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Csehszlovák istállótrágya-rakodógépek, 
saját szerkesztésű  műtrágyaszórók  

könnyítik a munkát Bábolnán

Minden erőt a betakarításra
— ez most az ácsi kommunisták jelszava

A Bábolnai Állami Gaz
daságban évről évre nagy 
gondot fordítanak a talajerő- 
utánpótlásra. Tervük szerint 
ebben az évben több m int 
2000 vagon istállótrágyát terí
tenek szét a földeken. Kilenc 
trágyaszórójuk mellé a nem
rég kapott 7 újabb géppel a 
szétterítést m ár teljesen gépe
sítették. Ezzel naponta 128 
fogat és csaknem 200 em ber 
m unkáját takarítják  meg. 
Megkezdték a trágya rakodá
sának a gépesítését is. A Cseh
szlovákiából kapott korszerű 
markoló-rakodó gépek bár 
még csak a szükséges trágya 
20 százalékát tud ják  a kocsik
ba tenni, nagy segítséget je

lentenek. Egy gép három  és 
féltonnás pótkocsit 17 perc 
a la tt tölt meg, s ezzel 4 em
ber nehéz fizikai m unkáját 
pótolja. A gazdaságban jelen
tősen m eggyorsították a mű
trágyaszórást is sa já t szer
kesztésű gépeikkel. A közvet
len trak to rra  szerelt, szemcsés 
m űtrágyákhoz alkalm as, úgy
nevezett forgókorongos mű
trágyaszóróval 5—60 holdon 
végzik el naponta ezt a  m un
kát. Ugyanakkor az erre  a 
célra használt m agyar és 
nyugatném et gépekkel csak 
negyven holdon tudják  szét
teríteni a m űtrágyát. A gaz
daságban n iár 17 ilyen saját 
szerkesztésű gép dolgozik.

A kedvezőtlen időjárás 
Ácson is m egnehezítette a be
takarítást, az őszi vetést. A 
kommunisták ezért csatasor
ba indultak  a m unkák meg
gyorsításáért. A községi csúcs
vezetőség vasárnap kibővített 
ülést tarto tt, am elyre meghív
ták a  termelőszövetkezetek, a 
gépállomás, az erdőgazdaság, a 
földművesszövetkezet és más 
vállalatok gazdasági és politi
kai vezetőit.

A csúcsvezetőség úgy dön
tött, hogy

a hónap végen és novem
ber elején tartandó alap
szervezeti párftaggyűlése- 
ken ez a  tém a legyen a fő 

napirendi pont.
Az agitációs csoportokat pe
dig még a taggyűlések előtt 
összehívták, hogy tagjaik azon
nal hozzáláthassanak a szövet

ei tanulás anyagi erarv válik
Érdekes összehasonlító 

számvetést készített a minap 
Rafael János, a kerékteleki Bé
ke Tsz elnöke. A több m int 
2000 holdas közös gazdaság 
m últ évi term elési eredm é
nyeit á llíto tta  szembe az idei 
év hozamaival. Nézzük sorjá
ban a  sokat mondó számo
kat.

Gabonából például tavaly 
52 vagon volt a term elés, idén 
pedig 70 vagon. 1959-ben 7 va
gon gabonát adott el az állam 
nak a tsz, az idén pedig csak 
rozsból 8 vagonnyit vásárolt 
meg tőlük a term ényforgalmi. 
Jó term éssel fizettek, illetve 
fizetnek a kapások is. Burgo
nyából a tavalyinál 35—40 
mázsával term ett most több

A nyers dió kezelése
A leszedett diót zöld h é já

tól m egtisztítjuk és szellős 
padláson, tiszta fagyapotra 
öntve jól szétteregetve ki
szárítjuk. Az első időben 2—3 
naponkint átforgatjuk, hogy 
minden oldala egyenletesen 
száradjon. A száradás jdeje 
3—4 hét.

A diót csak ■ akkor mos
suk, ha héjával akarjuk  é r té 
kesíteni és a  héja nem elég 
világos színű. A diót, illetve 
a  dió hé já t fehéríthetjük  úgy 
is, hogy 2 százalékos szódás 
vízben mossuk, vagy mosás 
után — körülbelül 10 percig 
— kéngőznek tesszük ki. Ez 
az eljárás a dióbélnek nem 
árt.

