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Felszabad lésunk
Iria:

Néhány nap választ már csak
el bennünket
attól a naptól,
amikor a magyar dolgozó nép
nemzetünk legnagyobb ünnepét hazánk fel-zahadulásának
ötödik évfordulóját, április 4·ét
ünnepli. E nap lett történelmünk legnágyobb
napja. Öt
esztendővel ezelőtt, 1945 ápriIis.. 4-én a dicsőséges Szovjet
Hadsereg kiverte az országból
anémet
fasiszták és magyar
nyilasok utolsó hordáit és ezzel felszabadította hazánkat.
És a szörnyű fasiszta, pusztítások után, Pártunk a Magyar
Kommunista
Párt a Szovjetunió segitségével elindulhatott
. a népi demokrácia utján a felemelkedés felé.
A magyar dolgozó nép soha
sem felej ti el, hogy a nagy
Szovjetunió, Sztálin elvtárs vezetése alatt verte le kezeiről a
bilincseket.
Öt esztendő - szinte nehéz
elhinni, hogy csak ennyi idő
telt el felszabadulásunk
óta,
hogy öt rövid év alatt épült a
romok helyén
virágzó élet,
urak országából dolgozók, hazája lett. Nehéz elhinni, hogy
öt évvel ezelőtt üszkös falak
és roncsolt vasalkatrészek meredtek az égnek ott, ahol ma
hatalmas üzemeink, büszke hídjaink állanak.

Á R'O M SZÖ

KISS J,\.NOS ü. b. titkúr.

Amint a 3 éves terv és az ujjáépíté5
eredményei mutatják,

mondotta Rákosi elvtárs a f.lszabadult
magyar náp számára
a boldogulás minden előfeltétele
megvan, ha bókén a teremt6 munkának élhet.

A gyors felemelkedés másik
oka az, hogy dolgozó népünk
fő erejét építésre összpontosíthattuk, mert országunkat öt
esztendő óta nem pusztította
ellenség és öt esztendeje békében élhetünk.
•
Április 4-e a békéért vívott
harc ünnepe. Az imperialisták
háborus készülődéseinek ellenére a béketábor
napról-napra
nő és erősödik és ez a nap figyelmeztetés lesz az imperialisták felé, hogya
Szovjetunió
és a béketábor legyőzhetetlen.
Szilárdan helyt állunk a SzovKÉZIRAT

1<Ö Z L 'E M É NY E I

ötödik évfordulójára.

. Szédítő utat tettünk meg öt
esztendő alatt. Összehasonlítási
alap hiányában alig tudjuk már
eredményeinket a multhoz mérni, inkább a jövő, a reálisan
magunk elé tüzhetö célok mutatják, hogy mit értünk el a
felszabadulás óta.
Közvetlen célunk a szocializmus, amelynek alapjait ,ötéves tervünkkel rakjuk le. Aprilis 4-e korlátlan leh tőségek
világának kapuit, tárta fel előttünk.
-

