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A TAVASZI MUNKÁK HÍREI

Száz hold őszi vetést fejtrágyáztak Pulapusztán
A ktsbér-pulapusztai Dózsa 

termelőszövetkezetben alig pár 
napja fejezték be közel 100 
hold őszivetés fejtrágyázását. 
Iván János növénytermesz
tési brigádvezető irányításá
val, amint a föld meg
szikkadt, hozzáláttak az őszi 
szántás simítózásához. Horváth 
József, Orbán László fogato-

sok pár nap alatt elvégezték 
a simítózást. Közben megindult 
a vetés is. Szabados András és 
Lovas Imre tsz tagok március 
20-án 15 hold árpát és 10 hold 
zabot vetettek el. Hat hold 
napraforgó vetését 22-ére fe
jezték be. Március 23-án meg
kezdték a cukorrépa vetését is.

Szomódon többen befejezték már 
a koratavasziak vetését

A szó módi egyénileg dolgo
zó parasztok közül sokan befe
jezték már a koratavasziak ve
tését. Ifj. Gruber János már
cius 20-ig elvetette a kalászo
sokat. A két hold árpát és egy 
hold zabot már a földben ta
lálta a 25-i eső. Ugyancsak el
vetette az árpát ifj. Hartman 
Imre is. Kovács Sándorné 21-ig

elvetett 2 hold árpát, Humann 
János 22-re vetett el egy hold 
és 200 négyszögöl tavaszibúzát. 
Kintefner Antal 24-én vetett 
el 800 négyszögöl búzát. Töb
ben elvetették már a napra
forgót is. Maller Sándornak 
eg.v, Geiling Györgynek 1.5 
hold napraforgója van már a 
földben.

Megkezdték a cukorrépa vetését » » .
a grébicspusztai Uj Elet tsz-ben

A grébicspusztai Uj Élet ter
melőszövetkezetben a napok
ban fejezték be 110 hold őszi
kalászos fejtrágyázását. Elve
tettek m ár 16 hold árpát, 6 
hold zabot 1 hold takarmány- 
borsót is. Ezzel teljesítették ta
vaszi gabonavetési tervüket.

A napokban hozzáfogtak 30
hold lucerna vetéséhez. Már
cius 26-ig 10 holdat már elve
tettek. A hónap végére a még 
hátralévő 20 holdon is földbe 
kerül a mag. Vétik már a cu
korrépát és a takarmányrépát 
is. Előreláthatólag 31-re ezzel 
is végeznek.

Vetik a napraforgót a sori határban

Sur határában is gyorsan ha
lad a vetés. Többen már elve
tették az árpát. Ifj. Nagy Ist
ván 800 négyszögölön, Szabó 
Istók 900 négyszögölön. Vásári 
József és Mrázik Károly 1 hol
don fejezte be a tavasziárpa ve
tését. Ezek a termelők már a 
cukorrépát és a napraforgót 
vetik.

Nemcsak a dolgozó parasz

tok igyekeznek a vetéssel, ha
nem a suri Sertéstenyésztő Vál
lalat növénytermesztői is. ö t  
nap alatt 231 hold őszi vetést 
és lucernát fejtrágyáztak La
katos Erzsébet, Godra Ilona, 
Nyári Miklósné, Árki Mária és 
Szabó Zsófia, a növénytermesz
tési brigád tagjai. Földben van 
már az árpa és a zab nagy ré
sze is.

Kér észt sor osan vetnek 
a jegespusztai állami gazdaságban

A jegespusztai állami gazda
ság földjein is folyik a mun
ka. Eddig 62 hold , borsót és 
65 hold tavaszibúzát vetekk
el. Negyvenöt hold búzát ke- 
resztsorosan vetettek. Vetik 
m ár 20 holdon a rostlent is. 
Mind a 20 holdat keresztsoro- 
San vetik. Befejezték már 15

hold tavasziárpa keresztsoros
vetését is.

Március 25-én hozzáfostak 
220 hold cukort-épa vetéséhez. 
A hónap végére befejezik a 
répa vetését is. A gazdaság 
kertészetében is folyik a mun
ka. Farkas Rózsi, Halomi Mar
git, Horváth Piroska a szépen 
zöldelő palántákat pikérozzák.

