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Az egyetemi építkezés dolgozóinak munkájára ts 

ösztönzőleg hatott a jegyrendszer eltörlése, 

az áruhiány és a sorbanállás megszüntetése, 

a spekuláció letörése 

Egyre magasabbra emelkednek a 
falak az egyetemi építkezésnél. Az 
elsö. második, majd a harmadik 
emelet falazása után a negyedik 
emelet falait rakják. Az építkezés 
környékét betölti a fűrész hangja, 
a kalapácsok kopogása, a belonfke-
verőgép hangos csikorgása. A fala. 
kon jókedvű fiatalok dolgoznak, vi-
dáman kiabálnak a falakról egy-
másnak s az ö hangjuk is messze 
száll a levegőben, hirdetve, hogy 
az építőipar dolgozói már nem fél. 
nek a téltől. íme; december van és 
mégis van munkájuk, folyik az 
építkezés. Nem úgy, mint a felsza-
badulás eWStt. mikor decemberben 
már a kőművesek százai csatangol, 
tak munka nélkül az utcán. 

Az épilkezés dolgozóinak nagyré. 
sze ifjúmunkás. mondhatjuk azt. 
hogy 

fiatotok építik 

az egyetem új szárnyát a fiatalok, 
nak. Jó munkájukkal harcolnak 
azért, hogy a jövő iskolai év bein-
dulásakor készen várja az Egyetem 
megszaporodott hallgatóit ez az 
épületszárny is. 

De nemcsak a falakon folyik a 
szorgos munka, hanem bent az épü. 
let alagsoraiban is. Szerelik a csö. 
vöket, melyek majd biztosítják az 
épület vízellátását, fülesét, világítá-
sát. Az egyes emeletek mennyeze-
teit még sűrű oszlopsorok támaszt, 
ják alá, mert most folyik a betono-
zás. Ennél a munkánál nagy meg-
takarítást érnek el, mert az ú j 
r ndszerű táblás zsaluzással végzik 
a munkát. Hulladékfából készült 80 
centis táblákat használnak fel lés 
ennek eredménye, hogy egy emelet 
zsu'uzásánál 4500 forintot takarító, 
nak meg. 

Rákosi elvtárs beszéde nyomán 
itt. az építkezésnél is fokozódik a 
munka lendülete, mert bizony 
nnnt Rákosi elvtárs mondta az 
építőiparról —, itt is alaposain le-
maradlak a tervteljesltéssel. Ennél 
az építkezésnél eddig kél/hónapos a 
lemaradás s most azért indulnak 
harcba az épilkezés dolgozói, hogy 
ezt a lemaradást a következő he. 
telkiben csökkentsék s az építkezést 
határidőre befejezzék. A dolgozók 
egymás után 

csatlakoznak 
felajánlásukkal 

ehhez a harchoz, hogy felajánlásuk 
teljesítésével is biztosítsák terme, 
lésük fokozását. A felajánlásukkal 
élenjárnak a fiatalok, de a többi 
dolgozó sem marad le mögöttük. 

Az építkezésnél november hónap-
ban legkiemelkedőbb eredményt — 
270 százalékot — Vincze József 
sztahánovista ifjúmunkás vasbeton-
szerelő brigádja érte el. 

Ezt az eredményt Vincze elvtárs 
újításával Sikerült elérni. Az újilás 
bevezetése elölt egy mázsa vas meg. 
hajlftásához 3 óra és 4 perc voll 
szükséges. Ugyanezt a munkát az 
újilás bevezetése óta 30 perc alatt 
végzik el. A kengyelhajlltó gépen 
is vezetett be újílást és ennek se. 
gítségével lehetővé vált. hogy ne-
csak hatos, hanem nyolcas vasat te 

meg tudjanak hajlítani vele s így 
itt is háromszorosára emelkedett a 
termelésük. 

Rákosi elvlárs beszéde nyomán a 
Vincze-brigád tagjai megfogadták, 
hogy tovább fokozzák eddigi ered-
ményeiket. Csülörtökön békemüsza-
kot tartottak. A békemüszakra azt 
vállal Iák, hogy 500 százalékos ter-
melési áttagiot érnek el. Miért ké-
szültek ilyen halalmas eredmény 
elérésére? ök maguk mondják cl: 

— Nyilvánvaló, hogy a jegyremd-
szer eltörléoe, az. hogy most már 
minden árucikkhez hozzájulhaiunk, 
igen nagy öröm számunkra. Ezt az 
örömet úgy fejezzük ki, hogy 

ezentúl még iobb munkát 
végzünk. 

