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K ed vez a  vadászszerencse
A sűrűből gyönyörű agan

csával előlépett az erdők ki
rálya. Csillagos volt az é j
szaka, s az erdei tjs írásra 
nyalábbal kü ld te sápadt suga
ra it a kelő Hold. Kálmán  
professzor, a külföldi vadá
szok egyike, éppen még egy 
lépést a k a rt tenni a vad fe
lé, de megcsikor.'iu ! a vadász-

log; kedvez a vadászszeren
cse! A vendégek áradoznak és 
dicsérő jelzőkkel illetik  a 
gondozott erdőterületeit, s  a 
kitűnő vadállom ányt. Közben, 
igaz, panaszra is van ok, 
hisz gombászó gyerekek és 
asszonyok gyakorta úgy m eg
zavarják  a vadat, hogy hosz- 
szú napokba telik, m íg ism ét

A gyönyörű trófeát büszkén m arkolja a  vadász.

bakancs, s  a V ka abban a  
pillanatban illa berek-nadak 
e r e k . . .

— Még indulás elő tt f i
gyelm eztettük a professzort, 
hog y  a nyikorgás bakancs 
nem  lesz jó, de 0 akkor csak 
legyintett. Most saját maga is 
meggyőződött arról, hogy a 
jótanácsot m indig jó m egszív
lelni — m ondja Brodák Jó
zsef,

Igazság, hogy vadászat köz
ben jó  segítőtárs a tapasz
ta lt vadász. A vértestolnai er- 
dészlakban tartózkodó külföl
di vadászok sem panaszkod
hatnak  etékintetben,- Brodák 
József tapasztalt vezetőtől 
ugyanis messzemenő segítsé
get kapnak. A fővadász pet
ro l-lám pa üveg, vagy akár 
tengeri kagyló segítségével 
olyan csalogató hangokat va
rázsol elő az éjszakában, hogy 
bika legyen a talpán, am elyik 
ellenáll a turpisságnak, s ez
á lta l nem  kerül puskavégre.

•— A  csalogató hangokra 
m indig előlépett a keresett 
bika, s a következő pillanat
ban m ár dörrent a fegyver  
— m ondják mosolyogva a né
m et vadászok. S örülnek a 
szép zsákmánynak.

Az erdő sűrűjében éjsza
kánként su rranó  árnyak, a 
lesre ta rtó  külföldi vadászok, 
m in t m egannyi m esefigurá- 
i»ak tűnnek a  fák  között. Egy- 
qgy ilyen imbolygó puskás 
árnyat még a felnő tt em ber 
fépzeletvilága is szívesen a 
mesebeli Piroska és farkas 
h istóriájának részesévé avat.
* Gyönyörű, festői a táj, k i

tűnő az időjárás, s am i szin
tén nem  megvetni való do-

ráta lálnak . Ennek m egszünte
tése így vadászat idején — 
népgazdasági érdekekből is — 
hasznos lenne.

A legtöbb külföldi vadász 
feleségét is m agával hozta 
V értestolnára. S úgy élnek 
itt  a  zöld erdőben, a szép 
hajlékban, m int szívesen lá 
to tt vendégek. K. E.

Kettős műszak 
előtt

Űtban Vértesszöllős felé ta
lálkoztunk Kosun Lászlóval, a 
Tatai Gépállomás egyik ki
váló traktorosával.

— N in is  sok időm társal
gásra — szólt le a Belorusz 
üléséből —, a vértesszöllősi 
Jószerencsét Tsz-ben már na
gyon várják a gépet.

Jelenleg nyú jto tt műszakban  
dolgozik Kosun  László. Töb
bek között a dekádonkinti 100 
— 120 normál hol dny i te ljesít
m énye is bizonyítja, hogy ez 
esetben is példamutató trak
torossal van dolgunk.

— M ennyivel jobb a n yú j
tott m űszak, m in t a 'kettős? — 
kérdezem , s ő elmosolyodik, 
m ajd ism ét el kom olyodik az 
arca, m ikor választ ad:

— Jó a kettős m űszak  —■ 
je lenti k i  — ezt m i traktoro
sok is jó l tudjuk. De pillanat
nyilag — fo lytatja  — még 
nincs annyi m unkánk, hogy 
szükség legyen a kettős m ű
szakra. M indettől függetlenül 
azért erre is felkészültünk. — 
Hogyan? A ki ránéz a Tatai 
Gépállomás 109-es Beloruszá-

Szorgalmasan szántanak, vetnek 
a csépi tsz tagjai

A szendi term előszövetke
zetek a  közelm últban mély
szántás! versenyre h ív ták  ki 
a megye valam ennyi szövet
kezetét. A „ne m aradjon  
m élyszántatlan terület•’ cél
lal kezdem ényezett mozga
lomhoz elsők között csatla
kozott a  csépi Üj Barázda 
Tsz. A szövetkezetben m ár 
az előre elkészített és papír
ra  vetett m unkaszervezés
ből is kitűnik, hogy például 
a  kukorica-betakarítást kö
vetően 8 napon belül eltávo
lítják  a  szárat is, így zavar
ta lan  lesz a  gépek m unkája.

