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A sztahanovista-mozgalom magyar saja ossagai 
* Kedden este tartották meg a 

Pártoktatás Házában a JrLemn 
és Sztálin a szocialista mun. 
káról és munkaversenyről" ct 
mű előadássorozat harmadik 
részét. Az előadást Farkas 
Miklós elvtárs tartotta meg „A 
Sztahánov-mozgolom és ma-
gyar sajátosságai" címmel. 

elmúlt év egyik legna-
gyobb jelentőségű esemt-

cye az év utolsó hónapjaiban 
kialakult magyar Sztahánov-
mozgalom volt — mondotta Far . 
kas Miklós elvtárs. Célja egy új, 
az eddiginél sokkal magasabb 
termelékenységet biztosító szo-
cialista technika kialakítása, to-
vábbá a dolgozók aktív kézde. 
ményezéeét, tömeges részvételét 
biztosítani a szocialista építé.--
ben. 

A magyar Sztaihánov-mozgal. 
mat előkészítette az újítómozga-
lom és a szocialista verseny te-
rén a múlt év folyamán tapasz-
talt állandóan gyorsuló fejlődéi. 
A Magyar Dolgozók Pár t ja a 
Szovjetunió példáját követve, az 
újítási kormányrendeletek for-
májában intézményesen biztosí-
totta az újító tevékenység kifej-
lődését Ennek eredménye vo:t 
az, hogy a múlt év novembereig 
tizenkétszer aranyi újítási javas-
latot nyújtottak be m n t 1948-
ban és ez népgazdaságunknak 
kétszáznegyven millió forintnál 
több megtakarítást eredménye-
zet t 

Ma már vannak üzemek, ahol 
minden negyedik, ötödik dolgo-
zóra számithatunk egy-egy újí-
tási javaslatot, míg 1949 elejér. 
csak minden ötven-hatvanadik 
dolgozóra esett egv-eev újítási 
javaslat. Az újítómozgalom 
nemcsak mennyiségi, hanem mi 
iiőségi téren is fejlődött s elő-
hírnöke volt a magyar Sztahá-
nov-mozgalomnak. A első szov-
jettípusú magyar sztahánovis'a 
kezdeményezés még az év elején 
a munkamódszerátadási mozga-
lom volt, amely tömegeket moz-
gatott és fokozta a munkatelje-
sítményt is. 

A szovjet példa nyomán kom. 
plex-brigádok alakultak, ame-
lyekben munkások és mérnökök 
egvüt' dolgoznak az újítási fel-
adatok megoldásán. Alakultak 
összetett brigádok is, amelyek, 
ben a gyárak fizikai és műszaki 
értelmiségi dolgozói az üzemek 

szak jelentőségét csupán szocia. 
lista építésünk gazdasági szem-
szögéből értékelni. A sztálini 
műszak nemcsak gazdasági, ha. 
nem elsősorban politikai jelentő-
ségű kimagasló esemény volt 
Az egész magyar dolgozó nep 
tömeges „kommunista szómba'-
ja" volt a műszak. 

Farkas elv1 árs emlékeztetett 
a Moszkva-kazáni vasutvon'l 
kommunistáinak 1919 május ho 
7-i nagy kezdeményezésére, mely 
bebizonyította, hogy a mukához 
való öntudatos szocialista vi 
szony és a szocializmus győzel-
mébe vetett hí; már önmagában 
is óriási tényezője a termeié 
kenység emelésének. Az el3ö 
szombat 170 százalékkal múlta 
felül a dolgozók előbbi teljesít-
ményét, oedig primitív eszkö-
zökkel, éhesen, fázva végez ék az 
orosz dolgozók a megerőltető 
nehéz munkát. Lenin elvtárs a z t 
tanít ja: „Olyan fordulatnak z 
kezdete ez amely nehezebb, 
mélyrehatóbb, alaposabb, dön-
tőbb jelentőségű, mint a bur . 
zsoázia megdöntése, mert ez a 
magunk megcsontosodottsága, 
fegyelmezetlensége, kispolgári 
önzése feletti győzelmet jelenti, 
győzelmet azon szokások felett, 
amelyeket az átkozott kapitráiz 
mus hagyott örökül a munkás, 
nak és a parasztnak." 

ség ezen a téren a szovjet szta-
hánovisták közvetlen segítsége. 

A negyedik feltétel a techni-
kát nralni tudó káderek képzése. 
Ahhoz, hogy az ú j technika elér-
je a maga eredményei', olyan doi 
gozokra van szükség, akik a 
technika élére -útinak áílni és azt 
előre tudják vinni. Nálunk is 
vannak százával, ezrével munká-
sok, akik hatalmas mértékben 
fokozzák termelékenységüket, 
akik képesek élére állni az u j 
lechnikának. 

