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Műszaki értelmiségünk felelőssége
Dolgozó népünk győzelmesen vívja 

nagy osatáját. Építi a szocializmust. 
Szemünk előtt változik, alakul me
gyénk és az egész ország. Napról 
napra új győzelmeket jelentenek az 
üzemek. Uj gépeket indítanak be gyá
rainkban, amelyekkel élenjáró dolgo
zóink megdönfik eddigi eredményeiket. 
Uj gyárak, új munkáslakások épülnek, 
amelyekben nyoma sincs a régi rend
szer áporodott levegőjének. Ezek az 
új gyárak, munkáslakások az új 
társadalom győzelmét jelentik. Eb
ben a nagy alkotó munkában, amely 
megyénkben és az egész országban 
folyik, nagy szerepe van műszaki ér
telmiségünknek. A feladatok a követ
kező hónapokban, években még foko
zódnak.

Elmúlt már az az idő, amikor még 
műszaki értelmiségünk ingadozott és 
nem tudta,' hol a helye. Ma már te
vékeny harcosa, irányítója termelé
sünknek, harcol az újért, a nagyobb 
eredmények eléréséért. Segíti a fizikai 
dolgozókat az új technika elsajátí
tásában, segíti a lemaradókat, hogy 
bányáink és gyárüzemeink teljesíteni 
tudják mindazokat a nagy feladatokat, 
amelyeket ötéves tervünk elénk tűzött. 
De ugyanakkor műszaki értelmiségünk 
él azokkal a törvényadta jogokkal is, 
hogy keményen fellép a lógósok, 
a fegyelembontók ellen. így jön 
létre a műszakiak és az élenjáró dol
gozók között az a szoros kapcsolat, 
amely elörelendítöje a termelésnek, a 
szodializmus építésének.

Műszaki értelmiségünk egy részénél 
azonban még mindig tapasztalható 
bizonyos lazaság, ame.y abban mu
tatkozik meg, — főleg a bányáknál —, 
hogy lazul a munkafegyelem, csökken 
a termelés, nő a 100 százalékon alul 
teljesítők száma. A III. negyedév 
megindulásakor ezek a hiányosságok 
szénbányászainknál fokozottan előtér
be kerültek és megyénk szénbányái 
a koreai műszakon — kevés kivétellel 
— nem teljesítették tervüket. Külö
nösen meglazult a fegyelem a tatabá 
nyai XV-ös, a XlV-es, és a dorogi 
VÍII-as aknákon, ahol még a vezetők 
egy része is azt tartja, hogy a tervet 
nem lehet teljesíteni és ez a hangulat 
úrrá lett az egész üzemben. A közép
káderek egy része szemet huny a la
zaságok teiett és nem veszi fei kemé
nyen a harcot azok megszüntetéséért.

A hiányosságok parancsolóan írj áK 
elő műszaki vezetőinknek, hogy vál
toztassanak munkájukon. A szocializ
mus építése során napról napra új 
feladatok állnak értelmiségünk előtt, 
s ha megriadnak .a  feladatoktól, ak
kor helyet adnak az ellenség munkájá
nak, a hanyagságnak, a rossz ered
ményekkel való megalkuvásban és en
nek következménye megmutatkoz.« 
termelésünkben. Műszaki értelmisé
günknek bányáinknál - tervszerűbb 
munkát kell teremteni, bátrabban be 
kell vonni munkájukba a tehetséges, 
fiatal kádereket, akik bátran kezdemé
nyeznek és ezzel új lendületet önte
nek az egész üzem munkájába.

Számtalan példa bizonyítja, hogy 
ahol a műszaki vezetőség így gondol
kodik, kimagasló .eredményeket érnek 
el. Ahol nem félnek az újtól, ott le 
rombolják a régit és ezzel példát mu
tatnak az üzem valamennyi dolgozó
jának. így születnek a nagy vállalá
sok, így indulnak útjára a nagy moz
galmak, amelyekhez országunk vala
mennyi üzemének dolgozói csatlakoz
nak: így indult el győzelmi útjára a 
gépek jobb kihasználási mozgalma, 
amelyhez Tatabánya bányaüzemei is 
csatlakoztak. Az oroszlányi XVI-os 
aknán, ahol ehhez megteremtették a 
műszaki előfeltételeket is, nagy ered 
ményeket érnek el. Legtöbb üzemünk
ben azonban, a jkülüzemeketj sem ki
véve, csák papírdSváilalásokat kötötte« 
és gyakorlatban nem va ősítottak meg 
semmit. Pedig a gépek jobb kihaszná

lása olyan tartalék, amely minden 
üzemünknél, minden beruházás és új 
munkaerő beállítása nélkül emeli a 
termelést.

