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Segítsük lobban 

ssfaSiánovssfáir.kat 
1935 november 17-én ültek össze elsőízben a szovjet sztahá-

novisták, hogy megbeszéljék a f ia ta l Sztahánov-mozgalom eddigi 
tapasztalatait, eredményeit és hibáit. A sztahánovisták eisö össz-
szövetségi tanácskozásán Sztálin elvtárs is résztvett, s „új, rend-
kívüli emberek"-nek nevezte a szlahánovistákat. „A sztahánov-
mozgalom — mondotta Sztálin elvtárs — a munkások és munkás-
nők olyan mozgalma, amely a jelenleg érvényben lévő technikai 
normák halomradöntését, az üzemek teljesítőképességének emelése 
terén felállított tervek és mérlegek halomradöntését tűzte ki cél-
jául. Halomradöntését, mert napjaink számára, ú j embereink 
számára mindezek a normák már elévültek. Ez a mozgalom meg-
dönti a technikára vonatkozó nézeteket, a régi technikai normá-
kat, a régi tervekben szereplő teljesítőképességeket, a régi terme-
lési terveket és ú j , magasabb technikai normák, magasabb teljesí-
tőképességére vonatkozó tervek és termelési tervek kidolgozását 
követeli meg. Ez a mozgalom arra van hivatva, hogy forradalmat 
idézzen elő iparunkban. Éppen ezért ez a mozgalom, a Sztahánov-
mozgalom, alapjaiban mélyen forradalmi mozgalom". 

Azóta eredményekben gazdag esztendők teltek el és a Szovjet-
unió önzetlen segítsége folytán hazánkban is szilárd talajra talált 
a Sztahánov-mozgalom. Több tízezer sztahánovistánk van az or-
szág területén és Szegeden is számos dolgozó mellén ott büszkél-
kedik a sztahánovista jelvény. A m i sztahánovistáink is olyan 
emberek, akik gépeik, munkapadja ik mellett szinte egyik napról 
a másikra győzik le a régit, ad ják kiváló munká juka t a haza ja-
vára s a maguk hasznára. A munka legkiválóbbjai tiszteletet és 
megbecsülést érdemelnek. Ezzel szemben a tapasztalat azt mu-
tatja, hogy egyes üzemekben a sztahánovisták nem kap ják meg az 
őket megillető figyelmességet és megbecsülést. Egyes vezetők nem 
foglalkoznak eléggé a sztahánovistákkal, ak ik közül má r számosan 
bebizonyították, hogy szívesen ad ják át tudásukat munkatársaik-
nak és rendíthetetlenül keresik az ú jabb munkamódszereket. 
Azonban a párt- és a szakszervezeteknek, a vállalatok vezetőinek 
a tervek teljesítéséhez nemcsak a sztahánovisták segítségét vár-
ják, hanem adjanak meg nekik minden támogatást. A november 
13-án Szegeden megtartott sztahánovista ankéton Bárczki András, 
a Szegedi Kenderfonógyár sztahágovistája például arról panasz-
kodott, hogy ők foglalkoznak a száz százalékon alul teljesítőkkel, 
de velük — szinte azt lehet mondani —, senki sem törődik. Nem 
kspnak megfelelő támogatást problémáik megoldásához és ez sok 
esetben elkedvetleníti őket. Péter Imre, a Szegedi Jutaárugyár 
sztahánovistája bírálta az üzem vezetőségét, mert nem gon-
doskodott a hónap első felében elegendő nyersanyagról és emiatt 
következik be a hóvégi hajrá. Az Újszegedi Kender-Lenszövőből 
Kara Ferencné elvtársnő arról panaszkodott, hogy az üzem veze-
tősége nem minden esetben biztosítja számukra azokat a feltéte-
leket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy munkamódszerüket folya-
matosan átadják dolgozótársaiknak. 

