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Késsülünk a kongresszusra 
Gyovai Lajos a városi DISZ-bizottság titkárának nyilatkozata 

kongresszus Szegeden csaknem tízezer 
DISZ-fiatal készül a június 
15-i kongresszus méltó kö-
szöntésére. Az előkészületek-
ről Gyovai Lajos, a városi 
DISZ Bizottság titkára a kö-
vetkezőket mondja: 

—• Örömmel jelentem a 
kongresszusnak, hogy napról 
napra elevenebb, lüktetőbb 
az élet szervezeteinkben. Az 
elmúlt három hét alatt 564 
fiatalt vettünk fel. Legtöb-
ben városunk büszkeségében, 
a Szegedi Textilművekben 
kérték felvételüket. Ennek 
az üzemnek a DlSZ-szerve-
zete több mint száz ú j taggal 
erősödött. Jelenleg csaknem 
tízezer szegedi fiatal tömörül 
a DISZ zászlaja alatt s ez a 
szám tovább növekszik, mert 
a város perifériáin, a Petófi-
telepen, Felső városon, Róku-
son, Alsóvároson és Újszege-
den hét ú j alapszervezetet 

hozunk létre 
tiszteletére, 

— Bátran mondhatom, hogy 
ifjúmunkásaink a termelés 
motorjává váltak. A szegedi 
üzemekben ma már 24 ex-
port-brigád dolgozik. A Sza-
lámigyárban, a Szőrme- ós 
Bőrruhagyárban, a Délma-
gyarországi Cipőgyárban 
és az Üj szegedi Kender-Len-
szövőgyárban alakult a leg-
több export-brigád. A kezük 
alól kikerülő egyre jobb mi-
nőségű cipő, ruha, ízletes élel-
miszer tovább öregbíti majd 
a magyar ipar hírnevét. A 
városi DISZ Bizottság elhatá-
rozta, hogy még nagyobb 
lendületet, segítséget ad mun-
kájukhoz. Havonta megjele-
nő ifjúsági folyóiratot indí-
tunk, amelyben értékeljük 
az export-brigádok munká-
ját, terjesztjük a legjobbak 
munkamódszerét. 

A szegedi járás fiataljait- képviselik . . . 

— Még jónéhány hót vá-
laszt el bennünket a kong-
gresszustól, de fiataljaink 
már azon gondolkoznak, mi-
lyen ajándékokat készítsenek. 
A Szegedi Textilművekben 
eredeti ötletet valósítanak 
meg: díszes albumot készíte-

Vasárnap hajnalban 
igazítsuk előre 

az órákat 
Felhívjuk olvasóink figyel-

mét arra, hogy május 22-én, 
vasárnap lép életbe a nyári idő 
számítás. A Minisztertanács 
határozata értelmében május 
22 -én, vasárnap éjjel két óra-

I kor az órákat három órára kell 
előre igazítani. 

_ _ Ugyancsak vasárnap lép élet-
be a MÁV nyári menetrendje, 
melynek Csongrád megyei vo-
natkozásait vasárnapi számunk-
ban közöljük. 

neonfényes üzem legkiválóbb 
ifjúmunkásainak fényképei is 
helyet kapnak ebben a kong-
resszusi albumban. 

Emlékezés Gelei Józsefre 

Tegnap folytatta tanácskozásit a helyi 
tanácsok időszerű kérdéseivel foglalkozó ankét 

JAKUS PIROSKA ROVÓ JÓZSEF 

• sándorfalvi ifjúság küldöttei a DISZ II, kongresszusára 

f— Az MSZT fennállása 10. 
évfordulójának megünneplé-
sére a Víz- és Csatornamű-
vek MSZT-szervezete is ké-
szül. Vállalták, hogy az 
üzem dolgozóinak családtag-
jait is bevonják szervezetük 
munkájába. Eddig már négy 
családtagot szerveztek be. 