G ÉHE K

GYANÁNT

•

jetunió mellett és fokozzuk a
harcot az imperialisták ellen.
A magyar nép munkával, április 4-re tett munkafelajánlásokkal, fogja bebizonyitani a
Szovjetuniő
iránti háláját, ragaszkodását és hitet tesz a szétszakíthatatlan
szovjet-magyar
barátság mellett.
Ebben a szellemben készülnek üzemünk dolgozói felsza.badulásunk nagy napját, április
-l-ét meg ünnepelni.
Ezt a szellemet tükrözte hűen
vissza termelési értekezletünk
amikor egy napon közel 80 dolgozónk szólalt fel és tett munkafelajánlást,
hangsulyozva,
hogy csak így tudja méltóan
megünnepelni
április 4-ét, felszabadulásunk ünnepét. Nagyon
szépen bontakozik ki üzemünkben az április 4-i felajánlások
mozgalma. Ha összehasonlítást
.teszűnk a Sztálini műszak mozgalmával megállapíthatjuk, hogy
az akkori 510 egyéni felajánlással szemben ma, azon dolgozóinknak száma, akik azoeialista munkaversennyel kivánják
megünnepelni
a felszabadulásunk nagy ünnepét, túlhaladja
a 720-at. Brigádjaink száma 18ról 24-re emelkedett. A verseny
fej lődését mutatja az is, hogy
a verseny formája egyre sokrétűbbé, változatosabbá válik.
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Több mint másfélmillió forint
azoknak a felajánlásoknak
az
értéke, amelyekkel
üzemünk
dolgozói felszabadulásunk
ötödik évfordulóját kívánják méltőan megünnepelni.
E többtermelési felajánlás számokban
kifejezve azt jelenti, hogy ezért
az értékért 20.000 pár munkásbakancsot, vagy 20.000 pár férfi
magasszáru cipőt, vagy 30.000
pár női félcipöt, vagy 32.000
pár gyermekcip6t,
vagy 18.000
pár gazda csizmát, vagy 70.000
pál' tornacipőt lehet legyártani.
Ugy véljük, hogy ezekhez a
számokhoz
nem kell bővebb
magyarázat, mert ezek a számok maguktól beszélnek:
Elmondják azt, hogy a Tisza
cipőgyár dolgozói is tudják,
hogy mennyi hálával tartoznak
a azoeialista Szovjetuniónak, az
elesett szovjet hősök emlékének;
hogy a Tisza cipőgyár dolgozói Felszabadulásunk
ötödik
évfordulóján még határozottabban tömörülnek nagy Pártunk
mögé, amely hazánkban a békéért vivott harcot is vezeti;
hogy a Tisza cipőgyár dol. goz6i is tudják:
a béke ügye

az egész dolgozó nép ügye és
harcolni minden becsületes dolgozó kötelessége;
hogy a Tisza cipőgyár dolgozói is ismerik azt az utat,
amelyen bölcs tanítónk Rákosi
'elvtárs vezetésével haladnunk
kell. Elmondják
azt, hogy a
Tisza cipőgyár dolgozői ezzel
a többletmunkával
fejezik' ki
hálájnkat és szeretetüket a nagy
Szovjetunió és lángeszű vezére
Sztálin elvtárs iránt.
Err61 tanuskodik
Késmárky
lúlia ifjumunkás serfelő is, aki
csak egy pillanatra
tekint fel
munkájáról, amikor április 4-i
felajánlása iránt érdeklődünk.
Minden percét a legtakaréko- '
sabban osztja be hiszen nem
kis dolog 50 százalékos többletteljesítményt elérni. Felderül
az arca, amikor munkájáról és
április 4-ér61 beszél: "Hálatelt
szívvelt gondolok a Vörös Hadseregre és a szovjet emberre,
aki öt évvel ezelőtt felszabadította hazánkat-a
ném et fasizmus elnyomása alól és megadta a lehetöségét annak, hogy
szabad hazában éljek és dolgozzak. Aprilis 4. megünnepa békéért

A teljesítmény
emelésére tett
azoknak a dolgozóknak, akik
vállalások mellett, mind gyako- ma még nem sztahanovisták,
riabbak az olyan felajánlások,
de akik fegyelmezettebb, lelkes
amely a minöség javítását, ön- munkával
rövid
időn belül
költség csökkentését tűztek ki 20-30 százalékkal fokozhatják
célul. ,...
termelésüket.
Ök a munkásIgya min6ség megjavítására
osztály derék hada és a töme375, az önköltségcsökkentésre
gek teljesítménye dönti el végs 6
- 415 felajánlás történt március
sorban a munka termelékeny25-ig. lia gyorsul is az ütem,
ségének fokát. Műszaki értelmég mindig nem elég f!yors, miségi dolgozóink idáig 40 száha tömegmozgalommá
vált is zalékhan vannak egyéni veraz április 4-i felajánlás, még senyben, pedig országépítő termindíg nem foglalja magában
vünk soha nem látott lehetőséüzemünk
dolgozóinak
nag y geket biztosít alkotó erejük kitöbbségét.
bontakozására ; a szocialista
Április 4, megünneplése c ak verseny alkalmat ad arra, hogy
kőzős, lelkes munkával
forrjaakkor lehet igazán méltó e nap
nak össze üzemünk 'munkásai
nagyságához, ha résztvesz benne
üzemünk .túlnyomő
része. Jár- és műszaki értelmiségi dolgozóink. Mindannyian
közös céjanak a tömegek élén pártunk
lért dolgozunk. Üzemünk több
tagjai, kommunista dolgozóink
részén a legjobb úton halad
és személyes példamutatásukkal lelkesftsék összes dolgozó- _ ez a mozgalom. És dolgozóink
inkat munkateljesítményeik
fo- ezeken a helyeken vállalásukat
nemcsak hogy elérik, de túl is
kozására.
teljesítik.
Sztahanovistáink,
szakmánk
Élenjáró fizikai munkásainlegjobbjai, üzemünk legjobbjai
kat kövesse minden műszaki
hassanak
oda, hogy munkaértelmiségi
dolgozőnk április
JU6dsz~r átadással segítsenek

