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Sztálin elvtárs kongresszusi beszéde és a XIX. pártkongresszus határoz mai 

újabb munkahőstettekre lelkesítik a Szovjetunió 

és a népi demokratikus országok dolgozóit 
mteíjtva (TASZSZ). A Szovjet-

unió dolgozói rendkívüli -érdeklő-
désééi tanulmányozzák a Szovjet, 
unió Kommunista Pártja XIX. kon-
gresszusának történelmi dokumen. 
tornait. 

A moszkvai ,,Sztálin"-autőgyáj 
műhelyeiben megbeszélték a dol-
gozók a XIX. párfkongreezus ha-
tározatait. 

Szkpipnyuk, a gyér sztahánovista 
öntőmunkása a többi között a kő-
vetkezőket mondotta: ^Ezentúl még 
szorosabban zárkózunk fel pártunk 
mögött, megtízszerezzük erőlesz/-
téseinket hazánk hatalmának meg-
szilárdításáért, a kommunizmusért 
vívott harcban." 

Az autógyári dolgozók becsület-
tel tettek eleget kongresszusi kö-
telezettségvállalásaiknak és most 
azérí küzdenek, hogy méltón tinne-
peljék az Októberi Forradalom 35. 
évfordulóját. 

Leikos. lendületes munka folyik 
Leningrád üzemeiben te. Pjort 'íaj-
esenko, a Kirov-gyár Sztálin-díjas 
C-jftó lakatosa ezeket mondotta: 
„Forrón szeretet* vezérünk beszéde 
újabb sikerekre lelkesít bennünket 
munkánkban 

A Kirov-gyár dolgozót, miután 
határidő előtt teljesítették 9. havi 
tervüket, újabb znunkagyőzelmeket 
aratnak. 

A* „Elek)roszlla"-gyár dolgozói 
megfogadtak, hogy határidő előtt 
elkészítenek egy vízturbinát az 
ötévfis terv egyik legnagyobb épít-

kezése: a gorkiji-vízierömü szá-
mára és október 30-ig befejezik 
egy 100.000 kilowattes turbó gene-
rátor gyártását. 

Kozir, a minszki traktorgyár esz-
tergályosa mondotta: „Sztálin elv 
társ beszéde lelkem mélyéig halolt. 
Mf, szovjet munkások nem kimé!, 
jiik erőnket, hogy hazánkat még 
szebbé, még erősebbé tegyük. FI-
határoztam, hogy két és tél év 
alatt teljesítem ötévi előirányza-
tomat. 

A Szovjetunió Kommunista Párt-
ja XIX. kongresszusának napjai-
ban sokezer tonna szenet termeltek 
lerven felül az ukrán bányászok. 
Több élenjáró bánya teljesítette 
ezekben a napokban évi előirány-
zatát. 

Szovjet-Ukrajna bányászai nagy 
lelkesedéssel fogadták a pértkon. 
gresszus irányelveit, amelyek a 
Szovjetunió széniparának további 
nagyarányú fejlődését irányozzák 
elő. Ma már Ukrajnában sokkal 
több szene4 termelnek, mint Fran-
ciaországban és Olaszországban 
együttvéve. 

A CSEHSZLOVÁK DOLGOZÓK 
a Szovjetunió Kommunista Párja 
XIX. kongresszusa tiszteletére in-
dítót4 versenyben nagyszerű sike-
reket értek el. A kuncicei Gott-
wald vasműben Karel Kielorov 14 
tagú brigádja 11 héttel a határidő 
előtt befejezte a negyedik tervév 
feladatait. 

A kladnoi 7-eg számú Martin-
kemence dolgozói megfogadták, 
hogy a kemence kél főjavítása kö-
zött 100 olvasztással többe4 végez-
nek az előírtnál. 47 kassai üzem 
vállalta, hogy az idei tervet a 
nagy Sztálin 73. születésnapjára 
befejezi és az év végéig 606.700.003 
koTonát takarít meg. 

A csehszlovák dolgozók a kon-
gresszus befejeztével tovább foly-
tatják a versenyt november 
liszteletére. 