— Kertészett megbeszélés 
lesz ma, szombaton délután 
6 órai kezdettel Horváth Mi-
hály utca 3. szám alatt, ahol 
kiértékelik a téli előadásoltat, 
kibővítik a vezetőséget és 
Szabó Miklós gazdasági ta-
nár előadást tart a gyümölcs-
fák metszéséről. 

A Városi Tanács dísztermé-
ben pénteken reggel 9 órai kez-
dettel folytatódott a helyi ta-
nácsok időszerű kérdéseivel 
foglalkozó ankét. Az érdeklődők 
ezúttal is teljesen megtöltöt-
ték a padsorokat. Délelőtt 'Án-
talffy György egyetemi tanár 
tartatta meg nagysikerű elő-
adását Ji párt vezetőszerepe a 
tanácsi szervezetben" címmel. 
Az előadáson megjelent Czakó 
Kálmán, a Magyar Népköztár-
saság Legfőbb ügyésze. Az elő-
adáshoz hozzászóltak Halász 
Pál pécsi egyetemi tanár, Kiss 
György, a budapesti Vb. osz-
tályvezetője, Tasn&di Lajos, 
Szeged város II. kerületének 
Vb. titkára, Szentpéteri István 
és Németi László egyetemi ta-
nársegédek. 

Délután Martonyl János 
egyetemi tanár Jí végrehajtó 
bizottságok munkamódszerének 
főbb elvi kérdései" címmel tar-
totta meg előadását, amelyhez 
hozzászóltak Tóth Lajos, a 
Legfőbb Ügyészség osztály-
vezetője, Árus Tibor, a Békés 
megyei Tanács Vb. titkára, 
Toldi Ferenc, az Állam- és 
Jogtudományi Intézet főmunka-
társa, Kemenes Béla egyetemi 
tanársegéd, Pozsonyi István, a 
Minisztertanács Titkárságának 
osztályvezetőhelyettese, Nagy 
László minisztériumi .osztály-
vezető, Pólay Elemér egyetemi 
tanár, Kolozsvári Lajos, a Haj-
dú-Bihar megyei Tanács Vb. 
titkára, Molnár Tibor, a Ta-
nácsakadémia tanszékvezetője, 
Horváth Róbert egyetemi ta-
nár, Szilágyi György, a Városj 
Tanács titkárságának főelő-

adója és Nagymihály Sándor, a 
szegedi járásbíróság elnöke. 

Ma reggel 9 órakor kerül sor 
a tudományos ülésszak utolsó 
napi rendezvényére, amikor 
Száméi Lajos pécsi egyetemi 
tanszékvezető tart előadást „A 
tanácsok és szerveik működé-
sével kapcsolatos eljárási prob-
lémák" címmel. Ezt vita követi, 
majd Beér János professzor 
zárszavával fejeződik be a 
nagyjelentőségű tudományos 
ülésszak. 

Szép eredmények a Paprikafeldolgozó 
Vállalatnál 

A Szegedi Paprikafeldol-
gozó Vállalat 1955. március 
31-én az I. negyedévi ered-
mények alapján nyerte el az 
élüzem címet. Az élüzem 
cím elnyerése óta dolgozóink 
még jobban dolgoznak. Ápri-
lis havi tervünket a vállalt 
109.6 százalék helyett 113 8 
százalékra teljesítettük. Vál-
laltuk azt, hogy termelékeny-
ségünket 4 százalék helyett 
9.3 százalékkal emeljük. Az 
export-tervek maradéktalan 
teljesítése érdekében vállal-

4 százalékkal 
túlteljesítették májusi 

tervüket 

A Szegedi Közlekedési Vál-
lalat forgalmi dolgozói május 
havi tervüket 20-ig 4 százalék-
ka túlteljesítették. A többi 
üzemrészek is igyekeznek jó-
munkát végezni, hogy a válla-
lat maradéktalanul teljesítse 
tervét. Az anyagcsoport figye-
lemmel kíséri a szakszolgála-
tok felajánlásait és gondosko-
dik a szükséges anyag időben 
való beszerzéséről. 

