
Éljen sokáig boldogan, vezesse még hosszú úton a mi harcunkat és győzelmünket, élvezze sokáig a dolgozóknak a 
világ minden részéből feléje áradó szeretetét a mi édesapánk, a világ békét akaró emberiségének reménye, a kommu-

nizmust építő szovjet nép szere telt vezére, drága Sztálin elvtárs. 
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.4 kenderesszigeti állami gazdaságba is ellátogatott a nem-
rég nálunk járt szovjet mezőgazdasági küldöttség egy cso-
portja. A küldöttség tagjai tanácsaikkal sokat segítettek a 
gazdaság dolgozóinak és vezetőségének. A szovjet küldöttek 
tanácsaiból máris sokat megvalósítottak a gazdaság 

dolgozói. 
A szovjet küldöttség tagja, Csernyenkó elvtárs 

a kenderesszigeti gazdaság birkájának gyapjúját nézi. 

Ellenőrzi a szántás mélységét Süle József, 
a mosonmagyaróvári állami gazdaság gépszerelője 

István Pál, a mezőhegyesi állami gazdaság állattenyésztési 
előadója sok hasznos javaslattal javítja 

a gazdaság munkáját. 

A poltavai terület pusztovojtovszki szovhozának dolgozói A kőbányai üzemegységben az abrakot is 
saját motorkerékpárjukon vadászatra indulnak , minden tehén aszerint kapja, ahogy tejel. 



Köszöntjük a 72 éves Sztálint 
g o b a , amióta az emberiség történelmét í r ják , nem élt és 

működői t a fejszalbadulit népeknek olyan vezetője, kinek 
haitása és befolyása szélesebb, mélyebb és maradandóbb lett 
volna, akit annyi százmilliók lelkes szeretete, megbecsülése 
övezett volna, minit a világ dolgozóénak vezérét és tanítóját , 
Szitáién!, — írta kélt évvel ezelőtt, a nagy Sztálin hetvenedik 
születés-napja a lkalmából Rákosi elvtárs. Most, amikor liet-
venke t t edk születésnapjára készülünk „napja ink Leninjé-
nek", e lmondhat juk, hogy a legutóbbi két év alat t megsok-
szorozódott az. a szeretet és bizalom, amellyel nemcsak a 
hata lmas Szovjetunió népei, a demokráciáit és szocializmust 
építő, felszabadult népek százm..,iói küldik neki lelkes üd-
vözletüket és jókívánságukat, hanem velük ünnepel és ör-
vend az egész világon mjnden igaz híve az emberi haladás-
nak, minden harcosa a béke szénit ügyének. 

Napja inkban ú j ra meg ú j r a meggyőződnek a világ dol-
gozói arról, hogy a nagy Sztálin vezette, a komimunjwnus-t 
diadalmasan építő Szovjetunió minden erejével harcol a né-
pek szabadságáért , a béke megvédéséért, az ú j háború ki-
robbantására törekvő imperialistáik a l jas tervelnek megniiusí-
tásáért. „Harcolni a békéért, harcolni az ú j háborúk ellen, 
leleplezni műiden, az ú j háború előkészítésére i rányuló tö-
rekvést, leleplezni mlnoen olyan törekvést, (hogy a háború 
tényleges e.ökészítésót a paci ' .zmus zászlaja alá rejtsék el: 
ez a 1111 fe ladatunk. — Nem akarunk sem a gyenge népek 
ellen kaiiapáos, sem az erös népek számára üliilö lenni. Műn-
ket nem lehet sem hamis zászlóval megtéveszteni, seim üvöl-
tésekkel megijeszteni." Tőbh minit húsz esztendővel ezelőtt 
hangzottak el ezek a sztálini szavak. Azóta ezekből ia szavak-
ból világraszóló, történelmet alakító telteik sarjadtaik és sar-
jadnak ma is. Telitek, amelyek gyarapították, s ma is nap-
ról-napra növelik a béke erőit, lefékezték és szüntelenül 
gyengítak most is a háború erőit. 

kommunizmus hatalmas építkezései, a Szovjetunió harca 
a békéért, a háborús törekvések ellen, a nemzetközi 

politika porondján , a felbecsülhetetlen és állandó segítség, 
támogatás a szocializmust építő és a még tőkés elnyomás 
alatt s.nyiődő dolgozóknak egyaránt, — mindez ragyogó 
bizonyítéka annak, hogy a népek szabadságának, békéjé-
nek, boldog jövőjének megingathatatlan erődje a Szovjet-
unió, s a béke legfőbb őre: a nagy szovjet nép és az egész 
világ dolgozóinak legdrágább, for rón szeretett vezére, „a 
hatalmas győzelmek gigászi szervezője", Sztálin elvtárs. 

Ezért fordul ha tár ta lan szeretette], hálával és bizalom-
mal Sztálin elvtárs felé a magyar dolgozó nép is, amelynek 
érzéseit híven •tolmácsolják Rákosi elvtárs szavai: a magyar 
nép Sztálin elvtársnak, s az ő hős népének köszönheti, hogy 
„annyi szenvedés után ú j ra visszatérít a békéjüket és sza-
badságukat védő nemzetek nagy családijába, oda, ahová 
történelmeinek legfényesebb lapja i utalták. Évszázadok óta 
először épí thet jük szabadon és függetlenül a magyar hazát, 
épí thet jük a dolgozó nép, a munkás , a paraszt , a haladó 
értelmiség érdekéhen és boldogulására. A hálás magyar 
nép soha nem felejti el, hogy szörnyű eleséhségében, a 

fasiszta baiibárok kiverése után a Szovjetunió és a nagy 
Sztálin segítőkeze állította talpra." 

C ¿ívébe zárta a magyar nép Sztálin elvtársat, „Sztálin 
apánkat». Erről tanúskodnak az ipari 'munkások példamu-

tató vállalásai, az ál lami gazdaságok, a gépállomások dol-
gozóinak, a termelöcsoportok tagjainak s a még egyénileg 
dolgozó parasztoknak is száz meg száz felajánlása Sztá-nn 
elvtárs hetvenkettedik születésnapjára. S azt is bizonyí t ják 
ezek a fe la jánlások, munkavál lalások, hogy a magyar dol-
gozók is megértet ték: azzal fejezik ki igazán szeretet ükeit 
és há lá juka t Sztálin elvtárs iránit, ha még jobban helytáll-
nak mindennapi 'munkájukban, ál landóan növelik a ter-
melésben elért eredményeiket s az edd-ginél sokkal nagyobb 
gondot ford í tanak szakmai és politikai képzettségük foko-
zására. 

Állami gazdaságaink is lelkes fe la jánlások jó teljesí-
tésével készülnek Sztálin elvtárs hetvenketteduk születés-
napjára . Több állami gazdaságban vállalták a do.gozók, 
hogy a Szovjetunió .szovhoza.nak példája nyomán beveze-
tik a tehenek háromszor i fejősét, alkalmazzák a tejhozam 
emelésének jól bevált egyéb szovjet módszereit is, tu.te.je-
síiuk sertéstenyésztés!, építkezési tervüket. Szűrte egyet.cn 
felajánlásból sem hiányzik a dolgozóiknak az az ígérete, 
hogy jobb tanulással is ki aka r j ák fejezni há lá jukat és sze-
retetüket Sztálin elvtárs iránt. Sok ' felajánlásban megfogad-
ták az állami gazdasági dolgozók, hogy szívós harcot indí-
tanak a munkafegyelem megszü ar dít ás áért, mer t állami 
gazdaságaink erősöltésének, fej lődésének is a munkafegye-
lem lazasága az egy.k legveszedelmesebb hátráltatóija. 

LTgyre több állami gazdaságból érkezik m á r hír arról, 
hogy sJíeresen dolgoznak a Szitáiul elvtárs születés-

napjára lelt felajánlások teljesítéséért. Jól harcolnak az 
eddigi 9 lüeres átlag 12 literre való felemeléséért a kin-
csédi állami gazdaságban. Rákosi elvtársnak tett ígéretük 
felelősségének tudatában dolgoznak a sárűbesnyői állami 
gazdaság csikóstelepi sertéstenyésztő brigádíjának tagjai is, 
akik azt vállalták Sztálin elvtárs születésnapjának liszté lé-
tére, hogy a tervükben előirányzott 70 darab, tenyésztésre 
a lkalmas süldő helyett 130-at adnak át év végéig. 

A december 2l - re tett fe la jánlások ¡teljesítésóért folyó 
harc már eddig is előbbre vitte állami gazdaságainkban a 
lilbák kijavításának, a termelés fokozásának ügyét. 
A z állami gazdaságok dolgozóin és elsősorban a ikommu-

nisták példamutatásán múlik, hogy a hátralévő 
napokban még jobb eredmények szülessenek a fel-
a jánlások teljesítése során. Ha a,z állami gazdaságok dol-
gozói, é lükön a kommunis ta dolgozókkal, egy pillanatra 
sem feledkeznek meg arról, hogy felajánlásaik méltó telje-
sítésével egész dolgozó népünk további felemelkedésének, 
a béke megvédésének szent ügyét szolgálják, akkor hirde-
tik igazán a december 2l - re elért eredményeik s munká-
juknak az azután sem csökkenő lendülete, hogy t u d j á k és 
érzik, mit jelenít a magyar népnek is az egész világ dolgo-
zóinak for rón szeretett jótevője, vezére, a bölcs, a nagy 
Sztálin. 

„ A z utóbbi évek alatt, azóta, hogy Lenin nélkül dolgozunk, nem ismerünk mun* 
kánkban egyetlen olyan fordulatot, politikánkban cgyellen olyan, valamennyire is nagy^ 
szabású kezdeményezést, jelszót, irányt, melynek szervezője ne íóziálin elvtárs volna, hanem 
valaki más." (Kirov) 
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O l v a s s u k a lapot, í r j u n k n e k i Mi is k é s z ü l ü n k 
Sztálin e lvtárs szü le tésnapjára Az «Állami gazdaságok» még a mai 

napig sem lít t olyaa nélkülözhetetlen 
segítőtársa, tanítója a dolgozóknak, 
mint ahogy a r ra szükség lenne. Szám-
talan helyen nem is ismer.k a dolgo-
zók. A szabadsághegyi Vörörs Csillag 
üdülőben például 5 állami gazdasági 
dolgozó üdült november végén és kö-
zülük egyetlenegy sem hallott még a 
lapról. 

Természetesen ha egy lapot nem 
ismernek, nem szeretnek úgy. mint 
kellene, abban elsősorban a lap hibás. 
Olyanná kell lennie, hegy szeressék a 
dolgozók, kér jék segítségét, tanácsait, 
fordul janak hozzá bizalommal. Az is 
igaz azonban, hogy amíg egy l .po t 
nem ismernek, addig nem szerethet-
n .k . És itt sok tennivalójuk van az 
á.laini gazdaságok vezetőinek, a pá. t 
és tömegszervezeteknek. Saját mun-
kájukat is elősegítik azzal, ha a Ihpoi 
megismertetik a dolgozókkal, hisz a 
lap — mínd .n gyengesége ellenére is 
— sok segítségei tud adni úgy a ve-
zetőknek, mint a dolgozóknak. Külö-
nösen ezután, mert az «Állami gazda-
ságok» január egytől gyakrabban, két-
hetenként jelen.k meg — azon le-
szünk, hogy gazdagabb tarlatommal, 
szibb formában . S azért, mert az or-
szág kü.önböző részein lévő gazdasá-
gok életével foglalkozik, tanulhatnak 
belőle az állami gazdaságok dolgozói. 

A lap azonban akkor nyúj tha t iga-
zán sokat olvasóinak, akkor lehet 
egyre jobb, ha azt maguk a gazdasá-
gok dolgozói í r ják . Ha a dolgozók le-
veleikkel ker .s ik fel, melyekben meg-
ír ják tapasztalataikat, jő munkamód-
szereiket, a meglévő h ibákat s lelep-
lezik benne a lii. ákat , a soraik között 
lévő ell. nséget. A szerkesztőség akkor 
tud jó munká t végezni, ha maguk a 
dolgozók h ív ják fet figyelmét a gazda-
ságokban lé \ő eredményekre, vagy 
hibákra, de éppen így a lapban meg-
lévő hibákra is. Csak így tud juk ja-
vítani a lapot s azt hisszük, ebből a 
gazdaságuk dolgozóinak is hasznuk 
van, hisz többet tanulhatnak belőle, 
javíthatnak munká jukon azzal, hog> 
megismerkednek a más gazdaságok 
dolgozóinak tapasztalatával. 

Az «Állami gazdaságok» szerkesztő-
sége elvárja azt a segítséget olvasói-
tól, mert tudja , hogy ezt a dolgozók 
meg is ad ják . Biztosak vagyunk ab-
ban, hogy a dolgozók húála ta ikkal , 
híradásaikkal, tar talmas leveleikkel 
akar ják segíteni, jobbá tenni a lapot. 
Az «Állami gazdaságok» pedig igyek-
szik ínég jebban tanítani, tájékoztatni 
a gazdaságok dolgozóit, hogy így vi-
gyük előre közös ügyünket: az á laini 
gazdaságok m u n k á j á n a k mielőbbi 
megjavítását. 

A közelgő nagy ünnep elé itt a kin-
cséül állami gazdaságban mi s -m né-
zünk tétlenül. Az őszi mé yszántás-
ban idáig egy kis lemaradásunk volt, 
de úgy hozzáfogtunk most a munká-
hoz, hogy mire a levelemet olvassák 
az elvtársak, akkorra már nem lesz 
szántatlan föld íiá-unk egy talpalat-
nyi sem. 

Aztán itt vannak m á r a téli idők, 
amikor a földön dolgozó emberek be-
szorulnak a határból. Mi úgy használ-
juk ki ezeket a napokat, hogy tanfo-
lyamot indítot tunk a brigádvezetők 
részére, ahol különösen azt tanú hat-
ják m a j d meg, hogy miképpen kell 
úgy dolgozni jövőre, hogy a tervet si-
keres n fejezhessük be. De nemcsak 
a brigádvezetők tanulnak, hanem a 
gazdaság minden dolgozója s ők egy 
külön tanfolyamon gyarapí t ják szak-

Ütéves tervünk végrehaj tásában és 
a közellátás területén lévő nehézsé-
geink leküzdésében nagy szerepe van 
az állattenyésztésnek, amely erős és 
gondos munkát követel meg tő-ünk, 
ha tervünket teljesíteni akar juk . 

Én sertésnevelő vagyok. Van 150 
db. süldőm. Nagyon szeretem őket és 
gondosan nevelem, mert tudom azt, 
nogy az én m u n k á m is hozzájárul a 
közellátás területén levő nehézségek 
.eküzdéséhez és ötéves tervünk teljesí-
téséhez. Én m á r há rom éve vagyok 
sertéstenyésztő. Bizony ezen idő alatt 
10 férf i is otthagyta a sertéstenyész-
tést. Én úgy érzem, hogy jó munkám-
mal úgy hétköznap, mint ünnepnap 
meg kell állnom a helyemet, mert 
csak így tudjuk teljesíteni a sertéste-
nyésztésre készített tervünket. Tudom 
azt, hogy ha többet terme.ünk, minden-
kinek több jut az aszta ára. És éppen 
azért azon igyekszem, hogy az elhul-
íási sázalékot a legminimálisabbra 
csökkentsem. Sőt vállaltam, hogy az 
elhu-lási százalékot 0.5 százalékról 0.3 
százalékra csökkentem. Ezt teljesítet-
tem is. Most azon dolgozom, hogy a 
0.3 százalékot is lecsökkentsem. 

Szeretem nagyon a sertésitenyész'ést. 
Állandóan fog.alkozom az á lategész-
ségügy tanulmányozásával . Ennek az 
eredménye lett az, hogy felajánláso-
mat teljesíteni, sőt túlteljesíteni tu-
dom. Jelenleg húgommal együtt dol-
gozom a sertéstenyésztésben és mun-
kánk után k tten 1250 Ft-ot kapunk 
havonta. Édesapám is 070 Ft-ot ke-
res úgy, hogy egy hónapban 1700 
Ft-ot viszünk haza. Ez azt igazolja, 
hogy mi nők, ugyanúgy meg tudjuk 
állni helyünket az állattenyésztésben 
és tudunk is annyit keresni, mint pél-
dául Borbély Sándor, akivel együtt 
dolgozunk. 

mai tudásuk fejlesztése mellett politi-
kai ismereteik, t is. Sztálin elvtárs 
születésnapjára még tanulmányi fel-
a j á n ásókat is tettek, mert tudják , 
hogy tudásuk növ-elésével s jobb 
munká jukka l ők is hozzájárulnak a 
béke táborának erősödéséhez. 

A tehenészet dolgozói munkafel-
a jánlásban vállalták, hogy fejési átla-
got 9 literről 12-re emelik. Néhányan 
már eddig is értek el eredményekel. 
Elsősorban Kovács János, Major Ist-
ván és F . lber Mátyás. Nóvák Mária, 
az állattenyésztési technikusunk 
igyekszik minden állattenyésztési dol-
gozónak segítségére lenni, hogy fel-
a jánlásá t telj-síthesse. És a dolgozók 
az ő segítségét fel is használ ják; fel-
ajánlásaikat teljesítik is. 

Des'.ts József Kincséd 

Bezzeg a múl tban n e m így volt. Fil-
lérekért dolgoztunk és e mellett még 
há tunk mögött állt a botosgazda. És 
ha nem mi nt a m u n k a úgy, ahogy ő 
szerette volna, ínég oda is suhintott. 
De én nem csak arról akarok beszélni, 
hogy a húgommal mi nők 1200 Ft-ot 
keresünk, hanem arról is, hogy mun-
kánkkal mint nők, az állattenyésztés-
ben is a békéért vívott harc első vo-
nalában harcolunk, és követjük azok-
nak a szovjet asszonyoknak és leá-
nyoknak példádját , akik a háború 
alatt a legnagyobb nehézségek köze-
pette is megáttták helyüket és nagy-
szerűen dolgoznak most is. Az ő pél-
dájukat követve akarok én is olyan 
harcossá válni, mint a szovjet asszo-
nyok és leányok. 

