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Négykéses késtartókkal dolgoznak 
az Esztergomi Szerszámgépgyár gyalugépein

Páva Ferenc elvtárs, az Eszter
gomi Szerszámgépgyár gyalus
műhelyének háromszoros szta
hanovista művezetője. Nevéhez 
mór több mint hetven újítás fű
ződik, amelyek mindegyike ko
moly megtakarítást eredménye
zett a gyárnak. Üzemrésze hó
napról hónapra élenjárt az 
üzemrészek között, még akkor 
is, amikor a gyár többi üzem
része sorozatosan lemaradt a 
terv teljesítésével. A munka- 
adagolóval minden esetben rész
letesen megbeszéli a munkákat 
sürgősségi sorrendben, azután a 
dolgozóknak magyarázza meg a 
munkák fontosságát. A késést és 
a hiányzást gondos irányító 
munkájával teljesen megszün
tette és ma már nagyon sokszor 
a> többi üzemrészek munkájából 
is átvesznek, hogy segítsék ter
vük teljesítését.

A gyalusműhely művezetőié
inek munkáját minden dolgozó 
figyelemmel kíséri. Jó munkája 
eredményeképpen decemberben 
megbízatást kapott a miniszté
riumtól, h-cgy tanulmányozza 
Raich István elvtárs, a Buda
pesti Szerszámgépgyár sztaha
novista gyalusának többkéses 
munkamódszerét. Egy napig állt 
a gyalugép mellett, figyelte 
Raich elvtárs munkáját. Már 
Budapesten rajzokat készített a 
többkéses késtartók elkészítésére. 
Azon gondolkodott, hogyan tud
ná Raich István módszerét to
vábbfejleszteni. Észrevette,
hogy az aláhúzó késtartót ké
zierővel billenti vissza a régi 
állásába. Elhatározta, hogy a 
késtartót önműködő billenőszer
kezettel látja el s ezzel időmeg
takarítást ér el. Elgondolását 
azonnal közölte Raich István
nal.

Esztergomban a négykéses 
késtartó először december 21-re, 
Sztálin elvtárs születésnapjára 
készült el. Használni azonban 

, még nem lehetett, mert további 
módosításra szorult. Elhatároz- 
-ta, hogy nemcsak egyféle meg
munkál ásnál, hanem többféle 
műveletnél is alkalmazza a 
többkéses késtartót.

Január harmadikén próbálta 
ki a késeket egy ötméteres 
hosszgyalugépes esztergapad
nál. Hatalmas eredményeket ért 
el. A megmunkálás idejét egy- 
harmadára csökkentette. Raich 
eivtárs többkéses munkamód
szere így teljes sikert aratott.

Páva elvt rs a kísérlet után 
elhatározta, hogy több gépre is 
készít többkéses késtartót, hogy 
ne csak szériagyártásoknál, 
hanem többféle munkadarabok
nál is alkalmazni lehessen. Már 
az oldalak legyalulásához is há
romkéses késtartót és a prizma 
másik oldalához kétkéses kés
tartót készített. A Budapesti j 
Szerszámgépgyárban úgy látta, I

hogy ha a kést állítani kellett, 
akkor betétlapokat raktak oda. 
Ez munkaidő-és anyagpazarlást 
is jelentett. Páva elvtárs állitó- 
csavarra] látta el a kést, amely- 
lyel a kellő magasságot megad
hatja.

*

A munkamódszer bevezetése 
óta hetek teltek el. A közbeeső 
időben nem'haladt előre a több
késes munkamódszer fejlesztése. 
A párt és a szakszervezet ve
zetői tudnak róla. hogy már al
kalmazták a többkéses késtartó
kat, de azt sémi tudják, hogy ki 
dolgozott vele először. Pedig az 
üzemi párt és szakszervezetnek 
kellett volna az új munkamód
szer bevezetésének élére! állni!