A feltételek tehát adva van-
nak, rajtunk a sor, hogy magas-
fokú termelékenységet biztosító, 
széleskörű sztahánovista mozga! 
mat szervezzünk. Farkas elvtárs 
ismertette a Központi Vezetőség 
határozatát a szocialista munka' 
verseny eredményének megszilár. 
dításáról és továbbfejleszt éséről. 

összefoglalva a Satahánov-
moagalom jelentőirégét — mon-
dotta — meg kell látnunk, hogy 
a mozgalom a szocialista versenv 
újabb magasabb fokának a ki-
fejezése, amely a magasabb, ú j 
technikával függ össze. Ui nor-
mákat hoz létre, ezért mélyen 
forradalmi mozgalom is. Gaz-
daggá tudja tenni a társadalmat, 
mert több terméket tud adni a 
társadalomnak. Hyen mozgalom 

filmé löadásokkal kötik össze 
a „Bolsevik Párt útja** előadássorozat 

megrendezését 
A szeged! dolgozók nagy öröm-

mel fogcd ák a hír , hogy vasár-
nap délelőtt megkezdődik a „Bol-
sevik Párt útja" cimü előadásso-
rozat. PáiUagjaink. de a iermelés-

történetét De nemcsak előadást 
hallanak az előadássorozat részt-
vevői. hanem m.nden alkalommal 
bemutatnak egy-egy szovjet ftl-
mat is, amely szorosan kapcsolódik 

vannak annak, hogy ezek az elő-
adások is, hozzásegítik őket ahhoz, 
hogy fejlesszék elméleti tudásukat. 

A Bolsevik Párt tört éne ének is-
mere e. tapasztalatainak, harcai-
nak megismerése nélkülözhetetlen 
minden öntudatos kommunista ré-
szére, hiszen a ml Pártunk Is a 
Bolsevik Párt nyomdokain halad 
a Bolsevik Párt a mi példa-
képünk. Tör iéne;cnek gazdag ta-
pasztalatai, elméleti és gyakorlati 
útmutatásai nélkülözhetetlenek a 
szocializmust építő dolgozók szá-
mára 

ben élenjáró pártonkívüli dolgozók az előadások ar,aknához, 
is. akiknek lohetősérük nyílik ar-1 Pár szervezeteinkben már nagy-
ra, hogy meghallgathassák ezt az |ban készülődnek az előadások lá-
igen ér ékes, izénkét előadásból tolatásának megszervezésére. Meg-
álló előadássorozatot, tuda.áb in; tárgyalják, kik azok a párttagok, 

a termelésben legkiválóbb párton-
kívüli dolgozók, akiket méltán 
megillet az a ki.ün etés, hogy részt-
vehetnek a vasárnaponként meg-
rendezendő előadásokon. 

Az első előadást vasárnap dél-
előtt 11 órakor tartják meg a Kor-
zó Moziban. Százak és százak 
hallgatják majd meg az előadást, 
százak és százak ismerkednek meg 
a Bolsevik Pár tör éne;ével hogy 
tudásukat elmélyítve, a tapasztala-
tokat munkájukban felhasználva, 
hozzájáruljanak Pártunk Politikai 
Blzot sága határozatának végre-
hajtásához. az elméleti színvonal 

A tizenkét előadás felöleli a Párt emeléséhez. 

. , csak a szocializmusban lehetsé-
M gyaraezt láttuk a sztálini A mi államunk is jutalmak-

műszak folyamán^ is. Az kai, ma^as fizetéssel fejezi ki el 
ismerését a munka hőseinek. A 
mi Pártunk fe'karolia. ösztönzi, 
lelkesíti a sztahanovistákat. Igaz 
a mi Sztahár-ov-mozgalmuuk mé~ 
csak kezdőjén van, de a perspek-
tívák biztatóak. A műszaki és 
a politikai továbbképzés alkalma: 
arra, hogy dolgozóinkat a tech-
nika tökéletesítésére és szociális, 
ta társadalmunk építésének ál-
landó erősítésére ösztönözze A/ 
egvik főfe'adat Sztaháruov-moz-
galrmmk t e r ü l e t é n a re j te t t tar 
taiékok fe'derPése. 

lényege a munka-

eredmények közvetlen forrása a 
határtalan szocialista munkalel-
kesedés, ennek mozgató rugója 
pedig a nagy Sztálin és Pártunk 
iránti odaadó szeretet. Ez adta 
a lelkes igyekezetet, hogy a 
munkanap minden másodpercé', 
kihasználják dolgozóink. 

