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Dánszentmiklósi versenynapon 

Gém elvtárs átadja a pestmegyei pártbizottság zászlaját az ÁG-nek. Ambrus Béla párttitkár beszél. Dánszentmiklósi ÁG. 

Csöle Mihály a szentmártonpusztai üzem-
részek dolgozóinak nevében beszél. 
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Mosonyi • . B. titkár a versenykihívást is-
merteti. Dánszentmiklósi ÁG. 

Malota János gyapottermelő brigádvezető. 
Dánszentmiklósi ÁG. 



A dánszentmikiósi versenynapon 
az állami gazdaságok küldöilei nagy lelkesedéssel elhatározták, hogy 

megújítolt versenyszerződésekkel indulnak az őszi munkák elvégzésére 
Vasárnap, szeptember 16-án a Dánszentmiklósi Állaim,i Gaz-

daság dolgozói ünnepélyes keretek között egész évre szóló ver-
senyre hívtálk ki a kiskunsági Állami Gazdaság dolgozóit. 

A Párt segítsége 

,Az ünnepélyes versenykihívás alkalmából vendégül látták 
iDánszentaxiklósom az Állami Gazdaságok küldötteit. A mindvégig 
lelkes hangulatiban lefolyt országos értekezletet Ambrus Bélia elv-
társ, a Dánszentmikiósi Állami Gazdaság üzemi pártszervezetének 
t i tkára nyitotta meg. Lendületes beszédben értékelte ki azt a 
munká t , melynek elvégzésével a dániszentimifklósi gazdaság mél-
tóvá vált arra, ¡hogy elnyerje a Peslmegyei Pártbizottság verseny-
zászlaját. Ambrus elvtárs beszédében kiemelte, hogy a Pestme-
gyei Pártbizottság az egész termelési idő alatt jelentős segítséget 
nyújtot t a gazdaságoknak, így a Dánszenbniktósi Állami Gazda-
ságnak is. A pártbizottság jó i ránymutató m u n k á j á n a k köszön-
hető, hoigy gazdaságuk elérte ezt a komoly eredményt. 

Hiányzik a bíráló szellem! 
Beszédének kritikai részében arról szólott, hogy a gazdasá-

gon belül a politikai m u n k a nincs, olytan .magas színvonalon, mint 
a szakvezetés. Ezzel magyarázható, hogy a dolgozókban nincs 
meg az a bátor bíráló szellem, amely pedig a jó munkának egyik 
alapvető feltétele. A dolgozók egy része még mindig ott tart, hogy 
a bírálat helyett kalapot emel a „tekintélyeik" előtt. Jó szellem 
csak akkor lesz — mondot ta a t i tkár elvtárs — ha a dolgozók 
bátran bírá l ják a vezetést, ha a szerszámot, a földet valóban 
magukénak fogják tekinteni. 

Átadják a versenyzászlót 

Gém elvtárs adta át ezután a versenyzászlót. Beszédében 
anmaik a reményének adott kifejezést, hogy Dánszentmiklós dol-
gozói továbbra is jól fogják végezni munká juka t Rákosi elvtárs 
vezetése alatt, a nagy Sztálin szellemében. 

Ezután Kelemen elvtárs a dánszentmikiósi gazdaság vezetője 
tartotta meg beszámolóját . Az értekezlet célja — mondotta Kele-
men elvtárs —, hogy megtárgyal juk a soronkövetkező feladato-
kat, az őszi betakarítási és talajművelő munkák elvégzését. Beszé-
dének elején a bel- és külpolitikai helyzetet isimertette, m a j d 
rátért ezeknek a fe ladatoknak a konkret izálására: szántás, vetés, 
mélyszántás határ idő előtti elvégzésiére, fokozott munkaszerve-
zés és a munkaverseny egyre gyorsuló üteme. Az ipari sztahano-
visták példájára a mezőgazdaság dolgozóinak is arra kell töre-
kedniök, hogy m u n k á j u k k a l kiérdemeljék a sztahanovista okle-
velet, u sztahanovista jelvényt. Államunk, Pá r tunk megterem-
tette a jó munkaerő feltételeit. Az élenjáró szovjet példa nyomán 
nekünk is vannak élenjáró dolgozóink. A gyapot, melynek ter-
melésén annyira féltünk, sikerült. A két és félmázsás holdan-
kénti előirányzattal a dolgozók há rom és félmázsás ellentervével 
szentben négy és fél, ölmázsás átlagot várunk — mondta Kele-
men elvtárs. Kiemelte ezután a legjobb dolgozókat, köztük Tán-
ezos Ilonát, Molnár Rozáliát, olkik ál landóan 140%-on felüli 
átlaggal végezték munká juka t , a Szabadság- és Liszenko-brigá-
dokat, melyek 170—480%-os teljesítményeket értek el. Beszélt 
a Bredjuk-féle gyorscséplés módszerének sikeréről is. Elmondta , 
hogy a MÁG 1370-es cséplőgéppel, mellyel azelőtt mindössze 
12—il4 mázsás óraátlagot értek el, a Bredjuk-rendszer bevezetése 
u tán a normát háromszorosra teljesítve, 37 mázsás óraátlnggal 
dolgoztak. Azon igyekeztünk és fogunlk igyekezni a jövőben is — 
monldta Kelemen elvtárs —, hogy a Szovjetunió példájára idejé-
ben dolgozzuk ki munkamódszereinket . 

Jó vetés — jó aratás 

Ennél a kérdésnél ' megemlítette, hogy hiába végeznek a dol-
gozók jó munká t a növényápolási munkáknál , ha az a lapmunka 
rosszul volt elvégezve. Egy példa ejre . hogy a magirépánál 
200%-on felüli teljesítést értek el, mégsem volt jó a termés, mert 
a vetési munkákná l dolgozóik hanyagul végezték a munká t . 

Nagy súlyt lyelyez a vezetőség arra, hogy az üzemi három-
szög értekezleteket rendszeresen megtartsák, a briigádtanfolya-
niokru a legmegfelelőbb dolgozókat küldjék, a teljesítménybére-
zést minden vonalon bevezessék. Nagyobb súlyt fognak helyezni 
az ú j í tásokra és a takarékossági mozgalomra is. A gazdamozga-
lom keretén belül mintegy 150.000 forintot aka rnák megtakarí-
tani. résziben a régi anyagok felhasználásával, részben pedig az-
zal, hogy a rendelkezésre álló, de fel nem használható vasanya-
got haladékta lanul e l ju t ta t ják a gyűjtőhelyre. 

Felolvassák a versenyszerződést 
Bejelentette ezután Kelemen elvtárs, hogy hosszúlejáratú 

versenyre hívja ki a kiskunsági Állami Gazdaságot és kér i a gaz-
daság dolgozóit, hogy ötéves tervünk idöelötti megvalósítása 
érdekében fogadják el ezt a versenykihívást. 

Ezután Mosonyi elvtárs üb.-titkár olvasta fel a versenyszer-
ződést, melyet fontosságára való tekintettel lapunk más helyén 
teljes egészében közlünk. 

Az állama gazdaságok küldöttei lelkes tapssal fogadták a 
bejelentést és egymás utáni álltak fel, hogy dolgozótársaik nevé-
ben közöljék: őik is csat lakoznak a versenykihíváshoz olyan for-
mán, hogy a hozzájuk legközelebb levő állami gazdaságot hosszú-
lejáratú versenyre h ív ják ki. 

Kulik olviársnő: a kihívást elfogadjuk! 
Az értekezlet haligatói lelkes tapssal fogadták Kulik Etel 

elvtársnőnek, a Kiskunsági Állami Gazdaság vezetőjének azt a 
bejelentését, hogy örömmel fogad ják el a legjobb pestmegyei 
gazdaság versenykihívását és hazatérte után azonnal gyűlést hív 
össze, melyen megtárgyal ják a versenyfellételeket. 

— Már most bejelentem — mondta a hallgatóság lelkes tet-
szésnyilvánítása közepette Kulik elv társnő —, hogy a jövő esz-
tendőben mi a k a r j u k elvinni a versenyzászlót. 

Ezután Acsády elvtárs, a gazdaság vezető agronóniusa tar-
totta meg beszámolóját. Elmondotta, hogy a területfelfutással 
kapcsolatban szántó juk 65%-kal meigniövekedett, de a felszerelés-
ben lényeges változás nem történt. Mégis a Szovjetunió fejlett 
mezőgazdaságának munkamódszereivel , a szovjet útmutatások 
nyomán teljesíteni fogják a tervfeladatokat. A nagy fe ladatok 
megvalósításához elsősorban az szükséges, hogy a gépeket mindig 
jó,karban t a r t juk — mondotta —, azonnal hozzá kell látni a csép-
lőgépek kijavításához is, hogy az elkövetkező cséplés idején ne 
legyen b a j a gépekkel. Ugyanez áll a ta la j előkészítő éis más gé-
pekre is. A niagy szovjet agrártudósok nyomán a munkáka t úgy 
szervezték és csoportosították, hogy a rendelkezésre álló gépir, 
fogatos- és kézierő mindig összhangban legyen egymással. A Köz-
ponttól távol eső, kevés épülettel rendelkező, kézi munkaerő-
hiányban szenvedő és gyenge ta la jú üzemegységekben a kevésbbé 
munkaintenzív növényeket termelik.* Ezzel a munkamódszerre l 
érték el azt, hogy az értekezlet napjá ig az ősizi vetőszántásokat 
52, az őszi vetéseket pedig 31 %-ba,n-végezték el. 

Dánszentmiklós munkarendje 

Ezután isimertette, hogy milyen muiikamódszerekkel aka r j ák 
teljesíteni az elhangzott versenyvállalást. 

1. minden géppel etvégezhető munkát géppel végeznek el. 
2. Minden teljesítménybérben végezhető munkát így végez-

nek, amire pedig országos norma megállapítva nincs, helyi 
normák felvételénél létesítenek teljesítménybérezési alapot. 
Ezzel elérik, hogy az eddigi 83%-os teljesítménybérezést 
tovább emeli. 

3. A munka alapos megszervezésével, a sürgősségi sorrend 
helyes megválasztásával fogják biztosítani a munka jó 
elvégzését. 

(Folytatás a 4. oldalon) 
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A szovjet tapasztalatok felhasználásával 

előre a gyapotszedés sikeréért ! 

