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Kiváló eredményekkel, újabb felajánlásokkal készülnek május 1-re:
Annavölgy bányászai

Tíz anhavölgyi bányászok az első ne
gyedévben 9718 tonna szenet termel
tek előirányzatukon felül. Most máius 
1-re, a világ munkássága nagy ün
nepének tiszteletére újabb nagy célok 
eléréséért, újabb felajánlásokkal, azok 
teljesítésével harcolnak a második ne
gyedévi terv még nagyobb méretű túl
teljesítéséért.

Első negyedévi versenyszerz'ódését 
36 szenelőbrigád újította fel és kap
csolódott be újabb kötelezettség válla
lásával a második negyedévi terv túl
teljesítéséért megindult szocialista 
munkaversenybe.

A brigádok összes felajánlása alap
ján több mint kilencezer csille 
terven felüli szén kitermelése vár
ható a második negyedévben az 

annavölgyi üzemben.
A Haraesha-fronlbrigád tagjai 1700.

Mádai Károly csapata 1500 csille elő
irányzaton felüli szén kitermelését vál
lalta május 1 tiszteletére.

A második negyedévi előirányzat 
túlteljesítésére máris lelkes iersengés 
alakult ki a május 1-i munkaverseny 
legjobb brigádja versenyzászlóért. A 
jó versenyszellem, a május 1-i felaján
lások teljesítéséért folyó jó munka 
napról napra jobb eredményekben 
nyilvánul meg.

Tavaszi Mihály sztahanovista vájár 
kislétszámú csapatával hat mun
kanap alatt 170 csille szenet adott 
terven felül. Tho'l László és Gre
gor János vájárok brigádja is lel

kesen harcol az elsőségért. 
Április első tíz napjában mindkét csa
pat jóval 150 százalék fölé fokozta tel
jesítményét.

A tatabányai ifi-bánya fiataljai
A tatabányai ifjúsági bányában hő

sies harcot vívnak bányászfiaitaljaink 
a természeti akadályokkal. Már több 
mint egy nőnapja csak három brigád 
dolgozik szénen. A többi csapat kőben 
és meddőben alakítja munkahelyét. 

Kemény harcok jó munkaeredmé
nye, hogy a nehézségek ellenére 
már öt munkahelyet e'készítettek, 

így lehetővé vált, hogy április 15-én 
újabb ifjúsági csapatokat telepítsenek 
a bányában.

Az ifjúsági bánya bányászfiataljai is 
komoly eredményekkel kapcsolódtak be 
Tatabánya széntermelésébe. Február
ban még csak 45—50. márciusban pe
dig 80 csilié szenei termeltek naponta. 
Ezzel szemben a második negyedév 
elmúlt napjaiban 125—130 csille napi 
átlagot értek el.

A termelésben Harmath Ferenc

vájár hattagú brigádja jár az élen.
A brigád tagjai a napi 6.5 csillés 
fejátlaggal szemben 8.3 csille sze

net termelnek.
Az ifjúsági bánya fiatal dolgozói az 

eddigi szép eredmények elérése után 
újabb eredmények eléréséért, a határ
idők megrövidítéséért harcolva készül
nek május 1 méltó megünneplésére.

A nagy nap tiszteletére vállalta 
Smisek László vájár hattagú bri
gádja, hogv a 80 méteres légvá
gatot — amit meddőben hajtanak 
— határidő előtt egv hónappal, 
május I5-e helyett április I5-re el

készítik.
Smisek László vájár brigádja1 így egy 
hónappal, eiőbb tud szénen dolgozni. 
A felajánlás valóraváltása azt jelenti, 
hogy naponta több mint 40 csille szén
nel termel többet az ifjúsági bánya.

Az újpusztai áüami gazdaság
Az újpusztai állami gazdaság dol

gozói a tavaszi munkákban elért jó 
eredmények további fokozásával, szor
galmas munkával készülnek máius 1 
nagy ünnepére.

A tavaszi kalászosok vetését négy 
nappal a kitűzött határidő előtt be
fejezték, 104 százalékra teljesítve 
az előirányzatot. Az április 4-e tisz
teletére tett felajánlások teljesíté
séért folytatott lelkes munka ered
ményei után most május 1-e tisz
teletére újabb felajánlások teljesí
tésével igyekeznek túlszárnyalni 
előirányzatukat, tervüket a gazda

ság dolgozói.
Eddig 25 katasztrális hold burgonyát 

ültettek el. Vállalta a gazdaság, hogy 
május 1-re nemcsak az összes bur
gonyavetést, hanem a kukorica- 
vetés 60 százalékát, ami 200 ka
tasztrális hold területnek felel meg, 

elvégzik.
’A gazdaság műhelyében most készítik 
azt az újrendszerű vetőgépet, amelu- 
lyel egyszerre négy sor kukoricát vet
nek majd.

