
185? november 8. leroárom m egtci DOLGOZÓK L AP J A 3

Anketot tartottak a Loy-mozgalomről Tatabányán
Tatabányán vasárnap délelőtt 

ankéíot tartottak a bányászok a 
Loy-mozgalommal kapcsolatban. 
Az ankéton a tatabányai X-es 
aknában október 5-én indáit 
Loy-mozgalom eredményeit és a 
felmerülő hibákat vitatták meg. 
Korompai Viktor, a tatabányai 
X, akna vállalati főmérnöke, el
mondotta, hoary „mi, a A'. akna 
vezetői összefogva a dolgozók
kal és a műszakiakkal, azt a célt 
tűztük magunk elé. hogy a szep
tember hó folyamán elért 121 
csillés harmadonkénti termelést 
150 diliére emeljük, gépeinket 
jobban kihasználjuk, a melegcsá- 
kány-oáltást megvalósítjuk, s a 
munkafegyelmet megszilárdítjuk 
és a negyedik negyedévi terv tel
jesítéséhez olyan bányamezőt 
képezünk ki, mely hivatva lesz 
az üzem termelési tervének ge
rincét biztosítcM. 220 folyóméter 
gumiszalag, 200 folyóméter ka- 
paröszalag és 300 folyóméter rá- 
zócsuszda beállításával teljesen 
gépesítettük ezt a bányarészt. A 
jobb faeltátás ■ biztosítása érde
kében szállítóbrigádot szervez
tünk és a szállító csilléseknél az 
állandó létszámot biztosítottuk. 
A gépesített mező részére kézi
raktárt rendeztünk be, hogy a 
javítómunkát megkönnyitsükt.

A kezdeti hibák ellenére az 
eredmény nem maradt e'1. Míg 
eddig Í70—180 csille szakon
kénti termelésnél komoly szállí
tási nehézségek mutatkoztak, ad
dig ma a 250^-280 csille szén 
leszállítása semmiféle nehézség
be nem ütközik. A Loy-moz
galom segítségévet az az előtti 
121 csillés harmadonkénti ter
melés okt. 5-töl kezdve, fokoza
tosan 213 csillés átlagra növe
kedett. Most azért harcolunk, 
hogy elérjük a 300—-350 csillés 
termelést.”

Korompai mérnök beszédét 
élénk vita követte. Elsők között 
szólalt fel Tomiin József X. ak
nai sztahanovista vájár. „Ered
ményeinket kétségtelenül a fizi
kai és a műszaki dolgozók kö
zött kialakult új viszony hozta 
meg. Az, hogy rövid egy hónap 
alatt csapatomnak szinte meg
kétszereződött a termelése, to
vábbi. még nagyobb eredmények 
elérésére ösztönöz bennünket. 
Csapatom nevében fogadom, 
hogy az Októberi Foradalom 35. 
évfordulója alkalmából novemi 
bér első hetében 300 csillés át
lagos termelést érünk el. Egv.- 
ben versenyre hívom a másik két 
műszak vezető vájárjait: Kiss 
Dezsőt és Paulik Dezsőt azzal 
p je'szóval, hoigv „ma eggyel 
többet, mint tegnap".

Ezután Kálmán György, a 
XIV. akna főmérnöke versenyre 
hívta a X. akna főmérnökét, Ko- 
rompav Viktort, aki a verseny- 
felhívást azonnal el is fogadta.

Takács Endre X. aknai vájár 
arról beszélt, hogy a Loy-moz- 
galom egyik gátlója a szakon
kénti bérezés, mert ez szítja az 
egyes szakok közötti _önzést. A 
kollektív bérezés ezt megszün
teti.

Ferenczi Károly X. aknai vá
jár a ciklusos munkamódszer 
előnyeiről beszélt. „Eddig 13 
csillés fejáílagot értünk el, most, 
a ciklusos munkával ezt 16 csil
lére emeltük. Ez keresetben is 
90 Ft-ot jelent naponta

Ferenci elvtárs hozzászólása 
után sorra szólaltak fel a bá
nyászok, akik valamennyien a 
Loy-rnozgalomhoz való csatla
kozásukat jelentették be. Végül 
az ankét részvevői elhatározták, 
hogy a tatai szémmedencében 
versenyt indítanak a „Loy-akna” 
din elnyeréséért.

