisz
teletére 1500 tonna szén terven- 
feiüii termelését vállalták. Nem
hogy felajánlásukat tudták volna 
teljesíteni, hanem még a tervtel- 

Jesítésben is lemaradtak.
Amikor látjuk, hogy az akna 440 

tonna szénnel adós, hogy a Rákos: 
elvtársnak ígért 1500 tonna szenet 
sem adta megvannak ellenére, hogy a 
felajánlást tett 501 dolgozó mind
egyike érezte, hogy az adott szó va- 
Ióraváltása becsületbeli kötelesség, 
önkénytelenül vetődik fel a kérdés: 
miért? Mi az oka a gyenge termelési 
eredményeknek?

A legjogó6abb és a legigazabb vá
laszt maguk a XlV-es akna dolgozói 
adják meg. Nézzük, mit mondanak?

Ahogy a dolgozók látják  
a lemaradást

A március 14-éri tartott termelési 
értekezleten mondotta el Zsolnai 
József, hogy a szállítóközléket 
sürgősen ácsoltassák ki, mert ak
kor terven feiüi is tudnak ter
melni, így pedig csak kínlódás a 

munka.
Hubacsek István a 221-es csapat 

nevében szólalt fel. Elmondta, hogy 
két-három napot fenntartással tölt el 
a csapat, mert nincs munkahely, sok 
esetben nincs telepítés.

Loputovszki Árpád csillés a rossz 
csillékre panaszkodik. Hárman-né- 
gyen is tolnak egyszerre egyesü
let. Kiinger Lőrinc így foglaita 
össze az akna lemaradásának okát:
,,A munkahelyek napról-napra 

rosszabbodnak.*'
Az üzem dolgozói számtalan esetben 
és formában hozták már tudomására 
az üzem vezetőségének és a műsza

kiaknak panaszaikat, különböző javas
lataikat, amelyek mind az célozták, 
hogy az akna emelje termelését, tel
jesítse tervét, a dolgozók szerezzék 
vissza — a 1500 tonna felajánlott szén 
kitermelésének elmaradása miatt — 
elvesztett becsületüket.

Ahogy mi látjuk 
a műszakiak munkáját

És nézzük, mit csinálnak a műsza
kiak? ök nem látják, hogy a munka
helyek napról-napra rosszabbodnak, 
ahogy Kiinger Lőrinc mondta? Lát- 
niok kell! Ha látják, miért nem tesz
nek ellene valamit?

A tatabányai XII-es akna dolgozói
nak mintegy 80 százaléka tett felaján
lást március 9-re. A felajánlóknak csak 
30 százaléka teljesítette vállalását. 
Az üzemvezetőség arra hivatkozik, 
hogy a bányában február első heté
ben sujtólég volt és 8 munkahelyen 
nem tudtak termelni. Az igaz, hogy 
a XII-es aknában február elején volt 
sujtólég, úgylátszik azonban, hogy a 
szakszervezet és az üzemvezetőség a 
legkisebb lelkiismeretfurdalás nélkül 
belenyugodott abba, hogy egy hétig 
sujtólég volt, — tehát mit csinálja
nak —, úgy sem tudják már teljesíteni 
a felajánlást. A pártszervezet elsza
kadt a dolgozóktól, nem segítette a 
versenyt, nem vált a termelés motor
jává. A vezetőség visszariadt a ne
hézségektől és ez a hangulat rányomta 
bélyegét a dolgozódra is. Az üzemve
zetőség, a szakszervezet és a pártszer
vezet nem nézett körül és nem látta 
meg1 a dudari, az annavölgyi és a ta
tabányai XI-es aknai bányászok hősi 
harcát, amit a hóvihar ellen, tervük 
teljesítéséért folytattak.

Hiba van az április 4-i felajánlások 
terén is. Azok a dolgozók, akik már 
teljesítették március 9-i felajánlásu
kat, még nem tettek vállalást felsza
badulásunk 7. évfordulójának tisztele-

Altalánossá vált mar az üzemben, 
hogy a műszakiak — a műszak vége 
előtt egy-két órával — beülnek kuc
kóikba „fiiletet írni”. Éppen akkor, 
amikor az irányításra, a segítésre, a 
következő műszak előkészítésére a leg
nagyobb szükség lenne.