Horváth Márton elvtárs pártunk 
Központi Vezetősége ülésén megszabta 
műszaki vezetőink feladatait a ver
seny szervezésében is. Nagyrészt * 
műszaki vezetőkön múlik a verseny 
segítése, jobb anyagellátással, munka
szervezéssel, a fegyelem megjavításá
val. Ahol a műszakiak a versenyt csu
pán adminisztratív feladatként kezeiik- 
és felesleges többletmunkának tartják, 
ott az egész termelésben lemaradás 
mutatkozik, mint azt az esztergomi 
Szerszámgépgyár példája mutatja, 
ahol a megfelelő műszaki ellenőrzés 
hiányában lemaradtak a terv teljesíté
sével. Bányáink műszaki vezetői a 
versenyt új munkahelyek biztosításá
val. a feltárási terv betartásával segít
heti. Az a műszaki vezető, aki ezt a 
feladatát lazán teljesíti, elveszti a 
dolgozók bizalmát, akik nem tekintik 
igazi vezetőnek. A fegyelemnek mind
két részről, úgy a dolgozók, mint a 
műszakiak részéről is meg kell mutat
kozni a terv teljesítése érdekében.

Szénbányáink, üzemeink tervének 
teljesítése érdekében szilárd fegye
lemre van szükség. Megnövekedett 
feladatok állnak az üzemek előtt. Ezek
nek csak úgy tudnak eleget tenni, ha 
mindenki megállja a helyét ott, ahol 
dolgozik. Értelmiségünknek a munka- 
fegyelem megszilárdítása érdekében 
az élenjáró dolgozókra kell támasz
kodni, akiknek muakalendülete, példa- 
mutatása előrevisz; az egész üzem ter
melését. A műszaki vezetők az ilyen 
példamutatáson keresztül az egész 
üzem dolgozói előtt népszerűvé válnak, 
mert a becsületes dolgozók tudják, 
hogy a lógás szégyen és gyalázat és 
ezért minden erejükkel küzdenek ellene.

Pártunk, egész dolgozó népünk bi
zalommal tekint műszaki értelmisé
günkre, mert tudja, eddigi munkája is 
bebizonyította, — hogy eleget tesz az 
eléje tornyosuló feladatoknak. Az öt
éves terv során még több új gépet 
kapnak gyáraink. Még több, új techni
kával felszerelt üzemek létesülnek, 
amelyek irányítása elképzelhetetlen a 
műszaki értelmiség tevékeny közremű
ködése nélkül. Ezért már most meg 
kell tenni mindent, hogy legyőzzék a 
fennálló nehézségeket a harmadik ne
gyedévi terv teljesítése érdekében, mert 
a megtorpanás erőnk lebecsülését is 
jelenti. Dolgozóink nem félnek a ne
hézségektől és számtalan esetben be
bizonyították, hogy győzelmesen har
colnak a nagy ügy elérése érdekében.

Pártunk, egész dolgozó népünk szá
mít arra a segítségre, amelyet a mű
szaki értelmiségünk nyújt a terv telje
sítéséhez. Megbecsülik munkájukat. 
Ezt a megbecsülést mutatják a magas 
kormánykitüntetések, Kossuth-díjak, 
amelyeknek jelentős részét minden év
ben mérnökök, technikusok kapják. 
Dolgozóink az ilyen harcos és tevé
keny műszaki vezetőhöz mindig biza
lommal fordulnak, mert harcostársat 
látnak benne, akivel egy közös célért 
küzdenek. Műszaki értelmiségünk en
nek a bizalomnak és megbecsülésnek 
meg is felel.

Azok a műszaki vezetők, akik ha 
rövid időre is, de elveszítették a dol
gozók támogatását, helyes munkájuk
kal!, irányításukkal újból visszaszerez
hetik a dolgozók bizalmát. Úgy dol
gozzanak, ahogy a Szovjetunió mű
szaki értelmisége dolgozik hazája 
megerősítéséért. Ügy dolgozzanak, 
hogy munkájuk nyomán új Sztália- 
városok, új gyárak emelkedjenek, úgy 
dolgozzanak, hogy minden csiile szén
nel a szocializmus építésének ügyét 
szolgálják, hozzájárulnak azemberiség 
békéjének megőrzéséhez.