A nagy szovjet nép, Sztálin elvtárs, hazánk felszabadításával 
és a felszabadulás utáni állandó baráti támogatásával megnyi 
tolta dolgozó népünk előtt a felemelkedés ú t já t . Népünk, nagy 
Pár tunk Rákosi elvtárs vezetésével egyre egységesebben és egyre 
nagyobb léptekkel halad előre ezen az úton. Belső ellenségeink 
ár talmatlannátételére vívott harcokban megerősödve, eltüntet-
tük a háború pusztításait; Ötéves tervünkkel egy ú j országol 
építünk fel, dolgozó népünk új , boldog, erős Magyarországai 
Épül békénk erődje, a Dunai Vasmű, ú j hídjaink büszkén feszül-
nek folyóink felett. Nincs messze az idő, amikor Inotáról eme-
letmagas távvezetékek zúgva viszik szerte hazánkba a világos-
ságot, az elektromos energiát. 

A forradalmi átalakulás megváltoztatta a mezőgazdaságot is. 
Dolgozó parasztcsaládjaink Pár tunk szavára, a Szovjetunióban 
jár t parasztkíildöttck beszámolói nyomán tízezrével léptek ter-
melőszövetkezetekbe és indították meg a gépállomások, állami 
gazdaságok támogatásával a nagyüzemi gazdálkodást. Új, eddig 
még sohasem termesztett növények díszlenek földjeinken. Szov-
jet magból, a szovjet tudomány segítségével az idén már soktíz-
ezer holdon termesztjük a legfontosabbat, a gyapotot, a fehér 
aranyat . 

Az urak Magyarországa annakidején keresztülvihetetlennek 
tartotta a hazai gyapotlermesztést és drága pénzen, külföldről 
hozatták be a ruhánakvalót . Mi az idén négyszer akkora terüle-
ten termeljük a gyapotot mint tavaly és jövőre, a Miniszterta-
nácsi Határozat értelmében az ideinek is kétszeresére emeljük 
vetésterületét. Megnöveltük a termésátlagokat is: tavaly még a 
mohácsszigeti állami gazdaság 720 kg-os termésátlaga volt a 
legmagasabb az országban. Az idén a becslés szerint több gaz-
daságban: Bárban, Sátorhelyen és Mobácsszigeten lesznek olyan 
területek, ahol már meghaladjuk az 1000 kg-t. A hazai gyapot-
termesztés kiszélesítése mentesíti hazánkat a drága, külföldi be-
hozataltól, több és olcsóbb ruha, textilanyag, szövet és karton 
jut dolgozó népünknek. 

A gyapot munkái során elérkeztünk a legnehezebbhez: a 
gyapottermés betakarí tásához. Az idei gyapotszüret összehason-
líthatatlanul nagyobb feladatokat állít állami gazdaságaink és 
termelőszövetkezeti csoport jaink elé, mint tavaly és éppen ezért 
sokkal nagyobb körültekintéssel és felelősséggel kell erre már 
most felkészülni. 

(Folytatás a 3. oldalról) 
4. A verseny nyilvánosságát a legnagyobb mértékben bizto-

sítják, a szervezést egyre szélesítik és mindent megtesznek 
annak érddekében, hogy minél több dolgozó lépjes páros-
versenybe. 

5. A szakvonal szellemi dolgozói nevében megígéri, hogy 
fáradságot nem kímélve fogják elvégezni az őszi terv-
feladatokat. 

Ezután Mosonyi elvtárs a gazdasági ÜB titkára olvasta fel 
a Dánszentmiklósi Állami Gazdaság dolgozóinak felhívását, vala-
mennyi állami gazdaság dolgozói felé. 

A felhívásban a Dánszentmiklósi Állami Gazdaság dolgozói 
ar ra kérték összes állami gazdasági dolgozótársaikat, hogy ők is 
lépjenek versenyszerződésbe egymással. 

Az állami gazdaságok küldöttei hozzászólásukban részben 
beszámoltak sa já t tapasztalataikról, részben pedig ígéretet tettek 
arra, hogy hatáskörükben minden elkövetnek a verseny és újí-
tási mozgalom elősegítése érdekében. Hazaérkezésük után azon-
nal összegyűlnek és megbeszélik, melyik gazdaságot h ív ják ki 
versenyre. 

Mik ezek a nehézségek? 

A gyapottérületünk közel négyszeresére emelkedett, 3700 
hóidon termeljük az idén csak a baranyai állami gazdaságokban. 
A jobl) ta la j előkészítés, ápolási munkák és az időjárás következ-
tében megnövékedett a termésátlag is. Holdanként megyei átlag-
ban legalább egy mázsával több gyapotot várunk. Ugyanakkor, 
amikor körülbelül ötszörannyi gyapot vár betakarí tásra mint 
a mult évben, le kell gyűrni a fejlődés során fellépeti munka-
erőhiányt. A növekvő ¡építkezések, a fejlődő bányaipar , az' ú j 
gyárak felvették a munkaerőtar ta lékokat , így egy-egy gyapol-
szedőmunkásra jóval nagyobb terület leszüretelés? vár, mint a 
mult évben. Sikereinkkel együtt növekszik a sarokbaszorított 
ellenség gyűlölete. A kulák, a fekete reakció, amely vereséget 
szenvedett a békearatásban, begyűjtésben, fokozott dühvel 
igyekszik kártevéssel, rémhírterjesztéssel akadályozni munkán-
kat. Ezért az idei gyapotszüret harci kérdés! Állami gazdasá-
gaink, termelőszövetkezeti csoport jaink és minden dolgozónak 
becsületbeli ügye, harci feladata részt venni és minél nagyobb 
eredményeket elérni a gyapótbetakarí tási munkákban hogy az 
őszi esők és az ellenség kártevése elől időben leszüretelhessük. 

Hogyan készüljünk fel a gyapotszüretre? 

1. Minden gazdaság készítsen részletes betakarí tási munka-
tervet, amelyben felméri a rendelkezésre álló erőket, megjelöli 
az egyes munkák befejezésének időpontját . A tervet bontsák fel 
brigádokra, munkacsapatokra , hogy a dolgozók megismerhessék 
a rá juk váró munkákat és ellenterveket készíthessenek. 

2. Biztosítani kell mindenekelőtt a betakarítási munkákra a 
munkaerőt . Vegyen részt a gyapotbetakarí tásban minden asz-
szony, leány, minden fiatal! Ismertessék mindenki előtt a gya-
pot betakarí tásának fontosságát, a minden mázsa leszedett gya-
pot után járó kedvezményes 3 vagy 5 méter kar tonjut la tás t , és 
a tel jesítménybért . 

3. Készítsék elő a gyapotszedéshez szükséges eszközöket: 
gondoskodjanak gyapotszedő kötényekről, elegendő tiszta zsák-
ról, ponyváról a szárításhoz. Készítsék elő az átvevő-asztalokat, 
a mérlegeket, hozzák rendbe a meglévő szárítókat, ha nem ele-
gendő, készítsenek ú jaka t . Szervezzék meg időben a gyapot el-
szállítását. 

4. A gyapotszedésben részvevő dolgozókat osszák be bri-
gádokba, a brigádokon belül munkacsoportokat szervezzenek. 

Az értekezlet táviratban üdvözölte Rákosi elvtársat 
Az értekezlet táviratot küldött Rákosi Mátyás elvtársnak a 

köv e t ke z ő szöv egg el: 
„Drága Rákosi elvtárs! Mi, a Dánszentmiklósi Állami Gazda-

ság dolgozói, az őszi betakarítási, szántás-vetési, mélyszántási 
munkáknak a minisztertanácsi határozatban előírt határidő előtti 
és jóminőségben való elvégzésére az állattenyésztés fejlesztésére 
versenyre hívtuk ki a Kiskunsági Állami Gazdaság dolgozóit. 

Tudjuk azt, hogy a többtermeléssel népgazdaságunkat erő-
sítjük, hozzájárulunk ötéves tervünk határidő előtti teljesítéséhez, 
békénk védelméhez. 

A Szovjetunió élenjáró mezőgazdaságának gazdag tapaszta-
latait felhasználva ígérjük Pártunknak és szeretett Rákosi elv-
társnak, hogy az őszi munkák elvégzésében példamutatóan élen 
fogunk járni." 

Dánszentmiklós, 1951. szeptember 16. . 

A Dánszentmiklósi Állami Gazdaság dolgozói. 
Az állatni gazdasági dolgozók lelkes hangú veríenyértekez-

lete az Internacionálé eléneklóaóvel ért véget. 
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Egy-egy munkacsoportban ne dolgozzon több 8 -10 embernél. 
Feltétlenül gondoskodni kell arról. hogy a munkacsoporton 
belül állandóan ugyanazok a gyapotszedők dolgozzanak A cso-
port legjobb dolgozóját jelöljék ki csoportvezetőnek és magya-
rázzák el feladatát. 

5. A brigádokba, csoportokba oszlott dolgozókkal meg kell 
ismertetni a gyapotszedés munká já t . A gazdaság vezetője és 
agronómusa előbb a brigád- és csoportvezetőkkel, majd azok 
saját br igádjaikkal és csoport ja iakkal ismertessek a helyes sze-
dési munkamódszer t és munkaszervezést. 

A szovjet nép a gyápotszüret nagg munkájában újra segít-
ségünkre sietett. Az Állami Gazdaságok Baranyamegyei Központ-
jának kérésére a Szovjetunió két élenjáró ggapotszedőnpje: P 
Antonova és Alekszandra Grisko elvtársnő a Szovjet Nagykövet-
ségen keresztül levélben megírták munkamódszerüket, mellyel 
tíz-tizenötszörte magasabb eredményeket értek el a gyapotsze-
désben, mint múlt évben a mi gyapotszedőink. Gazdaságveze-
tőink, agronómusaink a brigádokkal és munkacsoportokkal 
együtt tanulják meg és átvéve, széles körben alkalmazzák a kiváló 
szovjet gyapotszedök munkamódszereit. 

A szovjet elvtársnők a következőket írják: 

«Szovhozunkban 1500 hektár gyapotföld van. Az idén a ter-
més kétszerannyi, mint amennyi tavaly volt. 

A gyapotszedőnők már az első napokban másfél-kétszeresen 
túlszárnyalták tavalyi legmagasabb teljesítményüket K. Argu-
nova, A. Gyakqva, O. Krivobova, ./. Ejuzjukina és mások a napi 
35 kilogrammos norma mellett 180—200 kilogrammot szedtek. 
Az én legmagasabb teljesítményem pedig 120 kilogramm. Negy-
ven nap alatt 4812 kilogramm nyersgyapotot szedtem 

Hogyan értem el ezt a termelékenységet? .4 'fő dolog a mun-
kanap kihasználása, a helyes munkaszervezés. Amint kivirrad, 
elkezdem a munkát Ebben az időben a tokok szétnyílt részei nem 
töredeznek és nem szóródnak u nyers gyapotra. A gyapot nem 
szennyeződik be. 

A földön a sorok között 90 lépést teszek Itt a számomra ki-
jelölt szakasz közepe. Leteszem az üres zsákokat és felveszem a 
három kötényt: kettőt a hátamra, egyet előre. A szedést egy-
szerre két sorból végzem és természetesen mindkét kezemmel. 