Az előadó a továbbiakban is-
mertette a szegedi kiváló mun-
kások teljesítményét, Csóti Jó 
zsef, Király József elvtársak és 
a többiek eredményeit. Ezután 
elemezte Sztálin elvtárs tanítását 
a Sz+ahánov.mozgalom előfelté-
teleiről. 

Az első feltétel a munkások 
anyagi helyzetének gyökere., 
megjavulása. „Az élet — mond-
ta Sztálin elvtárs — vidámabb 
lett, már pedig ha az ember vi-
dáman él, akkor jól dolgozik. Ha 
válság lenne nálunk, ha létezne 
nálunk munkanélküliség, a mun-
kásosztálynak ez a korbácsa, ha 
rossz, csúnya, szomorú volna az 

közötti tapasztalatcserét és ál- | élet, akkor nálunk semminemű 
talános iparági kérdések megol-
dását segítették elő. Az újító 
mozgalom koncén* rálósát és 
szervezett irányítását szolgálta 
az újításj feladattervek kidolgo-
zása is. 

f a r k a s elvtárs a továbbiak-
ban rámutatott az or-

szágos újító kiállítás, majd az 
újító kongresszus fontosságára, 
amelyet joggal tekinthetünk a 
magyar Sztahánov.mozgalom el-
indulási pontjának. Hatalma* 
jelentősége volt annak, hogy o 
kongresszuson a legkiválóbb 
szovjet sztahanovisták, mint Bi-
kov, Filimonov, Szavl-Jugin, 
Ananyeva elvtársak is résztvet-
tek, akik ismertették a sztahá-
novista módszeroket, sőt legjobb 
é'munkírainkalt be is tanították. 
Útmutatásaik nyomán fokozta 
fel Muszka elvtárs a norma tel 
jesitétót 600, 1000, majd 2000 
százalékra. 

Ugyanígy dolgoztak győri 
sztehánovistÁink is. Szavingin 
elvtárs az építő iparban, Fili-
monov elvtárs a szénbányászat-
ban mutatta meg a. magyar dol-
gozóknak a termel éken vsée' eme 
lésének aztah 4-ovista módszer 
gzc-vn+t / - ' V í lttv-y "?é<*»it. 

A sztáüni felajánlásokkal kap-
csolatos'in mozgalom indult :> 
szakma legjobbja címéért és ez 
jó talaj lett a Sztahánov.mozga-
lom számára. Az öntődében, a 
kohászában, a tex'ilfronton, de 
jóformán a termelés minden te-
rületén megjelentek a csúcstel-
jesítmények. December 21.én a 
lendület olyan fokot ért el, mely 
eddig el nem képzelhető pers 
pektivákat tárt fel. Nem volna 
helyes azonban a sz'álini mű-

Sztahánov-mozgalom nem volna. 
Megvizsgálva, vájjon megvan-e 

nálunk ez a feltétel, elmondhat, 
juk, igen. Pártunk ezt az előfet 

Ennek 
napnak úgynevezett ön-

fényképezése. A dolgozó maga 
pontosan feljegyzi, hogyan telik 
el munkanapja, milyen idővesz-
teségei voltak és azok elemzése 
alapján javaslatot tesz ezek ki-
küszöbölésére. A Szovjetunióban 
az első kísérlet a munkanap ön-
fényképezésére óriási eredményt 
jelentett. Szükség van továbbá 
a szervezési hibák kiküszöbölő 
sére és arra, hogy a sztálini mű-
Szak ideje alatt alkalmazott 
módszereinket kielemezzük, to. 
vábbfejlesszük és 1950. április 
4-e újabb hatalmas lépés legyen 
1/ío lolzillo i 

Hafa mas élményt ie'ent maid 
Szeged do'gozóinak „A nagy Sztálin 

harcos élete" kiállítás 
Megírtuk, hogy megérkezett Szegedre az a hatalmas képanyag, 

amely Sztálin elvtárs éle ét mutatja be. A vidéki városok körül 
Szegeden rendezik meg először „A nagy Sztálin harcos élete címmela 

ezt a kiállítást, amelyet Budapesten a dolgozók óriási tömege nézett 
meg. 

A Magyar-Szovjet Társaság nagyszegedi székházában már hoz. 
zákez&tek a képek, falitáblák sorozatainak elrendezéséhez. Különö-
sen megkapó lesz, nyomban a bejáratnál az a nagyszabású falfest-
mény, amely a Sztálin-kantáta mondanivalóját ábrázolja. A kiállí-
tás a székház nyolc nagy termét tölti meg. 

