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Paraszt2eve!eza!nk harcolanak 
a tavaszi mezőgazdaság muaxáit s i k e r é r t 

Felelősségteljes időszak köszön-'a víz. Ügyeljenek arra levelezőink, 
tött be a mezőgazdaságban: a tava- hogy bírálataik ne általánosak, se-
szi szántás, vetés ideje. Az a fel- kélyesjk, hanem pontosak és építők 
adat áll a párl, tanács és mező- j legyenek, olyanok amelyek javítják 
gazdasági szerveink, termelöszövet- az építőmunkát, e rős í t i a pártot, 
keze ekj gépállomások és állami Bírálataik segítsék elő az irányítás 
gazdasagok és egyénileg dolgozó j megjavítását, a fegyelom megszilár-

dítását és a tömegek tevékenységé 
nek fokozását- Amikor bíráló leve 
let írnak, gondoljanak állandó, n 
arra. hogy a kritika választ kíván 
több kérdésre. Mi a baj? Miért kö-
veikezelt az be? Ilogyan lehet a hi-
bát kijavítani? Nem elég az, ha 
l>éklóul a levelező megírja, hogy a 
brigádvezető, tszcs elnök, vagy gép-
áll omásvezc tő rázeges, azt is meg 
kell írnia, mennyiben zavarja ez a 
munkát és ha ez fennáll, mién nem 
avatkozik bele a helyi pártszerve-
zet. 

A tavaszi mezőgazdasági mun-
kák m előbbi e végzésére már a ve. 
lésj munkák első napjaiban ki kell 
szélesíteni 3 munk'Jwrsenyt_ A kő, 
zelmult napokban indított versenyt 
a mucsi Vörös Zászló-tsz az ..Idő, 
ben történő vetéssel a békéért" jel. 
szóval. Szegedem elsőnek a Tán. 
csics terme: öcsoport csatlakozott eh. 
hoz a mozgalomhoz. Hajdú Anla . 

parasztjaink előtt, hogy ezi a fon-
tos munkát idejében elvégezzék. 
Ebben a munkában, a mezőgazda-
ság további felemelkedéséért foly-
tatott harcban fontos szerepet hí. 
vatotl betölteni mindem újság. A 
sajtó a párt harcos segítőtársa, a 
tömegek irányításának rugalmas 
eszköze, pótolhatatlan fegyver a dol-
gozók mozgósításában a gazdasági, 
politikai feladatok megoldására. A 
sajtónak a kollektív propagandista, 
agitátor és szervező erejét arra 
kell irányítania hogy biztosítsa a 
tavaszi velés időbeni és magas ag-
rotechnikai színvonalon való elvég-
zését. 

A kommunista sajtó ezt a fel-
adatát a munkás-párjtszt levelezők 
munkája, a dolgozók 1 évedéinek se-
gítsége nélkül nem tudja kielégí-
tően megoldani. ösak ezek segítsé-
gévei végezheti, jól, eredményesen 
feladatát, csajj úgy ós akkor, ha 
szoros kapcsolat köti össze a nép-
pel. A sz^ios kapcsolat megvalósí- a csoport egyik tagja, a Délma 
tói a nr<tnkás-psraszl leveleik, ame-
lyek a szerkesztőségbe érkeznek. 
Ezért kell lapunknak is a tavaszi 
munkák idején éppúgy, mint más 
kampányok alkalmával mind szoro. 
'habban támaszkodni a munkás pa-
raszt levelezőkre. 

El kell érni. hogy a dűtőfclelő-

gyarország levelezője azonnal be. 
számolt erről az eseményről. 

A tavaszi munkák során a mező. 
gazdasági munCaJ verseny nek és ter-
melési versenynek ki kell szélesed, 
nie, meg kell erősödnie és a mező. 
gazdaság fejlődésének a többterme. 

] 'és eléréséért folytatott harcnál 
Bök. mezőőrök, a dolgozó parasztok lendítő erejévé kell válnia. Levele 
legszélesebb rétegeinek képviselői 
segítsék elö leveleikkel a mező-
gazdaság e fontos munkájának mi-
cél sikeresebb lebonyolítását. 