Elsősorban a földrehullott nyers gyapotot szedem fel. Ilyen 
kevés van, de először kell felszedni azért&mert a hozzátapadt 
piszkot kényelmesebben és gyorsabban el lehet távolítani, mikor 
még üres az ember keze. Ha a földön fekvő gyapotot utoljára 
hagyjuk, még inkább bepiszkolódik, láb alá kerül és szaporítja 
a veszteséget. 

Gyorsan felszedem a földön fekvő gyapotot és elkezdem a 
szedését a tokokból is. Nem feledkezem meg az osztályozásról 
sem. A fajtákat az első perctől külön kell rakni, különben elég 
egy csipetnyi másodosztályú gyapot ahhoz, hogy néhányszaz ki-
logramm első osztályúnak a minőségét lerontsa. 

.4 gyapotot előbb az alsó, azután a felső tokokból szedem ki 

Ha fordítva csinálom, bepiszkolódik az alsó tokok nyers gya-
potja. Hogy kezemmel ne végezzek fölösleges mozdulatokat, 
igyekszem az egész markomat teliszedni. Egyik kezembe szedem 
az elsőosztályút, a másikba pedig a másodosztályú gyapotot 

Miközben a gyapotot egyszerre két sorból szedem, minden 
lépést úgy számítok ki, hogy szilárdan álljak a lábamon és a 
kézmozdulataim, az oldalra és előre való hajlós, ne okozzon erő-
feszítést. Ezt így kell tennie minden gyapotszedőnőnek, külön-
ben hamar kifárad és nem bír egész nap nagy termelékenységgel 
dolgozni. •> 

Egyes gyapot szedőnők azt állítják, hogy a balkezükkel 
nem tudnak úgy dolgozni, mint a jobbal. Ezt a hibát könnyű ki-
küszöbölni — csupán be kell gyakorolni a balkezet. 

Nagyon fontos a gyapotszedönő öltözéke is A ruhája le-
gyen kényelmes és ne túlhosszú, a cipője ne szorítsa a lábát 

Gyapottermesztőink azon igyekeznek, hogy gyapotot az eső 
és a hidegek beállta előtt felszedjék. 

P ANTONOVA, 
A Maurszki járás Kalinyin 

szovhozának munkacsoportvezetője, 
Grozni kerület 

Alekszandra Grisko. a Ilerzon kerületi szkadovszki járás 
«Május Elseje» kolhozának munkacsoportvezetője a következő-
ket í r j a : 

«Ar idén a gyapot betakarításánál legmagasabb napi munka-
termelékenységem négyszáztizennyolc kg gyapotot tett ki. A 
gyapotbetakarítás első napjaiban természetesen sokkal keveseb-
bet szedtem, kezdtem 45 kg-mal és fokozatosan növeltem telje-
sítményemet. Szeptember 21-én 310 kg-ot szedtem és 28-án már 
418 kg-ot. A betakarítás első napjától kezdve összesen négyezer 
kilogramm gyapotot szedtem. 

Teljesítményen! fokozódását persze nemcsak azzal lehet ma--
gyarázní, hogy belejöttem a munkába, begyakoroltam magam, 
bár ennek is nagy jelentősége van A lényeg az, hogy a cserjéken 
minden nap szaporodott a kinyílt tokok száma. Az első napokban 
egy cserjéből az ember 2—3 tokból szedi ki a nyersgyapotot és 
már megy is a következőhöz, most pedig majdnem minden cser-
jén kinyílt a tokok 80 százaléka. 

Ezzel kapcsolatban azt akarom megjegyezni, hogy a nagy 
teljesítményhez jó termésre is van szükség. Akármilyen ügyes és 
erős is az ember, ha a gyapotföldön keresni kell a tokokat, so-
hasem szed fel naponta 300 kg-ot, de még százat sem Egészen 
más, ha hektáronként 8—10 mázsa gyapotot teszi ki a gyapot-
termés (a mi nem' öntözéses járásunkra gondolok), ekkora ter-
mésnél már napi 100, sőt több kilogrammot lehet, sőt kell fel-
szedni. (1 hektár = l.,7 lch. Az előbb jelzett termés holdanként 
5—6 mázsa gyapottermésnek felel meg. Szerk.) 

A nagy munkatermelékenység tehát a terméshozamtól függ. 

Ahhoz persze, hogy az ember naponta két-háromszáz-négy-
száz kilogramm gyapotot szedjen fel, teljes gőzzel kell lcihasz-
nálni a munkaidő minden percét. Nem lehet eltávozni a munká-
tól, csökkenteni kel az ebédszünetet is. Minden perccel takarék 
koskodni kell. Arra gondoljunk, hogy az időben történő gyapot-
szedés nemcsak a dolgozók, hanem az állam érdeke is Ha ha-
marabb szedjük fel a termést — kevesebb lesz a veszteség, af 
állam több és jobb minőségű gyapotot kap. 

Ha az ember azt érzi, hogy nemcsak magának, hanem az or-
szágnak, az egész szovje! népnek dolgozik, mindjárt jobban megy 
a munka, mindjárt odaadóbban tud dolgozni. 

Minden gyapotszedőnek megvan a maga módszere. 

Én is kidolgoztam egy módszert — a szedést a cserjén jobb-
ról-balra kezdem. Természetesen mind a két kezemmel dolgo-
zom. Egyes gyapotszedőnők egyszerre két csérjéről szedik a ter-
mést: balkezükkel az egyikről, jobbal a másikról. En csak egy 
cserjén dolgozom. Úgy gondolom, hogy ilyen módon minimumra 
lehet csökkenteni a terméketlen mozgást és a felesleges fordula-
tokat. Hogy takarékoskodjam a mozdulataimmal, a nyersgyapotot 
csak akkor rakom a kötényembe, ha már teli a kezem. Az első 
cserjén a felső ágakról kezdem a szedést, a következőn az alsók-



ról. Ezzel elkerülöm azt, hogy testemmel fölöslegesen lehajoljak, 
majd ismét felemelkedjem. 

A láb elhelyezése igen fontos szerepet játszik abban, hogy az 
ember az egész, munkaidő alatt megőrizze munkaképességét és 
szervezete ne fáradjon el. 

A nem öntözéses gyapottermesztés vidékein a gyapotcserjék 
viszonylag alacsonyak és a szedőnőnek egész nap erősen meg-
hajolt testtartásban kell dolgoznia. Ha az ember feleslegesen ha-
jolgat, fordul, vagy az egész munkaidő alatt mindkét lábára 
helyezi a testsúlyt, ezáltal rosszul gazdálkodik energiájával és 
idő előtt elfárad, csökken munkatermelékenysége. Én igyekszem 
a testsúlyt egyik lábamról a másikra helyezni és e célból félfor-
dulatokat teszek, hol a jobb-, hol a baloldalommal fordulok a 
gyapotcserje felé. 

Nagyfontosságú az is, milyen technikával szedi ki az ember 
a gyapo'ot a tokból. Sok gyapotszedőnö ujjaival megfogja a gya-
potcsomó felső részét és kihúzza a nyersgyapotot a tokból. .4 szá-
lak nyálnak, ez gyöngíti a húzás erejét, aminek következtében a 
tokban kis szálak maradnak vissza, amelyeket aztán új mozdulat-
tal kell kitépni. Nekem megvan a magam módszere Abból áll, 
hogy ujjaim gyors mozdulatával megragadom a gyapotcsomó alsó 
részét, erősen megszorítom és könnyedén elválasztom a toktól. 
Nálam nem maradnak bent a szálak. A tok szilárdan üt az ágon, 
nem kell attól félni, hogy a nyersgyapottat együtt kiszakad 

A gyapotszedés technikája mellett döntő fontosságú a mun-
kaszervezés. Kolhozunkban a gyapotszedőnők három kötényt 
használnak. Amint egy kötényrevalót szedtem, leveszem és a so-
rok közé helyezem. Azután felöltöm a tartalékkötényt. A gya-
potot a kötényből a zsákokba az adogatónak kell átraknia; ő 
üríti ki a kötényeket, ö hordja el a zsákokat. .4 gyapotszedőnö 
csak közvetlen munkájával foglalkozik. 

Nagy teljesítményt a gyapotszedésnél az idén elöször szep-
tember 21-én értem el. Ezen a napon vitatták meg a kolhozban 
a kormány határozatát a kahovkai vízierőmű, a délukrajnai és 
északkrimi csatorna építéséről. Ez az örvendetes esemény meg-
tízszerezte erőmet, emelkedett hangulatban voltam. Meg akartam 
köszönni a nagy Sztálinnak atyai gondoskodását a mezőgazdaság 
fellendítéséről, a kolhozparasztok jólétéről. Azzal a szilárd el-
határozással mentem munkába, hogy nagy teljesítményt érek el 
fis íme az eredmény — 310 kg gyapotot szedtem. Most azon 
igyekszem, hogy munkám 'ermelékenysége ne csökkenjen, hanem 
emelkedjék és az Október nagy ünnepét nagy teljesítménnyel 
köszöntsem.» 

A Szovjetunió két kiváló gyapotszedőjének tanácsait össze-
gezve gyapotszedőink az alábbi szabályok betartásával érhetnek 
el nagy szedési eredményeket, gyorsítják meg a gyapotszedés 

1. A gyapotszedőket brigádokba, csoportokba kell beoszta-
ni, u csoportokon belül a dolgozókat cserélgetni nem szabad. 

2 A gyapotszedést kora hajnaltól estig a legkevesebb idő-
veszteséggel kell végezni. 

3 Egyszerre két soron baladjanak. Előbb az egyik, majd 
a másik sorból szedjenek le teljesen egy-egy cserjét. .4 cserjéről 
a gyapotszedést az alsó ágakon kell kezdeni és a felsőkön végezni, 
mert így nem szennyeződik a gyapot. 

4. A szedést két kézzel végezzék egyszerre. Szedés közben 
egyik kezükben az első, másik kezükben a második osztályú 
gyapotot gyűjtsék. Ne külön tegyenek minden leszedett gyapotot 
a köténybe, hanem gyűjtsenek össze a kezükben egy-egy ma-
rokravalót. 

5. .4 gyapotot ne csipegetve, részletekben szedjék ki a gu-
bából, hanem ujjaik egy erős mozdulatával alul ragadják meg és 
egyszerre szedjék ki. 

6. Minden szedő három kötényt kapjon. Egyik kötény meg-
telte után eressze az' le a földre és a másikba folytassa a szedést. 
A kötény kiürítését, a mérlegelést, a zsákbatöltést külön dolgozó 
végezze. 