Ha azt akarjuk, hogy a dió 
sokáig hám ozható legyen, ak 
kor száraz homok közé, szel
lős pad lásra rakjuk.

holdankint. Egyes táblákon a 
100 m ázsát is m eghaladta a 
termés. Kukoricából 29 vagon
nal te rm ett több, m int ta 
valy. 1959-ben egy csövet sem 
adott, most 10 vagon rako
m ányt ad el az állam nak a 
tsz.

De nem megvetni való a cu
korrépa idei term éseredm énye 
sem. 1959-ben holdankint 
„csak” 90 mázsa term ett, most 
viszont m ár 160 m ázsát taka
ríto tt be a tagság egy-egy 
holdról átlagosan.

Jól jövedelmez az állatte
nyésztés is. 1959-ben 42 ezer 
liter te jet á llíto tt elő a tsz. Az 
idei évre 48 ezer liter a terv, 
de a  tsz vezetői s a szakembe
rek 70 000 literre  számítanak.

Mit. m utat a kertészet? Ta
valy 60 hold 400 ezer forint 
bevételt biztosított. Idén 50 
hold eddig 600 ezret hozott a 
közös konyhára, s év végéig 
meglesz a 700 000 forin t is. ,

— Ennek m i a titka  — is
métli Rafael elv társ a kér
dést,- m ajd így válaszol •— iá 
ién az, hogy m egváltozott a 
munkaszellem . A z idei évben  
már nem  volt gazos föld a ker
tészetben. S nem  volt gond a 
m unkafegyelem m el — tette 
hozzá.

— Tanulnak az em berek  — 
m ondja Fekete Pál, a  tsz ag- 
ronómusa, s m áris hosszan 
sorolja azok neveit, akik isko
lába, tanfolyam ra járnak. Mé
száros József brigádvezető 
nem rég érkezett vissza Zsám- 
békról, a 10 hónapos tanfo
lyamról. Ifj. Szóger András 
mezőgazdasági szakiskolán 
tanul. A téli politikai oktatás
sal csaknem egyidőben bein

dul az ezüstkalászos tanfolyam  
második évfolyama is, ahol 18 
tsz-tag tanul majd. De számos 
tsz-tag, okosodni vágyó fel
nőtt em ber gyarapítja ism ere
teit a helybeli általános isko
la VII. és VIII. osztályában is.

Mindennek nyomán válto
zik az em berek szemlélete, 
m ár szívesebben alkalm azzák 
a gazdálkodás új módszereit, 
s így v á lik ' a tanulás anyagi 
erővé.

kezeti parasztok és különösen 
a családtagok mozgósításához.

A betakarításban a tsz-eknek 
segítenek más intézmények 
dolgozói is. Az erdőgazdaság
ból például 30-an, a földm ű
vesszövetkezet alkalm azottai 
közül 25-en segédkeztek a hé
ten a  kukoricatörésben, a ré
pa- és burgonyaszedésben. 

Meggyorsult a  traktorosok 
m unkája, akik a vasárna
pot is kihasználták a 

szántás-vetésre.
De a pártvezetőség felhívta a 
gépállomás vezetőinek figyel
m ét a m unkafegyelem megszi
lárdításának fontosságára, 
m ert a  traktorosok egy része 
sokszor későn, 9—1.0 óra tá j
ban kezdett csak munkához.

— A vasárnapi megbeszélés
nek  — m ondotta Németh  
László elvtárs, a községi csúcs
vezetőség titkára  —, rögtön 
m utatkoztak az eredményei. 
Hétfőn és kedden m integy 100 
— 100 kataszteri holdon vetet
ték el a magot, s a tsz-tagok 
zöme részt vett a betakarítási 
m unkában.

Egyre több családtag 
dolgozik a  földeken,

annak erem ényeként, hogy 
most m ár a Jövő Tsz-ben is 
felosztották az egyes családok 
között a kapások területét. A 
kom m unisták m indenütt pél
dát m utatnak a m unkában, ez
zel is ösztönözve m inden szö
vetkezeti parasztot a term és 
gyors betakarítására. 