A tavaszi munkák megindullak 
és az össze* foltételek kedvezőek. 
Ez azonban még nem jelenti azt, 
hogy moet már minden megy magá-
tól. Nemerak arról van sző, hogy 
így, vagy úgy elvégezzük a tava zí 
vetést, növényápolást és a többi 
mezőgazdasági munkát. Arról van 
pzó, hogy a mezőgazdaság termelé-
séi növeljük minden darab földön 
többet termeljünk az iden, mint la-
valy. A mezőgazdaság ter ín sokbr-
hoznivtS'lónk van, ez azt jelenti, 
hogy a munkát jobban koll meg-
szervezni. munkamódszereinken vál-
toztatni. azokat fejleszteni kell. Ite-
velezo'nknek nyitott e-emmel kell 
Jérniok, hogy megláthassák, hol 
akadályozza a fe j lődét az ritavult 
módszer 6s mi az az új. amit fej-
lesztenünk kell Ezi meglátva la-
punkban bírálniok kell a rosszad és 
javasolni az újat. 

Legnagyobb ellensége a fejlődés-
nek a kulák után a maradiság, a 
káros szokás. Ez ellen fel kell ven 

zőinkre ezen a téren az a feladat 
hárul, hogy megírják nemcsak a 
felajánlásokat, hanem azok telje, 
sít'sót, felfedjék a mun.knvrrsenvt 
gátló hibák okait, rávilágítsanak 
azok kiküszöbölésének módjára. ír-
janak levelezőirk a felajánlások 
•él. az eredményekről, a munka 
verseny során kialakult jó munka-
módszerekről, a helyes, követendő 
oéldákról, az újításokról és tegyék 
ozoket az újságban megjelenő leve. 
leikkel közkinccsé. Lenin elvtárs 
sokszor beszélt a „példa erejéről'', 
amely másokat is követésre buzdít 
Trják meg levelezőink a nagy ered. 
mények mellett a kisebbeket is. 
Legyenek ebben a munkában fá . 
radhatatlanck, segítsenek lapunk 
oak abban, hogy a párt harcos se-
gítőtársa, a tömegek irányításáncí. 
rugalmas eszköze legyen, mozgó-
áthasson a gazdasági és politika: 
felct'aitok, a tevssri szántás-vetér 
sikeres elvégzésére. Tegye magáévá 
minden levelező a mucsi Vörös 
Zász'ó.termel5c3oport tagjainak jel . 
szavát: „Időben történő vetéssel 

Versenyben az április 4-í munkafelajánlások teljesítéséért 
A szegedi üzemek és termelő söpörtök dolgozói, az egyénileg 

dolgozó parasztok a március 9-!ki fe'aján'ások sikeres teljesítése 
ulán újult erővel indu'nak harcba, hogy még nagyszerűbb muuka. 
hőstettekkel ünnepeljük -meg hazánk felszabadulásának évfordulóját, 
április 4.ét. A dolgozók ezrei tettek újabb munkafelaján'.ásokat és épp-
úgy, mint a Rákosi elvtárs születésnapjára való készülés idején, 
most Is becsüleltel tesznek eleget vállalásaiknak. 

A S % e g e d i R u h a g y á r 

nünk a küzdelmei s e küzdelem él- . békéért!" Legyenek élenjárók eb. 
harcosaivá a munkás paraszt leve- . b e n a munkában legyenek ök azok 
lezőhnek kell válniok. A levelezők. I a k i k a m u n k a j'ránti kommünisV 
mini a munkásosztály és_ a dólgozo j m a l r a t a r t á s > személyes példáit mu. 
psranzlság köovelemc nyenele tor- falják. 
málói és szó:zólói őrködjenek hogy pártszervezetek kötelessége 
ne kerunon egyei'lcn szom gabona , , , . , . . _ 
ran tisziílah'anul. c-ávázaüanul . ; » • » * » módm, tamogabn, a mun 
földbe. Minden h'bát. akadályt. í a s - . Ptaasrfleveiezok bírálatát 
vagv w&otilfist tárjanak fel le- a sajtóban. Kote'eso:ge a partszer. 
vejcikkel a lapon kérésziül. .vezetetnek tamogatni a levelezői 

