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BÉKEBIZOTTSÁGAINK FELADATAI 
A BÉKETALALKOZÓ ELŐTT

A Tatabányai Szénbányászati Tröszt dolgozói 
versenyre hívták a Dorogi Szénbányászati Tröszt dolgozóit

: Megyénk dolgozói nagyobb terme
lési eredményekkel, jobb munkával ké
szülnek a június 1-én megtartandó 
jnegyei béketalálkozóra. Szinte vala
mennyi aknánkban, üzemünkben, köz
ségünkben és falvainkban, állami gaz
daságainkban, termelőszövetkezeti cso
portjainkban és gépállomásainkon 
megtartották ai beszámoló békekisgyű- 
léseket a békebizottságok tagjai.

Ezeken a békekisgyűléseken újból 
hitet tettek megyénk dolgozói a béke 
nagy ügye mellett; hitet tettek, hogy 
még elszántabban, még keményebben 
harcolnak a béke ellenségeivel szem
ben.

Az oroszlányi XVI-os akna dolgozói
csatlakozva a tatabányai X-es akna 

kezdeményezéséhez, versenyre hívták 
a dorogi X-es akna dolgozóit a „Béke
akna” cím elnyerése érdekében. Vál
lalásukban a második negyedévi terv 
104 százalékos teljesítésére, a cik
lusos szénfejtés tökéletesítésére, a 
Loy-mozgalom további fejlesztésére 
és a műszaki feltételek további javí
tására tettek fogadalmat. Olyan vál
lalások hangzottak itt el a békekisgyű- 
lésen, mint Teichtinger Károly sztaha
novista vájáré, aki társával együtt 
műszakonként két csille szén terven- 
felüli teljesítésére tett vállalást. Hor
váth Béla sztahanovista vájár, béke
bizottsági tag, a békekisgyűlésen tett 
vállalást arrai, hogy a második bá
nyásznapra, a béketalálkozó sikere ér
dekében befejezi ötéves tervét.

Idősek és fiatalok egyaránt meg
mozdultak, hogy sikeres legyen a 
béketalálkozó. Tölcsér Péter 56 éves 
vájár az 50 éven felüli vájárokat 
hívta versenyre. 0  maga műszakon
ként egy csille többtermelést vállalt.

Dorogi X-es aknán az 525-ös csa
p a tn á  óránként 10 csille, az 530-as 
csapat 24 óránként 6 csille többterme
lésre tett fogadalmat.

A bábolnai állami gazdaság béke
bizottsága lelkes hangulatban 28 he
lyen tartott beszámoló kisgyűlést. Fel
háborodottan tiltakoztak ezeken a kis- 
gyűléseken Bábolna becsületes dolgo
zói az imperialisták sorozatos aljas
sága ellen. Kemény elszántsággal, a 
jobb élet építésének biztos tudatával 
tettek vállalásokat a jobb növényápo
lási munkákra, a nagyobb termelési 
eredmények elérésére. A sok felajánló 
közül csak egyet-kettőt említünk meg.

Horváth Sándor tehenész — aki a 
legutóbbi tenyészállafkiállításon első 
díjat nyert és pénzjutalomban része
sült — lelkes szavak kíséretében tett 
fogadalmat, hogy június 1-ig a fejési 
átlagot 16 literről 18-ra emeli és a 
gondjaira bízott állatok vemhességét 
90 százalékra biztosítja. Konrád Já
nos 70 éves juhász vállalta, hogy 
a közelmúltban átvett állatállományt 
30 darab szaporulattal növeli június
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Községeinkben is lelkesen folytak a 
beszámoló békekisgyűlések. Kocs 
községben a több helyen megtartott 
kisgyűléseken komoly segítséget nyúj
tottak az MNDSZ és MSZT aktívái. 
A termelőszövetkezet tagjai és az 
egyénileg dolgozó parasztok egyaránt 
hitet tettek a béke ügye mellett. Pong- 
rácz Imre ötholdas dolgozó paraszt 
hozzászólásában elmondotta, hogy jú
nius 1-re egészévi adóját kifizeti. A 
kocsi tszcs tagságának nevében Ju
hász István tszcs-tag arra tett foga
dalmat, hogy a termelőszövetkezeti 
csoport tagsága június 1-ig elvégzi az 
összes vetésápolási munkákat és úgy 
szorgalmazza a tejbeadást, hogy a 
megnyert vándorzászlót továbbra is 
birtokukban tarthassák. A földműves
szövetkezet dolgozói a gabonaraktárak 
és tárolóhelyek rendbehozását vállal
va készülnek fel az idei termés gyors 
átvételére és jó tárolására.

