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P u d  fiosRácsóiRak állásidő bizottságai 
iá munkát végeznek

Élenjáró és hátul kullogó községeink 
a begyűjtési munkában

Elvezet végignézni a dadi határon, 
ahogy Kömlöd felöl haladunk az úton. 
Véletlenül sem lehet megmunkálatlan, 
vagy gyomos földet találni. A tavaszi 
szántás-vetés az égés? határban már 
befejeződött. Az őszi vetések és szán
tások símítózását, boronálását már 
zömében ugyancsak elvégezték.

A munkák határidő előtti befejezé
sét nagyban elősegítette, hogy egyes 
dolgozó parasztok, mint 

T. Somogyi János tanácstag, 12 
ho'das középparaszt most is, mint 
mindig, élenjárt a beadásban és a 
szántás-vetési munkák teljesítésé

ben is.
Jó példamutatással végezte munka 

iát
Farkasdi Mihály tanácstag, 14 
holdas —, Horváth Bálint járási 
tanácstag, 12 holdas —, Szilágyi 
György VB elnökhelyettes, 14 hol
das középparaszt — elsők között 
fejezve be a tavaszi szántás-vetést,
A munkák határidő előtti teljesíté

sét nagyban elősegítette, hogy a fa* 
nács mezőgazdasági állandó bizott
sága Gy. Kovács Bálint vezetésével 
jó munkát végzett,

A hattagú bizottság hetente két
szer tartott megbeszélést, amelyen 
értékelték a talajfigyelő szolgálat 
tapasztalatait és felosztva maguk 
között a községet, sorra jár-

séghez képest a szovjet agrotechni
ka alkalmazásához szükséges kel
lékeket, így a pétisót és a műtrá

gyát is.
Ahogy beszélgetünk a tanács végre

hajtó bizottságának tagjaival, Németh 
bácsi, aki a járási tanácsnak is tagja 
— büszkén jegyzi meg: Elvtársak, mi 
úgy akarunk dolgozni és úgy készü
lünk május 1-re, sőt az egész gazda
sági évre, hogy a Bokoddal folyó pá
rosversenyből győztesként kerüljünk 
ki. Úgy végezzük a növényápolási 
munkákat, az aratást, cséplést és ter
ménybeadást, hogy az elsők legyünk."

Az elmúlt évben nem a legjobb ered
ményekkel dolgoztak a pilisi bányá
szok, A súlyos lemaradást a nagy
arányú igazolatlan műszakmulasztások 
mellett ai gyakori balesetek i® okozták. 
Csupán az 1951-es év első negyedében 
206 esetben fordult elő kisebb, vagy 
nagyobb mérvű baleset a Pilisi bá
nyákban. A balesetek miatt 1648 mű
szak teljesítménye esett ki ai termelés

Ügy érezzük, jogos a bizalmai 
Németh bácsinak, mert ha az állandó 
bizottságok úgy működnek a továb
biakban Is, mint eddig, akkor nagyon 
meg kell fogni a munka végét a bo- 
kodi tanácsnak, hogy ai versenyben 
méltó versenytárs legyen.

Ha a dadi begyűjtési állandó bizott
ság úgy kezeli a beadást, mint eddig, 
akkor a tanácsülésen vállalt második 
negyedévi előirányzatot nemcsak 80, 
hanem jóval több százalékra tudják 
teljesíteni és méltóképpen ünnepelhet 
a község dolgozó parasztsága a 
munkásosztály legnagyobb ünnepén, 
május 1-én.

fölösleges anyagoktól való megtisztí
tása komoly eredményeekt hozott mind 
a balesetek számának csökkentésében, 
mind a termelés emelésében.

Az S— IV-os bányamezőben, ahol 
13—15 baleset fordult ©lő havonta, 
januárban cask kilenc, februárban 
három, márciusban pedig csak két 
baleseti sérülés történt. Áprilisban 
még egyetlen baleset sem történt

Hazánk felszabadulásának 7. év
fordulójára, április 4-re széleskörű 
versenymozgalom alakult ki me
gyénk területén a begyűjtési mun
kában. A versenymozgalom nagy
ban hozzájárult ahhoz, hogy me
gyénk állatbegyüjtési és tejbegyüj- 
tésj tervét 100 százalékon felül tel
jesítette.

Az április 4-i verseny eredményei 
alapján kialakult a sorrend járá
saink és községeink között.