A cséplés és begyűjtés hírei
A TATABANYAI SZABADSÁG tsz 

dolgozói időben befejezték az aratást. 
A cséplőgéptől a begyüjtőhelyre viszik 
a gabonát. A tsz már a tavasszal ki- 
vívta a dolgozó parasztság elismeré
sét és bizalmát. A tavasszal 18 dol
gozó paraszt lépett be a tsz-be. 21-én 
újabb három dolgozó paraszt: Holt- 
ekker Mihály 10 holdas; Veigel Sándor 
18 holdas és Harasta Imre 11 holdas 
kért belépési engedélyt. A t6z a 
tavasszal lett önálló. Becsületes, jó 
munkájának eredménye, hogy Tata
bánya-alsó dolgozó parasztjai egyre 
többen választják a közös, nagyüzemi 
gazdálkodást.

★
NEBAHAI 1ANOSNÉ bakonysárká- 

nyi lakos 8 hold földet kapott a fel- 
szabadulás után. Férje jelenleg katona, 
így a földet ö művelte meg. Miután 
elcsépelt, a géptől a földművesszövet
kezet raktárába vitte a gabonát. Első 
volt, aki elcsépelt a faluban. Ezt 
mondotta: „Életünk a felszabadulás 
óta megváltozott. Azelőtt az urada
lomba jártunk dolgozni. Ma o saját 
földünket műveljük. Minden erőmmel 
azon vagyok, hogy az állam iránti 
kötelezettségemet teljesítsem, sőt 
túlteljesítsem, mert tudom, hogy ezzel 
a béketábort erősítem.*

A TORNYÓPUSZTAI ALLAMI 
GAZDASÁGBAN 19-én befejezték az

aratást. Az aratás befejezése után 
azonnal megkezdték a cséplést. 21-ig 
50 höld őszibúzát, 41 hold fajtaborsót, 
57 hold takarmányborsót, 8 hold bal
tacint, 28 hold angolperjét, 44 hold 
fűmagot, 50 hold ősziárpát csépeltek 
el. A gazdaságban a cséplés elég jó 
ütemben folyik. Az 1370-es cséplőgép 
egy nap alatt két vagonnal csépelt el. 
Enné! a gépnél Vetró István brigád
jának 159 mázsa a normája és átlago. 
san 220 mázsát csépelnek. Teljesítmé
nyük 140 százalék.

★
NAGYIGMAND KÖZSÉG dolgozó 

parasztjai az aratást határidő előtt be
fejezték. A község dolgozó pa
rasztjai gabonájukat a közös szérűre 
hordták. 19-én megkezdték a cséplést. 
A munka kezdetben lassan ment, de 
pár nap múlva már komoly eredménye, 
kpt értek el. Vasárnap Vasi László 
brigádvezetőt jó munkájáért a Komá
romi Magasépítkezési Vállalat dolgo
zói felköszönlötték.

A földmüvesszövetkezet vezetőségi 
tagjai felajánlást tettek, hogy a cséplő
géptől gabonabeadásukat 100 százalé
kon felül teljesítik. Pőcze Jánosné igaz
gatósági tag versenyre hívta Oláh Ist
ván igazgatósági tagot beadásának

107 százalékra való teljesítésére. Oláh 
István elfogadta a versenykihívást.

★
A KOPPÁNYMONOSTORI DÓZSA

tsz-ben 15-én kezdték meg a cséplést. 
19-én a cséplőgéptől búzabeadásuknak 
és ősziárpa beadásuknak 100 százalé
kig eleget tettek. Az aratásnál két £ri
gód állt versenyben egymással. Kez
detben a Köcski-brigád volt az első, 
de később a Tábori-brigád komoly 
munkával elérte a Köcski-brigád tel
jesítményét. Az értékelés szerint mind 
a két brigád 170 százalékra teljesítette 
napi normáját. A Dózsa tsz a szönyi 
tsz-szel áll párosversenyben és eddig 
nagy fölénnyel vezet.

★
NAGY LÁSZLÓ CSÉPLÖBRIGAD- 

VEZETÖ és a brigád valamennyi 
tagja versenyre hívja a megye terü
letén működő összes cséplöbrigádokat s 
munkás-paraszt szövetség megerősí
tése, ötéves tervünk sikeres teljesítése, 
a béke védelmének biztosítása érdeké
ben az alábbi szempontok alapján:

1. A cséplőgépre mega lapított nor
mát átlag 130 százalékra teljesítjük.

2. A minőségi cséplés keretében a 
rendeletben előírt 3 százalékos szem- 
törést 2.5 százalékra, az 5 százalékos 
szemveszteséget pedig 3.5 százalékra 
csökkentjük. Nagy László brigád
vezető. Szabó Miklós g. vez. h.