A kiállítás ünnepélyes megnyúlására vasárnap délelőtt 10 óm-
kor kerül sor. Az ünnepi megnyitó beszédet i f j . Komócsin Mihály 
elvtárs, az MDP nagyszegedi Pártbizottságának titkára mondja. 

„A nagy Sztálin harcos élete" kiállítást vasárnaptól kezdve 
február 19-ig mindennap reggel 9-től este 8 óráig teljesen díjtalanul 
tekinthetik meg a dolgozók a Magyar-Szovjet Társaság székházának 
fűtött termeiben. A kiállítással kapcsolatban a Magyar-Szovjet Tár. 
saság színes 'kultúrműsorokat is rendez. 

Két kocsi rövidárut és 300méter vásznat 
találtak Nyári József mórahalmi 

kulák lakásán 
Jól ismerik Mórahalom község-

ben Nyári József 39 hokfcs kulá-
kot. ismeri minden dolgozó pa-
raszt Szabotázscselekményeirö!. El-
hanyagolta a mult évben szőlőjét, 
két hddai meg so munkált belőle. 
Nem ugarol', tarlóba vete te a ro-
zsot és az öszl mezőgazdasági mun-
kákat se végezte el. Kereskedés-
sel, kupeckodé'ssal harácsolta ösz-
sze vagyonát. Földműveléshez nem 

ért mással művelteti földjét, cse-
lédjeit korareggel ől késő estig dol. 
gozta ta, de a DÉFOSz lecsapott 
rá és a munkaügyi bizottság meg-
ítélje a munkavállaló jogos köve-
telését. amit Nyárinak meg is kel-
l e t fizetnie. Mindezen felül mint-
egy két kocsi rövidárú'. 320 méter 
vásznat rejtet lakásáa Az eljá-
rást megindították ellene. 

tételt az életszínvonal egyre na- kialakuló Sztahánov-mozgal 
gyobb mér'ékű emelésével meg.lmunk történelmében. Ez a leg-
teremtette. Eltöröltük a kenyér-
jegyet, az élelmiszerek és ipar-
cikkek ára napról.napra csök 
ken. A munkanélküliséget csak-
nem teljesen felszámoltuk, a bé-
rezésben tapasztalt egyenlősítés 
és a plafonrendszer felszámolá-
sa hozzájárul a szocialista ver-
senyszellem emelkedéséhez. 

A Sr/ahánov-mozgalom máso-
dik alapfeltételét Sztálin e v ár-
a kizsákmányolás megszünteté-
sében jelölte meg. Ez a félté 
tel is megvan nálunk. A felsza-
badulás, Pártunk állandó harca 
a munkásosztály hatalmának 
megerősítésére, az üzemek álla 
mOsi ása, megváltoztatta a dol. 
gozók viszonyát a munkához 
Rákosi elvtárs alkotmányunk 
benvujtárakor azt mondotta, 
hogy a tőkések által kizsákmá 
nyolt proletariátus túlnyomó 
többsége felszabadult, szoóal'z 
musf épitő munkásosztállyá vál-
tozott. Döntő jelentőségű volt 
továbbá Rákosi elvtárs útmuta-
tása üzemi pártszervezeteink fe-
lelősségét illetően a termelési 
munkában. 

^ harmadik oka a Sztahánov-
mozgalom kifejlődésének 

Sztálin elvtárs tanítása szerint a 

termelés ú j technikáia és ennek 
az ú j techn'kénak a dolgozók ál-
tal való elsajátí'ása. Ezen a té-
ren szintén komoly eredményeink 
vannak, azonban ötéves tervünk 
során további döntő frontáttö-
résekre van szükség. Nagy segír-

szebb hála a Szovjetunió iránt, 
amelynek hősei életüket áldoz 
ták azért, hogy hazánk és nő-
nünk felszabaduljon a kapitalis-
ta kizsákmányolás alól és el in 
dúljon a szocializmus építésének 
útján. 

Az előadás után értékes hoz-
zászólások hangzottak el, Agócsi 
elvtárs felvetette az egyes el-
avult munkapadok kicserélésének 
szükségességét s beszélt a válla-
latvezetőség, az üzemi bizottság 
és a pártszervezetek felelősségé-
ről a munka termelékenységének 
fokozása terén. Az előadás hall 
gatói még a helyszínen értesül-
tek Baráüh Mihály újabb kima-
gasló teljesítményéről és ered-
ményét lelkesen megtapsolták. 
Az előadás lelkes hangulatban 
az Internacionálé eléneklésével 
ért véget. 

