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Jó tavaszi munkával a békéért9 
népünk jobb életéért 

' Befejezéshez közeledik a tavaszi 
növények nalajmunkája és a vetés. 
Ű j szakaszába lépett a mezőgazda-
sági munka, elérkezett a növényápo-
lás ideje. Visszatekintve az elmúlt 
hetekre, elmondhatjuk, a kezdeti 
változó'hideg, esős idő ellenére jó 
munkát végzett Csongrád megye 
dolgozó parasztsága. A tavaszi mun-
kák minősége is aránylag jónak 
mondható. Ez az egyik jellemzője 
az idei tavaszi munkáknak, a másik 
az, hogy állami gazdaságaink, ter-
melőszövetkezeti csoportjaink, ame-
lyek az elmúlt év őszén megszapo-
rodtak és megnövekedtek, példamu-
tatóan mindig élenjártak a tavaszi 
szántás-vetés munkájában. 

Nem szabad azonban, hogy elbi-
zakodottság férkőzzön hozzánk. A 
tavaszi vetés jó elvégzésével csak 
részben teremtettük meg idei dus 
termésünk feltételeit. Napjainkban 
már a növényápolással kell gondos-
kodnunk ezekről a feltélelekről. A 
tavaszi munkák első szakaszában 
elért eredményeinket csak úgy tud-
juk továbbfejleszteni, ha dolgozo 
parasztságunk mindenütt kivétel 
nélkül megkezdi a növényápolás 
m u n k á j á t Tervünk, célkitűzésünk 
elérése éredkében nem szabad egy 
percet sem veszítenünk. Dolgozo pa-
rasztságunknak most gyorsan kell 
dolgoznia. Nem szabad engedni, 
hogy a gyom a legkisebb mértékben 
is meghúzza a növényeket. Akik 
még nem ismerkedtek meg az orak 
és percek jelentőségével, most meg 
kell ismerkedniök. Nemcsak azt kell 
mondanunk, hogy minden napért, 
hanem minden óráért, percért kar, 
amely kiesik a munkából, a növény-
ápolásból, mert minden percből 
olyan kár származhatik, amelyet el-
sősorban dolgozó parasztjaink sa-
ját zsebükön éreznek. 

A dolgozó parasztság ma már 
tudja, hogy a termelés egyes sza-
kaszainak végrehajtása nem csupán 
szakkérdés, nem csupán termelesi 
kérdés Elsősorban politikai felada-
tok ezek: biztosítani a dolgozó ncp 
több és jobb kenyerét, biztosítani 
fejlődő iparunk nyersanyagszük-
ségletét cs biztosítani népgazdasa-
gunk kivi leli szükségleteit. Tehát 
most a vetés után a növényápolás 
nemcsak egyszerűen kenyérkóré és, 
végrehajtásán egész sor nagyfon-
tosságú gazdasági és politikai fel-
adat teljesítése múlik. Ettől a mun-
kától is függ, mennyi kenyér, hus, 
asir burgonya jut a dolgozók asz-
talára. Ez a feladat ar ra kötelez 
minden dolgozó parasztot, hogy 
percnyi késedelem nélkül végezze el 
a növényápolás munkáját . 