A Járások közötti versenyben a 
tatai járás lett az első, megelőz
ve a komáromit és az utolsó helyen 

kullogó dorogi járást.
Községeink között Ete község érte 
el a lagjabb eredményt. Utána kö
vetkeznek Szend, Szák és Duna- 
almás községek,

Ete község különösen az élőállat, 
begyűjtésben ért el szép eredményt. 
Hjzqttsertésbegyüjtési tervét 2Í4, 
vágómarhabegyüjtési előirányzatát 
pedig 115 százalékra teljesítette. A 
község tanácsapparátusát a begyűj
tés terén végzett jó munkáért kor
mányzatunk megjutalmazta.

Vannak azonban olyan közsé
geink, ahol a tanács még mindig 
megalkuvó módon kezelt a begyűj
tési munkát. Ezekben a községek
ben^ verseny is csak papíron talál
ható meg és a versenyszerződések- 
röl a dolgozó parasztság széles ré
tegei nem tudnak, természetes, hogy 
ígv eredménytelenség jellemzi ezek
nek a községeknek a munkáját,

A begyűjtésben hátul kullogok 
mulasztásukkal nagymértékben ve

szélyeztetik megyénk tervtélesíté
sét. Kesztölc, Agwstyán, Tokod és 
Csév községek ezek elsősorban, 
melyek közül az utóbb! eztdő sze
rint ki van zárva a szabadpiaci 

forgalomból.
A rossz eredményt elért községek 

tanácsainak figyelmét mégegyszer 
felhívjuk Csév község esetére, 
nehogy annak sorsára jussanak. 

Kesztölc község az I. negyedévi 
hízottsertéstervből még semmit 
sem teljesített. Csév község 15 
százalékos, Agoslyán 25 százalékos 
és Tokod község 30 százalékos 
eredményeikkel kullognák az 

utolsók közölt.
A beadási előirányzatot jól telje

sítő községi tanácsok és az élen
járó községek dolgozó parasztjai 
részéröl méltán vetődik fel a kérdés: 
mi lenne, ha országunk minden köz. 
sége csak úgy teljesítené tervét, 
mint Csév, Kesztölc, Agostyán és 
Tokod^,A jól teljesítő községek ta 
nácsai elítélik a hátul kullogó köz
ségek tanácsait,

A termelőszövetkezetek és csopor
tok versenyében a kisbéri Virágzó 

tszcs lett az első.
Ez a csoport sertésbegyüjtési tervét 
224 százalékra teljesítette. A komá
romi Dózsa tszcs, a nagysápi Búza*- 
kalász, a környei Dózsa és a nászú
iul Uj Elet a beadási terv példamu
tató teljesítésével követi a kisbéri 
Virággá tszcs-t.

Megyei tanács begyűjtés 
osztálya.

„Takarítsd körleted, 
nem é rh e t keleset“

Harmath Rezső főaknász jelszavának megvalósításával 
a Pilisi Szénbányákban felére csökkent a balesetek száma

ták a dolgozó parasztokat, ser
kentve őket a munkák megkezdé
sére, a kisebb lemaradások behozá

sára-
Nemcsak a mezőgazdasági állandó 

bizottság, hanem a begyűjtési állandó 
bizottság is jót végzi munkáját. Olyan 
Jól dolgoztak, hogy a második negyed
év első begyűjtési napján csupán to
jásból 8000 darabot vittek be a felvá
sárlóhoz Dad község dolgozó paraszt
jai

Még eaak egyetlen begyűjtési napot 
tartottak és máris teljesítették a má
sodik negyedév előirányzatának to
jásból 12, élőállat-heaidásbaif 10 szá
zalékát.

★
8-án este. tanácsülést tartottak, ame

lyen résztvett a falu apraja, nagvia. 
Vajav István, a végrehajtó bizottság 
elnöke tartotta meg a beszámolót, fog. 
laliíozva az április 4-re történt válla
lások teljesítésével és a közelgő május 
H  ünnepség előkészületeivel,

Szinte egyhangúlag tette meg a 
község dolgozó parasztsága vállalá
sát május 1 tiszteletére, vállalva.a 
második negyedévi begyűjtés S0 

százalékra való teljesítését.
Vállalást tettek arra is, hogv 1800 
darab kanadai nvárfaesemetét ültetnek 
el málus I tiszteletére.

Ezen a tanácsülésen szólalt fel 
Csejtei András, 14 holdas középparaszt 
is. Kifogásolta azt, hogv nem tudja 
vállalt kötelezettségét teljesíteni, ha 
nem kap pétisót a fe|trágyázáshoz.

