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Csak az elismerés hangján 

lehet nyilatkozni arról az em
berséges, hasznos kapcsolat
ról, am ely növeli állam i gaz
daságaink és term előszövet

kezeteink őszinte barátságát. 
O lyan ' tám ogatást, olyan pél

dát nyújtanák szépülő állami 
gazdaságaink, amely a tsz-ek- 
ben nap m int nap értékes

É l# *

Őszi árpát a ra t a ta tai tangazdaság kom bájnja a környe- 
szentgyörgypusztai Dózsa Tsz-ben. Cikk . vágok olyan 

rendet, m int te” címmel a  2. oldalon

Ipari munkások az esztergom i 
term előszövetkezet gabonaföldjein

A m últ év őszén m ég kes
keny földcsíkokba vetették 
el a gabonát az esztergomi 
parasztok. De az idén m ár 
közös a határ, g közösen fog
tak  hozzá az aratáshoz is. A 
csaknem ezer holdas kalá
szos terü leten  géppel és kéz
zel vágják a  gabonát. Az ara
tógépek elsősorban a tavasz 
folyam án kia lak íto tt 10—15 
holdas táblákon . dolgoznak. 
Nagy segítséget nyú jt a kom 
bájn  is.

A nagyobb problém át a 
kézi ara tás megszervezése je 
lentette. Ez is megoldódott» 
A város ipari üzemei, a m ű
szeripari művek, a  szerszám- 
gépgyár, a relégyár, a fém - 
szerelvényárugyár, az ÉDÁSZ, 
valam int az erdőgazdaság 
dolgozói is segítenek a  te r
m előszövetkezetnek a nyári 
nagy m unkák ideién. A Vak 
Bottyán János Termelőszö-
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A R A T Á S I H ÍR E K
V asárnap óta szorgalm asan 

a ra tn ak  a dadi Aranykalász  
Term előszövetkezetben. K ét 
kombájn, 28—30 kaszás és egy 
állam i gazdasági aratógép 
vágja a közepes term ést Ígé
rő kalászosokat. Részt vesz
nek a m unkában többen a fa
luban lakó ipari dolgozók kö
zül is.

A közös őszi árpá ja  11 m á
zsás, búzája 12 mázsa feletti 
term ést Ígér. Az a ra tá s t kö
vető tarlóhántás m ár az 
újabb term és jó feltételeinek 
egyikét h iva to tt m egterem te
ni. A ta rlóhán to tt területből 
50 holdba kölest és 30 holdba 
m uhart vetnek, hogy ezzel is 
növeljék gyarapodó á lla tá llo 
m ányuk takarm ánykészletét.

*
A szőnyi Szabadság Term e

lőszövetkezetben  — a tsz-tag- 
ség k ívánságára — az ara tás- 
cséplés idejére üzemi konyhát 
állíto ttak  fel. így azután a 
háztartási m unka legnehe
zebbjétől m entesülve vehet
nek részt a term előszövetke
zeti asszonyok a nyári beta
karítás m unkáiban. Nincs is 
m unkaerőben hiány.

A két gépállom ási kombájn 
és 1 aratógép m elle tt 40 ka
sza jó m unkája nyomán a 
jövő hét végére — előrelátha
tólag — aligha m arad  lábon 
a szép term ést Ígérő kalászo
sokból.

vetkezet első közös aratásának 
sikerességét valam ennyi esz
tergomi üzem szívügyének te 
kinti.

A rossz időjárás ellenére a 
term előszövetkezet eddig 
több m in t 350 holdról vágta 
le a  gabonát. A term előszö
vetkezet pártvezetősége és a 
tsz-vezetőség m indent elkö
vet, hogy az a ra tás t és csép- 
lést határidőre  befejezzék.

M ihalik János

gyümölcsöt érlel. Példák szá
zai bizonyítják, print válik az 
állami gazdaságok vezetőinek 
m indinkább szívügyévé a fia
talabb nagyüzemek, a  kollek
tív  gazdaságok segítése' tám o
gatása.

O tt voltak az állami gazda
ságok vezetői, szakemberei, a 
falusi dolgozók meggyőzésé
nél, a tsz-táblák kialakításá
nál. a kollektív term elési és 
értékesítési tervek elkészíté
sénél. Lelkiismeretesen, a jó 
gazda gondosságával term elik 
évek óta a nagyobb hozamokat 
biztosító minőségi vetőmag
vakat, nevelik a  több ha
szonnal járó  törzsállatokat.