■k
A tatabányai X. akna főmér

nöke, Korompai Viktor és a XIV. 
akna főmérnöke, Kálmán György 
közötti versenynek máris muíat- 
koznaik az eredményei.

A versenykihívást követő na
pon, hétfőn még mindkét üzem 
bányászai elmaradtak a tervtel
jesítésben. A XIV. akna bányá

szai 85.9 százalékra teljesítették 
a napi tervüket, míg a X. akna 
dolgozói ennél is kevesebbet,
csak 80.9 százalékot teljesítettek 
ezen a napon.

A keddi nap azonban már 
eredményeket hozott. A XIV. 
akna bányászai, ahol Kálmán 
György a főmérnök, szerdán 
reggel 6 óráig 104.5 százalékra 
teljesítették napi tervüket. Ez
zel szemben a X. akna bányá
szai, Korompai Viktor főmérnök 
vezetésével, nem egészein 2 s*á - 
za'ékot javítottak csak előző 
napi eredményükön. Kedd reg
geltől szerda reggelig 82.3 szá
zalékos napi tervteljesítést értek 
el.

Vasárnap délután adták át Oroszlány bányászainak 
az idén felépült fiáromszázadik új lakást

Vasárnapra befejezték az épü
lő új oroszlányi bányászváros
ban egy 24 lakásos, 2 emeletes 
épület külső és belső munkála
tait s hétfőn az oroszlányi bá
nyászok legjobbjai már meg
kezdték a beköltözést az új la
kásokba. Ezzel 

ebben az évben 300 úi bá- 
nyászlakással ajándékozta 
meg ötéves tervünk az 

oroszlányi bányászokat. 
Befejezéshez közeledik egy 

másik 2 emeletes, 45 lakásos' 
épület is. Az oroszlányi bányász- 
város építői azt ígérték novem
ber 7-e tiszteletére, hogy 

ezt a lakóépületet december 
31-e he yetit, Sztálin elvtárs 
születésnapján december 
21-én átadják az oroszlányi 

bányászoknak.

November 30-a helyett 20-ára 
készítik el az építkezés dolgozói 
a 35 személyes modern bölcsö
dét is, melynek már a mozaik- 
iapozásán és a osempe-burkola- 
tán dolgoznak.

Az oroszlányi bányászlakások 
építői lelkes versenyben végzik 
a napi 40 tonna kapacitású -ke
nyérgyár építését is. November 
7-e tiszteletére az elmúlt napok
ban páros versenyre hívták a 
balatonalmádi 4-es számú mély
építő vállalat dolgozóit, akik 
hasonló kenyérgyárat építenek 
Veszprémben. Versenyfelhívá
sukban vállalták, hogv a kenyér
gyár épületét december 31-re 
tető alá hozzák és a tervezett 
május 31-i határidő helvett 1953. 
április 15-én üzemkéoes állapot
ban átadják rendeltetésének.

G E I L I N G  J Á N O S  S Z A V A
November 7-én azok 

ünnepi ik legméltób
ban a Nagy Októberi 
Szocialista Forrada
lom 35. évfordulóját, 
akik munkában és az 
állam iránti kötele
zettségük teljesítésé
ben példásan helyt
álltak. akiknek ígére
te. kötelezettségvál
lalása valósággá 
vált.

Ceiling János 10 
holdon dolgozó szo- 
módi paraszt joggal 
ünnepel azzal a jó
érzéssel, büszke tu
dattal. hogy: „Amit 
vállaltam, végrehaj
tottam, kötelessége
met maradéktalanul 
teljesítettem." Fele
sége úgy beszél 
minderről, mint a 

legt er m észetesebb 
dolgokról.

— Szóra sem ér
demes az egész — 
mondja —-, hiszen 
csak azt teltük, ami 
mindenkinek köteles
sége. Kukoricából és 
burgonyából 30 szá
zalékkal többet ad
tunk be. mint az elő
írás volt. Volt miből 
adni, maradt is. —

Önkénytelenül a ser
tésöl jelé néz, ahol 
több mint két mázsa 
súlyú már a hízó. 
Nem okoz gondot a 
három mázsára való 
hizlalása sem.

