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Termetőssöretkezeteink feladata 
legjobb agitáció, elvtársak, a I a megye területén minden tszcs 

legjobb propaganda az. bt a sző- hozott határozatol a munkafegyelem 
vetkezet jól működik, mintaszerű,1 megszilárdítására. "ügyelni kell 
ha a termelése olyan messze fölötte' azonban arra, hogy ezek a határo-
all az egyéni paraszténak, hogy zatok ne papíron maradjanak, ha-
mindenki előtt világos, hogy ez a! neon valóban biztosítsák a szövet-
jobb termelési forma" — mondotta i kezet eredményes munkájának 
Rákosi elvtárs a termelőszöveüke-1 egyik döntö előfeltételét: a munka 
zetek és gépállomások élenjáró! fagyelem megszilárdítását, 
dolgozóinak országos tanácskozá-
sán. Megyénk termelőszövetkeze-
teinek is az a feladata, hogy bebi-

A tavaszi mezőgazdasági munkák 
e'kores végrehajtásához feltét '"v 
szüksége-, a gépállomássá.] való jó 
kapcsolat. A csanyleleki „Vörös 

. „ , , . t . . i Csillag" és a felgyői gépállomás'-ö 
S l ^ szocia ista, z ö t ! i $A kapcsolatot muta t j a az. 

taLtt! J f ? J a : ° b a J hogy a tszcs a t iaktoristák számár a 
T M v I H n w i vi r z m o I brigádszáJLíst biztosított, ezenkivüll 
dáTkodYsni 2 p L 6 P a r C r ad F ^ U g í t a traktorosok életaetóséfoen is. dálkodasnak. Ennek a feladatnak „ _ „ , 
megvalósítása azonban szívós és * T 1 - ? ™ ? • traktorosok 
kitartó munkát követel meg t e r m * W " ? T f ^ f . f e z n e k — - K . legjobb munkát végezni. Nem így 

r?n ez azonban a nagymágocsi „Sal. 
tsd", de megyénk jónóháry termelő. 
szövetkezeténél, holott tudnunk keli 

zonyítsák példamutató gazdálko-
dásukkal a még kívülálló dolgozó 

löszövetkezeteinktöl, azok vezető-
ségétől és tagjaitól. 

Termelőszövetkezeteink feladat 
lai közé tartozik elsősorban a ve-
zetés megszilárdítása. Miből áll ez? 
Az elnököknek el kell sajátí tania a 
termelöszö vei kezeli vezetés helyes 
módszereit; vagyis azt, hogy helye-
sen vezetni C6ak az egé6z tag-
ságra támaszkodva lehet. A mun-
kafegyelem megszilárdítása érde-
kében i« csak úgy tudunk ered-
ményt elérni, ha a becsületesen 
dolgozó tagokra támaszkodnak a 
hanyagokkal, a munk 'kerülökkel 
6zemben. A gyakorlati példák ez-

azt, hogy a termelőszövetkezet bri-
gádja inak és a gépállomás brigád 
ja inak a Szovjetunió kolhozai .és 
gépállomásai nyomán szorosan 
együtt kell dolgozniuk. Nálunk is 
meg kell valósítani azt a módszert, 
hogy a két brigádvezető közösen tár 
gya l ja meg a feladatokat & a 
tszcs—gépállomás között kötőtmzer-
ződés betartását közösen elteJőriz. 
zék. 

A munkaerő biztosítása érdekében 
Sztálin 1 fokozottabb mértékben kell bevonni rei bizonyítják nálunk is 

elvtárs tanítását: „RoSst kolhoz a nőket, családtagokat és fiatalokai 
nincs csak rosst a vezetés". A a termelőcsopon munkájába . A hód-
szövetkezet tagsága elvárja min-
den vezelólól, hogy legjobb tudá-
sát és erejét ad ja az eredményes 
gazdálkodásra. 

Azonban nemcsak a termelőszö-
vetkezet elnökének munkamód-
szerétől függ a termelőszövetkezet 
gazdasági sikere, hanem a brigád-
vezetőktől is. Ahol olyan jó bri-
gádvezelók vannak, mint a földeáki 
Dózsa-tszben, ott az egyes brigá-
dok i« eredményesen dolgoznak. 
Sza'ma elvtárs brigádvezetö jó 
munkájával elérte azt. hogy _ bri-
gádja a mult évben kukoricából 
35 mázsás termést takarított be 
kataszteri holdanként. 