Idén a gépállomások gépei 
m ellett m ár az ő gépeik is 
segítenek a kollektíváknak a 
m egterm ett gabona betakarí
tásában. Az újpusztai, a ta r
jám  és a  bakonysárkányi ál
lami gazdaságok szinte első
ként jelentek meg a term elő- 
szövetkezetek gabonatábláin, 
hogy az áldott mag mielőbb 
m agtárba, zsákba kerüljön.

K orábban kötött m egálla
podást vált valóra napjaink
ban a ta tai tangazdaság. A n
nak a segítségnek a  fejében, 
— am it a  környei Dózsa Tsz 
tagsága a növényápolás során 
nyújto tt —, most a termelő- 
szövetkezet kalászos term ését 
betakarítja. Hasonló megbe
csülendő együttm űködés tanúi 
lehetünk a szomori term elő
szövetkezet és a Somodorpusz
tai Állami Gazdaság kapcso
latánál.

E példákhoz szükségtelen a 
kommentár. Így segíteni, így 
együtmiűködni csak azok tud
nak, akiknek egyaránt be
cses szocializmust építő dol
gozó népünk kenyere, ak á r 
állam i gazdaságban, ak á r pe
dig term előszövetkezetben 
kelljen azt betakarítani.

H íradás a z  üzem ekből

Tizennégymillió forint
egy találmány évi gazdasági eredménye

A z  év első felében 301 újí
tá s t nyújto ttak  be a Tatabá
nyai Szénbányászati Tröszt
höz. Az újítások között sok 
gz értékes, am elyeknek meg
valósítása milliók m egtakarí
tá sá t teszi lehetővé. Az ú jítá
sok közül elfogadtak, s meg
valósításra javasoltak 130 da
rabot. A z 'e lőkalku lá’it gazda
sági eredm ény az első ne
gyedévben több m in t 4 millió 
forint, áprilisban, m ájusban és 
júniusban az újítások előkal
kulált értéke m eghaladja a 
17 millió forintot. Ez utóbbi 
tartalm azza a palahányó 
üzemben alkalm azott hidrocik- 
lon-berendezést, amely a sze
net választja szét az értékte
len anyagtól. A találm ányt 
elfogadták és díjazták. Csak a 
hidrociklon 14 700 000 forint 
hasznot h a jt a trösztnek egy 
év alatt. Nagy m egtakarítást 
je lent m unkaerőben Heicz- 
m ann Sebestyén  és Zsédely 
József művezető, Király Ist

ván lakatos közös ú jítása is az 
újtelepi gépüzemben. Mecha- 
nizálták a felsőgallai szénosz
tályozón a tö rt pala darázását.

A szénbányászati tröszt az 
első negyedévben 26 újítást 
kalkuláció alapján 155 ezer 

I forinttal díjazott, eszmei ala
pon pedig 46-ot jutalm azott. 
M ájusban és júniusban 129 
ezer forintot fizettek ki.

Sikeresen teljesítették

első félévi tervüket a Bánya- 
és Építőanyagipari Egyesülés 
dolgozói. A term elési adatok 
szerint félév a latt 100 000 tég
lával égettek többet a terve
zettnél. Az egyesülés mész- 
üzemében pedig 250 tonná
val több meszet égettek. A 
kályhacsempe-gyárban 43 000 
csempével készítettek többet. 
Ebből 130 kályhát készíthet
nek terven felül. A közked
velt hordozható cserépkály
hából szintén 100 darab ké
szült terven felül.

Nyári n ag y jav ítá s  a K om árom i L enfonógyárban
Június 4-től kissé elnép

telenedett a  Komáromi Len
fonógyár. Üzemrészei a cér- 
názó kivételével leálltak, s 
a gépek kezelői szabadságra 
m entek. Megkezdődött a nyá
ri nagyjavítás. 150 karban
ta rtó  üzent hadat a rendetlen
ségnek és jav ítja  a gépeket. A 
leállás előtt a műszakiak ki
dolgozták a javítás ütemét, 
a gépsorok áthelyezését, s 
hogy melyik gép helyébe m it 
tesznek. Ilyenkor valósítják 
meg mindazt, ami üzemidőben

nem megy. Űj helyet kap a 
szárító, folytatják a vizesfo
noda rekonstrukcióját. A szár
nyas, vizes fonógépek helyé
be nagyobb teljesítményű, 
szovjet gyűrűs fonógépek ke
rülnek. Helyet készítenek a 
legújabb típusú csehszlovák 
fonógépeknek is, amelyek 
szerelését szeptemberben kez
dik meg. A gépek felújításán 
kívül a falakat is felújítják, 
meszelnek. A szabadság letel
tével minden üzemrész fel
frissültén várja  vissza a dol
gozókat.

