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Harcban az első negyedévi-ferv sikeréért 
Üzemeink jelenük 

AZ ÁPRILIS 4-1 FELAJÁNLÁSOKRÓL 
A SZEGED I ERÖMÜ dolgozói 

nagy feladatok előtt ál lnak az 
1953-as óviOvillamasenergia terme-
lésben. A gazdaságos és üzembiz-
itos termelés érdekében egyes mű-
szakok között április 4 tiszteletére 
•verseny indult meg. A bánhidai és 
•» mátrai erőmű dolgozóinak ver-
senykihívását is elfogadtuk, hogy 
az első negyedévben a villamosener-
gia termelését még jobban fokozzuk. 

Felszabadulásunk 8 évforduló-
jára már több értékes vállalást tet-
tek a dolgozók. Boros Gergely és 
MiilJer József a fűtőbrigád és a 
gépházi dolgozókkal karöltve, a 
párttagsági könyvcsere tiszteletére 
10 napos ünnepi műszakot tartottak. 
A műszak alatt 9 mil l ió kalória he-
lyett 11 millió kalóriát takarítottak 
meg: ez 23 mázsa 50 kiló tatai sze-
net jelent. Április 4-re eredményü-
ket tovább fokozzák és felajánlásuk 
valóraváltásávial 18 tonna szénmeg-
takarítást érnek el. 

A karbantartást munkák elvégzé-
sét egy nappal hamarabb hajtja 
"végre a Vörös Október brigád, va-
lamint a használ! szelepek felújí-
tásával anyagot takarít meg. 

Pozsár József, Selmeczi Mihály 
és Terhes István igen értékes újí-
tási felajánlást tett április 4 re. A 
B W kazán csőkamarafedő felfek-
vésmaró elkészítését vállaltak, amely 
országos jelentőségű is. Ezzel az 
újítással több óraimegtakarítást ér-
*%k el. 

A_ termelésben közvetlenül részt-
vevő dolgozók is mindannyian lel-
kesen tettek fogadalmat ápril is 4-re, 
hogy munkájukkal méltóképpen ün-
nepelhessék meg ezt a napot. 

Pusztaszert János 
párttitkár. 

A Lengyel Hépköztársaság kormánya 
jegyzékben tiltakozott az Egyesült Államok 

kormányánál az ellen, hogy az amerikai kémszolgálat 
ismét diverzánsokot juthatott lengyel területre 

A SZEGEDI FALEMEZGYÁRBAN 
a dolgozók vállalásainak alapján 
globálisan is tettel; felajánlást áp-
rilis 4-re, a termelés emelésére, a 
minőség továbbjavítására. 

1. Vál lal juk, hogy az első negyed-
évi operatív termelési tervet 150 
ezer foi int lal túlteljesítjük. 

2. Anyagtakarókosság terén 8464 
forinttal több készáruhoz szükséges 
nyersanyagot takarítunk meg. Ez a 
Korabelnyikova-mozgnlom kiszéle-
sítését is jelenti, mert félműszakot 
a megtakarított anyagból dolgo-
zunk. 

3. A huHadókanyagot is haszno-
sítjuk és készárunak dolgozzuk fel. 
Ebből a z anyagból 70 köbméter kis. 
méretű ládalemezt gyártunk, 100 
ezer forint értékben. 

4. A műszaki fejlesztési tervben 
az első negyedévben megtervezeti 
intézkedéseket határidő előtt, vagyis 
március 25-ig végrehajtjuk. 

5. A munkafegyelem megjaví. 
tása érdekében az első negyedév, 
ben az igazolatlan mulasztók szá-
mát minimálisra csökkenjük. Ezt 
népnevelő munkával akarjuk el-
érni. 

A felajánlások teljesítése érde. 
kében egymást párosversenyre 
hívták ki művezetőink, a munka 
jobb megszervezése és a nyolc-
órai munkaidő jobb kihasználásé, 
ért. Párosversenyben vagyunk 
még a hárosi Falemezmüvekkel, a 
budapesti Bú'oriapovártó Vállalat-
tal és a Szegedi Gőzfűrésszel is. 