A forgalmi vezetőség a ké-
sések elkerülése végett agitá-
ciós munkával igyekszik a köz-
lekedési vállalat valamennyi 
dolgozóját nevelni. A közön-
séggel való udvarias bánás-
módra oktatják a Közlekedési 
vállalat dolgozóit. 

Vida György 

tuk, hogy tervünket április 
27-ig befejezzük. Az export-
szállításoknak már április 
25-ig eleget tettünk. 

Májusi tervünket is túltel-
jesítjük. 18-ig havi tervün-
ket 61.5 százalékra teljesítet-
tük. 

Különösen kitűntek jó 
munkájukkal Mohácsi Ká-
rolyné kézicsomagoló, Csej-
tei Istvánné, Sümegi Júlia 
csomagológépkezelő, Varga 
Edit burkoló, Molnár Erzsé-
bet kormánykitüntetett dol-
gozó, Puckó Gyuiáné cslpedő, 
Papdi Ferencné és a 7-es szá-
mú malmi brigád. 

Kovács Jenő 

Készülünk 
a megyei versenyre 

Nagy a készülődés az Uttö-
rőház II. számú modellező 
szakkörében. A megyei verseny-
re készülünk. A nevezési lapo-
kat már kitöltöttük és várjuk, 
hogy milyen eredményt érünk 
e) a nagy versenyen. Róth Fe-
renc szakkörvezető tanár út-
mutatásai alapján javítjuk, ké-
szítjük elő gépeinket. Rózsa 
pajtás, az „Ölyv", Boros paj-
tás „Csókályá"-val, Pereskei 
István „Cinke", Baranyai, Szép-
falusi pajtások és én az „Úttö-
rő 3"-mal akarunk Indulni, 

Lénárt Béla, 
A Juhász Gyula ált. ísk. 

VI. oszt. tanulója 

U| vállalást tellek a Szegedi Nyomda Vállalat 
dolgozói 

Tanulságos 
szegedi körséta 

Tegnap délután három óra 
tájban egy — ma már Sze-
geden mindennapi — kék 
autóbusz különös céllal in-
dult útra a vasutigazgatóság 
épülete mellől. A cél Szeged 
földrajzi sajátosságainak, 
múltjának és — bár különö-
sen hat, mégis nagyon helye-
sen — jövőjének, vagyis a 
város fejlesztés főbb tervei-
nek megismerése volt. Ezeket 
persze a jelenlévő többé-ke-
vésbé — ki-ki foglalkozása 
szerint — ismerték is. Princz 
Gyula egyetemi tanár, Bálint 
Alajos múzeumigazgató és 
Pálfy-Budinszky Endre fő-
mérnök azonban — mert ők 
kalauzolták a csoportot — 
sok érdekes és tanulságos 
adatot, történetet és tervet 
tudott mondani. így azután 
egyre nagyobb érdeklődéssel 
járták a várost a jelenlévők. 

A mántavárossétát — me-
lyet most a szakemberek 
részvételével kísérletképpen 
rendeztek, vasárnaponként 
megismétlik majd a nagykö-
zönség, sőt a tanulóifjúság 
számára is. 

— Két 20 vagouos légszá-
rítópajta és központi kazán-
ház épül közel 2 millió forin-
tos költséggel a Szegedi Pap-
rikafeldolgozó Vállalatnál. 
Gondoskodnak a dolgozók 
gyermekeiről is és részükre 
27 férőhelyes napközi otthont 
létesítenek, amelyre félmillió 
forintot költenek. 

— Az Irinyi János Vegy-
ipari Technikum első osztá-
lyába a felvételi vizsgákat 
szegediek részére május 
26-án, vidékiek részére május 
27-én reggel 8 órától tart ja 
az iskola igazgatósága, Sze-

1952 MÁJUS 20-AN nagy 
veszteség érte a magyar és a 
nemzetközi tudományos éle-
tet. E napon tért örök nyu-
govóra Gelei József akadémi-
kus, a szegedi egyetem orvos-
biológiai intézetének tanára. 