Azt hiszem, elérkezlünk ahhoz munkája! s minden erővel elébe 
az ' időszakhoz — mondotta Sztálin 
elv'árs 1924-ben —. amikor falusi 
építő-munkánk iavílá dnak ügyében, 
hibáink kijavításának ügyébm, te-
hát a szovjet munka javításának és 
tökéletesítésének ügyében a mun-
kás- és parasztlevelerők az egyik 
fő esre'ő szerepét törhetik b e . . . " 
Lapunk parasztlevekzöi is válja-
nak ilyen fő eme'ővé a hibák kija-
vítáoa és a munka tökéletesílése 
ügyében. 

Levelezőirk azonban nocsak a 
maguk véleményét mondják el. ha-
nem írják mté? dolgozó tár-aik vé-
leményét is. Olyanok legyenek, mint 
a gondos gazda, f 'gysljék krilikával 
a pártszervezetek. tömegezervezetek, 
éPami gazdaságok termelőcsopor-
tok, intézményük mnnká'át és tár-
ják fel bátran az ott tapasztalt h'á-
nyosc.-'gckat. A tavaszi vetés ko-
moly víz-gát jelent az u'ság. de le-
velezőink számára is. Minden d<tt 
gozó. aki lapunkhoz ír levelet k ' r i c 
a helyi pártszervezet eegí's'gát, 
amely minden támogatási megad. 

A teprsztalat azt mutalja, hogv a 
munkás parasztievelező mozgalom 
Bikáimra® arra. ho-y fellerdítre a 
kritikát és ö-kr i ' ik ' t am- ly S'lá-

vágni a legkisebb kísérletnek is 
hogy a mr,nkás_ és paraszt levele 
zőket bíráJó leveleikért tildözésb 
vegyék. 

A most következő napokban ke 
réssék fel minél nagyobb számba; 
leveleikkel lapunk szerkesztőségé 
a paraszt levelezők és ezáltal is vc. 
gyenek részt a lap irányításában 
„Ha a munkások részlveszn'k eg' 
lap irányításában — mondotta 
Sztálin elvtárs —, annak mindenei 
e'ö t az a jelentősége, hogy ez le. 
hetővé teszi, hogy az osztályharc 
n ak ez az éles fegyvere, az újság 
a nép leigázá'ánrk fegyveré-bő 
felszabad!; ásár.eik fegyverévé vál 
tozzék. Csak a munkás- és faiur 
levelezők toldták végrehajban i ezt r 
navy átalakítást.' ' 

A munkás, és paraszt'evetezők le 
ve'ei, értesítései színessé, sokolde. 
lúvá. jól informálttá teszik a teprí 
rgvrnakkor tizlcivágosahbnak. r 
legkényesebb kérdés-k fe've'éséh--
a bátor, építő bírálathoz. Irjan^-' 
levelezőink minél sűrűbben, segít 
sók írásaival az e'öttünk ál'ő n a g 
feleda-tok sikeres megoldását, tölt 

..épnevelői a március 9-i munkaver. 
sany tapaszialAtait felhasználva. 
:nár 10-én röggel a munka megtn. 
lu.'ása elölt megbeszélték az előt_ 
tűk álló feladatokat. A „Lenin" te-
rem szakszervezeti bizialmija, Szi-
-áki Lajosné és Makra Anna elv 
.ársnők elhatározták, olyan mun. 
i á t végeznek, hogy két napon belül 
a terem valamennyi dolgozója be. 
kapcsolódjék az április 4-i munka, 
versenybe. Kérlek Gyurcsán Sán. 
őrnél és Bánsági Imrenét, a terem 

szalagblzalmijait. hogy heiyes fel-
világosító munkával járuljanak 
hozzá az április negyediki munka-
verseny sikeréhez. A helyes folvi. 
iágosíió munka- a dolgozók öntu. 
data eredményeképpen a ,,Lenin" 
terem dolgozói kedden délelőtt tíz 
órakor ú j lendülettel indultak 
harcba április negyedike, első ne-
gyedévi tervük sikeréért s Sz él. 
üzem jelvény elnyeréséért. 