Menyhárt Teréz 
sertéstenyésztő 

Bábolnai Állami gazdaság 

Építkezik gazdaságunk 
A bakanypö'.öskei állami gazdaság 

megkapta azt a fűrészt, amit eddig a 
ku 'ákok hasznátlak, s amivel most a 
rönköt magunk erejéből földolgoz-
zuk. Erre nekünk nagy szükségünk 
van, mert 200 db. fejőstehén részére 
istállót, 2000 db. baromfi részére he-
lyiséget csinálunk. Ehhez kap tunk 
téglát, közfalaknak p-dig magunk csi-
nál tunk vályogot. Mi tudjuk, hogy 
építkezés né-kül nem lehet állatállo-
mányunkat továbbfejleszteni, azért 
aka runk — főként saját erőnkre tá-
maszkodva — minél többet építeni. 

Nemes János üzemegységvezető 

Ezerhétszáz forintot viszünk haza 



Rákosi Mátyás elviáts; 

A munkafegyelem lazasága jelenleg 
egyik legnagyobb fékünk 

Rákosi Mátyás elvtárs, dolgozó né-
pünk szereted vezére a párt Központi 
Vcz-tőségi ülésén nagyjelentőségű be-
szédet mondot t . Beszeuének eg^ik ré-
szeben mezőgazdaságunk szocialista 
átszervezésével s állami gazdaságaink 
he.yzetével foglalkozott. A következő-
ket monuot ta : 

Ami a mezőgazdaság szocialista 
szektorát illeti, tej lődésunk az idén is 
gyors volt. Az áitami gépállomások 
t raktorainak száma 47 százalékkal 
nőtt és most már vontatókkal együtt 
öáÜO darab. Az á lann gazdasagok 
szántódéiiiiete most már 864.Out) hold, 
amibői a tu ia jdonképtn i állami gazda-
ság 772.000 ho.d, a 'többi szakokta 'ási 
gazdaság stb. Az állami gazdasagok 
most már jelentékeny részben tago-
sítva vannak. Gyors fejlesztésük lé-
nyegében befejeződött, 

rá térhetünk az eddig elért eredmények 
megszilárdítására. 

Úgy a gépállomások, mint az álla-
mi gazdaságok még mindig azokban a 
gyermekbetegségekben szenvednek, 
melyek részben gyore növekedésük 
velejárói: gyenge még a szervezetük, 
a munka megszervezése és főleg gyenge 
a munkafegyelem. Ezek a bajok olyan 
méretűek, hogy gyors kiküszöbölésük 
mezőgazdaságunk továbbfej ődésének 
elengedh-tet.en követelménye. 

Rákosi elvtárs hosszasan foglalko-
zott a munkafegyelem kérdésével, 
mely egész népgazdaságunk egyik igen 
fontos problémája. A munkafegyelem-
ről a köv-tkezőket mondot ta : 

A legnagyobb nehézségeket a szö-
vetkezetek-ben — de hozzátehetjük, 
az állami gazdaságokban, gépállomá-
sokon és az iparban is — a rossz 
munkafegyelem, pontosabban a 
munkafegyelem meglazulása okozta és 
ezért részletesebben kitérek e kérdés-
re. 

A kapitalista időkben a munka-
fegyelemről gondoskodott a haj-

csárok egész hada, 

a felügyelők, botosispánok, a csend-
őr, de főleg a munkanélküliség és 
velejárója: a dolgozó tömegek nyo-
mora. Mindenki emlékszik még az 
embervásárok, köpköc.ők reményte-
len tömegére, vagy azokra a munka-

nélküliekre, akik reggelenként a gyá-
rak kapui előtt lestek, hogy kapnak-e 
valami munkát . Elsősorban a munka-
nélküliség réme, a fenyegető nyomor, 
az éliség kényszerítette a falu és a 
város munkásai t arra, hogy a tőkés 
számára a legnagyobb fegyelemmel, 
e re jük .megfeszíilésével dolgozzanak. 

Ez így van ma is a kapitalista 
Európában, de így van az Egyesült 
Államokban is, ahol a fegyverkezés 
fokozása miatt naponta tízezrével 
dobják utcára azoknak a békeipa-
roknak a munkásai t , amelyek elől a 
haditermelés e-harácsolta a nyersanya-
got. 

Nálunk nincs munkanélküliség. 

Ellenkezőleg. A termelés növekedésé-
vel párhuzamosan nő a munkáske-
reslet. Az idén például a bérből és a 
fizetésből élők száma havonta 21.000-
rel növekedett. Ez egy évre kivetítve 
több mint egynegyedmillió ú j mun-
kás és alkalmazott . Ebben a számban 
n incsenek 'benne a középiskolákba, az 
egyetemekre, vagy az átképzős tanfo-
lyamokra járók tízezrei, akiknek je-
lentékenj ' része néhány évvel ezelőtt 
mint munkakereső j-lentkezett vőlna. 
A munkáshiány következtében most 
könnyű munkát kapni. Ha valakit ma 
fegyelmezetlenség miatt eltávolítanak, 
holnap már tíz helyen is munkába 
állhat. Még az is előfordul, hogy 
egyik vállalat a másiktól csalja el a 
munkásokat . Ez azt eredményezi, 
hogy különösen az ú jonnan munkába 
állók egy része, akiket már nem fe-
gye mez a régi kapitalista kényszer és 
még nem fegy lmez a szocialista ön-
tudat, kihasznál ják ezt a helyzetet. 
Nem törődik a munkával , nem dol-
gozza ki a munkaidőt , későn érkezik, 
korán hagyja abba a munkát , gyak-
ran kimarad, nem vigyáz a gépre, 
nem vigyáz a termelés minőségérc. Ha 
emiatt felelősségre vonják, továbbáll 
és másnap már ú j munkahe 'yen foly-
talja eddigi fegyelmezetlenségét. 

Mi az utolsó hónapokban 

napirendre tűztük a munkafegyelem 
megszilárdításának kérdését. 

A tapasztalat az mul'.atja, hogy az 
eddigi rendszabályok nem hoztak 
megfelelő eredményt. Kiderült, hogy 
igazgatóink még nem ismerték fel en-
n . k a kérdésnek a je entőségét. So-

kan azt hiszik, hogyha lazán és el-
nézően kezelik a legyelmezetleneket, 
akkor attól megjavulnak. A tapaszia-
lat az ellenk-zojet Pizonyítja. A laza, 
e-néző kezelés következtében romlik 
a munkalegyeleni. Az ellenség is rááll 
erre a vonalra. N-m egyszer tapasz-
tal juk, hogy az a munkavezető, aki 
tőkés idóoen lelkesen hajcsárkodott , 
most a lazaság és elnézés szószó ója. 

Ugyanakkor azt is tapaszta. juk, 
hogy az öntudatos, fegyelmezett mun-
kások egyre él-sebben és öntevéke-
nyen lépnek fel a fegyelmezetlenek ét-
in. Nemcsak azért, mert a í egyeme-
z-tlenség következtében ők is szenved-
nek, kevesebb az eredményük, keve-
sebb a keresetük, hanem mert megér-
tik, hogy 

a munkafegyelem meglazulása az 
egész szocialista építést, az ország 

felvirágoztatását hát rá l ta t ja . 

Azt is tapasztal ják az öntudatos mun-
kások, hogy az ilyen fegyelmezet en a 
saját igazolására folyton elégedetlen, 
dohog, hangoskodik, a kákán is cso-
mót keres és lényegéb. n az ellenség 
szócsövévé válik. Ez is hozzájárul t 
ahhoz, hogy pé-clául a bányász elvtár-
sak a lógosok, kimaradók, a «bumli-
zók» ellen olyan élességgel léptek fel, 
amely még bennünket is meglepett. 

A legfontosabb fegyelmezési esz-
köz — ismételjük — annak a szel-
lemnek a kialakulása, amely elítéli, 
megbé.yegzi a fegyelmezetlenséget, 
ame yb-n a fegyelem megsértése, iga-
zolatlan kimaradás , selejtgyártás szé-
gyen és gyalázat. Azzal szemben, aki-
nél a figyelmeztetés és meggyőzés, a 
fegyelmezett munkások példamutatá-
sa nem használ, természetesen 

keményebb eszközöket fogunk igénybe 
venni, 

különösen mert o yanok is akadnak 
közöttük, akikről fel kell tételeznünk, 
hogy fegyelm.zetlenségük tudatosan 
szocialista építésünk ellen irányul. 
Ezeket a rendszabályokat, mint arról 
nap-nap után meggyőződhetünk, ma-
guk a fegyelmezett dolgozók követelik 
tőlünk. 

A munkaf gyelem lazasága je'enleg 
egyik legnagyobb fékiink. Minél ha-
marább teremtünk e téren rendet, 
annál erőteljesebb lesz további fejlő-
désünk. 

« H a most vég ié függet lenül é lünk , szabad hazánkban n y u g o d t a n és s iket te l é p í t h e t j ü k a 

j o b b j ö v ő t , azt nemcsak annak köszönhet tük , hogy mind ig b i z t o n számíthattunk a nehéztégek 

leküzdésében Sztál in megértő segítségére, hanem annak is, hogy v é d e t t bennünke t , ved te b é k é n k e t 

a hatalmas Szov je tun ió pajzsa.» (Rákos i ) 
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É n , a p á r í i i i k á r k ü l ö n ö s e n í e l e l ő s v a g y o k . . . 

Amikor olvastam a Szabad Népben 
azokat a leveleket, melyeket az állami 
gazdaságok dolgozói írtak arról, hogy 
a naplopókat és a tolvajokat nem IÜ-
rik meg maguk között a gazdaságban, 
nagyon elgondelkoztam. Azért, mert 
azokért a t ibákért, ami a munkafe-
gyelem terén van az állami gazdasá-
gokban, a gazdaság pártszervezete is 
felelős. Engem, mint a gazdaság párt-
szervezetének titkárát egészen közvet-
lenül érinte tek ezek a levelek, mert a 
mi gazdaságunkban is sok a hiba a 
munkafegyelem terén és ezért én is fe-
lelős vagyok. 

Már tettünk mi is valamit ezen a 
téren. Több esetben fegyelmit indítot-
tunk a hanyagok ellen. Sokszor egyé-
nileg is elbeszélgettünk azokkal a dol-
gozókkal, akik valamilyen hibát kö-
vittek el, s ennek volt is eredménye. 
Például: Szőlősi ts'ván lófogatos 
Veszprémből szalonnát hozott a gazda-
ság részére, s ebből körülbelül másfél 
kilót ellopott. Mikor megtudtuk, én 
behivattam a pár'irodába, beszéltem 
vele. Szőlős': bevallotta bűnét] a sza-

lonnát visszahozta és megígérte, hogy 
többet nem fog ilyesmit csinálni. Sző-
lősi azóta tévedését jó munkával hely-
rehozta. Úgy gondoltam, hogy ezzel a 
módszerti I a többi dolgozóknál is le-
het eredményt elérni. Azonban a ta-
pasztalat azt mutatja, hogy ez a mód-
szer egyedül nem mindig jó. Hogy ez 
mennyire iyy van, azt Váradi Imre bri-
gádvezető példája muta'.ja a legjob-
ban. Ez a Váradi részeges, állandóan 
be van rúgva, emiatt elhanyagolja a 
brigádot, rosszul vezeti a brigádban 
dolgozók teljesítményét, s így a dolgo-
zók csak késve, sok reklamálás után 
kapják meg a fizetésüket, ami termé-
szetesen kihat a termelőmunkára is. 
Például a cukorrépa szedésénél húszan 
dolgoztak egy brigádban. Ezek közül 
tizenöt fizetés után a munkaidő alatt 
négyes-ötös csoportban bejár a bérel-
számolóba fizetést reklamálni. Mégis 
ez a Váradi a mai nap is brigádvezető. 
Igaz, egyszer kapott 25 forint bünte-
tést és megmondtuk neki, hogy levál -
juk. Ekkor megígérte; hogy ezentúl 
nem iszik, megjavul. Erre a gazdaság 

vezetősége opportunista módon elen-
gedte neki a büntelést, nem is váltot-
ták le. Ehhez én, mint a pártszervezet 
titkára is hozzájárultam. Ami a leg-
nagyobb hiba, hogy minderről a dol-
gozóknak nem beszéltünk, pedig nagy 
volt köztük a felháborodás. Jó ember 
akartam lenni egyesek elölt, s közben 
nem vettem észre, hogy szembekeiü-
lök a becsületes dolgozókkal. De most 
már miután többet foglalkoztam ezzel 
a kérdéssel, látom a hibámat, látom, 
hogy csak akkor leszek jó párttitkár, 
ha cdciposan foghükozom a ddjozók 
vélemény évii és a becsületes dolgo-
zókra támaszkodva, megalkuvás nél-
kül járok el azokkal szemben; akik 
hibát követnek el. Természetes emil-
lett meg kell javítani a népnév lő 
munkát, mert csak így tudunk olyan 
légkört kialakítani a gazdaság an, 
hogy a becsületes dolgozók maguk kö-
zösítsék ki közülük a naplopókat és 
a tolvajokat. 

Nyőgéri István 
Küngősdi Állami Gazdaság 

párt t i tkára 

Jelenleg háromszor fejünk, a tehenek ellése után pedig négyszer 
A bólyi gazdaság tehené-

sze,e száznatvan da-
rabból áll. Részben felvá-
sárlás ez, részben saját 
nevelésünk. A fejési ered-
ményekkel nem igen di-
csekedhetett eddig u gazda-
ság. Csak amikor a szov-
jet elvtársak Pécsre is el-
látogattak és előadást tar-
todak arról, hogy a Szov-
jetunióban milyen módon 
emelik a tejhozamot, at-
tól a naptól kezdve fog-
lalkoztunk azzal a gondo-
lattal, hogy átvesszük a 
szovjet tapaszfalatokat és 
bevezetjük a szovjet fejé-
si módszert. 

Azonnal rátértünk tehe-
neink háromszori takar-
mányozásra és három-
szori fejésére, aztán beve-
zettük teheneinknél a fe-
jés előtti 1—3 perces úgy-
nevezett melegvizes tőgg-
masszást és a fejés utóm 
pedig az egyperces utó-
tőgymasszást, valamint a 
csepegtetési. A takarmány 
összeállítását a tehenek 
kora, súlya és tejhozama 
szerint állítottuk össze. 
Így tehát teheneinknek 
adunk naponta életfenn-
tartó alaptakarmányt, 
azonkívül hat és fél liter 
tejre a következő abrak-
mennyiséget: huszonöt ki-

ló nyers répaszelet, 10 ki-
ló tengeri-silót, 1 kiló pely-
váit. Ebbe az úgynevezett 
pácba beleteszünk fél kiló 
olajpogácsát, fél kiló kor-
pát. Az egészei jól össze-
keverjük és füUesztjük. 
Ezután a tehenek minden 
liter tejre negyven deka 
pótabrakot kapnak. Ez a 
pótabrak-keverék a követ-
kezőkből tevődik össze: 15 
deka tengeridara, 15 deka 
korpa és 10 deka olajpo-
gácsa. 

Bevezettük tehát tehe-
nénél az egyedi takar-

mányozást, meiy régi pro-
blémája volt nemcsak a 
mi gazdaságunknak, hanem 
az egész megyének általá-
ban. 

A szovjet módszer átvé-
telével az eddigi 8.2 lite-
res fejési átlagunk felug-
rott 11 literre. Ez számok-
ban kifejezve egy fejőste-
hén után naponta 2.8 liter, 
100 tehén után napi 280 
liter, egy év alatt pedig 
84.000 liter tejet jelent 
népgazdaságunk számára. 
Meyianultuk tehát az itt-
járt szovjet elvtársaktól 
hogy a tehenek tejelése a 
jó ápoláson, a jó tartáson, 
a többszöri fejesen és a 
jó takarmányozáson mú-
lik. 

XJ ogy még az eddiginél is 
több tejet nyerjünk, 

megkezdtük a vemhes 
üszők és a tehenek előké-
szítését a jó tejelésre. A 
teheneket és a hasas üsző-
ket két hónapos vemhes-
ségi idejükben az előbb 
említeit életfenntartó ta-
karmányt kapják és az 
előző fejési időszakban 
adott tejmennyiségnek 
megfelelően adjuk az ab-
rak mennyiséget. így elér-
hetjük azt, hogy a tehén 
tejtermelését jelentősen fo-
kozzuk. Ezt az abrakot a 
leellés után is megkapja a 
tehén, mindaddig, amíg 
egy bizonyos tejmennyi-
ségnél meg nem állapodik. 
Akkor fokozatosan annyi-
szor negyven deka abra-
kot adunk neki literen-
ként, amennyi tejet ad a 
hat és fél literen felül. Így 
készítjük elő a vemhes te-
heneket, a szovjet mód-
szer szerint, s ha legköze-
lebb eUenek, nem há-
romszor, hanem négyszer 
etetjük és négyszer fejjük 
naponta. A napi négyszeri 
etetéssel és fejéssel tizenöt 
—húsz százalékkal tudjuk 
emelni további tejtermelé-
sünket. 

emcsak tejtermelésünk-
ben, hanem a tej fel-

használásában is bevezet-
tük az élenjáró szovjet ta-
pasztalatokat. November 
elsejével megkezdtük a 
mesterséges borjúnevelést. 
Az újszülött borjakat be-
tesszük a mesterséges bor-
júnevelő istállóba, ahol 
két hétig teljes fejet iszik, 
két hét után pedig fokoza-
tosan teljes és fölözött te-
jet kap a borjú. 