----------------

Bejegyzik a gépjárművezető-igazolványba 
a kisebb közlekedési szabálytalanságokat is

Á lljo n  m e g  a  s z o m ó d i a u tó b u s z  
a  fe lté te le *  m eg a  H ó k n á l i s

Tata és Szomód közt közle
kedő autóbusz a feltételes 
megállóhelyeken nem áll meg, 
em iatt a dolgozók igazolvá
nyával rendelkező utasok le
m aradnak. Elsősorban a 777-es 
számú já ra tra  panaszkodunk. 
Ugyancsak panasz van a T ar
ján—Tatabánya közt közleke
dő 257/b és a  859-es já ra tok
ra . A gépkocsik tetején  levő 
podgyásztartót nem használ
ják, viszont a nagyterjedelm ü 
podgy ászokkal elfoglalják az j 
ülőhelyeket és így sok utas ■ 
lem arad. Kérjük. hogy a 
MÄVAUT intézkedjen. a 
csomagokat helyezzék el a 
gépkocsik tetején.

Sok szomódi és ta rján i utas. 
★

A M Á V A U T  igazgatósága 
válaszolt a panaszra. A  257/b 

számú autóbuszjárat reggel 
6 órakor indul Turjánból, 
m entesíti a 10 perccel ké
sőbb Héregről— Tatabányára 
menő autóbuszt. A z előbbi 
járaton rendszerint van hely,

A rendőrség, am ikor foko
zott harcot fo ly tat a közleke
dési fegyelem m egszilárdítá
sáért., a  ku ltu rá lt közlekedés 
általánossá válásáért, a bal
esetek csökkenéséért, első
sorban a nevelés és  nem  a 
büntetés eszközeit k ívánja al
kalmazni. Ez az oka annak, 
hogy az intézkedő rendőrök 
igen sokszor csak figyelmezte
tik  azokat a gépjárm űvezető
ket, akik kisebb szabálytala- 
ságokat követnek el.

A gépjárm űvezetők több
ségénél célt értek  ezek a fi
gyelmeztetések, de akadtak 
olyanok is, akik visszaéltek az
zal, hogy nem büntették  meg 
őket. Előfordult, hogy egy-egy 
gépjárm űvezetőt naponta
többször is figyelmeztettek, 
mivel az eljáró rendőr nem  
tudta, hogy korábban más 
rendőr m ár figyelm eztette va
lam ilyen szabálysértés miatt.

Ezért most a rendőrség új 
módszert alkalm az a figyel
m eztetések nyilvántartására. 
Ha a gépjárm ű vezetője k i
sebb szabálytalanságot követ 
el, például olyan helyen m u
lasztja el a kötelező megállást,

ahol a  szabad k ilá tás nem  biz
tosított, s  5 km/ó sebességnél 
gyorsabban h a jt k i; ha a te- 
relősávot, illetve a tengely- 
sávot túllépi (kivéve balra- 
kanyarodás esetén); ha a já r 
művek sebességkorlátozására 
vonatkozó rendelkezéseket 
megszegi, de abból különösebb 
veszély nem  szárm azik; ha a  
kitérés szabályait sérti meg, 
és így tovább — ezután is fi
gyelmeztetik, de ezzel együtt 
a szabály megsértését lyukasz
tással megjelölik a jogosít
vány ellenőrző lapján is. Négy 
lyukasztás u tán  az ötödik fi
gyelmeztetés alkalm ával, te 
hát az ötödik lyukasztáskor az 
intézkedő rendőr autom atiku
san bevonja az ellenőrző la 
pot és a  szabálysértő gép jár
művezető ellen a feljelentést 
megteszi. így tö rténik  ez a 2- 
e s  és 3-as számú ellenőrző lap 
esetében is. M iután ellenőrző 
lap nélkül a vezetői igazol
vány érvénytelen, a 3-as szá
m ú ellenőrzőlapon történő 5. 
lyukasztással egyidejűleg te r
mészetesen a vezetői igazol 
vámyt is elveszi az intézkedő 
rendőr.

Befejezték az építkezést, 
teljes erővel szánta na k-velnek 

a z ácsleszéri tsz-ben

így az igazgatóság nem  ta
lálja indokoltnak a panaszt. 
Viszont egyetért a szomódi 
utasok panaszával. Elismeri, 
hogy a Szomódra közlekedő 
autóbuszok zsúfoltak és 
em iatt az utasok lemarad
nak. Azonnal in tézkednek a 
panasz kivizsgálására és or
voslására.