Kiültették már a dughagymát a tatabányai
Szabadság tsz-ben

A tatabányai Szabadság ter
melőszövetkezet tagjai is a ha
tárban találhatók. Sürget a 
munka, hiszen a rövid tavasz 
mozgósítja a tsz valamennyi 
tagját. Március 20-ig elvetet
tek 20 hold árpát, 20 hold za
bot, 3 hold zabosbükkönyt és 
10 hold napraforgót. Megkezd
ték 15 hold cukorrépa vetését

is. Amint ezzel végeznek, hoz
záfognak a burgonya ültetésé
hez. A burgonyaföldet mér el
készítették a vetéshez.

A termelőszövetkezet kerté
szetében is élénk az élet. A 
napokban végeztek 3 hold ét
kezési borsó vetésével és 2 
hold dughagymát is elültettek.

Válogatják a vetőburgonyát és a takarmány- 
dugványrépát a vasdinnyepusztai állami gazdaságban

Teljes erővel folynak a ta
vaszi munkák a vasdinnyepusz
tai állami gazdaságban is. A 
napokban fejezték be 58 hold 
borsó vetését. Ebben a munká
ban Tenger Antal és Horváth 
József fogatosok értek el ki
váló eredményeket.

A talajelőkészitésnél és a ve
tésnél Zsédely Gáspár trakto
ros és Czefernek József szta
hanovista Sztálinyec-vezető 
dolgozik a legjobban. Czefernek 
150, Zsédely pedig állandóan 
130 százalékra teljesíti napi

tervét. Zsédely Gáspár egyedül 
100 hold zabot vetett el eddig.

A gazdaság dolgozói már ké
szülnek a burgonya vetésére is. 
A tárolt vetőburgonyából 500 
mázsát válogattak át a mai na
pig. Ennek egy részét itt hely
ben használják fel, másik ré
szét pedig az Alföldre szállít
ják. A takarmány dugványré
pa válogatása is végéhez kö
zeledik. A válogatásnál kiváló 
minőségi munkát végeztek Kis- 
vári Mihály és Belvári Béla.

MEZŐGAZDASAGI SZAKKÖNYVEK 

Állatállományunk szaporítása és felnevelése
Az állattenvésités nagyobb hoza

mának eléréséhez elsősorban arra 
van szükség, hogy állatá’lományunk 
szaporításában és nevelésében kor 
szerű módszereket alkalmazzunk. A

népi demokráciánk által közrebocsá
tott mezőgazdasági szakkőnyvek eze
ket a módszereket, eljárásokat teszik 
szakembereink, dolgozó parasz.Sá
gunk közkincsévé.

Rimler Károly: Az állattenyésztés fejlett módszere
etmü (űzet az állatlétszám növelésé
nek módját a szaporas.ág fokozásá
ban. az évenkén. kétszeri malacozta- 
tásb’an. az okszerű takarni inyozas- 
ban és tartásban, a kétévenaent há
romszori bárányoztatásban. a külön

féle betegségek elleni küzdelemben 
s b .  lelöli meg. A fűzet hasznos se
gítséget ad az állattenyésztés vala
mennyi' dolgozójának. 35 lap, ára. 
1.50 forint.

Tóth Pál: Növendékállatok gondozása és felnevelése
[mG fűzet arra a kérdésre ad féléié
it hogyan nevelhetünk veszteség 
étidül értékes tenyészállatokat? Fog- 
ilkoztk a nővendékmarhák felrteve-lé- 
ével. ezen belül a boriak természe- 
es úton való felnevelésével, továbbá 

mesterséges borjúneveléssel. A ma

lacok és süldők helyes felnevelése 
cimű részben ű mutatást ad a vemhes 
kocák takarmányozására, a malac- é- 
süldőnevelésre. Végűi hasznos taná
csokat ad a fiatal álfátok ’rányított 
felnevelésére és a felnevelést betegsé
gek leküzdésére. 25 lap, ára; 2 forint.