E rz séb e t-a k n a  é s  M o gyorósbánya  b án y ásza in ak  
fe la já n lá s a  á p r il is  4  t i s z te le té r e

Erzsébet-akna és Mogyorós
bányái dolgozói április 4-re, ha
zánk felszabadulásának 8. évfor
dulójára együttes kötelezettség
vállalást tettek a mennyiség 
növelése, a minőség javításai ér
dekében..

Erzsébet-akna dolgozói vál
lalják, hogy az első negyed
évben terven felül 1000 ton
na szenet adnak népgazda

ságunknak.
Januárban a tervet 100 száza
lékra teljesítik, februárban 400 
tonnával, márciusban 600 ton
nával adnak többet előirányza
tuknál. Mogyorósbánya dolgo
zói ugyancsak negyedévi tervük 
túlteljesítését vál. a! ják.

A műszaki dolgozók Erzsébet- 
aknán a terv teljesítése érdeké
ben vállalták, hogy az üresellá
tást biztosítják. Az erzsébeti 
osztályoson lévő bunkert üzem
be állítják. A tartalékmozdony 
beállítására is megteszik a 
szükséges intézkedéseket.

A munkaiegyelem megszilár
dítása érdekében 

a műszaki dolgozók vállal 
ták, hogy meglátogatják a 
munkásszállókat, ahol a dol

gozókkal elbeszélgetnek pro
blémáikról és segítik mun- 

ijukat.
A palatartalom értékét Erzsé- 

bet-aknán a decemberi 4.51 szá
zalékról 3 százalékra csökken
tik.
■ A kaparák és csúszdák ki

használási fokát 2 újfront tele
pítésével 22 százalékkal növelik 
Megszervezik a bányagépek 
megelőző karbantartását, így a 
géphibák • miatti kieséseket 10 
százalékkal csökkentik. .

Az első negyedévben Erzsé- 
bet-aknán 150 folyóméter. Mo
gyorós-bányán 30 folyóméter 
feltáró meddővágatot hajtanak 
ki. Egv második front beindítá
sával Erzsébet-aknán

február 1-re a fronthomiok 
szélességét 60 folyóméterre 

emelik.
Mogyorósbányán januárban 
ugyancsak beindítanak egy 
frontfejtést.

A biztosítás fokozására Erzsé- 
bet-aknán folytatják a „TH" 
gyűrűk beépítését. A dél; fel
táró légvágatban betonácsolást 
vezetnek be 150 folyóméter 
hosszban.

( ÜZ E MI  LEVÉL)

Új m ó d sz e re k e t d o lg o zn ak  ki az  im p o rta n y a g g a l való ta k a ré k o s s á g ra  
a N y erg esú jfa lu i V isco sab an

Gerő elvtárs az 1952 novem
ber 29-i központi vezetőségi ülé
sen tartott beszámolójában fel-, 
hívta figyelmünket a legszigo
rúbb takarékosságra. A takaré
kosság kérdése nem először ve
tődik fel és már eddig is je
lentős eredményeket értünk el. 
Most azonban a takarékosságot 
— mint ' ahogy Gerő elvtárs 
mondta —, „sokkal alaposab
ban. körültekintőbben kell meg
valósítani, mint ahogy eddig 
tettük". Különös tekintettel kell 
lennünk »a nehezen beszerezhető 
importanyagokra,' amelyek pa
zarlása és helytelen felhaszná 
lása népgazdaságunknak jelen
tős kárt okoz.

Ütemünk,. a Nyerges új falui 
Viscosagyár két értékes import 
nyersanyaggal dolgozik, a cel
lulózzal és zrnkoxiddal. Gerő 
elvtárs beszámolója után még 
alaposabban, körültekintőbben 
dolgoztuk fel az importanyago
kat.

A cellulóz takarékosságával 
jelentős eredményeket értünk el.

