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Teljes erővel induljanak harcba a Textilművek díszesei 
r/dott szavuk teljesítéséért 

Milyen gyönyörű gyár a "Axtil . 
müvek! Ragyogó, neonfény'A ki. 
váló szovjet gépekkel felszerelt. 
Milyen nagyszerű ott öolr/zni ! Té-
len központi fűtés, szép. tiszta öl. 
tözők, olcsó büffé, kultúrterem, 
bölcsőde, napközi ottl^bn. 

Az üzem dolgozói /ak 80 száza, 

léka fiatal. Hosszú fenne felsorol" 

ni azok neveit, akiV _ amióta fel-

épült a Textilművek és megkez-

dődölt a terme1 As — kiváló ered-

ményelkért yffitahánovislák lettek, 

kormánykitiinVatést kaptak, vagy 

jelentős pénzjutalomban részesül, 
tek. Többször csillogott, már ez 
él üzem-jelvény a gyár homlokza. 
tán. 

Az utóbbi időben azonban nem 
értek el olyan kiváló eredménye, 
ket. mini megelőzőleg. Bírálták is 
többször a pártszervezet, a vállalat-
vezetőség, a DISZ-azervezet mun-
káját. A pártszervezet felfigyelt 
töbh hiányosságra, javítottak mun-
kájukon, sikereket Í3 értek el, de 
még korántsem elegendő ahhoz, 
hogy ismét a legki vál óbl rak legye-
nek. 

A fellendülis hexdele 

A Trn/iika további fokozásának 
egyik égen jelentős tényezője a 
fiíítajlrik munkájának javítása. Az 
utó'abi hónapokban kétségtelenül 
s 'kat javult a diszesek munkája. 
Március elején még hiányosak vol. 
tak az alapszervezetek vezetőségei, 

• a DISZ-bizoltság, elhanyagolták 
.az oktatást, több alapszervezet rosz. 
szül dolgozott. Nem foilyt rend-
szeresen a kultúrmunka. Az üzem-
ben dolgozó fiatalok közül sokan 
nem voltak DISZ-tagok, többen 
gondatlanul kezelték a tagsági 
könyvelvet. 

Azóta azonban minden olapszer 
/ 'vezetben teljes n vezetőség, meg-

erősödött a DISZ-bizoltság, fellen. 
dült az oktatás, rendezték a tagok 
tagsági könyvét és igen sikeresen 
mozgósították o fiatalokat a vá-
lasztási békeversenyben. Valameny. 
nyi termelési vállalásukat teljesí. 
tették, 180 új Szaibad Ifjúság elő-

fizetőt szerveztek, 11 ú j taggal 
erősödött a DISZ, többen, akik ed-
dig nem dolgoztak, bekapcsolódtak 
a DISZ-munkába, A faliújságokra 
.egyre rendszeresebben írnak cik-
' keket. 

Az a tény, hogy fellendülőben 
vwn a DISZ szervezeti élet, javul-
tak a. fiatalok terme léai eredmé-
nyei és a minőségi munka is jobb, 
bizonyítja, hogy a Textilművekben 
is harcolt a diszesek nagyrésze a 
termelés rohamcsapata megtisztelő 
címért. Ez a fellendülés aggéban, 
amit a választási békeverttny ho-
zott, méginkóbb előtérbe tálja a 

jmeglévő hibákat. Most a Béke 
Világtanács budapesti ülésszaka 
és a IV. Világifjúsági Találkozó 
tiszteletére induló békeversenyben 
az a feladata a Textilmüvek fi'aital. 
ságának, hogy megszüntet,ve a hiá-
nyosságokat, egyre erősebb tarta-
lékává váljanak a diszesek nngy 
pártunknak. 

Példamutató munkát l 

— A hibákat én elsősorban ab-
bari látom, — mondta Gulyás Ró-
zsa sztahánovista fonónő —, hogy 

Jellemző példa erre, Hogy azok 
között vannak, akik DISZ összejö-
tetekkor elsőnek hagyják el a gyá-
rat. Pedig az lenne a kötelességük, 
hogy mozgósítsák a fiatalokat a 
jobb munkára, a szervezeti életben 
való fokozottabb részvételre. 