A meleg időjárás nyomán gyor-
sa® fejlődnek a növények, de az is 
igaz, hogy a gyomok még jobban, 
rohamosabban fejlődnek. Ha a gazt 
nem irtjuk, akkor és annyi kapá-
lással és gyomlálássiaj, amikor és 
ahányszor arra szükség van, nem 
érhetjük el célunkat, nem növel-
hetjük ebben az évben termésered-
ményeinket a mult évivel szemben. 
Falusi pártszervezeteinknek, a ta-
nácsnak szüntelenül tudatosítani ( 
kell a gondos növényápolás jelen. | 
tőségét. Ez a feladat nemcsak má. ! 
ról holnapra szükséges s nemcsak 1 
egyszer kell elmondanunk, hanem 
szívósan, türelmesen, niap mint nap 
magyarázni kell a növényápolás 
egész ideje alatt. EI kell érnünk, 
hogy a növényápolással kapcsola-
tos tennivalóikat minden egyes 
dolgozó paraszt megismerje és el 
is végezze. Ebben a feladatban 
pártszervezeteink és a fanács mel-
lett fontos szerep vár állami gaz-
daságainkra, termelőszövetkezete, 
inkre is. Nekik, mint a mezőgazda, 
ság termelési színvonalának eme-
léséért folytatott harc úttörőinek 
elől kell járniok a növényápolás-
ban, példát mutatva időben, szak-
szerűen kell elvégezniük, hogy te r . 
melési tapasztalataik gazdag tár-
házai legyenek a dolgozó parasiz. 
tok számára- A szövetkezeti pa-
rasztság példamutatása, jószán. 
dékú tanácsai és bensőséges ál-
landó testvéri jó viszonya az egyé-
nileg dolgozó parasztsággal, arra 
lelkesíti a falu dolgozóit, hogy a 
kisparcellákon is a lehető legjob-
ban. a leglelkiismeretesebben ha j t -
sák végre azokat a termelési út-

mutatásokat. amelyeket a mlnisz 
tertanács növénytermelésről szóló 
határozata számukra előír. 

Több mint egy hete május 1 
tiszteletére hosszúlejáratú verseny-
re hívta ki a megye valamennyi 
termelőszövetkezetét a szentes 
Arvai Bálint.tisz. Hasonló kezde. 
ményezést indított Szegeden a 
Táncsics.termelőcsoport. Az eltelt 
időben nagyszámmal csatlakoztak 
termelőszövetkezeteink dolgozói 
ezekhez a versenyfelhívásokhoz. Az 
egyénileg dolgozó parasztok, kö. 
vetve a termelőszövetkezetek pél. 
dáját, maguk is hasonló verseny: 
kezdeményezték. Szegeden Csiszár 
Antal négy és fél holdas dolgozó 
paraszt indított el versenyt. A párt 
felvilágosító munkája nyomán 
mindjobban felismerik a dolgozó 
parasztok, hogy versenyeikk-1. 
jobb munkájukkal elősegítik mező-
gazdaságunk elmaradottságának 
felszámolását- Termelőcsoportjaink 
versenye arra irányul, hogy az ed-
digieknél jobb munkamódszerek be. 
vezetésével, felhasználásával na-
gyobb terméseredményeket érjenek 
el. Tudják, hogy minden mázsa 
termény, amellyel ®z idén többet 
érünk el. mint tavaly, gyorsítja a 
szocializmus felépítését és ezzel 
szilárdítja a nemzetközi békefront 
magyarországi szakaszát. 

Falusi népnevelőink a most kö-
vetkező napokban magyarázzák meg 
minden dolgozó parasztnak, a 
mostani munkánkban a kapa, a sa-
raboló, az ekekapa, minden mező-
gazdasági szerszám a békéért fo-
lyó harc fegyvere, minden terme-
lési eredmény, a munkaversenyek 
minden egyes eredménye egy-egy 
győztes csata a békéért folyó harc 
küzdelmeiben. Igen fontos, hogy 
ebben a harcban a dolgozó parasz-
tok kivétel nélkül résztvegyenek, 
jól végezzék el a növényápolás 
munkáját, a legkeményebben har-
coljanak maguk is a kulák ellen, 
segítsenek leleplezni és vissza-
verni ellenséges agitációját, táma-
dásait. 

Az idei növényápolási munka 
minőségi feladat. Komolyabb és 
nehezebb feladatnak kell tekinteni, 
mint a tavaszi munkák első sza-
kaszát: a 6zántási és vetést. Az 
elmúlt hetekben a tavaszi mező-
gazdasági munkát a holdak szá-
mával mértük. A most kövei'kezö 
6zakasz munkáját, a növényápo-
lást pedig a betakarítás idején mér-
hetjük majd le. Mindezt tudják 
és látják dolgozó parasztjaink. 
Ezért végez minőségi munkát a 
makói József Atti'a-tsz a fokhagy-
ma gyomtalanításában, a vásárhe-
lyi Ságvári- és a szegedi Táncsics-
és Dózsa-termelöcsoportok a borsó 
6arabolásban. 

