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Megerősítették a munkacsapatokat
"  n a g y a b b  g o n d o t fo rd íta n a k  a  b o ra  h á lá so k ra  

a  c sép i t /  b a rá a d a  Ts%-bcn
A csépi Üj Barázda Ter

melőszövetkezetben nagy fej
lődésről ad számot az idei 
mérleg. A m últ év tavaszán 
term előszövetkezeti községgé 
fejlődött közös gazdaságban 
a helyes agrotechnika alkal
mazásával kiváló eredm énye
ket értek  el. A tsz eredeti 
nagyüzemi búzatábláin a ter
vezett 9 mázsás átlag helyett 
18 m ázsát takaríto ttak  be. 
Más term ényekből és az ál
lattenyésztésben is nagyobb 
hozamot értek  el a tervezett
nél. Így áruértékesítési elő
irányzatukat 180 százalékra 
teljesítették. A tervben sze
replő 27 forintos munkaegy
ség helyett 40 forin to t osz
tottak. A zárszám adás azon
ban feltárta  azokat a hiányos
ságokat is, amelyek megszün
tetésével még eredményeseb

bé tud ják  tenni gazdálko
dásukat. 150 ezer forinttal 
nagyobb lehete tt volna a bej, 
vételük, ha a napraforgó, és? 
a kukoricatáblákról nagyfebb 
term ést takarítanak  be. Ta
lajviszonyaik és más adottsá
gaik is biztosították volna 
ezt, azonban a kapálással 
megkéstek és csak egyszer 
gyom talanították a növényt. 
Ennek az oka elsősorban a 
rossz munkaszervezés volt. 
A gyom talanítást együttesen 
végezték a m unkacsapatok 
és ahelyett hogy a szorgalma
sabb tagok befolyásolták vol
na a lassabban dolgozókat, 
fordítva történt. Ezért most 
átszervezték, m egszilárdítot
ták  a m unkacsapatokat. A két 
férficsapat élére ráterm ettebb 
vezetőket állítottak, ugyan
akkor az idősebb tagokat, akik

Ö sszeadják  a  ve tő m a y o t
megyénk újonnan alakult term előszövetkezetei

Megyénk most alakult ter
melőszövetkezeteiben m ár 
megkezdődött a közös munka. 
A zöld-leltár, a bevitt állatok, 
szerszámok számbavétele, a 
táblák átalakítása m ellett a 
legtöbb helyein létrehozták 
m ár a brigádokat is. S ur ter
melőszövetkezeti községben 
például, ahol 1500 holdon kez
dik meg a közös gazdálkodást, 
két növénytermesztési és eigy 
á ’lattenyésztési brigádot ala
kítottak. A közgyűlésen úgy 
határoztak, hogy a tavasziak
hoz biztosítják a vetőmagot. 
M ire a gépállomás szelektora 
kiérkezik a községbe, m ár 
össze is gyűjtik a szükséges 
mennyiséget. 200 mázsa árpát 
és 50 mázsa zabot adnak ösz- 
sze. Rédén az Üj Élet Tsz-ben 
m ár az alakuló közgyűlésen 
létrehozták azt a bizottságot, 
am elyik m ajd számbaveszi, 
hogy mit, m ennyit akarnak 
vetni, s ki m ennyi vetőmag
gal járul ehhez hozzá. Ászá
ron, ahol a község csaknem 
valamennyi Családja belépett 
az Arany Kalász Tsz-be, 
am elynek földterülete így h é t
szeresére növekedett — 2100 
holdon kezdik meg a közös 
gazdálkodást. Már a közgyű
lést követő harm adik napon 
megkezdték az istállótrágya 
hordását. Azóta is hatvan fo
gat jár nap m int nap házról 
házra, s úgy szám ítják, ha 
még 8—10 napig folytatják

ezt a m unkát, jelentősen meg
jav ítják  a  ta laj táperejét. 
M ár itt is m egkezdték a kalá
szosokhoz a vetőmag össze
gyűjtését. Burgonyát mintegy 
80—100 holdon akarnak  m ajd 
term elni, s ehhez elsősorban 
azoktól a  gazdáktól kérnek 
vetőgumót, akik  m ár tavaly 
is nem esített burgonyát te r
mesztettek.

A megyében az idén a ka
lászosokhoz 45 vagon, a kapá
sokhoz 65 vagon minőségi 
vetőmagot kapnak a tsz-ék. 
Természetesen ebből a most 
alakult termelőszövetkezetek 
is részesülnek. A kukorica ve
tésterületet például a megyé
ben valamennyi termelőszö
vetkezet teljes egészében h ib
rid maggal veti m ajd be.

m ár nem tu d n a l^ ^e lje s  len
dülettel dolgozni, a  félnapos 

, női rftunkacsapatba osztották 
% e .

