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A földművelésügyi minisztérium jelentése 
a tavaszi növényápolási munkáról 

A tavaszi gabonák acatoláaa or-
szágszerte j ó eredménnyel folyt, de 
továbbra is nagy a gabonák gyo-
mosodása, így ezt a munkát tovább 
kell gyorsítani. 

A cukorrépa sarabolását 11 me-
gyében már befejezték. Jól halad 
az egyelés különöseit Csongrád és 
Hajdú megyében. 

A kukorica vetésterületének csak-
nem kétharmadát országszerte 
megkapálták. Vas és Csongrád 
megyékben pedig u kapálás vége 
felé tartanak Az egyelés a vetés-
terület több mint felén megtörtént. 
Ebböt a munkában Csongrád és 
Győr megye vezet. 

A napraforgó 80 százalékát meg. 
kapálták és 72 százalékát ki is 
egyelték Különösen jól halad ez a 
munka tktongród és Vas megyében. 

A burgonya első kapálását a te-
rület több mint háromnegyed ré. 
szán befejezték, elmaradás mutat-
kozik azonban a töltögetésnél. A 
rostnövények gyomlálása befejezés-
hez közeledik, 

A növényápolási munkák terén 
Csongrád és Szolnok megye j á r 
az élen. 

A takarmányiermö területek ka-
szálása és betakarítása jól halad, 
de a rétek és legeltetéssel nem 
hasznosított legelők kaszálásában 
országszerte elmaradás tapasztal-
ható. 

A cukorrépa és kukorica egyelése 
és kapálása mellett most különösen 
nagy gondot kell fordítani a burgo. 
nya kapálására és töltögetésére. 

A gyomok elleni küzdelem érde-
kében ne hagyjunk egy talpalatnyi elvégezzük. 

területet sem kaszálatlanul: az 
utak, árokpartok, mesgyék füvét 
ne csak ott kaszáljuk le. ahol bő-
séges termést igér, hanem ott is, 
ahol a fű ritka és gyenge, mert az 
ilyen területeken termett gyommag. 
vak is megfertőzik a szántóterüle-
tet. 

Teljes erővel folytatni kell a ré. 
tek kaszálását: a füvek jórésze 
már elvirágzott és ha még tovább 
késlekedünk a kaszálással, úgy a 
füvek elöregednek. 

A növényápolás és takarmánybe-
takarítás munkáit a jó időjárás-
ban továbbra is fokozott ütemben 
kell végezni, hogy a növények jó 
fejlődését biztosítsuk és az aratási 
munkák idejére a növényápolás so. 
ronlevő munkáit maradéktalanul 

A győzelem útján járunk — de nem szabad megpihennünk 

Gerő elvtárs beszéde óta rohamosan fejlődik 
B SZEGEDI JÁTÉKKÉSZÍTŐ KISIPARI TERMELŐ SZÖVETKEZET 

A Szegedi Nivokémia vegyiüzem-

nek az utolsó részlegét is felszá-

molták aa elmúlt héten és most en-

nek az üzemntek a helyén teljes erő. 

vei megindult a játékgyártás. A 

szegedi játékkészítő kisiparosok 

tömörültek itt és alakítottak szö. 

vetkezet®t, hogy közös munkával 

vegyék ki részüket a szocializmus 

építéséből. 

Januárban kezdték meg a kisipa-

rosok a szövetkezet szervezését. Ez 

nem volt könnyű munka, mert so-

kan féltek a szövetkezeti élettől. 

A reakció is támadta őket, hogy 

akadályozza a szervezési munkát, 

azt híresztelte a kisiparosok felé, 

hogy a bevitt gépeiket egyszerűen 

elveszik: nem kapnak érte sem-

mit. Pedig ezeknek a bevitt gépek, 

nek az árát rövid idő alatt vissza, 

fizeti a szövetkezet. 

fl P í r t segítségével 

Az állam segiti munkájukat. Már 

a megindulásnál nagyobbösszegű 

pénzkölcsönnel segitette Őket, mely 

lehetővé tette az üzem megindu-

lását. Azóta is újabb kölcsönnel 

tette lehetővé az üzem további fej-

lesztését. Az üzem átalakítását, az 

ú j gépek, aiz üzem részére szüksé-

ges nyersanyagok beszerzését a 

Párt és a tanács segítsége biztosí-

totta számukra. 