Az üzemekkel kö'ött párosver. 
seny a Szegedi Falemezgyár dol-
gozóit jobb munkára, s fokozot. 
tabb anyagtakarékosságra serkenti. 

tfj. Dora Józsel 
párttitkár 

A SZEGED! KONZERVGYÁR 
dolgozói az első negyedévi terv 
túlteljesítésére lettek fogadalmat. 
Felszabadulásunk 8. évfordulójának 
tiszteletére vállalták, hogy 113 
ezer forint értékű áruval terme'-
nek többet és 35 ezer forint meg-
takarítást érnek el az el6ö negyed-
évben. 

Legjobb dolgozóink nemcsak 
jobb munkára, hanem gyengébb 
munkatársaik szakmai segítsé-
gére i6 tettek vállalást. Például 
Csala Hona barackmag válogató 
8 dolgozó társát tanítja meg a he-
lyes munkamódszerre. Ebben a 
munkában eddig kevesen értek 
el 100 százalékot CsaJa elvlársnő 
tanítványai közül már eddig töb-
ben 'ül teljesítették normájukat. 
Ambrus Jánosné 118, Kovács Pi-
roska 130 százalékra növel'e ed. 
digi teljesítményét. A raktárban 
Albert János jelvényes sztaháno-
vista három munkatársának adja 
át a géppántolás módszerét. 

A munkamódszerátadási mozga-
lom kiszélesítése mellett több je-
lentősebb újítással segítik a dol-
gozók felajánlásának valóra .vál-
tását. Szűcs Sándor az üvegmo6á6 
automatizálását javasolta, amely, 
nek bevezetése a munkafolyamat 
meggyorsítását és népgazdaságunk 
számára 13 ezer forintos megtaka. 
rítást jelent. Az alma szeletelést, a 
konzerves üvegekre a címke ra-
gasztást is meggyorsítjuk' a gép 
alkalmazásával. 

A Szegedi Konzervgyár dolgo-
zói valamennyien arra törekednek, 

| nogy a munka frontján, az élüzem 
cím megtartásáért még kiemelke-
dőbb eredményt érjenek el. 

Kuluncslcs Ágnes 
versenyfelelös 

Varsó (TASZSZ). A lengyel la-
pok január 18-in közölték a len. 
gyei Népköztársaság kormányé-
nak az Egyesült Államok kormá-
nyához intézett jegyzéké*. 

A jegyzék megállapítja, hogy az 
amerikai lég erők eg^ik katonai 
repülőgépéről a kosza'ini vajdaság 
miastkoi járásának Mizdowo-Pod. 
gory nevű helységénél 1952. no. 
vember 4-én ledobtak két diver-
zán«t, Stefan SkrzyszowskH JJanus 
Saperat) és Dionizy Sosnowski*. 

A lengyel állambiztonsági szer. 
vek mindkét dteerzánst elfogták. 
A ham,;s okmányokkal elláto't dl-
verzánsoknál amerikai felszerelést 
találtak. amelynek segítségével 
Lengyelország terüle'én ellensé-
ges cselekedeteket kellett volna 
végrehajtatok. 

Skrzyszowskit és Sosnnwskit a 
Nyugat-Németország területén mű-
ködő amerikai kémszolgálat ezer. 
vez'e be. A két diverzáns! az 

amerikai katonai hatóság Majna-
Frankfurt közelében lévő kémis. 
ko'ájában képezték ki a lengyel 
állam ellen irányuló kém-, szabo-
tázs. és diverziós-cselekmények 
végrehajtására. Ebben az iskolá. 
ban Skrzyszowski-Saperával és 
Scenowsk'val együtt még másik 
nyolc személyt is kiképeztek, aki . 
ket az amerikai kénrszolgálat a 

I társadalom söpredékei közül sze-
I de*t össze. 