lésére több és jobb munkával
készülök. Felajánlottam,
hogy
eddigi 150 százalékos teljesítményemet 200 százalékra emelem. Ezideig sikerült már felajánlásornat tul is. teljesíteni,
mert 204 százalékot értem el,
de remélem, hogy még ennél
is nagyobb eredménnyel
üdvözölhetem
a Felszabadulás
ünnepét."
.
Biró Károly sztahanovistánk,
a "szakma legjobb dolgozója"
természetesen
nem maradhat
ki a felajánlásokból.
Ö, aki
résztvett a sztahanovista tanácskozáson, bármelyik dolgozénknál jobban tudja, hog népi demokráciánkban
tényleg az eleven dolgozó ember a legfőbb
érték. Adag teljesítményének
36 százalékkal való növelését
vállalta és tegnapi 217 százalékos teljesítményével
ezt a felajánlást már jelentösen megközelítette.
Tegnap végigmentünk
üzemünkön és megvizsgáltuk, leellenőriztük
néhány
munkatársunk teljesítményét - vajjon, hogy i állunk a felajánlások teljesítéséveI.
A követ4-i felajánlással,
mert a felszabadulás a szabadságot
mindannyiunk számára meghozta és
most a felszabadult munkában
kovácsolódik
még szilárdabbá
a nép egysége.
Gy6zelmi
ünnepre
készül
egé~~ dolgozó népünk.
Unnepli a felszabaditásunkért
vérüket huflató sZl.'vjet hősök
öt év e'ótti győzelmét,