Hosszú ideig a cellulóz-bálák 
burkolópapírját, amely ugyan
csak cellulóz, szennyezettsége 
és naigy mérete miatt nem hasz
náltuk fel, kidobtuk. Később 
azonban műrostbálák csomago
lására használtuk fel. Üzemünk
ben nagy lendülettel megindult 
az anyagtakarékossági verseny. 
A vegyiüzem fizikai és műszaki 
dolgozói vállalták, hogy ezt a 
burkolópapírt olyan elfogadható 
állapotba hozzák, hogy azt a 
műrost oldalán minden üzem
zavar nélkül felhasználhatjuk. 
Felajánlásukat sikeresen meg
oldották és az 1952. évi tervük 
túlte! jesítésében naigy jelentősé
ge volt. Több. mint 75.565 
forint megtakarítást értünk el. 
A vegyiüzem dolgozói a sikeren 
fellelkesülve egyre több javaslat- 
tal álltak elő, amely mind a. cel
lulóz megtakarítására irányult. 
Most a különböző hulladék- 
anyagokat, amelyek azelőtt kár
ba mentek, felfogják és felhasz
nálják a műrost gyártásánál. A 
selyem, a kord és a rost szűré

sének megjavításával is nagy- 
mennyiségű viscosa-hullaidékot 
takarítottak meg.

A fonóüzem dolgozói is csat
lakoztak a vegyiüzem dolgozói
nak anyagtakarékcssági moz
galmához. A felgyülemlett unási 
hulladékot is a termelés szol
gálatában állították. A labora
tórium dolgozóinak újítása ré
vén a szappangyártásnál töltő
anyagként használják.

Az anyagtakarékosság további 
fokozása érdekében feladatként 
tűztük magunk elé: a cellulóz 
hulladékanyagának még na- 
gyobbfokú felhasználását.

A zinkoxid megtakarítására 
vegyészeink állandó kísérleteket 
végéztek. Nagyszerű eredménye
ket értek el. A hazánkban elő
állított zirrksulfát üzemünkben 
való felhasználásának kísérlete
zését befejezték. Ez azt jelenti, 
hogy ai jövőben importanyag he
lyett hazai zinksulfátot tudunk 
felhasználni.

Üzemünk dolgozói megértve 
Gerő elvtárs beszédét munka
felajánlásaikkal segítik az 
1953-as évi tervünk sikerét, a 
tudományos kutatás fejlesztését, 
népünk anyagi színvonalának 
emelését.

Ráth Ágoston
• igazgató,

Magyar Viscosagyár

A V isc o sag y á r dolgozói az  el 
m ú lt évben  v a ló b an  n a g y sz e rű  
e re d m é n y e k e t é r te k  el an y ag ta - 
kanéikosság te ré n . R áth e lv tá rs  
levele a z t b izon y ítja , hogy m o st 
m ég  n a g y o b b  g o n d o t fo rd íta n a k  
e r re . Hiba azo n b an , hogy m eg 
fe led k ezn ek  a r ró l, hogy  a se lejt- 
g y á r tá s  is a n y a g p a z a rlá s . Ne 
n y u g ta ssa  m eg  a  g y á r  vezető it, 
hogy a  se le jte t úgy is  fe lh a sz n á l
ják  m ás ip a r i te rm é k e k  e lő á llítá 
sá ra . H elyesebb, sokka l g azd asá -  
g o sa b b  vo lna , ha a m űse lyem  
5.3 száza lék o s  se lej jé t, a celofán  
4.2 száza lék o s  se le jtjé t  is  leszo
r íta n á k  úgy , ah o g y  a m ű ro s t  s e 
le jtjé t le szo ríto tták  '0.65 sz á z a 
lékra . Ez is az  im p o rtan y a g o k k a l 
való  ta k a ré k o ssá g o t je len ti. Ráth 
elv társinak ezzel Is fo g la lk o zn ia  
k e lle tt vo lna , az  e g y é b k é n t ko
m oly e re d m é n y e k rő l b eszám oló  
levelében .