A most folyó tavaszi mezőgaz-
dasági munkák sikeres elvégzése 
igen nagy feladata termelőszövet-
kezeteinknek. Hogy eredményesen 
végezzék el ezt a munkát, meg 
kell 6ziIárdítaniok a meglévő mun-
kaszervezeteket, brigádokat, mun-
kacsapatokat és azok élére a leg-
jobb. legaktívabb, szakmailag és 
politikailag a legképzettebb tago-
kat kell áll 'taniok. A brigádoknak, 
ahol ez még nem történt meg, jegy-
zőkönyvileg adják át a terű'etet és 
a munkához szükséges felszerelé-
seket. Biztosítsák a brigádok a 
munkacsapatok tagjainak állandó-
ságát é6 azok terülelhez való kö-
tését. A termelési tervek alapján 
készítsék el a kampány- és brigád-

mezővásiárhelyi „Szántó Kovács". 
tszcsben Lázár Sándorné 240 mun-
kaegységével bebizonyította, hogy 
mind a növénytermesztés, mind az 
állaltenyésztés területén jól meg-
állják helyüket a nők. Építsenek a 
tszcsk napköri otthonokat, amelye-
ken keresztül nagyobb lehetőség van 
a nők bevonására a termelő mun 
kába, 

Megyénlc termelőszövetkezeteinek 
is legelső kötelességük legyen nz 
állammal szembeni kötelezettség tel-
jesítése. Meg kell mondani, hogy 
Csongrád megyében a termelőszö-
vetkezetek a begyűjtés terén való 
példamutatásukkal nem nagyon di-
csekedhetnek. Amig a kenyérgabo-
na,begyűjtésben az élen jár lak , addig 
az élőállat és zsírbeadás teljesítésé-
ben elmaradlak. A szentesi „Felsza-
badulás" — jó adottságokkal ren-
delkező termelőszövetkezet bár 
minden más tokintelben j ő ered-
ményt mutat fel, mégis az állam 
nial sznmbeni kötelezettséget nem 
teljesítette. A „Fei9zabadulás"-lsz 
nem fogadta meg Rákosi elvtárs fi-
gyelmeztetését: „... szeretném, hogy 
az elvtársak, amikor fegyelemről 
beszélnek, az állampolgári fegye-
lemre is gondoljanak, amihez hoz-
zátartozik, hogy a szövetkezet is jól, 
pontosan teljesítse az állammal 
szemben fennálló kötelességeit''. Ez-

terveket és gondoskodjanak azok-1 zel szemben tapasztalhat juk a „Fel-
nak 10 napos munkatervekre való 
felbontásáról. Ennek elkészítése 
igen fontos, mert ennek alapján 
tervszerűen lehet dolgozni. A ter-
melőszövetkezetek kövessék a ma-
kói Utiörő-lsz példáját , ahol addig 
hozzá sem foglak a munkához, míg 
a tervet részleteiben el nem ké-
szítették. A szövetkezet vezető-
sége, de minden egyes tag ellen-
őrizze a tervek végrehajtását . A 
tavaszi munkák határidőre való 
elvégzésének jelentőségét a mult 
év tapaszta'atai nyomán is fel-
mérhetik a csoportok. Ezért mutat 
példát most is a tavaszi munká-
ban a csongrádi Vörös Csillag, a 
cserebökényi Petőfi vagy a föl-
deáki Dózsa. A kertészetben külö r 

nősen a szegedi és a pusztamérgesi. 
valamint a domaszéki termelőcso-
porlok munkája példamutató. 

Harcolni kell a termelőszövetke-
zeteknek a munkák határidőre 
való elvégzéséért, a munkafegye-
lem megszilárdításáért. A szentesi 
Vörös Csillag csoportnál a tagság 
határozatot hozott a munkafegye-
lem megszilárdítására vonatkozó-
lag, ami nagyban kihat a terv telje-
sítésére. Például: ha az elnök hi-
bájából a munkában kiesés mutat-
kozik 20 munkaegységet vonnak 
le az első alkalommal. Általában 

szabadulás" term el őszövet ékezetnél, 
hogy március l - i g élőállat- és zsír-
boadási kötelezettségét mindössze 
51, baramrfi- és tojásbeadási köte-
lezettségét 22, illetve 32 százalák-
ban teljesítette. Minden egyes tszcs-
tagnak ismerni kell a tszcs begyűj-
tési tervét és harcolni kell annak 
teljesítéséért. Érezniük kell azt, 
hogy állammik sokoldalú segítségéi 
nem elég csupán elfogadni, hanem a 
fennálló kötelezettségeket teljesíteni 
is kell. Használ ják ki a tszcsk 
mindazokat a lehetőségeket, amelye-
ket pár tunk és kormányunk biztosít 
a tszcsk részére s akkor lehetővé 
válik az állammal szembeni kötele-
zettség teljesítésén túl, hogy a ta-
gok olyan jövedelemre tegyenek 
szert, amely jóval túlhaladja a kí-
vülálló dolgozó parasztok jövedel-
mét is, 

A já rás i és városi tanácsok me-
zőgazdasági osztályainak támogat-
niok kell a termelőcsoportokat e 
feladatok végrehajtásában. Ez a se-
gítség azonban ne „gyámkodás" le-
gyen, hanem a segítségből minden 
kor kidomborodjon egy magasabb-
rendű kérdés; a mezőgazdaság szo-
cialista átszervezése. 