— Nem ördögi 
mesterség ez —•- ma
gyarázza a iótermés 
titkát GeiJ'.ngné. — 
Csupán be kell.taré 
tani a rendeleieket és 
minél előbb vetni. 
Korai vetés, jó nö
vényápolás után nem 
maradhat el a ió ter
més. Hiszen ezzel az 
aszálykárt is kikü
szöböljük nagyrész
ben. Az adónkat 
augusztus 20-ra ki
fizettük. Tojásból, 
baromfiból, sertésből 
és vágómarhából 
s :ncs már tartozá
sunk erre az évre.

A jövő évről egy
két szót szól Gél- 
Vngné.

— Nem lesz nehéz 
az előirányzat telje
sítése jövőre sem. 
mert a kalászosokat 
is határidő előtt, el
sőnek vetettük el a 
községben. A búza
vetésünket már sar
lózni lehetne. így

biztosak vagyunk 
benne, hopu a jövő 
évben is mindig el
sők leszünk a be
adásban. ügy. mint 
az idén.

Ceiling Jánosék tet
te nem országraszóló 
hőstett. De követen
dő példa. A geiling- 
jánosok kötelesség- 
tudáskui, a haza 
iránti , kötelezettség 
maradéktalan teljesí
tésén alapulnák né
pünk nagy győzel
mei. Ceiling János 
nemcsak Szalai An
talt. versenytársát 
hagyta el a begyűj
tési versenyben. Ré
szese községe győ
zelmének. mely a 
versenytárs, Nesz
mély megelőzésében 
született. Sok-sok 

. Ceiling János mun
kájából tevődött ösz- 
szé az az eredmény, 
melynek alapján a 
tatai járás első a me
gyében, kukoricabe
adási tervét 100 szá
zalékra teljesítette és 
aminek alapján Ko
márom megye az el
sők- között halad a 
begyűjtési verseny
ben.

Kövesse a császári József Attila tszcs 
a battyánp úsztai Virágzó tszcs példáját

Nem messze terül el egymástól a batty inpusztai termelőszövetkezeti csoport és a császári 
József Attila tszcs területe. A ké>t csoport elért eredményei között úgy növénytermesztési, mint 
állattenyésztési téren azonban nagyon nagy a távolság.

A battyánpuszitai „Virágzó" tszcs tagjai elsők 
között jelentették az ősszel, hogy vetéstervüket 
minden őszi' véleményből teljesítették. Egy hó
nappal ezelőtt földben volt már minden kalá
szos magja és most szépen zöldéi! a csoport 
kérésztsorosan vetett árpa-, rozs- és búzatáb
lája.

A császári József Attila tszes vezetősége és 
tagjai, halogatták a vetést. Vetés helyett vitat
koztak, veszekedtek és ahelyett, hogy példát 
mutattak Volna az egyénileg dolgozó parasz.ok- 
nak, vagp követték volna a kötelességüket telje
sítő termelőcsoportokat, még ma sem teljesítet
ték őszi vetéstervüket.

Termelőszövetkezeti csoportjaink jövedelmének egyik legfontosabb a la p ja  az állattenyésztés. 
Tudják ezt a battyánpusztai és császári tszcs vezetői és tagjai is. Mégis nagy a  különbség a  
két csoport állattenyésztése között.
A battyánpusztai csoport tehenészete, sertés- 

tenyészete és nagyszerű juhállománya megve- 
szerte ismert. A csoport jövedelmének nagy
része a fejlett, tervszerű állattenyésztés ered
ménye. Sánta Imre sértésgondozó a rendelke
zés értekmébes terve tói tel jesítéséért negyven 
darab malacot kap jutáimul. Szerencsés Ferenc 
juhász jó munkájáért jutalomként három darab 
bárányt kapott.