Amer i ka i ak  Koreában

Az a m e rik a i h ó h é ro k  lábbal t ip o rjá k  a n em zetközi Jogot é s  a 
k o rea i K oesedo-szigeten  ism ét fe g y v e resen  tá m a d ta k  a véd te len  
h ad ifo g ly o k ra . A fen i k épet, k e g y e tlen k ed ésü k  ú ja b b  b izo n y íték á t, 

a „V ie Nouve“ című olasz fo ly ó ira tb ó l v e ttü k .

Ahoi ismertetik a parasztokkal az új begyűjtési rendeletet, 
ott fokozódik a beadás üteme

Az év első napjaiban ismerte meg megyénk dolgozó 
parasztsága az 1953. .évi új begyűjtési rendeletet. Azóta gyak
ran összejönnek hol a tanácsházban, hol a pártszervezetben és 
sokat beszélgetnek az új rendeletről.

Községi tanácsainknak fontos feladata, hogy kielégítsék dol
gozó parasztságunk kívánságát és minden eszközzel lehetővé te
gyék, hogy minden dolgozó paraszt minél előbb világosan lássa, 
miből mennyit keli beadnia ebben az évben.

község tanácsa a
N aszály  begyűjtési rende

let megjelenésétől kezdve fontos 
feladatának tartja a rendelet 
ismertetését. Felhívta a köz
ségi tanács a dolgozó pa
rasztság figyelmét, hogy a 
tej, tojás és baromfi beadását 
már a hóna.p első napjaitól 
kezdve rendszeresen kell telje
síteni.

A rendelet tervszerű ismerte
tése eredményezte, hogy sokan 
vannak Naszály községben, akik 
jelentős mennyiséget beadtak 
már 1953-as tej, tojás és ba. 
romfi előirányzatukból. Szőke 
Zsigmond, a begyűjtést állandó 
bizottság elnöke hízott baromfi
val teljesítette első negyedévi 
előirányzatát. Szűcs József tíz
holdas dolgozó paraszt egész
évi soványbaromfi beadását tel
jesítette. Virágh Ferencné 18 
holdas dolgozó paraszt 20 kg 
baromfit adott be 1953-ra.

város tanácsa 
Eszfergom  az elmúlt évi 

begyűjtési eredmények után az 
új begyűjtési rendelet ismer
tetését tartotta legfontosabb 
feladatának. A begyűjtési ál
landó bizottság tagjai nem
csak egyénileg beszélgettek a 
dolgozó parasztokkal, hanem 
hangoshiradókon és gyűléseken 
is igyekeztek tudomására hozni 
minden dolgozó parasztnak 
1953. évi begyűjtési kötelezettsé
gét.

A dolgozó parasztok egyrésze 
már január elején megkezdte 
1953íévi előirányzatának teljesí
tését is. Mechter Mihály, Mech- 
ler István és Gerendás Lajos dol
gozó parasztok 70 százalékra 
teljesítették már 1953. évi ba
romfi beadási kötelezettségüket 
Cserép Lajos 60, Kovács János- 
né pedig 90 százalékra teljesí
tette baromfi beadási előirány
zatát és tojásbeadásá kötelezett

ségüknek is eleget tettek már 
ötven százalékig.

község határidő 
Szórnád előtt teljesítette a* 

elmúlt évben baromfi- és tojás- 
beadási tervét. Az elmúlt évi 
begyűjtési munka tapasztalatai 
Szomódon is azt bizonyították, 
hogy a terv teljesítésének egyik 
legfontosabb feltétele, ha min
den dolgozó paraszttal ismerte
tik évi és negyedévi beadási elő
irányzatát. Ennek alapján kez
dett munkához 1953-ban a ®zo- 
módi tanács és a begyűjtési áll
ítandó bizottság segítségével is
mertetik az új begyűjtési ren
deletet. A tej, tojás és baromfi 
beadásra vonatkozó rendelkezé
seket ismerve Szomód község 
becsületesen dolgozó parasztjai 
is hozzákezdtek már tervük 
teljesítéséhez. Geiláng János 
dolgozó paraszt már 10 kig 
baromfit adott be ezévi kötele
zettségéből és kijelentette, hogy 
az új begyűjtési rendelet első
sorban egész népünk és dolgozó 
parasztságunk érdekeinek szem- 
előtt tartásával készül t, ezért 
minden becsületesen dolgozó pa
rasztnak kötelessége, hogy a 
rendeletben előírt kötelezettsé
gét határidőre teljesítse,-