De a mesterek sem törődnek ele-
get a fiatalokkal, pedig jó példa 
előttük Tombácz Ferenc, aki szív-
vel-lélekkel azon fáradozik, hogy 
segítse a fiatalokat és ennek nyo. 
man a II-es alapszervezet tagsága, 
élén Kádár Rózsi DISZ-tjtkirral 
példamutató, jó munkát végez. 

Javítani kell 
a felvilágosító munka 

színvonalát 

A DlSZ.alapsaervezeli vezetők 
egyrésze nem mozgósítja a fiatalo-
kat a nehézségek legyőzésére. Hi-
ányzik a színvonalas politikai fel-
világosító munka. A Textilművek 
fiataljai közül sokan emlékezhet-
nek még arra, hogy az elmúlt té-
len tőlük ajig 200 méterre a Sze. 
gedi Vasöntődében új öntőcsarno-
kot építettek. Ott a fiatal tanuló-
lányok esőben, hóban, hidegben 
lelkesen harcoltak az időjárás vi. 
szontagságaival, hogy adott szavú, 
kat teljesítsék. Erről mindannyian 
példát vehetnek. A DlSZ-alapszer-
vezetek azonban nem foglalkoznak 
eléggé a, tagsággal. A DlSZ-szer-
vezetek türelmesen foglalkozzanak 
a fiatalokkal a bírálat mellett és 
re engedjék, hogy az egyes h'bák 
elhatalmasodjanak. 

Nagyon sok munka vár az elkö-
vetkezendő időben a Textilművek 
DlSZ-bizottságára. A kezdeti fel-
lendülés azonban az egyik biztosi, 
ték orra, hogy sikeresen oldják 

sel, nagyobb győxniakarással, sok-1 meg a nagy feladatokat. Ehhez 
•kai jobb eredményeket tudnának í azonban az szükséges, hogy oi 
elérni. Ehhez természetesen a' DISZ-bizwttság sokkal határozot-

tabban irányítsa az alapszervezete-
ket, rendszeresen ellenőrizze mun-
kájukat és számonkérje nz elvég-
zett feladatokat. De a DlSZ.bizofi-
ság nem tudja elvégezni kellőkép-
pen a reá háruló feladatokat. lm 
nem támaszkodik az üzemi pártve. 

azok a fiatalok, akik politikailag 
nem képezik magukat, a termelés-1 
ben is lemaradnak. Nemrégen má-
sik gépcsoportra mentem át, ahol 
nem tudtak jó eredményeket elérni 
és eredményeim bebizonyítottak, 
hogy túl lehet szárnyalni a normát. 
Nem minden fiatal látja még a 
nagy célt, több fiatalban nem" él 
elég mélyen, hogy a mi nagyszerű 
életünkért jobban kell dolgozni 

Gulyás elvtársnő szavai helye-
sek. Példa erre az „Április 4."-
müsaak fiatal gyürűsfonóinak rossz 
munkája, akiket joggal bírált Far. 
kas Irén lánccsévélő, gyártmánya-
ik rossz minőségééri, mely az ő 
munkáját is hátráltatta. Tornai 
Ilona és Saabó Irén már hónapok 
óta nem járnak szemináriumra. 
Termelési eredményük is romlott, 
holott ugyancsak ebbetn a műszak-
ban Verebes Katalin, Márton Irén 
kiváló eredményeket érnek ej és 
rendszeresen tanulnak is. De nem-
csak itl maradt el a termelésben 
több fiatal, hanem a másik ké1 