Olasz Imre, 
A megyei tanács előadója-

LEVELEZŐINK GYŐZELMI JELENTÉSEI 
Túlteljesítettük április 4-re tett vállalásunkat. . . 

A szegedi üzemek dolgozói lel• 
kesen készülnek hazánk felszaba-
dításának hetedik évfordulójára. 
Ez e készülődés teljesítményük 
fokozásában, a minőség emelésé-
ben nyilvánul meg, s ezáltal a bé-
ketábort erősítve fejezik ki szere-
tetüket, hálájukat és határtalan ra-
gaszkodásukat a Szovjetunió, Sztá. 
Un elvtárs és a hős Szovjet Hadse-
reg iránt. Az üzemekben napjaink-
ban azért peregnek gyorsabban az 
orsók, csattognak szaporábbon r 
vetélők, csengenek serényebben a 
kalapácsok, hogy a dolgozók ip-
rilis 4-ére tett felajánlásukat ne-
asak teljesítsék, hanem túl is tel-
jesítsék. Ez a szorgos munka tette 
lehetővé azt, hogy nagy ünnepünk 
előtt egy héttel — sőt már koráb-
bon is — tudósítóink, levelezőink 
büszkén jelenthessék: üzemünk dol-
gozói időelött teljesítették és túl-
teljesítették felajánlásaikat. 

4 munka főbb megsnervenésévet 

SO andantékkal t úl tel f etiléit tik 

felajánlásunkat 

A Szegedi Felépítményi Vas-
anyagjavító do'gozói egyre szi-
lárdabban állják meg helyüket a 
munkapadok mellett, hogy válla-
lásaikat túlteljesíthessék. így el-
értük azt, hogy üzemünk dolgmói 
nemcsak teljesítették, hanem 53 
százalékkal túl is teljesítetlek azt, 
amit vájlalták április L-e méltó 
megünneplésére. Vállaltuk azt, 
hogy a munka jobb megszervezé-
sével, a munkaidő ée ae anyag 
gazdaságosabb kihasználásán*' áp-
rilis 4-ét 10 ezer 160 forint meg"*-

i karitá&sal ünnepeljük meg. Ezzel 
! szemben 22-én már 23.960 forint 
; megtakarításnál tartoltunk. De nem 
, e 'égszünk meg az eddig elért ered-
! ményeinkkel, hanem úgy végezzük 
majd munkánkat, hogy ezt az ösz-
szeget is túlhaladva rójjuk le há-
lánkat a Szovjetunió irárit. 

Katona Lajos 

Vállalásunk táltellesilésével 

köszönjük ™*"vr szabadságunkat 

a Srenf-lnnlónak 

A Szegedi .Állami • Erdőgazdaság 
dolgozói már eddig is becsülete-
sen teljesítenék vállalásukat, ame-
lyet iprl l í - 4. ti6zte'etére tettek. 
A szegedi í reniegy«égnél Kovács 
Mihály R-.Ttakacsap»t'a a felajánlott 
175 helyett 20t százalékra teljesí-
tette normáját . A makói üzemegy-
ségnél Nagy József és Bajusz Mi-
hály munkacsapata ig túlteljesítette 
felajánlását . Vállalták, hogy akác . 
suháng kitermelésben 18Ö, a cso-
magolásnál pedig 220 százalékot 
érnek el ápri is 4-ig. Ezzel szem-
ben a kitermelésnél 198, a csoma-
golásnál pedig 222 százalékot ér-
tek el. Az öttömösi üzemegység 
dolgozói — a Petőli- és az lljú 
(.?arad-munkacsapati tagjai —- ígér-
ték, hogy normájukat 110 százalék-
ban teljesítik. Vállalácrd-Mt túl-
teljesítve a Petőfi-brigád tagjai 
167, az If jú Gárda tagjai pedig 158 
százalékot érlek el. Túlteljesítette 
még vállalását Savanya István 
157, Sólya József 167, Sólya Szil-
veszter 163, Csóti Antal 160 száza-
lékos teljesitményével. Az ásott-

holmi üzemegységen Matók Mi-
hály munkacsapata felajánlotta; 
hogy 110 százalékos átlagteljesít-
ménnyel ünnepli meg felszabadu-
lásunk 7. évfordulóját. Szorgalmas 
munkával elérték azt, hogy 110 
helyett 203 százalékra teljesítették 
normájukat. Gdrgyán György és 
Horváth József munkacsapata az 
erdősítési munkálatoknál 125 szá-
zalék helyett 263 százalékos tel je-
sítménnyel készül április 4. méltói 
megünneplésére. 