A zárszámadás azt is fel
tárta, hogy meg kell gyorsítani 
a tsz-ben a beruházásokat. Az 
idén 32 anyakocájukat kétszer 
ellették, de takarm ánykészle
tük alapján  50-et is beállít
hattak  volna, ha megfelelő 
épület állna rendelkezésükre. 
Hasonló a helyzet a hízóknál, 
ahol 400 darab helyett 600-at 
tud tak  volna értékesíteni. 
Mintegy 60 ezer forintos vesz
teséget okozott az, hogy lo
vakkal kellett a vizet az ólak
ba, istállókba hordaniuk, m ert 
nem volt kiépítve a  vizveze- 
tékhálózat. Ezért a tsz az idén, 
nagy gondot fordít elsősorban 
a sa já t erőből történő épít
kezésekre. A vízvezetékháló
zatot 300 m éter hosszan m ár 
el is készítették. Szerfás sza- 
badszállásos ehetőt építenek 
és bővítik a hizlaldát. Ugyan
akkor a rendelkezésre álló 
beruházási összegből meg
kezdik egy 50 férőhelyes 
szarvasm arha-istálló építését.

A Lábatlani Papírgyárban 
három régi brigád, a Czim- 
mer-, a  Husztics- és a Szí. ■. - 
brigád versenyez egymással. 
Az elm últ évben a brigád 
óránként 242—247 kilogramm 
papíriem ezl gyártottak, ’fez 
évben a jobb m unkaszerve
zéssel m ár elérték a 275 
kg/óra teljesítm ényt. Az idén 
1630 tonna lemezt gyártanak 
az üzemben s ez a  mennyiség 
jóval magasabb a  tavalyi 
tervnél. A gyár igazgatója 12 
ezer forin t ju ta lm at tűzött ki 
a legjobb m unkát végző b ri
gádok részére.

Négyezer munkaóra megtakarítása
Az Esztergomi Fémszerel

vénygyárban az év elején 
új gyártm ányok készítését 
kezdték meg. Számos új dol
gozót vettek fel, s  új gépe
ket kaptak Budapestről. Most 
átszervezik a forgácsolómű
helyt és több műszaki in
tézkedést foganatosítanak; 
4000 m unkaórát szeretnének 
m egtakarítani ebben az esz
tendőben. Üj típusú kokillá-

Harmírscöt új tanácstagot 
választottak megyénkben

Harmincöt új tanácstagot 
választottak megyénkben a ja 
nuár 24-én lezajlott tanácsta
gi pótválasztásokon. Az újon
nan választott tanácstagokból 
28 a községi, 3 a járási és négy 
a városi. A tatai járásban 15 
községi, a kom árom iban 3 köz
ségi és 2 járási, a dorogiban 
pedig 10 községi és 1 járási ta 
nácstagot választottak. Tatabá
nyán 2, T atán és Esztergom
ban 1—1 városi tanácstagot 
választottak.

A választáson a választásra 
jogosultak 97,5 százaléka adta 
le  a szavazatát. Ebből a Haza
fias Népfront jelöltjeire eső 
szavazatok aránya 99,5 száza
lék volt.

A 35 tanácstag újjáválasztá- 
sá t a régiek elköltözése, meg
betegedése vagy elhalálozása 
te tte  szükségessé. Meg kell em
líteni egy, a tanácsdem okrácia 
erősödését jelentő eseményt is. 
Dadon a választók nem ta lál
ták méltónak Zobor Józsefnét 
a községi tanácstagságra. 1958- 
$an történt megválasztása óta

olyan m agatartást tanúsított, 
mely indokolttá te tte  községi 
tanácstagságának megszünte
tését. A most lezajlott tanács
tagi pótválasztáson Mocsai 
Margitot, a Hazafias Népfront 
jelöltjét . egyhangúan válasz
to tták  tanácstaggá a megürese
dett helyre.

ká t szerkesztenek, am elyek 
segítségével az eddigi egy 
alkatrész helyett 2—3 dara
bot önthetnek. Kevesebb 
m unkaidőt fordítanak egy- 
egy alkatrész öntésére, ugyan
akkor növekszik a term elé
kenység. Héjformázó gépet 
is várnak Budapestről, s ha 
ez megérkezik, a  héj formázás^ 
ná ' új technológiát vezetnek 
be. Ennek segítségével a héj
formázáshoz szükséges, igen 
drága gyantás homokból még 
ebben az évben 40 tonnát 
m egtakaríthatnak.

