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Az oroszlányi XVIII-as akna dolgozói 
felkészültek a második negyedéves terv teljesítésére

„Éljen a felszabadító Vörös Had
sere gj”

Ezt a jelszót látjuk a falra írva, 
amikor belépünk az oroszlányi 
XVIII-as akna felolvasó termébe. 
Amerre járunk az üzem külszínén, 
mindenütt gyönyörű dekoráció adja 
jelét annak, hogy már csak pár nap 
választ el bennünket hazánk felszaba
dulásának 7- évfordulójától, április 
4-től.

A bányában nagy versenyzéssel 
készülnek a dolgozók a legnagyobb 
nemzeti ünnepünk méltó megünneplé
sére. Miután a dolgozóik befejezték 
március 9-re tett vállalásaikat, új fel
ajánlásokat tettek április 4-e és május 
1-e tiszteletére. A verseny lendület leg. 
nagyobb bizonyítéka az, hogy az üzem 
márciusi tervét 26-ig 121.9 százalékra 
teljesítette. A kimagasló eredmény el
érésében élenjár

a 82-es csapat Jónás Joachim szta
hanovista vájár vezetésével. A bri
gád a Loy-mozgaiomhoz csatlakoz
va januári tervét 116, februárit 159, 
márciusi tervét pedig 198 százalék

ra teljesítette.
Munkájukban nagy segítségére volt 
a csapatnak a szovjet rakodógép, 
amellyel február 20-a óta dolgoznak.

Méltó versenytársuk a 67-es számú, 
9 fős brigád, amelynek vezető vájárja 
Török Márton elvtárs. Teljesítményük 
januárban 114, februárban 155, már
ciusban, 26-ig 164 százalék.

Szép eredmények születtek egyéni
leg is.

Kiss József vájár 151, Mészáros 
József csapatcsillés 160, Hartmann 
József 138, Talabér Sándor 135 
százalékra teljesítette március 25-ig

az e hóban ráeső tervét, de sorolhat
nánk még sok hozzájuk hasonló, ön
tudatos, lelkesen dolgozó sok-sok 
bányászt az üzemben.

Az eredméiiyek elérésében legna
gyobb szerepe 'volt a párt jó nevelő
munkájának, de

nagyban elősegítette a műszaki 
vezetőség munkája is.

Az üzemvezetőség okulva a multévi 
hibákból, megjavította munkáját és 
amikor az akna dolgozói csatlakoztak 
a Loy-mozgalomhoz, minden előfelté
telt biztosított a lendületes bányászok 
rnunkáj ához.

A műszaki vezetőség is lelkesen 
készül április 4-e méltó megünneplé
sére. Ezt bizonyítja az, hogy egy új 
frontfejtést tártak tel, amit április 4-e

tiszteletére indítanak be. Készülnek a 
második negyedévi terv maradéktalan 
teljesítésére is. Már felbontották a 
második negyedévi tervet, amelyet 
a csapatvezető vájárokkal beszéltek 
meg s majd a termelési értekezleten 
fogják bővebben megvitatni, a dolgo
zókkal. Az értekezleten osztják ki az 
első negyedév jutalmait a legjobb dol
gozóknak.

Az első negyedévi 
versenyzászlókkal IWenóni János,

A Dorogi Erőmű főbejárata előtt 
hatalmas tábla van kdfeszítve a Kő- 
báistya-utca felőli oldalon. Az arra 
táróiknak akaratlanul is megakad a 
szemük a táblára írt nagy betűkön: 
„Sziodatomuisuník kiváló építői, rom
bolói”. A kiváló építői felirat alatt 
egész névsor látható, amely hirdeti az 
üzem élenjáró dolgozóinak neveit és 
elért eredményeit.

Ott látjuk Albert László vasesz
tergályos nevét, akinek március 24-ig 
havi átlagteljesítménye 127.5 szúzbt 
lék. Ott díszeleg Szászvári Ferenc la
katos és vele együtt dolgozó Bertalan 
Sámdonné segédmunkás neve is, akik 
24-én 130 százalékos teljesítményt ér
tek él, és még jóméhániy élenjálró dol
gozó neve.

A „romboló rovat" alatt egyetlen 
inevet sem találunk. Hogy miért nem 
illet meg senkit e jelző, arról a kö
vetkező tények tanúskodnak.

A legutóbbi dekádban az igazo
latlan hiányzás szinte teljesen 
megszűnt. Mindössze két esetben 
történt kétperces igazolt késés 

az üzem dolgozói között.
Aki az üzembe lép,, láthatja, hogy 

nemcsak kívül, hanem az üzemen be
lül is hirdetik a versenytábláik az élen
járó és lemaradó dolgozók neveit.