TA olgozóink eleinte ide-
genkedtek az új mód-

szer bevezetésétőt, de 
amint látták és tapasztal-
ták a szovjet módszerrel 
elért szép eredményeket, 
egymás között párosver-
senyeket indítottak, hogy 
ezzel is hozzájáruljanak az 
ötéves terv maradéktalan 
megvalósulásához. Most 
már a bólyi gazdaság va-
lamennyi dolgozója látja 
és tudja, hogy szovjet elv-
társaink milyen óriási se-
gítséget nyújtottak nekünk 
akkor, amikor elmondták 
tapasztalataikat és eddig 
elért eredményeiket, hogy 
az ő nyomukon haladva, 
mi is megközelíthessük 
azokat. 

Izméndi János 
állattenyésztési se-

gédagronámus 
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Tegyük jövedelmezővé állattenyésztésünket 
A mezőgazdaságban dolgozó embe-

rek között talán egyetlen egy sincs, 
aki ne tudná, hogy a mezőgazdasági 
üzemek igazi jövedelmüket nem a 
növénytermelésből önmagából, ha-
nem a termelt növényeknek, takar-
mányoknak, abrakoknak, állatok ál-
tal való felhasználásából, hússá, zsír-
rá, tejjé, gyapjúvá való átalakításából 
nyerik, fgy van ez a kisüzemben is, 
de mégjobban így a nagyüzemben, 
különösen a szocialista nagyüzemben. 
A szocialista mezőgazdasági nagy-
üzem fejlet tebb állattenyésztést biz-
tosít s a fejlettebb állattenyésztés ked-
vezően hat vissza magára az egész 
gazdaságra, annak fejlődésére. A 
Szovjetunió szovhozainak és kolhozai-
nak több évtizedes gyakorlata ezt már 
fényesen bebizonyította. 

Amikor a nyáron itt jár t hazánk-
ban a szovjet mezőgazdasági kiildött-

Elsősorban az állatok adagját kell 
megállapítani, mégpedig úgy, hogy 
biztosítsuk vele az állat létfenntartása 
mellett az elérhető legmagasabb ter-
melést is. 

Az állatok adagját — különösen a 
fejősteheneknél — egyedenként álla-
pítsuk meg, mert minden állatnak 
más és más a takarmányértékesítőké-
pessége. De az egyedi takarmányo-
zásban előírt adagot takarmányozási 
időszakonként is változtatnunk kell, a 
jószág változó életszükségleteinek és 
termelésének megfelelően. Különö-
sen ügyeljünk arra, hogy soha ne 
koplaljon az állat, még rövid ideig se, 
mert már néhány hetes hiányos ta-
karmányozás is tönkre teheti a jó-
szág egész fejlődését, és termelését. 
Különösen áll ez a növendékállatok-
nál! 

A helyes takarmányozáshoz elen-
gedhetetlen az olcsó, természetes ta-
karmányok biztosítása. Itt elsősorban 
a réteknek, legelöknek, zöld, szálas 
és vizenyős takarmányoknak, vala-
mint a silónak van nagy jelentősé-
gük, Ezek adják a takarmányozás 
alapját . 

Minden gazdaság gondoskodjon 
takarmányról 

Sajnos jónéhány állami gazdaság-
ban mégsem termelik meg azt a ter-
mészetes takarmánymennyiséget , ame-
lyikre szükségük lenne. E gazdaságok 
veztői azt hiszik, hogy vásárlás út-
ján is biztosíthatják szükségleteiket. 
Pedig vásárolt t akarmányra építeni 
az állattenyésztést igen veszedelmes 
vállalkozás. Egyrészt, mert rendkívül 
drága, másrészt pedig mert nem biz-
tos! Arra törekedjünk, hogy vásár-
lásra egyáltalán ne, vagy csakis ki-

ség, ma jdnem minden állami gazda-
ságban azt a megszívlelendő tanácsot 
adták a gazdaság vezető.nek, hogy — 
fejleszteni, fejleszteni az állattenyész-
tést! 

Nem véletlen, hogy különösen erre 
hívták fel figyelmünket, mert gazda-
ságvezetőink és az állattenyésztés dol-
gozói eddig — vall juk meg őszintén 
— nem sokat törték magukat az ál-
lattenyésztés fejlesztéséért. Nem so-
kat gondoltak arra, hogy biztosítsák 
vagy éppen fokozzák az állattenyész-
tés jövedelmezőségét. 

A szovjet küldöttek észrevételei és 
tanácsadásai után, ma már azonban 
állami gazdaságaink egyik központi 
feladata éppen a fejlett, jövedelmező 
állattenyésztés megszervezése lett. Ál-
lami gazdaságaink zömében meg van, 
a jövedelmező állattenyésztés felté-
tele. 

egé&zítésképpen szorul junk és akkor 
is csak hizlaláshoz szükséges abrak-
takarmányt kelljen máshonnan be 
szerezni. 

Az állatok hizlalásához egyébként, 
s mint ahogy a szovjet mezőgazdasági 
üzemek gyakorlata bebizonyította, — 
a sertcshízlaláshoz is, nagyobb mér-
tékben és jó eredménnyel használ-
ha tunk több zöld, vizenyős és s'lózott 
takarmányt , amit feltétlenül sajátma-
gunk termesszünk meg. A Szovjetunió 
állattenyésztői a hizlalás első idősza-
kában a t akarmány több mint 60 szá-
zalékát szálas- és egyéb nem-abrak 
takarmányból al í t ják össze. S éppen 
ezért kell elítélni azokat a gazdaság-
vezetőket, akik elhanyagolták a siló-
zást. 

Szívleljük meg a szovjet állatte-
nyésztők tanácsát: —- ahhoz, hogy ál-
lami gazdaságainkban a sertézhízla-
lást az eddiginél jobban kiterjesszük, 
az szükséges, hogy a gyökér, gumós 
és siló takarmányokat nagyobb mér-
tékben használ juk a hízók eKtésére. 

A jó takarmányozás további felté-
tele a takarmányok veszteségnélküli 
betakarítása, tárolása, valamint jó 
előkészítése. Sok állami gazdaság-
ban sajnos ezzel sem sokat törődn.k . 

A tolnamegyei várdombi állami 
gazdaságban például a t hcnek csak 
4—5 liter tejet adnak. Persze, mert a 
t akarmányuk a csupasz legelő és né-
hány villa esőverte, kilúgozott másod-
vetésű csalamádé. Pedig ha a gazda-
ság vezetőj: ezt a csalamádét idejé-
ben hordatta volna be, jól tároltatta 
s m a j d felszecskáztatta volna, ned-
ves répaszelettcl pácot csináltatott 
volna belőle, akkor a tehenek tejho-
zama 15—20 százalékkal emelkedett 

volna. És erre nem is kellett volna 
jó formán semmi többletkiadás! 

Amikor az állattenyésztés jövedel-
mezőségiének megjavításáról beszé-
lünk, nem hal lgathat juk el a miinka-
fegy-lem kérdését sem. Az ál atok 
pontos etetése, itatása, ápolása, a te-
henek napi három vagy ennél több-
szöri fejése, a gondosan végzett tőgy-
masszázs, a kocák egy ivarzás alatti 
kétszeri bugatása, a takarmánykeve-
rék előirányzatának pontos betartása, 
a betegségek elleni megelőző intézke-
dések tökéletes végrehajtása, a fel épő 
betegségek azonnali megszüntetése 
mind-mind a munkafegyelemtől, a 
munka jó megszervezésétől függ és 
elengedhetetlen az állattenyésztés fej-
lesztéséhez. 

Többszöri fejés, iebb fej 
Különösen meg kell szívlelnünk az 

állattenyésztés jövedelmezőségénk fo-
kozásánál g többszöri fejés bevezeté-
sét. A Szovjetunió tapasztalata azt 
bizonyítja — s ezt a tudományi is 
a látámaszt ja —, hogy többszöri fejés-
re több tejet adnak a tehenek. A Szov-
jetunióban általában négyszer fejnek, 
a legjobban tejelő teheneket pedig 
ötször is. A kiváló faj önök kivétel 
nélkül mind négv-ötszöri fejéssel ér-
ték el kimagas ó eredményeiket. A 
töbszöri fejéssel állandó munkára 
kényszerí t jük a tehén tőgyét, arra, 
hogy több tejet term ljen. 

Állami gazdaságaink között sa jnos 
még olyanok is vannak, ahol csak 
kétszer fe jnek s egyrészt ez a magya-
rázata a kevés tejnek. Ezen most fel-
tétlenül változtatnunk kell úgy, hogy 
b vezessük a többszöri, de legalább 
háromszori fejést. 

Ide tartozik a bor jak mesterséges 
nevelése is. A Szovjetunióban születé-
sük után nyomban elveszik anyjuktól 
a bor jaka t s itatással táplál ják őket, 
előbb te ' j s. később pedig sovány tej-
jel. Ez bor janként 4—500 liter tej 
megtakarí tását jelenti s fokozza a te-
hén tejtermelését is. 

Azokban az állami gazdaságokban, 
ahol már idáig is gonddal és az élen-
járó állattenyésztési tudomány alkal-
mazásával, a szovjet példák és taná-
csok felhasználásával törődtek az ál-
lattenyésztés fejlesztésével, ott az ál-
lattenyésztés meg is hozta a maga 
szép gyümölcsét; magas jövedelmet 
biztosított. De a gazdaság jövedelme 
mellett más, ig n nagy jelentősége is 
van az állami gazdaságok fejlett ál-
lattenyésztésének. Még pedig az, hogy 
elősegíti dolgozó népünk élelemmel 
való bőséges el 'átását és — amit so-
ha, tgy pillanatra sem szabad elfelej-
tenünk! — példát mutat a dolgozó 
parasztságnak arra, hogy a szocialista 
nagyüzemben miképpen fejlődik a 
legmagasabb színvonalra az állatte-
nyésztés is. 

jLegfontosabb feladat a helyes takarmányozás 
megszervezése 



Csabacsüdön 
már doboznak a nők a tehenészetben 

A kenderesszigeti állami gazdaságban 
«úgy tervezik, hogy majd a télen 

nőket alkalmaznak tehenésznch a 
központi te' enészetben.» Ma azonban 
még egyetlen nő sincs az állatok mel-
lett. A kétegykázi állami gazdaságban 
még tervezni sem merik ezt. Arról pa-
naszkodnak, hogy «a nők nem akar-
nak tehenésznek jönni...» 

Ugyanakkor a csabacsüdi á'lami 
gazdaságban Árvái Zsuzsi tehenész így 
beszél: «Másutt nem akarnak menni 
a lányok tehenésznek1» — és nevet 
— «hát mi meg el nem mennénk in-
nen mén ha zavarnának se.» Mert a 
csabacsüdi állami gazdaságban nem-
csak terveztek, hanem cselekedtek is. 
Már most is őt lány dolgozik a tehe-
nészetben és — iól do'gozik. Elvégzik 
ugyanazt a munkát, amit a férfiak; 
fejnek, tal ármány óznak, almoznak, 
boriát nevelnek és nem is a legrosz-
szabbak a versenyben. Icai, hogy az 
elsőséget rendszerint a férfiak hódít-
ják el. de a lányok a 22 tehenész ver-
senyében jó középső helyen állnak. 
Sok férfi van,1 aki gyengébb eredmé-
nyeket ér él, mint ők. 

Va'ion mi lelet a csabacsüdiek tit-
ka? Semmi egyéb, min' az, hoqy ők 
nemcsak terveztek, kan m cselek«e'tek 
s. Jó felvilr'gosító munkával hívták a 

lányokért és azután biztosítják az elő-
feltételeket, hogy a lányok szeressék a 
munkájukéit, ne kívánkozzanak el a 
tehenek mellől. 

A :'() munka már a kiválasztásnál 
kezdődik. Erős lányokat hívtak a te-
henészetbe, olyanokat, akik bírják a 
viszonylag nehezebb munkát. 

jl/fikor már beáil'ak a lányok, gon-
doskodtak arról, hogy szívesen 

ott is meieadjanak. Jó szállást biztosí-
tottak számukra, gondoskodtak ellátá-
sukról! tüzelőjükről, ágyneműjükről. 
Itt érdeme van a megyei központnak 
is, mely segített abban, hogy ágyne-
művel, efélével jól ellássák a gazda-
ságban lakó tehenészlányokat. Ma a 
lányok szállása nagysze-űen fűtött, 
tiszta, otthonos, még virág is kerül az 
asztalra. 

Persze a szállás egymagában még 
nem elég, meg is kell tanulni a szak-
mát a tehenészlányoknak. A csaba-
csüdi állami gazdaságban erről is gon-
doskodnak. Rnzsnyai Fer«nc gnzdo-
ságvezrtö, Dudás Mihály brigádvezetö 
vagy Brachna János állatorvos szak-
segéd egyforma gondot fordltaneik ar-
ra, hogy tanítsák a lányokat. A kü-
lönböző tanfolyamok megtartásánál 
elsősorban a lány okai vonják be a ta-

nulásba és a tanfolyamokon kívül is 
sokat fogledkoznak velük. Ha pedig hi-
bát követnek el, akkor türelemmel, 
magyarázattal segítenek nekik} hogy 
máskor elkerülhessék a hibákat. Elő-
fordult például néhány hónappal ez-
előtt, hogy Árved Zsuzsi nem feitc ki 
rendesen az egyik tehehet. A hibát ész-
revették, a tehenészlányt azonban nem 
ndorongol'ák le.* Megmagyarázták 
neki, hogy az a tej a legértékesebb, a 
legzsírosabb, amit a tehén utoljára ad. 
Azonkívül hu ma nem fej ki egy liter 
tejet, holnap 2 l terrel ad kevesebbet 
a tehén. A tehenészlány megértette a 
magyarázatot, ma már utolsó cseppig 
kifeji a teheneket, ha ez nehéz mun-
kát is jelent. A felvilágosító jó szó 
nyilván hozzájárult ahhoz, hogy az 
elmúlt hónapban harmadik helyre ke-
rült a tejhozeim emeléséért indított 
versenyben. 

^ rra is gondolnak a csabacsüdi ál-
lami gazdaságban, hogy a lányok 

érzékenyebbek és v'gyáznak, hogy a 
férfiak ne bán'anak durván a lányok-
kal, ne beszél jenek előttük trágársá-
golat. Nemrégiben például Adamik 
András tehenész gorombán ráripako-
dott a lányokra, mert reggeli előtt 
nem almoz'ák ki a borjúkat. A kiabá-
lást hallva, Adamik Andrást az irodá-

ba hívták és ott megmagyarázták ne-
ki, hogy milyen hü át követ el az 
ilyen kiabálással. Ma már ezen a té-
ren is javul a helyzet, bár még min-
dig nem lehet elmondani, hogy min-
den férfi egyenlő rangú munkatárs-, 
nak ismerné cl a tehenészlányokat. 
Itt tehát akad még tennivalója a 
gazdaság vezetőségének. 

sabacsüdön is terveznek. Ügy sze-
re'nék, hogy a tél végére a tehe-

nészek fele nő legyen. Űj tehenészlá-
nyokat kell tehát szerezni. Ennek a 
tervnek a megvalósítása felé is jó-
irányban haladnak. A lányokat bízták 
meg, hogy szerezzenek új női dolgo-
zókat az istállókba. Megmond ák ne-
kik: mondják el! milyen a heluzetük 
az állami gazdaságban. Mondják el, 
hogy a férfiakkal egyenlő munkát vé-
geznek és cgyn'ö bért is kapnak. A: 
egyéni felelősség és a premizálási 
rendszer eredményeként átlagos havi 
fizetésük 700 forint körül jár, de van 
olyan hónap, amikor több. 

Bizonyosak vagyunk abban, hogy 
Csabacsüdön, ha köve'kezrtcscn vég-
rehajtják terveiket, sikerül a tehenek 
fele mellé lányokat á'lítani. És a töb-
bi á'lami gazdaságokban is, lia úgy 
gondolkoznak, úgy dolgoznak, mint 
Csabacsüdön. 

Tejbeadási versenyszerződés 
december 21-e tiszteletére 

Sztálin elvtárs születésnapja, de-
cember 21. tiszteletére a Földműve-
lésügyi Minisztérium Állami Gazda-
ságok főosztálya az Élelmezési Mi-
nisztériummal egyetértve azt a fel-
ajánlás t teszik, hogy az állami gaz-
daságok te jbeadásukat országos vi-
szonylatban a novemberi 41.6 száza-
lékos tervteljesítésliez képest decem-
ber 31-re 20 százalékkal megemelik. 
Ezzel kapcsolatban felszólít ák az or-
szág összes állami gazdaságainak 
dolgozóit, hogy csatlakozzanak a bu-
dapesti Állami Gazdaság december 
21-e tiszteletére tett versenyfelhívá-
sához. 

A Földművelésügyi Minisztérium 
felhívja továbbá az Állami Gazdasá-

gok Megyei Központjának figyelmét, 
hogy ezt a versenykihívást az állami 
gazdaságok között a legszélesebb 
körben tudatosítsa és kövessen el 
mindent, hogy az állami gazdaságok 
tejbeadása és tejtermelése december 
hóban fellendüljön. Ezáltal az ipari 
dolgozókhoz hasonlóan Sztálin elv-
társ születésnapjának méltó megün-
nepléséhez az állami gazdaságok dol-
gozói is hozzájáru l janak. 

Budapest, 1951. november 29. 