A szövetkezet munkájában ne. 

hézségek is akadtak bőven. Pár hó-

nappal ezelőtt elromlott a légtisz-

tító motor, leégtek a tekercsek. Az 

iizem levegője a fűrészportól és a 

festőde gőzétől egészségtelenné 

vált. A huzalt — amire szükség 

lett volna a motor kijavításához —. 

csak a nehézipari minisztérium ki-

utalására adhatta ki a Nagykeres-

kedelmi NV. Megkezdődött a ki_ 

lincselés, az egyik minisztériumból 

ki, a másikba be. Teltek a napok, 

sőt a hetek is, de a kiutalást még 

mindig nem kapták meg. Az üzem. 

ben egészségtelen levegőben dol-

goztak napi 8—10 órát a dolgozók. 

A megyei tanács is megsokalta 

már a hosszú időt és saját felelő-

ségükre megadták a huzalokra a 

kiutalást, igy aztán megjavíthatták 

a légtisztító motort. 

Pártunk I I . kongresszusán Gerő 
elvtárs rámutatott a hibákra, meu 
lyek nemcsak a szegedi játékké-
szítő kisiparosok szövetkezetének 
munkáját gátolták, hanem az egész 
ország területén akadályozták a 
kisipari szövetkezetek fejlődését, A 
kongresszus 5ta nagy változás állt 
he, mert most már minden támo-
gatást megkapnak a szövetkezeteik 
ami jó munkájukat és fejlődésüket 
biztosítja. A játékgyártó szövetke-
zetnek szüksége volt például egy 
maróikésre, melyet tudvalevőleg 
csak nehézipari üzem részére utal-
nak ki. Felmentek a nehézipari 
miinsztériumba. elmondták kérésü-
ket. indokolták a marókés fontos-
ságát és nyomban megkapták rá a 
kiutalást. 

L i l e n l e z t é * a befurakodott ellenséget 

Hilbák nemcsak abból adódtak 
azonban, hogy nem támogatták a 
szövetkezetek munkáját , hanem ab. 
bál is. hogy a legtöbb szövetkezet, 
be beférkőzött az ellenség. Igy volt 
ez itt ebben a szövetkezetben is. 
Aradi Antal, a vezetőség egyik 
tagja befolyása alá vonta a hiszé-
keny embereket és ezeken keresz-
tül próbálta a termelést akadályoz-
ni. hogy a szövetkezet ne fejlőd, 
jön tovább, ne tudjanak eredmé-
nyeket felmutatni, egyszóval: a 
szövetkezet megbukjon, felbomol-
jon. De leleplezték aknamunkáját 
és a szövetkezeti tagok egyhangúan 
követelték az eltávolítását. Aradi 

távozása óta az üzemben vissza-
állt a jő kollektiv szellem, a gyű-
léseken megbeszélik a még fenn. 
álló hibákat, alkalmazzák a kritika-
önkritika fegyverét, hogy mind a 
vezetőség, mind a tagság jő mun-
kát végezhessen. 

Az üzem állandóan gyarapszik, 
épül. Már épitik az ebédlőt, kultúr-
termeit. a női és férfi fürdőt. Az 
olvasást kedvelők rendelkezésérc 
132 kötet könyvvel rendelkező 
könyvtár áll, melyben szépirodal-
mi és ideológiai könyvek mellett 
a szakkönyveket ig megtalálják. A 
sportkedvelőket röplabdapálya és 
pingpong felszerelésük Várja. 

Lelkesen dolgozRak 
Az üzemben jókedvvel dolgoznak 

a szövetkezeti tagok és mint mond-
ják: „Csupán egy hibát követtünk 
el, azt, hogy féltünk a szövetkezet-
től és nem hamarabb jelentkeztünk 
a szövetkezet tagjai közéi" Elége-
dettségüket, munkakedvüket igazol-
ja, hogy már ezalatt a rövid idő 
alatt is újítást vezettek be az üzem-
be. Az újító: Lauritz Miklós, mo-
solygó arccal dolgozik a faeszter-
gáló gépnél. Szétszedhető kúpokat 
esztergál, melyeknek részeit kü-
lönböző színűre festik. Ezeken a 
kúpokon a gyerekek játékközben 
tanulják meg a színeket. 