Lengyelország kormánya — 
' mondja befejezésül a jegyzék — 
; erélyesen tiltakozik Lengyelor. 
1 szág területének az Egyesült Álla-
mok repülőgépe ál'al 1952. novem-
ber 4-én elkövetett durva megsér-
tése ellen, ismételten tiltakozik a 
Lengyelország ellen irányuló ag. 

j resszív kémkedés és diveizió meg-
szervezése ellen és határozottan 
követeli, hogy az Egyesült Államok 

j kormánya haladéktalanul szüntesse 
I be ellenséges cselekedeteit. (MTI). 

Ma: Vöröskereszt propaganda nap 

Vizsgák a bölcsészettudományi karon 

A szegedi egyetem Bölcsészettu-
dományi karán eddig mintegy ezeT 
vizsga és beszámoló hangzott el. 
Az eredmények azt mutatják, nogy 
az előadók és hallgatók komolyan 
vették a párt és a kormány határo-
zatait, útmutatásait. Igyekeztek jó 
munkával meghálálni azt a sok gon_ 
doskodást, melyet munkájuk köz. 
ben állandóan tapasztaltak. 

A kari átlag január 17-ig 4-13. 
A munkásszármazású hallgatók tel. 
jesítménye az átlag felett van: 4.15 
A paraszt származású hallgató'.; 
3.97 átlagos eredményt értek el. 
Legjobb eredménnyel a I I I . éves 
hallgatók vizsgáztak. Teljesítmé-
nyük: 4-17. A I I I . éves hallgatók 
már decemberben befejezték vizs-
gáikat. jelenleg a középiskolákban 
órákaj látogatnak, így igyekeznek 
elsajátítani a tanári hivatás mód-
szertani fogásait, hogy minél ki-
válóbb nevelői legyenek a felnövő 
ú j nemzedéknek. A januári vizsgák 
során edd;g az I . évfolyam mutatóit 
fel legjobb tanulmányi eredményt, 
4.16-os átlaggal. A további sorrend: 
IV évfolyam 4-08, I I . évfolyam 
4.07. 

Egyes DISZ csoportok azonban 
a jó politikai munka következ-
tében kialakult kollektív sze"-
le.-n eredményeként az évfolyam 
átlagánál jóval szebb teljesít, 

ményt nyújtottak. 

E tekintetben első helyen áll a í l . 
évfolyam magyar szak 2. csoportja 
4-50 átlaggal, mésodik az I év-
folyam orosz szak 2. csoportja 4.41, 
harmadik a IV. évfolyam magyar-
történelem szak 1. csoportja 4.40 
átlagos eredménnyel 

Egyénileg kiváló tel jesí'ményt 
nyújtott Suki Béla és Gulya Károly 
I I I . éves történelem szakos ha'lga-
tó kiknek jeles eredménye annál 
inkább figyelemre méltó, mivel a 
jó tanulás mellett mindketten igen 
komoly mozgalmi munkát is végez-
nek. s ezzel példát mutatoak arra, 
hogy jó szervezéssel, helyes mun-
kabeosztással e kétféle munka pár-
huzamosan is végezhető, ezek nem 
akadályozzák, sőt támogatják egy-
mást 

Kiválóan áltta meg helyét a vizs. 
gák folyamán Kőhegyi Erzsébet 1. 
éves orosz szakos munkás szárma-
zású Rákmczás Pál I. éves nro z 
szakos paraszt származású és <3 e-
fanik Károly I I . éves magyar sza-
kos szakérettségis hallgató '"s Ezek 
vatamennvien a jeles szakmai ere'-
mény mellett élenjárnak a matxiz 
mus-leninizrnus ismeretében és a 
mozgalmi munkában is 

A sok jó eredmény és tóik-isme-
rétes munka megnyilvánulása mel-
lett aránylag 

kevés azoknak a száma, akik 

még mindig munkátlanul, csa. 
lás és megtévesztés útján akar-

nak bizonyítványt szerezni. 
Az egyetem oktatói leleplezik ezeket 
az öntudatknságból, vagy ellen-
séges szándékból fakadó tüneteket 
és következetesen alkalmazzák a 
megfelelő fegyelmi eljárásokat 

Az előadók vizsgáztatási mód-
szere az egyetemi élet megújhodott 
szelleme, valamint az ú j vizsga-
szabályzat következtében a régihez 
képest szintén lényegesen változott. 
Hogy az öntudatos hallgatók nem 
tehernek, kínos zaklatásnak, ha. 