Gelei József 1885-ben szü-
letett Árkoson, apai ágon 
székely középparaszt, anyai 
ágon jobbágy családból. Ele-
mi iskolai évei alatt a falusi 
parasztélet robotját húzza. 
1895-ben a Kolozsvári Unitá-
rius Kollégiumiba kerül, ahol 
8 évig tanul jeles eredmény-
nyel. Ez idő alatt magántaní-
tással keresi kenyerét. Sokat 
foglalkozik a szépirodalom-
mal, és a szépirodalom iránt 
való érdeklődése később is 
megnyilatkozik, midőn a 
„Magyar Nép" című lapot 
szerkeszti. I f jú éveiben igen 
sokat törődik szónoki önkép-
zésével, ennek eredménye-
ként egész életében magával 
ragadta hallgatóságát lenyű-
göző szónoki erejével, ízes, 
zamatos magyar beszédével. 
Hetedik gimnazista korában 
olvassa Darwin műveit, ame-
lyek igen nagy hatással vau-
nak rá. 1902-ben jelenik meg 
első tudományos, saját kuta-
tásain alapuló munkája: „Az 
állatok értelme" címmel Bu-
dapesten az „ÁUatvédelem"-
ben. A szépirodalom mellett 
a rajz iránt is nagy tehetsége 
van. Tanárai e Írét irányban 
akarják továbbképeztetni. De 
éppen a darwini hatások 
eredményeként a természet-
rajz-vegytan szakra iratkozik 
be az egyetemen Kolozsvá-
rott. Apáthy tanítványa lesz, 
aki hamar felfigyel rá és már 
harmadéves korában demon-
strátorrá nevezi ki. így 1905 
óta rendszeresen a biológia 
szolgálatában dolgozik. 1909-
től tanársegéd, 1914-től a 
sejttan magántanára. Különö-
sen szövettani monográfiája 
jelentős ebből az időből. Több 
akadémiai pályadíjat is nyer. 
Az első világháború pályája 
e szakaszát derékba töri. 

APÁTHY ISTVÁN halála 
után, mint ~a -Tudományos 
Akadémia levelező tagja a 
szegedi egyetem nyilvános 
rendes tanára lesz. Szegeden 
ú j intézetet létesít, az „Álta-
lános Állattani és Összeha-
sonlító Anatómiai íntézet"-et. 
Tanítványaiból csakhamar is-
kolát szervez, amely a végié- kája őrzi nevét, 
nyek kutatásában világszer-
te elismert élenjáró szerepre 
tesz szert. Gelei professzor 
alkotó munkássága igen ter-
mékeny, mintegy négyszáz 
dolgozatot jelentetett meg 
magyar, német, francia, an-
gol stb. nyelven. Élettani, fej-
lődéstani, mikrotechnikai ku-
tatásai világhírnévre emelik. 
Előadásaiban lenyűgöző mó-
don tár ja fel hallgatósága 
számára a biológia törvénye-
it, és hatalmas tudását önzet-
lenül adja át. Ennek az ered-
ménye, hogy tanítványai ha 

vannak, és számos kutató és 
oktató munkaterületen fej* 
lesztik tovább örökségét. Tár-
sadalmi állásfoglalását te-
kintve — bár nem volt men-
tes a kor hatásaitól — har-
colt a fasiszta diákszerveze-
tek feloszlatásáért és ország-
szerte nagy feltűnést keltett 
a fasizmus tombolása idején 
egy Hitler ellen tartott rek-
tori beszéde. Sokat dolgozott 
az alföldi szegény diákok ré-
szére létesítendő Alföldi Kol-
légium megteremtéséért. A 
második világháború meg-
semmisíti élete minden szer-
zeményét, élete összes tudo-
mányos dokumentumát, több 
közöletlen, köztük három 
nagy monografikus munká-
ját is. 