Állami Gazdaságok Igazgatósága 

Ribiánszky Miklós osztályvezető 

Élelmezési Minisztérium 

0!áh János, osztályvezető 

„Tudom, hogy sokan közületek lebecsülik a nőket, sőt tréfát űznek 
belőlük. Ez azonban hiba, elvtársak, mégpedig komoly hiba." (Sztálin) 
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Meggyőzéssel, tanítással és kemény kézzel biztosítsuk 
a munkafegyelmet 

A z á l l a m i g a z d a s á g o k nem kielégítő eredményeink egyik 
legfőbb oka a munkafegyelem nagyfokú lazasága. 

A munkafegyelem megszilárdítása komoly, nagy fel 
ad.itat ró az állami gazdaságok vezelő-re, de az állami gaz-
daságok minden dolgozójára is. Eredményit csak úgy fo-
gunk elérni, fia az állami gazdaságok maidén dolgozója 
segít abban, hogy a nagyfokú lazaságot felszámoljuk. 

A munkafegyelem megszilárdítása, nem egy távoli, elér-
hetetlen valami, azért, mert minden egyes állami gazdaság-
ban vannak elegen becsületes, lelkiismeretesen dolgozók, 
atkák maguk is elítélik a hanyagokat, fegyelemsártőiket, 
mmnikabércsa,lókat. A levelek százai tanúskodnak erről. 
Ezekre a dolgozókra kell elsősorban támaszkodni az állami 
gazdaságok vezetőinek. Ezeket kell példaképül állítani a 
többi elé. Ezek a dolgozók, ha megmutat juk nekik munká-
juk jelentőségét, akikor olyan h ngulatot tudnak terem-
teni, hogy a dolgozók széles tömegei maguk ítélik el a 
fegyelemsértőket. 

É p p e n otí v a n a h i b a , hogy az állatni gazdaságok vezetői 
nem veszik igénybe eléggé a dolgozók tömegeinek a segítsé-
gét a munkafegyelem megszilárdításához. 

Az állami gazdaságokban a munkafegyelem lazaságá-
nak oka,l a legküiönbözőek. Sok esetben imár nem is a 
munkafegyelem lazaságáról kell beszélni, hanem egyes he-
lyeken a munkafegyelem teljes mértékű hiányáról. -Sokszor 
az állami gazdaságokhoz leszerződött dolgozók szerződés-
ben vállalt kötelezettségüknek nem tesznek eleget, nem áll-
nak be a munkába. Élihez jön még az, hogy a gazdaságok 
vezetői csak annyi munkaerőt szerződtetnek te, amennyi 
a mnnkák tervszerinti elvégzéséhez kell. 

Azok a dolgozók, akik így viselkednek, súlyosan véte-
nek az egész dolgozó magyar nép ellen. De vétenek azok 
a gazdaság vezetők és agronómusok is, akik ilyen esetekben 
nem éltek törvényadta jogúikkal és nem tették meg a szük-
séges lépésekel a szerződésüket megszegő dolgozókkal 
szemben. A gazdaságok túlnyomó része még ar ra sem vett 
fáradtságot, hogy a tanácsokkal közölje azoknak a nevét, 
akik nem álltak a munkáiba. 

Nemcsak azok vétenek azonban a munkafegyelem el-
len, Oikiik nem állnak munkába, hanem azok is, ak.k mun-
kaidejüket nem munkára használ ják fel. Felveszik fizeté-
süket, de nem dolgoznak meg érte, nem tart ják be ponto-
san a napi munkaidőt. A munkát későn kezdik és a legkü-
lönbözőbb okokra való hivatkozással korábban hagyják 
abba. Nagyon sok az igazolatlan mulasztások száma az ál-
lami gazdaságoknál. Elsősorban a kétlaki életet élő dolgo-
zóknál fordul ez elő. Az állami gazdaságok vezetői egyetlen 
egy esetben sem jár tak el az igazolatlanul elmaradókkal 
szemben. 

E g y e s h e l y e k e n a dolgozók már szombaton délben abba-' 
hagyják a munkát , s hétfőn csak a délutáni órákban kez-
dik megint. Még a legszorgosabb betakarítási időben is így 
volt ez. Jellemző volt egyes gazdaságokra az, hogy a társa-
dalmi .munkaerőként mozgósított ipari dolgozók, diákok 
vasárnap kimentek az állami gazdaságokba gyapotot szedni 
és ugyanakikor az állami gazdaságok állandó és időszaki 
dolgozói sehol sem voltaik találhatók. 

,A munkafegyelem követelményeinek ledurvább meg-
sértése mégiscsak az, amit bércsalások terén lehet tapasz-
talni. A kalocsai állami gazdaságban pélkául Répási Lajos 
hrigádveze'ő 10 olyan dolgozóról adott be aratási teljesít-
ményt, ak .k a gazdaságban egyáltalában nem is dolgozlak. 

A kereki állami gazdaságban. Rémber László, a bognár-
műhely vezetője olyan túlórákat számított fel saját ré-
szére, amelyeket nem is teljesített. A bödönháiíi állatni gaz-
daság brigádvezetője, Sütő Albert június 30-án utasítást 
kapott a gazdaság vezetőségétől, hogy vegyen részt a megye-
központi újítási értekezletén. A brigádvezető felvette az 

útiköltséget, elszámolta a napidíjéit, az arra a napra eső bé-
rét, csak éppen az értekezleten nem jelent meg. 

Kil'is Ilona .111 un ka csapat vezető a göröisgali állami gaz-
daságiból (Baranya megye) sa já t -magának és barátnőjének 
napi 22—23 órát számolt el. 

A hódmezővásárhelyi technikum tangazdaságában má-
jus 21—30-ig az egyik munkacsapatnak 5—0 napon keresz-
tül napi 24 órai munkát számolt, k el. 

A bércsalások egy részét a gazdaságok vezetősége a 
hiányos, vagy felületes ellenőrzés következtében nem veszi 
észre. De ha észreveszi, sem minden esetben torolja meg, 
mert részben saját népszerűségüket féltik, résziben pedig 
azért, mert a szakemberek egy része nem mer fellépni a 
bóre'aJlóklkal, a normfeazítóklkal szemben. Itt van a -kornádi 
állami gazdaság esete. Tarsolyi Gyula brigádvezető a ren-
des havi fizetésén felül Időszaki munkabért — összesen 
118.02 forintot — is felvett. Tiarsolyi beismerte, hogy a jel-
zett összegeit jogtalanul vette fel és kiijelenita'Jte, hogy haj-
landó azt visszafizetni. A vizsgálatot vezető Sziki Mihály 
gazdasiágvezető helyettes a visszafizetést nemi rendelte el, 
csupán brigádvezetői tisztségétől váltotta le é s annyit közölt 
a főkönyvelővel, hogy a dolog el van intézve. 

A bércsalásoknak egyik igen csúnya esete, mikor egyes 
felelős vezetek a rá juk bízott munkabér t megdézsmálják 
és ezzel dolgozó társaikat károsít ják meg. Előfordult olyan 
eset 6s, r«mikor a dolgozó munkabérét teljesítménybérben 
számolták el, de csak időbért fizetitek ki. 

Vannak dolgozóik, akik más módon károsít ják az álla-
mot. A rá juk bízott állatokkal durván, gondatlanul bánnak. 
A komároimmegyei soimodörpuszitai gazda a-g Vázsonyi nevű, 
fogatok mellé beosztott dolgozója a gondj ára bízott vem-
hes kancákat hegynek fel vágtában hajtotta. Sokat vétenek 
a munkafegyelem ellen a t raktorosaink is, akiktől még töb-
bet lehetne várni. A bércsalások egész sorát követik el ás 
nem kezelik úgy a traktorokat, gépeket, hogy azokkal fenn-
akadás nélkül lehessen dolgozni; De előfordul az is, hogy 
saját céljaikra használják a traktort. Megtörtént, hogy a 
somodorpusztai állami gazdaság Végh nevű traktorosa a 
munkahelyétől 16 km távolságra lévő lakására lánctalpas 
traktorral menit haza. Váj jon ' hogyan büntette meg a gaz-
daság vezetősége ezeket a dolgozóikait? 

Vannak, akik — elég szép számmal —- lopással káro-
sí t ják meg iaz államot. 

A fe lsorol ! CSGlCk nem egyedülállók. Hasonlóak minden 
állami gazdaságban mutálkoznak. A •különbség az, hogy 
egyik helyen felfedezik a hibáikat, a másik helyen nem ve-
szik, vagy nem a k a r j á k észrevenni. 

A mi állami gazdaságaink vezetői éljenek minden al-
kalommal a törvény szigorával, mert — ez kötelességük is. 
— Soha ne hunyjanak szemet az 'igazolatlan mulasztások, 
a bércsalások, a lopások, az önkényes eltávozás ok. a leszer-
ződött, de munkába nem álló dolgozókkal szemben. — Ne 
Legyenek -elnézőek semmi néven nevezendő fegyelemsértés-
sel -szemben, ne legyenek opportunisták, ne féltsék népsze-
rűségüket. Az ilyen módon megszerzett népszerűség nem 
segíti, ihanem hátrál tat ja a szocializmus építését. 

De mégse a törvényben biztosított büntetés legyen az, 
amivel mi az állami gazdaságokban a szocialista munkafe-
gyelmet meg akar juk valósítani. 

Tanítsuk, neveljük a dolgozókat, hogy maguk ismer-
jék fel milyen jelentősége van munká juknak és milyen kárt 
okoznak hanyagságuklkai, fegyelmezetlenségükkel. Az ál-
lami gazdaság párt- és tömegszervezetei ehhez nagy segítsé-
get adnak. S jő nevelő, oktatómunka, a gondos eltenőrzés, 
a fegyelemsértők megbüntetése, a legjobb dolgozók nép-
szerűsítése, példaképül állítása lehetővé teszi, hogy megja-
vítsuk a munkát, erősebbé tegyük a munkafegyelmet. 

B . 1. 



Sokkal több gondot fordítsunk a fásítási terv végrehajtására 
A minisztertanács szeptember 30-án 

határozatot hozott a fásítás fejleszté-
séről. «A mezőgazdasági területek 
védelme dolgozó népünk életkörül-
m Ínyeinek meg'avítása és országunk 
faellátá.sának növelése érdekében az 
erdőtelepítések tervszerű fokozása 
mellett 1951. év őszén és 1952. évben 
40.000 kat. holdnak megfelelő terüle-
ten 200 millió, főként gyorsannövő 
ipari, bányaművelési és mezőgazda-
sági célokra alkalmas fa jú , továbbá 
gyümölcsfncsemetékkel kell be ültet-
ni. Ez- a fásítás első lépés hazánkban 
a tervbevett nagyarányú természe.tát-
alakító fásítások megvalósítására», - -
í r ja a minisztertanács határozata. 

Jelenleg országunk területéhez 
mérten igen kevés az err'ő. Mindössze 
az ország területének 12.3 százaléka. 
Hortbvék és a német fasiszták «gon-
doskodtak» arról, honv faállomá-
nyunk jelen1'ős részét k'ir'tsáik. 

Fei lndő inarunk céljára ma aniivi 
fát kell bi hoznunk évente, mely-
nek ár-P ót 35O.000 knt. hold er-

dőt tudnánk telepíteni. 

Közel 1.300.000 kat . hold területet 
kell beerdősiteni. hogy ne szoruljunk 
többé fabebozatalra. 

Az erdők telenítése nemcsak a fa-
ellátás szemnontiából fontos, hanem 
nénegészséffünk mesiavftáisa, a mező-
gazdaság termáseredmén veinek növe-
lése és éahnílatunk megváltoztatása 
szempontjából is. 

Különösen nagv Jelentőségre van 
a mezővédő erdősávnknak a ta-
lajnedvesség megvédése szem-
pontjából, főleg azokon a terii 'e'e-
ken, ahol czidőszerint nincs erdő. 
A természet viszontagságainak leg-

inkább kiszo gáltatott területre, nagy 
síkságokra esik ugyan eső és hó, bár 
kisebb mennyiségben, mint másutt, 
például az Alföld nagy részén, ahol 
évente csak 5—600 mm csapadék hull 
le, de ennek nagy részét a szabadon 
nyargaló szél kiszárít ja. A télen esett 
havat a szél e l fúj ja és ami meg is 
marad a földeken, annak nagy része 
a tavaszi olvadáskor elfolyik, elpáro-
log, mert nincs erdő, ami ezt megaka-
dályozza. 

A mezővédő erdősávok védik a 
közöttük elterül") táblákon ter-

melt növényeket. 
A nagy négyszögletes erdősávokkal 

övezett területek felfogják, elraktá-
rozzák a csapadékot a növények ré-
szére. A mezővédő erdősávok között 
a szél ereje megtörik, a fák közelében 
35-—40 százalékkal csökken a szél 
sebessége. Ez a nedvesség párolgá-
sát arányosan csökkenti, aminek ko-
moly jelentősége van mezőgazdasá-
gunk szempontjából. 

A Szovjetunió kiváló mezőgazdasá-
gi szakembereinek- rendszeres megfi-

gyelései és kísérletei azt bizonyítják, 
hogy 

az erdősávok közötti területen a 
gabonaféléknél 25—100, a kapás-
növényeknél 50—150 százalékkal 
több eredményt értek cl a nyílt 
területek terméseredményeivel 

szemben. 

Való igaz, hogy az erdősávok bizo-
nyos százalékú területet elfoglalnak a 
termőföldekből, de azt sokszorosan 
visszafizetik, jó te rméseredm'nyek-
kek azáltal, hogy a talajnedvesség tar-
tamát elősegítik. 

Az állami gazdaságok, már a mult 
év őszén és ez év tavaszán is számot-
tevő területen telepítettek mezővédő 
erdősávokat, de meg kell állapítani, 
hogy 

sok helyen «munkaerőh 'ányra» 
hivatkozva elhanyagolták az erdő-
sávok ápolását és ezzel tetemes 

kárt okoztak a népgazdaságnak, 
mint például a Mezőhegyesi Állami 
Gazdaságban, ahol még most is mé-
teres gaz van a telepített erdősávok 
között. A Kenderesszigeti Állami Gaz-
daság a tavasz folyamán szépen hoz-
záfogott az erdősávok ápolásához, 
amiért dicséretet is kapott, később el-
hanyagolta az ápolást és itt is nagyon 
gazosak az erdősávok. 

Dicséretet érdemel a Sátorhelyi 
és a Bábolnai Állami Gazdiság, 
ahol sokkal több ffondot fordítot-

tak az ápolásra 

és a kérdést olyképpen oldották meg, 
hogy köziesművelésre adták ki az 

Rákosi elvtárs tatabányai beszéde 
után a mi gazdviságunikbóí Vágó Illés 
traktoros írta az első levelet a Szabad 
Népben arról, liogv itt az id je az ál-
lami gazdaságokban is rendet terem-
teni a munkafegyelem terén. 

A gazdaság vezetősége azt a levelet 
felhasználta munká jában a munkafe-
gyelem megszilárdításában. Mikor 
megjelent a Szabad Nép, kimentünk 
a földekre és ebédszünetben több he-
lyen felolvastuk a levelet. A dolgozók 
elmondták, hogy jogos volt a bírálat, 
éppen ideje már. De beismerték hibá-
jukat Szabó Pál és öccse Szabó János 
traktorosok is. Komoly bírálat és a fi-
gyelmeztetés hasznos volt. A két Sza-
bó megfogadta. hogy megjaví t ják 
munká juka t : vállalták, hogy naponta 
egv holddal túlteljesítik a normát . 
Vállalásukat 120 százalékra teljesítik. 

A foga-fosoknál is megvan az ered-
ménye a bírálatnak, Együtt József 
kocsis, akiről Vágó elvtárs megírta, 
hogy sokszor visszatartja a brigádot, 
ázt mondta : «megmutatom, hogy ez-

erdősávok terüetét, aminek meg is 
lett az eredménye, mert a beültetett 
csemeték is szépen fejlődtek, s amel-
lett még jelentős mennyiségű mező-
gazdasági terméket is termeltek. 

Ebből a példából lá that juk azt, 
hogy ott, ahol törődtek ezzel a kér-
déssel, találtak is rá megoldást és 
eredményeket is értek el. A jövőre 
vonatkozóan az állami gazdaságok ve-
zetői és agronómusai hasonló mó-
don oldják meg az erdősávok ápo-
lását. 

Az idei őszi erdősítéseket meg 
s<»k állami gazdaságban nem 

kezdtek meg. 
A gazdaságok vezetői és agronómu-

sai az őszi munka mellett az erdősá-
vok telepítésére fordí tsanak fokozott 
gondot, ne utolsó kérdésként kezeljék. 
Osszák be úgy a rendelkezésre álló 
munkaerőt , hogy a :ó időjárást ki-
használva maradéktalanul végre-
hajtsák a fásítási tervet, amely rá juk 
nézve éppen olyan kötelező, mint a 
betakarí tás és a vetésterv teljesítése. 

Az állami gazdaságok indítsanak 
egymás között munkaversenyt, 
hogy az őszre előírt fásítási ter-

vet mielőbb teljesítsék. 
A gazdaságok vezetősége ismertesse 

a dolgozók előtt a földművelésügyi 
minisztérium december 4-én a Ma-
gyar Közlönyben megjelent rendeletét 
a fásítási munkában elért k'magasló 
eredmények jutalmazásáról, h©ey ez-
zel is elősegítsék és maradékta lanul 
végrehajtsák az országfásítás ez évre 
szó'.ó tervét. S. M. 

után nem tartok fel senkit.» Azóta 
túlteljesíti a normát és kérte, hogy-
ha hibát követne el, szóljanak neki, 
mert nem akar mégegyszer így járni. 
Szüos Kál^nán kocsis szégyenében el-
ment, nem bírta a dolgozók bírá 'atát . 
Azonban a héten visszajött és kérte, 
hogy engedjék dolgozni. Elismerte hi-
bájá t és megfogadta, hogy vele többet 
nem fordul elő hasonló eset. Szűcs 
azóta jól dolgozik. 