'A császári termetbesoportban az állattenyész
tők is a vezetőséggel együtt panaszkodnak a 
munkaerőhiányról. £s amíg minden hibái a 
kevés munkaerőre igyekeznek kenni, az állat- 
állomány romlik, szaporodás helyett pusztul. 
Az állattenyésztők hanyagságénak a következ
ménye, hogy legutóbb a csoportban a kocák 
három alom malacot megettek. A nemtörődöm
séget, a csoport vagyonával szembeni hanyag
ságot bizonyítja ez.

A battyánpusztai csoportban is aránylag kevés a földterület nagyságához mérten a munkás
kéz Munkájukat azonban helyesen szervezik, rendszeresen tartanak munkaértekezleteket és meg
erősítették a brigádokat, munkacsapatokat azokon belül megszilárdították a munkafegyelmet. 
Munkájuk motorja a jól dolgozó pártszervezet. Császáron sem várhatnak addig jó eredményt, 
•míg panaszkodás, vitatkozás helyett nem teremtik meg a brigádokat, munkacsapatokat, a jó 
*iunka alapját és amíg a pártszervezet nem ellenőrzi, bírálatával és útmutatásával nem segíti 
tevékenyen a csoport munkáját,

Két nappal november 7 előtt 
az agostyáni Vörös Október tszcs-ben

Í T  órán keltek a csoporttagok.
Sok még a munka. Sürget 

az időjárás is. Meg aztán sok 
mulasztást kell még pótolni, 
van köszörülni való csorba bő
ven. Ősz elején nehezen, lassan 
haladt a munka. Elmaradtak a 
betakarítással és vetéstervüket 
sem teljesítették határidőre. Né
hány csoporttag nem érezte jól 
magát, ha naponta nem panasz
kodott. vagy nem szította az 
elégedetlenséget legalább fél 
óra hosszáig. De volt olyan is, 
aki egész nap azt csinálta.

— Minek dolgozzunk — mon
dogatták egyesek — kevés a jö
vedelem. nem éri meg, hogy 
törjük magunkat.

A  kkoriban egyre többen hall
gattak rájuk és egyre töb

ben maradtak otthon, mondván:
— Igaz is! Miért dolgozzunk? 

Nem érdemes. — És a csoport
tagok jó része hol ment mun
kába, hol nem.

Azóta, három család elköltö
zött Agostyánról. Velük a cso
portból négyen mentek el. Ke
vesebb lett a panaszkodás és 
egyre többen mondogatták azt, 
amit Dienes András elnöktől 
olyan sokat hallottak, aminek 
igazságát Nagy Lajos tehenész, 
Czégény Péter állattenyésztő és 
Kornylk József brigúdvezető lel
kiismeretes jó munkával bizo
nyítottak:

— Ha nem dolgozunk, nem 
js várhatunk nagyob jövedelmet. 
Helyettünk nem végzi el senki 
a munkát. Nagyobb eredményt 
csak jobb munkával harcolha
tunk ki.

A csoport 23 tagja közül 
17—18 mostmár állan

dóan dolgozik. Kettő jelenleg 
beteg. Kiss István pedig csak 
akor megy munkába, ha józan. 
Most szüret után vagyunk.

Egymás után érkeznek a ta
gok a csoport udvarába. Sok a 
feladat. Tíz hold föld vetésre 
előkészítve várja a magot. A 
gyapotföldön sok a.z érett gubó. 
Szedni kell. A tehénistálló épí
téséhez meszet kell oltani. Hat 
hold kukoricaszár még lábon 
áll. Sürgősen le kell takarítani, 
mert abba a földbe még búzát 
vet a csoport. A szecskavág'ís- 
sál sem lehet tovább várni. Ku
koricáké adás át még nem telje
sítette teljes egészében a cso
port. Át kell tehát válogatni a 
leszedett kukoricát, hogy no
vember 7-re abból se legyen 
hátralék. A tervszerinti tíz hold 
rozs, 31 hold árpa, 23 hold ta
karmánykeverékvetés már szé
pen zöldet. Búzából azonban 
még csak 55 holdat vetettek. 10 
ho.aon előkészítették már a ta
lajt, de az éjjeli eső miatt most 
nem lehet vetni. Le kell tehát 
gyorsan vágni a kukoricaszárat, 
hogy szánthasson a traktor. 
November 7-re földben kell len
ni az előirányzott 71 hold bú
zának is. i

AA.nny; „ k e i n  És mindegyik 
feladat mögött ott a nagy 

ünnep: november 7. Szégyen 
lenne, ha az agostyáni termelő
szövetkezeti csoport, mely büsz
kén viseli a „Vörös Október” 
nevet, rossz munkával, gyen
ge munkaeredményekkel ün
nepelne november 7-én.

