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A verseny rendszeres értékelésével 
a békehónap sikeréért
ír la : TOLMÁCS! I L«I \<

Nagy megtiszteltetés érte a magyar népet. Június 15-én 
hazánkban tartja ülését a Béke-Világtanács. Ezt a nagy 
kitüntetést azzal érdemeltük ki, hogy bizonyságot tettünk 
törhetetlen békeakaratunkról. Termelési eredményeinkkel 
bizonyítottuk be, hogy helytállunk a békefront ránkbízott 
szakaszán. A felszabadulási, a választási verseny nagy 
csatáját sikerrel vívta meg dolgozó népünk, új sikerekkel 
gazdagította 5 éves tervünk eredményeit. E nemes verseny 
nagy csatájából példamutatóan vették ki részüket megyénk 
dolgozói is.

A harc lendületében számos új kezdeményezés szüle
tett, ezek közül is ki kell emelnünk a frontbrigádok versenyé
nek kibontakozását, mely az oroszlányi -„Szeptember 6”-akna 
Garai Pál frontbrigádjának kezdeményezése alapján indult 
el és vált széles tömegmozgalommá. A frontbrigádok verse
nye a terven felül termelt csillék ezreivel segítette elő fejlődő 
iparunk zavartalan szénéi látását. E harc lendületének ered
ményeként vezették be nagyjelentőségű újítási javaslatukat 
az almásfüzitői Timföldgyár műszaki vezetői, mellyel a tim
föld feltárását 20—25 százalékkal meg tudták növelni.

Alig hangzott el a megyei békeiroda felhívása május 
21-én. máris új, nagyjelentőségű kezdeményezés született 
Tatabányán a bányászfiatalok első városi tanácskozásán 
Szabó Antal X-es aknai ifjúmunkás vájár javasolta, hogy a 
handlovai bányászok példája nyomán hazánkban is valósít
suk meg a péntek-mozgalmat, vagyis 5 nap alatt teljesítsük 
a hat napra előirányzott tervet. Szabó Antal javaslata nagy 
visszhangra talált és ma már országszerte ezrével csatla
koznak nap-nap után Szabó Antal felhívásához.

Üzemeink és mezőgazdasági dolgozóink, legjobb béke
harcosaink békevédelmi szerződésben tesznek fogadalmat, 
hogy termelési eredményeik fokozásával készülnek a Béke- 
Világtanács ülésszakára, tesznek tanúságot békeakaratukról, 
lángoló hazaszeretetükről. Felszabadult munkásosztályunk 
további a kötő kezdeményezése kiapadhatatlan tartalékok 
kincsestárát rejti magában. Pártszervezeteink, tömegszerve
zeteink feladata, hogy ez a kincsestár minél gazdagabban 
táruljon fel és segítse elő szocialista építésünket.

A z új kezdeményezések felszínrehozásának egyik igen 
hathatós módszere, a naponkénti rendszeres versenynyilvá
nosság. Meg kell azonban mondanunk, hogy pártszerveze
teink, tömegszervezeteink elhanyagolják a rendelkezésükre 
álló módszer alkalmazását, lebecsülve ezzel dolgozó népünk 
alkotó kezdeményezéseit. Sok üzemünkben még ma is meg
elégszenek azzal, hogy a termelési osztály 5—6 jó eredményt 
elérő dolgozók teljesítményét kiírja a versenytáblára és ezzel 
— úgy érzik — eleget tettek a verseny nyilvánosságának. 
A verseny nyilvánosságát nem lehet egyszerűen az elért 
százalékok kiírásával elintézni. A verseny nyilvánossága 
akkor lesz élő és tömegeket mozgósító, ha azt rendszeres 
népnevelő felvilágosító munka támasztja alá. Pártszerveze
teinknek tehát az a feladata, hogy a népnevelők segítségével, 
az elért termelési százalékon túl ismertesse és a dolgozó 
tömegek közkincsévé tegye azokat a munkamódszereket, me
lyek segítségével kimagasló eredményeket lehet elérni. 
Ä „péntek-mozgalom” is csak akkor válhat a tömegek 
mozgalmává, ha nemcsak azokat a dolgozókat vonjuk be a 
mozgalomba, akik eddig is 120—130 százalékra teljesítették 
tervfeladataikat, hanem, ha a ma még gyengébb termelési 
eredményt elért dolgozóknak elvtársi segítségnyújtással segí
tünk az új, fejlettebb, szervezettebb munkamódszert elsajátí
tani. Ha megtanítjuk őket Tornán Péter, Pruzsina Antal, 
Garai Pál, Gáspár János, Tajkov András, Bombiez Károly, 
Takor György és általában az élenjáró dolgozók, sztahano
visták munkamódszereire és ezáltal aktív harcosaivá válhat-, 
mák a „péntek-mozgalom'’-nak. Ebben a munkában nagy 
feladat hárul a pártcsoportbizalmiakra, népnevelőinkre, a 
szakszervezeti bizalmiakra, a DISZ-funkcionáriusokra és nem 
utolsósorban műszaki vezetőinkre. Nekik kell elsősorban 
tanulmányozni az élenjárók munkamódszereit és azokat 
tudatosítani dolgozóink között.