H ernádi József, az ácsteszé- 
ri Táncsics Mihály Tsz elnöke 
a m últ naj okban gyakorta 
kém lelte az eget. Milyen lesz 
az időjárás? — többnyire ez 
volt a gond napkeltétől es
téiig. Érthető, hisz akkor még 
fedetlen volt a sertésszállás 
s szedetlen a term és. Azóta 
viszont m ár napok m últak, s 
most lehetetlen lenne pontos 
képet adni a  mezőgazdasági 
m unkák pillanatnyi helyzeté
ről.

— Szövetkezetünkben — 
kezdi az elnök — m ár szinte 
jelm ondattá Vált, hogy mos-

• •
Ügyes kezdeményezés

Abban a pillanatban, m ikor a vásárló belép a Súr és Vidé
ke körzeti ím sz csatkai vegyesáru-boltjába, nyomban szemébe 
tűnik  a  bejárati a jtónál lévő táb la: „Ebben a  boltban friss ú j
ságok, képes hírlapok és könyvek kaphatók”. Udvardi Bélának, 
a bolt vezetőjének ezért a gondosságáért m éltán hálásak a fa
lubeliek, hogy nagyszerű dolog a vegyesáru-boltnak ez a  kezde
ményezése.

A megye egyik legkisebb falvában ez a gazdag áruválasz- 
tékű bolt két hetenként átlag 60 ezer forint forgalm at bonyolít 
le. A hírlapok árusítását nemrég vezette be a  boltvezető, de m ár 
eddig is több száz példányt eladott.

— Az újságolvasáshoz m ár úgy hozzászoktak a falubeliek 
— m ondja a boltvezető —, hogy boltunkban m ár be sem lehetne 
szüntetni a  h írlapárusítást. —ke.

tanában m inden perc aranyat 
ér! Tengernyi a teendőnk. 
Mégis ta lán  a legsürgősebb n á
lunk m ost a  megkezdett ép ít
kezések mielőbbi befejezése, s 
a betakarítás. Ebben a sor
rendben — m ondja — a beta
karítást még az építőbrigád 
tagjai is segítik.

M ire e  sorok a lapban meg
jelennek, m inden bizonnyal 
Hernádi József is elégedet
tebb, mivel a  m egkezdett ép ít
kezést m ár befejezték. Hung- 
le r János és V ihter József 
nádazók és segítőtársaik szor
galmasan építették  a 20 anya
koca és a 78 m alac szállásának 
tetőzetét, hogy az állatok 
megfelelő módon téliesített fé
rőhelyre kerülhessenek.

A tsz tagjai az Almásfüzitői 
Kőolajipari V állalat kom m u
nistáinak, dolgozóinak jelen
tős segítségét is köszönettel 
fogadták, mivel a jól téliesíte 't 
sertésszállás tulajdonképpen 
közös erőfeszítéssel kerü lt te 
tő alá. Most te ljes erővel a 
kapások tervszerű betakarítá
sa, a mélyszántás s  az őszi ve
tés m unkáit végzik a közösség 
tagjai, m ert jól ism erik az 
igaz m ondást: ki m int vet, 
úgy arat!

XII. FEJEZET
Házisztrájk és béremelés — Akik a legjobban „rászorultak” a 
béremelésre? — Miért nevettek az újságírók a  Vatikán sajtó- 

konferenciáján?

A Vatikánnak, ennek a tör
pe állam nak a központi költ
ségvetéséből mintegy 3000 sze
mély húz fizetést. Köztük van
nak a bíborosok, a pápai hiva
talok tisztviselői és nagyszámú 
kiszolgáló személyzet: küldön
cök, pincérek, testőrök, gép
kocsivezetők, szakácsok stb. 
Ezt a  világi kiszolgáló sze
mélyzetet a Vatikán rendkívül 
rosszul fizette meg. a végső
kig kizsákmányolta. Em iatt 
nemegyszer zajlottak le kisebb 
házisztrájkok, am elyeket m in
denkor a legnagyobb titokban 
igyekeztek tartani és a lelki 
terror eszközeivel (no meg a 
nagyszámú olasz m unkanélküli 
révén) letörni. Amikor azután 
kiderült, hogy mennyit lop- 
tak  é s ' harácsoltak össze a 
pénzügyek legfőbb intézői, 
m ár ezeknek a szerény alkal
m azottaknak sem lehetett be
fogni a  száját, fennhangon kö
vetelték az azonnali és lénye
ges béremelést.