Az üzem dolgozói helyesen látják, 
hogy a lemaradás oka, a műszakiak 
hanyag munkája. Jogosan várják el 
nemcsak a Borókási akna dolgozói, 
hanem a Dorogi Szén-Tröszt minden 
bányásza, hogy a műszakiak javítsák 
meg munkájukat és segítsék a XIV-es 
akna dolgozóit. Az április 4-e és május 
1-e méltó megünneplésére való készü
lődés nagyon jó alkalom erre.

téré Egyedül a 947-es csapat az. ame
lyik már tett felajánlást. A csapat 
mindhárom szakja vállalta, hogy mű
szakonként terven felül, három csille 
szénnel ad többet népgazdaságunk
nak. Oláh János, a második szak szta
hanovista vájárja azt is vállalta, 
hogy társát, Almási Imrét sztahano
vistává neveli. Tervét naponta túltel
jesíti. Jelenleg 200—250 százalék kö
zött áll.

Sajnos, kevés Oláh Jánost talá
lunk a XII-es aknában.

Ez a szakszervezet hanyag munká
ját is mutatja. A szakszervezet, az 
egész akna szégyene az, hogy csak 
egyetlen csapat tett felajánlást.

A bányában dolgozó szenelő csa
patokjaik minteigiy fele 100 százalékon 
alul teljesít. A szakszervezet, az üzem- 
vezetőség és a pártszervezet első
rendű feladata lenne az, hogy az 
akna magáévá tenné a Loy-mozgal- 
mat. amely által termelésük emelkedne 
és nem lennének 100 százalékon alul 
teljesítő csapatok. A vezetőség tegye 
a versenyt nyilvánossá, hogy a dolgo
zók érezzék: a termelés fokozása az 
S és az egész doligpzó nép érdekét 
szolgálja. A szakszervezet pedig kö
vessem el mindent, hogy az egészséges 
versenyszellem az aknán belül ki
alakuljon.

Rossz a versenyszellemir gyenge a termelés 
a tatabányai XII-es aknában

Csem ettón a brigádok felbontott évi terv alapján kezdik a munkát
A felszabadulás után Csemerházán 

is csak a csupasz, romos, üres istállók 
maradtak1: Bizony a dolgozók közül 
nagyon sokan kételkedtek abban, hogy 
majd megtelnek az istállók és szebb 
lesz az élet sokkal, mint volt. Pár év 
múltán megváltozott az üzemegység 
képe, megváltoztak a dolgozók is.

Uj emberek dolgoznak már itt, 
olyanok, mint Szabó József ko
vács, aki 130 százalékra. Király 
József bognár, aki 142 százalékra 
teljesítette a Rákosi elvtárs szü

letésnapjára tett vállalását.
Olyan emberek dolgoznak itt, mint 

Horváth József elletőkanász, aki ápri
lis 4. és május 1. tiszteletére azt a 
nagyszerű vállalást tette, hogy az évi 

négyszeri elletés helyett ötször 
ellet és így a beütemezett 3460 
malac helyett 4460 malaccal gya

rapodik állatállományuk.
A nagyszérű fejajánlások végrehaj

tásához biztosítva vannak az előfel
tételek is.

József Sándor agronómus elmondja, 
hogy tavaly sok hiba volt a gyengén 
javított gépekkel, idén ezt is kikü

szöbölik, hiszen valamennyi erőgé
pük kijavított állapotban várja már
cius 1. heiyett, febráur 23-a óta a 
nagy munkákat. Április 4. és májusi, 
tiszteletére pedig a többi gépek, ló
kapák, kuitivátorok, lóekék, kapák, 
fogatok megjavítását is befejezik. 

Készén áll már a megtisztított 
vetőmag is.

Biztosították a kommunista vezetést 
is a munkáknál. „Nincs olyan brigád, 
nincs olyan munkacsapat, ahol párt
tagjaink ott ne lennének" — mondja 
Varga András elvtárs, pártitkár.