Amit nem mond el a dunaszentmiklósi tanács 
ötnapos jelentése

A községi tanácselnökök 
■™' közül sokan hajlamosak 

arra, hogy égy-egy számukra 
hátrányos összehasonlítás ese
tén a „természeti viszonyok
kal“ magyarázzák a szomszé
dos, jobb eredményt elért köz
ség sikereit. A bajnaiak pél
dául szívesen hivatkoznak arra, 
hogy a nagysápi határ homo
kosabb, alacsonyabban fekszik, 
korábban lehet kezdeni a ve
tést. Kocson azt mondják, hogy 
az oroszlányi és bokodi határ 
lazább összetételű, gyorsabban 
szikkad. Amikor a tatai járás
ban híre futott, hogy először 
Dunaszentmfíílóson kezdték 
meg a vetést, csak vonogatták 
a vállukat a „természeti viszo
nyokra“ hivatkozó VB-elnökök. 
Nem mondhatták, hogy a szent- 
miklósi határ homokos, laza 
összetételű, alacsonyabban fek
szik, hiszen a hegyek között 
lévő község határában még 
most is sokhelvpn fehérük a 
hó. A szentmikiósi gazdákat 
az-'-'v'an nem zavarta ez.

IÁI árcius 10-én küldte a já- 
rási tanácshoz az első 

jelentést a községi tanács el
nöke: ,.i'iregkezdt">k az árpa ve
tését“. ö t  nappal később már

azt jelentették, hogy elvetettek 
20 hold árpát. A március 20-i 
jelentés arról számolt be. hogy 
76 katasztrális holdon földbe
került az árpa. Két nappal ké
sőbb már futott a hir Tatára: 
„A község dolgozó parasztjai 
elvetettek 76 hold árpát, 8 hold 
zabot, 8 hold borsóval kevert 
zabot. Árpából és zabból tehát 
teljesítettük vetéstervünket“. 
A 25-én küldött ötnapos jelen
tésben már arról is hírt adtak 
a szentmiklósiak, hogy az ár
pán, zabon, zabosborsón kívül 
elvetettek egy hold burgonyát, 
négy hold napraforgót, felszán
tottak 28 hold és trágyáztak 40 
hold földet, trágyázták a szőlők 
60 százalékát, a szőlőben nyit
nak, metszenek.

A tatai járás területén tehát 
Ounaszentmiklóson kezdték 
meg és fejezték be először az 
árpa és a zab vetését. Vélet
lenek-e vájjon ezek az ered
mények. minden magától 
ment-e? Nem. Tudatos, terv- 
sze-' munka előzte meg.

A  mikor olvadni kezdett a 
hó, kibővített VB ülésre 

hívta össze a tanács a mindig 
oeldát mutató, jól dolgozó ta
nácstagokat, termelőket, őket

bízták meg azzal, hogy a hó 
eltakarodása után figyeljék a 
határt és amint pirkad a föld, 
ra lehet menni, jelentsék a ta
nácsnak, kezdjék meg a mun- 
Kát. Amikor március 9-én je
lentették, hogy a dombtetőkön 
vetésre szikkadt a talaj, a ta
nács VB-elnöke ismét beszélt a 
legjobb gazdákkal. Másnap 
MZinte egyszerre indultak vetni 
Czibor István, Bohony József, 
Kurcz Gyula, Béger György, 
Schmidt Mátyás, Varga József 
tanácstagok és Fábián János, a 
mezőgazdasági állandó bizott
ság elnöke. Példájuk nyomán 
egyemberként mozdult meg a 
község. Egyesek még kételked
tek, de siettek ki a határba 
megnézni, hogy eléggé száraz-e 
már a föld. Másnap a község 
«zinte valamennyi termelője 
vetett.

A rra Is gondoltak a ta- 
nácsházán. hogy vala

hogy pótolni kellene azt az 
időt. amit a tél ellopott a ta
vaszból. Czibor István már 
évek óta előre csíráztatja a 
vetőburgonyát. Tavaly is új 
burgonyából teljesítette beadási 
kötelezettségét. Takaros össze
get kapott érte. Vele és rajta-

kívül a tanács néhány tagjá
val beszélt a végrehajtó bizott
ság elnöke. Szívesen teljesítet
ték kérését. Sokaknak elmond
ták a faluban, hogy mi az elő
nye az előcsíráztatásnak. Elő
ször ők kezdték meg. És Czi
bor István, Bohonyi József, 
Nothardt Boldizsár és Franta • 
Boldizsár példája nyomán a 
község majdnem valamennyi 
termelője előcsíráztatott bur
gonyát ültet ebben az évben.