Ma még az a káros gyakorlat érvényesül bánya
üzemeinkben, hogy csak a szenelők eredményeit hozzák 
nyilvánosságra, nem népszerűsítik a versenyben részvevő 
szállítócsillések, fenntartók és egyéb dolgozók termelési 
eredményeit. Ez a gyakorlat bénítólag hat a verseny
mozgalom kibontakozására, leszereli dolgozóink aktivitását. 
Most, a békehónap nagy csatájában, amikor minden dol
gozó harcol, hogy bebizonyítsa békeakaratát, különösen nagy 
felelősség hárul pártszervezeteinkre, tömegszervezeteinkre a 
verseny nyilvánossága terén. Pártszervezeteink biztosítsák, 
hogy minden egyes dolgozó fogadalmának teljesítését nap
nap után hozzák nyilvánosságra, dicsérjék meg a fogadalmu
kat példásan teljesítő dolgozókat, segítsék a lemaradókat. 
Tegyék minden egyes párttag feladatává, hogy a „péntek
mozgalomba” való bekancsolódással, a fogadalmuk teljesíté
sével mutassanak példát a békehónap nagy csatájában. 
A népnevelők nan-nap után kísérjék figyelemmel a hozzájuk 
beosztott dolgozók termelési eredményeit és szerető szóval, 
felvilágosító munkával segítsék elő a még nagyobb termelési 
eredmények elérését. »

Pártszervezeteink felelőssén-fik telies tudatában adjanak 
meg minden segítséget a hékehónan sikeréhez, hogv me
gyénk dolgozó néne ismét bebizonyíthassa, hogv szí árdan 
helytáll a Szovjetunió vezette békeharc magyar szakaszán.

Gyorsan és jól végzett növényápolással 
— a bő term ésért

Egyelés óta kétszer kapálták 
a cukorrépát a kömlődi 

Buzakalász tsz-ben

Nem a sár, hanem a fegyelem hiánya 
miatt gazosak az órisápi 
Buzakalász tszcs földjei

A tavaszi munkák 
végzése során me
gyénk legjobb terme
lőszövetkezetei közé 
zárkózott fel a köm
lődi Búzakalász tszcs 
is.

Mióta megszilárdí
tották a munkaszerve
zetet, felosztották a 
csoport tagjai között 
a területet, bekap
csolódtak a munkába 
a családtagok is, az 
egyének, munkacsapa
tok között kialakult 
verseny eredménye
ként a legjobbak kö

zött halad ma a cso
port a növényápolás
ban. Cukorrépaveté
süket az egyelés óta 
már kétszer kapálták. 
A napraforgóban is 
befejezték a második 
kapálást. A burgonyát 
az első kapálás után 
már feltöltögették. 
Gyommentes, tiszta a 
csoport kukoricavetése 
is, mivel már napok
kal ezelőtt befejezték 
a kukorica első ka
pálását.

Kecskéd és Szomód vezetnek 
a tatai járás községeinek versenyében
A tatai járás köz

ségeinek versenyében 
továbbra is Kecskéd 
és Szomód községek 
vezetnek szinte fej
fej mellett. A két köz
ség dolgozó paraszt
jai egynapon fejezték 
be az összes kapás
növények első kapálá
sát és június 6-ig több 
mint 50 százalékban 
elvégezték már a má
sodik kapálást is.

Mindkét községben 
a tanács a mezőgaz
dasági állandó bizott

ság és a kiépített dülő- 
felelősi hálózat bizto
sítja a munka gyors 
menetét, azonnal fi
gyelmeztetni tudják a 
késlekedőket. Kecské
den a három régi ver
senytárs, Rösszer Jó
zsef, Horn Ferenc és 
Richter Ferenc példája 
serkenti a község többi 
dolgozó parasztját is 
egyre .jobb es jobb 
munkára, gyors nö
vényápolásra a gazdag 
termésért.