Hát hogyne ösztönözne bennünket 
többlermelésre az, hogy nem kell 
spekulánsokkal viaskodni, ha hozzá 
akarunk jutni valamihez. 

Az egyik brigádtag mosolyogva 
szól: 

— Emelkedtek nz árak! Igaz, 
hogy emelkedett a fizetés is. Mt 
azonban 6zeretnénlc még jobban 
elébekerülni az áraknak. 21 száza-
lékkal emelkedik a fizetés, mert a 
kormányrendelet kimondja. De, ha 
még nagyobb eredményeket érünk 
el, akkor kélszer 21 százalékkal is 
emelkedik. Mi így számolunk! 

Németh Lajos szállító brigádja 
vállalta, hogy eddigi 118 százalékos 
átlagteljesítményét 125 százalékra 
emeli. Hogy ezt az eredményt elér. 
jék. brigádjukon keresztül megszi-
lárdítják a munkafegyelmet. Kilrii-
6zöböiik az igazolatlan mulasztáso-
kat, ami eddig neim egyszer olőfor. 
dult s megszüntetik a késéseket ts. 
Kialakítják azt a szellemet, hogy 
szégyen és gyalázat lesz a munlm. 
fegyelem legkisebb megsértése is. 

Vidéki Márton belonozó-brigádja 
vállalta, hogy a novemberi 122 
százalékos állagteljesítményt de-
cemberben 130 százalékra emelik. 

Fokozott munkájukkal akarják ki-
venni részüket a lemaradás beho-
zásáért folyó harcból. 

Fent, a legfelső emeleten zsaluz, 
nak a két ácsbrigád tagjai, akli. 
mind tanuló ifjúmunkások. A kél 
brigád közül a Fürj-brigád ér el 
jobb eredményeket s már nem egy. 
szer elértél; a 100 százalékos tel-
jesítményt is. A Vörös-brigád el-
lenben még az 50 százalékot sem 
éri el s nem egyszer előfordult, 
hogy 30—40 százalékos volt az át-
lagteljesítményük. A Fürj-brigád 
tagjai Sztálin elvtárs születésnap 
járak tiszteletére vállalták: decem-
ber 21-ig 

segítik a Vörös-brigád 
munkáját, 

hogy addigra mind a két brigád 
legalább 80 százalékos átlagtelje-
sítményt érjen el. 

A fiatalok felajánlásóhoz lelke, 
sen csatlakozott Für j József is, akt 
jelenleg mindkét brigádnak okta-

| tója s az ő jó munkájának, tanítá-
sának eredménye a Fürj-brigád 
szép teljesítménye, ő Í6 vállalta, 
hogy a következő hetekben fokozot-
tabban foglalkozik a Vörös.bri-
gád tagjaival, hogy munkamódsze-
rének átadásával segítséget nyújt-
hasson a fiataloknak vállalásuk tel. 
j esi léséhez. 

Az egyetemi építkezés dolgozói 
már az elmúlt hónapban is 6zép 
eredményeket érlek e l November-
ben 118 százalék volt az építkezés 
dolgozóinak átlagteljesítménye. Kü . 
lönösen kiemelkedtek a kőművesek 
jó munkájukkal, akik 170 gzázalé. 
kos átlagteljesítményt értök el. 
Ezeket az eredményeket kívánják 
most december 21 tiszteletére to-
vább fokozni a dolgozók, hogy ez-
zel is kifejezésre juttassák Sztálin 
elvtárs iránt érzett szeretetülcet és 
így csökkentsék az építkezésnél mu-
tatkozó lemaradásukat. 

A munkafegyelem a tszcs megszilárdítás eszköze 

Még mindig jelentősen megmu 
tatkoznak a mezőgazdaság szo-
cialista szektoraiban azok a 
gyermekbetegségek, amelyekre 
Rákosi elvtárs a Központi Veze. 
tőség ülésén ismételten felhívta 
a figyelmet. Ezek a gyermekbe, 
tegségek, amelyek gátolják az 
egészséges, erőteljes fejlődést, 
főleg a gyenge munkaszervezés-
ben és "z ebből adódó Inza mun-
kafegyelemben találhatók meg. 
A munkafegyelem pedig a tszcsk 
inegsri'árdításának is ejengedhe 
tétlenül fontos eszköze. Csak az 
a termolőcsoport tud eredményes 
jól jövedelmező munkát végezni, 
ahol a tagek önként vállalt, szi-
lárd munkafegyelme lendíti előre 
a termelőcsoport munkáját; csak 
akkor lesz eredményes a tszcs 
munkája, ha a tagok egyenként 
Is gondot fordítanak arra, hogy 
időben, a határozatoknak megfe-
lelően végezzék el a tervbevett 
munkálatokat. A termelőcsoportra 
Is vonatkozik a tervfegyclcm. 
amelyet most a® őszi mezőgazda-
sági munkálatok, a betakarítás, 
a mé'yszántás munkájában kell 
végrehajtani. 