Az első negyedévi tejtermetési elő
irányzatot 112 százalékra teljesítette a 
gazdaság. Tejbeadási előirányzatukat 
69 százalékkal teliesítették túl.

Május elseje tiszteletére a tehené
szet dolgozói vállalták, hogy a 
tejhozamot újabb tíz százalékkal 

növelik.
A gazdaság szocialista kötelezettség- 

eálLalásának teljesítését a brigádok és

egyéni dolgozók által tett felajánlások 
biztosítják.

A Kossuth- és Táncsics-brigád a 
tavaszi munkaterv április hónapra 
eső részének 125 százalékra, a 
Petőfi és a mozgatható brigád tag
jai pedig 120 százalékra való tel

jesítését vá'la'ták.
Szállási László fogatos és Porcek 

Jenő traktoros egyéni előirányzatuk 130 
százalékra való teljesítésére leltek fel
ajánlást.

Hardman Péter gyalogos ápritis 
4-e tiszteletére a műtrágyaszórás- 
ban 160 százalékos teljesítést ért 
ej. Május 1 tiszteletére válla't#, 
hogy az ősziek fejtrágyázása köz
ben átlagosan 140 százalékos terv

teljesítéssel fog dolgozni.
A növénytermesztő brigádban ki

emelkedik Szilágyi Lukács és Jánosi 
István fogatosok vá'lalása. akik 

a havi terv 130, illetve 125 száza
lékra va'ó teljesítését ajánlották 

fel.
Az új pusztai állami gazdaság dol

gozói márciusban és április eleién 
végzett jó munkájukkal az elsők közé 
kerültek megyénk állami gazdaságai 
között. A május 1 méltó megünneplé
sére megindult felajánlási mozgalom, 
a felajánlások maradéktalan teljesíté
sének eredményeként bizonyosan, mint 
megyénk legjobb állami gazdaságát 
üdvözölhetjük az újpusztai állami 
gazdaságot máius 1-én.

Közlekedésünk dolgozói a tatai nagyállomáson
Az állomás dolgozói április 4-re, 

felszabadulásnak hetedik évfordulójá
nak tiszteletére tett felajánlásaikat 105 
százalékra . teljesítették.

Május 1. méltó megünneplésére 
újabb felajánlásokkal készülnek. Fel
ajánlásaikkal nagyban elősegítik a 
szocializmus építését, az ötéves terv 
határidőeilőtiti befejezését. Komoly fel
ajánlások születtek az ainyagíjtikarékos
ság/ és a vasúti kocsik mozgási ide
jének megrövidítése terén.

Az á lomás fávir ászai, Pula» Béla, 
Vészeli Marianna és Molnár Éva 
május 1. tiszteletére 20—20 te
kercs távírószalag megtakarítását 

vállalták.
A forgalmi szolgálattevők brigádjai 

a Markó- és a két Domonkos brigád 
május 1. tiszite'etére felajánlotta a 
vamatfennitactás kiküszöbölését, a to
latás vonatok tartózkodáisi idejének & 
az egy kocsira eső mozdít ári idő 114 
százalékra való megrövidítését

A brigádok versenyben állanak 
egymással, hogy melyik brigád 
ér el jobb eredményt a május I-i 

vlál áfások teljesítésében.
A forgalmi dolgozóik mellett a ke

reskedelmi dolgozók is megállják he
lyüket. Itt is komoly felajánlások szü
lettek május 1. tiszteletére.

Szóka Endre számadópénztáros 
felajánlotta, hogy a számítókat, az 
árufeladókat, a fuvar'evé! hibát an 
kiállítására és az árucsomagolás 

helyes módjára megtanítja.
Ezáltal a feladott áruk- nem fognak 
gyakran — a fuvarlevél helytelen ki
töltése miatt — hetekig különböző rak- 
tárakban hányódni, épen és sértetle
nül érkeznek meg a címzetthez.

Kádik Ödön árupénztáros felaján
lotta. Hogy fogla'koztatási fokát 
öt százalékkal növel, ezáltal nor

máját 120 százalékra teljesíti. A 
minőségi munka terén pedig a 
hiánylatok számát 25 százalékkal 

^  csökkenti.
Maozikó József raktárnak és Heszkó 

Károly vállalták hogy az „üresraik- 
tári’-mazigialmait megvallósítjáik, a ke
zelő teher vonatok mernie trends zerim ti
tartózkodási idejét öt százalékkal 
csökkentik

A személypénz'tár dolgozói: Vas Ibo
lya, Horváth János és Gyimesi Ro
zália felajánlották, hagy foglalkozta
tási fokukat öt százalékkal, az eladott 
jegyek számát pedig 20 százalékkal 
növe'ik. Mind a hálrman versenyben 
állmaik egymással a felajántálsok telje
sítése, illetve túlteljesítése érdekéiben.