Az Erőmű minden részlegében 
megtaiá hatjuk a naponta friss 
feliratokkal megtöltött verseny- 

táblát.
Az egyik részlegben Milfetics József 
114 százalékos és Vigb József 112.5 
százalékos eredményét hirdeti.

Az üzem dolgozóinak 90 százaléka 
tett március 9-re külön felajánlást, 
amelyet a dolgozóknak csak öt szá
zaléka nem tudott teFesíteni — kü
lönböző műszaki okok miatt.

Hazánk felszabadulásának hetedik 
évfordulójára az összdolgozók

Kiss József és Gergely Mihály elv
társak büszkélkedhetnek,

akik március 6-ra befejezték első ne
gyedévi tervüket.

Az oroszlányi XVIII-as akna1 dolgo. 
zói méltóan ünneplik a Szovjet Had
sereg és annak bölcs vezetője, Sztálin 
elvturs által felszabadított hazánk 7. 
évfordulóját,'

98.3 százaléka áll hosszú ejáratú 
szocialista munkaversenyben, amit 
még a harmadik tervév megkez
désekor kötöttek a dolgozók az 
első negyedévi terv teljesítésének 

érdekében.
— Szép eredményeinket a verseny- 

nyilvánosság nagyban elősegítette. Az 
üzemi hangszórón kívül, amely a reg
geli-, az ebédidőnél, műszakváitás- 
kor és Kimagasló teljesítmények el
érésekor munka közben is megszólal, 
ismerteti a jó teljesítményt elérő va
lamint a lemaradó dolgozók neveit, 
a versenytáblán is közük állandóan az 
eredményeket és egyénileg is állandóan 
foglalkozunk a doigozókkal — mondja 
Cserna elvtárs, az üzem versenyfele
lőse.

Van egy csasztuska-brigádunk te, 
amely ugyancsak a verseny mene
tével foglalkozik. Terme esi és 
egyéb értekezleten tréfásan énekli 
ki a kiváló és lemaradó dolgozók 

eredményeit és hiányosságait.
üzemünk a Várpalotai Erőművel áll 

páros versenyben. Tavaly egész évben 
élenjártunk, azonban a februári értéke
lés szerint 3.4 százalékkal lemaradtunk 
versenytársunktól — mondotta Cserna 
elvtárs.

Amikor eljöttünk az üzemből, Cserna 
elvtárs azzal az ígérettel búcsúzott tő
lünk, hogy eredményeiket még jobban 
fokozzák — már csak azért is —, 
hogy ismét ők kerüljenek az élre a 
Várpalotai Erőművel folytatott páros
versenyben, hogy mint a párosver
seny győztese, üzemük méltóbban ün
nepelhesse a Szovjetunió Vörös Had
serege által felszabadított hazánk 7. 
évfordulóját és a világ dolgozóinak 
hatalmas seregszemléjét, a 8. szabad 
május 1 -ét.

a legnagyobb és legszebb nemzeti 
ünnepünket, április 4-ét

A jó versenynyilvánosság 
segíti a termelést a Dorogi Erőműben

Tervük túlteljesítésével ünneplik 
felszabadulásunk hetedik évfordulóját 

a dorogi vasútállomás dolgozói
A dorogi vasútállomás dolgozói 

nagy lelkesedéssel tették meg felaján
lásaikat felszabadulásunk hetedik év
fordulójára. Először az élenjárók, ké
sőbb pedig minden egyes dolgozó be
kapcsolódott felajánlásával az ápri
lis 4-i versenybe.

Az üzem első brigádja a Cseh-bri
gád tagjai, már jóelőre megbeszélték, 
milyen felajánlásokat tegyenek, hogy 
méltóképpen ünnepelhessék április ne
gyedikét. A munkafegyelemmel sok 
hiba volt az elmúlt időben. Jó munkát 
pedig csak úgy tudnak végezni — ál
lapították meg a március 9-i verseny 
tapasztalataiból —, ha elsősorban sa
ját maguknál csinálnak rendet. A bri
gád egyik tagja Gelencsér Sándor volt 
az, aki legtöbbször elkésett, vagy ki
maradt. Felajánlotta, hogy nemcsak 
április 4-ig, hanem egész évben pon
tosan jár be és nem hiányzik igazo
latlanul. Gelencsér Sándor megtartotta 
szavát, felajánlása óta egyszer sem 
hiányzott. A brigád tagjai is vállalá
sokat tettek a termelés területén. Töb
bek között felajánlották, hogy 

a kocsitartózkodási tervet 100 szá
zalékról 105 százalékra felemelik. 
27-ig 117 százalékos átlagot ér

tek el.
A Cseh-brigád mellett nem marad le 

Gáspár Dezső brigádja sem. Vállal
ták, hogy félévi tervüket VI. hó 20-ig 
befejezik.