XXIII. János pápa, hogy ki
fogja a szelet a vitorlákból, 
1959 október elején engedé

lyezte, hogy az alkalm azottak 
fizetését 12—35 százalékkal 
felemeljék, az indoklás szerint 
azért, hogy „meglegyen a 
szükséges m in im um uk a ren
des életre”. (The Times, Lon
don, 1959. október 12.) Az el
gondolás eredetileg csak a fel
háborodott kisfizetésűek béré
nek rendezésére irányult. A 
magas biborosi testület tagjai 
azonban úgy vélekedtek hogy 
ők is olcsón őrzik a Krisztus 
koporsóját, s ezért egy kalap 
a la tt kivívtak m aguknak némi 
emelést. Eddig egy bíboros ha
vonta „csekély” 350 000 líra fi
zetést húzott, most pedig el
érték a havi 400 000 lírát. Ha 
a bíborsapkás szentatyák is
mernék a régi pesti slágert, 
most valószínűleg ezt énekel
nék naphosszat: „Havi négy- 
százezer fix-szel, az ember 
könnyen v iccel. . Márpedig 
négyszázezer líra nem megve
tendő összeg, különösen, ha 
figyelembe vesszük, hogy ez 
úgyszólván csak zsebpénzül 
szolgál. A bíboros atyáknak 
ugyanis szinte kivétel nélkül

egyéb stallum aik is vannak. 
Egyrészt vezetői hatalm as egy
házmegyéknek, amelyeknek 
búsás jövedelmét ők fölözik le. 
A Rómában élő bíborosok va
lamennyien külön palotát kap
tak a  Szentszéktől, teljes be
rendezéssel és nagyszámú sze
mélyzettel. Természetesen a 
személyzetet is a Vatikán fi
zeti. S ha még azt sem feled
jük  el, hogy a szentatyák bí
boros! tekintélyüket szokás 
szerint ipari részvényekben és 
bankügyletekben kam atoztat
ják, akkor látjuk  igazán, 
mennyire „rászorultak” az 
újabb fizetésemelésre . .  .

Rosszul hitte azonban a pá
pa ,hogy a fizetésemelések le
csillapítják a kedélyeket és 
elül a Vatikán zilált pénz
ügyeinek lá ttán  keletkezett 
botrány. A zaj csak egyre nö
vekedett, s ekkor őszentsége 
drám ai lépésre határozta el 
magát. Megbízta új á llam tit
kárát, Domenico Tardini bí
borost: tartson sajtókonferen
ciát a Vatikán pénzügyeiről.

A Rómába akkreditált kül
földi sajtótudósítók között 
úgy robbant a sajtóértekezlet 
híre. akár egy jókora bomba. 
Hiszen ez ideig egészen rend
kívüli esemény volt, ha a Va
tikán valamely tisztviselője

összehívta a sajtó  képviselőit 
s  még a kevésszámú sajtófo
gadáson is volt egy téma, 
amely tabuként szerepelt: a 
V atikán vagyonkezelése. 
Ahogy az akasztott em ber há
zában nem  szabad kötélről 
beszélni, úgyanígy szentség
törés-számba m ent bepillan
tást kérni a Szentszék háztar
tási könyveibe.

Természetesen a tudósítók 
szinte egy szálig megjelentek 
s élesre hegyezett ceruzákkal 
várták  a bíboros-állam titkár 
bejelentéseit. Tardini ezekkel 
az eléggé kétértelm ű szavak
kal kezdte beszámolóját: „Mi
után a titoktartás minden  
alapja elesett a tárgyra vo
natkozólag , a Szentszék idő
szerűnek tartja, hogy a leg
utóbbi intézkedéseknek ne 
csak formáját, de lényegét is 
ismertesse.”