— Sok bajunk volt ezekkel a kú-
pokkal — meséli. Eddig minden 
részét külön-külön esztergáltuk. 
Persze rengeteg munka volt így 
vele és még sem volt jó, mert a 
részek nem voltak szimetrikusak. 
Sokat mérgelődtünk emiatt és ad-
dig gondolkodtam, míg megszüle-
tett ez az újításom. Szereltem az 
esztergagépemre egy ferdén beál-
lított, sínen futó esztergakést. A 
kúp kilenc szeletét egy közös ten-
gelyre húzom, összeszorítom, hogy 
el ne mozdulhassanak s így most 
egyszerre esztergálhatom az egé-

szet. Gyorsabb is a munkám, 
szebbek is a kúpok, mert arányo-
sak. Azért örülök, hogy bejöttem a 
szövetkezetbe, mert amíg otthon 
dolgoztam, örültem, ha volt mun-
kám, itt meg szabadon újíthatok 
azért, hogy minél többet termeljek. 
A fizetésem az újításom bevezeté-
se óta eléri 10 naponként a 450— 
500 forintot, de a többiek is átlag 
350—400 forintot keresnek. 

A másik asztalnál kis hajókat 
esztergálnak, kicsi hordókai, me-
lyek a játékautókba kerülnek, mint 
árukészlet. Forgókerekű malmokat 
készítenek s a játékokat gyönyörű 
színesre festik a festődében. Egy 
másik teremben a kész hajókra 
hófehér vitorlákat szerelnek. A 
raktárban hatalmas ládákba cso-
magolják a kicsi , teherautókat és 
rakományait. Olyan ez a raktár, 
mintha egy nagy játékbolt lenne. 
A polcok tele vannak a csomago-
lásra váró. szebbnél-szebb játékok-
kal. í 

ahol a „ M a c k ó " Készül 
A következő teremben a szabász 

kivételével mind nők dolgoznak. 
Itt készül a gyerekek egyik legked-
vesebb játéka, a gyönyörű mackó. 
Hosszú asztal mellett ülnek, fürge 
újakkal formázzák, tömik és mire 
az asztal végére ér: kész a mackó. 

Jókedvűen, megelégedetten dol-
goznak a szövetkezet tagjai, tud,-
ják, hogy államunk kezébe vette 
az ő sorsuk irányítását is és most 
már biztosítva van számukra a 
munka és ezen keresztül a boldog 
és biztos jövő. Ezt a gondoskodást 
jó munkájukkal hálálják meg. 
Igyekszenek munkájukkal minél 
több dolgozó gyermekének örömet 
szerezni, hiszen népi demokratikus 
országunkban legnagyobb érték a 
gyermek és nincs nagyobb boldog-
ság, mint ® gyermekek örömében 
gyönyörködni. 

C/azdng mííifír oi'wja a szegedieket 
a aaiámapl ípiermektnipOH 

A Magyar Nők Demokratikus 
Szövetségének szegedi szervezete 
lelkes munkával készítette elő a 
Nemzetközi Gyermeknap gazdag 
szegedi műsorát. Változatos esemé-
nyekben, szórakozási alkalmakban 
lesz ezen a napon résziik a szege-
di gyermekeknek. 

Reggel 7 órakor a város négy út-
vonaláról zenekarok indulnak el 
hogy zenésébresztővel keltsék a 
dolgozókat- Reggel 8 órakor Vass 
Istvánné elvlársnő, az MNDSz or-
szágos főtitkárának rádióbeszédéi, 
hallgathatják meg a szülők és 
gyermekek egyaránt. 