Időközben term észetesen a 
vetést is elvégzi a  tagság. 
Eddig összesen 16 hold bú

za, 107 hold őszi á rpa  m ár a 
földben van. 20 holdon a 
bíborhere is szépen fejlő
dik. A még hiányzó 20 hold 
rozsot is m ár elvete tte  vol
n a  a  tagság, h a  a  Kiscsévi 
Á llami Gazdaság időben 
szállítja a vetőmagot. De bi
zonyos, hogy rövid időn be
lül ezt a  m unkát is befeje
zik.

A csépi határban gyors 
ütem ben halad  az őszi m un
ka. A tsz-ben most a  foga
tok m unkáját is igénybe ve
szik. A gépek a  talajelőké
szítéssel vannak elfoglalva, 
a lovasfogatok pedig a  sokat 
ígérő m agvetést végzik.

Dadon az őszi betakarításnál is 
alkalm azzák az anyagi érdekeltséget

Jó tapasztalatokkal gazda
godtak a dadi term előszövet
kezet vezetői a  növényápolási 
m unkák során. Termelőszövet
kezeti tagokra osztották fel a 
kapásnövények területét. Ez
zel a  módszerrel, valam in t a 
prem izálás segítségével köny- 
nyen megbirkóztak a kukorica 
és cukorrépa kapálásával. A 
számottevő kapásnövények kö
zül csak a burgonyánál nem 
alkalm azták a  területfelosz
tá s t  Most a  betakarítás meg

gyorsítására e növényeknél is 
alkalm azzák az anyagi érde

keltség elvét.
102 hold burgonyájuk szá

mottevő részét kézzel kell fel
szedni. E terü letbe őszi búzát 
vetnek. Azért, hogy a  tervezett 
16 nap helyett helyett 10—12 
nap a la tt végezzenek a m unká
val ki-ki az  elvégzett m unka 
után az előírt m unkaegységen 
kívül még a felszedett meny- 
nyiségtől függően, term észet
beni részesedést is kap.

Kosun László traktoros, magabiztosan v árja  a  kettős m ű
szak bevezetését, hisz 109-es Beloruszát előkészítette az 
éjszakai m unkákra. Még a  hátsó fényszórót is gondosan

m egjavította

ra, nyom ban felfedez egy ed
dig szokatlan a lko tm ányt a 
vezető ülés fölött.

— Ez a sátortartó  — m ond
ja  Kosun László —, vasárnap 
készítettem  társadalmi m unká
ban. Egyszerű és praktikus. A

a  traktoros.

hűvös őszi éjszakákon ez a sá
tor jó l védi m ajd  a vezető 
egészségét. S ha a szövetkeze
tek  előkészítik a földeket 
szántásra, a 109-es Beloruszt 
sem  éri készületlenül a kettős 
m űszak bevezetése.

M it ad az idén
a kisbéri virágzó term előszövetkezet 

a d o lgozó  népnek?
Kisebb kollektiv gazdasága

ink közé tartozik a Kisbér- 
battyánpusztai Virágzó Ter
melőszövetkezet. össz-szántója 
577 kh, taglétszám a mindössze 
50. Ám ez a kis kollektíva be
csülettel kezeli az élete t adó 
közös földet. M egadja m ind
azt neki, am it megadhat, és el 
is veszi tőle azt, am it a  jó 
m unka fejében a föld felkínál.

Ez a  kis gazdaság az elm últ 
évben holdanként 3600 forin t 
értékű á ru t értékesített az ál
lami felvásárló szerveken ke
resztül. Idén az egy kh-ra ju 
tó áruértékesítés mintegy 400 
forin ttal halad ja tú l az elm últ 
évit.

N apjainkig — ebben az esz
tendőben — egym illiókettő
százezer fo rin t értékben adott 
á ru t a népgazdaságnak. Ebben 
— a  többi között — 10 vagon 
kenyérgabona, 260 db hízott
sertés, 130 ezer lite r  tej, 16 db 
tenyészkos, másfél tonna mák 
és közel 1 tonna lucernam ag 
szerepel. Az év végéig még

tovább em elkedik az áruérté
kesítés m utatója.