műszakban is. Nagyobb lelkesedés-

E s ő u t á n k a p á l n i k e l l 
— különben nem „ér aranyat" a májusi eső 

Csütörtökre virradótag bőséges 
csapadék hullott megyénk minden 
részére. A mérések szerint reggel 7 
óráig Hódmezővásárhely környékén 
8.8, Lúdváron 16-5, Szentes kör-
nyékén 7.7, Mártélyon 6.4, Mind-
szenten 10.3, míg Magyartésen 6.4 
milliméteres eső esett. Az esőzés 
folytatódott nappal ls, aminek kö-
vetkeztében meggyorsul nemcsak a 
kultúrnövények, hanem a gyomnö-
vények fejlődése is. Megyénk szá-
mos termelőszövetkezetében és köz-
ségében tapasztalható, hogy nem 
ba'ad eléggé a gyomtalanítás, ezért 
visszamaradnak fejlődésükben a ka-
pásnövények. Tudnivaló, hogy a 
gyomnövények még rohamosabban 
nőnek a kultúrnövényeknél, ezért 
uionos a helyeken ls, ahol már ed-
dig befejezték az először! kapálást, 
most újra kapálni kell. hogy gyom-
mentesilsék a talajt és megőrizzék 
a talaj nedvességtarlalmát, A ka-

pálás nemcsak szárazság idején vő-
zet eredményre, hanem a talaj fel-
színének a porhanyóssá tételével 
megakadályozza ilyenkor is a g.v<>i» 
párolgást. Azokon a helyeken pedig, 
ahol még az első kapálást sem fe-
jezték he, minden erői megmoz-
gatva kelt törekedni a talaj gyom-
mentesítésére, mert az erősen frj-
lett gyomok a nedvesség túlnyomó 
részét elszívják a Uapásnövények 
elől 

Azt mondják: a májusi eső „ara-
nyat ér". Ott ér azonban igazán so-
kat az esŐ, ahol lelkiismeretesen 
megmunkálják a földet és az eső 
után kapálnak ls. Hiába hull a csa-
padék a gazos földre, ha csak a 
haszontalan gyomnövények lesznek 
virágzóbbak, dúsabbak. 

Az aranyat érő májusi eső után 
tehát most kapálással kell elősegí-
teni a gazdagabb termést. 

Ülést tartott a Városi Tanács 

vezetők példamutatására van szük-
ség. Vannak az ifjúmunkások kö-
zött töblren, ia kiket megelőző jó 
munkájáért élőmunkádnak emeltek 
ki é® több gépcsoport irányítását 
bízták rájuk. ' Miklós Rózsa, Fo-
gas Katalin azonban ezt a biza.L _ 
mat nem hálálják meg a pártnak.' zetőség támogatására. 

Vállalás a IV. Világifiúsági Találkozó tiszteletére 

Pár napoal ezelőtt a Szegedi 
Textilművek • DlSZ-fiotaljai fel-
ajánlást totlek a IV. Világifjúsági 
Találkozó tiszteletére. Vállalták, 
hogy a Zsédely-mozgalom kiszéle-
sítésével a társadalmi ellenőrzés-
be fokozottabban bekapcsolódnak 
és így a minőségi állagot 3 2-ről 
3.5-re emelik. Felajánlották, hogy 
üzemrészenként előkészítenék egy-
egy versenytáblát, amelyen napon, 
kint. az üzemrész legjobb DISZ-

fiaíalját népszerűsitik. Kiszélesí-
tik n Röder-mozgalmat, amelynek 
keretében nyolc sztahanovistát be-
kapcsolnak. Emelik a brigádok Szá-
mát, megjavítják a tagdíjfizetést. 

A felajánlás tükrözi a DISZ-
fisitalok harcos békenkaratát és 
most az a feladat, hogy teljes erő. 
vei induljanak harcba a Textil-
müvek díszesei a hibák megszün-
tetéséért. adott szavuk teljesítésé-
éri, a félévi terv sikeréért. 

A Magyar Tudományos Akadémia nagygyűlésének 

negyedik napja 

Csütörtökön folytatódtak a Ma-
gyar Tudományos Akadémia osztá-
lyainak tudományos ülései. • 

a kémiai tudományok osztálya 

rendezésében csütörtökön M. M. 
Dubinyin, kétszeres Sztálin-díjas, a 
Szovjetunió Tudományos Akadé-
miájának tagja tartott előadást 
»Az adsorbensek gorozus szerkeze-
téről* címmel. 

Dubinyin akadémikus nagy ér-
deklődéssel kísért előadásához Bu-
zógh Aladár Kossuth-díjas akadé-
mikus és Schay Géza Kossuth-dí-
jas, az akadémia levelező tagja 
szólt hozzá. 