A három brigádban öt pártceoport- 
és 6 pártmegbízott dolgozik, hogy a 
gyakorlati munkák végzése mellett 
elméleti segítséget is nyújtsanak a 
dolgozóknak.

A pártcsoportok munkája meg
mutatkozik aban, hogy egyre több 
dolgozó felesége kapcsolódik be az 
egészévi munkába, mint Sárközi 
Péterné is és mintegy 20—22 dol
gozó nő, akik állanőó területet vál

laltak megművelésre.
Nagy tervei vannak a csemerházai 

üzemegységnek. Tavalyi termelési

eredményeit 10—15 százalékkal akarja 
túlteljesíteni. Mi úgy érezzük, valóra 
is tudja váltani, ha tovább javítja 
munkáját a pártszervezet és az üzem
egység vezetősége.

Helyesnek tártanánk, ha nemcsak 
a jóldolgozókat dicsérnék meg, 
hanem bírálatot mondanának azok 
felé is, akik normán alul teljesíte

nek, vagy lógósok.
Sajnos, ilyen nevet a szégyentáblán 
nem találunk, pedig akadna rá kit 
felírni.

Van még tennivalója az üzemegy
ség vezetőségének és a pártszervezet
nek olyan területen is, hogy 

kiszélesítse az erőgépek szocialista 
megőrzése mellett a fogatok és 
általában a többi gépek szocialista 

megőrzésének mozgalmát.
A csemerházai üzemegység az első

ségért indult harcba. Biztosak va
gyunk abban, ha a fennálló hiányos
ságot kiküszöböli, a pártcsoportok 
jól dolgoznak, a kommunista példa- 
mutatás állandó lesz, akkor célját el 
is éri és többet termel idén mint 
tavaly.

L ászló K á lm á n  kocsi kulák a m últban és jelenben

Napról napra születnek győzelmi 
eredmények.

„Jelentjük, hogy első negyedévi 
tervét aknánk a mai napon befe
jezte”. „Első negyedévi tervünk 
befejezése után vállaljuk, hogy 
üzemünk tíz százalékkal túltelje
síti a befejezett negyedévi tervet 
április 4 és május 1 tiszteletére.'’

A győzelmi jelentések és az új válla
lások bányászaink, ipari dolgozóink 
lelkesedésének, munkakedvének, haza
szeretetének, pártunk, a Szovjetunió 
iránti szeretetének tükörképei.

Dolgozó parasztságunk becsületes 
százai és ezrei újra tettekkel, a 
tavaszi vetésterv és a beadási 
kötelezettség túlteljesítésével bizo
nyítják, hogy ipari munkásságunk 
hű szövetségeseiként készülnek 
népünk legnagyobb ünnepére 

április négyre.
ÉTÉN Major Dezsőné 9 holdas és 

Bodányi János 7 holdas dolgozó 
parasztok, első negyedévi baromfi- és 
tojásbeadásukat 120, tejbeadásukat 100 
százalékra teljesítették. Zs. Varga 
József 7 holdas és Szijj P. József 18 
holdas dolgozó parasztok a sertés
beadásban értek el 110 százalékos 
eredményt.

PILISMAROKON M. Pintér János 
első negyedévi baromfibeadását 130, 
tojásbeadását 150, özv. Kiss Miháivné 
pedig negyedévi baromfibeadását 358. 
tojásbeadását 100 százalékra teljesí
tette.

TATON Sinkó József egész évi 
baromfi- és tojásbeadását teljesítette 
200, illetve 100 százalékra.

SÜTTÖN Fehérvári József az egész 
évre előirányzott baromfi- és tojás
mennyiséget beadta.

BAJÖTON Muzslai János és Varga 
Mihály egész évi tojás- és baromfi

beadási kötelezettségének eleget tett
SZOMODON ifj. Geiling János 8, 

Szalai József 4 holdas dolgozó pa- 
rasztok már február 25-én teljesítet
ték évi beadási kötelezettségüket 
baromfiból és tojásból.•

VERTESSZOLLÖSÖN Szeiler Mik
lós 5 holdas dolgozó paraszt március 
9-ig teljesítette egész évi baromfi- és 
tojásbeadási kötelezettségét.