A sztahánovisták azt szeretnék, hogy a közepes és a gyenge 
teljesítők is szorosan felzárkózzanak mögéjük. Ezek az emberek 
büszkék kitüntetéseikre, de őszinte szívvel azt akar ják, hogy üze-
mük területén minden dolgozó elérje azt a termelési eredményt, 
amellyel ők harcolnak az élen. Nemes vágy fűt i 6ztahánovistáin-
kat és a üzemek vezetői nem cselekednek helyesen, amikor nem 
karolják fel eléggé a sztahánovisták javaslatait, ötleteit, amelyek-
kel magasabb teljesítményeket érhetnek el. A gyakorlat bebizonyí-
totta, hogy abban az üzemben, ahol őszinte szeretettel törődnek a 
sztahánovistákkal, megadják a lehetőséget képességeik kifejlesz-
téséhez, ott nőnek az eredmények, ott a közepes dolgozók élen-
járókká vá lnak és a gyengébbek is túlteljesítik normájukat . A 
Szegedi Paprikafeldolgozó Vál la latnál például a vezetőség minden 
támogatást, megbecsülést megad a sztahanovistáknak. Ez a t itka 
annak, hogy ebben az üzemijen szépek a termelési eredmények, 
egyre kevesebb a száz százalékon a lu l teljesítők száma. Abban az 
üzemben pedig, ahol nem törődnek a sztahánovistákkal és nem 
becsülik meg őket kellőképpen, ott több a hiba. 

Ad juk meg sztahánovistáinknak azt a megbecsülést, ami 
jár nekik, mert megérdemlik. Törődjünk sokkal többet velük és 
szeressük őket igazi meleg emberi szívvel és ha valami oknál 
fogva azt lát juk, hogy kedvetlenek a munkában , segítsük őket. 
Ad junk meg nekik minden támogatást ahhoz, hogy pártunk és 
kormányunk programmjának megvalósítása' során zavartalanul 
fejtsék ki képességeiket, a megérdemelt szeretetteí körülvéve 
haladjanak és harcoljanak; 

Kutatómunka az Orvosegyetemen 

s z e g e d E l e i é b ő l 

A Mikrobiológiai Intézet a legkorszerűbb műszerekkel kutatja a 
vírusokat, a különböző betegségek okozóit. Ipari kutatásokkal is fog-
lalkoznak. A jövő orvosai, gyógyszerészei itt tanulnak. A másod-har-
madéves orvosok és a harmadéves gyógyszerészek készülnek itt fel a 
nagy feladatok megoldására. Képünk Béládi I lona és Horváth István 
fiatal tanársegédeket munka közben ábrázolja. amint az influenza-
vírus fertőzőképcsség mérését vizsgálják. 

Ruhabemufafő 
a Szabadság moziban 

A Szocialista Kereske-
delem Téli Árubemuta-
tó jának utolsó napján, 
vasárnap délelőtt ©öl-
tözködjünk szebben, 
jobban, ízlésesebben© 
címmel a Szabadság 
Moziban műsoros ruha-
bemutatót tartottak, ahol 
a legszebb őszi és téli 
modelleket mutat ták be. 
A csaknem zsúfolásig 
megtelt nézőtéren még 
60—65 éves nagyma-
mákat is láthattunk, 
ak ik a fiatal nőkkel és 
férf iakkal együtt nagy 
érdeklődéssel figyelték 
az ízlésesen összeállított 
modelleket és nem egy-
szer elismerő tapssal 
nyilvánították tetszésü-
ket. 

A ruhabemutató célja 
az volt, hogy dolgozóink 
részére tanácsot adja-
nak arról, hogyan kell 
öltözködni helyesen, íz-
lésesen. Ezért a rossz öl-
tözködésre is mutat tak 
be egy modellt. 

A dolgozók nagy ér-
deklődése azt mutat ja , 
hogy az árubemutató el-
érte célját. A közönség 
v i dám hangulatát még 
fokozták a különböző 
szép műsorszámok, ame-
lyeket Joviczki József, 
az Operaház művésze, 
Sugár Károly, Kádá r 
Eta, Inke László, Pau-
lusz Elemér és Bánky 
Judit , a Szegedi Ál lami 
Nemzeti Szinház mű-
vészei adtak elő, 

Eredményesen zárult Szegeden 
a szocialista kereskedelem 

téli árubemutatója 
Vasárnap végetért Szegeden a szocialista ke-

reskedelem egyhetes téli árubemutatója. Az árube-
mutatót gondos közvéleménykutatás előzte meg: 5000 
kérdőívet osztottak szét a különböző vállalatoknál, 
üzemeknél, hogy melyik dolgozó mit szerelne vásá-
rolni. 