A felszabadulást Budapes-
ten köszönti családjával 
együtt. 1945. február 12-én 
gyalog jönnek haza Szegedre. 
Itt az egyetem orvoskarának 
biológiai professzora lesz. W 
sőnek foglalkozik a szovjet 
biológia tanulmányozásával 
és tart erről előadásokat. Ü j 
véglénykutató iskolát szer-
vez. Különösen kiemelkedik 
az a munkája, amellyel a 
véglények (egysejtű állatok) 
életének kutatásait Szsever-
cov szovjet tudás munkamód-
szerével folytatja, és így Sze-
vercov tanát továbbfejleszti. 
Tudományos munkásságát 
haláláig folytatja. Nem tud 
pihenni, mert a munka sar-
kalja. 

A magyar nép tanítója 
igyekezett lenni. Régóta tag-
ja volt már a Magyar Termé-
szettudományi Társulatnak. 
A felszabadulás után belépett 
az Ismeretterjesztő Társulat-
ba és a tudomány népszerű-
sítésében is élenjárt, önként 
ajánlotta fel előadások tartá-
sát az üzemekben is. Sajnos, 
halála megakadályozta ab-
ban, hogy megírja népszerű-
sítő biológiai munkáit. Gelei-
ben a természettudományos 
ismeretterjesztés is egyik 
harcos munkatársát vesztette 
eL 

A MAGYAR TUDOMÁ-
NYOS AKADÉMIA — mely-
nek rendes tagja volt — a 
maga halottjának tekintette 
és így temette el Budapesten 
a Farkas-réti temetőben. Ta-
nítása, munkája nem semmi-
sült meg. Nemcsak 400 mun-

hanem ta-
nítványai s a magyar nép 
szeretete is. Felszabadulás 
utáni életét önéletrajzában a 
következőképpen jellemezte: 
, , . , . í gy indult a nép szolgá-
latában életem negyedik kor-
szaka, ú j teremtő munka 
szolgálatában" s ezt irta to-
vábbá: „ . . . eleven lelkese-
déssel szolgálom azt a demok-
ratikus nevelést, amelynek 
ifjúságom óta eljegyzett híve 
és apostola voltam". A ma-
gyar nép az ő szolgálata és 
lelkesedése iránt életműve 
megbecsülésével, nevének 

ged, Marx tér 7. szám alatt, közöttük ma Kossuth-díjasok 

ladószellemű kutatók, tudó- megőrzésével fejezi ki hálá-
sok és pedagógusok lettek, I iát, 

Jósa Zoltán 

Bizakodva tekintenek a jövőbe az ülíési 
Vörös Csi l lag Termelőszövetkezet tagjai 

A Szegedi Nyomda Vállalat 
dolgozói az élüzem cím másod-
szori elnyerése után sem pi-
hennek babéraikon. A fővárosi 
Révai nyomdát tekintik köve-
tendő példának, amely egymás-
után nyolcszor nyert élüzem 
címet. 

Uj vállalások születtek az 
éves terv túlteljesítésére és a 
minőség megjavítására. !A 
werk-gépszedők hét hónap 
alatt 350 A/5-ös ív szedé-
sét vállalták 2.7-es hiba-
százalékkal. A matematikai 
szedők a múlt évi 260 ívvel 

jenek az eltérő magasságú és 
vastagságú sorok. 

Gabnai János 

Megőrizzük 
az élüzem jelvényt 

Ml, a Szegedi Bútorgyár 
dolgozói a II. negyedév első 
hónapjában készárú termelési 
tervünket 104 százalékra telje-
sítettük, melynek elérésében 
különösen kitűntek Pácsa Já-
nos, Kübekházi 'András ifjú-
munkás, Bodó Mihály, Mogyo-
rósi József, Lantos Ferenc, 

. , „„. „ „ Csikós József, Mészáros Mi-
szemben ez évben 300 B/5-os hállji Molnár Ferencné és a 
ív szedését vallattak, míg a szekrény összeállító brigád 
kéziszedők 15.200 normaora tel* tagjai Molnár Jenő vezetésé-
jesítesét tűzték ki célul. L e í - Az eredmények további 