Javu l a munka a növénytermelő 
brigádban is. H. Kovács János 241, 
Szabó Irén, Haluska Erzsébet, 140, 
Ertiik Sándor és felesége 150 százalé-
kot teljesített a takarmányrépa szedé-
sénél. 

Javította munká já t a vezetőség is. 
Szervezettebb a munka , jobban ellát 
juk a traktorosokat üzemanyaggal, 
felszereléssel. Többet foglalkozunk sze-
mélyesen is a dolgozókkal, neveljük 
őket, hogy jobb, felelősségteljesebb 
m u n k á r a szokjanak. 

Vccsei Imre 
perbáli áll gazd. vezetőhelyettese 

Javul a munkafegyelem a bírálat után 
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Maradéktalanul megvalósítjuk 
a nálunk járt szovjet elvtársak tapasztalatait 

Ha valaha megírnánk gazdaságunk 
történetét, külön fejezetet kellene ír-
nunk arról a napról, amikor a Magyar-
országon jár t szovjet mezőgazdasági 
szakemberek küldöttsége meglátogatta 
gazdaságunkat. A kenderesszigeti ál-
lami gazdaság történetének talán ez 
volt a legszebb napja, s ez gazdasá-
gunknak igen n a g y segítséget jelen-
tett. 

Sok jó tanácsot kaptunk a szovjet 
elvtársaktól a látogatás során. Hálásak 
vagyunk a segítségért és azt ta r t juk 
legfontosabb feladatnak, hogy a taná-
csokat sorra megvalósítsuk. Ez a 
munka folvik nálunk és eredménye-
ket máris értünk el. 

EMELKEDETT A TEJHOZAM 
A küldöttség tagjai: C6ernyeukó és 

Mart inják zoótechnikus elvtársak 
legtöbb tanácsot a tehenészet eredmé-
nyeinek megjaví tására adtak. Taná-
csa'k legnagyobb részét már meg is 
valósítottuk. Javasolták, hogy meleg-
vízzé mossuk a tehenek tőgyct és for-
dítsunk nagy figyelmet a tőgvmasz-
százsra. Mindezeket a tanácsokat 
megvalósítottuk. Azelőtt kétszer fej-
tünk most háromszor. Nem felejtet-
tük el azt sem. hogy a szovjet elvtár-
sak azt javasolták: a legjobb tehene-
ket négyszer is fe j jük. El'és után, ha 
a tehenek több tejet adnak, ezt is 
megvalósít juk. Fejés előtt a tehenek 
tőgvét meleg vízzel mossuk le és a 
masszázsról egyetlen alkalommal sem 
feledkezünk meg. Mindennek eredmé-
nye máris mutatkozik. A kend.resszi-
gcti központban ré ldául a Viola nevű 
tehén 16 litert adott, 18 litert ad az-
óta, hogy a szovjet módszereket alkal-
mazzuk. A kenderesszigeti köznont-
ban 12 százalékkal, a bokrosi tehené-
szetben 14 százalékkal eme'kedett a 
tejhozam, mióta a szovjet elvtársak 
tanácsait megvalósítottuk. 

A szovjet 'elvtársak különösen sokat 
magvaráztak arról, hogy nem elég az 
egvedi takarmányozás, ismerni kell 
nr 'nden egyes jószágot. Tudni kell, 
milyen takarmányt szeret jobban és 
azt adni neki. Még azt is ki kell lesni. 
ho"V n r k o r szeret legjobban inni a 
tehén etetés előtt, vagv utána. Ezt a 
tanácsot még nem tudtuk télies egé-
széhen megvalósítani. Az egyedi takar-
mányozás meg van nálunk, tehénál 'o-
mánvünk azonban most fejlődik. 180 
tehenünk van most — nemrégiben 
szaporodott fel ennyire — de még 
több lesz. Ezért az egves jószágokat 
még nem ismerhettük eléggé. Azonban 
már most is kü'ön-kiilön mér iük és 
í r juk , minden nan, 'minden fejeskor, 
n v n d n tehén tejhozamát. hoSv átte-
kinthessük az állomány fejlődését. Rö-
videsen csoportosí t juk a teheneket, 

hogy az etetésnél, itatásnál mind-
egyiknél a legjobb módszart alkal-
mazhassuk. Bizonyosak vagyunk ab-
ban is, hogy ez az e l járás még tovább 
növeli ma jd az eredményeket. 

FALKÁSÍTJUK A KOCÁKAT 

Sok jó tanácsot kaptunk a szovjet 
elvtársaktól a sertéstenyésztéshez is. 
Elmondták az elvtársak, hogy a serté-
seknél is meg ke'-l valósítani az egyéni 
etetést, az egyéni elbírálást. Már most 
is előkészítjük a fialást a kocáknál — 
megfelelő takarmányozással — és 
gondoskodunk .arról is, hogy a fialás 
után bő tejre hozzuk a kocákat . Az 
egyéni etetést aka r juk megvalósítani. 
Arra törekszünk hogy falkásítsuk a 
kocaállományt, külön-külön összevá-
logassuk, külön-külön etessük és 
gondozzuk az egyforma kezelést ér-
d .mlő kocákat . Nemsokára ezen a té-
ren is megjaví t juk a szovjet elvtársak 
tanácsait. 

E 'mondták a szovjet elvtársak azt 
is, hogy őnáluk «takarmánykonyha» 
van, tehát előkészítik, főzik, keverik 
a sertések 'Eleségét. Ezt a tanácsot sem 
tudtuk még megvalósítani, de mielőbb 
biztosítani a k a r j u k a technikai előfel-

JCi a ftiéásaúfi? 
Metlvegv Pálné annakidején a csa 

bacsüdi állami gazdaság legjobb gya-
potszedője volt. A szedés fő "időszaká-
ban 140 kiló gyapotot is leszedett na-
ponta. 

Szednivaló gyapot most is van még 
—- sa jnos — a gazdaságban. Munkás-
liiány — és egy kis hanyagság — miatt 
jelentős mennyiségű gyapot van még 
kinn. Márpedig ezt nagyon gyorsan le 
kell szedni, mert bármelyik pillanat-
ban jöhet az cső. végleg kárbamegy a 
már úgyis csökkent értékű gyapot. 
Medvegyné azonban már nem dolgo-
zik. Azt mondja , «dolgozott ő már 
eleget». 

Nagyon helytelenül okoskodik Med-
vegyné, Hiszen éppen most lenn: 
szükség arra, hogy segítsen, tanítsa a 
többi gyapotszedőt, hogy azok is jobb 
eredményeket érhessenek el. Vájjon 
mi a véleménye Medvegynének az 
olyan emberekről, akik csak akkor 
tar tanak ki, amikor rn'nden jól megy, 
sokat lehet keresni, de amikor már 
egy kicsit nehezebbek a körülmények, 
akkor hátatfordí t mindennek? A 
gazdaság vezetősége viszont ne csak 
siránkozzon az ilyen hibákon, hanem 
dolgozzon jobban, végezzen alapo-
sabb felvilágosító munkát , hogy a 
nagy m u n k á k idején ne marad janak 
ki a munkából éppen a legjobb gya-
potszedők és más dolgozók. 

teleket, hogy minálunk is «takar-
mánykonyha» legyen. 

Juhásza tunk a közelmúltban igen 
szép eredményeket ért el. Vendégeink 
ezeket az eredményeket dicsérték is. 
Nem hallgatták el azonban, hogy még 
fokozni lehetne az eredmények:t . Em-
lítést tettek az úgynevezett aszkániai 
irányított báránynevelésről. Ezzel a 
módszerrel, különleges takarmányo-
zással éves korában 90 kilós kosokat, 
65 kilós jerke-bárányokat lehet nevel-
ni és ízekről 8—12 kiló gyapjút lehet 
lenyírni. Minálunk eddig csak 50—70 
kilós súlyt és 6—7 kilós gyapjúhoza-
mót tudtunk elérni. 

A küldöttség látogatása óta a Szov-
jetunió baráti segítségével megkaptuk 
az aszkániai módszer részletes leírá-
sát, Lát juk, hogv a hatalmas eredmé-
nyek elérésének minden fe tétele adva 
van nálunk is. El is kezdtük a mód-
szer alkalmazását . Kiválasztottunk 150 
anyajuhot és ezeknél már a szovjet 
módszer sz rint készí t jük elő az el-
lesi, a bárányok nevelésénél pedig 
megvalósítjuk a különleges takarmá-
nyozást, az aszkániai módszert. Bizto-
sak vagyunk abban, hogy így nálunk 
eddig ismeretlen eredményeket fogunk 
elérni. 

ÁLLANDÓ BRIGÁDOKAT 
SZERVEZÜNK 

Mivel gazdaságunk főként állatte-
nyésztő gazdaság, szeretett vendégeink 
is inkább á lattenyésztésünket nézték 
meg, itt adtak legtöbb tanácsot. Fel-
becsülhetetlen értékű volt azonban 
egy-agy megjegyzésük a növényter-
mesztés területén is. Az ő tanácsaik 
alapján jövőre már állandó brigádo-
kat szervezünk. Beláttuk, hogy a bri-
gádok tagjait csak úgy tud juk telje-
sen érdeke'-tté tenni a munkában , ha 
egész esztendőben ugyanazon a terüle-
ten dolgoznak és elért eredményeiket 
mérni tudják . Ez csak egy példa a 
sok közül, de még igen sok más ta-
nácsukat is megvalósítjuk a növény-
termesztésben. 

Gazdaságunk fejlődésén már most 
is meglátszik, hogy itt j á r tak a szov-
jet elvtársak. Továbbra is legfonto-
sabb fe ladatunknak tekint jük, hogy 
tanácsaikat következetesen megvaló-
sítsuk. Ügy érezzük így, a növekvő 
eredményekkel muta tha t juk meg iga-
zán hálánkat a szovjet mezőgazdasági 
szakemberek küldöttségének látogatá-
sáért, a sok tanácsért , a nagy Szov-
jetunió barát i segítségéért. 

• Elmondta : 
Csorba Klára, 

a kenderesszigeti állami gazda-
ság állattenyésztő technikusa 



A tejhozam növeléséről, a korszerű borjúnevelésről 
beszéltek a legjobb tehenészek a dunántúli tanácskozásukon 

A dunántúl i állami gazdaságok 
élenjáró szarvasmarhatenyésztői és 
vezetői a medgyespusztai állami gaz-
daságban és az Április 4. majorban 
megtartott tanácskozáson megtárgyal-
ták a szarvasmarhatínyésztés követ-
kező feladatait. Ügy a beszámolókból, 
mint a hozzászólásokból látható volt, 
hogy a szarvasmarhatenyésztésben 
még sú'-yos hiányosságok vannak, 
amit a legrövidebb időn belül ki kell 
javítani, hogy az állami gazdaságok 
ezen a téren is megfelelhessenek fel-
adatuknak és minél több tejet, húst 
tud janak hiz'.osíani a városok és 
ipari do'gozók ellátására és minél 
több tenyészállatoit a terme őszövwke-
zeti csoportoknak. 

A tanácskozás legfontosabb felada-
tául jelölte meg, hogy a legrövidebb 
időn belül 

ugrásszerűen fokozni kell 
a te/termelést. 

Ennek biztosítására minden gazda-
ságban be ke'-l vezetni a háromszori 
fejést, a tőgymasszázst és a csepeg-
tető, utófejést. A mesterséges bor jú-
nevelést minden tehenészetben meg 
kell szervezni s ezáltal bor jankén t 
4 0 0 ^ 5 0 0 liter tejet takar í tunk m<g. 
Fokozott gondot kell fordítani a nö-
vendék nevelésére és a takarmányo-
zásra a legszigorúbb takarékossága!, 
az abrak- és szálastakarmányok ada-
golását, az egyedi etetést kell betar-
tani. 

A hozzászólók beszámoltak eredmé-
nyeikről, tapasztalataikról is. Szélis 
Gizella A'sóleperdről, elmondotta, 
hogy a mesterséges borjúnevelést 2 
vödörrel kezdték. 

á borjúk itatásos módszerrel 
szépen fejlődtek, 

95 dkg napi súlygyarapodást értek el, 
de a megyei központ nem biztosított 
részükre megfelelő támogatást és se-
gítséget. 

Bakk István, Küngösről, a női 
munkacsapat megszervezéséről szá-
mo'.t be. Elmondotta, hogy a nőket 
először rúgós és nehéz fejős tehenek 
mellé osztották be, s azoknak elment 
a kedvük a munkától . Mikor ezt a 
hibát észrevették, kijavították és a 
legjobb dolgozók mellé osztották be 
őket, megszerették a tehenészetet és 
ma a férfiakkal versenyben állva, jó 
eredményeket érnek el. 

Cseh József (Pálmajor) fejési átla-
gát 19.5 literre fokozta, a szálas- és 
zöldtakarmány helyes etetésével. Ja-
vasolta a tehenészetben az órabér 

megszüntetését, mert sok do'gozó 10 
óra letelte után az állatokat otthagy-
ja. Javasolta, hogy 

az abrakot, ne szárazon, 
hanem nedves állapotban 

adják, 
mert így ezt az állatok jobban érté-
kesítik és jobban szeretik. 

Lázár Jenő állatorvos a bang-gii-
mőkór elleni küzdelemről beszélt, s 
arról, hogy a beteg állatokat el kell 
különíteni, á l landóan fe r tő ten í ten i 
kell, s tisztaságot tartani. 

A dolgozók beszámoltak a három-
szori fejés bevezetésével eddig elért 
eredményeikről is. Így a szombathelyi 
gazdaságban 10 literről 13 literre, a 
kisterenyei gazdaságban 7.2 literről 9 
literre, a nagybereki gazdaságban 1 
literrel, a baresi gazdaságban 8 dcl-
rel tehenenként emelkedett a fejési 
átlag, s e?en felül a megyék fejtési at-
lagaiban is, ahol a háromszori fejést 
bevezették, rövid idő alatt komoly 
eredményeket értek el. így többek 
között a baranyamegyei gazdaságok 
1.5, a komárommegyeiek 1, a zalaiak 
1.5 literrel emelték fejési átlagukat. 

A tanácskozáson több dolgozó el-
mondotta, hogy a szarvasmarhat -
nyésztést, de az egész álat tenyésztést 
is a megyei központok és gazdaságok 
vezetői másodrendű kérdésnek tekin-

tik és a különféle kampánymunkák , 
növénytermelés, aratás, őszi betakarí-
társra a do.gozókat sok helyen teljes 
egészében kivonták, emiatt a terme-
lés súlyosan visszaesett. Nem hallgat-
ják meg minden esetben a do gozók 
javaslatát, nem adnak segítség!t a 
kezdeményezéseikhez. 

A tanácskozás határozatot hozott, 
hogy december 21-ig, 

Sztálin elvtárs születésnapjáig 
bevezetik a háromszori fejést 

és legalább fél literrel emelik a fe-
jési átlagot tehenenként. 

Mozgalmat indítanak a nők minél 
szélesebb körben va ó bevonására a. 
tehenészetben és a l grövidebb időn 
belül megszervezik a mesterséges bor-
júneve.ésí.. A munkafegyelem megszi-
lárdítására a dolgozók kisöprik ma-
guk közül a naplopókat és rendbontó-
kat. 

Ál-ami gazdaságaink vezetőinek és 
a megyei központok vezetőinek első-
rendű feladata, hogy minden, segítsé-
get és támogatást biztosítsanak a 
szarvasmarhatenvésztés megjavításá-
ra és a tejtermelés fokozására. Az 
ipari dolgozók joggal elvárják tőlünk, 
hogy állami terveinknek maradéktala-
nul eleg-t tegyünk és a tejellátást za-
vartalanul biztosítsuk. 

M. S. 

UA HP «VIu 

m m s ma f s o m i s m a m u m x 

ÉS SZÓRAKOZTAT A HOSSZÚ TÉLI ESTÉKEN 
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Tegyünk meg mindent a téli oktatás sikere érdekében 
AZ ÁLLAMI GAZDASÁGOK élen-

járó szocialista nagyüzemekké való 
fejlesztését döntően befolyásolja a 
dolgozók szakmai és poli likai kép-
zettsége. A termelési és üzemszervezé-
si feladatoknak állandó növekedése 
megköveteli a vezetőktől és dolgozók-
tól, hogy képezzék magukat politikai 
és szakmai vonalon egyaránt. Az ál-
lami gazdaságok példamutató gazda-
ságokká fejlesztéséhez szükséges az, 

hogy fokozni kell a föld termőképes-
ségét, jövedelmezőbbé kell fejleszteni 
minden termelési ágat egyaránt. A 
gazdaságvezető káderekkel szemben 
támasztot követelmények most mérhe-
tetlenül megnövekedtek. Az eddigi ta-
pasztalatok azt muta t ják , hogy a fej-
lődésben azok a gazdaságok já rnak 
elől, amelyek élén becsületes, politi-
kailag és szakmailag képzett, kultúrált 
és a gazdasági ügveket odaadóan 
szolgáló vezetők, agronómusok. bri-
gád mnnkacsapptvezetök vannak, s 
ahol állandóan foglalkoznak a dolgo-
zók politikai és szakmai képzésével. 