Az elmúlt héten egymás után nyíltak meg a 
különböző kereskedelmi vállalatok bemutatói, kiál-
lításai, hogy a közszükségleti cikkeket gyártó ipa-
runk termékeit minél szélesebb körben megismerjék 
és vásárolják, másrészt, hogy a sorozat gyártásra még 
nem került cikkeket bírálják, s a dolgozók javasla-
tai után kerüljenek végleges legyártásra. 

Igen nagy sikerük volt a különböző, változatos, 
gazdag műsorral egybekötött ruhabemutatóknak, a 
dolgozó nők kozmetikájáról, a gyermekek ápolásáról, 
a helyes fűtésről és világításról szóló és más előadá-
soknak, kiállításoknak. 

A DAV dolgozóinak értékes újításai 

A Délmagyarországi Áramszolgáltató Vál lalat 
dolgozói az elmúlt két hónap alatt 175 javaslatot 
nyújtottak be, amelyből 84-et elfogadtak, 72-öt pedig 
már bevezettek. A bevezetett újítások előkalkulált 
értéke 80 ezer forint. 

Igen jelentős Kiss Lipót főmérnök, több dol-
gozó segítségével elkészített új ítása, amellyel lehető-
vé tette, hogy a már beépített vezetékoszlopok töve 
nem korhad el. Ez nemzetgazdasági szempontból több 
százezer forint megtakarítást jelent. Diósszilágyi 
Dezső újítása is igen értékes. Az oszlopra szerelt 
transzformátor állomásoknál a kapcsolószekrény 
csöveit eternitből készíti el. Ezt ezideig vascsőből 
készítették. Az új í tás évenkint tízezer forint megta-
karítást eredményez. Gyarmati Jenő, aki az „ener-
gia ipar legkiválóbb új í tási megbízottja", igen sok 
újítással könnyítette meg az Áramszolgáltató Vál-
lalat dolgozóinak munkáját . Legutóbb egy „túlórám 
automatát" szerkesztott, amely találmányjellcgű. Ad-
dig is, amíg a Találmányi Hivatal vizsgálata meg-
érkezik, ezt a készüléket az általány fogyasztóknál 
próbaként felszereltük. 

J U R K A J Ó Z S E F 

Szovjet aszfaltozágép 
munkában 

Szeged dolgozói az 
utóbbi évek során egyre 
gyakrabban voltak szem-
tanúi annak, amikor az 
Útépítő Vál lalat mun-
kásai egy-egy útsza-
kaszt kiköveztek, vagy 
azon kisebb-nagyobb 
javításokat végeztek. 
Szeged dolgozói a Szent-
háromság-utcában jár-
va az e lmúlt években 
tapasztalhatták, hogy az 
ú t kopott volt, kerékpá-
rosnak, vagy más jár-
művel közlekedőknek ki 
kellett kerülgetni az út-
testen lévő gödröket. 

A munkálatokat a Bu-
dapesti Aszfaltozó Válla-
lat dolgozói végzik. A 
gyalogjárók december 
31-re, a kocsiút meg né-
hány napon belül elké-
szül. Pedig ezt a nagy 
munká t alig nghánv 
héttel ezelőtt kezd'él-
ei. Munká juka t nagy-
ban megkönnyíti az a 
szovjet gyártmányú asz-
faltozó gép, amellyel a 
vállalat dolgozói készí-
t ik az ú j útburkolatot. 

Az utca lakói és a já-
rókelők nagy érdeklő-
déssel á l lnak meg és fi-
gyelik a hatalmas szov-
jet aszfaltozó „finisei" 
gép munkáját , amely sok 
dolgozót mentett fel g 
fárasztó, kézzel való asz-
faltozás munká j a alól. 
Ez a gép az anyag 
egyenletes elterítése 
mellett, el ls símítja az 
ú t felületét, 

A Szegedi Tudományegyetem DISZ szervezetei segítik 
a vizsgákra való felkészülést 

"A Szegcdi Tudomány-
egyetem DISZ-szerveze-
teinek vezetőségei leg-
fontosabb feladatuknak 
tartják, hogy segítsék a 
közelgő vizsgákra a jó 
felkészülést. A 3500 tagot 
képviselő 28 alapszerve-
zet közös vezetőségi ülé-
sén elhatározták, hogy 
nemcsak a népnevelő 
munkával, hanem a kö-
zelgő taggyűléseiken is 
a bírálat fegyverével 
küzdenek a tanulmányi 
színvonal emelését aka-
dályozó hiányzások, ké-
sések és a rossz jegyzete-
lés ellen. 

