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Az idei kalászos növények 
karítása, aratása és cséplése sokkal 
nagyobb jelentőséggel bír úgy mező- 
gazdasági szocialista szektoraink, mint 
egyénileg dolgozó parasztságunk éle 
tében, mint az eddigi aratások, csép- 
lések. Az ara'ás és cséplés zavartalan 
és szemveszteségnélküli lebonyolítása 
egyrészt erősödő termelőszövetkeze
teink, állami gazdaságaink és gépál
lomásaink újabb és nagyobb erőpró
bája, másrészt egyénileg dolgozó pa
rasztságunk öntudata fejlődésének 
próbaköve lesz.

Az idei aratási és cséplési munkák 
időben való elvégzésének fontosságát 
növeli az, hogy sokkal nagyobb terü
leten kell elvégeznünk az aratást, mint 
a múlt évben. Az aratás és cséplés 
zavartalan elvégzésének, a terménybe- 
gyüjtési terv határidő előtti teljesíté
sének nagy gazdasági jelentősége 
mellett hatalmas politikai jelentősége is 
van. A gyors, időben való tökéletes ara
tás és cséplés népünk erejének újabb ki
fejezője, békeharcunk újabb győzelme 
lesz, ugyanakkor a belső ellenség fe
lett aratott újabb diadalunkat is je
lenti majd.

Éppen ezért fontos, hogy a béöka- 
rítási munkák mondén mozzanatára, az 
aratásra, cséplésre, begyűjtésre a le
hető legjobban készüljünk fel. Fel
készülésünk legyen minden részletében 
körültekintő, tervszerű, hogy semmi
féle közbejött zavaró körülmény, vagy 
akadály ne gátolhassa munkánkat.

Az aratás megkezdése eiőtt — hogy 
közben arra gondunk ne legyen — vé 
gezzük el a növényápoflási munkákat, 
többek között a cukorrépa, kukorica 
harmadik kapálását, a krumpli máso
dik, illetve harmadik töltögetését. Ezek
nek a munkáknak elvégzése lehetővé 
teszi, hogy az aratás megkezdése után 
teljes érőnké:' és figyelmünket arra 
tudjuk összpontosítani.

Az aratás és cséplés megszerve
zése, annak mintaszerű lebonyolítása 
komoly szervező és felvilágosító mun
kát ró tanácsainkra, a mezőgazdasági 
állandó bizottságokra, ai falusi párt
szervez et cinkre, tömegszervezete in kr e
egyaránt.

Az aratás megkezdése előtti még- 
egyszer felül kell vizsgálni a rendel
kezésünkre álló gépeket és el kell vé
gezni azokon az esetleg megkésett ja 
vításokat. A rendelkezésünkre álló gé
pek teljesítőképességét figyelembevéve 
mérjük fel az aratásra, illetve tarló- 
hántásra váró területeket és aszerint 
osszuk szét a gépterüket. Fontos fel
adat annak a megállapítása is, hogy 
hol nem alkalmazhatunk az aratásnál 
gépierőt, hot! tudjuk az aratást csak 
kézierővel elvégezni. Ezeknek a terü
leteknek a meghatározása és felmérése 
után tanácsaink, mezőgazdasági szo
cialista szektoraink vezetői biztosítsák 
e területek learatásához szükséges 
munkaerőt. Ha egyes területeken mun
kaerőfelesleg, illetve munkaerőben 
hiány mutatkozik, oldjuk meg ezt a 
kérdést átcsoportosítással úgy, hogy a 
községeken belül egyes dolgozó pa
rasztok siessenek társaik, vagy pedig 
szocialista szektoraink segítségére. An
nál is inkább megoldható az aratási 
munkák ilyen szervezése, mivel dol
gozó parasztságunk ma má.r világo
san látja, hogy az aratás és cséplés 
ugyanúgy, min1' minden munka, amit 
végzünk, nem egyének vagy családok 
ügye, hanem egész népünk nagv harca 
ai szocializmusért, a, békéért. __