Március 27-én már az április 1-i 
tervüknél tartottak.

A másik felajánlásuk az volt, hogy a 
tehervonatok terhelését 120 százalékra 
emelik 4-re. Eddig 105 százalékot 
értek el.

A brigádok versenyében harmadik 
helyen áll a Badacsonyi-brigád. Ök 
még nem teljesítették felajánlásukat. 
Ha ők is az első két brigád példáját 
követve, jól megszervezik a munkát, 
bizonyos, hogy teljesíteni tudják ígé
retüket.

Vállalták, hogy kocsitartózkodási 
tervüket 108 százalékra teljesítik.

Eddig 116 százaléknál tartanak.

Lemaradtak a kocsimozgatási terv tel
jesítésével. 110 százalékot ajánlottak 
fel és csak 96 százalékot teljesítettek. 
A vonatterhe.ési vállalásuknál még 4 
százalék lemaradást, vonatindításnál 
pedig egy százalék lemaradást keli 
behozatok, hogy vaióraváitsák ígéretü
ket.

Az állomás dolgozóin kívül 
versenyben állanak egymással, fel
ajánlásaik teljesítéséért a fűtőház 
dolgozói is. Vállalták, hogy 10 szá
zalékkal növelik a szénmegtakarí

tást.
Eszenyi Gábor főmozdonyvezető és 
Stróbl József fűtő 20 százalékos szén
megtakarítást ért ei 27-ig. Ugyan
csak 20 százalék szenet takarítottak 
meg Vaiasek László főmozdonyvezető 
és Stróbl János II. fűtő is.

A mozdonyjavító műhely dolgozói 
is szép eredményeket értek el. Fel
ajánlották, hogy a mozdonyjavítási

Vállalatunk dolgozói március 9-re, 
Rákosi elvtárs születésnapjára tett 
vállalásukat a rossz időjárás és a köz
lekedési akadályok miatt csak 83 szá
zalékra tudták teljesíteni. Az ismert 
akadályokfteiienére is dolgozóink oda
adó, lelkes munkával behozták a le
maradást és első negyedévi tervüket 
4 millió forint értékben, március 31. 
helyett, március 25-re teljesítették.

Ezévi tervünk sikeres teljesítése ér
dekében dolgozóink lelkes felajánláso
kat tettek április 4-re, felszabadulá
sunk 7. évfordulóiéra és a 8. szabad 
május 1-re. Az üzemvezetőség és mű
szaki dolgozók jó munkája, pártszer
vezetünk állandó nevelő és felvilágo
sító munkája eredményeként elértük, 
hogy dolgozóink teljesítik, sij túltel
jesítik napi előirányzatukat.

I Jurca Péter sztahanovista kőmű
ves, ezévi tervét már befejezte,

tervüket 121 százalékról 130 száza
lékra teljesítik.

Kőhalmi János és Ispán István
mozdonyiakatosck 140 százalékos 
vállalásuk mellett 146 százalékot 

teljesítettek-
Deményi Károly kazánkovács pedig 
151 százalékos felajánlása mellett 156 
százalékot ért el.

A fűtőház dolgozói nemcsak a 
munka területén bizonyítják be hálá
jukat és szeretetüket április 4 iránt. 
Már megkezdték a dekoráció elkészí
tését és versenyre hívták egymást, 
hogy ki tudja legszebben feldíszíteni 
a gépét. Egymásután készülnek el a 
feliratok, képrámák és minden dolgozó 
lázas izgalommal várja azt a napot, 
amikor majd feldíszítve kifuthatnak a 
mozdonyok, hogy útjukon hirdethes
sék a dorogi vasútállomás dolgozóinak 
és az egész ország dolgozóinak örö
mét és boldogságát, 

a felszabadulás hetedik évfordulóját.

az eddigi átlag 187 százalékát 262 
százalékra emelte, legutolsó de
kádban 326 százalékot ért el. Fi
scher József sztahanovista vas
betonszerelő átlag 190 százalékos 
teljesítményt ért el és jelenleg 

októberi tervén dolgozik.
Brigádjaink közül Izing kőműves 

brigádja 219 százalékot, Révai bri
gádja 182, Kerekes vasbetonszerelő 
brigádja 164 százalékot ért el.