Egyre inkább elha- 
rapódzik a gaz, már 
valósággal folytogatja 
a különben szépen 
kelt burgonyát, nap
raforgót, kukoricát és 
cukorrépát az órisápi 
Búzakalász tszcs föld
jein.

Az órisápiak az 
esőre, a sáros földre 
hivatkoznak és amíg 
a vetések a kapák, a

munkáskezeket vár
ják, a csoport tagjai 
a sárisápi építkezés
hez járnak dolgozni. 
A csoport tagjai még 
hozzá sem kezdtek a 
répa egyeléséhez, de a 
gyártól már az előle
get követelték. Ugy- 
látszik, az órisápi cso
port tagjai a sültga
lambot várják.

A komáromi járás lemaradt 
a járások versenyében

Míg a tatai járásban 
több község befejezte 
már az első kapálást, 
jó ütemben folyik a 
második kapálás is, 
addi" a komáromi já
rás területén az eddig 
legjobb eredményt .el
ért község, Mocsa nö
vényápolási eredménye 
is nagyon gyenge. Mo
csa határában a vetés- 
terület 70 százalékán 
végezték el eddig csak 
az első kapálást és a 
második kapáláshoz 
még hozzá sem kezd
tek. Még súlyosabb a 
lemaradás a járás 
utolsó helyen álló 
községeiben. Ácsteszé-

ren, Hántán és Ba- 
konyszombathelyen 

nemhogy második ka
pálásról beszélhet
nénk, de még az első 
kapálás befejezéséről 
sem lehet egyelőre 
szó. Különösen nem 
akkor, ha e községek 
tanácsai nem tesznek 
meg mindent azért, 
hogy a növényápolás 
első feladatainak mi
nél előbbi befejezésé
vel biztosítsák a ka
pások bő termését és 
az aratás zavartalan
ságát. Ezekben a köz
ségekben az első ka
pálás alig 30—35 szá
zalékát végezték el.

Nem osztották fel egyénekre a területet és nem vonták be 
a családtagokat a nő vényápolásba a táti Vörös Csillag tsz tagjai
Tavaly ősszel, a nagy be

takarítási munkák idején sem 
a járási, sem a megyei, sem 
pedig a helyi tanácsnál nem 
tudtak semmi jót mondani a 
táti Vörös Csillag termelőszö
vetkezeti csoportról.

Azóta eltelt pár hónap és az 
új tagok belépésével új élet 
kezdődött a csoportban. A 
község egyénileg dolgozó pa
rasztjai nem a Vörös Csil
lag tavalyi eredményével mér
ték a szövetkezeti gazdálkodás 
jelentőségét! hanem azoknak 
a csoportoknak az eredmé
nyeit nézték, melyekben egész 
évben szorgalmasan dolgozott 
a tagság. És a tavalyi zár
számadás óta 24 új taggal 
szaporodott a táti csoport.

Ma már örömmel mutogat
ják nemcsak kalászos, hanem 
szép kapásnövényeiket is a

csoport tagjai. Folyik a nö
vényápolás. Szorgalmasan, 
erejük megfeszítésével dolgoz
nak régi és új tagok. Az ered
ménnyel azonban nincsenek
— és nem is lehetnek — 
megelégedve.

Kilenc hold répájuk egy^elé- 
sét még nem fejezték be. A 
70 hold kukoricából még csak 
20 holdat ekéztek meg. Egy
szer megkapálták 18 holdas 
burgonyatáblájukat, de már 
töltögetni kellene.

— Nem bírunk a munkával
— mondják a tagok. — Sok a 
terület, kevés a munkáskéz.

A megfeszített munka és a 
néha kitörő panasz közben el
feledkeztek valamiről a cso
port tagjai. Nem gondoltak 
arra eddig, hogy erejüket leg
alább kétszeresére tudnák

emelni, ha szét osztanák egyé
nekre a területet és bevonnák 
a munkába a családtagokat is. 
Teljesíti a csoport beadási kö
telezettségét. Minden tag dol
gozik. Az új vezetőség és a 
tagság között jó a kapcsolat. 
Gondosan ápolják, etetik álla
taikat. Szorgalmas munkával 
gondoskodnak a takarmány 
biztosításáról. Sok minden 
megváltozott tehát a múlt év
vel szemben. Csupán a család
tagok munkábaállítása késik. 
A jó és gyors növényápolás
nak, a gazdag termésnek pe
dig ez most a legfontosabb fel
tétele. Haladéktalanul osszák 
fel a területet a tátíak, von
ják be a munkába a család
tagokat és mindjárt elég lesz 
a munkaerő, könnyebb, ered
ményesebb. lelkesebb lesz a 
munka.