Ha hiányzik a termelőcsoport-
ból a munkafegyelem összetartó 
creie, akkor szé'züllik a csoport, 
csákl szalmája lesz a vagyona s 
az eredménytelenség következté-
ben siránkozás, panaszkodás urat-
kod'k a tagok között, mert nem 
tudiák kihasználni azokat a le-
hetőségeket, amelyeket a nagy-
üzemi g»zdá'kodás nyújt. Pé'da 
erre a baiástya, Gorkij-termelő-
csoport munkája. A tagok más-
hova jártak el dolgozni s mire 
visszajöttek a tszcsbe, annyira 
felszaporodott a munka, hogy 
nem bírtak vele. S mivel ethanya. 
golíák a szőlőápo'ást. a permete-
zést. 15 hold szőlőterületről alig 
2 hektoliter bort szűrtek 1» a várt 

15—20 hektoliter helyett. A csor. 
vai Szaba Nép-termelőcsoporl-
ban most siránkoznak a tagok 
mert veszteséggel zárták az évet. 
De arra nem gondolnak, hogy 40 
tagból mindössze csak 10 dolgo. 
zott rendesen- A 30 tag hanyag 
munkája miatt mtn egv 39.009 
forint veszteségük tett ehben »z 
évben. A sövényházi Zája-tenne-
lőcspport lagjai közül át'ag min 
den munkánál 20-an h'ányoztak. 
Ez n s«k munkakiesés őszre mér 
odavezetett, hogy nem tudták 
saját ereiiikből letörni a kukori-
cát, a vetést az utolsók között 
fejezték be a járásban. 

A laza munkafegyelem, amely 
a megye jónéhány termelőcso-
portjában ilyen vagy amolyan 
formában megnyilvánult ezer fo-
rintokat kitevő veszteségekéi 
okozott a tszcsnek. S ezt a vesz-
teséget minden tag megérzi mosi 
saját jövedelme csökkenésén- A 
munkafegvelem lazasága azonban 
nem mondható a tszcsk mun-
kája rákfenéjének. Nem mond. 
ható. mert számos termelőcso-
port bizonyította be a megyében, 
hogy jó munkaszervezéssel, szi-
lárd munkafegyelmével az egyéni 
termelők eredménye fölött ál'ó 
olvan terméseredménveket tudott 
felmutatni, amelyet csak a nagy 
üzemi gazdálkodás szervezett ere-
jével lehet elcrnl. 

Első lépé i tehát a termékcso-
portok megszilárdításában, a to 
vábbfejlődés ú ' i á nak előkészíté-
sében a munkafegyelem területén 
tapasztalható lazaságok megszün. 
tetése. Csak így tud magának el-
ismerést. példamutató helyet ki . 
vívni a terme'őcsoport. rsak íro 
vá'hat lehetővé, hogy minél több 
dolgozó k's- és közénparaszt vr -
tassza jobb módjának ezt a hiz 
tns forrását. 

A Szegedi Textilkombinát dolgozói vasárnap 

10 órás kommmunista műszakkal köszöntik 

a megyei pártértekezletet 

Szorgalmas munkával Igyekeznek behozni a lemaradást az egyetemi 
építkezés do'gozót. < 

El indul t Szegeden az „Egymázsás-mozgalom" 
Bárkányi Márton, Molnár András és Huszta János egyénileg dolgozó parasztok 

ú/abb felajánlasokkal köszöntik a Megyei Pártértekezletet és köszönik meg 
Rákosi elvtárs beszédét 

örömmel fogadták a dolgozó pa-
rasztod; is Rákosi elvlárs beszédét s 
nagy lelkesedéssel készülnek decem-
ber 21-re, Szlálin elvlárs születés-
napjára, de a vasárnapi Megyei 
Páriértekezletre is. Szeretetüket úgy 
fejezik ki. hogy felajánlásokat tesz-
nek a begyűjtés túlteljesítésére. Kl 
egy mázsa ki két mázisa felesleges 
t rm én yenek beadásával akar hoz. 
zájárulni a Megyei Pártértekezlet 
sikeréhez e egyben így akarják ün-
nepelni Sztálin elvtárs születésnap, 
jál. 