ÁSZÁRON Kálmán István március 
elsejére 130 százalékos eredményt ért 
el a baromfi- és tojásbeadás terén.

CSATKAN Zimmermann János első 
negvedévi tojásbeadását 150, baromfi
beadását pedig 256 százalékra telje
sítette.

TARKANYON Máté Lajos 5 holdas 
dolgozó paraszt már március elsején 
130 százalékos eredménynél tartott a 
tojás- és baromfibeadás terén.

NAGYIGMANDON Pék László 7 
holdas dolgozó paraszt negyedévi 
tojásbeadásban 205, baromfibeadásban 
pedig 105 százalékot ért el. Tálas 
Mihály 195 százalékra teljesítette 
baromfi- és tojásbeadási kötelezett
ségét.

VERTESKETHELYEN Bognár Ká
roly baromfiból 240, tojásból 208, 
Bognár József baromfiból 220, tojásból 
pedig 685 százalékra teljesítette elő
irányzatát.

TÁRKANYON Nagy János első 
negyedévi előirányzatát tojás- 150, 
baromfi- 110, tejbeadás terén pedig 120 
százalékra teljesítette.

Ha másért nem, ezeknek az ered
ményeknek a láttán, süllyedjenek el 
szégyenükben Bereczki János 32 
holdas, id. Már Ferenc 24 holdas 
etei, Kiss Sándor 21 holdas, Kurdi 
János 29 holdas neszmélyi kulákok, 
akik még egyáltalán nem adtak be 
sem tojást, sem baromfit

A kőbányai Béke-brigád többtermeléssel harcol
a békéért

A márciusi napsütés aranysárgára 
festi a Tatabányai Cement- és Mész
művek Vállalatához tartozó kőbánya 
szikláit. A hétfői szokatlan napsü
tésben csorog az izzadság a kőterme
lők arcáról, homlokáról. Egymásután 
sorakoznak a cement- és mészkővel 
megrakott csillék, melyeket az izmos 
munkáskarok lázas versenyben rak
tak meg. A kőbánya dolgozói nem
csak most, hanem a télen is kemény 
harcot folytattak az idő viszontag
ságával, dacolva a kemény hideggel, 
kitartóan állták meg helyüket a min
dennapi terv túlteljesítésében.

Lelkes munkájuk eredményezte, 
hogy az üzem januárban 111.6 
százalékra, februárban — a nagy 
havazások ellenére is — 104 szá
zalékra, március 18-ig pedig 117.5 
százalékra teljesítette tervét. A 
szép eredmények eléréséhez nagy
ban hozzájárult a sztahanovista 
„Béke-brigád” fáradságot nem is

merő, öntudatos munkája.
Ez a brigád egy éve alakult. Elő

irányzatát állandóan 150—200 száza
lék között teljesíti.

Elsőnek tette meg felajánlását 
Rákosi elvtárs születésnapja tisz
teletére, amelyben vállalta, hogy 
158 százalékra teljesíti előirány
zatát. A brigád 180 százalékra tel

jesítette vállalását.
Az év elején versenyre hívta a kőbá
nya négy brigádját az első negyedévi 
terv túlteljesítésére. Ebben a verseny
ben is a Béke-brigád jár az élen. 
Januári tervét 175.4 - százalékra, a 
februárit pedig 181.9 százalékra tel
jesítette.

Most hazánk felszabadulása 7. év
fordulójának méltó megünneplé
sére indult harcba a brigád. Az 
öttagú sztahanovista-brigád fel
ajánlotta, hogy előirányzatát 160 

százalékra teljesíti.
— Eredményeinket azáltal tudtuk el

érni — mondja Kiss István sztaha
novista, a csapat vezetője — hogy 
a 480 perces munkaidőt észszerűen 
kihasználtuk, a szerszámokat előre el
készítettük, a munkafegyelmet megszi
lárdítottuk. Megalakulásunk óta 
egyetlen igazolatlan műszakunk nin
csen és abban a tudatban vagyunk, 
hogy a termelési eredményeinken ke
resztül lehetünk méltóak brigádunk 
nevéhez és az eddiginél jobb ered
ményeinkkel a béke szent ügyéért har
colunk.