Az eddigi eredményeit örömmel 
töltenek el minden dolgozó parasz-
tot és elősegítik ötéves tervünk 
harmadik éve feladatának meg-
valósítását a mezőgazdaságban. A 
most következő napokban a falu 
dolgozói, parasztok és parasztasz-
szonyok úgy vessenek számot kö-
telességeikkel, úgy fogjanak a 
növényápolás munkájába, hogy 
azok jó teljesítésétől is függ az 
ország, minden paraszti hajlék bé-
kéjének védelme, hogy minden 
egyes kapavágással erősítik a bé-
ke bástyájának feladatait, amely 
távol tartja hazánktól népünk 
elvetemült ellenségeit. A hábo-
rús gyújtogatókat nem rettenti 
vissza más, \nint a békeszerető né-
pek ereje. Ezt az erőt növeli a 
mezőgazdasági termelés frontján 
elért minden újabb sikerünk. E si-
kerek elérésére mozgósítja . dol-
gozó parasztságunkat Pártunk Köz-
ponti Vezetőségének május 1-i jel-
szava: „Dolgozó parasztok I Jó ta-
vaszi munkával, az állattenyésztés 
kiváló eredményeivel előre az öt-
éves tervért', a békéért, népünk 
jobb éledéért!" ünnepeljék me-
gyénk dolgozó parasztjai május el-
sejét e jelszó jegyében, ünnepel-
jék a vetés befejezése után a nö-
vényápolás gyors és jóminöségű el-
végzésével a dolgozók nemzetközi 
nagy ünnepét', fokozzák tovább a 
munkaverseny lendületét, végez-
ze minden dolgozó paraszt köte-
lességtudóan munkáját a több és 
jobb termés eléréséért. 

EGY NAPPAL MÁJUS 1 ELŐTT 
SZEGED NÉGY LEGNAGYOBB ÜZEMÉBEN 

Április 29-én, egy nappal a nem-
zetközi munkásmozgalom ünnepe 
előtt a szegedi üzemekben hatal-
mas lendülettel lángolt fel a 
munkaverseny. Május 1. tisztele-
tére Indított munkaverseny fini-
sében a fáradtságnak nyoma sem 
látszik a dolgozókon. Megfrissült 
erővel, a munka iránti szeretettől 
átfűlve végzik feladataikat. Szép 
ígéretek hangzottak el néhány 
héttel ezelőtt: A második negyed-
évi tervek túlteljesítésére tettek 
fogadalmat dolgozóink. Mindeddig 
állták szavukat. A szegedi üzemek-
ben már sok olyan dolgozót talál-
ni, aki teljesítette vállalását. A 
végleges eredmény a munkafel-
ajánlások maradéktalan teljesítése 
azonban még hátra van. Ez a tu-
dat lrissítt fel az erőket, ez kész-
teti dolgozóinkat, hogy a verseny 
Vnisében minden tudásukkal a vál-
lalás teljesítéséért küzdjenek. 

AZ ŰJSZEGEDI 
KENDERSZÖVÖGYÁR 

fiataljai, április 25-i'öl 30-ig ifi-
műszakot tartanak. Céljuk, mint a 
többi dolgozó társaiknak célja, a 
termelés fokozása. Az ifi-műszak 
alatt, min/tha kicserélődtek volna 
a fiatalok. Vidáman, frissen vég-
zik feladataikat, ® a termelés fo-
kozásában nagy gondot fordítanak 
a minőségi munkára is. Egy nap-
pal az ünnep előtt Süli Erzsébeti 
keresztorsózó megfogadta, hogy 
minden eddigi eredményét felül-
múlja. Műszakváltásig 215 száza-
lékot ért el. 