Nagy segítséget nyújtanak az 
üzem műszaki vezetői a dolgozók-
nak felajánlásaik teljesítésében. 
Agitációs munkájukkal járultak 
hozzá a verseny kiszélesítéséhez. A 
dolgozókat segít'k, támogatják 
munkájukban, szakmai tanácsokkal 
átják el őket. Érmek eredménye, 

hogy a Ruhagyár dolgozói közül 
753-an teltek felajánlást április 
negyedikére. 

Az Urbán-szalag dolgozói ís tet-
ők fe'ajániást. Megígérték: jó 

munkájukkal elérik, hogy ápr:lis 
negyedikére ők is sztahanovista 
szalag lesznek. A Simon-szaia-p* dol. 
gozói szintén elnyerik a sztaháno. 
virta STbo-r címet ó t T s r " f v e 
dikére. Csóli Ilona ifjúmunkás Rákosi 

elvtárs születésnapjára 125 száza-
lókra emelie teljesítményét. Most 
ezt az eredményt április negyedi-
kére 130 száza.ókra fokozza- Mencz 
Nándorné a Rákosi elvtárs szüle, 
tésnapjára elért 140 százalékát 150 
százalékra emeli. 

A dolgozók közül még igen so-
kan vállalták, hogy Rákosi elvtárs 
születésnapjára eléri kimagasló 
eredményeiket még magasabbra 
emelik. Németh Lászlóné 150-ről 
154.re, Hodász Pálné 100-ról 105.re. 
Kövecs István lOő.röl 107.re, Pa 
tsk Rózsa 125-ről 130-ra. Kelemen 
Ferencné 125-ről 135.re, Kelemen 
Istvánné 170 százalókról 200 száza-
lékra emeli teljesítményét április 
negyedike tiszteletére. 

Az üzem műszaki vezetői Is jó 
munkával járu'nak hozzá a vállaiá. 
sok maradéktalan teljesítéséhez 
Vállalták, hogy a műszak kezdése 
előtt féil órával munkahelyükön 
lesznek, hogy legyen idő a műszak 
zavirta'an, pontos időben történó 
beindításához. Megígérték, hogy 
felvilágosító munkával a februári, 
hoz viszonyítva tíz százalékkal 
csökkentik a későnjövők számát. 

Többen pőtfelajánlágt ts tettek 
már a Ruhagyárban április negye, 
dikére. Szántó Rozália például vál. 
lalta, hogy 12 darabról 14 darabra 
emeli teljesítményét. Ezt a fel-
ajánlást teljesítette, s most újabban 
meg gerte, hogy napi teljesítményét 
16 darabra emeli. Bálint Fereitené 
első felajánlása az volt, hogy 15 
dombra ome'i nari trilo^ít'^ér' é' 
Mo6t vállalta, nogy 15 helyett 16 
munkadarabot készít el naponla. 

A lupét Ha jó javító 
dolgozói is felajánlásokat ttétek 
ápriljs negyedikére — jelenti Erdei 
Károly elvtárs, lapunk levelezője. 
A ,,Sza;már'' gőzhajón a kazant 
teljesen ki kell cserélni. Ezt a 
munkát a dolgozók április 4-rc 50 
százalékban elvégzik. Kovács 
László sztahánovista kovács 120 
száz-aékos átlagteljesítményét 122 
száza'ékra emeli Ugyanakkor ''éd. 
nökségrt vállalt Karai Mihály száz 
százalékon alul teljesítő dolgozó 
fe'ett, Mojzik Imre sztahánovista 
hajósíegecseiő brigádja 112 száza-
lékos átlagteljesítményét 3 száza-
lékkal emeli április negyedikére. 
Emeltett 100 száza'ékos minőségi 
munkát végeznek s a szegecseléshez 
szükséges szénmennyieéget 2 ki 'óra 
csekkentik. Balog Ferenc sztaháno-
vista esztergályos 120 százalékát 5 
százalékkal emeli s négy ipart ta-
nulónak adía át munkemódszerét. 
Bojniczkl Béla esztergályos 115 
százalékről 117 százalékra emeli tel. 
jesjtményét. 