Gyorsan, egymásután indul* 
tak munkára a csapatok. Mivel 
vetni nem lehet, a fogatosok a 
kukoricaszár vágásához kezdtek. 
Négy asszony szaporán válogat
ja a beadásra kerülő kukoricát, 
kettő pedig a gyapotföldre 
igyekszik.

Kornyik Péterek a mészoltás- 
hoz kezdtek. Az egyre szaporodó 
szarvasmarhaállománynak új 
istálló kell télire. Dienes And
rás csoportelnök és Daragó Lu
kács a szecskavágógép mellett 
serénykedtek, aminek motorja 
rövidesen pöfögve hirdette, hogy 
a csoportban új lendülettel fo
lyik a munka.

z egész nap munkáját ün
nepi hangulattal töltötte 

meg a november 7-re való ké
szülődés. A nagy ünnepre, a 
legszebb készülés a lelkiismere
tes, jó munka.

Vágó László fogatos volt csak 
ünneprontó. Mint már többször, 
most is akadékoskodott.

— Én fogatos vagyok, nem 
megyek gyalogos munkára. — 
És hozzá káromkodott egy cif
rát, mint nemrégen a répaszelet 
kirakásakor.
A/i ennyivel szebb lett volna.

ha Vágó László szájából 
is káromkodás helyett azt hal
lották volna a tagok, amit min
den becsületes, munkaszerelö 
csoporttagnak mondani kell:

— Dolgozzunk elvtársak, rilert 
rajtunk a község szeme. Mi eb
ben a községben élharcosok va
gyunk. Példát kell mutatnunk. 
Erre kötelez bennünket a szö
vetkezet, csoportunk neve és 
mindannyiunk becsülete.

S i l ó r a !  biztosítják termelőszövetkezeteink 
a téli takarmányozás zavartalanságát

ßendenek
a föiárivessiövelkcfeti tagok 

résijegihátralékait
Fö'dmüvesszövetkezeteink úgy 

a begyűjtés, mint a szocialista 
kereskedelem megteremtése te
rén értékes munkát végeztek eb
ben az évben is. A szövetkeze
tek jó munkájának eredménye, 
hogv egymásután nyílnak új 
földművesszövetkezeti boltok, és 
a meglévő üzletek is új beren
dezéssel gazdagodnak, hogy e 
vásárlóközönség áruval való el
látását akadálytalanul biztosít
hassák.

Földművesszövetkezeteink to
vábbi fejlődése érdekében na
gyon fontos, hogy rövid időn 
belül rendezze minden földmű
vesszövetkezeti tag részjegy 
hátralékát. A földmíívesszövetke. 
zetek fejlesztése érdekében az a 
földművesszövetkezeti tag telje
síti elsősorban kötelességét, aki 
részjegy hátralékát rendezi. A 
komáromi és a tatai járás terü
letén a suri, larjáni és mocsai 
íöidművesszövetkezet tagjai mu
tatnak jó példát a részjegyek 
árának befizetésében, míg Nesz- 
mély és Kocs községekben és a 
dorogi járás szinte minden föld- 
művesszövetkezetében komoly 
hiányosságok vannak ezen a té
ren.

Készüljünk fel 
a vasgyüjtö napokra
A november 20-tól december 

5-ig megrendezendő vasgyüjtö 
napokon komoly feladat vár a 
földművesszövetkezetek dolgo
zóira. Elsősorban az ő köteles
ségük, hogy jó szervezéssel, 
minden tudásukkal támogassák 
a gyűjtést. A májusban meg
rendezett fémgyüjtő napokon az 
oroszlányi, kisbéri és , tatai 
földművesszövetkezetek dolgo
zói kiváló munkát végeztek. 
Példájukat kövessék most a 
többi szövetkezetek is, hogy a 
vasgyüjtés terén végzett jó 
munkával járuljanak hozzá ne
héziparunk további fejlesztésé
hez. Ne legyen egyetlen köz
ségben sem olyan udvar, pince, 
vagy padlás, ahol heverő vas
hulladék, marad. Ezért dolgozni 
minden földművesszövetkezeti 
dolgozónak elsőrendű köteles
sége leez a vasgyűjtő napok 
alatt.