7 Mielőtt egy-egy cserje leszedését megkezdenék, előbb a 
földrehullott gyapotot szedjék fel, mert ha csak az van a kezük-
ben, könnyebben letisztogathatják. Az idegen fajtájú gyapotot 
gondosan, külön szedjék le. 

8. .4 gyapotszedő ne hosszú, hanem kényelmes ruhában és 
cipőben végezze munkáját. 

Gyapotszedő brigádok dolgozói! 

Elvtársak, Elvtársnők! 

A szovjet gyapotszedők százezreinek példájára lépjetek az 
Októberi Forradalom méltó megünneplésére szocialista ver-
senyre a hazai gyapottermés, építő munkánk e ragyogó eredmé-
nyének betakarí tására . Vegyétek át az é lenjáró .szovjet gyapot-
szedönőknek tapasztalatait , alkalmazzátok következetesen. 
Szárnyaljatok túl minden eddigi eredményt, döntsétek meg a 
normákat , mint cséplőmunkásaink tették a szovjet módszerek 
alkalmazásával a békecséplés során. 

Indítsátok meg a 2000 kg-os mozgalmat, szedjen le minden 
gyapotszedőmunkás a szedési idény alatt 20 mázsa gyapotot. 

Gyapotszedő brigádok dolgozói! 

Elvtársak, Elvtársnők! 

At ked érezni minden gyapotszedőnek, hogy ők a jó gyapot 
betakarításával nagy szolgálatot tesznek népünknek, erősítik ha-
zánkat gazdaságilag és így hozzájárulnak a béketábor erősíté-
séhez 

A szovjet tapasztalatok alkalmazásával 
előre az idei gyapottermés sikeres betakarításáért! 

M O S Z O L O V s 

„ A G R O T E C H N I K A " 
A LEGFONTOSABB AGROTECRNIKAI ISMERETEKET FOGLALJA ÖSSZE 

460 oldal, á ra : 14.— Ft 
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Az oktatás jelentősége és feladata 
Révai elvtárs mondotta a II. kongresz-

szuson, hogy «A szocializmus győzelmes 
felépítése lehetetlen a kul túr for rada lom 
feladatainak megoldása nélkül.» 

Az állami gazdaságok dolgozóinak, ve-
zetőinek az oktatása a kul túrfórradalom 
megvalósításának a szocializmus építé-
sének egy részét képezi. 

Mit jelent ez a gyakorlatban? 
Azt jelenti, hogy emeljük a dolgo-

zóinknak az általános műveltségét, kiszé-
lesítsük a politikai és szakmai tudását, 
látókőrét, nő a dolgozók öntudata, lát-
ják a fejlődésünk perspektíváit, az ese-
mények összefüggését ' t így bel-, mint kül-
politikai vonatkozásban, "lát ják a saját 
szerepüket a szocializmus építésében. 
Tud ja azt a képzett dolgozó, hogy ha pl. 
a kukoricát tavasszal négyzetbe fogja 
vellni, ezzel a dolgozó nép, a béke, a saját 
érdekét fogja szolgálni, mert egyszer na-
gyobb és a rányosabb lesz a kukorica te-
nyészterülete, másodszor több levegő és 
több napfény jut néki, hamadszor gépi 
erővel tud ja megművelni ezzel saját 
munká já t könnyíti meg, munkaerőt ta-
karí t meg az ipar részére, több és jobb 
termést tud biztosítani. 

Megismeri a ta laj t a növényt, az álla-
tot, a gépet, megismeri a Szovjetunió 
gazdag tapasztalatait, azt saját m u n k á j a 
területén alkalmazni tudja . Ennek az 
lesz az eredménye, hogy tudatos lesz a 
dolgozó munká ja , nő a munka szerve-
zettsége és termelékenysége. 

Vannak azonban még olyan vezetőink, 
akik még ezt nem lá t ják és nem értik. 
Nem lát ják azt. hogv a saját munkáju-
kat is megkönnyítik, ha dolgozóikat isko-
lára küldik. Így fordulhatott elő. hogy 

*a vezetőink egy része az 1951—52-es ok-
tatási évad beiskolázásakor, a szeptem-
beri iskoláinkra a dolgozókat nem kellő-
képpen készítették elő és küldték el 

annak ellenére, hogy ez már a gyakorlati 
m u n k á j u k b a n nem első eset, hogy hall-
gatókat válogatnak ki és küldenek isko-
lára. Megtörtént az, hogy a mosonma-
gyaróvári kombájnvezetőképző iskolára 
erőszakkal küldték, helytelenül világosí-
tották fel az iskoláról a dolgozókat. I'i. 
a kaposvári tangazdaság vezetője Kurt 
János elvtársat küldte el a nevezett isko-
lára, aki a felvételi bizottságnak a követ-
kezőket mondotta: «Kérem az iskoláról 
hazaengedni, mert a családi körülmé-
nyeim miatt nem tudok itt maradni , ezt 
mond tam a gazdaság vezetőjének is, de ö 
azt mondotta, hogy el kell menni az is-
kolára, mert megjött a rendelet.» 

A hortobágyi Á. G. elküldte Kocsis La-
jos elvtársat, aki gépkocsivezető akar 
lenni és nem akart ezen az iskolán ma-
radni. 

A magyaróvári iskola 100 beküldött 
hallgatója közül 42 haza kérte magát és 
nem felelt meg a megadott felvételi és 
kiválogatás! szempontoknak, így az iskola-
vezetői kénytelenek voltak őket haza-
küldeni, pedig a fölvételi szempontokhoz 
nem is ragaszkodtak szigorúan. 

Pl. a mezőhegyesí A. G., olyan dolgo-
zót küldött a hajdúböszörményi iskolá-
ra, aki más iskolára akart szintén el-
menni. 

Van azonban olyan irányzat is, hogv 
az iskolák akadályozzák a terv végrehaj-
tását (az őszi szántás-, vetési és betaka-
rítási tervet!. Pl. a szaholcsmegyci köz-
pontvezető kijelentette, hogy 18 dolgozó-
ja van előkészítve iskolára, de ő nem 
küldi el őket most csak decemberben, 
inkább váltsák őt le. de akkor sem. Ez 
az irányzat megvan a többi medvékben 
is pl. szeptember közepén az ÁGT-ban 
volt egv értekezlet, ahol a gyapotter-
mesztés! előadók vettek részt és hivatkoz-
tak ar ra , ha most gyapotiskolára viszik 

a dolgozókat, veszélyeztetjük a betakarí-
líásl. Megjegyzem több mint 15.000 gya-
pot dolgozóból 80 löt képezünk ki októ-
berben. 

Ezek az álláspontok mind azt bizo-
nyít ják, hogy a vezetőink egv része lebe-
csüli az oktatás jelentőségét. Nem lát ja a 
fej lődésünk perspektíváit . 

Mik a feladalaink a Iliányosságok ki-
küszöbölése terén? 

A legdöntőbb feladat, hogv képezzük 
állandóan magunkat , tanulmányozzuk a 
Szovjetunió eredményeit. Állandóan és 
rendszeresen foglalkozzunk a dolgozók-
kal. ellenőrizzük a munká juka t , beszél-
gessünk velük, nyúj tsunk támogatást és 
segítséget nékik a gyakorlati munká juk -
ban rendszeresen végezzünk fölvilágosító 
és nevelő munkát . Kiváló munkát elért 
dolgozókat tartsuk nyilván, készítsük elő 
őket nevoiőmunkán keresztül az iskolára, 
beszéljük meg a családjukkal is, hogy 
mit jelent számunkra az iskola. Ha így 
fognak dolgozni a vezetőink, akkor a 
fenti példákhoz hasonló esetek nem for-
dulhatnaks elő. Ehhez azonban szükséges 
az, hogy a Megyei Központok illetékes 
munkatársa i is nagyobb gondot fordítsa-
nak az ellenőrzésre és a segítségnyúj-
tásra. • 

Hogy ezek a feladatok nem megold-
hatatlanok, azt bizonyítja a Békésmegyei 
Központ munkája , amelyik kellő gondot 
fordított a beiskolázásra, meni félt attól, 
hogy a tervét nem tud ja teljesíteni, így 
a számára megadott keretet teljesen ki-
merítette. Sőt a debreceni iskolára ki-
használva az alkalmat, hogy a többi me-
gye kevesebbet küldött. Békés megye 4 
tővel többet küldött be. Az iskolákra be-
küldölt hallgatói valamennyien megfelel-
tek. 

Kövessék a megyeközpontjaink és 
gazdaságaink Békés megye példáját . 

Mihalik György 

A tejbeadási verseny eredményei 
Első alkalommal értékeltük ki a tej-

beadási versenyt, de már most is szép 
eredményei vannak. Tehenész-brigád-
jaink lelkesen kapcsolódtak be a ver-
senybe, hogv ezzel is minél több tejet 
tud junk biztosítani a dolgozóknak. 

Az országosan legjobb eredményt elért 
.1 állami gazdaság vasárnap, szeptember 
16-án kapta meg az élelmezésügyi mi-
niszter elvtárs vándorzászlaját és a vele 
.járó pénzjutalmat . Országosan a legjobb 
eredményt ért el a Nyirtasl Áll. Gazda-
ság (Szabolcs megye), aki a beadási ter-
vét 254 százalékban teljesítette. A jó 
eredmény jutalmául megkapta az élelme-
zési miniszter I. helyezéséért járó ván-

dorzászlaját és a velejáró 3000 Fi pénz-
juta lmat . 

A II. helyre a Kismarjai Áll. Gazdaság 
(Hajdú megye) került , mely a tervét 243 
százalékban teljesítette és ezért megkapta 
a II. helyezésért járó zászlót és 2000 Ft 
pénzjuta lmat . 

A III. helyre a Hódinezővásárhely : 

Tangazdaság került, mely tervét 147 szá-
zalékban teljesítette és így megkapta az 
élelmezési miniszter vándorzászlaját és 
a III. helyezésért járó 1000 Ft pénzju-
talmat. 

Ez,enkívüL még jó eredményt ért el az 
Április 4-e m a j o r (Győr megye), Sarkad" 

keresztúri Áll. Gazdaság (Békés megye 
és a Váci Áll. Gazdaság (Pest megye). 

Ezek a szép eredmények arra kell, 
hogy ösztönözzék a többi gazdaságot is, 
mint ahogy azt a Kismarjai Áil. Gazda-
ság tehenésze mondotta, aki a zászló át-
adásakor vállalta, hogy a következő ki-
értékelésig eredményeit még 25 százalék-
kal emeli és azon lesz, hogy a következő 
szakasz bezárásánál nem a II. helyen 
lesz, hanem az első helyen legyen. 