A brigádban dolgozik Deli Ferenc 
sztahanovista kőtermelő, aki feb
ruári tervét 203-5 százalékra tel
jesítette. A brigádon belül egyéni 
felajánlást is tett. Vállalta, hogy 
márciusi és áprilisi tervét április 
4-re befejezi. Március 20-án már 
áprilisi tervén dolgozott és jelen
leg 226 százalékon áll e-havi elő

irányzatával.
— Azt üzenem vállalatunk minden dol

gozójának — mondja Deli elvtárs —■, 
hogy brigádunk példáját követve, 
harcoljanak negyedévi tervünk és fel
ajánlásaink túlteljesítéséért, hogy vál
lalatunk minden dolgozója méltón ün
nepelhesse a Szovjetunió Vörös Had
serege áital felszabadult hazánk 7. 
évfordulóját és a 8. szabad május 1-ét.

Németh Lőrinc

Kocs község arról volt 
nevezetes a múltban, hogy 
ott készíleiték 1245 táján 
az első kocsit. Erre joggal 
biiszké is lehetnek a bo
csiak. Kocs nem csak azért 
volt nevezetes, hanem azért 
is, mert 3150 lakost szám
láló nagyközség létére a 
10.135 holdnyi területéből 
az uzsorások — nem is 
olyan borzalmasan nagy
számú. de annál élősdibb, 
vérszivóbb — 44 család
fája 4020 kataszlrális hol
dat müvelletetí meg a 
szolgasorsban tartott,
szorgalmas kocsi nincste
lenekkel. A vérszivók atyja 
maga gróf Eszterházy Mó
ric volt, az a Móric, aki 
naponta rendelte meg Ang
liában a legfinomabb ru
hákat és Tata lakásainak 
háromnegyedrésze fölött 
korlátlan hatalmú kényúr 
volt.

Aljasságban nem maradt 
mögötte a mindent felfalni 
készülő, éhes falka, a 43 
kutákcsalád. A vadak kö
zül 360 holdja volt ötös 
Bélának, 160—180 holdja

László Kálmánnak.
Nem kell annak meg

erőltetni magát, aki azt 
akarja megtudni, hogy ki 
volt a sok aljas közül a 
legaljasabb, mert azt még 
az elsőosztályos gyerme
kek is tudják, hogy László 
Kálmán vezetett az uzso- 
raságban, a kizsákmányo
lásban. Pöffedt, basaképü, 
már nem is vörös —, ha
nem inkább kék színt ját
szó zsíros hústömeg. Arról 
is ismeretes, hogy soha 
éleiében még egy gyufa- 
szálat sem tett odébb, mi
vel ősapjától megtanulta 
a cselédek kínzását.

Valamikori „cselédjei", 
ha találkoznak vele, gyű
lölettel említik meg: „a 
gazember”. Jogosan gyűlö
lik, hiszen nem egynek 
mondta, ha esetleg egy- 
szer-egyszer, a nagy ivás 
után rosszul aludt, hogy 
„te nyomorult, visszatol
lak oda, ahonnét kijöttél”.

Szabó bácsi, ahogy be
szélgetünk vele, azzal kez
di: „szentségit annak a 
szemétdombnak, 7 évig 
arattam nála, 5 évig pe

dig mindenes cselédje vol
tam".

Ügy emlékszik erre 
Szabó bácsi, mint élete leg
borzalmasabb éveire. Nap
keltétől napnyugtáig haj
totta a „cselédeket”, de 
enni, azt nem adott! Míg ő 
a soványsunkát birkasajt
tal ette és jó vörösborral 
öblögette szőrös torkát, ad
dig nekünk akkora avas
szalonnát adott, hogy a 
veréb átrepülte volna vele 
az Óceánt.