Két szegedi dolgozó paraszt: 

Bárkányi Mórion (Rókusi fekete-
földek) és Molnár András Csen. 
des-utcai egyénileg gazdálkodó pa-
raszt, tanácstag, most az „Egyma. 
zsás mozgalom'' elindításával akar-
ják elérni hogy példájukat kö-
vetve, minél löbb dolgozó paraszt 
adja be az államnak felesleges ku-
koricáját. Az egymáz'ás mozgalom 
megindítói vállalják, hogy legalább 
egy mázsa kukoricát adnak még be 
államunknak. Elsősorban Rákosi 
elvtárs beszédét, kormányunk újabb 
rendelkezését köszönik meg felaján-
lásukkal s így akarják köszönteni 
Sztálin elvtársat 72. szülelésnapja 
alkalmából. Bárkányi Márton és 
Molnár András cgyúnüejj dolgozó 

parasztok már maradékIalanül tel-
jesítették begyűjtési kötelezettségü-
ket, sőt C-jcgyre is adlak be gabo-
nát. A felajánlóit egy mázsa kuko-
ricával bizonyítják, hogy megértet-
ték s örömmel fogadiák kormá. 
nyunk újabb rendele lét. 

— Nemcsak magamra 
gondoltam 

akkor, amikor megtettem felajánlá-
somat — mondotta Molnár Andrá® 
— Arra gondoltam, hogy az üzemi 
munkásoknak milyen nagy segítsé-
get jeleni, hogy szabadon vásárol-
hatnak meg mindent a népboltoikban. 
Természetesén a mi számunkra — 
do'gozó parasztok számára ' is — 
felbecsül he telen előnyöket jelent 
kormányunk rendelete. Szahadon 

|vihetjük árunkat a piacra. Éppen 
lázért, hogy mindenből még löbb 
| jusson a do'gozóknak, felhívom a 
[szegedi dolgozó parasztokat, minél 
! többen kövessél; pé'dámat, kapeso. 
lódjanak bele az „Egymázrás moz-
galom" ba. Mi járunk jól ezzel is, 
mert sokszorosan visszatérül ez ne. 
küpl;. 

Huszta János Alföldi-utcai egyé-
nileg dolgozó p: raszt is méltókép-
pen készül a Megyei Párlértckez. 
LC'RE. 

— Sokat .várunk mi, dolgozó pa-

rasztok ia a Pártértekezlet tői — 
mondotta a nála járt népnevelök-
nek. — Természetesen a Pártérte-
kezlet eredményességéhez nekünk is 
hozzá kell járulnunk. Felajánlom, 
hogy a Pártértekezlet eikeréért 
még ( 

50 kiló burgonyát, 
egy mázsa csöves kukoricái, 

tíz kiló napraforgót 

adok be. Felajánlásommal hozzá 
' akarok járulni nemcsak a Pártér-
tekezlet sikeréhez, hanem ötéves 
tervünk minél előbbi maradéktalan 
teljesítéséhez. 

Sok mindent elmond számiunkra 

az „Egymázrás mozgalom" elindí-

tása. Elmondja, hogy a dolgozó pa. 

rasztok szeretettel, ragaszkodással 

tekintenek a Párl felé, megköszö-

nik a Pártnak, amit már eddig is 

kaptak. Minél többen kövessék a 

sz:gocii dolgozó parasztok közül 

Bárkányi Márton, Molnár András, 

Huszta János példáját, mutassák 

meg minél többen, hogy részt akar-

nak venni az országépítés nagy 

munkájában, a szocializmus építé-

sében. Juttassák kifejezésre Sztá. 

lin elvtárs iránt érzett ezeretelü-

Gyorsabban peregnek az orsók 
majd vasárnap a Szegedi Textil-
kombinátban. A dolgozók éberebb 
szemmel figyelik, hol szakad a 
szál, hogy pillanatok alatt össze, 
sodorják. Hulladékot nem is akar-
nak látni ezen a napon* Különb 
munkát végeznek még az eddigi-
nél is. hisz ez a vasárnap Is más 
lesz, mint a többi. 

A megye legjobb kommunistái 
értekezletre gyűlnek össze, hogy 
megválasszák az új megyei párt-
választmányt és megtárgyalják a 
megye további fejlődését, Nagy je-
lentőségű nap lesz ez. Dolgozóink 
már tapasztalatból tudják, hogy 
egy.egy ilyen értekezlet szorosan 
összefügg Szocializmus építésünk 
újabb sikereivel, népünk erősödé, 
sével. 