A LENGYEL DOLGOZOK 
a SZKP XIX. kongresszusa tiszte-
leiére indított szocialista munka-
verseny eredményeit és tapaszta-
latait felhasználva dolgoznak ezek-
ben a napokban, a nemzetgyűlési 
választások előtt. 

A választások tiszteletére az 
„Eminenríja"-bánya dolgozói ígé-
retet tettek, hogy 5006 tonna sze-
net adnak a hazának október havi 
tervükön feiüL 

A „Szczecin" kohászati gyár ol-
vasztár-brigádjai szeptemberben 
már jelentűs sikereket értek el a 
ktíkszfelhftsználás csökkentése te-
rén. A gyár olvasztár-brigádjai 
most szavukat adták, hogy ^zep 
temberhez -viszonyítva októberben 
további két százalékkal csökkentik 
a kokszfelhasználást. 

Az ..Ursus" traktorgyár ezekben 
a napokban rendszeresen egy-két 
vontatót gyárt napi tervén felül. 

L E P L E Z Z Ü K L E BZ BRUHBLMOZÚKBT 
Pár héttel ezelőtt rémhír *ra 

ladt, végig Szegeden ég nyomá-
ban felvásárlás kezdődött. Egyes 
helyeken sorokban alttal. az 
emberek, ahol burgonyát árul-
tak és a még tárolásra nem 
alkalmas nyári szedésű burgo-
nyát felvásárolták. Hamarosan 
kiderült, hogy a rémhírt az el-
lenség terjesztette. Dolgozóink 
ébersége leleplezett több gaz-
dagabb polgárt, akik a felvásá 
rolt őszi burgonyával disznóinkat 
etették. Egy-két disznójáért ag-
gódó spekuláns leleplezése ntán 
a burgonyafel vásárlás gyorsan 
cHanyhuŰ- A felhalmozókat az 
őket megillető helyre tessé-
kelték n hatóságok — a börtönbe 
k erűitek-

Burgonya van már. Vannak 
az államnak készletei, de ezek 
nem arra valók, hogy holmi f e -
ketézők karmaiba kerüljenek. 
Esősorban azonban annak kö-
szönhető. hogy most már zavar-
talan a burgonya el'.utás, bogy a 
tanácsok, a munkás-paraszt Ha-
talom szervei és elsősorban » 
pártszervezetek jő polttikai mun-
kát fejtettek ki a dolgozók kö 
zött, akik aztán az államhatalmi 
szervekkel együttműködve telep, 
lezték a spekulánsokat és zavar 
keltőket. 

Az ellenség azonban nem nyűg. 
szik- A napokban különféle rém-
hírek után tsmét felvásárlás 
kezdődött meg Szegeden: nagy-
bajsza indult meg a lisztkészle-
tek és a zsír felvásárlásáért. Tö-
megesen rohanták meg a népbol-
tokat a rémhírterjesztők, a feke-
tézők, a rémhírektől megvadnlf 

különféle léhűtők és nyomukban 
becsületes, jóhiszemű dolgozó-
ink is. Néhol a raktárkészletből 
nem tudták azonnal kielégíteni 
az eddigit sokszorosan felülmúló 
keresletet. 

E felvásárlás Is elcsitul, mi-
helyt egy-két felhalmozó, speku-
láns. feketéző és egyéb ellensé-
ges "elem ismét a hűs falak köze 
kerül- A felvásárlás meglanyhu-
lása után ismét normális lesz a 
kereket, tsmét zavartalan lesz a 
dolgozók ellátása. A z ellenség 
egyik célja azonban: zavart kel-
leni. A Szovjetunió példájából 
kitűnik, RZ osztályellenség egyes 
városokban nemcsak felvásárlás-
sal, az élelmiszerek felhalmozá-
sával keltett zavart annakidején, 
hanem nem élteit® tífusz és ko. 
lera hacilusokkal megfertőzni a 
vízvezetéket sem- Az elvesztett 
paradicsom visszaszerzéséért 
mindenre képes, a hatalmától. a 