A dadi tanácsnál nem érvényesítik a minisztertanács határozatát
Az ősziárpa elcséplése után Dad 

község dolgozó parasztjai 18-án meg
kezdték a kenyérgabona cséplését. 
Négy cséplőgép fogta közre a közsé
get, hogy határidőben végezzenek 
ezzel a nagy és fontos munkával. A 
dolgozó parasztok iparkodnak, hogy a 
behordással időben végezzenek, hogy a 
cséplésnél ebből kifolyólag fennakadás 
ne legyen.

Ilyen tekintetben nincs is hiba a 
községben, de hiba van a nevelőmunka, 
az agitáció területén.

Sem a pártszervezet, sem a ta
nács nem hajtotta végre azokat a 
feladatokat, amelyek a cséplés és 
begyűjtés munkájában a nevelő

munka területén rájuk hárul.
A négy cséplőbrigád közül mindössze 
egy teljes, a további három hiányos. A 
cséplőbrigádok megszervezését nem 
kis mértékben maga a tanács hanya
golta el. Ilyen mulasztást tapasztal
hatunk a cséplőgépeknél folyó agitá- 
ciós, meggyőző munkánál is.

A begyűjtési állandó bizottság még 
mindig nem kezdett munkába. 21-én 
hivta össze a végrehajtó bizottság a 
begyűjtési állandó bizottság tagjait, 
de ezek nem jelentek meg. "Csupán a- 
bizottság elnöke végzi’ a felvilágosító 
munkát.

A tanácsnak ennek a munkának 
a beindításához a pártszervezet 
sem nyújtott kellő segítséget. 
Sima elvtárs a község párttitkára, 
ahelyett, hogy a népnevelőket 
mozgósította volna — nem tá
maszkodik az aktívákra, hanem — 
szinte egyedül képviseli a párt- 

szervezetet.
Sima elvtárs magatartása, államunk 
iránti kötelezettségteljesítése sem kö
vetésre méltó. Ezért a község kom
munistái nem ismerik el vezetőjüknek. 
Nem is ismerhetik el, hiszen Sima tíz 
napjára tett eleget árpabeadási kötele
zettségének a cséplésé után.

A cséplőgépeknél folyó népnevelő
munka inkább csak a felelős gépveze
tőkre, a cséplési ellenőrökre, a tanács
elnökre és a tanács titkárára marad. 
Ennek tulajdonítható az is,' — bár a 
dolgozó parasztok zöme magáévá 
tette a minisztertanács határozatát —, 
hogy találkozunk olyanokkal is, akik 
elfelejtkeznek a 24 órán belüli kötele
zettségtel jésítésről.

így feledkezett, el ifjú Somogyi 
György 23 holdas középparaszt, 
aki ló-én elcsépelte az ősziárpáját, 
de a beadási kötelezettségének 
még 21-én sem tett eleget. 
Szőlősi György, 22 holdas közép
paraszt ugyancsak ,10-én csépelte 
el az ősziárpáját és megfeledkezett 

a kötelezettség teljesítéséről.
A minisztertanács hatarózáta elő

írja, hogy a 24 órán belüli nem telje
sítőkkel szemben alkalmazni kel! a ta
nácsnak a büntető jogkört. Ezekre a 
beadást nem teljesítő dolgozó parasz
tokra a 24 óra eltelte után 5 száza
lékos beadási kötelezettség-emelést és 
bírságot kellett volna kivetnie a ta
nácsnak.

Ez Tóth Jánosné községi nyilván
tartó kötelessége lett volna. Tóth 
Jánosné nem tekinti szívügyének 
a minisztertanács határozatának 

végrehajtását.
Hanyagul vezeti a nyilvántartást, nem 
vet ki bírságokat, opportunista maga
tartást tanúsít a késlekedőkkel.

A haza iránti kötelezettség ilyen 
liberális és megalkuvó kezelése tűr
hetetlen. A tanács és a pártszervezet 
munkájának fogyatékossága nem ve
zethet az eredményes begyűjtésre. A 
nevelőmunka ilyen nagyfokú elhanya
golása, csak a község lemaradását 
vonhatja maga után. A hibákat sürgő
sen ki kell javítani. . .