Az eredmények mellett azonban van
nak lemaradások is. Kozák segéd
munkásbrigádja 98. Adi 54.53, száza
lékot ért el. A lemaradó brigádoknak 
igyekezni kell, hogy a 100 százalékot 
elérjék, mert alacsony teljesítményük
kel akadályozzák a terv teljesítését.

Bálint Vilmos
levelező
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T eljesíte ttü k  első  n eg yed évi tervünket

\  virágtanyai állami gazdaság dolgozói 
méltóan ünneplik felszabadulásunk évfordulóját

A virágtanyai akarni gazdaság dol
gozói Rákosi elvtárs születésnapjára 
tett felajánlásaik teljesítése után fel- 
szabadulásunk 7. évfordulójára, ápri
lis 4-e méltó megünneplésére készül
nek. A gazdaság minden dolgozójának 
a felszabadító Vörös Hadsereg hozta 
meg az új, emberi életet. A múltban 
cselédek, napszámosok voltak. Most a 
gazdaság megbecsült dolgozói. Ezt 
akarják megköszönni a pártnak, a 
Szovjetuniónak, ezért tettek felaján
lást április 4-e tiszteletére.

A kedvezőtlen
időjárás nem töri le a dolgozók len
dületes munkáját. A traktorosbrigád 
vállalta, hogy tavaszi tervét 120 szá
zalékra teljesíti és 10 százalékos 
üzemanyagcsökkentést ér el.

Az elmúlt napokban nappal nem 
tudtak kimenni a földekre, de es
tére javult az idő és a brigád dol
gozói egész éjjel szántottak-ve- 
tettek, hogy adott szavukat valóra 

váltsák-
Papp Ferencné, Körösi Margit és Kiss 
Verőn új traktoristák sem riadnak 
vissza a nehézségektől, a férfiakkal 
egvütt hsrcolnak felajánlásaik teljesí
téséért.

A tehenészetben
már decemberben bevezették a három
szori fejest. Azóta a fejési átlag nap-

ról-napra emelkedik. A női tehenes- 
csapat március 9-re 7.6 literről 11.3 
literre, a férfi tehenészcsapat 6.3 liter
ről 10.5 literre emelte a fejési átlagot. 
Április 4-e tiszteletére vállalták, hogy 
a fejési átlagot 11 literre emelik Je
lenleg már öt-hat tized százalékos 
emelkedést értek el.

A kertészeti brigád
52 kát. hold gyümölcsös telepítését 
vállalta április 4-re. A gyümölcsfák te
lepítését már befejezték. A gyümölcs
fák aljának tisztítása sok időt és 
munkát igényel. A gépműhely szerelői 
a napi munkán felül egy oldalazó tár
csa elkészítését vállalták, amely hat 
ember munkáját végzi el.

A gazdaságban alkalmazzák a szov
jet agrotechnika vívmányait. A bor
sót szalagosán vetik. A kukoricát 
négyzetesen. Nem hiányzik az újítás 
sem a gazdaságban.

Nagy Lajos segédagronómus egy 
új talajművelőgépet tervezett, 
melynek elkészítését április 4-re 
vállalta- A gép már elkészült és áp
rilis 4-re már munkába is állítják.
A virágtanyai állami gazdaság 

minden egyes dolgozójának sokat je
lent április 4-e. Ezért úgy készülnek 
fel erre a nagy napra, mint születés
napra, amely életet, mégpedig boldog 
életet hozott.

Dad dolgozó parasztjai 
méltóképpen ünnepelnek

Dad község dolgozó parasztsága is 
megmozdult és lelkeshangú felajánlást 
tett április 4-re. A dolgozók nagy 
többsége vállalta, hogy második ne
gyedévi tojás- és baromfibeadását áp
rilis 4-re teljesíti. Felajánlását már a 
legtöbb dolgozó teljesítette. Találunk 
kiemelkedő teljesítményeket is. Így 
péidául ifj. Moró István 115 száza
lékra, Gy. Kováts Bálint 200 száza
lékra, Bajai József 150 százalékra,

Sima István 125 százalékra, Németh 
Pál 200 százalékra, Vajai István 200 
százalékra, Szállási Ferencné ISO szá
zalékra teljesítette második negyedévi 
tojás-és baromfibeadását. Takács Mik- 
lósné dolgozó parasztasszony már 
egészévi tojás- és baromfibeadását 
teljesítette.

Dad dolgozó parasztsága becsülettel 
állta szavát és felszabadulásunk ünne
pére méltóan készült.