A Szegedi 
Kender fonógyár 

dolgozói hazánk fel-szabadulásának 
hetedik évfordulóját méltóan akar-
ják mcgümtepelni. Éppen ezért fel-
ajánlási teszaiok, hogy a munkapa-
dok' me'lelt még becsületesebb helyt-
állá;ml dolgoznak- Vállalásukban 
ezeket írták: 

„A vizosfonó és tűkőszítő üzem-
részünket március 28-tól április 
3-ig sztahánovista üzemre.s-.é fej-
les.zük. 1051-ben üzentünk 71.3 
százalékos kifonást ért el. Április 
n-egyedike liszteletére vállaljuk, 
hogy eet a kifonási százalék0+ 
1952. évben 71.8 százalékra emel-
jük, ami az év folyamán 190 lonna 
nyorsanyagmogtakaritást jelent". 

így készülnek a sacgedi üzemek 
dolgozói április négy:dikére, ha-
zánk fe 1 moháduláaának hetedik év-
fordulójára. 

Mezőgazdasági dolgozók felajánlásai 
ápiilis 4-e megünneplésére 

lin elvtárs rmvrival é'.ve annvira sék be a rürt és a tömegek között 
szükséges nekünk, mini a levegő és | hajtószij szerepét. 

Az üzemek dolgozóinak példáját 
köveive lerme'.öszövelkezeli aqok, 
mezőgazdasági dolgozók ia mind 
többen tesznek felajánlást április 
4-re. hazánk felszabadu'ásának he-
tedik évfordulójára. 

A baklói „Fe'szabadulás" 
termelőcsoport 

növénytermelési brigádjának veze-
tője. Mészáros Szilveszter munka-
társai nevében vállalla, hogy áp-
rilis 4-ére folyamatosan eivetnek 
10 hold árpát, 25 hold zabol, 8 
hold takarmányrépát, 5 ho'.d lent, 
17 hold lucernát és 2 bőid zabos 
bükkönyt. Ezzel egy'dóben elvég-
zik a mintegy 18 hold regi lucer-
nás és 3 hold rét fogasolását, 50 
hold őszi búznvetésböl kiszedik 
a kukorica lö vei és vaiamenuyl 
mélyszántást elsimítozzák. 

Az állattenyésztő brigád nevé-
ben Nagy András brigádvezető telt 
íelajántást. Vállalta, hegy további 
négy tehénnél vezetik be a három-
szori fejért és ezzel április 4-re 8 
literről 8 és félre emelik a tejé6i 
állagot. Uzembehelyezik a takar-
mányozáshoz szükséges dirálóh 

A növénytermelő brigád női lag-
iai közös felajánlást feltek. Vál-
lalták. hogy a csoport össz=s épü-
leteinek tavaszi meszelését el-
végzik a felszabadulás ünnepére. 

A székházi 
„Béke" terme öcsoport 

tagjai felajánlották, hogy a mi-
niszter! rendeletben megállap'tott 
határidő előtt elvetik az összes 
'dénynövényeket. Ágoston János, 
Kovács Islván, Szász János és a 
növénytermelő brigád többi tagjai 
a nairnfor"ó. buroonva é ' épa el-
vetését váTalták április 4-re. Ba-
logh Imre. Csurgó Ferenc a oap-
rikeföldek és az ágyasok előké-
-zitését vállalták. 