Délelőtt fél 10 órakor a szeged, 
gyermekek, úttörő-csapatok igen 
színesnek ígérkező kedves felvonu-
lást rendeznek, hogy tanújelét ad-
ják boldog életüknek, amelyet a 
Szovjetuniónak, a Pártnak köszön-
hetnek. A felvonuláshoz reggel 9 
órakor gyülekeznek a gyermekek 
az MNDSz Dugonics-téri székháza 
előtt. Ide az óvodákból és az is-
kolákból csoportokban érkeznek. Az 
ünnepi felvonulás után Móraváros-
ba mennek, ahol délelőtt fél 11 
órai kezdettel avatják fel és adják 
át rendeltetésének a'szegedi úttö-
rők szépen felszerelt központi ott-
honát. 

Délután 2 órai kezdettel Újsze-
geden különféle műsorok szórakoz-
tatják a gyermekeket. A Textiles 
sportpályán gyermek futballmérkö-
zések és sportbemutalók zajlanak 
le. Ugyancsak délután 2 órától 
5 óráig ingyen szórakozhatnak a 
gyermekek az újszegedi körhintán, 
hajóhintán és a különféle játszó-
szereken. 

A Gyermeknap keretében rendez 
szabadtéri zenés kultúrdélutánt a 

koreai gyermekek megsegítésére az 

újszegedi szabadtéri színpadon a 

Szegedi Kereskedelmi és Pénzügyi 

Dolgozók Szakszervezetének kul-

túrbizottsága. Műsoruk délután 4 

órakor kezdődik. Ezen a Béke-ze-

nekar, a MAV szakszervezeti ének-

kar, az egyetemi dolgozók közpon-

ti énekkara, a Szegedi Kender és 

Nem kis büszkeségei jelent 

számunkra, hogy Csongrád me-

gye az elsők között végzi a nö. 

vényápolást. 

Mit jelent az elsők között len-

ni? Azt hogy a csongrádmegyei 

dolgozó parasztság még szilár-

dabbá. megbonthatatlanabbá ko. 

vácsotja szövetségéi a munkás-, 

osztállyal. Még magabiztosabban 

követi az élcsapatot, a Pártot! 

A Párt vezet, a Part adja a ta-

nácsot: termelj többet, magad-

nak termelsz, az országnak 

amely a tied. A jobb termésered 

mény sújtó ököl az imperialis-

tákra. a háborús uszítókra. 

A dolgozók öklét acélozzák a 

csongrádmegyei dolgozó parasz-

tok. amikor a napraforgó kapá. 

lásának, egyelésének a befejezé-

séhez közelednek; a dolgozók 

erejét növelték amikor a föld-

művelésügyi miniszter felhivása 

nyomán befejezték a lucerna elsft 

kaszálását A dolgozó paraszt-

sággal szövetséges munkásosztály 

hatalma szilárdul meg mindjob-

ban. ha még fokozottabb növény-

ápolási munkával biztosítjuk to-

vábbra ls élenjárásunkat az or-

szág megyéi között. 

Bízunk a ió termésben, mert 

méltán bízhatunk. Megyénk dol-

gozó parasztjai lelkes növény-

ápolás! munkájukkal eddig már 

megteremtették a jó termés alap 

já t s méltán készülhetnek a bő 

aratásra. A bő aratás, a magas 

termésátlag — lépést jelent elő-

re; előrehaladást jelent a kon-

gresszusi határozat teljesítésé-

ben, ötéves népgazdasági tervünk 

maradéktalan megvalósításában. 

Több kultúrotthon, gépállomás, 

bölcsőde és napközi otthon léte-

sülhet a megyében. Uj járdák 

épületnek Algyőn, Makón, Kis-

klrályságon. Az idei növínyápo. 

lásban végzett munkánk bőven 

gyümölcsözik az ötéves terv aján-

dékaiban. Nem lesz egy oiyan 

község sem a megyében, ahol 

ötéves terv létesítményeiben ne 

látnánk meg a ió munkánk ka-

matos kamatát. 

Dolgozó parasztságunk tavaszi 

munkájának óriási nemzetgazda-

sági jelentősége van. S ez még fo-

kozottabb helytállásra kötelez 

minden dolgozó parasztot, még 

nagyobb éberséget kövelel a jó 

termés kártevői, a kulák .kkal 

szemben. A növényápolást végző 

dolgozó parasztok, mezőgazdasá-

gi dolgozók, a növényápnlási 

munkát Irányító és ellenőr IÓ á l . 

lami szervek még fokozottabb 

erővel lendítsék előre a munka-

versenyt és használjanak fel 

minden olyan lehetőséget. ami 

még meggyorsithatja a munkát. 