Állami gazdaságaink erőtelies fej-
lesztéséhez mindezeken kívül szük-
séges, hogy a mezőgazdasági dolgozó-
kat gazdaságamkban szakmunkások-
ká kérészük. A már meg'évő szak-
munkásodat pedig a szocialista ter-
melési toladatok gyors növekedésének 
migfelptően tovább kell képezni. A 
gazda«ágvpzetőVnek tehát, hogv t c -

.tervüket teljesí 'eni. ¡Tetve túl-
tel !°sf feni tudlak. elengedhetetlenül 
szükséges a dolgozók állandó neve-
lése. 

GA7DASÁGATNK az oktatás Vona-
lán némi eredményeket m á r tudnak 
fe lmuta tn i Küiöpöskénnen és elsősor-
ban azok a gazdaságok, ame'v"k 
ebben a .gazdasági évhen iövede'me-
zőert zártak Ezek közé a gazdaságok 
közé tartozik a snr 'ání állami gaz-
daság. q feiérmePvei FDa-major í , gaz-
daság és még sok más 'k . 

Azzal, hogv a dolgozók nmeasahb 
kénrettségo az á l 'ami gazdaságok lö-
Vpantme-őkVé való tételét döntően 
bTo 'váso l ' a . még «r>k gazdaságvezető, 
de még mepve: központvezető sem 
számol, nem |é*'a annak talap tőségé». 
Fzt mn ta t : a n^Vá-d a szabóicsmegyei 
központvezető esete is. 

Az ősz folyamán traktorista iskolá-
ra kellett volna hallgatókat küldeni 
megyéjéből, amire ő kijelentette: 
«nem küldök, mert az őszi munkáka t 
ezeknek az embereknek hiányában 
nem tudom elvégezni.» Hasonló volt 
a helyzet a ha jdúböszörményi gazda-
ság agronómusa esetében is. Ennek a 
gazdaságnak a vezetője idejében ki-
jelölte az iskolára küldendő elvtárs-
nőt, aki egyébként örömmel vette tu-
domásul. Amikor ezt az agronőmus 
megtudta, nyomban lebeszélte az is-
ko 'ára való menésről, mondván : «Ügy 
sem tudja azt elvégezni.» — Az ilyen 

felfogások akadályozzák dolgozóink 
tudásának fejlesztését, tehát a jobb 
munkát . Az ilyen vezetők nem lát ják 
be azt, hogy a dolgozók szakmai tu-
dásuk gyarapításával, vagy a fizikai 
munkások szakmai munkásokká való 
képzésétől nagyon is függ a munka 
megjávítása, a terv sikerees végrehaj-
tása. 

TÖBB MEGYEI KÖZPONTNÁL és 
gazdaságvezetönél súlyos mulasztások 
vannak a hallgatók időre történő ki-
jelölésénél és azok iskolára küldésé-
nél. A csongrádmegyei központ pél-
dául 7 hallgatót nem küldött el és ki 
sem jelölte a Zetor traktorvezetői tan-
folyamra azzal a kifogással, hogy nem 
találnak senkit, különben is most 
dolgoznak, nem érnek rá. Hajdú me-
gyében például elvégezték a ki :elölé.st 
időre, 3—4 héttel az iskola beindulá-
sa előtt. A kijelölt hallgatókkal sem 
a megyei központ, sem pedig a gazda-
ság vezetői tovább nem foglalkoztak. 
Ebből kitolvólag a kornádi gazdaság-
ban megtörtént az, hogv a növénvter-
metosi 5 hónapos iskolára ki 'elölt 
hallgató később ment el az iskolára. 

Ezeket a meglévő hibákat a tél fo-
lyamán fel kell. hogy számoliuk. A 
télen tar tandó őz "mi bentlakásos és 
alapfokú szaktanfolyamok meg-
tartásánál. ame'vpkről már kiadtuk a 
szervezési rendeletet, ezeket és a ha-
sonló bihákat nem szabad e'követni. 

AZ ÁT I AMI GAZDASÁGOK me-
gyei központ ve-»ptőjpek. gazdaságve-
zetőknek elsőrendű feladata, hogv 
minden segítséget megad : nn a már 
megszervezett Ü7Pmi tanfolyamok si-
keres m"nkái 'ához. A traktorista tech-
nikai minimum, a brigád és munka-

Soproni Áll. Mezőgazdasági Gimná-
ziumból kerültem a komárommegyei 
Szőkepusztai Állami Gazdaságba, mint 
állattenyésztő segédagronómus. Mun-
kakörömet csakhamar megszerettem, 
sürögtem, forogtam az állatok körül 
már reggel 4 órakori az adminisztrá-
ciós munkámat este végeztem. A fej-
lődéssel a statisztikai kérdőivek is bő-
vültek s lassan az adminisztráció egy 
ember munkáját lekötötte. így let-
tem én szakvonali adminisztrátor. 
Kapcsolatot a gyakorlati élettel nem 
szakíto*tam meg. mert most is ki-ki 
járogatnk a határba és az üzemegysé-
gek istállóiba. 

Gazdaságunk szépen fejlőd'k, mi-
kor ide kerültem 3000 kh. volt a ¡te-
rülete s most már 4300 kh., büszkék 
vagyunk, mert a megye legnagyobb 
gazdasága. 

A munkafegyelem még elég laza, 
ami addig vezet, hogy a kiadott mun-
kát egyes dolgozók megtagadják, mert 

csapatvezetők tanfolyama, a mezőgaz-
dasági szakkörök, valamint az alapfo-
kú szaktanfolyamok mind azt a célt 
szolgálják, hogy a dolgozók szaktu-
dásukat gyarapítsák. A gazdaság és 
megyei vezetők ellenőriztessék az ok-
tatási előadókkal, szakelőadókkal, 
hogy a tanfolyam vezetője az előadá-
sok megtartására felkészült-e alapo-
san. Ezeknél a tanfolyamoknál el kell 
érni, hogy a tanult elmélet a napi 
gyakorlati munkával szoros kapcsolat-
ban legyen. A traktoristáknál közvet-
len az erőgép és a munkagép üzem-
benlétekor kell különösen sokat fog-
lalkozni. A kéthetes szarvasmarhate-
nvésziő, sertéstenyésztő tanfolyamok 
hallgatóinak gyakorlati példát kell 
mutatni. Tehát biztosítani kell a hall-
gatok számára, hogy e két bét idő-
tar tama alatt sok gyakorlati foglalko-
zás, alapos elméleti képzés legyen. 

A VEZETŐK FELADATA az is. 
hogy, a következő tanfolyamokra idő-
re elkészítsék a hallgatókat. A tanfo-
lyamot végzet'ek visszakerülve a gaz-
daságba, azokban a beosztásokban 
kell alkalmazni, amilyen szaktanfo-
lyamot végeztek, s vigyázni arra , Iiogy 
minden ilyen dolgozó képzettségének 
megfelelő helyen dolgozzon. Gondos-
kodni kell a dolrozók továbbképzésé-
ről, látókörük kiszélesítéséről. szak-
mai képzettségük i'ovábbi növeléséről, 
nem szabad megelégedni egy tanfo-
lyam elvégzésével. 

Az oktatás pre-tménvesséve a ter-
melésben mutatkozik meg. Ennek tu-
datában szívvel-lélekkel kell végezni 
az oktatási munkát , mert az elő'tünk 
álló feladatokat csak így tud juk meg-
oldani. 

nekik az nem tetszik, vagy a másik-
nál többet lehet keresni. Balázs igaz-
gató a bünte'és fegyveréhez fogott, 
így történt, hogy Buda János és Ud-
vari Zoltán 50 Ft pénzbüntetés mel-
lett még a fegyelmiben is részesültek, 
és a legközelebbi kihágás kizá ást von 
maga után. Erre azonban nem kerül 
sor, mert ma már ez a két dolgozónk 
fegyelmezett, példamutató. Figyel-
mezteti társát is, ha hasonló helyzet-
be kerül. Tudjuk,' hogy neveléssel na-
gyobb eredményt tudunk elérni, mint 
büntetéssel, ezért örülünk az alap- és 
középfokú szemináriumnak, ahol a 
dolgozók 70 százaléka tanul. Sztálin 
elvtárs tanításából megtanulják, hogy 
kell úgy dolgozni, hogy a gazdaság a 
népi demokráciánkkal együtt fejlőd-
jön. 

Németh Filoména 
szőkepusztai állami gazdaság 

segédagronómusa 

A dolgozók 70 százaléka tanul 
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Hogyan értem el a szarvasmarhahizlalásnál ál latonként 
1.11 kg-os napi súlygyarapodást? 

Baranyai Ferenc a medgyes-
pusztai állami gazdaság hízó-
marha-kezelője 28 db. hízó 
ökörnél 1.11 kg-os napi súly-
gyarapodást ért el. Eredmé--
nyét szakszerű ápolással, gon-
dos takarmány előkészítéssel ér-
te el. 1949. óta dolgozik a 
gazdaságban. 

I egelőször azt szeretném elmondani, 
hogy a hízási időszak alatt milyen 

összetételű takarmányokat etettem és 
azt, hogy milyen adagolásban adtam 
azokat. 

A hizlalás első két hónapjában az 
ökrök fejenként 2 kg kukoricadarát, 1 
kg korpát, 1 kg olajpogácsát, 3 kg 
szárazszeletet, 5 kg polyvát, / kg me-
lasz*. valamint 2 kg jóminőségű réti-
szénát kaptak. 

A hizlalás második szakaszában, 
vágy is a harmadik-negyedik hónapban 
csak a dara összetétele és mennyisé-
ge változott. Így kaptak 3 kg kukori-
cadarát, 1 kg olajpogácsát és fél kg 
korpát. 

A hizlalás harmadik szakaszában, 
amely egy hónaiig tartott, 5 kg ku-
koricadarát kaptak. 

Az etetéshez a pácot úgy készítet-
tem el. hogy a szárazszelétet a keve-
rés előtt '24 órával beáztattam, amely-
nek íay ideje volt jól megdagadni. .4 
következő napon került sor a keve-
résre, azaz a pác előkészítésére. 

C nnek sorrendje a következő volt: 
egy sor polyvát raktunk, azt 

meglocsoltuk a melasz 75 százaléká-
nak felhígított oldatával, maid erre 
egy sor beáztatott szt letet rétegeztünk. 
Erre raktuk rá a darát, amely már 
mint összeállított keverék került ide. 
Ebbe a keverékbe benne van a takar-
mány só és a takarmánymész (állaton-
ként 4 dkg takarmánymész és 2 dkg 
takarmánysá). Ezt a rétegezett ta-
karmányadagolást addig folytatjuk, 
amíg az összes bele nem kerül a pác-
ba. Ezután az egészet alaposan kétszer 
átforgatiule. Így az alaposan bekevert 
pácot 12 óra múlva etitjük, amelyet 
az állátok jóízűen fogyasztanak. 

Az etetést úgy végeztük, hogy a 40 
kg takarmányt kétszeri etetéssel, reg-
gel és este adtuk az ökröknek, úgy, 
hoay kosárral hordtuk ki és osztottuk 
szét. 

l í í fel szeretném hívni a figyelmet az 
egyedi takarmányozás fontosságá-

ra. En mindig ügyeltem arra, hogy a 
jobb evő ökröknek fél kosárral, néha 
esetleg még egy kosárral is tő ebet ad-
tam. Voltak és vannak olyan hízóök-
reim is, amelyek a rendes járandósá-
gukat sem fogyasztják el. Ha 
ezeknek az utóbbiaknak többet 
adnánk, akkor az csak elpocsé-
koíódnék vagy a trágyába kerülne. 
Tehát a jobban evő ökrök mindig 

többet kaptak. Ez volt az oka annak, 
hogy a 28 db .hízóökör között állan-
dóan 12 db. olyan ökör volt, amelyek 
napi 1.5 kg-ot is híztak átlagosan, 5 
hónapon keresztül. Rájöttem ugyanis 
arra, hogy az egyedi takarmányozás 
módszere nemcsak a tehenészetben, 
de az ökörhízlalásnál is jól hasznosít-
ható. 

Rájöttem arra is, hogy a délután 4 
órai etetésnél az ökrök többet és jobb-
iziien fogyasztanak, mint a hajnali 4 
órai etetésnél. Ezért az esti etetéskor 
va amivel többet kaptak, mint reggel. 

A hízóökrök súlygyarapodása szem-
pontjából igen fontos és lényeges az 
ivóvíz kérdése. Mi, amikor az abrak-
keveréket megetetjük a hízóökrökkd, 
utána szénát adunk. Amikor a szénát 
is merették, akkor következik az ita-
tás. Nálunk motoros szivattyúval tör-
ténik a víz szivatása. En mindig arra 
törekszem, hogy a tartályban az álla-
tok előtt legyen elegendő friss ivóvíz. 
^ lelőtt az ivóvizet a tartályokba en-

gedjük, az ökrök melaszjárandó-
ságának 25%-kát mindjárt a vizkifo-
f olyásnál az ivóvizükkel összekeverjük, 
így naggobbmennyiségű vizet isznak 
ai állatok, mint régebben, amikor 
még a melaszt nem kevertük az ivó-
vízbe. Az ivóvizet a következő etetésig 
a szükség szerint cseréljük, de az ál-
landóan az állatok előtt van, hogy 
inni tudjanak, amikor nekik jóTsrk. 

Azt tapasztaltam, hogy az állatok 
csak akkor híznak igazán jól, ha biz-

Sokat gondolkoztam azon, hogy ne-
künk nőknek sem kisebb a feladatunk 
a munka frontján, mint a férfiaknak. 
Felvetődött bennem az a gondolat, 
hogy az állattenyésztésbe megyek dol-
gozni. Legelőször mint tejkezelő dol-
goztam a farkasüti üzemegységben, 
de úgy láttam és éreztem, hogy még 
jobban be tudnék kapcsolódni a ter-
melő munkába, hisz erre felhívta a 
figyelmünket a minisztertanács* hatá-
rozata is, de ugyanakkor alkotmá-
nyunk is biztosítja a nőknek az 
egyenjogúságát a munka, az élet bár-
mely területén. így lettem később a 
tehenészetben brigádvezető. 

Bizony sokszor mondották a fér-
fiak, például Szedlacsek elvárs, hogy 
mit akarok én a tehenészetben, hisz 
egy nő nem tud irányítani, sem any-
nyit dolgozni, mint egy férfi. En igye-
keztem bebizonyítani, hogy ne 'egyen 
igaza Szedlacsek elvtársnak, mert a 
nők ugyanúgy helyt tudnak állni a 
munka bármelyik területén, éppen 
úgy, mint a férfiak. Ezt bizonyítja 
az, hogy ma már vannak traktoros-
nők, esztergályosok és sok-sok mun-

tosítva van a nyugodt környezet, ha 
az istállóban nincs zaj, kiabálás és 
nincsenek legyek, amelyek zavarnák 
őket a hízásban. 

zért nyáron az ablakokat kék fes-
tékkel befestjük, az istállót pedig 

hetenként egyszer, vagy kétszer, ahogy 
a szükség magával hozza, Matador-
porozószeircl fertőtlenítjük, amelytől 
a legyek elpusztulnak. Az ökrök hí-
zásba való beállítása előtt a körmö-
zést elvégeztetjük, hogy a hízásban 
ne álljon be fennakadás. Beállításkor 
besütjük az állatok szarvát, s ennek 
alapján pontosan minden hó utolsó 
napján elvégezzük a mérlegelést. A 
mérlegelés eredményét felírjuk az 
ökrök fejtábláira, így mindig szemünk 
előtt von az, hogy melyik ökör meny-
nyit hízott és hogy melyiknek adjunk 
több takarmányt. 

Ha valamelyik ökör beteg, azonnal 
hívjuk az állatorvost, vagy ha egyel-
talán nem eszik és nem vesz fel súlyt, 
azonnal jt lentem a vezetőségnek. 
Ezeket az ökröket — 2—3 esetben 
elő is fordult — kiselejtezzük. 

.1 jövőben arra törekszemhogy 
míg jobb eredményt érjek el, ezért 
bevezetőik azt, hogy az ökröket . ete-
tés közben is itassuk. így még jobb 
étvággyal fogyasztják el takarmány-
adag lukat és a naponkénti hízásuk is 
emelkedni fog. 

Baranyai Ferenc 
a medgyespusztai áll. gazdaság 

hízómarha kezelőj? 

kaág, ahol azelőtt nem dolgoztak nők. 
A'Szovjetunió nálunk járt •küldöttsé-
gének ' tanácsa't mégfogadtam és be-
vezettük tehenészetünkbe a napi há-
romszori fejést, athinek az eredménye 
nem is maradt el. 8.6 literről 11 liter-
te emelkedett a fejési átlagunk, de 
megjavult er munkafegyelem is a te-
henészetben. Most pedig a tél folya-
mán, hogy munkámat mint nő, még 
eredményesebben el tudjam végezni, 
brigádvezetöi oktatásban veszek részt 
hetenként egyszer 4 órát. Ügy érzem, 
hogy ez a tnnfetlyam biztosítja szak-
mai továbbképzésemet. 

Én úgy gondolom, hogy a béke 
megvédése a termelésben jut kifeje-
zésre. Nekünk nőknek is még foko-
zottabban kell helgtállnunk a béke 
megvédésében, tehát be kell kapcso-
lódnunk a termelésbe és elvetni azt a 
régi szokást, hogy mi nők nem tud-
juk azt elvégezni, amit a férfiak. 

G. Nagy Eszter 
tehenészeti brigádvezető, 

Bábolnai Állami Gazdaság 

Brigádvezető lettem a tehenészetben 
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A Kujbisev szovhoz példája 
Ivan I l j i cs Marcsenko elvtárs a p o i t a -
vai teiülel «Kujbisev» szovhozának 
igazgatója a szovjet mezőgazdasági 
küldöttséggel jár t Magyarorszagon s 
több állami gazdaságunk m u n k á j á t 
megnézte. Marcsenko elvtárs beszá-
molt arról, milyen az a szovhoz, 
melynek ő az igazgatója. 