Az őt 'ömösi üzemegység 

Petőfi" és „I f jú jr 'rda"' munka 
--ppatai vál 'a 'Kk bo-v erdVí'é-i 
normájukat 110 százalékra teljesí-

tik. Savanya István, Sója József, 
Sója SzllveszJtor ós Csóti Anlal áp-
rilis 4 tiszlclelóre versenyszorződété 
kölöttslc. Felajánlották, hogy a mi-
hóoíigi munika fokozása mellett 115 
százaftókot teljoslienclc, 

A szegedi 
Állami Erdőgazdaság 

szegődi üzemegységének dolgozói 
közül Kovács Mihály munkacsapata 
íenyőeremete kiemelésnél felaján-
lotta, hogy az eddigi 105 százalé-
kos teljesítményüket 10 százalék-
kal növelik, a fonyömagveléri ter-
vüket pedig április 10-e helyett 
3 án estig elvégzik. Pópily Mária 1 

munkacsapata váll aT'a.V hogy a fűz-
fa-anyaglelep dugványozását már-
cius 30.-a helyett 26-ára végzi el 
150 száz-lókoa telje ítóssel. Balogh 
Katalin munkacrapaia az április 
6-ána előirányzóit fenyőágyasok el-
készíióoét 3-ára, az ápriÜ3 10-érc 
olólrányzoil fcinyőinagvelést ugyan, 
csak 3-ára végzi el. 

Az ásoltholrni üzemegység 
dolgozói közül Börcsök Lásrtóné és 
Matók Mihály munkac-apatai 110, 
Szakái Imre munkaoapaia, amely 
vaklunkót szed ki — 250 szríza'ékos 
leljasílé?t ajánlott fel felszabadulá-
sunk ünnepének tiszteletére. 

Sztálin díjai kapott két magyar iró: 
a szegedi Nagy Sándor és Aczél Tamás 
Morzkva (TASZSZ). Szlálm.díjfcan részesült több külföldi író 

közölt a magyar Aczél Tamás „A szabadság árnyékában' rímű regé. 
nyéért és Nagy Sándor „Megbékélés" című e beszéléséért. 

Grotewohl e'vtárs kormánynyilatkozata 
a S20vteiun.ó iegyzekeröi 

Beriln (MTI). A Német Demo. 
krat.kns Köztárcaság népi kama-
rája pénteki ülésén a német béke. 
szerződés mielőbbi megkötése erde. 
kében a nyugati hatalmak kormá-
nyaihoz jutiatott szovjet jegyzék-
kel fog alkozott. 

Az ülésen Grotewohl miniszter 
elnök kormánynyilatkozalban fog-
lalt állást a Szovjetunió kormányá. 
nak március lO-i jegyzéke ügyében. 
A minisrtcre'nök a többi Közölt 
ezeket mondotta: 

— A szovjet kormány jegyzéke 
és a Nemei ors? rggcl kötendő bé-
keszerződésnek szovjet terv'ze'e 
mind nemzetközi, mind néme> vi-
szonylatban alapvetően mogvá toz. 
!at(a a polit'kaí helyzetet. A szov 
Jet kormány világosén megfo-gal. 
tarolt javaslatét tett a német kér. 
'és békés mego':'ás*ra és a z euró-

pai béke biztosítására. 

Ez a javaslat megfe'elő jóakarat 
melletl lehetővé teszi Európa leg-
égetőbb problémáinak haladéktalan 
megoldását. 

— A szovjet nép e történelmi 
órában ismét a német nép jó és 
hű barátjának bizonyult — mon-
dotta. 

Grot?wohl miniszterelnök hang-
su'yozta. hogy kormánya bárm kor 
hajlandó összrémet tanácskozáson 
résztvenni és felszó'ltotta az egész 
német nénet. harcoljon együ't a 
német egység megva"'sítúráért. 

A nép k a r a t e egyhargúlcg jó-
váhigyia a kormánynyilatkozatot 
és e'b3tározia hegy távíra'.bam 

| mond Körzönetet J. V Sztálin elv-
társnak azért a nagylelkű segít-
ségért és tesu-éri lámogatébért, 
amelyet a német népnek nyújtott 
és nyújt. 