Ezután Frantisek Sorm. a Cseh-
szlovák Tudományos Akadémia fő-
titkára, a szerves kémia eddig el-
hanyagolt terülteiről tartott elő-
adást. 

Az előadáshoz Fodor Gábor Kos-
suth-díjas, az akadémia levelező 
tagja is hozzászólt. 

A nyelv- és irodalomtudomá-

nyok osztályán 

Kardos Tibor, az irodalomtudomá-
nyok doktora beszélt a magyar hu-
manizmus kérdéseiről. 

Kardos Tibor előadásához Ré-
vész Imre akadémikus, Trencsényi-
Waldapfel Imre akadémikus, Tol-
nai Gábor, az akadémia levelező 
tagja és Gerézdl Rábán szólt hozzá. 

a műszaki tudományok 

osztályán 

előadást Schlattner Jenő Kossuth-
díjas mérnök tartott -Magyar bar-
na kőszén kokszosítása vasgyártás 
szempontjából* címmel. 

Az előadáshoz több hozzászólás 
hangzott el. 

Az agrártudományok osztálya 

tudományos ülésén Oroszlány Ist-
yag a nagyüzemi öntözéses nö-

vénytermelés bevezetésének előfel-
tételeiről és az e téren szerzett ha-
zai tapasztalatokról tartott elő-
adást. 

a biológiai tudományok 

osztálya 

előadássorozatában Maucha Rezső 
levelező tag -A vizek produkációs, 
biológiája és a halászat* címmel 
tartott előadást. 

Az előadást vita követte. 

a matematikai és fizikai 

tudományok osztálya 

délelőtti ülésén Gombás Pál két-
szeres Kossuth-díjas, az akadémia 
alelnöke tartott előadást. 

Az előadáshoz Szőkefalvi Nagy 
Béla kétszeres Kossuth-díjas, Ré-
nyi Alfréd és Kalmár László Kos-
suth-díjasok, az akadémia levelező 
tagjai szóltak hozzá. 

a d é l u t á n i e l ő a d á s o k 

s o r á n 

a műszaki tudományok osztályában 
Szendy Károly, a műszaki tudo-
mányok kandidátusa »Az országos 
kooperációs hálózat feszültsége-
címmel tartott előadást. 

a nyelv- és irodalom-

tudományok osztályának 

ülésén Szabolcsi Bence Kossuth-
díjas, az akadémia levelező tagja 
tartott előadást -Népi és egyéni 
műalkotás a zenetörténetben* cím-
mel. Az előadáshoz Kodály Zoltán 
kétszeres Kossuth-díjas akadémi-
kus. a Magyar Népköztársaság ki-
váló művésze, Barta Dénes, a ze-
netudományok kandidátusa és Le-
gányi Dezső szólt hozzá. Ezután 
Sőtér István, az irodalomtudomá-
nyok kandidátusa tartotta meg elő-
adását -Eötvös József* címmel. 

Az előadást követő vitában többen 
szólaltak fel. 

Az orvosi tudományok 

osztályában 

Sós József, az orvostudományok 
kandidátusa tartott előadást „A 
pajzsmirigymegbetegedtsek klinikai 
és közegészségügyi problémái'' cím-
mel, Tvan oviig György kétszeres 
Kossuth-díjas, a Tudományos Aka-
démia levelező tagja „A virusok 
szaporodásának kérdése, különös 
tekintetfel az Aujeszki-virusra" cím. 
mél tartott előadást. 

Az agrártudományok 

osztályában 

Roller Kálmán „A mezővédő er 
dősávok tel épít érének tanulságai és 
jövőbeni irányelvei" címen tartott 
előadást. 

Az előadást követő vita során 
többen felszólaltak. 