Minden lehetőséget ki kell használni 
a mélyszántási terv teljesítésére

A bábolnai Szabad Föld ter
melőszövetkezet tagjai az ősszel 
mélyszántott négy khold kuko
ricáról 26 mázsás átlagtermést 
takarítottak be.

A szentgyörgypusztai Dózsa 
termelőszövetkezetben azon a 
földön, ahol őszi mélyszántást 
végeztek, 24 mázsa kukorica ter
mett holdanként.

A sárisápi tíúzahalász tszcs 
tagjai gondosan, mélyen végez
ték az őszi mélyszántást négy 
hold cukorrépájuk alá. Százhet
ven mázsa cukorrépa termett 
egy holdon.

A táti Vörös Csillagban 
90. a pilismarón tsz-ben 89 
mázsa volt a holdankénti cukor- 
fépatermelés az őszi mélyszántás 
után.

Néhány példa ez-csak a közül 
a sokezer közül, melyek kézzel- 
joghatóanj a terméseredmények 
és a számok megdönthetetlen 
erejével bizonyítják az őszi 
mélyszántás jelentőségét. Dol
gozó ■ parasztságunk egyre na
gyobb tömege világosan látja, 
hogy a magasabb termésered
mények elérése érdekében sza

kítani kel! a régi termelési el
járásokkal, egyre szélesebb kör
ben alkalmazni kell az újat. 
elsősorban a tavasziak jó termé
sét biztosító mélyszántást.

Gépállomásaink aránylag jó 
munkát végetek az ősz folya
mán. A mélyszántási terv határ
idejének lejárta után azonban 
úgy gondolták, hogy nem szük
séges tovább jól dolgozni. 
Többszáz khold várja pedig az 
ekét, még napjainkban is.. 
Mert minden dolgozó paraszt 
tudja azt, hogy ha október
ben vagy novemberben nem 
is végezte el a mélyszántást, 
eredményesebb, ha januárban 
végzi cl, mintha februárban, 
vagy márciusban szánt.

A mélyszántás körül a leg- 
utóobi időkben tapasztalt ese
mények azt bizonyítják, hogy a 
gépállomások dolgozói és külö
nösen a vezetők — vonatkozik 
t>\ a gépcsoport vezetőjére és 
dolgozóira is — elbizakodtak. 
Az ácsi gépállomás vezetői és 
mezőgazdásza például rossz 
helyre áhítottak be szántani a 
mííút mellett az egyik traktort.

A kemény földben az ekefej le
szakadt, így a gép kiesett a 
munkából, bár 10—15 méterrel 
arrább nyugodtan szánthatott 
volna. A bajnai gépállomás 
egyik szlálinyece „törés” miatt 
hagyta félbe a szántást. A gép
állomás vezetősége megelége
dett ezzel a magyarázattal és 
semmit sem tett a törés oká
nak kivizsgálása érdekében.

A községi tanácsok egyrésze 
szintén úgy látja, hogy lejárt 
már a mélyszántás ideje, A ta
nácsoktól beérkező jelentések 
azt mutatják, hogy a mélyszán
tás terén hetek óta alig változik 
az eredmény. A komáromi vá
rosi tanács hetek óta több, mint 
130 khold olyan földről küld 
jelentést, amelyen Még nem 
kezdtek hozzá a mélyszántás
hoz.

A gépállomások, termelőszö
vetkezeteink és egyénileg dol
gozó parasztjaink is használ
ják ki a téli hónapok alatt is az 
alkalmas időjárást a mélyszán
tás elvégzésére, hiszen elsősor
ban ez nyújt segítséget az eset
leges nyári aszály eilen.