N agy a becsülete a rendrearatónak
Nagy örömmel fogadták a Bakonyszombathelyi Állami 

Gazdaságban a kétm enetes aratás egyik fő munkaeszközét: a 
rendrearatót. A szakem berek kritikus szemléje m ellett kezd
ték meg vele a próbaaratást. Osztatlan és teljes a megelége
dés.

A rendrearatóval naponként 40—50 holdat lehet levágni, 
Szépen, szabályosan rak ja le ez a gép a gabonát a  céltudato
san 15—18 centim éter m agasra hagyott tarlóra, A vele való 
aratásból több előny is származik. Először is, egyetlen kalászt 
nem hagy el. másodszor viaszérésben lehet vele a búzát a ra t
ni, harmadszor pedig a három-négy nap alatti tökéletes utó
érés után a rendfelszedős kombájnból olyan gabona kerül ki, 
amely a kom bájnszérűt m egkerülve közvetlenül a raktárba 
szállítható.

Felajánlásuk egynegyedét 
már teljesítették a tatai járás tsz-fiataljai
A ta tai járásban  az elm últ 

hetekben 27 KISZ-szervczet 
kötött szocialista munkaszer
z ő d é s t Érdemes összesítő 
szám adatot idézni, amelyek 
hű képet adnak a fiatalok 
tettvágyáról. A  27 község fia
taljai összesen 10 430 társa
dalmi munkaóra és 2398 
munkaegység teljesítését vál
lalták a helyi termelőszövet
kezetekben. A  községíejlesz- 
tési m unkákat összesen 4312 
órában segítik. Ezenkívül 
védnökséget vállaltak  35 hold 
kukorica, 16 hold napraforgó 
és egy hold répa felett, 
felajánlották 2430 facsemete 
elültetéesét és 20 köbm éter 
salak szállítását. Ha m ind
ezt a vállalást m unkaórákra 
szám ítjuk át, kitűnik, hogy 

a  ta tai já rás fiataljai 
összesen 49 662 m unkaó
rában kívánják  segíteni

T íz  b a le se t, 12 n a p  a la t t
Még m indig igen sok a köz

lekedési baleset. Július első 
tizenkét nap jában  összesen 
tíz szerencsétlenség történt. 
Különösen esem énydús volt 
elvből a  szempontból július 
12-e: ezen az egyetlen napon 
nem kevesebb, m in t négy 
baleset történt.

A  legtöbb balesetet a ke
rékpárosok és a gyalogosok 
okozták. Július 5-én például 
a reggeli órákban Nagyig- 
m ánd belterületén Zsebő 
Sándorné kerékpárjával neki
hajto tt egy m ásik kerékpá
rosnak. V igyázatlanságát
drága áron fizette meg: lábát 
törte. Súlyosabb sérülést 
szenvedett Kiss Lászlóvá  kör
nyei lakos, aki egy m ellék- 
útvonalról szabálytalanul 
hajto tt rá  a köm ye—orosz
lányi útra, s em iatt egy mo
torkerékpáros elütötte. Saját 
hibájából szenvedett balese
tet Karácsony Lajos eszter
gomi lakos is, aki kerékpár
jával m inden irányjelzés nél
kül ak a rt megfordulni, s

elütötte. A kerékpárosok 
baleseti lis tá já t Katona Fe
renc ta tabányai lakos zárja  
be, aki július 12-én reggel 
barátjával, Csilléi Jánossal 
kerékpározott a II. kerületi

csúzkodás közben hátrafelé 
haladt az ú ttest közepe irá 
nyába. így kerü lt e léje a  ta 
lajerőgazdálkodási vállalat 
személygépkocsijának, am e
lyet annak  vezetője, Balogh

templom m elle tt húzódó le j- István  nem  tudott időben 
tőn. K atona és Csilléi sza- m egállítani. Az asszony a  
bálytalanul egymás m ellett kocsi alá került, s olyan sú- 
haladtak, em iatt K atona ne- lyos sérüléseket szenvedett, 
kiszaladt egy autóbusz olda- hogy azokba belehalt. Az 
Iának és súlyos sérülést szén- ügyben a  felelősség megálla- 
vedett. p ítúsára még folyik a vizsga-