Csak egy percre állt meg Tóth Magda nőj munkacsapata a virágianyai állami gazdaság
ban. Büszkén mosolyognak a lányok. A tavasz beállta óta 130 százalékon alul nem te jesítették 
napi tervüket. Tíz hold cukorrépán 300 mázsás átlagtermésért harcolnak. A répa cgyelését má. 
jus 9-én befejezték. Kétszer fejtrágyázták és kétszer kapálták már egye és óta a répát

— Meglesz a 300 mázsa — mondja Tóth Magda, a csapat húszéves vezetője. A képen 
középen boldogan nevet gyönyörű répaíáblájuk felé.

A Béke-Világtanács 
budapesti ülésszaka elölt

Amerikai békeharcosok 
helytállása

Lapje’entések szerint az Ame- 
rikaelienes Tevékenységet Vizs
gáló Bizottság New-York-ban 
folytatja hírhedt „kihallgatá
sait." Sorra idézik meg azokat 
a színészeket, újságírókat és ta
nárokat, akik résztvesznek *z 
amerikai békemozgalomban.

Arnaud d’Usseau drámaíró
nak szemére vetették, hogy alá
írta a békefelhívást. D’Usseau 
az alkotmányra! hivatkozva ki
jelentette, hogy jogában áll alá
írni bármilyen petíciót.

A francia nép harca 
a nagyhatalmak

békeegyezményéért
Franciaországban egyre széle

sebben bontakozik ki a Népek 
Békekongresszusának haitároza- 
tait támogató mozgalom. A 
„l’Humanité“ jelentése szerint 
sok községtanács — többek kö
zött Seine-et-Oise, Charente, 
Pyreneses-Orientales megyében 
— követelte a nagyhatalmak 
képviselői tanácskozásának ösz- 
szehívását a vitás kérdések meg
oldása érdekében, a koreai és 
indokínai háború befejezését és 
tiltakozott az ellen, hogy a nem
zetgyűlés ratifikálja! a bonni és 
párizsi háborús szerződéseket.

A chermegyei megyetanács a 
kommunista; tanácsok- javasla
tára határozatot fogadott el, 
amelyben követeli, hogy a nagy
hatalmak kössenek békeegyez
ményt.

Nyugatnémet parasztok 
harca a föld lefoglalása 

ellen
Ingelheim és Mühthoíenpíalz 

községek területén a nyugati 
meg^áiiók katonai gyakorlóte
ret akarnak építeni. A kéf köz
ség parasztjai megakadályozták 
földjeik lefoglalását, kirángat
ták és feldarabolták azokat a 
földmérő karókat, amelyeket 
földjeiken már ki is tűzlek. 
Megsemmisítették azokat a táb
lákat is, amelyekkel földjeiket 
„katonai területnek” jelölték 
meg.

Brazília népe öthatalmi 
békeegyezményt követel
Május 26-án Rio de Janeiró- 

ban a brazíliai sajtószövetség 
helyiségében a város békebizott
sága nyílt vitát rendezett a bé
keegyezmény megkötésének kér
déséről. A vita nagy közönség 
előtt folyt. A vita résztvevői 
Vargas elnökhöz intézett leve
lükben követelik, hogy „a brazí
liai kormány szálljon síkra az 
öt nagyhatalom békeegyezmé
nyének megkötéséért,

Ivor Montagu nyilatkozata  
a budapesti 

tanácskozásokról
A londoni „Daily Worker” 

közli Ivor Montagunak, ai Béke- 
Világtanács tagjának nyilatko
zatát, amelyben értékelte a Bé- 
ke-Yil ágtanács irodájának
stockholmi ülését. Ivor Mon
tagu nyilatkozatában foglalko
zott a Béke-Világtanács küszö
bönálló budapesti ülésszakával 
is. „Arra kérünk minden em
beri — mondotta — hogy s'áil- 
jon szembe azokkal a tervekkel, 
amelyekkel meg akarják akadá
lyozni a vitás nemzetközi kér
déseknek tárgyalások útján való 
rendezését. A június 15-én Buda
pesten sorrakerülö ülésszaknak, 
amely csaknem egy éves szünet 
u án jöt létre, az a feladata, 
hogy utakat és megoldásokat 
talajon a vitás kérdések tár- 
pyalésok útján való megoldá
sára."