Neumann István 

Többeser forint 

megtakarítással ünnepeljük 

április 4-ét 

A Szegedi Tervező Iroda dolgo-
zói is lelkesen teljesítik nagy ün-
nepünk, hazánk felszabadulásának 
hetedik évfordu'ójára tett fe la jánlá-
sukat. Sok dolgozónk máris tel-
jesítette felajánlását, sőt jelentöa 
mértékben túl is teljesítette azt. 

Kiemelkedő eredményt ért el 
Kovács László gépészterrvező, aki 
fe'ajánláisa teljesítésével 7777, Olálí 
Pál gépésztervező, aki 2000 forin-
tot takarított meg népgazdaságunk-
nak. Az építész osztályon Tóth 
Lajos technikus határidő megrövi-
dítéssel 3080, a statikus osztályon 
Sohajda László statikus 2200 fo-
rintot takarított toeg. Sohajda 
László csoportjai március 24-én már 
m á j u s L?..-i tervét teljesítette. 
Szabó Imre László rajzoló pedig 
1448 forintos megtakarítást ért e l 
vállalása teljesítésével. 

Fodor Piroeká 

A szegedi iermelőcsoporiok befejezték 
a tavaszi árpa és olajlen vetését 

Felszabadulásunk hetedik évfor-
dulójának közeledtével a szegcdi 
dolgozó parasztok mind nagyobb 
lendülettel végzik a tavasz' szántási 
és vetési munkálatokat. Mind a 
termelőcsoportok dolgozói, mind pe-
dig az egyénileg dolgozó parasztok 
egymásután küldik jelentésüket a 

ha-rioriioz arról,* hogy elvetették a 
tavaszi árpát , zabot, borsót. 

A szegedi tszcsk közül a tavasai 
retési munkálatok végzésében az 
alsóvárosi ú j élet-tszcs j á r az élen, 
ahol a tagok a tervben előirányzott 
koratavasri növényeket mind elve-
tették- Szépen halad a munka a 
Táncsdcs-termiedőcsoponiban is. Itt a 
földbe került m á r 5 katasztrális 
hold olajlen, 3 hold borsó, 3 hold 
árpa . A növénytermesztő brigád 
tagjai eldugdostak fé l hold dug-
hagymát is, 60 hold őszi mélyszán-
tást elsímítóztak, 15 hold földeit pe-
dig megtrágyázlak. A baklói Föl-
szabadulás tszcsben 6 hold árpá t , 
22 hold zabot, 5 hold napraforgót 
és 4 hold borsót vetetlek eddig el. 

A szegedi termeiőcsoporlok a 
tavaszi árpa vetését már száz 
százalékig teljesítették. s 
ugyancsak befejezték az olaj-

len vetését is. 
Azonban Kimaradás van az újlucer-
na velősénél, amelyet a tszcsk mind-
össze 10 százai élt ban végeztek eddig 
el, az egynéileg dolgozó parasztok 
pedig 13 százalékban. Ugyancsak 
elmaradás mutatkozik mind az egyé. 
nilog dolgozó parasztoknál, mind 
pedig a termelőcsoportokuál a símí-
tózásban, mert eddig ez az őszi 
mélyszántások 54 százalékán van el-
végezve. 

Az egyénileg dolgozó parasztok-
nak a tavaszi á rpa vetésében kö-
velniök kell a tszcsk példáját , hogy 
a mostani 80 százalékos eredmény-
nyel szemben ők is 100 százalékos 
eredményt ér jenek el. 

Szép számmal akadnak azonban 
példamutatók az egyénileg dolgozó 
parasztok között is. Tóth Imre fel-
sővárosi középparaszt elvetett más-
fél hold árpát , 600 négyszögöl bor-
sót és 600 négyszögöl takarmány-
répát. Emellett lucernaföldjét elfo-
gasolta és összes őszi szántását sí-
mítózta. 

L a ngó Ferenc újszeged) 4 hol-
das kisparaszt, mint dülöfeie. 
lős ts példát mutat a mezőgaz-
dasági munkák végzésében pa -
raszttársainak. Elvetett 400 
négyszögöl mákot, 300 négy. 
szögöl burgonyát és a z őszi 

mélyszántást elsimltozta. 