korláttan és bőséges jóléttől s a 
kizsákmányolás tehetőségétől 
megfosztott volt uralkodó osz-
tály. Éppen ezért az ellene való 
harc ég leleplezése közérdek, 
minden dolgozó érdeke. Ebből 
adódik a becsületes dolgozók fel-
adata is. Éberen figyelje minden 
dolgozó a rémhírterjesztőket, a 
felhalmozókaL a feketézőket és 
leplezze le őket. Az állami szer-
vekkel karöltve indítsunk kemény 
és kérlelhetetlen harcot minden 
ellenséges megnyilvánulás ellen, 
különösen azok ellen, akik zavart 
szeretnének kelteni a dolgozók 
között, az élelmezési cikkekről 
terjesztett rémhírek terjesztésé, 
vei. elégülettmség szításával és 
a készletek felvásárlásával. 

A Szovjetunió Kommunista Pártjának XIX. kongresszusa ad újabb lendületet 
a Keramit Téglagyár dolgozóinak tervük mielőbbi teljesítéséhez 

A K«j»nüt Téglagyárban ebben 
az évben egészen a kongresszus hí-
réig mondhatni nem volt gazdája a 
munkaversenynek. Nem volt, aki 
törődjön a dolgozók lelkesedésével 
ós így az üzem területén a verseny 
semmiféle formájával nem találkoz-
tunk. A dolgozók ugyan teljesít-
ménybérben dolgoztak, 100 százalé-
kon felüli eredményeket értekel, de 
munkájukból mégis hiányzott az,' 
ami további, szebb eredményekre 
serkentette volna őket. A Szovjet-
unió Kommunista Pártja XIX. kon-
gresszusának híre azonban nem vo. 
nult el nyomtalanul a Keramit Tég-
lagyár dolgozói felelt sem. Amikor 
értesütlek arról, hogy az üzemek 
dolgozói lelkes felajánlást tesznek a 
kongresszus tiszteletére, termelési 
értekezleten ők le elhatározták, hogy 
követik a lobbi üzemek dolgozóinak 
példáját Elhatározásukat lett kö-
vette. 

A termelési értekezleten szocia-
lista munka versenyre hívták kt a 
Szentesi l-es számú Téglagyár dol. 
gozóit s most lelkesen 'folyik a mun-
ka azért, hogy ebből a nemes ver-
senyből ők kerüljenek ki győztesen. 

A Keramit Téglagyár dolgozói 

eddig aem röge»1eh 
ro«M munkát. 

A III. negyedévi tervüket nyerstég-
lából 118, égetett téglából pedig 
11Ó százalékra teljesítették De a 

gyár dolgozói nem elégednek meg 
az eddig elért ered ménjükkel és ép-
pen ezért váltatták, hogy égetési 
tervüket december 21-re. Sztálin 
elvtárs születésnapjára 10 száza-
lékkal túlteljesítik s az eddigi 0.8 
százalékos selejtjüket 0.6 százalék-
ra csökkentik. 

Az üzem .dolgozóinak munkaked-
ve, szorgalma, a. verseny elhangzá-
sa óla megsokszorozódott. Azóta 
rjepi volt egyetlen későnjövő, egyet-
len igazolatlanul távollevő sem és 
minden dolgozó arra törekszik, hogy 
eddigi eredményét túlteljesítse. 

A dolgozók vállalásának mara-
déktalan teljesítése érdekében az 
üzem művezetője, Slézinger Ala-
jos állandóan ott van a dolgozók 
közölt és tanácsokkal látja eá mun-
katársait. Az üzent versenykihívá-
sában ő is vállalást tett és ígérte, 
hogy a gépek jobb kihasználásával 

n gépélléaoUat 
10 arnéanlékra csökkentik, 

A Keramit Téglagyár dolgozói a 
kongresszus óta állandóan szép 
eredményeket érnek el. A H-es szá-
mú kemence dolgozói például napi 
tervüket 130—140 százalékra telje-
sítik. Vörös István téglákihordó 
160—170 százalékra teljesíti normá-
ját 