Városaink és lakótelepeink békebi- 
zottsagai is a békekisgyűlések soroza
tát tartották meg. Ezeken a békekis
gyűléseken a bányászfeleségek és 
üzemi dolgozóink féleségei közül 
számtalan tett felajánlást, hogy. a

béketalálkozó sikerét azzal Is efösegt- 
tik, hogy férjeiket gondosabban látják 
el, hogy nagyobb termelési eredmé
nyeket tudjanak elérni.

A békekisgyűlések tartásánál ko
moly segítséget nyújtottak békefelelő
seinknek az MNDSZ- és MSZT-szerve- 
zetek aktívái, valamint a DlSZ-szer- 
vezetek, amelyek kultúrbrigádjaikkal 
tették színesebbé a beszámoló békekis- 
gyűléseket.

Komoly eredményként ketl megem
líteni, hogy a békekisgyűlések tartá
sánál — mint például Dorogon a 
Béke-telepen — újabb békebizottságo
kat hoztak létre.

Most, a békekisgyűlések befejezése 
után, újabb komoly feladatai vannak 
békebizottságainknak. Olyan felada
tok, mint dolgozóink serkentése és se
gítése a vállalások végrehajtásánál, 
a küldöttválasztó ünnepi békegyűlések 
előkészítésénél. Békebizottságaink so- 
ronlévő feladata, hogy népszerűsítsék 
— minél szélesebb körben — azokat 
a dolgozókat, akik vállalásokat tettek 
és vállalásaikat teljesítették. Az üze
mek és aknák békebizottságai keres
sék fel leveleikkel a szocialista szek
torok, községek és testületek békebi
zottságait. írják meg ezekben a leve
lekben, hogy a béketalálkozó sikeré
nek érdekében tett vállalásokat hogyan 
hajtották és hajtják végre és kérjék 
meg a békebizottságokat, hogy közöl
jék velük, a szocialista szektor, a köz
ség, a terület békebizottsága, mit haj
tott végre adott szavából, vállalásá
ból.

Békebizottságaink folytassanak szí
vós felvilágosító munkát, tudatosítsák 
a megyei béketalálkozó jelentőségét, a 
békéért folyó harc és küzdelem fontos
ságát. Tudatosítsák, ismertessék az 
imperialista háborús gyújtogatok al
jas mesterkedéseit, amellyel a világ 
békéjére, építésünkre, fejlődésünkre, 
szépülő életünkre akarnak törni. Ismer
tessék minden dolgozóval, hogy az 
angolszász háborús gyújtogatok ha
lomszámra ölik és gyilkolják — ha- 
lálthozó baktériumokkal pusztítják — 
a bék'eszerető koreai gyermekeket és 
aggokat, pusztítják el a szabadság
szerető koreai nép évezredes emlékeit 
és műkincseit, tiporják el mindazon 
országok dolgozóinak szabadságát, 
ahová lábukat beteszik. Népszerűsítsék 
és tudatosítsák a 800 milliós béketá
bor nemes harcát, amit a béke 
biztosításáért és a béke fenntartásáért 
vív.

Állandó és szívós felvilágosító mun
kával készüljenek fel békebizottságaink 
a küldöttválasztó ünnepélyes béke
gyűlésekre, hogy azokon olyan kül
dötteket válasszanak, akik a termelés
ben példamutatóan élenjárnak és fá
radhatatlan küzdelmet vívnak a béke 
szent ügyéért. Olyan dolgozókat vá
lasszanak küldötteknek, akik eddigi 
eredményeikkel, eddigi munkájukkal 
bizonyították be, hogy méltók a dol
gozók, a nép bizalmára és úgy kép
viselik majd a béketalálkozón megyénk 
lakosságának aprajá’t-nagyját, mint 
ahogy azt megyénk népe a béke fenn
tartása és biztosítása érdekében meg
követeli.