Ennek a napnak méltó megün-
neplésére készülnek a Szegedi Tex-
tllkombinát dolgozót. A népneve-
lők, a tízes bizalmiak, a szakszer, 
vezeti bizalmiak, párttagot és pár-
tonkívüllt egyaránt meglátogattak 
és a zúgó gépek mellett beszéltek 
a dolgozóknak Pártunk harcáról, 
amit a felszabadulás óta folytatolt. 
Az étért eredményekről szóltak s a 
további feladatokról, melyek még 
megoldásra várnak. Az ellenség 
elleni kíméletlen harcról, s a dol-
gozó nép országépítő sikereiről. 

— A te további sorsodról Is be-
szélnek majd — magyarázta min-
den népnevelő és a dolgozók meg. 
értették* Körültekintettek gyönyö-
rűszép, modern üzemükben, szere, 
tettel gondoltak Pártunkra, amely, 
nek ezt ia köszönhetik. 

— Munkával, többtermeléssel kö-

szöntjük a megye] pártértekezletet! 

— fogadták meg egyöntetűteg a 

„B"-müszak dolgozói. A népneve-

lők segítségével megszervezték, 

hogy vasárnap tízórás kommunista 

műszakot tartanak. 

— Ezen a napon két százalékkal 
emeljük eddigi eredményeinket — 
fogadta meg Portella Béta elvtárs, 
a „B"-műszak főművezetője. 

A kommunista műszakra Erdész 
Antal sztahánovista előfonó műve. 
zető vá'Iatfa, hogy minden műszaki 
előfeltételről gondoskodik Med-
gyesi Pál elvtárs, a gyűrűsfonó 
művezetője ígéretet tett arra. hogy 
a gépeket már előre rondbehozza, 
hogy a megyei pártértekezlet tisz-
teletére indított munkaversenv alall 
a legkisebb zayar se akadályozz? 
a termelés menetét. 

— Én még csak tagjelölt va-
gyok — mondotta Albert Mária i 

népnevelőnek , hogy sztaháno 
vista lettem, azt n Pártnak kö-
szönhetem. amely mindenben segít-
ségemre volt. Biztos vagyok abban, 
hogy a Párt további segítségével 
újabb sikereket érek el a termel. -
vonalán. Vasárnap, ffiíg az elvtár-
sak a további harci feladatokat be-
szélik meg, én újabb győzelemért 
Indulok harcba. Vállalom, hogy 
490 kilogrammos termelésemet 601) 
kilogrammra emelem. 

Snelder Magda elvtársnő Is le? 
kesen készül a megvei pártértekez-
let tiszteletére rendezett kommu-
nista műszakra. — A. nyujtógépek 
mellől küldöm majd harcos üdvöz-
letemet az értekezlet résztvevőihiiz. 
Eredményes munkájukhoz húsz ki-
logrammos lermelésemeléssel járu-
lok. 

A párttagok felajánlásaikhoz 
pártonkívütiek is csa-|akoztak, htez 
valamennvien érzik, hogy „ vasár, 
napi értekezlet az ő ügyüket l« 
szolgálja Mo'nár Lászlóné kéieó-
pes sztahánovista e'öfonónő vá'-
lalta. hogy a megyei pártértekez-
let napián 580 kilogrammos terme, 
lését 600 kilogrammra fokozza Si-
mon Tía'a'in pártonkívüli gyűrű"-
fonónő 3 ki'ogrammal termel lüb 
bet ezen a napon. 

Minden dolgozónk MSZT-tag lesz Sztálin elvlárs születésnapjára 

(Tudósítónktól). A Szegedi Szál-

loda és Vendégtátóipari Dolgozók 

MSZT szervezete igen nagy érdek-

lődés mellett tartott ismeretterjesztő 

előadást dolgozói részére. A Szov-

jelunió békés 'építő munkáját is. 

mertették ezalkalommal és rámu. 

láttak azokra a ' kötelezettségekre, 

amelyek ráakl iáruWk a Szovjetunió 

által vezetett bélketáborban botdo-
életünk biztosítása érdekében. 

Szlálin elvlárs iránti szeretetünk 

megnyilatkozásaképpen vállaltuk, 

hogy Sztálin elvtárs «72. szüteté, 

napja tiszteletére valamennyi sze. 

gedi vendégtátóipari üzemünk dol-

gozóját december 21-ig beszervezzük 

a Magyar.Szovjet Társaságba 

SzificUalvi Júau t 