A biológiai tudományok 

osztályában 

Györffy Barna. Kossuth-díjas, a 
biológiai tudományok kandidátusa a 
növények anyagesetetípus-változá-
sainak biokémiai vonatkozásairól 
tartott előadást, 

A matematikai és fizikai 

tudományok osztályában 

Egerváry Jenő kétszeres Kossuth-
díjas akadémikus számolt be az al-
kalmazott matematikai intézet mun. 
kájáról a matematikai fizika és an-
nak ipari alkalmazása terén, 

Rényi Alfréd Kossuth-díjas, az 

akadémia levelező tagja számolt be 

ezután az alkalmazott matematikai 

intézet munkájáról a valószínűség 

számítás terén. A beszámolóhoz 

többen szóltak hozzá 

Szeged Város Tanácsa szerdán 
délután 4 órakor tartotta meg ez-
évl harmadik rendes ülését a ta-
nácsháza nagytermében. A tanács-
ülésen Dénes Leó elvtárs, a végre-
hajtóbizottság elnöke tartott beszá-
molót. Beszédében ismertette azo-
kat a feladatokat, amelyet a ta-
nács végrehajtóbizottsága a leg-
utóbbi tanácsülés óta megvalósí-
tott. Ismertette Dénes elvtárs, hogy 
az állam és a helyiipari vállalatok, 
valamint a mezőgazdaság szocia-

| lista szektorai hogyan hajtották 
; végre feladataikat. A szövetkeze-
teknél néhány iparágban jó, míg 
számos iparban gyenge eredményt 
értek el. A vas, fém, az építő és a 
háziipari szövetkezetek az április 
Ső-ig terjedő időszakban túlteljesí-
tették tervüket, míg 

a ruházati ipar, a vegyesipar és 
a bőrruházati ipar még száz 
százalékra sem teljesítette elő-

irányzatát. 
— Lemaradás mutatkozik az ál-

lami vállalatainknál is — mon-
dotta Dénes elvtárs. — A vegyi-
ipari, szolgáltatóipari és a fémipari 
vállalatok sem teljesítették az első 
négy hónapra eső tervüket. 

Ezután ismertette Dénes elvtárs 
a város mezőgazdasági tervének 
teljesítését. Elmondotta, hogy amíg 
a búza, a rozs, az ősziárpa, a zab, 
a kukorica, a burgonya és a nap-
raforgóvetést jóval száz százalék 
fölött teljesítettük, addig néhány 
helyen, különösen az ipari növé-
nyek vetéstervének teljesítésében 
— így a cukorrépa, az olajlen, a 
kender és a gyapotvetésben mutat-
kozik 8—10 százalékos lemaradás. 

Dénes elvtárs beszámolójában is-
mertette azt is, hogy 

ebben az évben az utak és gya-
logjárók helyreállítási munká-
lataira 60 ezer forintot fordí-

tottunk. 
Ebben az évben eddig 12 lakást ál-
lított helyre a tanács és több mint 
30 kataszteri hold fásítást Végzett 
el a Petőfi-telepen, a Vértó-kör-

nyékén és az alsóvárosi szérűskert 
mellett. 

Dénes elvtárs beszámolója után 
Nagy István elvtárs, a tanács VB-
elnökhelyettese ismertette azokat a 
feladatokat, amelyeket dolgozó pa-
rasztságunknak kell végrehajtania 
a magasabb terméshozam biztosítá-
sáért. Beszélt arról, hogy a tava-
szi munkák elvégzése nagy és ne-
héz feladatot jelentett dolgozó pa-
rasztságunk számára, de 

az eddig elért eredmények a/t 
bizonyítják, hogy dolgozó pa-
rasztjaink derekasan megálltak 

helyüket. 

Nagy elvtárs beszédében Ismer-
tette még állattenyésztésünk hely-
zetét, majd pedig beszélt arról, 
hogy a dolgozó parasztság előtt mi-
lyen feladatok állanak a növény-
ápolás meggyorsítása, az aratás-
cséplés és behordás előkészítése és 
a gyors és eredményes végrehajtás 
érdekében. 

Különösen nagy feladat hárul a 
termelőszövetkezetek parasztságára 
— mondotta Nagy elvtárs —, akik-
nek munkájára az egész ország fi-
gyel. Tszcs-tagjainknak szilárd 
helytállásukkal, elért eredményeik-
kel kell igazolniok a nagyüzemi 
mezőgazdaság magasabbrendűségét 
és bebizonyítani egyénileg dolgozó 
parasztjaink előtt, hogy a nagy-
üzemi gazdálkodás lényegesen jö-
vedelmezőbb, mint az egyént. 