Minden gazdaságunknak arra kell töre-
kedni, hogy a verseny a következő kiér-
tékelésnél sokkal jobb eredményeket ér-
jen el és megszervezze a vándorzászló és 
a verseny dí jak valamelyikét. 

Nagy Júlia 
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Drexler fidám juhászszámadó munkamódszere 

A gazdiaság juhál lománya 389 anya, 380 toklyó, 183 db. vál 
bárány. A toklyok a baranyamegyei gazdaságok, tenyészeteiből 
keriiltek hozzánk. Anyaállományunikat évenként kétszer elletjük. 
A berregtetést június 15-én kezdtük meg, a kosok 6 hétig voltak 
az anyák között, kivételt képeznek a toklyok, melyeket szeptem-
ber hónapban rossz fogamzás miatt a berregtetést folytatni 
kellett. 

A biztos fogamzás céljából a kosokat félnaponként váltva 
bocsátjuk az anyákra. A pároztatásról berregtetési naplót veze-
tünk. 

Az életrős bárány és a jó tejtermelés érdekében nagy gondot 
fordí tunk az előrehaladt vemhes anyáknak az előkészítésére és 
a leelett anyáknak az okszerű takarmányozására . A bárányok 
számára a juhhodály egy védettebb helyét elkülönít jük, úgy, 
hogy a bárány oda szabadon, bármikor bemehessen, az ú. n. 
„bárányiskolába" ahol az abrak , nyalósó, jóminőségű széna áll 
mindenkor rendelkezésre a bárányoknak, ahova az anyák nem 
tudnak hozzáférni. Amikor a bárányok kezdik elhanyagolni az 
anyák tőgyét, akkor megkezdjük a bárányok esti elkülönítését 
és az anyák reggeli fejesét. 

A fejeshez fejőkalodát használunk, ennek segítségével a fejés 
sóikkal gyorsabban megy, az ember nem fá rad ki olyan hamar , 
mely azt eredményezi, hogy az anyákat jobban ki tud juk fejni 
és nem apasztanak oly gyorsan el. Ugyanakkor az egyedi etetés 
is ezáltal biztosított, t. i. a kai oda vályulyában abrak van s mi-
nél több tejet ad, az állat annál tovább fogyaszthat ja az abrakot. 
A naponkénti többszöri fejést, sajnos, a gazdaság még nem tudta 
megoldani. Reggeli fejés esetén, mire a fejést befejeztük, m á r a 
nap magasan járt és melegen süt, úgy, hogy a birkák ekkor már 
nem szívesen legelnék. Ha viszont este fe jünk, úgy akkor meg 
az esti legeltetéstől is elesnek. Ezt a kérdést csak segéderők be-
állításával érhetnénk el, ezért nem tudta a gazdaságunk anyán-
ként az előírt 30 liter fejési átlagot elérni. 

Legeltetésre mindig nagy gondot fordí tot tunk, kora tavasz-
tól késő őszig legelőn tar tózkodnak a juhok, sőt enyhe télen az 

erre a célra a juhhodály közelében létesített téli legelőn biztosit ja 
a nyá j fejlődéséhez nélkülözhetetlen vitamindús zöldet. A téli 
legelőhöz a gazdaság rozsot szokott vetni. Késő ősszel és kora 
tavasszal a bu ja fejlődésü őszi vetéseket legeltetjük. Télen a juhok 
egyik elengedhetetlen t aka rmánya siló, melyet szoptatás után szí-
vesen fogyaszt ják a juhok. 

Nyáron az élelmes juhász fürkészve keresi a jó tarlókat s 
amint a gabonát lehordták, a juhásznak már ott ke'.l lenni a nyá-
jával. Ha jó gabonatarlón vannak, a juhok berregtetése sokkal 
eredményesebb és sokkal gyorsabb. Nyár végén, ősz elején 
b ltacinlegelőt használ juk ki. Természetesen az anyák kondíciója 
akkor lesz jó, a bárányok fejlődése csak akkor lesz kielégítő, ha 
a juhász nem nézi az időt és az esti alkonyt kihasználja, mert a 
birka akkor legel a legszívesebben. Az elismerten szép bárány-
nevelésünk titka az, hogy kikeressük a legjobb legelőket és este, 
alkonyát után még legel a nyá j . 

A juh akol t isztántartására nagy gondot fordítunk. Tavasz-
szal a juhhodályt kitrágyázzuk, a 2%-os hidroxigénnel kevert 
mésztejjel alaposan kimeszeljük és fer tőt lení t jük az istállót és 
késő őszig a juhhodály üresen áll. 

Ez évben az á l lományunk teljesen rüh- és büdössántaságtól 
mentes, ez nagy haladás a zelőbbi év állapotával szemben, 
mikor is minden birkánk rühes volt és büdössánta. Tüdőférges-
ság, málymétely, bélférgesség sem volt ritkaság. Mla büszkén 
mondha t juk , hogy mindezektől a betegségektől mentes az állo-
mány, meg is kaptuk érte mindnyá jan a jutalmat . A riihössé-
get csak négyszeri fürösztós után tudtuk kiirtani a nagymérvű 
rühösség és a szer rossz hatása miatt. 

A fürösztésnél 2,5 százalékos előirt oldat helyett végiül 
már 6%-os oldatot használtunk. A gazdaság 16.000 Ft-ot költött 
szerre és munkabér re a rühösség kiirtására. 

Drexler Ádám elvtárs munkamódszerét 
a baranyai megyeközpont dolgozta fel 

Szovjet módszerrel szedik a gyapotot a kenderesszigeti gazdaságban 
Gazdaságunkban, de megyénk más részein is, mer/kezdődött 

a gyapo'.sziiret. Igen fontos a gyapot betakarítási nutftkáinak jó 
megszervezése és kellő időben való elindítása, mert ezáltal tud-
juk biztosítani, hogy a leszedett gyapot valóban jó minőségű 
legyen. 

Gazdaságunkban a gyapotszedés sikere érdekéiben először is 
elméleti oktatásban részesítettük a dolgozókat, akik el-

saját í tot ták a szovjet gyapolszedési módszert. 
A szovjet gyapotszed-ési módszer segítségével a dolgozók sokkal 
magasabb eredményeket tudnak felmutatni m u n k á j u k során. 

Miben is áll a szovjet gyapotszedési módszer? 
Az első feladat a szovjet módszer alkalmazásánál a 

gyapotszedő brigád helyes megszervezése. 
Minden kai hokira kell jutnia egy gyapotszedőriek. A gyapot-
szedő brigádot fel kell osztani munkacsapatokra. Egy-egy 
munkacsapatba 10—.10 gyapotszedő tartozik. Minden munkacsa-
pathoz szükséges még egy tizenegyedik dolgozó is, aki a leszedett 
gyapotot a gyapotszedőktől az átvevőhelyig szállítja. Gazdasá-
gunkban így szerveztük meg a munkát . 

Igen fontos, hogy a dolgozók, pontosan ismerjék és alkalmaz-
zák a gyapot helyes szedési módszerét. 

Gazdaságunkban a dolgozók mind a két kézzel való 
szedést elsajátították. így egy-egy gyapotszedő két sort 

szed. 
.4 szedés kézzel történik tehát. A gyapotot a dolgozó három újjal 
fogja meg. másik két uj jával pedig a m á r leszedett gyapotot 
szorít ja a markába . Amikor a tenyér megtelt, a gyapotot a dol-
gozók berak ják a köténybe. Egy dolgozónak három darab sze-

dőkötény ált rendelkezésére, ezenkívül 2 darab zsák. Ezt azért 
szerveztük meg így, hogy a dolgozók ne töltsék idejüket a kö-
tényekért és zsákokért való járkálással. 

A gyapotszedő-kötény háromrészes. Így a dolgozók már 
szedésközben elvégzik a minősítés munká j á t . 

Minőségének megfelelően abba a rekeszbe r ak ja a leszedett gya-
potot, amelyikbe kell. 

A szovjet módszer alkalmazása a gyapotszedésnél nagyban 
meggyorsítja a munkát. 

A szedés további munkáinak meggyorsítása érdeké-
ben kint, a gyapotföldön átvevőhelyet építünk, átvevő-

asztallal ellátva. 
A dolgozóktól a helyszínen vesszük át a gyapotot, s ezzel meg-
könnyí t jük a továbbszállítás munkáit is. Az átvevőhelyen pontos 
mérleget állítunk fel. 

Gazdaságunk gyapottermő brigádja tisztában van a gyapot-
termelés jelentőségével. 

A szovjet módszer segítségével igyekeznek meggyorsítani 
a gyapotszedés munkái t , javítani a leszedett gyapot 

minőségét, 
hogy ezzel is hozzájáru l janak ötéves népgazdasági tervünk egyik 
célkitűzésének megvalósításához: minél több és jobb minőségű 
ruhát a dolgozóknak hazai gyapotból. A gyapotszedő brigád 
tagjai tudják, hogy jól végzett munká jukka l a békét védik. 

Bere Sándor 
Kenderesszigeti Állami Gazdaság 

s. agronómus, 
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Milyen hatást gyakorol t parasztságunkra 
az ál lami gazdaságok részvétele a miskolci mezőgazdasági kiáll í táson? 

Dolgozó parasztságunk, a termelőszövetkezetekbe tömörüli 
parasztság mellett az ipar i dolgozók hatalmas tömegei látogatják 
a miskolci mezőgazdasági kiállítást. Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
mezőgazdasága muta t j a he azt a hatalmas fejlődést, amit Pár tunk 
vezetésévei eddig elért. 

A kiállítás sok élményt, gazdag tapasztalatot és érdekes látni-
valókat nyúj t . Ebben komoly része van a megye állami gazdasá-
gainak. Ezek kiváló állatokkal, érdekes gépeikkel és kifogástalan 
terményekkel vonultak fel. 

A termelőszövetkezeti mozgalom erőteljesen fejlődik Bor-
sodban is. Egyre több dolgozó paraszt lép a társas, kollektív 
munka ú t já ra . De még sok a tétovázó, akit 

tényekkel kell meggyőzni a közös gazdálkodás előnyeiről. 
Ezt a célt is eredményesen szolgálta az állami gazdaságok 
kiállítása. 

Dolgozó parasztságunk láthatta, hogy az állami gazdaságok 
kiváló minőségű lenyészállatanyag nevelésével segítik megala-
pozni a termelőszövetkezetek állattenyésztését. A Keselyiihaimi 
és Ragályi Állami Gazdaság lóanyaga bizonyítja, hogy szemelőtt 
tar t ják az állattenyészt s fejlesztéséről szóló minisztertanácsi 
határozatot , mely szerint a lóállományt elsősorban 

minőségileg 
kell javítani. 

iKeselyülhalom bemutat ta a szovjet rendszerű mesterséges 
borjúnevelő telepét. A mesterségesen, itatással való borjúnevelés 
előnye a lefölözött tejjel való itatás. Ugyancsak megvalósult a 

nagyüzemi bikanevelés. 
Az állami gazdaságok által felnevelt minőségi tenyészapaállatok 
a tszcs és dolgozó parasztságunk ál latál lományának minőségi 
színvonalát javí t ják . 