Az üzem dolgozói közölt számos 
olyan női dolgozó van, aki becsü-

letesen állja meg helyét * fizikai 
munkában és a férfiakkal verse-
nyezve hajtja végre napi felada-
tát. Az üzem területén két női I«r 
rakó brigád dolgozik, akik a kon-
gresszus tiszteletére felajánlották, 
hogy brigádonként négyani végzik el 
azt a napi munkát, amit eddig hat-
hat nő végzett. Vállalásuknak mind-
ezidáig becsületesen tettek eleget. 
Gál Lajosné, Lőrinc* Irén, Sós Fe-
rencné, Imre Sándorné. Maczkó 
Sándorné, Szabó Mihályné, Kuesera 
Károlyné é s V«ss Györgyné most 
12 ember munkáját végzik el na-
ponta. 

így végzik munkájukat » Kera-
mit Téglagyár dolgozói. Munkájuk 
után az üzemben, vagy otthon a rá-
dióból, sajtóból szorgalmasan ta-
nulmányozzák a Szovjetunió Kom-
munista Pártjának XIX. kongresz-
szusán elhangzott beszédeket és a 
beszédek tanulmányozása közben 
egyre világosabban látják színes jö-
vőjüket. Ez ad erőt ahhoz, hogy 
munkájukban nap, mint nap szebb 
eredményeket érjenek el, hogy Sztár 
lin elvtárs születésnapjára, vagy 
annál hamarabb befejezhessék ne-
gyedik negyedéves tervüket, hogy 
az általuk készíteti elsőrendű m<i 
nőségi téglákból minél több új 
gyár. lakóház épülhessen, mert tud 
ják, hogy minden darab jól elkészí-
tett tégla, erősíti a gátat az impe-
rialisták. a háborús uszítók aljas 
tervednek végrehajtása, előtt. 

Dolgozóink leleplezik az áruhalmozókat: 

Nyolchónapi börtönre 
és szer forint pénzbüntetésre (féltek 

egy spekulánst 
Nemrégiben rendőrségünk és ál-

lami szerveink dolgozóink éberségé-
re támaszkodva megakadályozták a 
burgonya felvásárlást. Az ellenség 
mos újabb rémhírek terjesztésével 
ismét élejmiszervásárlási lázt igyek-
szik kelteni. Feketézők, spekulálók 
és más ellenséges, a régi világból 
ittmaradt eleműk nagymennyiségben 
lisztet és zsírt vásárolnak. Ezzel 
zavart akarniak előidézni dolgozóink 
ellátásában. 

Éppen ezért dolgozóink rendőrsé-
günkkel és állami serveinkkel 
egyiitt harcolnak a rémhírterjesz-
tők, « feketézök> az áruhalmozók el-
len. Dolgozóink most is egymás-
után leplezik le az áruhalmozókat. 
A szegedi járásbíróság most ítélte 
el öev_ Kreznik Jánosné volt piaci 
árust." aki nagymennyiségű zsírt 
vásárolt. Özv. Kreznik Jánosnét dol-
gozóink ébersége juttatta a megfe-
lelő helyre: a bíróság elé. A rend-
őrség és a járásbíróság gyors és 
eredményes munkája következmé-
nyeképpen Kreznik Jánosné rögtön 

meg lg kapta megérdemelt bünteté-
sét. 

özv. Kreznik Jánosné október 
14-én ót 15-én nagymennyiségű 
zsírt vásárolt. Először még „caak" 
öt kii őt vett, de vérszemet kapott s 
azt hitte, továbbra lg büntetlenül 
vásárolhat össze jelentős készlete-
ket. Másodszor már hat és félkilót 
vásárolt. Bűnös tevékenységét azon-
ban dolgozóink leleplezték — nyolc 
hónapi börtönre és ezer forint pénz-
büntetésre ítélték. 