Bírálata a megyei tanács felé 1® 
irányul, a megyei tanácsnak is szói, 
hogy biztosítsa az egyénileg dol
gozó parasztok számára is lehető

ből, ami 4420 tonna szénkiesést okozott 
az első negyedévben.

A gyakran előforduló balesetek 
számának lecsökkentése, az egyen
letes, állandóan felfelé ívelő terme
lési eredménvek biztosítása sürgő, 
sen mego'dandó problémaként állt 

a pilisi bányászok ©lőtt. 
Harmath Rezső, a Pilisi Bányák főak
násza is foglalkozott a balesetek szá
mának csökkentésével. Megállapította, 
hogy a balesetek 90 százaléka gondat
lanságból adódik. A munkahelyeken, 
a száilítóvágatokban, siklókban és 
ereszkékben nagymennyiségű alván 
anyag hever, amire Itt szükség nincsen, 
sőt, akadályozza a biztonságos mun
kát, a közlekedést és szállítást.

Január közepén, amikor a már
cius 9-i versenyvá'ialá-saikat tet
ték a bányászok, Harmath Rezső 
főaknász fejében is megszületett a 
jelszó: „Takarítsd körleted, nem 

érhet baleset.”
Január végén már erőteljesen folyt a 

harc a munkahelyek, a vágatok és 
ereszkék megtisztításáért. Először az 
Altárói S. IV-es számú bányamezőt 
tisztították meg a feleslegesen heverő 
anyagoktól, ahol eddig a legtöbb bal
eset történt. Pár nap alatt 80 csille 
rabolt, ócska bányafát szállítottak a 
külszínre. Ezen felül 15 tonnányi kis
vasúti sínt és különböző vaslemezeket. 
26 pályakoesirai való úi bányafát szál
lítottak el a vágatokból és ereszkék- 
böl a munkahelyek közelében lévő tá
rol óhelyekre.

A körlettakarítás és a munkahelyek

ezen a bányamezőn.
Ez év első pegydében a Pilla! Bányá
ban felére csökkent a balesetek száma. 
Az elmúlt év első negyedében előfor
dult 206 baleseti sérüléssel szemben 
ez év első három hónapjában 106 volt 
a balesetek száma,

A balesetek elleni sikeres harc fon
tos kiegészítője lett a Loy-moz- 
Y galom eredményeinek is.

A Pilisi Altáró bányászai a januári 
80,2 százalékos havi átlagteljesítmé
nyükkel szemben februárban 89.3, már
ciusban pedig 1097 százalékra telje
sítették havi tervüket.

A Pilisi Szénbányákban a kürzetve- 
zető aknászokon és lőmestereken kívül 
a csapatvezetővájárok is valamennyien 
csatlakoztak Harmath Rezső főaknász 
jelszavának megvalósításához, hogy a 
Loy-mozgalom keretében még szebb 
eredményeket értenek el.

A bányászokat a föld mélyén színes 
plakátok és feliratok figyelmeztetik a 
balesetek elleni védekezésre, a munka
helyek tisztántartásárai Ha egy bal
eset történik, másnap már színes raj
zok mutatják be lent a bányában is, 
hogy milyen körülmények között tör
tént a baleset és hogyan kellett volna 
a baleseteket megelőzni. A szocialista 
öntudatból fakadó, lelkiismeretes mun
ka és a szemléltető agitáció segítségé
vel Harmath Rezső főaknász jelsza
vának megvalósításával elérték a pi
lisi bányászok, hogv a balesetek szá
mának csökkentése js hozzájárult a na
gyobb eredményekhez.

NAGY FERENC

Az Állami Gazdaságok Trösztje 
2 , 7 9 5.000 forint megtakarítást ajánlott fel

A Komárommegyei Ailami Gazda
ságok Trösztje csatlakozva a győri 
vagongyár felajánlásához, megfelelő 
takarékossági rendszabályok életbelép
tetésével, takarékosabb és a termelés 
szempontjából is jobb épülettípusok 
alkalmazásával feiaianlási reif 1952-ea 
évi beruházásainak megvalósításánál 
kétmillió 795,000 forint összeg meg
takarítására. A tröszt ezen felajánlása 
semmivel sem csökkenti a beruházási 
célt és a vele összehangolt termelési 
terv véghezvitelét.