Hortobágyi Mária 6zövő ifjú-
munkás is bebizonyította ezen. a 
napon, hogy méltó ifjú békehar-
cos társaihoz. Délben 12 órakor 
már túlhaladta a 200 százalékot. 
Néhány nappal ezelőtt III. Nagy 
Erzsébet' 165 Százalékos eredmé-
nyével minden eddigi teljesítmé-
nyét felülmúlta. Az ifi-műszak alatt 
megfogadta, hogy még ennél az 
eredménynél nem áll meg. A keddi 
műszak alatt 190 százalékra fo-
kozta telj esf'talányét. Fogas Ist-
vánné sztahánovista ifjúmunkást 
büszkén emlegetik dolgozó társai. 
Fogasné elvtársnő négy szövőgé-
pen dolgozik. Május 1. tiszteletére 
indított munkaver.seny ideje alatt 
szirite napról-napra fokozódott 
teljesítménye. Munkafelajánláisát 
már 2 hétlel ezelőtt teljesítette. Az 
ifi-műszak negyedik napján elért 
195 százalékos teljesítésével min-
den eddigi eredményét felülmulta. 

Az Űjszegedi Kenderszövőgyar 
dolgozói megfogadták, hogy vala-
mennyien eleget! tesznek kötele-
zettségüknek. Május 1. tiszteletére 
tett murkaf elajánl ások teljesíté-
sében nem maradnak adósak. Ez-
zel mintegy bizonyságot tesz-
nek, hogy méltón kiérdemelték 
mmár harmadszor is az élüzem cí-

met. 

A SZEGEDI 
TEXTILKOMBINATBAN 

ú j hősök születtek a május 1. tisz-
teletére folytatott munkaverseny-
ben. A versenytáblára naponta 
újabb és újabb nevek kerülnek, 
olyanok, akik eddira kevésbbé vol-
tak ismertek. A gyűrűsfonóban 
Kucsera Ilona 106, Bélteki Irén 
107, Miklovitz Piroska 105.5 szá-
zalékra teljesítette május 1-ra tett 
felajánlását .A bálapréselő üzem-
részben dolgozik a „Május l"-bri-
gád. Nevükhöz méltóan vállajásuk 
az volt, hogy átlagos termelési 
eredményüket 131 százalékra fo-
kozzák. Jó munkájuknak és a 
brigádban lévő kollektív szellem-
nek köszönhető, hogy ma már 136 
százaléknál tartanak. 

A versenyiroda dolgozóinak ha-
talmasra nőtt feladatuk. A nagy 
ünnep előtti napokban egymás 
után érkeztek » dolgozók teljesít* 
ményei. Számolás ulán minden 
esetben az tűnik ki, hogy a Textil-
kombinát dolgozói nemcsak vál-
lalták, de jóval túlteljesítették 
vállalásaikat). 

A SZEGEDI 
XENDERFONÓGYAR 

A SZEGEDI RUHAGYÁR 

dolgozói sem maradnak adósok 
május 1. tiszteletére tett munka-
felajánlásuk teljesítésében. Az 
eddigi eredmények azt bizonyítják, 
hogy a dolgozóknak több, mint 60 
százaléka túlteljesítette vállalását. 