A tavaszi vetésterv határidő előtti 
teljesítéséért vívott harcban megyénk 
népe tapasztala a talajfigyelő szolgá
lat nagy jelentőségét. Az aratás viasz
érésben való megkezdése érdekében 
fontos és hasznos feladatunk az érés
figyelő szolgálat megszervezése a ta
vaszihoz hasonlóan. Minden dolgozó 
paraszt tudja, hogy a kalászosok érése 
nem történik egyszerre. Egy-egy na
gyobb tábla búzában foltokban jelent 
kezük az érés. Az érésfigyeiö szolgá
latnak feladata kell, hogy legyen, 
hogy egy-egy táblában akkor is meg

kezdjük az aratást, ha az egész tábla 
nem érett még meg az aratásra. Amíg 
folyik az érett táblák aratása, az alatt 
az idő alatt a többi részek i6 megér
nek, mivel tudvalevőleg ezekben a na
pokban a kalászosok már óráról órára 
érnek és minden elveszített óra nagy 
károkat jelenthet. Az aratás viasz
érésben való kezdése, tehát az érés- 
figyelő szolgálat jó munkája biztosítja 
elsősorban a szemveszteségnélküli ara
tást.

A gépek felülvizsgálása, azok helyes 
csoportosítása, a rendelkezésre álló 
munkaerők tervszerű szétosz ása, az 
érésfigyelő szolgálat megszervezése 
elsősorban tanácsaink, mezőgazdasági 
állandó bizottságainknak a feladata. 
Nagyon fontos, hogy állandó bizottsá
gaink az aratás és cséplés idejére 
még jobban kiszélesítsék és megszer
vezzék aktívahálózatukat, elsősorban a 
dűlőié elősökhöl. Mctesa község •|aná- 
csa és állandó bizottsága helyesen 
szervezte meg úgy az érésfigyelőszol
gálatot, mint a munkaerők csoportosí
tását éppen a dülőíelelősökből álló 
széles aktívahálózaton keresztül.

Fontos feladat — mint ahogy Mocsa 
község tanácsa nagyon helyesen látta 
— a tűzfigyelő szolgálat megszerve
zése is. Az ellenség — mint ahogy 
számtalan esetiben tapasztaltuk '— 
mindent megtesz, hogy munkánkat gá
tolja, akadályozza. Hogy az aratás 
alatt szabó ázscselekményekkel ne 
okozhasson kárt dolgozó parasztsá
gunknak és egész népünknek, szer
vezzük meg községeinkben, termelő- 
szövetkezeteinkben, állami gazdasá
gainkban a tűzfigyelő szolgálatot, vizs
gáljuk felül tüzoltófelszerelésünket és 
mindent tegyünk meg annak érdeké
ben, hogy az eseíeges tűzkárokat 
meg tudjuk akadályozná. •

A tavaszi vetéstervek teljesítése^ a 
növényápolási munkák végzése köz
ben és a begyűjtési terv teljesítéséért 
folyó harcban egész megyénk dolgozó 
parasztsága, minden községi taná
csunk tapasztal a, hogy a szocialista 
munkaversenynek nagy jelentősége 
van. A jegespusztai állami gazdaság 
traktorosai megyénk állatná gazdasá
gainak traktorosait és kombájnveze
tőit versenyre hivták az aratási és 
cséplési munkák mielőbbi befejezésére. 
A versenykihívás lelkes visszhangra 
talált’ és megyénk állami gazdaságai
nak minden traktorosa csatlakozott 
hozzá. Az állami gazdaságok példá
jára szervezzék meg tanácsaink a 
községek közötti párosversenyt, illetve 
a községeken belül dolgoteó paraszt
jaink közötti párosversenyeket. A ver
senyek szervezésére, szociális a köte
lezettségvállalások tételére nagyon al
kalmasak a június hónapi tanács
ülések, melyeken az aratás és cséplés 
kérdésével, mint központi feladattal 
foglalkozzanak tanácsaink.

A cséplés befejezése után sem szü
netelhet felvilágosító és szervező mun
kánk. Mindem meg kell tennünk an
nak érdekében, hogy dolgozó paraszt
ságunk világosan lássa: akkor cselek
szik leghelyesebben, saját egyéni 
szempontjából, egész népünk érdeké
ben, akkor teljesíti hazafias kötelessé
gét ha a cséplőgéptől egyenesen a 
begyiii főhelyre viszi beadandó gaboná
ját. Hogy ezt zavartalanul teljesít
hesse parasztságunk, fon os feladata 
földművesszövetkezeteimknek, hogy a 
minisztertanács június 15-én megje
lent határozata alapján mindent ké
szítsenek elő a begyűjtés zavartalan
ságának biztosítása érdekében. Bizto- 
sjsák a szükséges raktárakat, azok 
tisztaságát, fertőtlenítését.