Csak a szocialista nagyüzemben megvalósítható eredményes 
tenyésztési munkának tula jdoní tható a bemutatott minőségi 

sertés, juh és baromfi állomány. 
A megfelelő tenyésztési munkának az eredménye a Keselyűhalmi 
Állami Gazdaság által kiállított 

453 kg súlyú mangalica f a j t á j ú hízott sertés. 

Hizlalás időtar tama 6 hónap, napi súlygyarapodása 130 dkg., 
daraértékesítési százalék 23,8. Gondozója Fa rkas Antal brigád-
vezető. X 

A zöldövezeti állami gazdaságok: 
Gyömrőpuszta, Boldva és Ernőid kiállított terményei nemcsak a 
tömeget, de a kiváló minőséget is bizonyították. De azt is, hogy 
az állami gazdaságok 

eredményesen alkalmazzák a szovjet gépeket, agrotech-
nikai el járásokat , s bátran élnek az eddig ismeretlen 

termelési módszerekkel. 

Ezek használatának ésszerűségiét, jövedelmezőségét eredménycik-
kel bizonyít ják be. Ezáltal elősegítik a dolgozó parasztság von-
zódását a közös nagyüzemi gazdálkodás felé. Lehet-e versenyezni 
a Gyömrőpusztai Állami Gazdaság zöldségesének szovjet palán-
tázógépével, amely 

pereenként 240, 10 óra alatt 145.000 da rab palántát 
ültet el és öntöz be, 

vagy a motoros permetezővel, melynek 10 órás teljesítménye 70 hl. 
De va jon 

van-e eredménye e gépek m u n k á j á n a k ? 
-— tette fel a kérdést egyik-másik kételkedő, nehezen meggyőz-
hető paraszt. Elvezettük a terménykiiállításunkhoz, ahol megbi-
zonyosodott az eredményről, s arról, hogy az állami gazdaságok 

a legfejlettebb termesztési e l járásokkal is helyes útal muta tnak . 
A. G. Ernőd zöldségesének Kossnth-tbrigádja bemutat ta 

a másodvetésű spárgatököt. 

(80 kholdon holdanként 100 q.) Emőd az állandó helyére vetett, 
tehát ' 

palántázás és karó nélkül nevelt paradicsomot. 
lloldva az e'lőcsíráztalással termesztett burgonyát, mely 28 kilóid-
ról már eddig 14 vagont adott, a Táncsics-brigád Fenerov brigád-
Vezető vezetésével 

12 kh-ról 2G vagon nyárikáposztát termelt. , 

Ezek az eredmények egyben arról is meggyőzték az ingadozókat, 
hogy a jövedelmezőséggel sem lehet Jmj ott, ahol ilyen termelési 
e re dm é n y e k születnek. 

Nemcsak a zöldövezeti gazdaságok értek el .ilyen kiváló ered-
ményeket. Pl. u Bálványosi Áltaimi Gazdaság 27 klli-n a tervezett 
120 q helyett 

holdanként 100 q-ra becsüli az ipari cukorrépa termést 

és 40 kholdon a magról vetett vöröshagymája 70 q-t ad kh-ként. 
A Mezőnagymihályi Állami Gazdaság szabolcsi dohányból 40 
kholdon 9 q-s átlagtermést ér.l el. A minőségi vetőmagtermelés 
1949. évhez képest közel 

1600 százalékkal emelkedett. 
Az állami gazdaságok kiállított gyümölcsei valóban 

versenytárs nélkül állott. 
A kiállítási Népboltban is ezeket árus í t ják . Teljesen kaliforniai 
pajzstetűmentes, tökéletes ekportminőség. Elég a Léhi Állami 
Gazdaság aszalói üzemegységére hivatkozni, amely 

200 termőfaegységen 300 q besztercei szilvát termelt, 
tehát fánként 150 kg-ot. 

Hasonló az eredménye Bálványosnak és a többi Á. G.-nak. Nyil-
vánvaló, hogy nem egyes, elszigetelt esetekről van szó és nem 
véletlenekről, hanem céltudatos, komoly munkáról . A bemutatott 
tokaji borok sikeréről felesleges is szólni. 

Nagy hatást gyakorolt a dolgozó parasztságra az is, hogy 
lá that ták: 

megbecsülik a kiváló dolgozókat. 

Ott vannak a kiállításon, magyarázzák az eredményeket , vagy 
legalább is ott láthatók fényképeik s az egyes terményeknél a 
brigádvezetők neve, akikhez fűződik a siker: 

Kiss Sándor, Csontos, Buda, Fenerov, Takács, Ecsedi, 
Sebők, Hegedős és a többiek. 

A nők viszont arra hívták fel f é r jük és a többiek figyelmét: 
a dolgozó nő egyenlő verseny társa a fé f inak : 

tíyomrőpusztán Maczek Jánosné Micsuri-brigádja 20 klh-n már 
eddig 13 vagon papr ikát szedett le, Ernődön Csényiné br igádja a 
tervezett 80 q helyett 90—90 q. Batul és Red Delicióus almát. 

Megállapítható: a termelőszövetkezeti tagok még több len-
dülettel, szorgalommal fognak dolgozni, hogy utóiérjék az állami 
gazdaságokat, viszont a dolgozó parasztság még egyénileg gaz-
dálkodó része tisztában lát, mert meggyőződött róla, hogy csak 
a közös nagyüzemi gazdálkodás biztosíthatja biztos jövőinket. 

Állami gazdaságaink dolgozói pedig a kiállítási hatalmas 
seregszemlén tapaszta lhat ják: megbecsülik munká juka t s ennek 
következtében m u n k á j u k egyre inkább becsület és dicsőség dolga 
lesz náluk. 

Kerbolt Gyula 
kertészeti előadó 

Á. G. Borsod-megyei központja. 
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A tudomány és a gyakorlat együttműködése a Szovjetunióban 
A Szovjetunióban tartózkodó parasztkükiöttség a Tylimirjá-

zev Akadémián haliolt arról, hogy az élen járó tudományt nem a 
gyakorlat i élettől távolálló, íróasztal, vagy csuk a laboratórium-
ban végzett tudományos munka hozza létre, hanem azoknak a 
Uniósoknak a munkássága, akik kutatásaik során szorosan 
együttműködnek a gyakorlati élet embereivel. 

A Szovjetunióban dolgozó tudósok célja olyan tudomány fej-
lesztése, amely a terméshozamok emelése, az állatok termeié ' 
kenysögének fokozása & a m u n k a jobb megszervezése által a dol-
gozók m u n k á j á t könnyebbé, életéi jobbá a k a r j a tenni. A tudósok 
ezt úgy tud ják elérni, ha ál landóan figyelemmel kísérik a gya-
korlatban dolgozók munkájá t , akik ugyanezért a célért dolgoznak. 

A Tyimirjázev Akadémia tudósai és hallgatói igen gyakori 
vendégek a szovhozokban, kolhozokban, gépállomásokon. Elő-
adásokat tartanuk, tanácsokat adnak a gyakorlati életben dolgo-
zóknak. Ismertetik a tudományos kutatások legújabb eredmé-
nyeit, de ilyen alkalmaikkor átveszik a gyakorlati életben szerzeit 
tajia.sztülatoikat is, hogy azokat további tudományos munkássá-
gukban felhasználják. 

De az i lyenforma munka nem egyoldalú. Nemes k az Aka-
démia jár ki a kollektív gazdaságokba, h a n e m a kolhozok, szov-
hozok, gépállomások legjobb eredményeket elért dolgozói is szí-
vesen látott előadók az Akadémián. Az ilyen előadásokon munka-
módszereiket, elért eredményeiket ismertetik. Mindég igen nagy 
a hallgatóságuk és a tudósok ilyen a lka lmakkor is sokat tanul-
nak a gyakorlati életben dolgozóktól. 

Többek között előadást tartott már az Akadémián Malinija 
fejőniő, a Szocialista Munka Hőse, Suszkova elvtársnő, aki ser-
téstenyésztés terén ért el kiváló eredményeket, valamint Szóno-
kol juk 'e lv tá rs , a Szocialista Munka Hőse, a vinyioai kerület 
egyik kolhozának elnöke. 

A tudomány és a gyakorlat közötti együttműködés kiépíté-
sének egy másik módja az, hogy az elért eredményeket propa-
ganda, tankönyvek, kézi könyvek és a kerületi lapokban is meg-
jelenő újságcikkek ú t ján ad ják a gyakorlati élet rendelkezésére. 
Az elért eredményeket a rádión is ismertetik. A tudományos 
kutatóintézetek tanácsadó irodákat is tartanaik fenn, ahol a leg-
kiválóbb tudósok, akadémikusok adnak felvilágosítást a hozzájuk 
forduló gyakorlati szakembereknek. 

J á r t unk a Lenin nevét viselő Akadémia gorkiji kuiatóállo-
másán is, ahol ugyancsak sok értékes felvilágosítást k a p t u n k 
arról, hogyan dolgoznak a szovjet tudósok, milyen módszerékkel 
igyekeznek a terméseredményeket fokozni, a termelékenységet 
növelni. Megtudtuk azt, hogy a Lenin Akadémia 14 különböző 
területen működő kutatóintézetet foglal magába (Leningrádban 
növénytermesztő intézet, Moszkvában a mezőgazdaság gépesíté-
sével és villamosításával foglalkozó intézet, Micsurinszkban 
micsurini gyümölcstermesztő intézet, Odesszában szelekciós és 
genetikai intézet, Omszkban magtermelő intézet stb.), amelyek 
a mezőgazdasági tudomány minden ágával foglalkoznak. 

Ezek a tudományos intézetek az általuk kitermelt ú j nö-
vényfaj tákat , vagy kitenyésztett ú j á l la t fa j tákat továbbszaporí-
tásra á tad ják a kollektív gazdaságoknak. Egyes m u n k á k r a eljá-
rási módszeréket dolgoznak ki, amelyeket közkézre adnak. 

A Lenin Akadémián Olsanszki akadémikus, az Akadémia 
elnökhelyettese ismertetett velünk ilyen tudósok által kidolgozott 
el járásokat , amelyeket ma már az egész Szovjetunióban bevezet-
tek a gyakorlatba és melyek felbecsülhetetlen eredményeket hoz-
tak már eddig is. Elmondotta, hogy a Szovjetunióiban ma már 
több, mint 10 millió hektárnyi területen használnak jarovizált 
vetőmagot, aminek eredményeképpen évente kb. 15 millió q-val 
löbb a gabonatermés. 