Különösen azok, akik azelőtt a ÍÖÍ 
százalékos eredményt nehezen, 
vagy éppen, hogy csak elérték —• 
érnek el szép eredményt. Juháss 
Andrásnó előfonó® úgy érezte, na* 
gyon nagyot vállalt, amikor meg-
fogadta, hogy 96 Százalékát 10Ö 
százalékra emeli. Kimondhatatla-i 
nul boldog vstt, amikor a határ-
idő előtt 1 nappal vállalását 105 
százalékra teljesítette. Hajdú Er« 
zsebet ifjúmunkás is azok közé 
tartozott, akik nem tudták teljesí-
teni tervelőirányzatukat. Munka* 
felajánlásában, azt fogadta meg, 
hogy 82 százalékos eredményét 92 
százalékra fokozza. A munkaver* 
seny lelkes irama magával ragadta 
Hajdú Erzsébetet'. Április 29-én 1011 
százalékos eredményt ért eL A 
vizesfonó üzemrészben minden dol-
gozó ismeri Vata Rókusnét, a szta-
hánovista munkamódszerátadót. A 
május 1 tiszteletére indított mun* 
kaverseny ideje alatt Vata elv* 
társnő több, mint 5 dolgozót segí-
tett' ahhoz, hogy vállalt kötelezett-
ségét teljesíthesse. Király Ferencné 
85 százalékkal indult el a munka-
verseny kezdetén. Ma már 102 szá-
zalékra teljesíti tervelőirányzatát, 

Már ezek azM cednéitytk is azl 
bizonyítják, hogfa a szegedi üze-
mek dolgozói állfök szavukat. A 
május elsejei ünnepségen büsz-
kén vonulhatnak majd fel annak 
tudatában, hogy kötelezettségeiket 
amit a nemzetközi munkásmozga* 
lom ünnepére tettek, maradéktala-
nul, becsületesen teljesítették. 

Rákosi Mátyás elvtárs megtekintette 
az Országos Állattenyésztési Kiállítást 

Rákosi Mátyás elvtárs kedden 
délelőtt megtekintette az országos 
állattenyésztési kiállítást. Látoga-
tása során hosszasan elbeszélgetett 

az állami gazdaságok dolgozóivá^ 
termelőszövetkezetek tagjaival éi 
egyénileg dolgozó parasztokkal, j 

Szovfet szakszervezeti küldöttség 
és angol munkásküldöttség érkezett Kínába 

a május 1-i ünnepségekre 
Peking (Uj-Kína). Az összkinaí 

Szakszervezeti Szövetség meghí-
vására 6zovjet szakszervezeti kül-
döttség és angol munkásküldöttség 
érkezeti hétfőn délután Pekingbe, 
hogy részt vegyen a május 1-i ün-
nepségeken. 

A szovjet küldöttséget A. Sev-

csenko, a Szovjetunió Szakszer-
vezetei Központi Tanácsának tit, 
kára vezeti. Az angol kü döltség 
vezetője Frank Hayward dél-walesi 
bányász. Pekingbe érkezett a május 
1-i ünnepségekre U. Szaranankara, 
a Ceyloni Szakszervezeti Szövet-
ség első elnöke. 

ünnepélyes keretek között adták át 
a 65/1 Építőipari Vállalat dolgozóinak 

az építésügyi miniszter és az építők szakszervezete 
vándorzászlaiát 

az élüzem kiértékelésben elért második helyért 
A 65/1. Építőipari Vállalat dol-

kapuján öröm belépni. Május í . gozói kedden délután a Felsővárosi 
tiszteletére díszbe öltözött az üzem [ kultúrteremben ünnepélyes értókez-
külső területe is. Az üzembe vezető , létre jöttek össze. Több mint 500 
utat kétoldalt vörös és nemzeti- / dolgozó tekintett nagy várakozással voros es 
eztnü zászlók díszítik. A zászlók 
közölt a Ruhagyár élenjáró dol-
gozóinak fényképei láthatók. Ve-
res Mihály 167 százalékos ered-
ményével, Riesz Lajos 199 száza-
lékos eredményével került az 
élenjáró dolgozók közé. 