ünnepli azokat a gyözelmeket
amel yekkel öt év alatt Pártunk
vezetésével kivívtuk a munkásosztály hatalmát, megkezdhettük a szocializmus építését.
Gy6zelmi ünnepre készülünk
- mert a ID un k a frontján
olyan eredményekkel
akarunk
ünnepelni,
amelyekkel
megerósítjük hazánkat, még szilárdabbá építjük a békefront magyar bástyáját, hogy még keményebb csapással felelhessünk
az imperialisták
minden kártevő
próbálkozására.
Olyan
minden eddigit felülmulő
termelési sikerekkel akarunk ünnepelni, amelyek valóban méltóak az öt év elötti nj országot teremtő gyözelemhes.
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kező érdekes, megnyugtató kéÖrömmel jelentjük, hogy
pet kaptuk:
Gajdos István vállalta, hogy
95 százalékos teljesítményét 100
százalékra növeli tegnapi
a 3336. JHűhely
teljesítménye 170 százalék volt.
~~l'cius ,28-~n elsőnek teljesítette ,válla~atun~nál első negyedLipka István vállalása
úgy
ev] terve Ez a nagyszeru ered meny bizonyítéka annak, hogy
szólt, hogy 160 százalékos tela 3336 műhely dolgozói megértették, hogy mit jelent szájesítményét 170 százalélera nömunkra április 4. Megértették, és magukévá tették a Párt út"eli, ezzel szemben tegnap 270
mutatását és a termelés fokozásával. a munkaversenyben
a
százalékot teljesített.
munkafelajánlásokban
való részvétellel, a munkafegyel;m
Hernek Antal 100 százalékról
megszilárdításával mutatnak nekünk példát.
lIS százalékra kívánta fokozni
.
Amikor a 3336 műhely nagyszerű munkája felett elteljesítményét
a felszabadulás
ismeresünket fejezzük ki, meg kell említenünk,
hogy ez az
emlékére
és tegnap ezt túleredmény
természetesen
csak
úgy
születhetett
meg,
hogy az
'szárnyalva 138 százalékot ért el.
alsó- és felsőrészszabászat IS igen jó munkát végzett.
1. Tóth László még ezt a telBüszkék vagyunk a 3336 műhely dolgozóira és kérjesitményt is túlszárnyalta, mert
jük
őket,
hogy további jó munkájukkal
járuljanak
hozzá a
184 százalékos teljesítményével
többi műhely tervének időelötti befejezéséhez.
vállalását .a tegnapi napon 74
Dolgozzanak továbbra is szocialista lendülettel!
Koszázalékkal túllépte.
ronázza
további
munkájukat
is
sók
siker!,
Legyen
a
3336
K_ Nagy Jánosné eddigi gyenműhely a Tisza N. V. első gyáron belüli élműhelye.
gébb 95 százalékos teljesítméErdei Imréné
nyét 105 százalékra kívánta fokozni, de tegnapi teljesítménye
ennél jóval magasabb
volt,
Csillag Krisztina kiugró teljeUgyanez a };telyzet Garai
mert 173 százalékra teljesítette
sitményt ért el a tegnapi nap
Gizellánál
is. Ö eddigi 100
előírt tervét.
folyamán, mert 150 százalékra
százalékos teljesítményét
120
Fejes János eddigi teljesít;
teljesitette
tervét. Felajánlása
százalékra kívánta
felemelni.
ménye kívánni valót hagyott
teljesítményének
80 százalék- Tegnapi teljesítménye 181 számaga után. Vállalása 85 száza- ról 85 százalékra való feleme- zalék volt.
lékról 90 százalékra való eme- lés volt.
•
lésről szólutt. Annál dicséretre
CZUC10r József élmunkásunk
Hubai Jánosné ugyancsak koméltó bb. hogy tegnap 115 számolyan veszi felajánlását, Vál- is jóval tuljár már vállalásán
zalékot teljesített.
lalása szerint 70 százalékról 80 170 százalékos teljesítményéUrbán Magdolna
és Talabirszázalékra kívántá emelni terv- vel.
esuk László eddigi 90, illetve
teljesítését. Tegnap 10~ százaÜrge Ferenc is örömmel é8
80 százalékos teljesítményüket
lékot ért el.
jó munkáv.al készül a felszaba100 JlzázaJékra kívánták fokozUgyanez vonatkozik
Tassy
dulás ünnepére. Vállalása 135
ni. A versenyzés láza azonban
Mária és Szilágyi
An'nára is, százalékra szólt, de tegnap is
őket is elragadta és tegnap 152,
illetve 160 százalékot' értek el. akik közül az előbbi 38, az 150 százalékot teljesített,
utóbbi 50 százalékkal szárnyalta
Almási András, Gál Sándor
túl
felajánlását.
R. Kiss Mihály, aki a sztálini
és Gali István I a magasabb szá:tn:~sz~k alatt az :els6· kiugró
Mihályi Imre is túlszárnyalta
zalékot elérök közé tartoznak.
.Almási András vállalásá telje- már felajánlását. Vállalta terv- teljesítményt érte el, most sem
rest;10 százalékos teljesítmény
98 százalékról
sinnényének
fokozása 140 szá- teljesítésének
emelést vállalt (130-140
ssázalékról laO százalékra. Gáll 107 százalékra való fokozását,
zalékra),
amit
tegnapi
231
száSándoré
170-ről 200-ra, míg de tegnapi 112 százalékos telvállalását 5 szá- zalékos teljesítménye igazol a
Gaii Istváné 130-ról lóO szá- jesítményével
legjobban.
.
zalékkal felülmulta.
zalékra. Tegnapi teljesítményük
ezzel szemben 260, 270, illetve
Lázi Mih,6ly a gumigyárban
Az egyéni :felajánlások száma
243 százalék volt.
dolgozik és vállalta, hogy tel- üzemünkben
közel jár a 800.Peohászka
Ferenc
100 jesítményét 120 százalékról 135
hoz. Névsoruk
és teljesítmészázalékos , teljesitményét"
115 százalékra növeli. Tegnapi telnyük
feltűntetése
sok-sok olmár 160 százalék
százalékra kívánta nővelni, de jesitménye
dalt
töltene
meg.
Lapunk
korvolt.
tegnap
már 152 százalékot
ért el.
látolt
terjedelme
nem
nyújt
Gál Éva is lényegesen túlhaladta vállalását, mert a teg- módot mindannyiuk
felsoroláLovass' László 115 százalékos
napi nap folyamán 166 száza- sára. Legközelebbi (április 4-i) ,
teljesitményét
130 százalékrá
lékot teljesített.
Vállalása az
reméljük. jelentkivánta emelni április 4-re. 'I'eg- volt, hogy tervteljesítését 100 számunkban
hetjük,
hogy
mindannyian
tel.napi teljesitménye 217 százalék
százalékról 106 százalékra nöjesitették
vállalásukat,
veli.'
volt.
o