Megismertük a burgonya ültetési módjá t , melynek eljárását 
Liszenko dolgozta k,i. Ennek bevezetésével a déli vidékeken is 
lehet ál landóan burgonyát ültetni a nélkül, hogy a burgonya az 
ú. n. virusibetegség tüneteit muta tná . 

A gyakorlat emberei az aszály elleni küzdelemben, a sztálini 
természetátalakító terv végrehaj tásában is a tudósok által kidol-
gozott el járásók szerint dolgoznak. Bevezetik az erdősávok léte-
sítésénél a Liszenko-féle fészkes ültetési módot, melynél az erdő-
sávot alkotó Hatfélék magjait együttesen vetik el az egyéb mező-

gazdasági növényekkel. Az eredmény a gyorsan növő, hosszú-
életű erdősávok létesítése. 

A tudomány és gyakorlat együttműködését azonban nemcsak 
a tudományos intézetek előadásain hallottuk. Láttuk ezt kint a 
gyakorlatban is. A szovhozokban, a kolhozokban mindenütt azt 
tapasztaltuk, hogy az egyszerű dolgozók, brigádtagok, brigádve-
zetők előtt is ismeretes a tudósok munkássága. A celjinszki szov-
hozban pl. a növénytermesztő brigád vezetője ismertette velünk 
a nyári burgonyatermesztés! eljárást . 

A Iiulkievicsi „Venci zar ja"-szavhozban láttuk azt, hogy a 
kutatóintézetek milyen szoros kapcsolatban állanak az üzemiek-
kel. Ebben a szovbozban a cluarkovi zoológiai intézet, valamint 
a moszkvai mezőgazdasági intézet folytat hosszú, évekig tartó 
kísérleti munkát . Olyan kérdésekkel kapcsolatban, mint a külön-
böző t aka rmányok hatása a sertések fejlődésére és termékenysé-
gére, vagy a t akarmányok különböző előkészítési m ó d j á n a k 
hatása a sertések fejlődésére és termékenységére. Ezen kísérletek 
eredményed döntő befolyással lehetnek a sertéstartás eddigi gya-
korlatára. És hallottuk, hogy a kísérleteket a legkiválóbb tudó-
sok, mint Rétkki, a sertésztenyésztés tudósa, vagy Lórin, a takar-
mányozás tudósa i rányí t ják . 

A gyakorlat dolgozói tudatában vannak annak, hogy a tudó-
sok m u n k á j á n a k célja: a nagy sztálini természetátalakító tervek 
mielőbbi végrehajtásával ,a imiaigas terméshozamok mielőbbi 
elérése, az ál latok termelékenységének emelésével, a munka jobb 
megszervezésével, a dolgozó emberiség életének könnyebbé és 
jobbá tétele. 

T u d j á k azt, hogy a tudósok által kidolgozott e l járásokat ők 
ül tet ik át a gyakorlatba, ők termelnek vele több búzát, több húst, 
löbb tejet. És tud ják azt, hogy minden kg. többtermeléssel a 
békét védik. 

És ez a sikereik egyik titka. A tudomány nem elefántcsont-
toronyban ülve szemléli a magasabb terméseredményekért , a 
jobb életért folyó küzdelmet, hanem aktívan avatkozik bele a 
harcba . A gyakorlat emberei pedig nem becsülik le a tudósok 
m u n k á j á t , hanem bíznak azokban az el járásokban, módszerek-
ben, amelyeket az ő tudósaik az emberiség életmódijának köny-
nyebbé, a béke biztosabbá tételére kidolgoznak. 

Budapest, 1951. szeptember 17. 
Bognál1 István 

Hogyan készüljünk 
az új vezelőségválaszlásra 

A Pár t életében mindig nagy esemény a vezetőségválasztás. 
Must pedig Pá r tunk Központi Vezetőségének határozata értelmé-
ben vezetőségválasztásra készülünk. 

Ez a határozata P á r t u n k n a k ismét nagy feladatokat ró ránk 
is. Itt vannak Állami Gazdaságainkban u soronlevő feladatok, mint 
az őszi szántás-vetés, betakarí tási munkák , amik nem kevés tenni-
valót adnak a számunkra is. Ezeket a feladatokat, ezeknek a fel-
adatoknak az elvégzését kell összekötnünk az előkészítés munká-
jával is. 

A vezetőségválasztás nagy ügye Pá r tunknak , de nagy ügye 
egész dolgozó népünknek. Mert a pártszervezet a maga területén 
a fej lődés motor ja és i rányí tója . Ahol jól dolgozik a pártszerve-
zet, ott fellendül a munka . Ha pedig nem dolgozik jól, akkor 
rosszul incgy a munka is. Ezért fontos egész dolgozó népünk szá-
mára, hogy a vezetőség választásokkal erősödjenek pártszerveze-
teink. 

Pártszervezeteink és azok tagjai a kovácsai az Inotának, 
Dunapentelének, kovácsai a földjeink magasabb terméseredmé-
nyeinek, valamint ú j egyetemeinknek és iskoláinknak, derűsebb, 
boldogabb életünknek, ötéves tervünk sikeres végrehaj tásának. 
Ezért fontos és az egész dolgozó népünknek országos ügyének 
kell lenni az ú j vezetőségválasztás. 

Budapest, 1951. szeptember 17. 

Juha i Ilona (ÁGI) 
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A takarmányburgonya silózásáról 
A takarmányburgonyái iak silózás út-

j án való tartósítása ugyanazon az elven 
alapszik, mint a zöldtákarmányok be-
silózása. Előnye azonban amazénál jó-
val nagyobb. 

A takarmányburgonya besilózás ú t ján 
való tartósítása kiküszöböli a jelenlegi 
tárolási módok (prizmázás, vermelés) 
mellett elkerülhetetlen rotliadásból, fo-
gyásból, csírázásból stb.-ből eredő vesz-
teséget. Ez a veszteséig pedig még jó 
körülmények között is eléri a 6 száza-
lékot, de nem ri tka a 20 százalékot meg-
naladó romlás sem. 

A silózás ú t ján való tartósítással éve-
kig megőrizhető a készlet, tehát a rossz 
termés esetére a legolcsóbb és legbizton-
ságosabb tartalék-tárolási lehetőség. 

A silózott burgonya azonnal — min-
den további előkészítés nélkül etet-
hető. Ugyanolyan tápértékű, mint a 
f r i ss nyersburgonya. Az erjesztés mind-
össze némi súlyveszteséggel jár, a m i a 
vízveszteség következménye. Minden ál-
lat — baromfi is — szívesen fogyasztja 
a besilózott burgonyát, de legjobban a 
sertés hasznosít ja . 

A burgonya silózása egyszerű és köny-
nyen megvalósítható munka és ha ren-
delkezésűnkre áll a takarmányburgonya, 
silózás ú t j án érdemes tartósítani. — A 
silózás lényege, hogy az elraktározott 
anyagban tejsavas er jedés menjen vég-
be. — A tejsavas erjedést a levegőt nem 
kedvelő (ú. n. anaerob) baktér iumok 
okozzák. A silózás sikerének tehát első 
feltétele, hogy az elraktározott anyaghoz 
a levegő ne f é r j en hozzá és a beraktáro-
zás pil lanatában az anyaggal körülzárt 
levegőt is mielőbb kiszorítsuk. 

Ennek az alapfeltételnek a biztosításá-

hoz elsősorban is szükséges a légmente-
sen záró silóür (beton, tégla, vagy jó 
földsiló). 

Hogy a besilózandó anyagból a levegőt 
gyorsan és tökéletesen kiszoríthassuk, a 
burgonyát meg kell főzni és főt t (párolt) 
meleg állapotban állandó taposás mellett 
betölteni a silóba. 

Miután az alapelvei tisztáztuk, nézzük 
meg az egyes részletkérdéseket megol-
dás közben. 

). A silóür biztosítósa: 
A burgonya silózásához nem feltétle-

nül szükséges az épített siló. Erre a cél-
ra tökéletesen megfelel a jól elkészített 
gödör-, vagy ároksiló is. Hogy az oldal-
falak melletti szennyeződéstől, romlástól 
minél tökéletesebben megóvhassuk a 
burgonyát, jó a siló belsejét deszkával, 
vagy vastagabb papirossal kibélelni. Ter-
mészetesen a legtökéletesebb a hosszant 
fekvő (árok) jó beton, tégla, vagy kősiló. 
A mélysége ne ha ladja meg a 2—2.5 
m-t, a földből ne emelkedjék ki túlságo-
san. Az árokalakú, földbe süllyesztett si 
lóból a legkönnyebb a napi adagok ki-
emelése. A burgonyasilót lehetőleg a fel-
használás helyéhez (hizlalda) közel he-
lyezzük el. Általában véve 1 m 3 silóbur-
gonya súlya 5 q. Ha tehát ki a k a r j u k 
számítani silóürszükségle'.iinket, ismer-
nünk kell a feletetni kívánt mennyiség 
súlyát, s azt elosztjuk 5 q-val. Pl. ha 120 
darab sertést 6 hónapon át kívánunk 
hizlalni, napi 800 kg-os burgonyaadag-
gal, az összes szükséglet 60.000 kg., ami 
120 m 3 silónak felei meg. 

2. A silózás végrehajtása: a) Előkészí-
tés, párolás. 

A burgonyát párolás előtt jól meg kell 
mosni a reátapadt földtől, mert a sár az 
erjedést káros irányba terelheti, de a 

mosat lan gumók lözése tovább is tart . 
Nyersen nem ajánlatos a gumók besiló-
zása, mert a magas víztartalom mellett 
káros ecetsavas er jedés következfretik be. 

Átlag 8—10 kg szénnel el lehet vé-
gezni 50 kg burgonya párolását. A gőz 
fejlesztésére nagyobbméretű gőzölök hlj 
j án tökéletesen megfelelnek a régi loko-
mobiiok. Párolóedényül ezesetben bil-
lenthető megoldással és jól záró fedéllel 
átalakított f akádak használhatók fel. A 
kazánból a gőzt a kád a l j án közvetlenül 
kell bevezetni. A kád a l ján a gőz és a 
lecsapódó pára (víz) részére a megfelelő 
teret a kád al jára behelyezett rostéllyal 
kell biztosítani. 

b) A siló megtöltése 
A gőzölőből az átpárolt (megfőtt) bur-

gonyát melegen egyenesen a silóba kell 
tölteni és közben ál landóan taposni. A 
taposó munkások lábbeli je talpára 20— 
30 cm hosszú és 7.5 cm vastag deszka-
lapot kell jó erősen felkötni, nehogy a 
forró burgonya túlságosan átmelegítse a 
lábbelit. Amint a siló megtelik, azonnal 
le kell földelni egv kb. 30 cm vastag 
agyagréteggel. Hogy a burgonyafelület 
szennyeződését e lkerül jük, szalmarétsget 
szór junk a burgonya tetejére, erre jö j jön 
az agyag. 

c) .4 siló kiszedése. 
Hat hét alatt végbemegy a tejsavas er-

jedés a silóban és etetése megkezdhe'ő, 
Ha a siló hosszanti fekvésű (árok), a 
napi adag igen könnyen emelhető ki 
megfelelő vastagságú szeletek levágásá-
val. Arra ügyel jünk, hogy egyszerre ne 
emel jünk ki több silózott burgonyát, mint 
amennyit egy nap alatt fel tudunk etet-
ni. 