n em szívesen vállalt bizonyságtétel, 
nek, a fejlődés egy-egy állomásá-
nak tekintik a vizsgát, abban nagy 
szerepe van annak, hogy 

az előadók nem szakadnak el a 
hallgatóságtól, hanem évközben 
egyéni és csoportos konzultációk, 
konferenciák útján állandóan 
segítik őket a tananyag minél 

alaposabb elsajátításában. 
Különös gondot fordítanak a mun-
kás. és parasztszármazású, vala-
mint a szakérettségis hallgatók tá-
mogatására. 

A jó előkészítésen kívül a vizsgák 
alatti barátságos légkör, nyugedt 
hangulat szintén nagy mértékbe u 
hozzájárul ahhoz, hogy a hallgató-
ság minden gátlástól mentesen bi-
zonyíthassa be készültségét, a tan. 
anyagban való jártasságát. 

A bölc-észettudományl kar 
Vizsgabizottsága 

Páriánk útmutatása alapján a 
Magyar Vöröskereszt az 1953-as év-
ben széleskörű feladatot kapott a 
dolgozó nép fokozottabb egészség-
védelme érdekében. A Szovjetunió 
példáját követve a Magyar Vörös, 
kereszt, mint egészségügyi tömeg-
szervezet, végzj azokat a feladato-
kat, amelyekkel a betegségek meg-
előzését segíti elő. E feladatok ma-
radéktalan teljesítéséhez elsősorban 
mindeú egyes vöröskeresztes tagnak 
küzdeni kell a tbc és a rákbetegsé-
gek ellen. 

J ó felvilágosító munkánk nyo-
mán Szeged dolgozói közül egyre 
többen értik meg a rátazűrő-vizsgá-
tatok fontosságát. A feladatok sike-
res megoldása érdekében a Vörös-
kereszt szegcdi szervezete ma, ja-
nuár 20-án propaganda-napot tart 
Szeged üzemeiben és területein. E 
nap tjsztele'.ére a Szegedi Kender-
fonógyár alapszervezete 770, a Tex-
tilművek alapszervezete 97 dolgozó 
a.iraonyt szervezett rákszűrésre. 

A véradási mozgalom kiszélesítő-

Wilhelm Pieck 
az akcióegység megteremtésére szólította fel 

JNémetország dolgozóit 

Berlin (MTI) A Német Szocia. 
listü Egységpárt nagy berlini bi-
zottsága Kari Lietknecht és Rcsa 
Luxemburg vértanúhalálának 34. 
évfordulója alkalmából vasárnap 
kegyeletes ünnepséget rendezett a 
bsrlini friedrichsfeldi temetőben a 
német munkásmozgalom nagy ha-
lottainak síremlékénél. 

A síremlék megkoszorúzása után 
Wilhelm Pieck beszédet intézett a 
hatalmas tömeghez. A többi közö.t 
a következőket mondotta: 

Amíg Kari Liobknecht 03 Rofa 
Luxemburg a német nép saociál.s 
és nemzeti érdekeit képviselte, a 
jobboldali szociáldemokrata és szak. 
szervezeti vezetők elárulták a mun-
kásmozgalmat és népünk nemz ii 
érdekeit, a háborús kormánnyal és 
a háborús pártokkal együtt uszítot-
tak más népek ellen és így a há-
borún nyerészkedő tőké:.ek fizetett 
lakájaivá letiek. Árr.de nem elég 
csupán megállapítani a tényeket. 
A történelemből le is kell vonni a 
tanulságokat. 

Ezért mindenkinek tudnia kell, 
hogy Nyugat.N mc országban 
ma ugyanazok az iparmágnások 
vanna'.; ura'ir.cn. akik felelések 
a két vi lágháborúin, akik nye-

regbe regi telték Hitlert. 
Az amerikai monopo'tök'sek pa. 

| rancsára s: ervezet,. nyugatnémet 
: zsoldoshad "ereg sohasem a nép ér-
dekeit fogja szolgálni, haaern ki-

záró lag a fegyvergyárosokét. Ezért 
a bonni és a párizsi háborús s er-
zűdések ratifikálása . ellen 'folytatót! 
küzdelem legfőbb nemzeti köteles-
sáriink. 