C  ok község VB-elnökének 
gondot okoz a pontos 

ötnapos jelentés adatainak ösz- 
szeállítása. Dunaszentmiklóson 
ez sem gond. Nem jelenti min
den termelő a vetés megkezdé
sét, befejezését, sok időt ra
bolna el a munkától. A tanács 
és a mezőgazdasági állandó 
bizottság tagjai számolnak be 
munkából hazajövet arról, hogy 
abban a dűlőben, amelyikben 
ők dolgoztak aznap, kik kezd
ték meg, vagy fejezték be a 
vetést, vagy más tavaszi mun
kát. A végrehajtó bizottság el
nöke délutánonként maga *s 
bejárja a határ egy-egy részét, 
így mindig tiszta képet tükröz 
az ötnapos jelentés,

A kocsi Dózsa tsz-ben úgy vetik a kapásokat, 
hogy géppel kapálhassák

Gyors ütemben vetik a kora
tavasziakat a kocsi Dózsa tsz 
földjein. Már az elmúlt héten 
befejezték 13 hold árpa, 13 hold 
baltacím és 2 hold takarmány
borsó vetését. Rövidesen földbe 
kerül még 10 holdon az árpa 
10 holdon a sárgarépa, 3 hol
don takarmányborsó, 2 holdon 
pedig az étkezési borsó is. A 
koratavasziak vetése közben 
egyre többször szóbakerül a 
kukorica, burgonya, napra
forgó és cukorrépa vetése is 
A cukorrépa vetését rövidesen 
meg is kezdik.

A M ó ricá t mind négyzetesen vetik
Nagy probléma, nagy gondot 

igényelő dolog a kapások ve
tésé. Nem kevesebb, mint 7Ö 
hold kukoricát, 18 hold burgo
nyát és 13 hold cukorrépát vet 
a tsz. Ennyi kapásnak a meg
munkálásához sok munkaerőre 
van szükség. A tsz tagjai és 
vezetői azonban ebben az év
ben különösen takarékoskodni 
akarnak az emberi munkaerő
vel. jobban, eredményesebben 
mint tavaly. Tavaly is megpró
bálták géppel ápolni, kapálni a 
növényeket, de nem sikerült 
T ö b b  helyen munkába állt a

traktorvontatású kultivátor, de 
egy-két forduló után félbe is 
hagyta a munkát, mert a sorok 
egyenetlensége, görbesége, a 
különböző sortávolságok miatt 
több kárt csinált, mint hasznot. 
Sokszor emlegetik ezt mostaná 
ban a tsz tagjai és vezetői. Leg
utóbb össze is ültek a tsz el
nöke, a gépállomás körzeti 
mezőgazdásza és a növényter
mesztési brigád vezetője, hogy 
megbeszéljék a kapások veté
sének módját.

Tavaly nem sok kukoricát 
vetettek négyzetesen. A vetés
nél takarékoskodtak a munka
erővel, és amit nyertek a réven 
elvesztették a vámon. Nehe
zebb volt, több munkát igé
nyelt a kapálás, m ert nem 
tudták használni sern a gépi, 
sem a lóvontatásű kapákat. 
Ebben az évben már mind a 
70 hold kukoricát négyzetesen 
vetik. Gondosan megmunkált 
talajba kerül a vetőmag. A ve
tés megkezdése előtt pontosan 
kimérik a sortávolságokat. 
Utána többfogú sorolóval meg
húzzák a sorokat a táblán 
széltében és hosszában is. A 
sorok keresztezéspontjára ve
tik a kukoricát. így kereszt
ben és hosszában is művelhető

lesz a talaj gépvontatású, vagy 
lóvontatásű kultivátorral, illet
ve kapálógéppel. A sortávolsá 
gok megállapítása előtt meg- 
bosz-éiJk a gépállomás vezető
ségével, hogy a traktorvonta
tású kultivátorok kapatávol
sága milyen arányban mozgat
ható.

Géppel töltögetik a burgonyát
A burgonyát egysorosán ve

tik, de itt is gondosan ügyel
nek a sortávolságra. A bur
gonya kapálásánál talán még 
fontosabb a gépi erők ki
használása. A kukoricát nem 
kell töltögetni, de a burgo- 
nyatöltögetés annál nehe
zebb munka. Éppen ezért 
már a vetéskor ügyelnek 
arra, hogy ne csak az első, má
sodik sorközi talajművelést 
végezhessék géppel, hanem a 
töltögetést is.