„Emlékszem rá, milyen 
zsarnok volt, úgy részelt 
a földön, hogy nekünk a 
legrosszabb kepéket adta, 
majd elvonta a szalmát is. 
Kötelezett bennünket arra, 
hogy nyolcadrészért kapál
juk meg a kukoricáját, 
hogy többet zsaroljon, ha
rácsoljon össze.”*

Kissé lejjebb áll már az 
álla László Kálmán kólák
nak, de aljassága nem 
csökkent.

Olyan, mint a rákfene, 
mint a flektíjusz. Tavaly 
zsizsikes gabonát adott 
be — hogy kárt tegyen

népünknek, — sajnos, csak 
egy hónapot kapott.

Most állandóan azt kia
bálja, hogy milyen sokat 
dolgozik (hogy félrevezes
se a dolgozó parasztokat), 
de ezt senki nem hiszi el 
neki.

Már a fél falu nevet 
rajta, hiszen ha a kiabá
lást időt, amelyben a mun
kát emlegeti, valóban mun
kában töltené, akkor nem 
burjámana földjén a gaz, 
és nem okozna ezzel is 
kárt a dolgozóknak.

Egyébként már nagyon 
unják öt a faluban. — 
Nem is kell beszélni arról, 
hogu a dolgozó parasztok 
részéről jogos is az undor 
László Kálmán kulák felé. 

*
László Kálmán egy a 43 

közül, sokat lehetne róla 
még írni, de a több lekről 
is. Ha még akad valaki, 
aki hisz ezeknek a szép 
madaraknak, az beszéljen 
az öreg Ányos bácsival, 
vagy Szabó bácsival, ők 
még ennél í  többet mon
danak László és a többi 
mákvirág aljasságáról,

A bábolnai Szabad Föld tszcs 
már a tavaszi vetési munkák befejezése előtt áll

Az eget sűrű, ólmosszínű fellegek 
borítják. Az első tavaszi eső lassan 
szemerkél. A bábolnai „Szabad Föld1’ 
tszcs házai messziről kihaltnak lát
szanak, pedig pezsgő, lüktető élet 
folyik bennük. A tszcs tagjai a ta
vaszi munkák befejezésére készülnek.

A termelőszövetkezet a tavaszi 
munkák 40 százalékát már elvé
gezte. A szántást 100 százalékban, 
a simítózást 80 százalékban telje
sítették. A szövetkezet tagjai, 
amint az idő engedi, elvégzik a 
még hátralévő tavaszi vetési 

munkákat.
Már eddig is komoly eredmények 

születtek. Két holdat gyapot alá már 
előkészítettek. Egyszer simítózták és 
kétszer megfogasolták, már csak a 
gyapotmagra és az idő megváltozá
sára várnak, hogy megkezdjék a 
gyapot kísérleti termesztését. Már 
eddig elvetettek négyzetesen 12 hold 
tavaszi árpát, felszántottak 25 hold 
földet és 10 hold burgonyaföldnek a 
simítását elvégezték.

A csoport állattenyésztési brigádja 
is kiveszi részét a tavaszi munkák

ból. A brigád két részből áll, a tehe
nészekből és a fogatos csoport tag
jaiból. A fogatos csoport az igaerőt 
biztosítja a különféle mezőgazdasági 
munkákhoz.

Az eddigi tavaszi munkáknál jó 
eredmények születtek. Jó ered
ményt ért el N e s z i  Antal 5 
tagú munkacsapata, a műtrágya 
szórásnál. Annak ellenére, hogy 
rakodtak és szállítottak Is, 150 
százalékot értek el. A trágya
terítésben szintén 150 százalékra 

teljesítették előirányzatukat.
A tszcs egyik legfontosabb feladata, 

hogy jobb munkával, magasabb ter
méseredmények elérésével meggyőzze 
az egyénileg dolgozó parasztokat a 
szövetkezeti gazdálkodás előnyeiről. 
Ezt a feladatát látja is a Szabad Föld 
tszcs és ezért indult még nagyobb 
lendülettel a — már megkezdett — 
tavaszi munkák befejezésére, hogy 
példamutató gazdálkodásával, ered
ményeivel járuljon hozzá a mező- 
gazdaság előtt álló nagyszerű fel
adatok megoldásához.

Posfai Elemér