Mindenki aki ma nemet mond a 
háborús szerződésekre Kari Lirb-
knecht és Rosa Luxemburg 3'.ebe-
mében cselekszik. 

Azok viszont, akik bármilyen 
indokkal támoga'.ják a háborús 
paktumokat, a legaljasabb áru-
lást követik el a német mun-
kásesz.ály és az egész német 

nép ellen. 
Erről a helyről, nagy halottaink 

sírj mellől szólítom lei a nyugat-
németországi szociáldemokrata 
kommunista, és pártonkívüli mun-
kásokat, hogy teremtsék rr.eg a 
városokban és falvakban, az üze-
mekben és szakszervezetekben az 
egységes harci fronto:-. 

Ebben a nagy küzdelemben, amely 
végeredményben nemzetünk egysé-
géért népünk békéjéért cs demo-
kratikus fejlődésünk biztosításért 
folyik, a béke erői diadalmas :cdni 
fognak a háborús gyújtogatok fe-
léét. 

\ egye tudomásul az egész világ 
a Német DcmokraUkua Köztár-
saság munkásosztálya nem en-
gedi meg, hogy újr a elragadják 
tőle a hatalmat! A kéke és a 
szocializmus ellensége, j gyizzek 
meg maguknak: dentokrat ku. 
államrendlink. Német Szocialis-
ta Fgységpártunk és a mnnkás-
pnraszt szövetség ellen irányu'ó 
támadásokat te jes erőnkkel visz 
szaverjük, a támadókat pedig 

megsemmisítjük. 
Ha a nemet népnek nem sikerülne 

megakadá'vozni a háborús sze-ződé 
sek ratlfiká'ását és NyugafBerl'n 

'bevonását a nyugali hata'mak há-
jborús tömbjébe,-a Német Demokra-
tikus Köz'ársasag és Beri'n demo-
krat'kus övezete kénytelen lenne 
megfelelő óvm'ézkrdéseket tenni az 
e'tónséges merényletek és provoká-
ciók elhárítására és a bűnöző ele 
mek beszivárgásának megakadályo-
zására. 

se érdekében a Vöröskereszt alap-
szervezetek tagjainak továbbra ls jó 
munkát kell végezni. A mai napig 
alapszervezeteink tagjial 120 önkén-
tes véradót szerveztek. 

Vannak azonban olyan alapszer-
vezeteink js, ahol nem végezlek 
kellő felvilágosító munkát. Ezek 
közé tartózik a Szőrme- és Bőr-
ruhakészítő Vállalat, a Lemezgyár, 
a Vágóhíd. Itt a jó felvilágosító 
munka hiányában a dolgozók nem 
tudják kellőiképpen értékelni a Vö-
röskereszt munkáját, 

A propaganda hét sikere érdeké-
ben jó felvilágosító munkát végzetl 
sz Újszegedi Kenderszövőgyár. az 
Élelmiszerkiskereskedelmi Vállalat, 
a Szegedi Kenderfonógyár, a Kés-
árugyár és a Védőnőképző csoport-
jai. Minden csoportnak meg kell ér-
teni a Vöröskereszt munkájának je-

I lentőségéi. A csoportok végezzék 
'úgy munkájukat, hogy a Vöröske-
reszt mielőbb a legnagyobb tömeg-
szerveze'.té növekedjen. 

Kerényi László. 

4 Szegedi Erőmű dolgozói Vöröskeresztes Heíet 

tartottak 

A Szegedi Erőmű Vöröskeresztes 
tagjai versenyre hívták ki dolgozó-
társaikat a propaganda nap tiszte-
letére. A versenyhez elsőnek csat-
lakozott a gépház, a kapcsoló'áb>a, 
a kazánház, a fűtőház és az adagoló 
munkásai. A széntéri munkások az 
udvari csoport és az adminisztratív 
dolgozók i s lelkesen kapcsolódtak be 
a versenybe. 