D i ó s p u s z t á n  n e v e l ő d n e k  l ó t e n y é s z t é s ü n k  b ü s z k e s é g e i
Csak a tenyészistállók piros

cserepes fedelét látni az ország
úiról és a fiatal csikók vidám 
nyerítését sodorja oda néha a 
Duna felől fúvó északi szél. 
Amikor azonban túl 'jut az em
ber az út melletti emelkedőn, 
mint külön kis várcs tárul fel 
előtte a Dióspusztai Állami Ver
seny! "’.enyésztélep. Évtizedek 
óta itt tenyésztik Magyarország 
legjobb telivér versenylovait.

1944—45-ben a német fa
siszták és magyar kiszolgá
lóik teljesen kifosztották a 
híres lótenyésztőtelepet. Az 
újjáéledt ország azonban itt is 
jobbat, szebbet, eredményeseb
bet teremtett a réginél. 1949- 
ben Prágában, 1950-ben Varsó
ban. 1951-ben Budapesten és
1952-ben ismét Varsóban vet
tek részt a magyar versenylo
vak nemzetközi nagyversenye
ken. A Drágái versenyen nem
zetközi nagydíjat nyertek, 1952- 
ben a varsói nemzetközi verse
nyen négy "vőzelmet arattak a 
magyar lovakr

Amig a felszabadulás előtt a 
dióspusztai versenylovak is 
egyesek passzióját, kedvtelését 
és anyagi hasznát jelentették, 
addig ma államunk érdekét 
szolgálja a teli vértenyésztés. A 
Dióspusztán tenyésztett telivér 
méneket versenypályákon pró
bálják ki és az ott jó eredményt 
elért, kiváló küllemmel és tulaj
donságokkal rendelkező mének 
népi lótenyésztésünk feljavítását 
segítik elő. Kétéves állattenyész
tési tervünk fontos feladatként 
jelöli meg lótenyésztésünk mi
nőségi megjavítását. Ehhez já
rulnak hozzá nagyban a Díóis- 
pusztán nevelődő telivérek.

Gondos, lelkiismeretes mun
kával ápolják, gondozzák és 
szaporítják a telivéreket a diós
pusztai dolgozók. A verseny- 
sikereken kívül a telivér szapo
rulat évről évre való 40—50 
százalékos emelkedése is bizo
nyítja ezt.

Míg a dióspusztai legjobb 
dolgozókat csak a pusztán, 
vagy esetleg ® környező közsé
gekben ismerik, addig a telep 
legjobb lovai szinte világhírűek. 
Robert Endre, az 1948-as ma
gyar derbi győztese. Intermezzo 
II., a telep másik tenyészménje 
1947-ben az osztrák derbit nyer
te meg.

A felszabadulás óta elért ki
váló versenyeredmények, a te 
nyészlovak nagyszerű küleme, 
szívóssága és a kiváló tulajdon

ságok az új szovjet tenyésztési 
eljárások bevezetésének az ered
ményei. Tervszerűen edzik a csi
kókat. A\leghidegebb időben is 
szabadban vannak, csak az ab
rakot fogyasztják el istállóban. 
Már fiatal korukban munkára 
szoktatják az állatokat. Így 
amikor elérik a másfél éves 
kort, edzett, jól fejlett, nagysze
rű tulajdonságokkal rendelkező 
csikókat ad át a tenyészteiep 
az eiőidomítótelepeknek. Két
éves korukban közületi verseny
istállóba kerülnek a lovak, majd 
onnan a termelőszövetkezetek, 
állami gazdaságok, községek 
apaállatisitállóiba, hegy a ló- 
állomány minőségj megjavításá
val szolgálják kétéves állatte
nyésztési tervünk valóraváltá- 
sát.

m ag y ar derbiliobert Endre 8 éves tenyészm én. Az 1948-as 
győztese.