önm agának  köszönheti 20
napon belül gyógyuló sérülé- Életveszélyes sérülésekkel 
seit özv. Gojdó Lajosné ta r-  kellett kórházba szállítani 
dosbányai lakos, aki m inden Szekrényesi Lajoska 4 éves 
körültekintés nélkül akart oroszlányi kisfiút. A fiú já- 
áthaladni az egyik ta ta i ut- ték közben az út szélét sze- 
cán. s em iatt egy motorke- gélyező nyárfabokrok mögül 
rékpár alá került. De nem  ő kiugrott az útra, épp egy mo- 
az egyetlen fegyelmezetlen torkerékpár elé. E baleset 
gyalogos. Tragikus követkéz- nyomán el lehetne gondol- 
ményekhez vezetett Keil 1st- kodoi azon, nem volna-e he- 
vánné tokodi üveggyár! mun- lyes az ilyen utakon — de 
kásnő vigyázatlansága. Ez a  esetleg m ásutt is — figyel- 
28 éves fiatalasszony, m iután meztető táb láka t elhelyezni# 
a tá ti állomáson leszállt az amelyek fokozott óvatosságra 
autóbuszról, az úttesten be- intenék a szülőket és a na-

ezért egy m otorkerékpáros szélgetett barátnőjével, s  bú- gyobb gyerekeket.

községük, termelőszövet
kezetük felvirágzását.

Egy K ISZ-tagra az érin tett 
szervezetekben átlagosan
30—40 m unkaóra jut.

A ta ta i járás fiatalja i azon
ban nem elégedtek meg a 
vállalások megtételével, ha
nem szorgalmasan teljesítik 
is azokat. A  legújabb adatok 
szerint a 27 községben össze
sen 12 400 munkaórát végez
tek már el, tehát felajánlá
suk kereken egynegyedét tel
jesíte tték eddig. A  kocsi Dó
zsa Tsz fia talja i például, akik 
a szocialista m unkaszerződé
sek megkötésének egyik kez
deményezői voltak, m ár 100 
munkaórát dolgoztak eddig, 
s ezen felül 6 munkaegységet 
is szereztek. A nem rég a la
ku lt agostyáni KISZ-szervezet 
tag jai is példás szorgalomról 
te ttek  tanúságot: 100 órát 
dolgoztak a községfejleszté
si feladatok megoldásán és 
80 ó rát a tsz-ben. A  tardos- 
bányaiak 248, a környeiek 200 
munkaórát teljesítettek, a 
gyerm elyiek pedig 32 m unka
egységet szereztek  a  széna- 
gyűjtésnél és a  kapálásnál.

A grébicspusztaiak lelkiism e
retesen m egkapálták azt a 10 
hold kukoricát, amely felett 
védnökséget vállaltak. A 
kecskédiek javára  4 hold ku 
korica megkapálása, a vér- 
tesszőllősiek szám lájára pedig 
124 m unkaóra teljesítése je
gyezhető fel idáig. Alig egy
két olyan KISZ-szervezet van 
a járásban, m int a dunaalm á- 
si, vagy a ta tai Augusztus 
20 Tsz KISZ-szervezete, ame
lyek még alig te ttek  valam it 
felajánlásuk teljesítéséért*

A m u n k aerő h ián n y a l^^sz - 
ködő termelőszövetkeSf'fek 
segítségére a járási KlSZ- 
bizottság munkás-, paraszt- 
és diákfiatalokból készenléti 
brigádokat szervezett. Ezek 
m ár több termelőszövetkezet
ben segítettek a növényápo
lás elvégzésében.

A készenléti brigádok ,745 
tag ja eddig 11 250 m un

kaórát teljesített.
Különösen kiemelkedő a ta 
tai vájártanulók szorgalma, 
akik körülbelül három -négy
ezer m unkaórát dolgoztak a 
járás term előszövetkezetei
ben.

NAPLEMENTE A  TATAI TÓPARTON