Nagy István elvtárs beszámolója 
után számosan szólaltak fel. Makra 
Mihály elvtárs, a Szeged Városi 
Pártbízottság mzőgazdasági osztá-
lyának vezetője különösen 

a dolgozó parasztságra háruló 
feladatok maradéktalan végre-
hajtására hívta fel a tanácsta-

gok figyelmét 
és kérte őket, hogy minden segít-
séget adjanak meg ahhoz, hogy az 
aratás, cséplés és begyűjtés jó elő-
készítésének segítségével, dolgozó 
parasztságunk sikerrel vívhassa 
meg az 1953—54-es év kenyércsa-
táját. 

Uj békeb izot t ság a l a k u l t Ú j s z e g e d e n 

A május 17-i választáson a több, 
mint 6 millió szavazó a jólétre, az 
etaő ötéves terv sikerére, n második 
ötéves ferv gyönyörű célkitűzéseinek 
megvalósítására és a béke nagy 
ügyére szavazott. A magyar nép 
harcos békcakarata megmutatkozott 
a választásoko.i is. 

A választás óta elfejt idő alatt 
Szegeden is több helyen alakultak 
új hák'ebizottoágok, melyek segíte-
nek még jobban egybeforrasztani a 
békéért harcolók sokrétű táborát, 
Szeged dolgozó népét. 

Újszegeden edd;g 11 békehizrt.t-
ság volt, A Rózsa l'erenc-sugárút 
lakói most n RékeVilágtnnács bu-
dapesti ülésszakára késiülve elha-
tározták, hogy hékehizottságot ala-
kítanak, hogy ilvmódon még joK 
ba.r hozzájáruljanak a békéért fo-
lyó harc sikeréhez. 

Szerdán este mintegy hatvanan 
jöttek ö«sze az MNDSZ újszegedi 
iieMségében. hogy megtartsák az 
ataku'ó ülést, megválasszák 8 ve-
zetőséget és hogy megkezdjék bé. 
keharcös munkájukat. 

Az ünnepségen Rá.i Sándofné elv. 
társnő, az újszeged! keríifet béke. 
felelőse Ismrrtette a békebteoltsá-
gok feladatait. 

— A nép harca kényszerítő ha 

táíú — mondotta Bán elvtársnő. 

A népek akaratától félnek az im-

perialista hatalmak vezetői, ezét1 

hangoztatnak békeszólamokat. Q; 

valóságban a háborúra készülnek és 

üldözik a béke harcosait. A béke. 

mozgaloftmak sok mártírja van cz 

imperialista országokban. 

A most megalakuló új békebizol' 
ság feladata, hogy harcosan küzd-
jön a béke nagy ügyéért. Minden 
ki a maga munkaterületén tegyen ele. 
get ft nép á.lama iránti kötelezettsé-
gének és ezzel is a béke nagy ügyet 
szolgálja. 

— A júniusi Béke.Világlanécs 
budapesti ülése alkalmából az egész 
világ szeme Magyarország felé te. 
kint, mert hazánk fővárosában lesz. 
nek a béke é.harcosai. L'gv fogad 
juk legméltóbban szeretelt külföldi 
vendégeinket, hogy minden magyar 
békeharcos a legjobb eredményt éri 
cl munkájában. Bán elviársnő be-
széde után egymásután szólaltak f ; 

Újszeged hékrharcosai. R+mzső."'. 
Tóih Piroska. Kántor elvtársnő és 
még többen megfogadták, hogy jói 
dolgozó tagjai lesznek a békéld, 
zottságnak. Meisner elvtárs, a Vá. 
rosl Békciroda nevében szólalt fel 
és kérte, hogy a békrhöreosok m'n-
denhová vigyék el a béke szavát é® 
neveljék az embereket az igazi ha-
zaszeretetre. A hozzászólások u:á.i 
a Szalámigyár dolgozói ku.íúrmü. 
sort adtak. 

Nehru e l i ndu l t L o n d o n b a 

Nehru indiai miniszterelnök Csü-

törtökön repülőgépen Londonba in-

dult a koronázásra. 

A -Reuter* jelentése szerint 

Nehiu Kairóban megszakítja út.já' 

és megbeszélést folytat Nagib tábor-

nok CgyiOtomi miniszbu-eloökkAL 