A munka további gyorsítása jó 

eredményeink mellett ls szüksé. 

ges. Fennáll az a veszély ugyan-

is. hogy könnyen olyan hibába 

esünk eredményeink láttán, amely 

elbizakadottá, önelégültté tesz. 

Erre volt már példa a megyében 

a tavaszi vetések megkezdésekor. 

„Mit jelent, ha megpihenünk b»-

bérainkon?'— tette fel a kérdési 

Sztálin elvtárs. Ez azt jelenti, 

hogy lemondunk a további előre 

haladásunkról." 

Mi most a győzelem útján j á . 

runk — éppen ezért nem szabad 

megpihennünk! 

J termelés frontján együtt Karcolunk a koreai hősökkel 
a világ proieiáriátusának szabadságáért" 

Most, amikor Koreában a leg-
ádázabb harcok dúlnak, amelyben 
a koreai dolgozók ontják vérüket 
hazájuk szabadságáért és függet-
lenségéért, minden szív megnyílik 
a koreai árvák megsegítésére. Mi 
is a Szovjetuniótól kaptuk szabad-
ságunkat, éppúgy, mint a koreaiak. 

Mi itt nyugodtan élhetünk, dol-
gozhatunk, nyugodtan tanulhatunk, 
mert megnyílt előttünk a tanulás 
lehetősége. Ugyanakkor pedig Ko-
reában az amerikai imperialisták 
barbár pusztításai és embertelen 
kegyetlenségei következtében a ko. 
reai gyermekek ezrei árván marad, 
nak, éheznek és ruhátlanul nyomo-
rognak. De a koreai nép győzni 
fog ebben a harcban. Ez a győzelem 
a mi győzelmünk is lesz. 

Én magamon tapasztalhatom, 
hogy mit jelent a szabadság, mit 
jelent szabad hazában élni. A re-
akciós világban soha nem álmod-
hatta egy hozzám hasonló proli-
gyermek, aki még hozzá nő, hogy 
segédművezetőgyakornok lehessen. 

Nem is gondolhatott arra, hogy a 
kettős elnyomás és kizsákmányolás 
alól felemelkedhessek, hogy egyenlő 
jogokat élvezhessen a férfiakkal és 
egyenlő munkáért a férfiakkal 
egyenlő rr nkabért kaphasson. H á . 
latéit szívvel tekintek a Szovjet-
unió és nagy vezére, Sztálin elv-
társ felé, amiért hazánkat felsza-
badította, mert ennek köszönhet-
jük mi, magyar nők, hogy. éppen 
úgy résztvehetünk az országépítés, 
ben és éppen úgy tanulhatunk, 
mint a férfiak. Hitet teszünk 
amellett, hogy a termelés frontján 
és a pártépítés vonalán sziklaszilár. 
dan megálljuk a helyünket a jövőö. 
ben is és a békénkért, ha kell, fegy-
verrel a kézben is harcolunk. 

A koreai hősök fegyverrel har-
colnak szabadságukért, mi a ter-
melés frontján együtt harcolunk a 
koreai hősökkel a világ proletáriá.. 
tusának szabadságáért. 

Kószó Éva, 
segédművezetőgyakomok, 
Szegedi Kenderfonógyár. 

fi MÜV-nyugdíjasok is erősítik 
a Szabadságharcos Szövetség 

mozgalmát 
A MÁV nyugdijasok szegedi 

szervezete most tartotta rendes 
havi taggyűlését, 

A taggyűlésen Németh István, 
a szervezet elnöke ismertette a 
nemzetközi helyzetet és a békeharc 
eredményeit. Ismertette továbbá a 
Szabadságharcos Szövetség célki-
tűzéseit és irányelvét. 