Deil-kapékkal művelik a cukorrépái
Cukorrépát 13 holdon vet a 

Dózsa tsz. Ez a növény különö
sen munkaigényes, ha jo répa
termést akarnak, négyszer, öt
ször is meg kell lazítani a répa 
talaját egy nyáron. A vetés

kor gondosan vigyáznak arra, 
hogy a sortávolság 40—42 cm 
le«ven. Már négy-öt cm-es el
tolódás is nehézzé, illetve lehe* 
tétlenné teszi a gépi művelést, 
a nagyon hasznos, Deil-kapák 
alkalmazását. Ebben az évben 
pedig a cukorrépa sorközi mű
velését egészen a répalevelek 
összeborulásáig lóvontatásű 
Deil-kapák alkalmazásával 
akarja megoldani a szövetke
zet vezetősége.

A területet egyénekre is felosztják
A kapásnövények gondos 

művelése érdekében ebben az 
évben már megoldja a vezető
ség a terület egyénekre való 
felbontását is. Tavaly is tervbe- 
.vették már, de csak terv ma
radt. A megvalósítatlan elgon
dolás bizony megbosszulta ma
gát. Egyesek már a vetést gon
datlanul végezték, a kapálásra 
pedig különösen kevés gondot 
fordítottak. Ebben az évben 
már a vetést is saját, kijelölt 
területükön végzik a növény- 
termesztési brigád tagjai. Olyan 
lesz a munka, hogy ahogy vet
nek olyan lesz a termés és a 
termés után a prémium, ahogy 
ápolják, gondozzák a növénye-L*,t

D olgozzan ak  végre a  begyű jtés  sikere érdekében  is 
a  beg yű jtő  vá lla la to k

HÁROM HÉTTEL EZELŐTT 
még bizonyos kis büszkeség
gel olvastuk, hogy a megyék 
begyűjtési versenyében Ko
márom megye a negyedik. Egy 
héttel később már ugyancsak 
lelohadt a büszkeség, mivel a 
hetedik helyre kerültünk. Egy 
héttel ezelőtt már arról szá
molt be a begyűjtési miniszté
rium jelentése, hogy a ver
senyben Komárom megye a ki
lencedik. Vájjon milyen kelle
metlen meglepetést tartogat 
számunkra a következő jelen
tés?

Ha vontatottan ment a be
gyűjtés, előszeretettel bíráltuk, 
sokszor csepültük a tanácso
kat, a kötelezettségüket elha
nyagoló termelőket. Kétségte
len, hogy a begyűjtési terv 
teljesítése jórészt a tanácsok 
munkájától, a termelők köte
lességérzetétől függ. Kevés 
szó esett azonban eddig a kü
lönböző begyűjtő vállalatok 
munkájáról. A begyűjtés je
lenlegi szakaszában pedig kü
lönösen a rossz vagy jó 
munkájuk alapián alakulnak 
az eredmények. Sertésből 
40.6, vágómarhából 55.1, tej
ből 56.7, toiásból 21, baromfi
ból pedig 71.8 százalékra telje
sítette eddig megyénk az év el
ső három hónaojára esedékes 
begyűjtési tervét. Ezek a szá
mok minden magyarázatnál 
beszédesebben bizonyítják, 
hogy ebben a negyedévben 
nem jól dolgoztak a külön
böző begyűjtő vállalatok.

AZ ÁLLAT- ÉS ZSIRBE- 
GYÜJTÖ Vállalat, Tata, Agos- 
tyán-úti 10 szobás központjá
ban valósággal hemzseg az 
ember. A tatabányai, dorogi 
és kisbéri kirendeltségeken

szintén adminisztrálnak jó pá
ran. A vállalat egyik legfonto
sabb feladatát, a begyűjtést 
kint a területen pedig mind
össze 26 ember végzi. Több 
mint négyszerannyi ember dol
gozik a központban és a ki- 
rendeltségeken. Nagyon hely
telen ez a beosztás. A követ
kezményét különben mutatja 
a 40.6 százalékos sertés-, illet
ve az 55.1 százalékos vágó
marha-begyűjtési eredmény.

A KÖZPONTBAN és a ki- 
rendeltségeken dolgozó admi
nisztrátorok a nagy létszám 
ellenére sem végzik kifogás
talanul munkájukat. Állandó 
panasz, hogy a községi taná
csok és a termelők késve kap
ják meg a beadott állatok 
után a vételijegyet. Többször 
előfordult, hogy a kisbéri ki- 
rendeltség kéthetes késéssel 
juttatta el azokat az illetéke
sekhez. A dorogi kirendeltség 
dolgozói ismét beleestek a ta
valyi hibába. „Nem megy a 
sertésbegyüjtés — mondják — 
mert nincs sertés.“ Jó lenne, 
ha Tordai elvtárs, a vállalat 
igazgatója, ismét elindulna a 
kirendeltség dolgozóival vala
melyik községbe és megmutat
ná, hogy jóval több a sertés 
mint a kirendeltség dolgozói
nak lelkesedése, szorgalma.