Az elmúlt hét folyamán erő
teljesen beindult megyénk terü
letén a silózás munkája. Egy hét 
alatt ugrásszerű emelkedés mu
tatkozott a silózási terv teljesí
tésében. Ez a.tény is, bizonyítja, 
hogy szővetkezetileg és egyéni
leg dolgozó parasztjaink is 
egvre világosabban látják a ta
karmányszükséglet silózással 
való biztosításának jelentősé
gét.

A cukorgyár által leszáljí- 
tott répaszelet, kukoricaszár
ral silózva igen értékes ta

karmány.
Éppen ezért a kukoricaszár beta
karítása után azonnal le kell azt 
silózni, hogy semmit se veszít
sen takarmányértékéből.

A grébiespusztai „Uj Élei" 
termelőszövetkezeti csoport az 
őszi vetésterv befejezésével, a 
beadási előirányzat teljesítésé
vel ünnepli november 7-ét.

Az árpa, rozs és takarmány- 
keverék vetését már szeptemoer- 
ben befejezték a csoport tagjai. 
A búza vetéstervének teljesítését 
tíz katasztráiis hóid cukorrépa 
gátolta.

November elején kemény 
munkával betakarították a 
csoport tagjai a tíz hold 
cukorrépát. Be is szállítot

ták az átvevőhelvre
és még aznap munkába állott a 
traktor, hogv a tervteljesítéshez 
szükséges tíz katasztráiis hold 
búza is a földbe kerüljön novem
ber 7-re.

A vetés befejezése után az 
ősziek betakarítására állított a 
csoport vezetősége minden mun
kaerőt, hogv az előhántós eké-

Jó példát mutat a silózásban 
is a battyánpusztai tszcs, 
inelvnek tagjai 600 köbmé
teres tervükből már 450 köb

métert megtöltöttek

és tervük 30 százalékkal való 
túlteljesítésén dolgoznak most. 
Jól. halad a silózás a szőnyi 
Szabadsáv tszcs-ben is, ahol 
dinnye és tök hozzáadásával 
emelik a takarmány értékét. A 
grébiespusztai Üj Elet tszcs is 
a silózási terv teljesítésével gon
doskodik az állatok téli jó takar
mányáról. Ezeknek a csoportok
nak a példáját kövessék a komá
romi Szántó Béla és császári 
József Attila tszcs-k is, ahol még 
meg sem kezdték a silózási 
munkákat.

vei dolgozó traktorok akadályta
lanul végezhessék a mélyszán
tást. November 1-re ezen a té
ren is teljesítették vállalásukat,

a mélyszántást hetven szá
zalékban elvégezték.

Nemcsak az őszi mufikák ha
táridő előtti befejezésével mu
tatnak jó példát a grébicspusz- 
taiak, hanem

a  beadási kötelezettségük 
maradéktalan teljesítése is 
követendő példaként állhat 
minden termelőcsoportunk 

előtt.
Burgonyából, kukoricából; már
teljesítették beadási tervüket. 
Sertésbeadási előirányzatuk már 
1953 első félévre is teljesítve 
van. Szarvasmarha beadási 
tervüket túlteljesítették és ba
romfiból, tejből, tojásból js  be
adták már az egész évre be
ütemezett mennyiséget.
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október 22-tól november lo-ig
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leszállított áron,

» k § ó n  v á sá r o lh a t
a dolgozó parasztság

Áo7. férfi, gyermek, felső és alsó ruházati cikkeket 
és lábbeli féléket

Szeretettel vár mindenkit a földmövesszövetkezet igazgatósága

A grébiespusztai termelőszövetkezet 
teljesítette november 7-re te tt felajánlását