Belől a munkatermekben lelke-
sen folyik a verseny. A IX-es te-
rem dolgozói ma békeőrséget áll-
nak, ami azt jelenti, hogy eddig 
e'ért eredményeiket 5—6 száza-
lékkal akarják fokozni. Kertész 
Sándomé azt ígérte, hogy a mai 
napon 127 százalékos teljesítmé-
nyét 130-ra fokozza. Az első két 
órában 123, negyedik órában 137 
százalékos eredményt ért el Ker-
tész Sándorné. Boldizsár Imrémé 
197 százalékos eredményre vállalt 
3 százalékot. Boldizsár Imréné má-
jus l - re tett' munkafelajánlását 4 
nappal ezelőtt teljesítette. A mai 
békeőrségen a vállalt 3 százalék 
helyett 16 százalékkal termelt töb-
bet, mint az előző napon. 

A Szegedi Ruhagyár dolgozóit a 
verseny finisében az eredmények 
továbbfokozásához nagyban elő-
segíti az a tudat, hogy a 30 kon-
fekciós üzemek közölt második he-
lyezetet érték el az élüzem cí-
mért folyó vereenybeDi, 

az értekezlet elé, hiszen ezen a na-
pon bizonyosodott be, hogy az el-
múlt negyedévben eredményes mun-
kát végeztek. Az élüzem címért fo-
lyó munkaversenyben ötven válla 
lat között a második helyezést ér-
ték el. 

Az ünnepélyes értekezletet Kato-
na József elvtárs, a Pártbizottság 
munkatársa nyitotta meg. Katona 
elvtárs meleg szavakkal üdvözölte a 
C5/l-es számú Építőipari Vállalat 
dolgozóit s tolmácsolta a Pártbizott-
ság, valamint Szeged kommunistái-
nak for ró üdvözletét. Az Építők 
Központi Szakszervezetének nevé-
ben Elek András elvtárs tartotta 
meg ünnepi beszédét. Elek elvtárs 
rámutatott azokra az eredményekre, 
amelyek nyomán a Magasépítő Vál-
lalat dolgozói az é'üzem értékelés-
ben a második helyre kerültek. 
Első negyedévi tervüket 112.2 szá-
z a i k r a teljesítették. 

Elek András elvtárs az eredmé-
nyek ismertetése után rámutatott 
azokra a hiányosságokra, amelyek 
még mindig megmutatkoznak a vál-
lalatnál. Elmondotta, hogy a szak-
szervezet például nem tölti be fel-
adatát. 

— A versenyszervezést egyes épít-
i k e l é s e k n é l jiem, a s z a k s z e r v e z e t 

végzi — mondotta. A munkafegye* 
lem torén mutatkozó liiúnyosságokr 
ra is rámutatott Elek elvtárs. A 
65/1. Építőipari Vállalatnál március 
hónapban 10.5 százalék, április hó* 
napban 11 százalók volt az igazo-t. 
lattanul hiányzók száma. — Ahhoz, 
hogy az elvtársak eredményeiket fo . 
kőzni tudják, mindenekelőtt ezeket a 
hiányosságokat kell megszüntetniük 
— fejezte be beszédét Elek András 
elvtárs. 

Ezután került sor az építésügyi 
miniszter és az Építők Szakszerve-
zete elnökségének vándorzászlaja 
áladására. amelyet ez alkalommal 
nyertek meg a 65A. Építőipari Vál-
lalat dolgozói. 

— Vezesse ez a zászló az elvtár* 
sakat újabb győzelmekre — mon-
dotta György Ferenc munkaérdem* 
renddel kitüntetett sztahánovista, a 
szolnoki építkezés vezetője, miköz* 
ben átadta a zászlót-

A jó munka jutaimáként 10 dolu 
gozó részesült 300 forint pénzjuta-
lomban, amelyet Mayer Imre, az 
Építésügyi Minisztérium kiküldötte 
osztott ki. A pénzjutalom kiosztása 
után két dolgozót sztahánovista ok-
levéllel és négy dolgozót sztaháno-
vista jelvénnyel tüntettek ki. Meleg 
baráti hangulatban záródolt be az 
ünnepség A 65/1. Építőipari Vál-
lalat dolgozói megfogadták, hogy a; 
második negyedévben úgy végzik 
feladataikat, hogy elnyerhessék az 
élüzem címet4 