A Uomárommegyei tröszt e megtaka 
rftást úgy éri el, hogy 

az 1000 férőhelyes sertésfiaztató 
megépítésénél rövid anyagokból 
előál ítható típus alkalmazásával és ; 
a férőhely jobb k haszná’ásával 
megtakart 800,000 forintot. A te- 
hénis átlóknál a költségesebb ki
vitel elhagyásával megtakarít 

300.000 forintot.
A* idén a munkásszállások elkészí

tésénél ugyanolyan elhelyezés biztosí
tása mellett, de lényegesen olcsóbb, 
típus alkalmazásával megtakarít egy
millió forintot. A gépesítési tervnél a 
tröszt, a nélkülözhető gépi felszerelés

lehívását mellőzi és ezzel 66,000 forint 
megtakarítást ér el. A többi megtaka
rítást a tröszt egyébb beruháizásoknál 
éri el azzal, hogy minden, az eddigi 
luxus kivitellel ellentétben, célszerű és 
jobban használható, olcsó kiviteleket 
alkalmaz, amelyekhez az anvag leg
nagyobb részét házilag állítja elő és

csak a legminimálisabb, legszüksége
sebb mennyiségben igényli ai nép
gazdaságtól a lényegesebb (értéke
sebb) építkezési anyagokat, Ugyancsak 
igénybe vesz minden, eddig ki nem 
használt, vagy célszerűen fel nem 
használt épületet és gépet, ígv ezzel 
is lényeges megtakarításit ér el.

Tatabánya term előszövetk ezetei közül elsőnek  
a II. kerületi „Szabadság"  tsz  v é g z e tt  a tavaszi vetésse l

Tatabánya két termelőszövetkezete, 
a II. kerületi Szabadság és a III. ke
rületi Szabad Föld tagjai párosver
senyben állanak egymással, A tavaszi 
vetések végzésében a II. kerületi Sza
badság tsz tagjai végezték a legjobb 
munkát. Az árpán és zabon kívül el
vetettek már 8 hold cukorrépát és 2 
hold dugvánvrépát. 12 hold naprafor
gót és 3.5 hold borsót. Ezeken kívül 
2.5 hold spenótot és 5 hold lent is 
elvetettek. Március 9-én befejezték az 
5 hold zabosbűkköny és a 2 hold fran- 
clapörje vetését.

Ezzel szemben a Szabad Föld tsz

tagjai még csak a zab vetését végez
ték el április 10-lg.

A Szabadság tsz jó eredményei el
érésében nagy része van Izlng István 
fogatosnaK, aki 16 hold földiével 
március elején lépett be a termelő- 
szövetkezetbe. A vetés Idején naponta 
átlagosan egy holddal mindig nagyobb 
területet vetett be, mint a többi foga- 
tosok.

A Szabadság tsz tagja: ma már a 
burgonya és a kukorica alá készítik 
elő a földet. 70 hold kukoricát vet
nek négyzetesen és az egész táblánál 
alkalmazzák majd a pótbeporzásj is.

Jobb munkával készül május 1-re 
a Tatai Mezőgazdasági gépjavító vállalat
Az elmúlt év utolsó negyedévi 52 

százalékos tervteljesítése szégyenletes 
folt volt a Megyei Mezőgazdasági 
Gépjavító Vállalatra. A mennyiségi 
munkával elmaradtak, a minőségi 
munkát pedig ebben az időben még 
figyelembe sem vették, Nagy műszaki 
szervezetlenség, fegyelmezetlenség 
uralkodott az egész gépjavító terüle
tén. A harmadik tervév elején a hibák 
kijavítása állt a legfontosabb feladat
ként, amelyet többé-kevésbbé meg is 
oldottak a gépjavító dolgozói.

A vállalat ez év kezdetén új műszaki 
vezetőséget kapott, akik igyekeztek a 
nagy zűrzavart megszüntetni az üzem 
életében. Miután a mennyiségi le
maradást az első másfél hónap alatt 
behozták, a minőségi munka megjaví
tásához fogtak.

Azelőtt, ha elkészítették az erő
gépeket, nem vizsgálták felül 
azokat és csak amikor a gépállo
mások, állami gazdaságok, vagy 
tszcs-k dollg’ctznl akarlak velük,

A tatabányai Xl-es akna 
új feltárásai

A tatabányai Xl-es akna bányá
szai az első negyedévben 117.6 szá
zalékra teljesítették tervüket. Ápri
lis első napjaiban is jó eredménye
ket érnek el. Április 8-ig például 
104.8 százalékos havi átlaggal dol
goztak.