Jó munkát végeznek még Szabó T), 
József felsővárosi, Ábrahám Gézá-
né Rókusi feketeföldeken lakó éa 
Szögi József Tisza Lajos-utcában 
lakó középparasztok. ' 

Akadnak azonban olyanok is, akik 
nem tekintik szívügyüknek, hogy a 
tulajdonukban lévő földeket rende-
sen műveljék. Ilyen például Nagyi 
Ferenc Csonka-utca 19. szám alat t i 
lakos, akinek 1 hold és 339 négy-
szögöl fö ldje szántatlan. Guta An-
tal Szatymaz-utcai lakosnak 1 hold 
földje szántatlan, Ha jna l Is tván 
ügyvédnek pedig a pesti műút mel-
lett lévő 1 hold és 87 négyszögöl 
földje nincs még föl sem szántva. 

FELSZABADULÁSUNK ÜNNEPÉN 

Móra Ferenc emlékkiállítás nyílik Szegeden 
A szegedi Mór® Ferenc.múzeum 

felszabadulásunk emlékünnepére 
nagyszabású és rendkívül értékes 
emlék-kiállítással készül. A kiállí-
tás t Móra Ferenc, a múzeum 
nagyhírű volt író-igazgatójú. emlé-
kének tiszteletére rendezi- Két t e . 
rémben ál l í t ják ki a Móra Fcrenc. 
cel kapcsolatos múzeumi anyagot, 
főként az általa végzett ásatások 
anyagait . Az egyik teremben az 
őskori csókái-tiszai telep és a 
szöregi bronzkori temető ásatási 
anyagát lá tha t juk ma jd . A na-
gyobb teremben a népvárdorlás 
korabeli, szarmata, avar, gepida, 
honfoglaló magyar és Árpád-kori 
ásatási anyagok kerülnek kiállí-

tásra. főként Szeged környékéről. 
Külön részen áll í t ják ki a Móra 
Ferenc által készített régészeti iro-
dalmat, egy másik üvegszekrény-
ben pedig a Móráról írt műveket. 
Bemutat ják a Móra Ferencről ké , 
szített fényképeket és az általa 
fényképezett ásatások eredeti f e l , 
vételeit is- Móra állal készített, s a -
játkezű ásatásii feljegyzések ég 
jegyzetek is gazdagí t ják majd ti 
kiállítást. 

A Móra Ferenc emlékkiállftág 
felszabadulásunk évfordulóján, áp-
ri is 4-én nyílik meg és a megnyitó 
beszédtel Ortutai Gyula, a Múzeu-
mok és Műemlékek Országos Köz-
pont jának elnöke mondja . 

Az amerikaiak ügynököket dobtak 
az arcvonal mögötti területekre 

Koreai arcvonal. Az 
Hírügynökség tudósítója 

Ú j K ín a 
jelenti a 

B nyugatnémetorsiági béVentaavazás betiltása 
föivényte en volt 

el a karlsruhei alkotmánybíróság — ismeri 
Berlin (MTI) . A bonni bábkor-

mány, amely annakidején betiltotta 
a remilitarizálás elleni népszava-
zásit, felszólította a karlsruhei al-
kotmánybíróságot annak megálla-
pítására, hogy a z Adenauer.kor. 
mány a népszavazás betiltásával 
nem szegte meg a nyugatnémet 
alkotmánytörvény rendelkezéseit. A 

karlsruhei alkotmánybíróság első 
számú tanácsa szombaton elutasí-
tot ta a bonni kormány megkeresé-
sét. Az alkotmánybíróság ezzel köz-
vetett formában kifejezésre jut -
tat ta . hogy a bókenépszavazás t ö r -
vényes, a népszavazás betiltása pe. 
dig törvényteten volt. 

koreai arcvonalról, hogy a koreai-
kínai nepi erők a közelmúltban több 
ügynököt fogtak el. akiket az ame-
rikaiak ejtőernyővel dobtak le az 
arcvonal mögött. » 

Az elfogott titkos ügynököknek 
— vallomásuk szerint — az volt a 
feladatuk, hogy adatokat gyűjtsenek 
az amerikaiak bakteriológiai hadvi-
se lésének eredményeiről és a korea-
kínai fél járványellen tevékenységé-
ről. 

Az amerikaiak e l já rása ú j abb 
fényt vet ar ra , milyen céllal kö-
vetelik, hogy a Nemzetközi Vö-
röskereszt helyszíni vizsgálatot foly-
tasson Koreában. (MTI), 