Felajánlást tett az állomásfőnök, 
Kraszsnai elvtárs is. Fe'ajániötita, 
hogy a januári kocs'tartőzkodlás 
idejét áprilisban tO százalékkal 
csökkenti, ezáltal a kocsik 10 szá
zalékkal rövidebb ideig állanak. 

Felajánlotta, hogy az anyag takarékos
ságiban 103 százalékot ér el.

A tatai naigyállomás dolgozói meg
értve május 1 nagy nemzetközi je
lentőségét,, komoiy és szép munka- 
felajánlásokká! készülnek annak meg
ünneplésére. Az állomás dolgozói tud
ják azt, hogy felajánlásaik teljesíté
sével, illetve túlteljesítésével a béke
tábort erősítik és egy újabb csapás! 
mérnek az imperialistáikra, Beloian
nisz elvtáirs hóhéraira,

Dunaalmás dolgozó parasztsága
Dunaalmás dolgozó parasztsága 

méltóan ünnepelte felszabadulásunk 
hetedik évfordulóját, április 4-ét. A 
község minden dolgozója május /., a 
nemzetközi munkásosztály nagy ün
nepére készül. Tudják, hogy nekik is 
nagy ünnep ez, hiszen a harcokban 
edzett magyar munkásosztály vezeté
sével vittük a hároméves tervet és 
visszük győzelemre az ötéves tervet, 
a szocializmus építését. Erre a nagy 
ünnepre tettek felajánlást Dunaalmás 
dolgozó parasztjai.

Vállalták — a kedvezőtlen időjá
rás ellenére —, hogy

a burgonyát és kukoricát ápri is 
30-ig e’vetik. Az előírt tíz hold 
helyett, húsz holdon végzik a ku
korica pótbeporzását és a napra
forgón is az előírt öt ho'd helyett 
tíz holdon alkalmazzák a pótbe

porzás módszerét.
Vállalták, hogy az őszi kalászoso

kat lehengerelik és fogasolják úgy, 
ahogy azt a vetés felfagyása megkí
vánja.

Gabonafélékben — a szárba indul ás 
előtt — az acatolást és a gyom
irtást április 20-ig elvégzik. A , 
szőlőkben a nyitást, metszést és 
a harmatgyökerezést április 15-ig 
elvégzik és május 31-ig az első 
kapálást, kötözést és a permete

zést befejezik.
Június 15-ig a második kapálást és 

június 20-ig a második permetezést 
és a második kötözést is elvégzik.

Május 1. tiszteletére Dunaalmás 
dolgozó parasztsága új szocialista 
versenymozgalmat indított;

„Adj be az idén többet, mit ta
valy” és versenyre hívta az egész 
megye dolgozó parasztságát, Nesz- 
mély községet pedig párosver

senyre.
Dunaalmás dolgozó parasztsága 

csak úgy tud győztesen kikerülni a 
versenyből, ha felajánlását valóra is 
váltja és ha valóravóllotta, akkor 
méltóan ünnepelheti május 1-ét, a vi
lág munkásosztályának nagyszerű se
regszemléjét.

A Szomódi Téglagyár dolgozói
Az esőzések, a hideg fagyok, a hat

napos munkaidőkiesés ellenére globá
lisan 107 százalékra teljesítette első 
negyedévi tervét a Szomodi Tégla
gyár. Lemaradtak a nyerstéglagyár. 
tásnál 15 százalékkal, a cserépgyár- 
tásnál! ped;g 30 százalékkal maradtak 
le. Az első negyedévben sok nehéz
séggel kellett megküzdeniök. Nagyon 
sok volt a selejtjiik a hideg idő miatt. 
Ami téglát elkészítettek, rövid idő 
rnulva megfagyott — úgy. ment széj
jel, mint valami finom, zsíros, por- 
hanyós sülttészta; setejt lett. Ezután 
már sóvá! készítették a téglákat, így 
kevesebb lett a selejt.

Ha nem is fagyott meg a tégla, a 
hűvös idő miatt nem tudott száradni 
és így a tégla égetésnél nagyon ko
moly nehézségekkel küzdöttek a terv
teljesítésért. A napi két kamra tégla 
helyett csak egy kamra téglát tud
tak égetni.