Dunaalmáson jól dolgozik a tanács, 
jó a begyűjtés is

Kormányzatunk több községben, így 
megyénkben, Csév községben meg
szüntette a szabadpiaci forgalmat, mi
vel Csév község a többszöri figyel
meztetés ellenére sem javította meg 
a begyűjtési munkát és ennek követ
keztében erős lemaradásával veszé
lyeztette a begyűjtési terv teljesítését.

Csév község intő példa legyen min
den községi tanács előtt. Községi taná
csaink tűzzék azt a jelszót maguk elé: 
„nem akarunk Csév község sorsára 
jutni”. Nézzük meg azt. hogy március 
elején. Csév község mennyivel volt 
adósa népi demokráciánknak. Ba
romfibeadási kötelezettségét még 1 
százalékra sem, tojásbeadását . mind
össze 10 százalékban, tejbeadási ter
vét 30 százalékban teljesítette. Ser
tést még egy darabot sem szolgálta
tott be és a kivetett kártérítések be
fizetése terén is komoly lemaradása 
van.

Ez a tény bizonyítja, hogy Csév 
községben a tanács nem tartotta szem 
előtt pártunk és kormányunk határo
zata,:!; nem vitte következetesen az ál
lami fegyelem és tervfegyelem kérdé
sét, megalkuvóvá vált a kötelezettsé
güket nem teljesítőkkel szemben. A 
községi tanács elnöke és titkára elő
szeretettel hivatkozott arra, hogy a 
tervet nem tudják teljesíteni, az ál
landó bizottságokra, a tanácstagokra 
nem. alapozhatnak, mivel azok a tár
sadalmi munkából nem akarják ré
szüket kivenni.

Összehasonlításul és buzdításul néz
zük meg, hogyan dolgozik a begyűj
tésért Dunaaimás község tanácsa.

A község március 24-ig negyed
évi sertésbeadási tervét 100 száza
lékra, marhabeadási tervét 120 szá
zalékra, baromfibeadási tervét 119 
százalékra, tojásbeadási kötelezett
ségét köze] 100 százalékra telje

sítette.
Dunaaimás községben a községi ta
nács a pártszervezet titkárának ál
landó segítségével, mint súlyponti fel
adatot kezeli a begyűjtést. A végre- 
hajíób'zotteág ülésein a pártszervezet 
titkára, Kovács elvtárs állandóan je
len van és újabb és újabb szemponto
kat ad a begyűjtés megjavításához. A 
begyűjtési és mezőgazdasági állandó 
bizottság hetenként egy alkalommal 
ülést tart. A párttitkár elvtárs gyak
ran résztvesz ezeken az értekezleteken 
is. A begyűjtési állandó bizottság 
munkája mellett fontos szerepet töl
tenek be a düiőfeleiősök is. Gáspár 
[mre_ elvtárs, tanácselnök hetenként 
beszéli meg velük a mezőgazdasággal 
és a begyűjtéssel kapcsolatos kérdé
seket.

A község dolgozó parasztsága 
előtt jó példával járnak elől a ta
nácstagok, a község vezetői, nem 
vizet prédikálnak és bort isznak, 
hanem minden téren úgy dolgoz
nak, hogy példájukat mindenki 

bátran követheti.
A tanácselnök negyedév: tojásbeadási 
kötelezettségét 130, baromfibeadási kö
telezettségét 150 százalékra teljesítette. 
Tarr Miklós VB tag negyedévi to
jás- és baromfielőirányzatát 180, 
Kecskeméti Imre VB tag baromfi
beadási kötelezettségét 200 százalékra 
teljesítette. A begyűjtési állandó bi
zottság elnöke, Hrubik János tojás- 
és baromfibeadási előirányzatának tel
jesítésében 200 százalékos eredményt 
ért el. Jó eredménnyel, a terv túltel
jesítésével mutatnak példát K- Tóth 
József, Harcsa József tanácstagok is. 
A község dolgozó parasztjai közül ki 
kell emelni Horváth Sándor 17 holdas 
dolgozó parasztot, aki decemberben 
egy darab sertést adott be és az első 
negyedévben egy darab vágómarha 
beadásával járult hozzá a húsjegy 
megszüntetéséhez.

Községi tanácsok egy pillanatig se 
veszítsék szem elől Csév községet és 
harcoljanak azért, hogy ne kerüljenek 
Csév község sorsára, hanem érjenek 
el olyan szép eredményeket, mint 
Dunaaimás község tanácsa és dol
gozó parasztjai.

Filipinyi Zoltán
megyei tanács oszt- vez. h.
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