Az aratás és cséplés, a cséplés után 
a begyűjtés, mind nagy feladatok. 
Eddigi nagy feladataink megoldására, 
nagy harcainkban győzelemre mindig 
a párt vezette népünket. Párszerveze
teink legyenek most is az aratás és 
cséplési munkák motorjai, szervezzék, 
ellenőrizzék a munkát. Népnevelőink, 
párttagjaink, tömegszervezeteink leg
jobb tagjai úgy a példamutatásban, 
mint a felvilágosító munkában legye
nek az aratás élenjáró harcosai.

Készüljünk fel az aratásra és a cséplésre
beta-

Áz Erzsébet Szénbányák dolgozói 
befejezték félévi tervüket

A Dorogi Szénbányászati Tröszthöz 
tartozó Erzsébet Szénbányák dolgozói 
napról napra következetesen harcolnak 
tervük idöeiőtti befejezéséért túl
teljesítéséért.

Az összdolgozók 74 százaléka kap
csolódott be lelkes munkaválla
lásokkal a versenybe. A fejtési 
és elővájási csapatok mennyiségi 
vállalása alapján a vállalat vezető
sége az első negyedévre 2000, a 
második negyedévre 450 tonnával 
magasabb ellentervet készített a 

terv követelményeinél.
Az adott szó valóraváltáisáért len

dületes versenyt indítottak a csapatok 
és az üzemrészek között. Az első ne
gyedévben a 2000 tonna vállalással 
szemben 5739 tonna szenet adtaik ter
ven felül a erzsébetaknej bányászok. 
Jó munkájuk jutalmául ma Erzsébet- 
aikna bejáratát ékesíti az „Elüzem”- 
jelvóny. Ezenkívül 18 dolgozó nyerte 
el a sztahanovista címet.

Az élüzem cím még nagyobb mun- 
kasikerek elérésére serkenti a doigo-

I zókat. A vállalat minden dolgozója át- 
érezte, hogy a megtisztelő jelvény, 
az első negyedévi jó munkának ez a 
megbecsülése még nagyobb eredmé
nyek elérésére kötelez. A terven leiül 
rakott csillék száma napról napra nőtt 
a kiemelkedő brigáderedmónyek soro
zataival.

Csákvári Károly csapata 140 szá
zalékos átlagteljesítménnyel 136 
munkanap alatt 191 napi, Karányi 
Antal csapata 137.5 százalékos

Erzsébet Szénbányák összes dolgo
zói nevében:

Perjés Ferenc párttitkár 
Tállai István UB-elnök

átlagteljesítménnyel 187 napi ter
vet teljesített. Ujbányi Pál front
brigádja az év elejétől terven fe

lül 2328 csille szenet termelt ki
Június 14-én reggelre már csak 288 
csille hiányzott az első félévi tervből.- 
11 órakor pedig kigördült a még 
hiányzó 288-ik szénnel megrakott _csiMe 
is a szállítóaknából, mely az első fél
éves terv befejezését jelentette.

A bányászok táviratban jelentették 
Rákosi elvárának újabb mumkagyőzel- 
müket:

Csipke György váll. igaizgató 
Makray István 6ztah. főmérnök 
Tahon György sztaih. vájár 
Csákvári Károly brigád vezető

„Szeretett Rákosi elvtárs! Mi, a Dorogi Bányászati Tröszthöz tartozó 
Erzsébet Szénbányák Vállalat összdolgozói örömmel jelentjük, hogy az 1952 
első félévre előirányzott szénmennyiséget június 14-én 11 óráig kitermeltük. 
Váraljuk, hogy június 30-ig 2300 tonna terven felüli szén kitermelésével járu
lunk hozzá pártunk és dolgozó népünk nagyszerű célkitűzéseinek, az ötéves 
tervnek idöeiőtti megvalósításához. A széntermelés állandó fokozásával harco
lunk továbbra is az élüzcm-jetvényiink megtartásáért."