Szat,syerv*»z*'ti híreh 
Háztartási alkalmazottak szakszer-

vezete rendes havi taggyűlést tart, 
melyen minden tagnak és nem tag 
nak kőtelező megjelenni, febr. 3-án 
délután 4 órakor, 

A Magyar Pedagógusok Szabad 
Szakszervezete szegedi csoportja 
ma délután 18 órakor klubhelyisé-
gében (Próféta-söröző) irodalmi an-
kétot rendez Gorkij: Gyermekéveim 
c. regényét Vajtay István gimn. ta-
nár ismerteti. Az előadást vita kö-
veti. Vendégeket szívesen látnak. 

Doioozók általános 
iskolai anfo yomai 

A szeged-alsóvárosi állami ál-
talános iskolában február 10 én 
megnyílik a dolgozók általános 
iskolája. Felvételre jelentkezhet-
nek azok a férfiak és nők. akik 
16. életévüket betöltötték s leg-
alább a népiskola IV. osztályát 
sikerrel elvégezték. 

Azoknak a hallgatóknak, akik 
az á't . iskola VI. vagy VII. osz-
tályát sikerrel végezték el. kü-
lön tanfolyamot indítanak. 

Bővebb felvilágosítást nyújt 
az iskola igazgatósága napon-
ként reggel 8-tól l-ig, délután 5_ 
tői 8 óráig. 

A Dózsa György" áll. áp . f iú. 
iskolában (Szent György-tér 7.) 
dolgozók általános iskolájának 
V., VI., VII., VIH. osztályának 
tanfolyama nyílik. Továbbá, akik 
egyáltalán nem jár 'ak irkolába, 
vagy fá'beszakították rajtuk kí-
vül álló okokból az T., n. . ÜL, 
IV. osztályos tamilmánvaika't. 
azok részére is nyilik tanfolyam 
Jelentkezni 'ehet az iskola igaz 
gatói irodáiában. mind"1: nap d. 
e. 8—1 és d. u. 5—7 óráig. 

O r*n,'v ' n * * u'áhohat 
vei'- h őrl etbe 

A kiszombori járási kan'tány. 
ság órize be vette Tiirge Béla 37, 
és Siskó Sándor 36 holdas ószent-
iváni kulákokat, akik Nagy Miklós 
és K:s Zoltán makói kulákokat 
akarták átszöktetni jugoszláv terű-
le' rc. A szökést előkészítették, de 
leleplezték őket s őrizetbe vették. 

MAGYAR-SZOVJET 
TÁRSASAG ftlREI 

MSzT titkárok és kultúrpropa-
andisták részére (üzemiek, ke-

rületiek, é; hivataliak) értekezle. 
tet' tartunk február 2-án, csütör-
tökön délu án 5 órakor az MSzT 
nagyszegedi székházában. Hor-
váth Mihálv-utca 3. sízám alatt. 

MINSt-*zlT HÍREK 
Értesítjük az alapszervezeti tit-

károk, oktatásvezetők és propagan-
davezetőket, hogy részükre megtar-
tott értekezlet hétfőn délután 6 
órakor lesz. 

Értesítjük a szemináriumvezetőin-
ket és az ifi-napi előadóinkat, hogy 
részükre az értekezlet nem vasár-
nap, hanem szombaton délután 6 
órakor lesz megtartva. 

Értesítjük az alapszervezeti gaz-
dasági vezetőinket, hogy minden 
hétfőn, pénteken és szombaton dél-
előtt 10 órától este 6 óráig gazda-
sági napot tartunk. 

IFI-NAPOK, csütörtök, 7 óra: 
Móraváros: Vukszán László. 
Rókus: Répási Ferenc. 
Kecskéstelep: Ábrahám Gyula. 
Újszeged; Horváth Emma. 
Belváros: Ábrahám Sándor 
Felsővárosi Sarlaí Imréné. 
Fodor-telep: Toldi Mária. 
Petőfi I.: Tóth Sándor. 
Petőfi II.: Nógrádi Ferenc. 
Magánalkalmazottak: Kiss Ferenc. 
Szőreg: 
ÉMOSz: Sipos Géza. 
Ma délután 6 órakor az Ady-téri 

Aulában vetítőképes előadás lezs 
a Szegeden megalakult repülőklub 
rendezésében, a szovjet repülésről. 

Februór 2-ám 
c s ü t ö r t ö k ö n 

fl S z á l l o d a i p a r NV d o l g o z ó i n a k — A L J A a Hungáriában. —T̂ nc sziine' nélkül. 
O l c s ó vacsorák! 
Belépődül n i n c s ! 