A második negyedévi terv határ
idő előtti teljesítése érdekében új 
bányamezők feltárásán dolgoznak 

a Xl-es akna bányászai.
Április 1-től kezdve három csapat 
már az új feltáráson dolgozik. 
Ezáltal naponta 100—120 csille 
szénnel ad többet a Xl-es akna, 
mint azelőtt.

Kedden, április 8-án fejezték be 
a feltörések mezejénél a régi gurító 
űjranyltását is. A régi guritó újra- 
nyitásánál különösen jó munkát vé- 
geztek Strobl Károly élmunkás 
vájár és Segger Lajos segédvájár. 

Állandóan 140—150 százalékos tel
jesítménnyel dolgoztak. Lelkes és 
hősies munkájuk eredménye az is, 
hogy a régi gurítŐt, amelyben 
50—60 csille szenet tudnak tárolni, 
négy nappal a kitűzött határidő 
előtt, április 12-e helyett április 

8-4n elkészítették
a Xl-es akna bányászai. Ezáltal a 
feltörések mezejénél lévő űi feltá
rásban dolgozó csapatoknál szinte 
teljesen megszűnik az ürescsille 
hiány.

Az új munkahelyek feltárása
100— 12Q csillés napi többtermelést 
jelent a tatabányai Xl-es akna bá
nyászai részére. Az új feltárásnál 
teljesen gépesítik a szállítást. Ezen
kívül az állandóan friss és egész
séges levegő biztosítása céljából 
megkezdték már a szellőzőlyukak 
fúrását is, amellyel előreláthatólag 
április 20-ra készülnek eL

akkor derült ki, hogy selejtes mun
kát végzett a gépjavító vállalat.
A minőségi munka fontosságát ne

hezen értették meg az üzem dolgozói, 
Többen, amikor visszakaptak egy-egy 
munkadarabot azzal, hogy nem jó — 
mérgelődtek és nem akarták újra el
fogadni. Kemény felvilágosító munká
ba került — de sikerült —, hogy ma- 
már komoly gondot fordítanak a dob 
gőzök a minőségi munkára.

Az első negyedévi tervüket a pan- 
tos és jó tervfelbontással, a munka- 
fegyelem megszilárdításával március 
9-re 107 százalékra teljesítették. Hiba 
azonban van még bőven, Főleg az 
anyag, az alkatrészek beszerzése és 
biztosítása területén. Az üzem anyag- 
raktára nagyon szegény, majdnem 
üres. Ezért fordul elő, hogy még 
most sem tudják az erőgépeket gyor
san, kellő időben kijavítani- Például 
vannak ott olyan erőgépek, amelyeket 
januárban vittek oda. Tavaly Fordson- 
gépek javítására biztosították a nyers-

I anyagot, az alkatrészeket és mind- 
ezideig egv Fordson-gépet sem javí
tottak ki. Most a második negyedév
ben elhatározták, hogy Fordson- 
gépeket javítanak az ott heverő anya
gok értékesítése és a javítási munka
iatok meggyorsítása érdekében.

Május 1-et méltóan akarják ünne
pelni a Gépjavító Vállalat dolgozói 

Is.
A legutóbbi termelési értekezleten el
határozták, hogv a második negyedévi 
terv területén lévő lemaradást május 
1-ig behozzák, sőt túlteljesítik. Hegyi 
János szétszerelő brigádja versenyre 
hívta Lisinszky István összeszerelő 
brigádját.

Vátla'ták, hogy az eddigi 141 szá
zalékos lemaradásukat pótolják, 100 
százalékos minőségi munkát végez
nek, jó munkamegszervezésse! biz
tosítják a munka folyamatosságát.
A Lisinszky-brigád 110 százalékos 

tervteljesítést vállait.
Selmeczi György minőségi ellenőr 

— aki azelőtt szerelő volt — felaján
lotta — miután az üzemben tapaszta
latcseréről még nem is hallottak —, 
hogy szerelői tudását átadja a szét
szerető brigádnak, hogy az átlagos 
minőségi munkát megjavítsák, Ezen
kívül Jakab Géza segédmunkást be
tanítja marósnak. ,

A Megyei Mezőgazdasági Gépjavító 
Vállalat dolgozói az első negyedévi 
tapasztalatok alapján a második 
negyedévben jó és pontos munkát 
akarnak végezni, mert tudjálk, hogy az 
ő munkájuk nagyban elősegíti a gép
állomások, az állami gazdaságok és 
tszcs-k munkáinak határidő előtti be
fejezését.

PÁRTÉPITÉS
Útmutatást nyújt a mindennapi 

pártmunkában