o
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Sportolóink április 4-ért.
A felszabadulás
ut; ni években hazánkban
a sport minden ágában soha nem látott
hatalmas fellendülés
következett be. A sportélet felvirágzását népi demokratikus államunk
gondos támogatásának,
a Magyar Dolgozók Párt ja vezerésének kőszönhetjük.
Sportolőink
a BDSE versenyzői
is tudatáhan vannak ennek, és Pártunk
Központi Vezetőségének
a verscnymozgalom fokozáshól szőló
határozata óta,. fokozott lendülettel dolgoznak ötéves tervünk
sikeres
végrehajtásáért,
mert
tudják, hogya terv hazánkban
a szocializmus
alapjait rakja
le, kedvező körülmények
közötti sportolást biztosít, boldog
biztos jövőt épít.
Nem véletlen
ezért, hogy
legjobb dolgozóink
között számos sportolót, élversenyzőt találunk:
Olasz Andor
sztahanovi=ta,
az NB II-ben veretlenül vezető
röplabdacsapat
tagja vállalta,
hogy 280%-os átlag teljesitményét 310%-ra fokozza. Jelenleg
3200/0-nál tart.
Fazekas Sándor felajánJá8ában a következőket
írja: ,.Jnnius IS-ig előiranyzott: tel'vemet
április 4-re befejezel;} . azért,
hogy köszönetemet
fejezzem
ki a Felszabadító
Vörös Hadsereg; és annak nagy ,vezére
Sztálin
elvtárs
iránt,
~uniért
felszaha !Ította hazánkat az imperialista elnyomók
alól." Fa.zpkas sporttásunk
azonban
a
munkában is olyan gyors mint
a kézilabda
csapat balszélén,
mert a tegnapi nap folyamán
már június 17-i tervét fejezte
be.
/
. Király Rudolf
sporttárs k~t
gépen dolgozik és igy éri el a
könnyű iparban már kimagasló
eredménynek
számító 2500 U_ot.
Felajánlásában
vállalta, hogy
eddigi 160°/0-08 teljesitményét
25OO/0-rafokozza. Kérdésünkre
közli, hogy ezt (1. teljesítményt
már el is érte, de mindent megtesz vállalt felajánlásának
túlteljesítésére.