Németh elvtárs előadásához töb-
ben szóltak hozzá és a gyűlés után 
számos nyugdíjas jelentkezett a 
Szabadságharcos Szövetségbe. 

pel 

MÁV népi tánccsoport ja ^zere I röskeresztes. rádió és lövészkÜkép-

Miniszteri dicséretben részesült 
a Szegedi Rövid- és Kötöttáru 

Nagykereskedelmi Vállalat 
két dolgozója 

A Szegedi Rövid, és Kötöttáru 

Nagykereskedelmi Vállalat két dol-

gozóját, Nagyistván Gábort és J a . 

kobovics Lászlónét a belkereskede'. 

mi miniszter dicséretben részesítet-

te abból az alkalom/bél, hogy az 

országos munkaversenyen a szege, 

di vállalat részéről a legjobb ered-

ményt érték el. 

A miniszteri dicsérő oklevelet most 

nyújtotta át nekik a belkereskede'-

r.tí minisztérium küldötte 

M&étftifi\t (kiitáU Mf attUanuHUnalc... — Vezető pajtás, mondja el ne. 
künk, hogyan is lese a nyári iá-

Lelkesen készülődnek a szegedi úttörők a szegedi központi úuörT've^r'ta 'árt  W  C™ P° r t  0 3  

úttörőotthon vasárnapi avatására o t e.e o an r 
r — Nyáron, az iskolaidő befeje-

zése után majd a megérdemelt pi-
henő következik számotokra —ha tt-
juk a feleletet. — Azok, akik az 

Csengetnek. Ebben a pillanatban 
szinte egyszóra kinyiinak a folyó-
sókon a tantermek ajtajai és vidám-
arcú, sok nevető ki úttörő fut ki a 
folyósóra. Fegyelmezett sorba áll. 
nak és szépen, rendben levonulnak 
az udvarra. Vidáman hancúroz-
nak, játszanak, előkerülnek a f i . 
nom uzsonnák. Ki vajaskenyerei 
majszol nagy örömmel, ki pedig 
kiflit rágcsál Arcukon valami szo. 
katlan öröm sugárzik. Hogyne, hi-
szen vasárnap avatják a szegedi út-
törőházat, nagyszerűen berendezett 
otthonukat. 

Er r ő l beszélgetnek 

most is. Egy pöttöm kis legény iz. 
gatottan meséli a többieknek: 

— Tudjátok pajtásaim, hogy 
mennyire örülök új otthonunknak. 
Milyen jó lesz majd odajárni! 

Egy tanító pajtás azonban köz-
beszól : 

— Nem egészen úgy van ám az, 

pajti, ahogyan azt te elképzeled. 
Lesz úttörőház, az biztos és nagy 
öröm is lesz ez mindenki számára, 
de csak azokat illeti meg, akik 
egész évben szorgalmas tahulással, 
mások iránti odaadó szeretetükkel 
tűntek ki. Mert tudod, hogyan szól 
az az orosz közmondás, amit min. 
den pajtás tud? 

Az előbbi kis úttörő büszkén 
vágja ki: 

— Ak t m a g á n a k él , 

az hamar meghal. 
— Hát látod, csak az lesz tagja 

ennek a háznak, aki az év folyamán 
nem magának élt, hanem az egész 
közösségnek. 

Eközben márcsak uzsonnamarad-
ványokat majszolnak a kis legé-
nyek, az udvar másik végén pedig 
vidáman játszanak, Az egyik csa. 
pat labdázik, a másik egymást ker-
geti az udvaron és még sokféle más 
szórakozást találnak maguknak. 

egész é r i j ó t a n n l á s i i k k a l 

kiérdemelték, hogy távol szüleik, 
tői, boldogan tölthessék el a nyári 
vakációt: központi táborba mennek. 
A Párt és Rákosi pajtás gondos, 
kodik róla, hogy az úttörőknek 
meg legyen minden lehetőségük a 
vakáció vidám eltöltéséhez. 

Már fel is hangzik azonban a 
szünet végét jelző esengő. .4 kis út-
törők fegyelmezett rendben, vonul-
nak vissza tantermeikbe. A vidpm 
kacagásuktól hangos udvar elcsen-
desedik. A termekben megkezdődik 
számukra a tanulás, a munka. 

Igy válnak olyan emberekké, 
amilyenekre az országnak, a Párt. 
nak és Rákosi pajtásnak szüksége 
van. Igy válnak a béke harcos Jcis 
katonáivá. 

Ördögh István, 