Gerzovícs József 

S T A T I S Z T I K A 

Kiszállásaink alkalmával személyes megbeszéléseken, továbbá 
levélben, újságcikkeken keresztül mindenkor felhívtuk a gazda-
ságvezetők és statisztikai felelősök figyelmét a statisztikai adat-
szolgáltatás fontosságára. Rámuta t tunk arra , hogy a szocialista 
statisztika a tervezésnek, a tervíeljesítés ellenőrzésének, a terme-
lés i rányításának eszköze, mely fe l tár ja az aránytalanságokat , 
rámuta t az e lmaradókra és az é lenjárókra , — de csak akkor , ha 
adatai pontosak, megbízhatók és gyorsak. 

Kétségtelen, hogy a gazdaságok adatszolgáltatása területén 
jelentős javulás tapasztalható, azonban még mindig igen magas 
azoknak a gazdaságoknak a száma, melyek kérdőíveiket hnyagul 
kitöltve, hiányosan, pontatlanul, határ idő után küldik be. Elég 
egyetlen számmal rámuta tn i erre: az augusztus -havi kérdőívet 
45 gazdaság nem küldte be határ időre. Ezek a gazdaságok jelen-
tős telefon- és táviratköltséget okoztak népgazdaságunknak, azon-
kívül hanyagságukkal , fegyelmezetlenségükkel akadályozták az 
ada tok határ időre való összesítését is. 

Feltétlenül felvet jük ezzel kapcsolatban az érdekelt gazdasá-
gok s azok vezetői felé az egyéni felelősség kérdését. — A terv: 
törvény. A terv teljesítését szolgáló és ellenőrző adatszolgáltatás 
határ időre való, pontos teljesítését N. T. határozat is előírja. — 
A rendeletek betar tása mindenkire érvényes. Fokozot tabban érvé-
nyes pedig a szocialista szektor dolgozóira, akiknek nemcsak a 
termelésben, hanem a fegyelem terén is elől kell já rniok! 

Felhívás! 

Állami Gazdaságok Statisztikai Híradója címmel szeptember 
12->én minden gazdaság megkapta versenyhiradónkal , melyet a 
továbbiakban rendszeresen havonta kiküldünk. Tar ta lmazza: 
Dányi Gyula az Állami Gazdaságok Hajdu-Bibarmegyei Köz-
pont ja statisztikusa felhívását, mely a megyei statisztikusokat és 
a Ják i Állami Gazdaság felhívását, amely a Vasmegyei Állaimi 
Gazdaságok összes adminisztratív dolgozóit hívja ki versenyre. 
A verseny elbírálása december 20-án lesz, mindkét szinten díjazva. 
Mindkét felhívást követendő péklaként állí t juk az összes statisz-
tikusok elé. 

A Jáki Gazdaság felhívására a Kincsédi Állami Gazdaság 
már válaszolt is, vállalva a kérdőívek határ idő előtti beküldését. 
Kiemeljük: 

.4 Csorvási Állami Gazdaságot. Rendszeresen határidő előtt 
kiildi be a kérdőívet. Hibátlan az adatszolgáltatása, minden ma-
gyarázatra szoruló adatot kellő indokolással lát el. Látszik, hogy 
megértet ték a statisztika fontosságát. További jó munkát kívá-
nunk az elvtársaknak. 

A Szenttamási Állami Gazdaság a ló és a szarvasmarhaállo-
mány kimutatásnál nem a valóságos adatokat adta . A július havi 
kérdőívben 61 db. lovat, 344 db. szarvasmarhát közölt, holott a 
valóságos állomány csak 48, illetve 319 db. Hasonló eltérést mutat 
férőhelykimii tatásuk is, — félrevezető adatszolgáltatásáért bün-
tetését javasoltuk. 

A Szentesi Növénytermesztési Technikum az ország legrosz-
szabb adatszolgáltató gazdasága. Négy hónapon keresztül minden 
felhívásunk és sürgetésünk ellenére figyelmen kívül hagyta a sta-
tisztikai adatszolgáltatást, — ezért büntetésiben részesül. 
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Boldog voltam, amikor az MNDSZ kijelölt iskolára 
Kedves elvtársak 
Most, amikor a legnagyobb osztály-

ha rc folyik hazánkban , n e m szabad 
szem elől téveszteni elméleti t udásunk 
fej lesz lését, a n n a k fontosságát . Az osz-
tá lyharcot akko r t u d j u k sikeresen meg-
vívni, h a a marxizmus- len in izmus elmé-
letével vagyunk felvértezve. 

Én nagyon boldog vol tam, amikor 
ki jelöl tek iskolára! Ez a n n a k a jele, 
hagy a Pár t mél tónak tar t e r re a 

nagy ki tüntetésre. 
Már j á r t a m szeminár iumot , de csak 
most tudom igazán, hogy mit jelent el-
méleti képzet tségünk fejlesztése. Hét hét 
alatt nagyon sokat t anu l t am, de nem-

csak én, h a n e m a többi elvtársaik is, 
akik velem voltak. 

Mi nők, solk mindent n e m ér tünk a 
pol i t ikában, mer t el vol tunk nyomva a 
kapi tal is ta rendszerben. 

Nekünk a főzőkaná l mellett volt a 
he lyünk. Most ezt az e lmaradot t sá-

got pótolni kell. 

Vannak olyan e lv társak, akik azt mond-
ják, hogy ők m ó r öregek és nem tanul -
nak . En azt mondom: a mi P á r t u n k b a n 
öregek nincsenek, m i n d n y á j a n egyfor-
mák vagyunk. Én ezután még jobban 
fogom végezni a rámbízot t fe ladatot . 
Lá t juk , a há roméves te rvünket sikeresen 
végrehaj to t tuk . Most ú j terv van előt-

tünk, az ötéves terv. Ha ezt is s ikerrel 
a k a r j u k megoldani , t anu lnunk kell . 

Egy percig sem szabad elfelej tkez-
n ü n k a nagy Szovjetúniőról és 
Sztálin elv ársról , aki fe lszabadí tot t 
bennünke t az állati e lnyomás alól. 

T a r t s u k szem előtt mindig a tanulás és 
az éberség jelentőségét. Elméleti tudás 
nélkül n e m tudunk éberek lenni. E két 
feladat e lválaszthatat lan. 

Ha tanu lunk , s ikerrel ha l adunk az ú j , 
szocialista Magyarország felé. É n is ta-
nulok, je lentkeztem erdészeti szákéret t -
» é g i " . Molnár Jud i t 

Székkutas . 

Gyapottermelési verseny 
Az egész ország dolgozói fokozott 

f igyelemmel kísérik a gyapot t termelé-
sünket , mely több r u h á t ad dolgozóink 
számára . A gazdaságaink közül a leg-
több fokozott gondossággal is végezte el 
a gyapo tmunká t , aminek nem marad t el 
az e redménye és m á r az első szakasz 
értékelése lilán szép e r edmények muta t -
koznak. 

Kiértékelve az eddig végzett munká t , 
azt a képe t k a p j u k , hogy a gazdaságaink 
döntő többsége jó munká t végzett. A 
versenyben a következő gazdaságok ér-
ték el a l eg jobb e redményt : 

Az ország legjobb állami gazdaságai 
a gyapot termelésben a sátorhelyi, sur-
ján i és békési ál lami gazdaságok. 
Megyénként: 

Baranya megyében: Sátorhely, Károly-
major, 

Bács-Kiskun megyében: Bácsbokod, 
Békés megyében: Békés, 
Csongrádban: Újváros, 
Fejérben: Mezöszilas, 
Hajdú ban: Biharkeresztes, 

Pest megyében: Bánszentmiklós, 
Somogy megyében: Tengőd, 
Szolnokban: Surján 

állami gazdaságok, melyek jó m u n k á -
jukér t megkapták . „A megye legjobb 
gyapot termelő á l l ami gazdasága" címet 
és a DÉFOSZ megyei t i tkárság vörös 
vándorzász la já t . Ezeken a gazdaságokon 
kívül a tolnamegyei tamás i á l lami 
gazdaság zászlót ugyan nem kap , de jó 
m u n k á j á é r t dicséretben részesül. J ó 
m u n k á t végeztek ezek a gazdaságok a 
vetés alá a talajelőkészí tés területén, jót 
felkészültek a növényápolás i m u n k á k r a , 
jól szervezték meg a növényvédelmet és 
a r r a kell, hogy tö reked jenek , h o g y . a 
továbbiakban is úgy végezzék m u n k á j u -
kat , hogy az e redményeikben ne legyen 
visszaesés. A többi á l lami gazdaságokat 
is a r ra kell, hogy ösztönözzék az elért 
e redmények, hogy a következő kiérté-
kelésnél a versenyben ők legyenek az 
elsők. 

Nagy Júl ia 

Jű miutküdmÉ^k^Ja gyümátét-
b ő s é g e s e n f i z e l e i l a b ú z a . 
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NAPONTA ADAGOLT 

TAKARMÁNYSQ 
E L Ő S E G Í T I A J Ó S Z Á G F E J L Ő D É S E T 

ÁLLAMI GAZDASÁGOK 
A szerkesztésért felel: 

Erdei Mihály főszerkesztő 
Szerkesztőség: Budapest, V., Kossuth 

Lajos-tér 11. 
Megjelenik havonta egyszer. 

Előfizetési díja: 
Egy évre 12.—- Ft 
Fél évre 6.— Ft 
Negyed évre 3.— Ft 
Egyes szám 1.— Ft 

A kiadásért felel: a Mezőgazdasági 
Könyv- és Folyóliralkiadó Vállalat 

igazgatója. 
Kiadóhivatal: Budapest, V., Vécsey-u. 4 

Telefon: 122-790. 
Magyar Nemzeti Bank egyszámla-

szám: 936 542. 
Hungária Hírlapnyomda 

Budapest, V., Bajcsy Zsilinszky-út 3t 
Felelős: Daka István 
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