Kétezerháromszáz hektár területük, 
70(X) db. sertésük, 96 tehenük, 13 
traktor, 4 kombájn , 6 gépkocsija van 
a szovhoznak. Az egész szovhozban 
350 ennber dolgozik, s a szántóföldi 
br;gád egyes tagjaira 52 hektár terület 
jut. Ez azt bizonyítja, hogy a munkák 
nagy részét nem kézierővel, hanem 
géppel végzik. 

1950-ben a szovhoz 26 mázsás ga-
bonatermést ért el hektáronként . A 
kocák malacozási átlaga 12, a tehenek 
ellesi százaléka pedig 103 volt. A 
szovhoz fejési átlaga 1950-ben 4300 
liter tej volt. A szovhoz teljesen villa-
mosítva van. Van rádiója, keskenyfil-
mes mo/ i ja , két jól felszerelt klubja, 
4000 kötetes könyvtára, különböző 
hangszerei. 

A szovhoz tagjainak, akik vala-
mennyien a szovhoz területén laknak, 
0.4 hektár háztáj i gazdaságuk van. A 
háború u tán 102 munkás épített csa-
ládi házat a szovhoz területén. Ezek-
hez az állam 10 000 rubel erejéig 
adott I ölesönt, amit 10 év alaH kell 
visszafizetni. 1949—50-ben a magas 
terméseredményekért 63 dolgozót tün-
tettek, ki különböző rendjelekkel. 

Marcsenko elv'árs, de a küldöttség 
többi tagjai is elmondták, milyen h :á-
nvo 'ságokat látnak a mi gazdasá-
gainkban. 

II kenderessziget i gazdaságban pél-
dául kifogásolták a szovjet elvtársak 
azt, hogy a gazdaság vezetősége nem 
törődik eléggé a dolgozók ellátásával. 
Sem az étkezés, sem a hálóhelyek 
nem olyanok, amilyeneknek lenni 
kellene, azért, hogy a dolgozók jó 
kedvvel és teljes odaadással tud janak 
dolgozni. 

Hiányosságnak tar t ják azt, hogy az 
állattenyésztésben nincsen meg az a 
felelősség, aminek lenni kellene. A 
Szovjetunióban legalább 3 esztendőre 
ad ják át az állatokat egy-egy állatgon-
dozónak, ugyanakkor Kenderesszige 
ten és a többi állami gazdaságban is 
nagyon gyakran változtat ják az állat-
gondozókat. A Szovjetunióban egy-egy 

sertésgondozóra 12 db. anyakoca jut, 
nálunk viszont egyes gazdaságokban 
30 is. Ezt a szovjet elvtársak szerint 
nem tudja ellátni egy sertésgondozó, 
ahogy kellene. Marcsenko elvtárs el-
mondta azt is, hogy az ő szovhozában 
nincs az állattenyésztők között egyet-
len olyan dolgozó sem, aki valami-
lyen tanfolyamot ne végzett volna. Ez 
az állami gazdaságokban még nem így 
van. 

Több kérdést tettek fel az állami 
gazdaság dolgozói, melyben arról ér-
deklődtek, hogyan jutalmazza a szov-
hoz a kiváló teljesítményeket. Mar-
csenko ellvtárs er re a következő választ 
adta: 

A szovhozban éppúgy, mim a gépái-
tamásokon és a termelőszövetkezetek-
ben tmnüen dolgozo teljesitmenye sze-
rint kapja iizeiesét. Az állattenyész-
tésben például meg van állapítva, 
hogy hány liter tejet kell fejni , liany 
borjút , milyen súlyban kell felnevelni 
ahiiuz, hogy a dolgozó tervét telje-
sítse. Mindig tervtei„esítésük szer.nt 
kapják a dolgozók fizetésüket. Ha 
azonban a tervet túlteljesítik, akkor 
kiegészítő részesedést kapnak, mégpe-
dig a terven felül termelt értékek 6 
szazaiékát. Marcsenko elvtársnak 
1950-ben 45.000 rubel igazgatói alap 
állott rendelkezésére, s ezt ugyancsak 
a legjobb munkások között osztották 
szét. 

Marcsenko elvtárs azt mondta, 
hogy az ő szovhozának tehenei körül-
belül olyanok, mint azok, amelyek a 
mi allaini gazdaságainkban vannak. 
Mégis az ő istálióátlaguk 4300 liter, 
Kenderesszigeten ped.g csak 23C0. En-
nek okát ő abban lát ja, hogy nálunk 
nem adnak elég nedves és zöldtakar-
mányt a teheneknek, nem megfele-
lően készítik azt elő, nem fejnek 
négyszer-ötször, mint náluk és nem 
vezették még be a mesterséges bor jú-
nevelést. 

A «Kujbisev» szovhozban a fejőnők 
két váltásban dolgoznak, s így meg 
tud ják oldani a többszöri fejést . 

A szovjet elvtársak e l m o n d t á k azt ¡ s , 
hogy a mi sertésállományunktól is 
sokkal több szaporulatot kaphatnánk, 
mint amit kapunk most. A Marcsenko 
elvtárs szovhozában például a manga-
lica kocák malacozási átlaga 12, de a 
legjobb szovjet sertéstenyésztők 18—• 
25, sőt 33 malacot is kapnak egy-egy 
fehér fa j ta kocától évente. A szovjet 

szovhozokban a pároztatás nem kon-
dában történik, mint a mi állami gaz-
daságainkban. Pároztatás előtt mindig 
fe l javí t ják a kocákat és egy naj) alatt 
két különböző kannal pároztat ják 
őket. A hasas kocákat mindig külön 
ketrecben tar t ják . A kis malacok el-
hullási százaléka a «KUjbisev» szov-
hozban 1950-ben 0,4 százalék volt, 
amit jó gondozással értek el. 

Marcsenko elvtárs elmondta, hogy 
az ő szovhozában keresztezett sertése-
ket hizlalnak. Javasolta, hogy a mi 
mangalica kocáinkat keresztezzék 
nagy fa j ta fehér hússertéssel, s így 
olyan utódokat kapunk, amelyek 
gyorsan híznak és jól értékesítik a ta-
karmányt . 
ü iamid i í t n kérdést teltek fel az állami 
gazuusagok uoigozói azzal kapcsului-
oaii, i iogjan szilárdította meg a «tvuj-
bisev» szovnoz ugy a muuka ieg je l -
niet, hogy a uolgozók nem mennek el 
máshova munkana és- csaknem vala-
mennyien 100 százalékosan teljesítik a 
tervüket, de számtalan esetnen jóval 
túl is teljesítik. JViarcsenko elvtárs el-
mondta, tiogy náluk elsősorban jó 
nepnevelő munkával érték el a mun-
kaiegyeiem megszilárdítását. De ebben 
nagy resze van a n n a k is, hogy töröd-
ntíK a dolgozókkal: segítenek nekik, 
hogy lakást építsenek a szovhoz terü-
leten, könyvtárat , klubot, mozit létesí-
tettek, minden dolgozót teljesítményük 
szer.nt bereznek, háztáj i földet aunak 
részükre. Náluk nem fordul az elő, 
hogy a dolgozók ott hagynák a szov-
hozt, de az sem, hogy önkényesen 
egyik brigádból a másikba menne át 
valaki. Ezt ügy érik el, hogy úgy a 
brigádtagoknak, m nt a munkacsapa-
toknak állandó területük van egész 
vetésforgó idejére, tehát 8—9 évre, söt 
a sok munká t igénylő kapás növé-
nyeket egyes dolgozóknak a d j á k oda 
egészévi művelésre. 

A dolgozók érdekelve vannak abban, 
hogy sa já t területükön jó termés-
eredményt, az állattenyésztők pe-
dig sok szaporulatot, tejet, gyapjút , ér-
jenek el, hisz a terv túlteljesítése után 
kiegészítő részesedést kapnak . 

Marcsenko elvtárs tanácsai, épúgv, 
mint a szovjet küldöttség többi tag-
tagjainak javaslatai bizonyára sokat 
segítettek azoknak a gazdaságoknak, 
amelyeket meglátogattak, de a töb-
bieknek is, ha a ntegyei értekezlete-
ken hallot takat hasznosít ják. 

„És most . . . a győzelem után: amikor az emberiséget új veszély fenyegeti, 
az imperialista reakció világuralmi törekvése és ezzel kapcsolatban az új, har-
madik világháború, megint az erős, bölcs Sztálin vezette Szovjetunió a gát, 
melyen megtörnek a háborús uszítás szennyes hullámai." (Rákosi) 
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Hogyan védekezhetünk a brucellózis ellen ? 
A brucellózis (fertőzött, vagy jár-

ványos elvetélés, Bang-fé-e betegség) 
igen nagy károkat okoz sertéstenyé-
szefeinkben. A kocák elvetélnek, vagy 
ha a fertőzött kocák malacai élve jön-
nek is a világra, gyakran gyenge élet-
képességüek, születés után nagy szá-
zalékban elhu-lanak. Ha életben ma-
radnak, rosszul fejlődnek, s minden-
féle betegségre ha j lamosak lesznek. 

A terlőző elvetélést 
baktériumok, a bruceilák 

okozzák 
Több ilyen brucellatörzs van. A fer-

tőzés legjobb esetben szájon át, vagy 
a paroztatás alkalmával történik, de 
előioruuihat boron át is a fertőzés. 
Tenyészkocák gyakran fertőződnek 
fertőzött tehenetuöl, ha ilyenekkel 
közös legelőre já rnak, vagy ha fertő-
zött tehenek fejét torralat lanul kap-
ják. Ha a bruceilák a kocák szerve-
zetébe jutot tak, főleg a méh nyálka-
hár tyájában, a magzatburokban és 
magaban a magzatban szaporodnak el 
igen nagy tömegben és így okoznak 
eivetéiést. A vetelő koca társai a ve-
HéLt magzatot felfal ják, így a fertőzés 
gyorsan terjed a falkában. Ha a veté-
les a vemhesség korai szakában tör-
ténik, gyakran még az állatgondozó 
sem vtszi azt észre és csak később, 
amikor a kocák újból ivarzanak, ál-
lapít ja meg, hogy a kocák «nem fo-
gamzottak, meuuők maradtak». 

A kocák teriózöttségét 
vérvizsgálattal lehet 

megállapítani 
A vérvizsgálat pozitív eredménye 

azonban nem jelenti mindig azt, hogy 
a koca el is fog vetélni. Van úgyne-
vezett «néma fertőzöttség», amikor a 
kórokozók a szervezetben vannak 
ugyan, de vetélést n - m okoznak. Po-
zitív eredményt adha tnak olyan ko-
cák is, amelyek már régebben vetélé-
sen átmentek. 

Vannak tenyészeteink, melyekben a 
kocák 70—80 százaléka a vérvizsgá-
latra pozitív eredményt adnak, még 
sincsen vetélés és a malacok jók. Más 
tenyészetekben sokkal kisebb fertő-
zöttség mellett is sok veté-és és gyenge 
malacok vannak. Előhasi kocák és 
egyes tenyészetekben fertőzötten is jól 
ellenek, máshol öreg kocák — olya-
nok, anvlyek már vetélésen is átestek 
— újbói vetélnek. Látszólag tehát 
nincs összefüggés a vérvizsgálat pozi-
tív eredménye és a vetélések közöt t 
De csak látszótag nincs összefüggés. 

Az ismételt vetélések fői g azok-
ban a tenyészetekben fordulnak elő, 
ahol nem maguk nevelik utánpót ás-
ra a kocákat, hanem más tenyésze-
tekből hoznak be. Viszont azokban a 
tenyészetekben, ahol kizárólag saját 
tenyésztésükből felnevelt kooasüklők-

kel pótolják az állományi, nem for-
dul elő vetélés ismétlődése. 

Ennek a következő magyarázata 
van. A vetélésen már á t n u n t kocák 
bizonyosfokú immunitást szereztek. 
Ha ilyen állományba más tenyészet-
ből származó fertőzött kocákat vi-
szünk be, ezekkel ú j fertőzött anya-
got, más hrucellotörzsct viszünk a 
tenyészetbe. 

A kocák kölcsönösen fertőzik 
egymást az úi brucelta 

törzzsel 
és úgy az új , mint a régi kocáknál 
vetélések léphetnek fel. 

Ha fertőzött, de már nem vetélő ál-
lományba negatív, nem fertőzött ko-
cáikat viszünk he, akkor az ú j kocák 
fognak fertőződni a régiektől és elve-

Éppen ideje már . . . 
A taksonyi állami gazdaságból Sza-

bó János elvtárs levelét közölte a Sza-
bad Nép. A levél e olvasása u tán a 
dolgozók egymásután jöttek be az ¡ró-
nába. Azok is, akiket a levélben bí-
rált Szabó elvtárs és azok is, akik be-
csületesen dolgoztak, akik azt mond-
ták, hogy «éppen ideje már , t i kel. 
távolítani a naplopókat». A hanyag 
naplopók azzal állítottak be az ironá-
oa, hogy «elmegyünk haza, ezt a szé-
gyent nem tud juk elviselni. Mink-t 
ellenségnek tart itt mindenki». Per-
sze nem szégyelték magukat, mikor 
önkényesen munkaszünetet tar tot tak, 
mikor egy héten 2—3 napot hiányoz-
tak a munkából . Ha akkor megkér-
dezték, hogy miért nem jön dolgozni, 
neki állt feljebb, «nem volt kedvem 
dolgozni», ez volt a válasz. 

A becsületes do'gozók azonban meg-
adták a választ a Csontos Ilona, 
Hochrein Anna, Kovács Piroska és a 
többi naplopoknak: «dolgoztatok vol-
na jól, n e m lett vollna semmi baj». 
Megmondták a dolgozók, hogy ha jól 
do goznak, még helyrehozhatják a hi-
báikat. Javulás mutatkozik is, a hé-
ten egy későnjövő sem volt, míg az-
előtt 4—5 késeit hetenként, de sok ki 
sem jött. Azonban nem mindenki 
fogadta meg a dolgozóknak ezt a ta-
nácsát. Kovács Piroska, Veres József 
még mindig csak 3— 4 napot dolgo-
zik egy héten. Azokon a napo-
kon is, mikor dogoznak , norma alatt 
teljesítenek. Ezek a dolgozók nem fo-
gadták meg a bírálatot és úgy látszik 
nem is akarnak a m u n k á j u k o n javíta-
ni, nem aka r j ák a hibáikat kijavítani. 
Ezért ítéli el őket a többi dolgozó. 

Verb János 
a taksonyi állami gazdaság 

vezetője 

télnek. Vetélésükkel a bruceilák mií-
iióit ürí t ik. A régi kocák tehút 
tömény fertőzésnek vannak kitéve és 
nem megfelelő körülmények között 
helytelen elhelyezés, rossz időjárás, 
takarmányozás mellett tömeg-s veté-
lés léphet fel. 

Üj fertőző anyagot vilietünk be a 
tenyészetbe, fertőzött tenyészkanok-
kal is. Kanoknál ugyancsak vérvizs-
gálattal lehet megállapítani a fertő-
zöttséget. A fertőzött kanok gyakran 
semm.féle betegségre utaló tünet i t 
nem muta tnak, gyakran azonban he-
regyulladás fo rmájában lép fel a be-
tegség. 

A brucellózis által okozott károk 
csökkentésére n m elég, ha az eddig 
elrendelt állategészségügyi rendszabá-
lyokat úgyahogy végreíhajtuk, ha-
nem szükséges még a következő in-
tézkedéseket is bevezetni: 

1. Minden gazdaság neveljen sa-
ját tenyésztéséből származó annyi 
kocamalacot, amennyi a jövő évre 
szükséges, beleszámítva az időközi 
selejtezés; kel is. Ezeket ugyanabban 
az üzemegységben kell nevelni, 
ahol az anyakocák is vannak, ne-
hogy idegen brucellatörzzsel fertő-
ződ j inek. Ezt abban az esetben is 
végre k e l l ha j tani , ha külön gondo-
zót kell kisebb létszámú falkához 
állítani, inínt amennyit a kollektív 
szerződés előír. Eíőre gondoskodni 
kell megfelelő férőhelyről és takar-
mányról . 

2. Sertéstenyészeteket olyan 
üzemegységekben kell elhelyezni, 
ahol nincs krucellózssal fertőzőit 
tehenészet. FertőzJt t t henekkel kö-
zös legelőre ha j tan i sertéseket uein 
szabad. Tejet csak forralt állapot-
ban szabad etetni a malaccal, vagy 
kocával. 

3. Csak vérvizsgálattal negatívnak 
talált tenyészkanokat szabad a te-
nyészetbe beállítani. Ezzel elkerül-
jük azt, hogy kanok ú t ján ű j fer-
tőző anyagot vigyünk be a tenyé-
szetbe. Bűgatások előtt a kanokat 
vérvizsgálatnak ktll alávetni. Bru-
cellainentes kantelepek felállításá-
val kell arról gondoskodni, hogy 
elcg fertőzésment es és tenyésztési 
szempontból egyébként is mcgft l j l f t 
tenyészkan álljon rendelkezésre. 

Ha ezeket a rendszabályokat beve-
zetjük és ezek mellett az á talános ál-
lategészségügyi rendelkezéseket is be-
tar t juk, úgy a brucellózis, ez a leg-
több kárt okozó betegség meg fog 
szűnni. 