Még nem értékeltük e Vöröske-
resztes Hét eredményeit, de azt el-
mondha'juk, hogy a gépeink ra-
gyognak a tisztaságtól. A váltáskor 

a dolgozók minden részét átnézték a 

gépeknek s zökkenőmentesen igye-

keztek eredményeiket fokozni. Eb-

ben a mozgalomban példamutató 

munkájukéi-; dicséretet érdemelnek 

Kálmán Imre Szivattyúkezelő, Jona-

cslk András é s Márta Károly szén-

adagolók, Bihari Pál kazánfűtő, 

Hodör Imre széntéri munkás, Tom-

bácz Lajos udvarmester, Gegő Ida 

a takarító brigádból és Gaál Sándor 

adminisztratív dolgozó. 

Krista Ferencné. 

Bécs do'gozói megemlékeztek 
Len n halálának évfordulójáról 

ga lerakták a kommunizmus felé 
vezető utat. Most a világ dolgo-
zóijiak nagy vezére, Sztálin elvtárs 

folytatja Lenin művé*. 

A jelenlévők viharosan flnne-

Bécs (TASZSZ). Bécs dolgozói ja-
nuár 17-én ünnepi gyűlésen emlé-
keztek meg V. I. Lenin halálának 
évfordulójáról. A gyűlésen az osz-
'rák kőzetet sok ismert személyi-

S é f J n 8 T J Í S r t . t e v é k e n y s é g é - ! ^ . * - « T 
ról Franz Marék, az Osztrák Kom- j V. I. Lenin halálának évfordu-
munisla Párt Közpon'i Bizottságé-1 lójáról számos bécsi üzemben ie 
nak tagja tartott előadást. Rámu. ünnepi üléseken emlékeznek meg 
tátott: Len'n eszméi és munkássá- a dolgozók. 

Az Adenauer klikk ú'abb merényletre készül 
a Német Kommün sta Párt elten 

Berlin (MTI). A Német Kommu. 
n'-sta Párt elnökségének tjlkársá-
ga nyilatkozatban foglalt állást a 
Nyugat-Németországban nagy pro-
paganda hűhó kíséretében lelep-
lezett „fasszta összeesküvéssel' 
kapcsolatban. A ny latkozafot l e m . 
mentáivá a „Neues Dautsriiland 
rámutat, hogy a nyugati megszá'-
lók a volt fasiszta fökolomnosok 
ellen dilettáns .módon végrehaj. 
tott' leiaríóztatási akcióval akar. 
ják elterelni a nyugatnémet köz-
vélemény figyelmét arról, hogy 
a fasiszta Adenauer-' ormány lázas 
sietséggel álta'ánoe támadást ké-
szít elő a különszerződés elleni 
küzdelem és a demokrácia fű. 
ereje, a Német Kommunista Párt 
ellen. 

Az Adenauer-kormány a tegrö-
videbb úton be akarja ti!tani a 

Német Kommunista* Pártot. A 
bonni koalicóg bűnözés már a 
nyugatnémet partement január 
21-'n és 22-én tartandó ü'ésein 
meg^ akairja fosztani a men'elmi 
jogtó! a kommunista képviselők 
nagy részé*. 

Az a tény, hogy a nyugatnémet 

államapparátus tele van nácikkal, 

mindennél jobban megvilágítja, 

hogy a néhány veze'ö nitlerlsta 

tetartóz'-táxa közönséges politi-

kai mesterkedés, amely nem té. 

vesztheti meg a nyugatnémet köz-

véleményt. 

U:abb jó vizsgaeredmények 
a Szegedi Tudomcnyegyetem 

Jogi Kcrán 
A vizsgaidőszak második felében 

a jogi karon a I I I /A . csoport 4.23, 

a I I I /B. csoport 4.48, a I I I /C. cso-

port pedig 4.40 es áttageredmlnyt 

ért el. A negyed évfolyamon az 

átlageredmény 4.46. A vizsgaidő-

szak második felében a harmad- és 

negyedéven a népnevelők jó murkát 

végeztek és ennek eredménye a szép 

átlageredmény. 