Az első negyedévi lemaradást már 
nagyjából behozták. A második 
negyedévi terv eddigi előirány
zatát műiden részlegen teljesítet
ték. A nyerstéglagyártásnál 106 
százalékot értek el, a készáruter
vet pedig 100 százalékra teljesí

tették.
Ügyesen, fürgén mozognak, nem 

kímélik erejüket az üzem női dolgo
zói. Amint mondják, ők a gyár rugói, 
a legjobb dolgozói. A hatcentiméteres 
válaszfal dolgozói 120—125 százalékot 
érnek el napi munkájuknál.

Május 1. tiszteletére 130 száza
lékot vá 'attak.

A kemenceégetök csatlakoztak a ta
tabányai VlII-as akna versenyfelhívá
sához.

Mielőtt megtették május 1-i fel
ajánlásukat, összeültek, megbe 
szelték, hogy tudják-e te'jesíteni 
vit atásukat. Kiszámították, hogy 
egyezer tégla égetésénél húsz kiló 
szenet tudnak megtakarítani. Ez a 
felajánlás évi 23 vagon szénmeg
takarítást jelent, amellyel újabb
1,330.000 darab áru égetését biz

tosítják.
Ezizel a kemenceégetök 184.000 to- 
r intőit taten tanaik meg népgazdasá
gunknak. Ez a május 1-i felajánlás 
nagyon komoly és megfontolt munkára 
készíteti az égetőket.

Az agyaigbánya dolgozói sem ma
radtak ki a május 1-i felajánlásokból. 

Lutring József sztahanovista bri
gádvezető vállalta, hogy brigád
ja 150 százalékra teljesíti elő
irányzatát. Horváth Ferenc bá
nyász pedig 160 százalékos terv

teljesítést vállalt.
A Szomódi Téglagyár minden egyes 

dolgozója jobb munkáival készül má
jus 1. megünneplésére. Az üzem ve
zetősége talaján lot la. hogy a tatai 
edzőtábor építéséhez szükséges 300.000 
darab tégla elkészítését biztosítja a 
munkádé jobb megszervezésével és 
kihaiszuálásáva.1.

A rédei gépállomás traktorosai
Április 10-én termelési értekezletet 

tartottak a rédei gépállomás dolgozói. 
Az értekezleten Papp Géza, a gépál
lomás párttitkára tartotta a beszá
molót. Beszámolójában elmondotta, 
hogy a gépállomások között a rédei 
gépállomás eléggé elmaradt. Hátul
ról az ötödikek vagyunk. — mondja 
Papp elvtárs — és ez nagy szégyen. 
Szégyenünk még nagyobb, ha vissza
gondolunk arra, hogy tavaly orszá
gos viszonylatban elsők voltunk. Le
maradásunk egy részét behoztuk az
zal, hogy április 4-i felajánlásunkat 
teljesítettük. Most közeleg május /., 
a világ dolgozóinak nagy ünnepe. En
nek az ünnepnek a tiszteletére kell 
harcbaindulnunk lemaradásunk teljes 
behozása érdekében.

Beszámoló után elsőnek Bognár Já
nos traktoros szólt hozzá. Megfon
tolt hangon mondja:

„Május 1-e tiszteletére vállalom, 
hogy tavaszi tervemet 110 száza
lékra teljesítem és három száza
lék üzemanyagot takarítok meg”.
Bognár elvtárs után sorban álltak

fel a gépállomás többi dolgozói és 
tették meg felajánlásukat.

Kerekes Antal 110 százalékos 
tervteljesítést és ötszázalékos 
üzemanyag-megtakarítást, Hajós 
János és Farkas István 110 száza
lékos tervte'jesítést és háromszá
za l é kos üzemany a gme gtakarít ást,
Vitális Ferenc 115 százalékos 

tervteljesítést ajánlott fel.
Bukta József, a Vörös Csillag bri

gád nevében vállalta, hogy tavaszi 
tervüket 112 százalékra teljesítik és 
két százalék üzemanyagot takarítanak 
meg. Az Assteszéren dolgozó Táncsics- 
brigád 105 százalékot és kétszázalé
kos üeemanyagmegtakarítást vállalt.

Az üzem vezetősége és a pártszer
vezet minden segítséget és támo
gatást megad ahhoz, hogy teljesísék, 
sőt túlteljesítsék a gépállomás dol
gozói felajánlásukat. A felajánlások 
teljesítése biztosíték és Ígéret arra, 
hogy a rédei gépállomás dolgozói be
hozzák lemaradásukat és újra az élen 
haladjanak a gépállomások verse
nyében.