Ezután hosszasan panasz
kodni kezdett, hogy egyes új
ságírók a képzeletükből pótol
ták  a pontos tájékoztatások 
hiányát, s olyan összegeket 
neveztek meg a Vatikán va- 
gyonául, „am elyeknek az egy
szerű emberekre hatást kel
lett gyakorolnirík". Sokan úgy 
nyilatkoztak, hogy a Vatikán 
az ő adom ányuk nélkül is 
eléggé gazdag, s ez az egyházi 
adom ánygyűjtése^ bizonyos 
csökkenésében m utatkozott 
meg.

Miután az újságírókat így 
megleckéztette, rá té rt annak 
elemzésére, hogy a Szentszék
nek, m int úgyszólván az egész 
világra kiterjedő hatáskörű 
központnak, rendkívül sok ki
adása van. Az újságírók már

ekkor mosolyogni kezdtek, h i
szen közismert, hogy köny- 
nyebb egy döglött tehéntől 
borját remélni, m in t a  Vati
kántól egy huncut garast. A 
papság m inden országban 
vagy a hívők adományából, 
vagy állam i támogatásból, 
vagy földbirtokai és egyéb tő
kéi révén ta rtja  fenn magát, s 
köteles éveként m eghatározott 
összeget ju tta tn i a V atikán
nak. Tardini ezt a rendszeres 
ju ttatást, az úgynevezett „Pé- 
ter-filléreket” jelölte meg a 
Szentszék legfőbb bevételi for
rásának, am i a közgazdaság
hoz értő  újságírók előtt eny
hén szólva kétesnek tűnt.

A legnagyobb baklövést 
azonban akkor követte el Tar
dini bíboros, am ikor k ije len
tette, hogy a V atikán vagyona 
nem  éri el a 90 m illiárd lí
rát. Ez m ár gúnyos kacajra 
fakasztotta a sajtóértekezlet 
résztvevőit, hiszen mindenki 
elő tt nyilvánvaló volt, hogy a 
90 m illiárd csak egy tö rt ré
sze a Vatikán tényleges va
gyonának. Rendkívül jellemző 
ezzel kapcsolatban, hogy még 
a ..Die Fursche” című kato
likus osztrák lap római tudó
sítója, Hans Bauer is így 
kom m entálta lapjában, 1959. 
október 31-én a szokatlan sa j
tókonferenciát:

„ . . .  Jelentős vagyonszapo- 
rulatot jelentett, am ikor XI. 
Plus 1929. február 11-én. az 
Olaszország kormányával kö
tött lateráni egyezmények ré
vén. a Vatikánváros feletti 
teljes szuverénítás elismerésén 
kívül egy évenkénti járulék

egyszeri megváltozását kapta 
meg 1750 millió Ura összeg
ben, amely ma legalább a 
százszorosát éri, tehát 175 m il
liárd lírát képvisel. Es miután  
a megváltási összeg kezelésé
re és az egyéb egyházi tulaj
don kezelésére 1929. június 
7-én létrehozták az „Ammi 
nistrazione Speciala”-t (külön
leges igazgatás), am ely fenná 
lásának három évtizede alal 
jó  m unkát végzett, felteheti 
hogy ez a vagyoni átlag köz. 
ben legalább megduplázódott 

Hans Bauer úr nagyon jó
indulatú a Szentszékhez, am i
kor mindössze három százöt
ven m illiárd lírában szám ítja 
a vatikáni vagyont. Ö is te lje
sen figyelmen kívül hagyja az 
am erikai, nyugatnémet, olasz 
és más országbeli hatalm as 
ipari, kereskedelmi és bank
érdekeltségeket, amelyek évről 
évre nem  a lírák, hanem  a 
dollárok százmillióit szülik, 
néhány száz élősdi számára, 
akiknek a túlvilági üdvösség 
árusítása a legnagyobb üzlet 
a  világon. Azt, hogy milyen 
nagy a vatikáni vagyon, csak 
egy egészen szűk, egymásba 
fonódó személyi kör m érheti 
fel és ennek saját érdekei is 
szigorú titok tartást írnak elő. 
Ma a Vatikán az egyetlen á l
lam, am elynek nincs tu la j
donképpeni pénzügyminisz
tere, nyilvános költségvetése. 
Így azután a husosfazekak kö
rül tolongó szentatyák annyit 
habzsolhatnak a földi javak
ból. am ennyit csak bírnak.

(Folytatjuk).