Dolgozó népünk Bem tűri, hogy 
ellenséges elemek rémhírek ter-
jesztésével mesterséges vásárlási 
lázt kel (serek. Proletárdiktatúránk 
államhatalma kemény kézaeil csap le 
azokra, akik a nép élelmiszerellátá-
sát zavarni akarják. Dolgozóink 
ébersége leleplezi a sorbaállásra szí-
tókat, az áruháhnozó feketézőket 
Rendőrségünk, állami szerveink 
gyors munkája pedig eljuttatja őket 
a számukra legméltóbb helyre: a 
börtönbe. 

Szeged sztahánovistái, élenjáró dolgozói, könyvelői 
és igazgatói megismerkedtek a Lozinszki j-mozgalommal 

Csütörtökön délután a szegedi 
nagyüzemek sztahánovistái, k váló 
dolgozói, könyvelői ,és igazgatói 
Zsúfolásig megtöltötték a tanács-
háza nagytermét, hogy meghall-
gassák a pénzügyminisztérium 
számviteli osztálya dolgozóinak 
Lozinszkij szovjet professzor élen-
járó számviteli rendszeréről tartott 
előadását. Solcz Rezső elvtárs elő-
adásában ismertette, hogy Lozin-
szki j professzor először 1944-ben a 
6zaratovi könnyűipari üzemekben 
vezette be az új számviteli rend-
szert, amelynek lényege a számvi-
teli dolgozók munkáját müvele-
tekre bontja, ezáltal meghatározza 
minden dolgozó munkájá' és egy-
ben elősegjli az egyenletes, zök-
kenésmentes számvitelt és lénye-
gesen megrövidíti a zárlati határ-
időt. A Lozinszkij-rendszer fő-
célja, bogy az tizemek számviteli 
munkájának állandó hullámzását 
kiküszöbölje, megszüntesse a ro-
hammunkát, túlórázást, éjtszakázást. 

Nálunk, Magyarországon a pénz-
ügyminisztérium számviteli osztá-
lyának dolgozói elsőnek a Magyar-
Acélárugyárban vezették be nagy 
sikerrel a Lozinszkij-rendszert. 
Ugyanis % "tárgyhót követó ötö-

dikére, már elkészültek a Számvi- j 
teli zárlatokkal. Ez as eredmény 
rövidesen közismertté vált nz 
egész országban és ma már több, 
mint ezer üzem vette át e rend-
szer módszerei?4 és nyomában egy-
másután születnek a jobb és jobb 
eredmények. 

A Lozinszkij-mozgalom beveze-
téséhez döntő segítséget kell, hogy 
nyújtsanak a vállalatok igazgatói, 
pártszervezetei és szakszervezett 
bizottságai és alapos agitációs 
munkával ismertessék meg a dol-
gozókkal a Lozinszkij-rendszer be-
vezetésének fontosságát. De szük-
séges az i s az eredmény elarése 
érdekében, hogy a számviteli dol, 
gozók szorosan együttműködjenek 
a műszaki, adminisztratív és fizi-
kai dolgozókkal. Elsősorban ügyelni 
kell a bizonylatok határidőre való 
beérkezésére, mert azok helyes és 
pontos kezelése nagyban elősegíti 
a vállalat munkáját. Az ütemterv 
szerinti munka bevezetése nem-
csak a zárlati határidőt rövidíti 
meg, hanem a minőséget is döntő 
mértékben megjayítja. 

A Lozinszkij-rendszer bevezetése 

elsősorban a jó kollektív munkán 
alapszik. Ezt bizonyítják azok a 
hozzászólások is, amelyek az elő-
adás után elhangzottak. A felszó-
lalásokból kitűnt, hogy a szegedi 
és csongrádmegyei vállalatóknál 
is kezdeményezések indullak meg, 
melyek közül kiemelkedő a Szegedi 
Textilkoarebinát 3-i, a TEFU 4-i zár-
lata. A helyi vállalatok közül a 
Csongrádmegyei Nyomdaipari Vál-
lalat 74 zárlata, valamint a Szegedi 
Ruhagyár 10-i zárlata, mely utóbbi 
az előző hónapokban még lénye-
gesen később zárt 

E rendszer bevezetése a műszaki 
vezetők részére is nagy segítsége4 

nyújt, valamint az előrehozott ha-
táridők bevezetése elősegíti a 
gyom beavatkozást a termelés te-
rületén előforduló problémák meg-
oldására. E mozgalom jobbá és 
könnyebbé teszi a számviteli dol-
gozók részére a munkát. Ujabb 
bizonyítéka a Lozinszkij-mozgalom 
a Szovjetunió baráti segítségének, 
ebből is látható, hogy minden vo-
nalon átadja tapasztalatait. A 
Szovjetunió ezzel is könnyebbé 
teszi a szocializmus építését. 