Szolid szám ítások szerint 
még mintegy 40—50 ezer liter 
tejet, tíz vagon cukorrépát, 
egy vagon napraforgót, 50 m á
zsa dohányt, 60 darab  növen
dék-szarvasm arhát, 200 darab 
juhot és 280 darab hízottser
tést értékesít a Virágzó Ter
melőszövetkezet. Ezzel az áru- 
értékesítés eléri a kétmillió- 
négyszázezer forintot. Ilyen 
bevételek m ellett vált lehetsé
gessé, hogy teljesen sa já t erő
ből hatszázezer fo rin tnál töb
bet ruházott be a termelőszö
vetkezet tagsága. A nagy beru
házás m ellett is — az eddigi 
bevételek alapján — biztosított 
a betervezett munkaegység
érték.

Az áruértékesítés és beruhá
zás számai ékesszólóan bizo
nyítják, hogy ebben a kollek
tívában példam utatóan élnek 
a jobb é le t megteremtésének 
lehetőségeivel.

Kikeltek az első őszi csibék
A Bábolnai Állami Gazda

ságban a következő években 
nagy m értékben fejlesztik a 
baromfitenyésztést. Ennék be
vezetőjeként m ár az idén á t
térnek  a  folyamatos, egész 
éven á t  való nevelésre. Az el
ső őszi csibék m ár kikeltek, s 
az időjárásnak megfelelően fo
kozott gondossággal nevelik, 
takarm ány ózzák az apró jó- 
szágoíkat. Ezekben a hetekben 
összesen 28 000 to jást helyez
nek el a keltetőgépekbe.

A  tojóházakban jól bevált 
módszerrel, batáriakban he
lyezik el a naposcsibéket. A 
négy em elet m agas ketrecek
ben ötször annyi csibe fér el, 
m in t a  földön. A m ellett job

ban tud ják  a megfelelő hő
m érsékletet, a  pontos etetést 
biztosítani. Négy hét után in 
nen a nevelőházakba k erü l
nek, aztán a jércéket utóneve
lőkbe, m ajd  tojóházakba, a 
kakasokat pedig hizlaldába vi
szik.

Erről a „futószalagról“’ m á i 
nyolc-tíz hét után 80—90 de- 
kás csibék kerülnek le. így 
havonta egy vagon barom fi
húst ad a gazdaság, m íg ta 
valy télen egyáltalán nem 
szállítottak. A m últ esztendő
ben, decem berben csak 14 000 
darabos törzsállom ányuk adott 
tojást, az idén karácsonyikor 
pedig 40 000 tojótyúk lesz a 
gazdaságban.

A jogászok is patronálják 
a szövetkezeteket

Bírák, ügyészek, tanácsi 
jogászok ültek össze az el
m últ napokban járásonként, 
s m egvitatták, m ilyen se
gítséget nyú jtha tnak  a te r
melőszövetkezeteknek. A ta 
tai já rási értekezleten ár. 
Fábián László, a  megyei ta 
nács titk á ra  te tt javaslato t a 
patronálás módszereire. A 
jogászok elhatározták, hogy 
az őszi m unka befejezése 
u tán  előadásokat ta rtan ak  a

szövetkezetekben a tagság 
jogairól és kötelességeiről 
Az előadásokon túlmenően 
felvilágosításokat adnak a 
helyszínen a tagságot, vala
m int a szövetkezetét érintő 
jogi kérdésekben is. Nagy 
gondot fordítanak a r ra  is, 
hogy a termelőszövetkezetek 
és a felvásárló szervek kö
zötti szerződések megfelel
jenek a  jogszabályoknak.

A világ leghatalm asabb házvezetőnője — Dulles és a 
pápa ebédideje. — Amikor a  nővér nagyobb úr, m int a bíboros

Még 1912-ben történt, hogy 
a fiatal diplom ata főpap, 
Eugenio Pacelli autóbalesetet 
szenvedett és teljes felépülé
séig az einsiedelni apátságba 
vonult vissza. Ápolására be- 
osztottták mellé Pasqualina 
nővért, aki akkoriban alig volt 
20 éves, s ha hinni lehet a 
visszaemlékezéseknek, rend
kívül energikus, kerekképű, 
fekete szemű, ném et apácács- 
ka volt. A betegség ham ar el
múlt, de Pasqualina nővér 
m egm aradt. Vállalta Pacelli 
házvezetőnői tisztét, s kerek 
36 éven keresztül kísérte őt 
elválaszthatatlanul mindenho
vá. Amikor aztán a pápai 
trón ra lépett, sokak azt vár
ták,, hogy Pasqualina nővér
nek válnia kell, s  a szokások 
szerint vissza kell vonulnia 
bajorországi kolostorába. Nem 
így történt: Pius kifejezett kí
vánságára m egtörték az évszá
zados hagyományt, amely elő
írja, hogy semmiféle nő nem 
bocsátható be a pápai szent 
palotába. Sőt, kifejezetten a 
pápai lakosztály m ellett jelöl
tek ki szám ára néhány szobát.