ÁGI Brucellakisérleti csoport 
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Én sem tettem meg mindent 
a munkafegyelem erősítése érdekében 

Én is alváson az újsá-
gokban azokai a leveleitek 
ameiyeket a különböző 
állami gazdaságokból ír-
tak a dolgozók arról, 
hogy a tolvajokat, naplo-
pókat nem tünk meg ma-
guk között. Ezekben a le-
velekben arról is írtak, 
hogy az álami gazdaságok 
vezetői n t in te utat meg 
mindent a miunutiattgye»em 
megszi.ardi uisa erotaveOen, 
nem kezeitek ezt a kérdést 
kommunista következe-
tességgel. 

En is tettem egyel-mást 
az állami gazdasagbon a 
munkaiegyeiem megszi-
lárdítása erdekében, pél-
dául az utóbbi két hónap 
alatt 7 dolgozó kapott kü-
lönböző pénzbüntetést és 
írásbeli megdorgáiást. 

De most, amikor többet 
foglalkozok ezzel a kér-
déssel, látom azt, hogy én 
magam is keveset tettem. 
Lrre hozok is fel egy pár 
példát. Orbán Lajos, a nö-
vénytermelési brigád egyik 
dolgozója vetés idején két 
zsák búzát ellopott és ezt 
Kiss István és Balogh Ist-
ván társaival Prépost Gyu-
la szentkirályszabadjai ku-
pec-kuláknak háromszáz 

forintért eladta, amit ma-
guk között elosztottak.Ezek 
a to,vájok még mindig itt 
vannak a gazdaságban, 
pedig az leli volna a köte-
lességem, hogy azonnal el-
lávolítsam őket. Ügy gon-
doltam, munkaerőhiány 
\ a n és valamit nyerek 
ezekkel is. Nem gondol-
tam arra, hogy ezzel sok-
kal többet ártok a gazda-
ságnak, mint használok. 
Ennek a híre persze ha-
mar elterjedtedt a gazda-
ságban. A dolgozók na-
gyon felháborodtak, meg 
is mondták, hogy nem 
tűrik egy percig sem to-
vább ezeket a csirkefogó-
kat. Csak ezután, a dolgo-
zók figyelmeztetésére lát-
tam be, hogy helytelenül 
cselekedtem. 

Vagy egy másik eset: 
Molnár Ferenc traktoros 
október 30-án traktorral 
vetett, este az üres zsáko-
kat és két zsák búzát kint-
hagyolt a határban, pedig 
tudta, hogy neki ezeket be 
kell hozni. Azonban a bú-
za helyett felszedte a 
t raktorra a magafaj tákat 
és úgy jött be a gazdaság-
ba. Ez a Molnár is itt van 
még, pedig a normájá t az 

utóbbi napokban csak 13, 
— 33 szazaiekru teljesítet-
te. Ezzel szemben Lakatos 
Lászió és Lakatos Gyula 
traktorosok 220—230 szá-
zalékot teljesítenek. A Mol-
nár eseteden is megel eged -
tem azzal, üogy 50 forint-
ra megbüntettem. 

De nemcsak a fizikai 
dolgozók, hanem az iro-
dai dolgozók között is van 
olyan, akinek nem fűlik a 
fogához a munka, aki 
csak u napot lopja. Pél-
dául Véghelyi Katalin bér-
elszámoio 2ti-án nem jött 
be dolgozni csak délben, 
pedig a bérelszámolás te-
rén is igen sok hiányosság 
van. Hosszul gyűjtik be az 
adatokat, emiatt rossz a 
számfejtés, így sok hiba 
van a bérkifizetések körül, 
ami a dolgozók köréhen 
elégedetlenséget kelt és 
természetesen a munka 
rovására megy. ő is 50 
forint pénzbüntetést ka-
pott. Nem akarom tovább 
sorolni a hibákat. Példá-
nak ez is elég. 

A továbbiakban én ab-
ban látom a feladatomat, 
hogy ezen túl az eddiginél 
sokkal erélyesebben, ke-
ményebb kézzel kell a 

gazdaság vezetőinek le-
súj tani a naplopókra, 
munkafegyelemsértőkre, n 
dologkerülőkre. Ezt kö-
velelik a becsületes dolgo-
zók, s ezt kívánja a gazda-
ság érdeke is. Ezt a mi 
példánk világosan bizo-
nyít ja. 

A pártszervezet segítsé-
gével, az üzemi bizottság-
gal együtt jó felvilágosító 
munkával olyan légkört 
teremtünk a gazdaságban, 
hogy maguk a dolgozók ne 
iürjék meg, hanem azon-
nal távolítsák el maguk 
közül a tolvajokat, a nap-
lopókat. Er re felhasznál-
juk az üzemi értekezlete-
ket, foglalkozunk vele a 
pártgyűléseken és nem 
utolsósorban a most meg-
indult őszi oktatáson is. 
Ezen keresztül neveljük a 
dolgozókat nagyobb fegye-
lemre, ami egyik biztosí-
téka annak, hogy a mun-
kafegyelem megjavuljon a 
mi állami gazdaságunk-
ban is. 

Biber Imre 

a szabadságpusztai 
állami gazdaság 

vezetője 

A BUDAPESTI ÁLLAMI GAZDA-
SÁG dolgozói Sztálin elvtárs születés-
napjának tiszteletére vállalták, hogy 
tejbeadá.si tervüket decembertől kez-
dődően 100 százalékra teljesítik. Egy-
ben azt is vállalták, hogy fejési átla-
gukat 2 literrel emelni fogják. Vál-
lalásuk teljesítése érdekében jobban, 
szakszerűbben, egyedileg takarmá-
nyoznak, gondosan ápo l ' ák a gond-
jukra bízott teheneket, többször fej-
nek. 

A budapesti állami gazdaság dolgo-
zói egyben felhívják az összes állami 
gazdaságok dolgozóit, csatlakozza-
nak felhívásukhoz: kapcsolódjanak be 
a több te'ért, a terv túlteljesítéséért 
indított mozgalomba. 

* 

TÖBBHÓNAPI BÖRTÖNBÜNTE-
TÉST kaptak Turóczi Imre, a kél egy-
házi (Tomi gazdaság vezetője, a gaz-
daság két segédagronómusa és gya-
potfelelőse azért, mert a gyapo'földet 
a kikovadt gyapot leszedése elő t fel-
szántották s ezzel súlyos kárt okoztak 
népgazdaságunknak. 

* 

SZTÁLIN ELVTÁRS születésnap-
jának tiszteletére azt vállalták a tá-

H Í R E K 
piósülyi állami gazdaság dolgozói, 
hogy sertéshizlaldájukat hala . idő 
előtt 5 nappal elkészítik s normáju -
kat átlagosan 10 százalékkal túltelje-
sítik. Negyven vagon komposzttrá-
gyát is készí'.enek, mellyel komoly 
megtakarítást érnek el. 

* 

JÓ EREDMÉNYT ÉRTEK EL gya-
potszedésben a diákfiatalok, akik a 
károlymajori gazdaságban dolgoztak. 
A tanítóképzősök közül Csányi Imre 
342, Bakó Jenő 318, Völgyi Lajos 312 
százalékot" értek el a gyapotszedés-
ben. 

* 

VESZPRÉM MEGYÉBEN 14 állami 
gazdaság összesen 721 dolgozója tett 
munka.c la jánlás t Sztálin elvtárs szü-
letésnapjának tiszteletére. A dolgozók 
szépen teljesítik vállalt kötelezettsé-
geiket. 

* 

A PÁPA! TANGAZDASÁG dolgo-
zói azt a felajánlást tették Sztálin <ív-
tár s születésnapjának tiszteletére, 
hogy a baromfitelepet fásítják. 

A LOVÁSZPATONAI gazdaság ál-
lattenyésztésében dolgozók azt vál-
lalták Sztálin elvtárs születésnapja 
tiszteletére, hogy a tehenek tej oza-
mát, helyes gondozással, gondos ta-
karmángozássed 10 százalékkal eme-
lik. 

* 

A BALATONEDERICSI gazdaság 
dolgozói december 21. tiszteleiére azt 
vállalták, hogy december 10-ig telje-
sítik silózási tervüket. Vállalták, hogy 
a mélyszántást december l - re befe-
jezik. 

* 

A BAKONYPÖLÖSKEI gazdaság 
építőbrigád.ja, december 21. tiszteleté-
rc azt vállalta, hogy a pi tyómajori 
rak tárat és a csűrmajor i csikóistáliót 
helyreállí t ja december 21-ig. 

* 

A CSÁTALJAI GAZDASÁG dolgozói 
vá'lalták, hogy december 21. tisztele-
tére munkaidőn kívül elvégzik a vé-
rt Jerdősáv telepítését. 

* 

A SOLTSZENT IMREI GAZDASÁG 
sző'észeti brigádjának dolgozói azt vál-
lalták, hogy december^, n 120 százalé-
kos teljesítménnyel dolgoznak. 
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Tanácsok a gyapot betakarításának befejezéséhez 
és a nedves gyapot szárításához 

A gyapot betakarí tása már több 
mint két hónapja folyik. Sok állami 
gazdaság már e-érkezttt a gyapotter-
més betakarí tásának befejezéséhez és 
a nedves gyapot szárításához. 

Ott, ahol még van kikovadt mag-
vasgyapot, elsősorban azt kell leszed-
ni s utána következhet a gubók sze-
dése. 

A gubók szedését nem szabad 
addig elkezdeni, míg az összes 
kikovadt gyapot nincsen leszedve. 

Amikor a kikovadt gyapotot szedjük, 
egyidőben fel kell sz dni a földrehui-
lott magvasgyapotot és ki kell szedni 
az előzőleg félig kiszedett gubókat. 

A magvasgyapot kiszedésének befe-
jezése után következik a gubók sze-
dése. A gubók szedéséhez minden sze-
dőt fel kell szerelni kötényekkel és 
zsákokkal. 

A szedők feltétlenül külön szed-
jék a teljesen zárt és a felrepedt 

gubókat. 

A gubószedés meggyorsítása érdeké-
ben feltétlenül be ke-1 állítani néhány 
szekeret mérleggel telsz-relve, hogy a 
szedőktől a helyszínen átvehessék a 
gubókat. 

A gubók szedése a gyapottermés be-
takarí tásának b.fejezését jelenti. Ez-
után a táblákon már termés m m ma-
radhat . 

A leszedett gubók sok nedvessé-
get tar ta lmaznak, ezért leszedé-

sük után legkésőbb 24 óra alatt 
ki kell eztket fejteni. 

Erre a munkára azokat a dolgozókat 
és családtagokat kell besztrvezni, 
akik nem tudnak a kinti munkákban 
részt venni. Ugyancsak meg ke-1 szer-
vezni a gubólejtést az tstx ó rákban is. 
A nappal leszedett gubókat nem sza-
bad ej tszakára a szapad ég alatt hagy-
ni, hanem feltétlenül be keli vinni 
raktárba, vagy ntás fedett helyiségbe. 
A [-szedett száraz gubókat nent sza-
bad féi méternél magasabb és 2 mé-
ternél szélesebb csontokba rakni . A 
nedves gubók 15—20 cm vastag és 0.5 
m széles csomókban lehetnek. A zöld 
gubókat tárolni nem szabad, hanem 
szedés után azonnal ki kell őket fej-
teni. 

A száraz és nedves gubókat ál-
landóan forgatni kell, hogy ne 
gyulladjanak be és meg ne rot-

had janak . 
A gubókat fejtés előtt nem kell fűt-

h . tő száritókban szárítani, hanem elő-
ször ki kell fejteni és csak a nedves 
gyapotot kell szárítani. 

Az egyszerű á lványos szárító a kö-
vetkezoaeppen működik: 

A kemencéből kivezet a fűtőcsator-
na, m-íynek oldala és teteje tég.ából 
van kirakva. A kemence feltetlenül 
teljesen zárható ajtóval tegyen ellát-
va, s a lű tőkémény a tütőaknával 
szemben legyen. A k-mence ne foglal-

jon el sok helyet a szárítóban. A fő-
tőnyílás feltétlenül a szárítón kívül 
legyen, jól zárható ajtóval ellátva. 

A friss levegő beáramlása miniéi t 
szárí tóban szel őző csatornát kéli ké-
szíteni, közvetlenül felette tetöszellő-
zőt elhelyezni az elhasznált levegő el-
távozására. 

Beindítás előtt a gyapotszáríiót 
feltétlenül vizsgáljuk meg tűzb.z-

tonsági szempontból. 
Szereljük fel tűzvédelmi eszközökkel, 

A szárítórácsokra szárítás nngk-z-
dése előtt a gyapotot 10—15 cm ré-
tegben helyezzük el a nedvességtől 
függően. Az alsó rácsokra vastagabb, 
a t e s ő k r e sokkal vékonyabb réteg-
ben rak juk . 

A gyapotszárító hőmérséklete 
60° C. A magnak szánt gyapotot 
42° C-nál magasabb hőmérsékle-

ten nem szár í tha t juk . 
A magvasgyapotot a szárítás alatt 

1—2 óránként meg kell forgatni, időn-
ként a nedvesség megállapítása céljá-
ból mintát kel, venni. Hogyha foggal 
összenyomjuk a magot és szárazon 
pattog, akttor a gyapot jól meg van 
szárauva. 

Az egyszerű 30—40 m2-es gyapot-
szári tótian jó Lve^őáramlás mellett 
24 óra a-att 1 tonna nedves magvas-
gyapotot lehet megszárítani. N 

A. Szkoblyikov. 
gyapot szaktanácsadó 

NOVEMBER 22-ÉN BEFEJEZTÉK 
a gyapot és gubó leszedését a vész.ői 
gazdaság dolgozói. 

* 

A SINATELEPI GAZDASÁG ker-
tészetének legjoab munkacsapata a 
Táncsics, mely a karfiolszedésnél 291 
százalékos teljesítményt ért t l . A dol-
gozók napi keresete 44.10 Ft . 

* 

A SINATELEPI GAZDASÁG épít-
kezésénél az Orbán kőművesbrigád 
175 százalékos teljesítményt ért el 
legutóbb. Ez a dolgozóknak napi 
42.08 Ft keresetet jelentett. 

A VESZPRÉMMEGYEI központ 
legutóbbi versenyltiradójában meg-
dicsérte a szabadságpusztai, zalahata-
pt, lovászpa tonai, csoszpusztai és ba-
konypöloskei gazdaságok traktoris-
táit, akik jó eredményeket érnek el, a 
melyszantasban. Az ^eddigi 5 napon-
kénti 2—3 szazaiékos emelkedés he-
lyett legutóbb 15 százalékot értek el. 

* 
ZALAMEGYÉBEN a legjobb brigád 

a pördeföldei gazdaságban dolgozó 
Szabadság-brigád, mely a Vörös Ok-
tóberrel van párosversenyben. A Sza-
badság 106 százalékos tel„esítménnyel 
dolgozo'.t a gyíimölesfaíelepitésnéf.. 

V Á L L 4 L 4 T O K ! 
K U T A T Ó I N T É Z E T E K ! 
Í L L A U I G A Z D A S Á G O K ! 

DUFLEX egylemcsés, normál mozifilmre dolgozó tükör-
reflex távmérős gép, kiválóan alkaLmas: 
agrobiológiai kuta tásokkal kapcsolatos mikrófelvételek, 
állattenyésztési munka módszereit és eredményeit tanul-
mányozó felvételiek, szakmai oktatás megkönnyítését és 
dokumentációs anyag célját szolgálót felvételek el-
készítésére. 

A DUFLEX fényképező gép ára fényűzési adó nélkül 3551.75 forint . 
Beszerezhető az "OFOTÉRT boltokban Budapesten és az ország minden részén, 
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ÁLLAMI GAZDASAGOK 

A szerkesztésért felel: 
Koczor Lajos 

Szerkesztőség: Budapest, V., Kossuth 
Lajos-tér 11. 

Megjelenik havonta egyszer. 

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

Példányszám 7500 

A kiadásért feJel: a Mezőgazdasági 
Könyv- és Folyó tralk ¡adó Vállalat 

igazgatója. 

Kiadóhivatal: Budapest, V., Vécsey-u, 4. 
Telefon: 122-790. 

Magyar Nemzeti Bank egyszámla-
szám: 936-542. 

Hungária Hírlapnyomda 
Budapest, V., Bajcsy-Zsiit,:,nszk:-út 34. 

Felelős: Daka István. 
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A kőbányai üzemegységben minden tehenész külön kannába 
önti azt a tejet, amit a rábízott teheneitől fejt. ' 

Külön kosarakban viszik a tehenek takarmányát, 
így biztosítják, hogy a jobban tejelők többet kapjanak. 

Matika Lajos a mosonmagyaróvári gazdaság 
«Április 4» majorjában bemutatja a borjú mesterséges 

szoptatását. 

Reiner Mihály, az ország első fejőgulyása megmutatja, Fiatal borjut kvarcainak a moszkvai kerület 
hogyan kell a tőgymasszázst csinálni. egyik szovhozában. 



A Csullii—Szo-
kolovo szovhoz-

ban, a moszkvai 
kerület Zarajszki 
járásában minden 
egyes tehén évi 
tejhozama 4500 
kg. A szovhozban 
fajtiszta növen-
dékmarhát nevel-
nek. Ebben az 
esztendőben 150 
borjúval szaporo-
dott az állatállo-
mány. Naponta 
van orvosi vizit. 
Istállókat és ud-
varokat gyakran 
fertőtlenítik. A 
képen M. 1. Lom-
bard állatorvos 
védőoltást ad a 

borjaknak. 

A Csulki—Szo-
kolovo szovhoz-
ban minden mun-
kát gépesítettek, 
lievezették az 
elektromos fejést 
és az önműködő 
itatást. A takar-
mány előkészítő 
gépek villannyal 
dolgoznak. A far-
mok között és a 
farmokban függő 
vasútok vannak. 
A képen függő-
vasút a tejeskan-
nák szállítására. 