A gyár műszaki kollektí
vája felajánlásba foglalta, 
hogy a külföldi példa nyo
m án Esztergomban kísérle
teznek a  sárgaréz kokillában, 
vagy héjform ában való ön
tésével. Magyarországon még 
csak homokform ába öntenek 
sárgaréz-alkatrészt, az új 
öntési eljárás gyorsabbá és 
olcsóbbá tenné az egyes gép- 
alkatrészek gyártását

Dolgozók a Nyugaton felélesztett 
fasizmus ellen

A Hazafias Népfront ta ta
bányai városi elnöksége elő
adást rendezett a fasizmus és 
antiszemitizmus több nyugati 
országban megnyilvánuló je
lentkezéséről. A Széchenyi Mű
velődési Házban összegyűlt 
dolgozók előtt elhangzott elő
adásban tényekkel leplezték le 
az újraéledő nácizmus mögött 
meghúzódó háborús uszitókat.

A dolgozók egyöntetűen el
ítélték a hitleri módszerek fel
élesztését és azt a langyossá
got, mellyel a nyugatném et h i
vatalos körök a bűnösök fele- 
lősségrevonását végzik. Egyet
értettek abban is. hogy a faji. 
vallási megkülönböztetésekre 
való legcsekélyebb törekvés 
ellen is a legkeményebben fel 
kell venni a harcot.

ÜZEMEINK ÉLETÉBŐL

A  hidegebb időjárás követ
keztében még a műszárítóvdl 
rendelkező Neszm élyi Tégla
gyárban is szünetel a munka. 
Hozzákezdtek a  téli karban
tartáshoz és ennek során a 
régi présberendezést leszere
lik és helyébe egy nagytelje

sítményű, ú j vákuum prést 
szerelnek. A  vákuum  segítsé
gével az erősen homokos 
agyagból kiszívatják a leve
gőt, és így sokkal tömörebb, 
jobb minőségű téglát tudnak 
majd égetni. A z  új préssel a 
számítások szerint óránként 
4500 téglát préselnek.

Ez idő alatt fe lú jítjá k  a 80 
m éter hosszúságú Hoffmann- 
féle körkemencét is. Tíz kam 
rát, s a bejárati nyílásaikat 
átépítik. A  karbantartást már
cius 1-re szeretnék befejezni, 
hogy még az első negyedév
ben 1 250 000 téglát égethes
senek.

80 százalékkal több betonidom készül 
a komáromi épületelemgyárban

I960 első negyedében befe
jeződik az új elemgyártó csar
nok építése a komáromi épü
letelemgyárban. így a második 
negyedévben m ár 80 százalék
kal több betonidom készül az 
üzemben. Az új csarnokban 
helyezik el a két darab egyen
ként 500 liter űrtartalm ú, kor
szerű betonkeverő-gépet, s itt 
alkalmazzák a két bolgár 
elektromos targoncát is. Meg
érkeztek a  régen várt cem ent
tartályok, s rövidesen m ár 
szállíthatják a cementautók az 
ömlesztett cementet.

Az elemgyári dolgozóknak 
azonban panaszuk is van. 
Ugyanis m ár felkészültek a 
korszerű, olcsó cementszállítás
ra, ugyanakkor a Tatabányai 
Cement- és Mészművekben 
még nem oldották meg az öm
lesztett cement kiszolgálását. 
Panaszuk az is, hogy az új 
üzemben, melyben közel 80 
m unkást foglalkoztatnak — 
nem építettek szociális és 
egészségügyi létesítményeket. 
Ezt egyszerűen „lefaragták” az 
Építésügyi M inisztériumban a 
költségvetésből s ez bizony 
aligha helyeselhető.

K i s v a s ú t  O r o s z l á n y  é s  P u s z t a v á m  k ö z ö t t
Pusztavám  környékén nagy 

kiterjedésű, sok évig tartó  
külszíni fejtés működik. A 
jövőben ezt a szenet Orosz
lányra szállítják keskeny 
nyomközű kisvasúton. A Ne
hézipari M inisztérium, a 
gazdasági vasutak és a  helyi 
szénbánya vállalat megbízott
jaiból alakult bizottság m ár 
kijelölte azt az 500 m éter
nyi útszakaszt, melyen új

Biítorbemutató-terem,
önkiválasztó íéríi-konfekciós bolt nyílik Esztergomban

/Az Esztergomi Iparcikk Kis- 
k ‘ •eskedelmi Vállalat ez év
ben tovább folytatja a bolt
hálózat fejlesztését, korszerű
sítését. A Széchenyi térről a 
bútorboltot áthelyezik a M ár
tírok ú tján  most készülő, sok
kal nagyobb, korszerű világí
tással ellátott helyiségbe. A 
Széchenyi téren önkiválasztó 
férfi konfekciós boltot nyit
nak. Egy mozgatható bábun 
bem utatják az öltönyt, ugyan
akkor a mögötte levő állvány
ról számos színben és m ére t
ben választható ki a hasonló 
típusú öltöny. Ugyancsak .( 
Széchenyi téren nagyobb h e 
lyiségbe költöztetik a rádió- és 
hanglemezboltot.