Békebizottságainknak ehhez a mun
kához nyújtsanak kellő segítséget a 
párt- és tömegszervezeteink, az 
MNDSZ pedig úgy kapcsolja ezt a 
munkát, hogy támogatásával hatható
san segítse békebizottságainkat, hogy a 
béketalálkozóval egyidejűleg felké
szüljenek a június 1-i, ugyancsak 
nagyjelentőségű megmozdulásra, a 
gyermeknapra, a bécsi határozatok 
végrehajtására.

Ha békebizottságaink szoros kapcso
latot tartanak fenn a pártszervezetek
kel, kérik segítségüket, és kapcsola
taik tovább szilárdulnak a tömeg
szervezetekkel, akkor a megyei béke
találkozó valóban eléri a kívánt si
kert, akkor megyénk népének valóban 
nagyszerű megmozdulása lesz és 
újabb győzelem lesz a békéért vívott 
harc területén.

Kedves Elvtársak!
Dorogi bányászok!
Mi, a Tatabányai Szénbányászati 

Tröszt dolgozói elhatároztuk, hogy a 
megyei béketalálkozó tiszteletére szo
cialista munkaversenyre hívunk benne
teket.

A Tatabányai Szénbányászati Tröszt 
X-es akna vállalatának dolgozói moz
galmat indítottak a „Béke-akna” cím 
elnyeréséért. A „Béke-akna” címet me
gyei viszonylatban az az akna nyeri 
el, amelyik április és május hónapok
ban tervteljesítés terén a legjobb 
eredményt éri el, de figyelembe vesz- 
szük a munkafegyelerü megszilárdí
tása terén elért eredményeket, a fel
tárási, elövájási és fenntartási tervek 
teljesítését, majd a dekádonkénti 
egyenletes termelést.

A bányavállalatok és üzemek dolgo
zóinak vállalásai alapján a Tatabá
nyai Szénbányászati Tröszt az alábbi

A ŰIMAVAG, majd a felsőnyárádi 
bánya dolgozóinak kezdeményezése 
széleskörű visszhangra talált a Tata
bányai Szénbányászati Tröszt üzemei
nél is. Szerdán két akna dolgozói 
csatlakoztak a gépek jobb kihasználá
sáért indult tömegmozgalomhoz.

Az oroszlányi XVI-os akna dolgozói 
megfogadták, hogy 

kétcilklusos, grafikonos szervezés
sel dolgozó frontfejtésükön a 24 
órás ciklus megvalósításával 2.40 
méter napi előrehaladást érnek el. 
így a kaparó- és gumiszalagokra 
naponta mintegy 15 vagonnal több 

szén jut.
A felügyelet dolgozói vállalták, hogy 
naponta ellengrafikonokat készítenek a 
frontfejtésekről, amelyeken ellenőrzik, 
mi volt az oka, ha a 24 órás ciklust 
nem tudták megtartani, s megteszik 
az intézkedéseket a hibák felszámolá
sára. A gépészeti dolgozók a gép- 
hibásodások gyors kijavítására szer
dán szakfelelős lakatosokat állítottak 
munkába, akik a berendezéseket végig
vizsgálják és ezzel megelőzik az elő
relátható hibákat.

A műszaki vezetőség ígéretet tett 
arra, hogy előre elkészít két egy
mással szemben haladó frontfej-

Szömöd község dolgozó parasztjai 
első félévi begyűjtési előirányzatukat 
tejből 75, tojásból 77, baromfiból 87, 
hízottsertésből 83, vágómarhából pedig 
84 százalékra teljesítették.

így lemaradtak a versenytársuk
kal, Naszállyal folyó párosver
senyben, mivel Naszály község 
tojásból 100, tejből 79, baromfiból 
101, hízottsertésből 83, vágómar
hából pedig 96 százalékra teljesí
tette félévi beadási előirányzatát. 
Szomód község becsületesen dol

gozó parasztjai mindent megtesznek, 
hogy községük megelőzze versenytár
sát.