Az alapszervezetek ve-
zetői észrevették, hogy 
az elsőéves bölcsészek 
még gyakorlatlanok a 
jegyzetelésben. A DISZ-
sservezet kérésére most 

a felsőbb tagozatok hall-
gatói segítik elsajátítani 
a jegyzetelés helyes 
módját. A másodéves tör-
ténészek elmondták a 
DISZ népnevelőinek, 
hogy félnek az egyik 
legnehezebb tantárgy, a 
neveléstudomány vizs-
gáitól. A DISZ vezetői 
megbeszélték e tárgy 
előadójával, Tettamanli 
Béla professzorral, hogy 
a vizsgák előtt beszél-
gessen cl diákjaival és 
ismertesse a vizsgák le-
folyását. Igy kívánják 
elérni, hogy a hallgatók a 
baráti beszélgetés után 
nyugodtan adják majd 
meg feleleteiket. 

A jogi karon hiány-
zás is akadályozta a 
megfelelő felkészülést. 
A DISZ-szervezet a 

hiányzók névsorát elhe-
lyezte a folyosón. Ennek 
segítségével a népneve-
lők naponta megtudják, 
hogy kivel foglalkozza-
nak. Elmondják az elő-
adástól távolmaradóknak, 
hogy a Horthy-rendszer-
rel ellentétben ösztön-
díjakkal, diákszállókkal 
és egyéb szociális jutta-
tásokkal támogatja álla-
munk az egyetemi fiata-
lokat. Felvilágosító mun-
kájuk eddigi eredménye, 
hogy a hiányzók száma 
öt százalékkal csökkent. 

A vizsgaidőszak alatt 

több tantermet alakíta-

nak át jólfűtött tanuló-

szobákká. Ezekben és a 

régi tanulószobákban, 

valamint az Egyetemi 

Könyvtár, cs az Egye-

temi Diákklub olvasó-
termeiben a kiváló 
diszisták segítségével ál-
landóan folyik a tanulás, 
felkészülés a vizsgákra. 

Az elmúlt években sok 
hallgató a vizsgák előt-
ti hetekben minden ide-
jét igénybevéve állóul >-
an tanult és a vizsg i-
kon kimerülten, már 
nem volt képes tudás• 
nak megfelelő felelete 
adni. A DISZ-szerveze. 
most gondoskodott arról, 
hogy a napi munka után 
csoportos színház- és 

. mozilátogatásokon és az 
Egyetemi Diákklub ze-
negéppel, zongorával, 
társasjátékokkal f elszc-
relt helyiségeiben jól 
szórakozzanak a hallga-
tók. 

Holnap délután 4 érakor 
rendkívüli ülést tart 

a Városi Tanács 
Szeged Város Tanácsa holnap, 

szerdán délután 4 órakor rendkí-

vüli ülést tart a tanácsháza köz-

gyűlési termében. Napirenden sze-

repel a tanácsok feladatainak meg-

beszélése, a Magyar Dolgozók 

Párt ja Központi Vezetősége hatá-

rozatának végrehajtásában, ma jd 

a tanácstagok szokásos előterjesz-

téseire és javaslataira kerül sor. 

A tanácsülések az utóbbi időben 

egyre nagyobb érdeklődést válta-

nak ki a dolgozók soraiban. Eze-

ken a tanácsüléseken a dolgozók 

betekintést nyerhetnek a tanácsta-

gok és a végrehajtóbizottság mun-

kájába s képet alkothatnak ma-

guknak a tanács munkájáról . A 

tanácstagok mind több olyan ja-

vaslatot terjesztenek elő, melyeket 

választóiktól kapnak, s ezzel elő-

segítik a tanácsnak a dolgozók ér-

dekében végzett munká ja további 

javítását. 

Nagy a forgalom az ,Ajándékbolf-"-ban 
Í:»Y1 

alatt 30.000 forint értékben v á s á r o l t a V T S ő i b a n ^ „ y i e T r " r ^ 

vazakat es kristálykészleteket, de szép számmá keltol- « ( 

fejkendők és a Német Demokratikus ' S S I r a S t 
bozo parfümök és piperecikkek is. Képünkön a z A á n d ^ b o t " 1"-
vásárlói a megnyitás perceiben. ©«janueKbolt eiso 