Pasqualina ham arosan kivívta 
m agának a jogot, hogy szaba
don járkáljon  a pápai term ek
ben, bárm ikor beléphessen a 
pápa dolgozószobájába és la
kószobájába. Arra, hogy ez 
milyen nagy kiváltság, jellem 
ző, hogy még a pápa m agán
pincére, S tefanori sem lép
hetett külön hivás nélkül a 
dolgozószobába, a legmaga
sabb pápai tisztségek betöltői 
pedig mégcsak nem is álmod
hattak  arról, hogy a pápa la
kószobájába merészkedjenek.

Pasqualina nővér hallatlan 
energiával uralkodott a pápa 
fölött. Ö szabta meg őszent
sége áthághatatlan  napirend
jé t és a legszigorúbban gon
doskodott betartásáról. A pá
pai palota belső titkainak is
m erői elm ondták például, 
hogy egy alkalom m al Dulles 
am erikai külügym iniszter a 
tervezettnél hosszabb ideig 
beszélgetett a pápával. Amikor 
elérkezett az ebéd ideje, a 
nagyhatalm ú házvezetőnő 
m egjelent a dolgozószoba a j
tajában és félbeszakította ket
tő jük beszélgetését. A pápa

bólintott, hogy m egértette a 
hívást, de még nem búcsú
zott el vendégétől. Pasqualina 
nővér azonban konokul meg
állt a küszöbön és el nem 
mozdult onnan, am íg a k i
hallgatás véget nem ért. Dul
les ettől zavarba jött, m ire 
XII. Pius mosolyogva mente- 
getődzött: ,,Pasqualina nővér 
hajthatatlan abban, am i az 
időbeosztást illeti."

Még csúfosabb orro t kapott 
1954-ben Tisserant bíboros, az 
úgynevezett Szent Kollégium 
dékánja, a Vatikán egyik leg
befolyásosabb embere. A bí
boros m ár hosszabb idő óta 
kihallgatást kért a pápától, 
am ire nem kerü lt sor. Egy 
nap elhatározta, hogy figyel
men kívül hagyja a protokol
láris előírásokat. M agára öl
tötte a bíbornoki palástot és 
elindult a pápai lakosztály 
felé. Ú tján senki sem m erte 
m egállítani, s  így elju to tt egé
szen XII. Pius dolgozószobá
jáig. O tt azonban Pasqualina 
nővér őrködött a pápa nyugal
mán. A bíboros in te tt a ház
vezetőnőnek, hogy engedje be. 
Pasqualina, hatalm a tudatá
ban, nem et m ondott és Tisse-

to tt vattákkal átdörzsölte a 
pápa kezeit.

Amikor őszentsége kezdett 
veszedelmesen öregedni, a nő
vér rábeszélte, hogy vesse m a
gát alá egy „fialalitó kúrá
nak’’. Ecélból bem utatta a pá
pának a svájci Niehans orvos- 
professzort, aki élő sejtek 
injesztálásával végez fiatalí
tási kísérleteket. Állítólag 
Adenauer kancellár is Niehans 
professzor páciensei közé ta r
tozik. A pápa eleinte vonako. 
dott a fiatalitó  kúrától, mivel 
házi orvosa, Galeazzi-Lisi ha
tározottan ellenezte a kísérle
tet, de Pasqualina gyakori un
szolására végül is beleegyezett. 
Az első három injekciót 1954 
elején kapta meg, s  a követ
kezménye súlyos megbetegedés 
lett.

Ugyanakkor. 1954-ben tör
tént, hogy a nővér eltörte a 
lábát és néhány napig a római 
Salvator Mundi (a Világ Meg
váltója) kórházban ápolták. A 
pápa többször telefonon ér
deklődött házvezetőnője álla
potáról. Mondják, hogy egy 
ízben a klinika főnővére, 
M erry anya  vette fel a hallga- 
ót, s megkérdezte, ki beszél.

— A pápa — hallotta a vá
laszt.

Az ápolónő azt hitte, hogy 
ízetlen tréfáról van szó és le
csapta a telefont. Annál na
gyobb volt meglepetése, am i
kor közölték vele, hogy való
ban őszentsége te le fo n ált. . .

(Folytatjuk.)
ím e Pasqualina nővér, „a világ leghatalm asabb házveze-

nője”

ran tnak  m egalázottan vissza 
kellett fordulnia.

A h írhed t pápai unokaöcs- 
csök, a Pacelli hercegek is 
nem egyszer részesültek vissza
utasításban a nagyhatalm ú 
Pasqualina részéről.

A nővér elhalm ozta figyel
mességének m egnyilvánulásai

val ősszentségét. így például 
fehér könyökvédőket v a rrt a 
pápának, s időről időre oda
lépett íróasztalához, hogy a 
könyökvédőket kicserélje. 
Amikor pedig a pápa zarándo
kokat fogadott, a fogadás után 
rögtön m egjelent Pasqualina 
és illatosított alkohollal átita-