Halász Istv6n a Középmagyal' kerület ujdonsült légsulyú
ökölvívó
bajnoka a munkahelyén még jobban
megállja helyét mint a szorí óban, habár.
ott sincs működése ellen kifogás. Április 4. méltó megünneplésére vállalta, hogy eddigi
1600/0-os teljesírn ényét 2000;0-ra
fokozza. Halász sporttárs a vállalásnál lebecsülte képességeit,
mert jelenleg
már 213°o-nál
tart.
.
Trencsényi Benedek sportfelelősünk
a bérelszámolók
nevében
tett
munkafelajánlást.
Kesjár András, Pécsi Elemér,
Zabos Géza, Hozsán
Zoltán és
Marosfalvy
Ernő csatlakoztak
a felajánláshoz
és vállalták,
hogy az üzem dolgozóit
április 4-ig megtanítják
a helyes
akkordelszámolásra
és túlóráikat a minimálisra
csökkentik.
Kecskés Lász/ó ökölvívó
és
Lukács Béla a röplabda csapat
kapitánya
komplex
hrigádot
alakítottak;
vállalásuk
legszebb
pontja:
az 1 órára eső termelési értéket lOD/o-alnövelik.
Kerekes Vilmos a kézilabda
csapat kapusa felajánlotta, hogy
az üzemben még meglévő csoportnormákat
felbontja és azokon a munkahelyeken
ahol
még nincsen bevezetve az akkordmunka,
felméri azokat és
az akkordbérezést jóváhagyatja,
A gyár jelenleg
legjobban
működő brigadja a Népi sport
brigád sem maradhat el április
4. munkával való megünnepleséből. Szlankó András brigádvezető felvilágosítása
szerint a
brigád vállalta, hogy 210 százalékos
á t 1a g teljesítményét
280 százalékra emeli fel. A brigád tagjai nagyrészt sportolók,
így hát csak természetes, hogy
ezt a vállalást már túlteljesítették. Volt ,nap, hogy jól megszervezett
munkájukkal
1000·
százalélcon felüli teljesitményt
értek el.
Vállalatunk
egyik legfiatalabb brigádjának a "Gyarmati
ifjuságéri brigád"
életrehozója
is sportoló Vékony Imre személyében.
Az ő rátermettsége
biztositék
arra nézve, hogy a
brigád vállalt többletmunkáját
valóban túl is teljesíti.

Jakab Béla kézilabdás, Biró
Károly
tanítványa
120 százalékról 130 százalékra vállalta
teljesítménye emelését. Öbenne
is él a sportoló versenyszelleme
és tegnap már 162 százaléknál
tartott.
Csató Sándor 20 százalékkal
170 százalékra vállalta munkateljesítményének
fokozását. Ezt
a kitűzőtt célt túlhaladva
tegnap már. 186 százalékot
teljesített.
K. Nagy János
kezilabdás
nemcsak a spo:rtpályán, hanem
a munkahelyén
is példamutató.
Ezek előrebocsátása
után már
természetszerűen hangzik, hogy
munkateljesítményének
20 százalékkal való fokozását a tegnapi nap folyamán a vállaláson
felül", 28 százalékkal ~túlteljesitette.
Lapunk terjedelme
nem engedi meg, hogy minden:"egyes
sportolóval
külőn
foglalkozzunk. :Csak néhány példát ragadtunk ki a martfűi sportolók
azon táborából, akjk,'április
4ben az új magyar sport szülerésnapját
és e nap történelmi
jelentőségéb.en a magyar sport
egészséges fejlődésének
biztos
zálogát látják.

Csak
,.
egeszsegese~,
,.

testben - lTIegerősödve .
és felüdülve
állod meg helyed
a munkaversenyben.

Az MHK s p o r tm oz ga l o m
módot . nyujt a dolgozó fiatalokuak, hogy kiválasszák a képességeiknek
legjobban
megfelelő sportágat,
hogy képességeiket tovább fejleszthessék
és minőségi sportolőkká js válhassanak.
Vegyél- részt, készülj fel
az MHK mo:zgalomra!
TISZA N, V. úZEMI

HIRADÓ

Az üzemi háromszög meghizásáből
azerkeszti: Erdei Imréné, Palatinusz István,
Ruják Endre.
Készült:

a Tisza N. V. la~ilinyomdájAh.Il.