Tovább kell csökkenteni a fokozásával a dolgozók azt 
hibaszázalékot és .javítani a so-1 akarják, hogy az élüzem jel 

Az űllési Vörös Csillag Ter 
melőszővetkezet tagjai is tud-
ják, érzik, hogy rajtuk van 
falu és a környék szeme. Gaz-
daságuk nem nagy. Mindösz 
sze 182 hold földjük van, s 
ezen 29 taggal dolgoznak. Már 
a múlt évben is szép eredmé-
nyeket értek el a termelésben, 
példásan megművelték táblái-
kat. Az éwégi zárszámadáskor 
az eredményekkel mindenki 
meg volt elégedve, Habár a 
szövetkezetet a nyáron súlyos 
jégkár érte, s emiatt lényege-
sen kevesebb lett az egy mun-
kaegységre eső osztalék, mint 
amennyire számítottak. 'Ez 
azonban nem keserítette el 
őket. Már 

a télen is jól felkészültek 
az idei tavaszi és nyári nagy 
vetési és növényápolási mun-
kákra. Soós Mihály elvtárs, a sítsék. 

tagságot. Jó segítőtársuknak 
bizonyult Peták János brigád-
vezető, aki minden soronlévő 
feladatot, munkát úgy szerve-
zett meg, hogy lemaradás se-
hol ne történjék. 

Az ülíési Vörös Csillag TSZ 
tagjai a kedvezőtlen tavasz elle-
nére is időben végeztek a ve-
tési munkákkal, a szőlők, gyü-
mölcsösök tavaszi ápolásával. 
Emellett az állatállományt sem 
hanyagolják el. A szövetkezet 
lovai, szarvasmarhái, birkái 
igen jó erőben vannak, nagy 
hasznot nyújtanak a közösség-
nek. Nemrégen 15 új anyako-
cát állítottak be, ezzel nagy-
mértékben elősegítették a szö-
vetkezet állatállományának fej-
lődését, s lehetővé vált, hogy 
beadási kötelezettségeiket — 
korábban, mint a falu egyéni 
gazdái — sertésekből is telje-

rok minőségét. Kelemen István 
szedőgépszerelő szorgalmasan 
dolgozik azon, hogy, megszün-

tsz elnöke és Csongrádi Imré-
né, a pártszervezet titkára fá 

vény hosszú időn át díszítse az' radhatatianul dolgoztak azon 

A Vörös Csillag TSZ földje-
in a gépi munkát a pusztamér-

: gesi gépállomás traktorai vég-
üzem bejáratát. | hogy egy közös, nagy családdá, zik. A traktorista elvtársak de-

. Halász Lajos -baráti kollektívává erősítsék a rekas munkát végeznek, de hi-

ba, hogy a gépállomás szakem-
berei, agronómusal igen rit-
kán látogatnak el a termelő-
szövetkezethez, s emiatt nem 
láthatják el a tsz vezetőségét 
kellő szaktanácsokkal, pedig 
erre nagy szükség lenne. Xa-
kus Ferenc, a helyi tanács me-
zőgazdasági előadója azonban 
igyekszik a gépállomásnak pó-
tolni ezt a mulasztását. Csizik 
Ferenc elvtárssal, a tanácsel-
nökkel 

mindig; résztvesznek a 
szövetkezet közgyűlésein, 

értekezletein. Segítenek min-
denben, amiben csak tudnak. 

A tsz tagjai a tanács segít-
ségével szerdai közgyűlésükön 
nagyon sok egyénileg dolgozó 
paraszt is résztvett. A közgyű-
lésen elhatározták, hogy a tsz 
tagjai csoportosan látogatnak 
majd el más szövetkezetekbe is, 
hogy gazdag tapasztalatokat 
gyűjthessenek munkájuk továb-
bi javításához. 

Tokodi Béla 