Az állatfelelősök és az állat- 
begyűjtők járják a községeket, 
de annak a határozatnak az 
ismertetésére, mely nagy ku
koricabeadási kedvezményt 
biztosít azoknak a termelők
nek, akik augusztus 31-ig tel
jesítik sertésbeadási kötele
zettségüket, keveset gondol
nak. Egyetlen olyan termelőt 
sem látogattak meg, aki a ne
gyedik negyedévre tervezte a

sertés beadását. Azért, hogy 
megyénkben csupán 300 egy
néhány termelő vállalta a ser
tés első félévben való beadá
sát, nagy mértékben felelősek 
az Állat- és Zsírbegyüjtő Vál
lalat dolgozói.

Sok panaszra adtak okot az
állatok minősítése terén elkö
vetett hibák is. Csak üdvözölni 
lehet a vállalat vezetőjének 
legújabb kezdeményezését, 
melyben arra hívja fel a ta
nácselnökök figyelmét, hogy 
állatátvételnél legyen ott a 
begyűjtési vagy a mezőgazda- 
sági állandó bizottság egy-két 
tagja is, hogy minden félreér
tést, esetleges tévedést kikü
szöbölhessenek.

PÉLDÁS REND és tisztaság 
uralkodik a Baromfi- és Tojás- 
begyűjtő Vállalat kocsiúti te
lepén. Kint a megyében azon
ban már korántsincs ilyen 
rendben a vállalat szénája. Ha 
csak azt vesszük figyelembe, 
hogy a megye 21 százalékra 
teljesítte eddig tojásbegyüjtési 
tervét, láthatjuk, hogy sok a 
javítanivaló a vállalat mun
kájában. A megye szinte vala
mennyi községében sok tojást 
adnak be a termelők szabadon, 
tervükön felül, örvendetes je
lenség ez. A Tojás- és Baromfi- 
begyűjtő Vállalat szinte vala
mennyi átvevője elkövette 
azonban azt a hibát, hogy el
sősorban a tojás szabadon 
való átadására mozgósították a 
termelőket. A megyében át
vett tojásmennyiségnek két
harmada szabadbeadású. Kis
béren szinte tízezerszámra 
vette át a vállalat a szabadon 
beadott tojást, ugyanakkor a 
község még 20 százalékra sem

teljesítette tojásbegyüjtési ter
vét.

Több községből, különösen a 
tatai járásban jelentették sok 
helyről, hogy a baromfi- és 
tojásátvevő hetenként csak 
egyszer tart átvevő napot. így 
a termelők egy része más el
foglaltsága miatt halogatja, 
halogatni kénytelen beadási 
kötelezettség teljesítését egyik 
hétről a másikra. Súlyos hiba, 
hogy Várgesztesen például 
még ma sincs a vállalatnak 
átvevője.

A TOJÁS- ÉS BAROMFI- 
BEGYŰJTŐ Vállalatnál az 
Állat- és Zsírbegyüjtő Válla
lathoz hasonlóan túlságosan 
felduzzasztották az adminisz
trátori apparátust. A megyé
ben négy instruktor dolgozik, 
de a központban több mint 
húszán adminisztrálnak. Nyil
ván eredményesebb lenne a 
vállalat munkája, ha megvál
toztatnák ezt az arányt.

A komáromi járási tanács 
begyűjtési állandó bizottságá
nak javaslatára, a kongresz- 
szus tiszteletére begyűjtő hetet 
rendeznek a járásban. Az Ál
lat- és Zsírbegyüjtő Vállalat 
vezetősége már felfigyelt a 
kezdeményezés nagyszerű le
hetőségeire és felhívta rá az 
átvevők, az állatfelelősök fi
gyelmét. Nagyon időszerű len
ne, ha a másik két vállalat 
vezetősége is mozgósítaná a 
dolgozókat — nemcsak a terü
letieket, hanem az irodaiakat 
is — lelkesebb, áldozatkészebb 
munkára, a tervek teljesíté
sére, a súlyos lemaradás be
hozására.