Miért nem teljesítette Tagyospuszta a hízottsertésbeadást?
A tagyospusztai állami gazdaság 

mindössze 65 százalékra teljesítette ed
dig félévi sertésbeadási tervét. Az 
elmúlt év októberében hízóba állított 
260 darab sertésnél nem tudták elérni 
a 20 százalékos daraértékesítést azért, 
mert az állatok fejlődésükben egyenet
lenek és különböző fajta júak voltak. A 
beadási tervben való lemaradást okozta 
az is, hogy az állatok közül tíz elhul
lott.

Mind az elégtelen daraértékesítés, 
mind az állatok elhullása, a sok 
kimaradás nagyrészben Dobri Sán

dor sertéshizlaló rossz, felelőtlen 
munkájának a következménye.

Két hónappal ezelőtt újabb 250 darab 
— átlag 16 kig-os — sertést állított 
be hizásra a gazdaság. Az eltelt két 
hónap alatt ezeknél a sertéseknél Kiss 
Jánosné sertéshízialó kivétel nélkül 

elérte a 20 százalékos daraértéke
sítést, sőt egy hónap alatt 22 

kg-os ráhíz la lást.
A 35 százalékos súlyos lemaradást a 
gazdaság vezetősége úgy igyekszik 
behozni, hogy a két hónapja beállított 
állatokat egyelőre három csoportba

osztja, aszerint, hogyan esznek és ho
gyan értékesítik a takarmányt a ser
tések. Az egyedi takar mányoz áshoa
hasonló intézkedéssel akarják emelni 
a sertések súlyát.

A napokban az újonnan beállított 
állatok hizlalását is Dobri Sándor vette 
át. A gazdaság vezetőségének fel
adata, hogy fokozottabban figyelje 
Dobri Sándor munkáját,' hogy munká
jában ne egyéni érdeke legyen az el
sődleges szempont, hanem egész né
pünk érdekét szem előtt tartva vé
gezze munkáját.

A bábolnai állami gazdaság gépekkel végzi az aratást
Kemény és szívós harcot folytatunk 

az üzemegység vezetőségével, agronó- 
musaival, becsületes dolgozóival és a 
partszervezet segítségével tervünk tel
jesítéséért. A munka minőségi elvég
zését a gépek tökéletes kihasználásé 
ban láttuk. A tél folyamán megterem
tettük az alapfeltételeket.

A gépeket jól megszervezett mun
kával a télen kijavítottuk, biztosí
tottuk gépeinkhez a képzett trak
torvezetőket azzal, hogy 19 trak
toros tett vizsgát a technikai mi

nimum l-es és ll-es fokozatáról. 
Tavasszal a gépi munkaerő meg

szervezése mellett fő feladatunk volt a 
munkafegyelem megszilárdítása. Mi
után ennek a feladatnak nagyjából 
eleget tettünk, eredményeink nagyob
bak lettek. Traktorosainkkal, szakem
bereinkkel és agronómusaink segítsé 
gével az eddigi munkák nagy részét 
géppel végeztük.

A talajelőkészítő munkálatok 90 szá
zalékát géppel végeztük. A vízálló és 
sarkföld területeken pedig lólogattal. 

A talajelőkészületekct kultivátoro- 
zással Viliams-féle módon alkal
maztuk. Ennek eredményeként ha
tárainkban a gaz 90 százalékkal 

kisebb, mint tavaly. 
Növényeink annál szebbek, nőnek, vi
rulnak. Gazdaságunk minden dolgozó
ja, szakembere büszke a szépen fejlő
dő növényeinkre, a jövő évi biztos 
kenyerünkre.

A 334 hold borsót már kétszer 
kapáltuk géppel. Nemcsak a talaj
előkészületi munkálatokat végez
zük géppel, hanem géppel végez

zük a kapálást is.
A 95 hold cukorrépánál és 84 hold 

takarmányrépánál is géppel végeztük 
el az egyelés utáni első mélykapálást. 
A 295 hold burgonyát — 30 hold ki
vételével — a szovjet négysoros vető- 
géppei ültetttük el. Ezzel a szovjet 
géppel naponta 15—16 hold burgonyát 
áttettünk el.