Getting János hatholdas dolgozó

Szomor község párttitkára példamu
tatóan élenjár a község dolgozó pa
rasztjai előtt. Már egész évi baromfi- 
és tojásbeadási kötelezettségének ele
get tett. Nemcsak a beadási kötele
zettség teljesítésében, hanem az adó
fizetésben is követésre méltó példát 
mutat. Multévi adóját 300 forinttal 
teljesítette túl és az idei évben is 
maradéktalanul eleget tett adófizetési 
kötelezettségének.

Elsők között végezte el' négy hold 
földjén a tavaszi szántás-vetési és 
növényápolási munkákat, aiz első ka-

vállalást teszi meg a „Béke-akna” cím 
elnyeréséért folyó versenyben:

1. Tröszti viszonylatban a II. ne
gyedévi tervet 16.000 tonnával túltel
jesítjük;

2. Vállaljuk, hogy az ezerórás moz
gatom kiszélesítésével az 1952-es terv
év első 4 hónapjának havi 1882 átla
gos kimaradását 1300-ra csökkentjük, 
azaz a munkafegyelem terén 31 száza
lékos javulást érünk el;

3. A feltárási, elövájási és fenntar
tási tervet 100 százalékra teljesítjük;

4. A munkafegyelem megszilárdí
tásán keresztül és a Loy-mozgalom 
kiszélesítésével dekádonként egyenletes 
és emelkedő tervteljesítést érünk el.

A Tatabányai Szénbányászati Tröszt 
dolgozói a verseny folytatásaképpen 
megfogadják, hogy a minisztertanács
nak a Dorogi Szénbánysázati Tröszt 
dolgozóinál lévő vándorzászlajlit el
nyerik, ezért vá'lalják, hogy a Bányász-

tést, amelyek közös szállítósza
lagra dolgozhatnak.

Ennek a berendezésnek kihasználását 
így kétszeresére növelik és más mun
kahelyre szabadítanak fel egy szállító
szalag-berendezést. Megfogadták, hogy 
a jövőben hosszabb, 70 méteres szár
nyú frontokat készítenek elő, s ezzel 
ismét a szállítószalagok kihasználási 
fokai emelik

A tatabányai !X-es akna 
frontfejtési brigádjai,

fiontlakatosai, rázócsúszda- és kaparó- 
szalag-szerelői és a műszaki vezetők 
szerdán összevont értekezleten csat
lakoztak a DIMAVAG kezdeményezé
séhez.

A Sport és Béke frontbrigádok az 
értekezleten versenyre léptek egy
mással. Elhatározták, hogy a munka
helyi .váltás pontos megtartásával és 
a bányafa menetközbeni munkahelyre 
szállításával biztosítják, hogy a szál
lítás már a műszak első órájában 
megindulhasson. így a gépek terme
lése egyenletes lesz. Megfogadták, 
hogy a munkahelyi kettős ciklust pon
tosan megtartják, s ezzel a jelenlegi 
tízcsillés fejátlagukat a második ne-

paraszt már egészévi tojás- és 
baromfibeadási előirányzatát telje
sítette. Legutóbb vállalta, hogy 
augusztus 20-ra az évi tojás- és 
baromfielőirányzatát 120 százalék

ra teljesíti.
Szalai Antal és Papp István 12 

holdas dolgozó parasztok egészévi 
tojás- és félévi baromfibeadási köte
lezettségüknek eleget tettek már. Bog
nár Ferenc nyolcholdas dolgozó pa
raszt egész évre előirányzott tojás- 
mennyiségét és háromnegyed évi ba
romfibeadási előirányzatát teljesítette. 
Kifizette már egészévi adóját is.

Szomód község begyűjtési tervének 
az akadályozói Kinhefner Antal 13

pálást és szorgalmasan látogatta meg 
azokat a dolgozó parasztokat, akik 
késéssel végezték a növényápolási 
munkákat.

Juhász elvtárs, amikor tudomást 
szerzett arról, hogy állami gazdasá
gainknak komoly munkaerőhiánya 
van, elsők között kötött szreződést a 
somodorpusztai állami gazdasággal.

Nemcsak a saját négy hold földjén 
végez dicséretreméltó munkát, hanem 
az alatt a pár nap alatt is, amit a 
somodorpusztai állami gazdaságban 
töltött, a többi dolgozó megbecsülését 
érdemelte ki jó munkájával.

napig, 8 hónap előirányzatán felül
60.000 torma szenet termelnek.