A terv  szerint Lábatlanon

Növelik az anyagkihozatalt 
a Munka Vasöntödében

összevonnak két dohányboltot 
és ugyanitt já tékáru t és papír- 
áru t is árusítanak. Sárisápon 
egy üzletet kibővítenék, s itt 
az iparcikkeken kívül cipőt és 
konfekcióárut is vásárolhatnak 
a község lakói*

kisvasúti vágányt építenek, 
s ezzel összekötik a jelenlegi 
oroszlányi kisvasutat a  Pusz
tavám  irányából futóval. Az 
összekötő vasúti szakaszt m ár
cius elején kezdik el építeni 
és júniusban m ár átadják.

Az oroszlányi gazdasági vas
út vonalát m eghosszabbítják 
egészen a MÁV-állomásig. Az 
üzemekből szállított szenet a 
jövőben a nagyosztályozón 
döntik. Az Oroszlányt Pusz
tavám m al összekötő vasútvo
nalon megindul a személy- 
forgalom is. Ilyenform án kö
zelebbi úton lehet eljutni Mór
ra, Székesfehérvárra és a 
Balatonhoz. A kisvasúti há
lózatba bekötik a X X íI-es és 
XXIII-as aknákat. Az orosz
lányi gazdasági vasút háló
zata a teljes kiépítés után 
több m int 20 kilom éter hesz- 
szúságú lesz.

A Komáromi M unka Vasön
töde dolgozói, vezetői, elkészí
te tték  1960. évi felajánlásukat. 
A felajánlás szerint a gyár dol
gozói az első negyedévben 3,1 
százalékkal term elnek többet, 
egész évi tervüket viszont 2 
százalékkal teljesítik  túl. A 
felajánlásban fontos helyet 
foglal el a takarékosság. Az 
elm últ évi 6,5 százalékos se- 
le jtjüke t ez évben 6,2-re csök
kentik, ez 50 ezer fo rin t meg
takarítást eredményez. v A z  
anyagkihozatalt az 1959. évi 
eredm ényhez viszonyítva 1,9 
százalékkal javítják, am i 122 
ezer forin t m egtakarítást je
lent a gyárnak. A technológia 
fejlesztése érdekében a mű
szakiaknak továbbképző tan
folyamot indítanak.

Az év  folyamán számos m ű
szaki elgondolást vezetnek be. 
Megkönnyítik a m unkát. Az 
összes kéziszerszámokat pneu
m atikusan működőkkel cseré
lik fel, sőt 4 darab pneuma
tikus rázóformázó gépet is 
üzembe állítanak. E cél érde
kében egy nagy teljesítm é
nyű légkompresszort építenek. 
A  Munka Vasöntöde ez évben 
sokat fejlődik. A gépesítésen 
kívül anyagtárolökat építenek, 
az u takat is rendbehozzák. A 
jelenlegi kis üzem az ötéves 
tervben nagy gyárrá fejlődik. 
Ezt segítik a dolgozók ez évi 
tervük túlteljesítésével is.

ÉPÜL A KRAKKÜZEM
A Szőnyi Kő

olajipari V állalat
nál nagy ü tem 
ben folyik a 
krakküzem  építé
se. Jelenleg a 
külső szerelése
ken — a  csőke- 
meneók, hűtők, 
hőkicserélők vas- 
szerkezetein — 
dolgoznak. A 
krakküzem  sok 
tízmillió forintba 
kerülő főépületé
hez számos k i
sebb kiszolgáló 
üzem is tartozik. 
A központi üzem 
előreláthatóan az 
év végéig elké
szül, s a jövő év 
első negyedévé
ben működésbe 
lép. Szerelik a krakküzem  vasszerkezetét

Hegesztik a h^kicserélő áílásszerkezetét

M AI SZA M U N K BÓ L:

Hasznos tudnivalók a mezőgazdaságban. 2. 
old. — Beszélgetés két ügy között a bíróságon 
3. öld. — Az üveggyáriak feladata: minimálisra 
csökkenteni a selejtet 4. old. — Aranykezű 
asszonyok 5. old. — Hogyan oktatjuk  gyerme
keinket 6. öld. — Hozzászólások a „Milyen le
gyen az ideális ifjú?” című cikkünkhöz 7. old. 
— Hirek — Sport 8. old.

Nagy teljesítményű vákuumprést 
szerelnek fel

a Neszmélyi Téglagyárban
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