Nagyon fontos, hogy a hiányzó 
cséptőmunkásöRai a tanács sürgősen 
pótolja. A begyűjtési állandó bizottsá
got pedig haladéktalanul hívja össze 
a VB és lássa el feladatokkal. A já
rási pártbizottság adjon segítséget a 
dadi pártszervezetnek, hogy munkáját 
megjavítsa, hogy a népnevelőmunka a 
csépeltető dolgozó parasztoknál, a 
cséplőgépeknél, a gabonaátvevő helyen 
rövid időn belül meginduljon. A járási 
tanács kérje számon Tóth Jánosné, 
munkáját, s amennyiben a továb
biakban sem érvényesíti a minisz
tertanács határozatát, bírságolja meg.

Dad község csak úgy teljesítheti a 
haza iránti kötelezettségét, úgy vé
gezheti el maradéktalanul a begyűjtés 
munkáját, ha a felsorolt hiányosságo
kat sürgősen kijavítja. Csak úgy lesz 
eredményes a munkája, ha a begyűj
tési állandó bizottság életre kel, el
végzi feladatát és érvényrejut a köz
ség területén is a minisztertanács ha
tározata, amely törvény és kötelező 
Dad község dolgozó parasztjaira is.

A tatabányai VÍII-as aknán kigyulladt 
a termelési győzelmet jelentő vörös csillag

Hosszú szünet után ismét kigyúlt a 
VÍII-as aknai tornyán a békét, szabad
ságot, harcos munkát jelképező, a ter
melés frontján elért győzelmet kifejező 
vörös csillag, örömmel és büszkén 
tekintenek fel rá az üzem dolgozói. Ez 
a csillag hirdeti, hogy ebben az akná
ban a béke megvédésének és az ország 
építésének lelkes, harcos csapatai küz
denek a terv teljesítéséért.

Feladatuk nem volt könnyű.
A lemaradás megszüntetése kom
munista helytállást és szoros 
együttműködést követelt a fizikai 

és műszaki dolgozók között.
I7-én még a lemaradás rossz han

gulata töltötte él az üzem dolgozóit. 
Ekkor intézett hozzájuk felhívást a 
pártszervezet. Küzdelemre szólított fel 
mindén dolgozót a terv teljesítéséért és 
túlteljesítéséért, hogy ezzel példát mu
tassanak a többi elmaradó üzemnek 
is.

A párt lelkesítése és segítsége 
eredményes harcba vitte a dolgozó
kat. Időt és erőt nem kímélve lát
tak hozzá a feladatuk megoldásá

hoz.
A munkaerő jobb kihasználása érde
kében új munkaerőelosztást végeztek. 
A gépek zavartalan üzemben tartására 
a gépészeti vezetők és lakatosok között 
üzemzavarelhárifásj versenyt hirdet
tek. A középkáderek és lakatosok kö
zött kialakult elvtársi viszony nagyban 
hozzájárult a lelkes munkához. "

Az akna termelésében a gépi berende
zések üzemzavara miatt a hó elején 
800 csille szénkiesés mutatkozott. Ez a 
legutóbbi öt nap alatt 40 csillére csök
kent. ,

Az üzem műszaki vezetői a dolgozók
ká! közvetlen kapcsolatot tartanak. 
Röpgyűlések keretében közösen beszé
lik meg a hiányosságokat. Ezek fel
számolásához a műszaki vezetők: kése
delem nélkül hozzálátnak. így segítik 
a dolgozók lelkes munkáját. Az akna 
16-án még 86.7 százalékot teljesített. 
Következő nap 109.8 százalékot, szom
baton pedig 126.7 százalékot ért él.

A műszaki ellenőrzés megerősítése, 
a munkahelyekkel fenntartott állandó 
kapcsolat és a személyes ellenőrzés is 
elősegítette az. eredményeket..

Kiváló munkát végzett a Vörös 
Csillag-brigád 256 százalékos, az 
509-es brigád 270 százalékos terv
teljesítésével, valamint a nagy fej
lődést mutató 512-es brigád, amely 
72 százalékos tervteljesítéséről 
145 százalékig havi tervteljesítésre 

fejlődött.
A sikerhez hozzájárult Süttő András, 

Horváth Gizella és a többi szállító
csillés áldozatos, lelkes, példamutató 
munkája ts, ,

A tatabányai VIÍI-as akna dolgozói 
érzik, hogy a bányászok harcos múltja 
kötelez. Őzért indultak ők is újabb, lel
kes harcba a „Termel j ma többet, mint 
tegnap’‘-mozga’mon keresztül a béké
ért, a boldog jövőért, a szocializmusért