Megakadályozták a kulákok asabotálását 
— jól megy a munka 

sége között búzavetését 65, roaeve-Bordány községi tanácsa a mult 
héten 8 kulák ellen, tett feljelentést, 
merj, az őszi mezőgazdasági mun-
kákat nem végeztek el határidőre. 
A tanács a szabotáló kulákokat kö-
telezte arra, hogy végezzük el a 
hátralévő munkákat és a z elmara-
dást pótolják. A kulákok szigorú 
számonkérése és ellenőrzése követ-
keztében egy hét alatt hatalmas lé-
pésben haladt élőre a szántás-
vetési munka »Bordány határában. 
Egy héttel ezelőtt még csúfosan le-
maradt Bordány, a járás 28 köz-

tést 70, árpavetést 46, vetöszántast 
69. a kukoricaszár betakarítását 54 
százalékig végezte el. 

A kulákok számonkérése óta el-
telt néhány nap alatt ezek a száza-
lékok jelentősen emelkedtek. Je-
lengleg a búzavetést 78. rozsvetést 
91, árpavetést 97, vefö&zántást 98, 
száribetakarítást 93 százalékig vé-
gezték el. Tehát meghozta eredmé-
nyét a kulákok aknamunkájának 
megakadályozása. 

LEVELEZŐINK ÍRJÁK: 

A SZEGEDI HŰTŐIPARI VAU. 
LALAT dolgozta eredményeik fo-
kozására úgy szervezik meg a bri-
gádokat. hogy munkamódszereiket 
minden dolgozó átvehesse. Csurgó 
István és Magyar Ferenc elvtársak 
igyekeznek munkamódszereiket min-
den dolgozónak átadni. Csűri Fe-
renc rakodó munkás elmondja mun-
kafársair.nk, hogyan kedl kezelni az 
árukat. Dolgoztak nagyrésze július 
hónapban alig érte el a 105 száza-
lékot, a munkamódszerek átadása 
következtében szép eredmények szü-
lettek. Széosi István és Magda La-
jos rakodó munkások máris elérték 
a 120 százalékot. így a harmadik 
negyedévre előirányzott áruforgal-
mat 195 százalékra teljesítette a 
Hű'őipari Vállalat. 

Ezen a területen nem maradnak 
le a hűtőipari gépészek sem, mert a 
havonta elfogyasztott olajrnennyi-

1 ségnek 35 százaiékos megtakarítá-
sát 40 százalékra emelték fel. Egy. 
ben megígérték, hogy az olajfo-
gyasztásfláJ 50 százalékos anyag-

megtakarítást érnek él. Agitációs 
munkában kitűnik Róthsching Já-
nos anyagraktáros, aki minden ide-
jét a dolgozók között tölti és a mun-
kafegyelem megszilárdítására buz-
dítja a dolgozókat. Varjas Lajos 

Modern öltözői és fürdőt 
építettek a Vágóhídon 

Az ötéves terv keretében a sze-
gedi üzemiek közül a Vágóhíd is új, 
korszerű létesítményekkel bővült. A 
nyár folyamán százezer forintos be-
ruházással öltözői és fürdőhely;.té-
get építettek modern felszereléssel, 
amellyel a dolgozók kényelmét b z-
tosítják 

Az üzem vezetősége nagy gondet 
fordít a sportolás fejlesztésére. A 
fiatalok számára sportfelszerelése-
ket vásároltak, sakkszobát rendezlek 
be, ahol a dolgozók munka ulán szó-
rakozhatnak, ezekre 15.9C0 forir.ttt 
fordítottak. 