A négyzetes kukoricát is géppel 
vetettük, s ma már keresztbe- 
hosszába traktoros kultivátorral 

kapáljuk.
A kiváló minőségű, 1412 holdról be 

■ takarított takarmány pajtáinkban a

gépi munka kihasználásának eredmé
nyét tükrözi.

A gépi erő helyes megszervezése 
és jó kihasználása tette lehetővé, 
hogy a hosszú tél ellenére is 
megfelelő időben végeztük el a 
vetést és a növényápolási munká
kat és ma már több helyen má
sodszor, vagy harmadszor kapál

juk növényeinket.
Tudjuk, hogy az aratás, cséplés és 

betakarítás sem kisebb feladat, mint a

növényápolási munkálatok. Ezután is 
úgy, mint eddig, minőségileg megfe
lelő munkát akarunk végezni. Éppen 
ezért a 2700 hold területen az aratás 
és a cséplés munkálatait teljes egészé
ben géppel végezzük. Az arató-, csép
lő. és erőgépeink készen várják •  
munkák megkezdését. Mi pedig azon 
leszünk, hogy a nyári munkáknál ránk 
háruló feladatokat becsülettel teljesít
sük.

Buzdor István,
bábolnai állami gazdaság.

A tatai járásban 16 község teljesítette már 
félévi baromfi- és tojásbegyüjtési te rv é t '

A tatai járás június 14-ig a félévi 
begyűjtési tervét sertésből 86.4. vágó
marhából 100.6, baromfiból 113, to
jásból 105.4, tejből pedig 91.5 száza
lékra teljesítette.

A járás községei közül a sertésbe
gy üjtés terén első félévi tervüket 

Baj, Vértessomló és Vértes- 
szöllös községek teljesítették 

eddig.
A tervteljesítésben lemaradtak ezen a 
téren Héreg, Szomor és Dunaszent- 
miklós községek.

A vágómarha félévi begyűjtési ter
vet 13 község teljesítette eddig a ta
tai járásban. Legjobb eredményt értek
el:

Agostyán (200 százalék), Baj (166 
százalék) és Tarjám (123 százalék.

Lemaradtak: Oroszlány (29 százalék) 
és Kecskéd (75 százalék). Baromfi- 
begyüjtési félévi előirányzatát 16 köz
ség teljesítette 100 százalékban. Ezek 
közül

Dunaalmás és Várgesztes közsé
gek értek el legjobb eredményt,

amíg Komlód és Baj községek lema
radtak 79, illetve 80 százalékos telje
sítésükkel.

Első félévi tojásbeadási kötelezett
ségének 16 község tett eleget, élükön 

Várgesztes és Vértessomló 
községekkel. Gyengén teljesítik tojás-

begyűjtési tervüket: Baj és Gyér mely
községek.

A tejbegyüjtési terv teljesítése te
rén

Kömye, Gyermely és Agostyán
községek járnak az élen, míg Baj és 
Kecskéd községek gyengén teljesitik 
előirányzatukat.

Dad vezet a Boltoddal folyó párosversenyben
Megyénkben számos egymással ver

senyben álló községben fokozódik » 
harc a félévi begyűjtési terv ha
táridő előtti teljesítésére. Lelkes küz
delmet folytatnak Dad és Bakod pá
rosversenyben lévő községek is. 

Jelenleg Dad község vezet a két 
község versenyében, miivel sertés- 
beadási előirányzatát 100, a vágó
marhát 103, a baromfit 112 és a 
tojást 103 százalékra teljesítette. 

Nem csoda ez, hiszen sokam varrnak 
Dadon olyanok, mint Böröndt Jámos, 
aki 15 kát. hold földön gazdálkodik 
és első félévi tojásbeadási tervét 170, 
baromfibeadási tervét pedig 180 száza
lékra tel jesítettfi

Ezzel szemben Bokodon Szűcs And- 
rásné 24 holdas és Markó Istvám II 
kát. hold földön dolgozók első félévi 
tervüket még sem tojásban, sem ba
romfiban nem teljesítették.