Most, amikor az imperialista tábor 
minden erőfeszítésével egy új világ
háború kirobbantásán dolgozik; Korea 
békés lakosságát baktérium- és vegyi
fegyverekkel akarja elpusztítani — ne
künk, bányászoknak minden erőnkkel 
még jobb, több munkával kell helyt- 
fünunk a béke frontján: felzárkózva á 
béke erős vára, a Szovjetunió oldalán, 
hogy helytállásunkkal megvédjük bé
kés építőmunkánkat és boldog szocia
lista jövőnket. Előre az évi terv túltel
jesítéséért!
A Tatabányai Szénbányászati Tröszt 

dolgozói nevében:
Takács György Fazekas Lajos
városi párttikár, megyei szaksz. elnök. 

Bunna Gyula
trösztigazgató.

VkFcs József Vasas Ferenc
sztahanovista. sztahanovista.

gyed év végéig 13 csillére emelik.
A frontlakatosok vállalták, hogy 
a műszak elején Időben kijavítják 
a gumiszalagok hibás, kopott var
rásait, fokozzák a gépek meg
előző karbantartását, s ezáltal a 
géphibákból adódó kiesési időt 
május végére 30, június végére 
pedig 50 százalékkal csökkentik,
A műszaki vezetőség ígéretet tett 

arra, hogy a munkahelyeket mindig 
időben biztosítja, s a gátolás és isza
polás ideje csökkentésével lehetővé te
szik a frontszárnyak termelésbe való 
bekapcsolását.

A frontfejtési híradó megszervezé
sével az üzemvezetőség lehetővé te. 
szí, hogy a leszálló dolgozók és kör
zetvezetők az egyes frontok állásáról 
közvetlenül a leszállás előtt tudomást 
szerezzenek és a szükséges anyagokat 
azonnal magukkal vihessék. Közös 
munkával a IX-es akna dolgozói azt 
akarják elérni, hogy 

június végére a rázómotorok ki
használási fokát 13 százalékkal, 
a gumiszalagok kihasználását pe

dig 15 százalékkal emeljék, 
s ezáltal az akna a második negyed
ben 1500 tonna szenet adjon terven 
felül népgazdaságunknak.

holdon és Bognár Antal fiz holdon 
dolgozó parasztok, akik még első ne
gyedévi beadási előirányzatukat sem 
teljesítették.

Jó ütemben folyik 
a növényápolási munka 

Duna szén tmikl oson
Dunaszentiniklós község dolgozó 

parasztjainak a munkáját is nagyban 
gátolta a. hosszú szárazság. A kedve
zőtlen időjárás ellenére is jó eredmé
nyeket értek el a község lakosai mind 
a tavaszi vetési, mind a növényápo
lási munkák terén. A tavaszi vetés 
határidőre való befejezése után azon
nal hozzákezdtek a növényápolási 
munkákhoz.

Jelenleg a burgonya, napraforgó 
és szőlő kapálása folyik. Mivel a 
földiművesszö vet kezet biztosította 
a szükséges rézgálicmennyiséget, 
egyes dolgozó parasztok meg
kezdték a szőlő első kötözése 

után a permetezést is.
A májusi, eső után meggyorsult a 
kukorica kelése és fejlődése, úgyhogy 
a napokban megindul a kapálás is.

A szárazság idején Dunaszen m;k- 
iós község dolgozó parasztjai példák
ból láthatták, hogy a vetés időben 
való elvégzése első biztosítéka a jó 
termésnek. A korán vetett árpa és 
zab ugyanúgy, mint a rozs is, sokkal 
jobban bírta a szárazságot és az ke
vesebb kárt okozott benne, .mint a 
későn vetettekben.

Jobb begyűjtéssel jobb növényápolással a békéért
A Szomód és Naszály községek közötti begyűjtési versenyben Naszály vezet

A tatabányai IX-es és az oroszlányi XVI-os akna dolgozói csatlakoztak 
a DIMÁVAG felhívásához: harcot indítanak a gépek jobb kihasználásáért

Szomor község párttitkára példamutató 
mind a begyűjtésben, mind «


