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Vasárnap hajnalban
igazítsuk előre
az órákat

kongresszusra

G y o v a i Lajos a városi DISZ-bizottság titkárának nyilatkozata
Szegeden csaknem tízezer hozunk létre
kongresszus
— Még jónéhány hót váFelhívjuk olvasóink figyelDISZ-fiatal készül a június tiszteletére,
laszt el bennünket a kong22-én,
15-i kongresszus méltó kö— Bátran mondhatom, hogy gresszustól, de
fiataljaink mét arra, hogy május
szöntésére. Az előkészületek- ifjúmunkásaink a termelés már azon gondolkoznak, mi- vasárnap lép életbe a nyári idő
ről Gyovai Lajos, a városi motorjává váltak. A szegedi lyen ajándékokat készítsenek. számítás.
A Minisztertanács
DISZ Bizottság titkára a kö- üzemekben ma már 24 ex- A Szegedi Textilművekben határozata értelmében
május
vetkezőket mondja:
port-brigád dolgozik. A Sza- eredeti ötletet
valósítanak 22-én, vasárnap éjjel két óra—• Örömmel jelentem a lámigyárban, a Szőrme- ós meg: díszes albumot készíte- kor az órákat három órára kell
kongresszusnak, hogy napról Bőrruhagyárban,
a Délmaelőre igazítani.
napra elevenebb, lüktetőbb gyarországi
Cipőgyárban
_ _
Ugyancsak vasárnap lép életaz élet szervezeteinkben. Az és az Üj szegedi Kender-Len- neonfényes üzem legkiválóbb be a MÁV nyári menetrendje,
elmúlt három hét alatt 564 szövőgyárban alakult a leg- ifjúmunkásainak fényképei is melynek Csongrád megyei vofiatalt vettünk fel. Legtöb- több export-brigád. A kezük helyet kapnak ebben a kong- natkozásait vasárnapi számunkben városunk büszkeségében, alól kikerülő egyre jobb mi- resszusi albumban.
ban közöljük.
a Szegedi Textilművekben nőségű cipő, ruha, ízletes élelkérték felvételüket. Ennek miszer tovább öregbíti majd
az üzemnek a DlSZ-szerve- a magyar ipar hírnevét. A
Tegnap folytatta tanácskozásit a helyi
zete több mint száz ú j taggal városi DISZ Bizottság elhatáerősödött. Jelenleg csaknem rozta, hogy még nagyobb tanácsok időszerű kérdéseivel foglalkozó ankét
tízezer szegedi fiatal tömörül lendületet, segítséget ad munA Városi Tanács dísztermé- adója és Nagymihály Sándor, a
a DISZ zászlaja alatt s ez a kájukhoz. Havonta megjeleszám tovább növekszik, mert nő ifjúsági folyóiratot indí- ben pénteken reggel 9 órai kez- szegedi járásbíróság elnöke.
Ma reggel 9 órakor kerül sor
a város perifériáin, a Petófi- tunk, amelyben értékeljük dettel folytatódott a helyi takérdéseivel a tudományos ülésszak utolsó
telepen, Felsővároson, Róku- az export-brigádok munká- nácsok időszerű
amikor
son, Alsóvároson és Újszege- ját, terjesztjük a legjobbak foglalkozó ankét. Az érdeklődők napi rendezvényére,
ezúttal is teljesen megtöltöt- Száméi Lajos pécsi egyetemi
den hét ú j alapszervezetet munkamódszerét.
ték a padsorokat. Délelőtt 'Án- tanszékvezető tart előadást „A
talffy György egyetemi tanár tanácsok és szerveik működétartatta meg nagysikerű elő- sével kapcsolatos eljárási probJi párt vezetőszerepe a lémák" címmel. Ezt vita követi,
A szegedi járás fiataljait- képviselik . . . adását
tanácsi szervezetben" címmel. majd Beér János professzor
Az előadáson megjelent Czakó zárszavával fejeződik be a
Kálmán, a Magyar Népköztár- nagyjelentőségű
tudományos
saság Legfőbb ügyésze. Az elő- ülésszak.
adáshoz hozzászóltak
Halász
Pál pécsi egyetemi tanár, Kiss
György, a budapesti Vb. oszTanulságos
tályvezetője,
Tasn&di Lajos,
szegedi
körséta
Szeged város II. kerületének
Vb. titkára, Szentpéteri István
Tegnap délután három óra
és Németi László egyetemi ta- tájban egy — ma már Szenársegédek.
geden
mindennapi — kék
Délután
Martonyl
János autóbusz különös céllal inegyetemi tanár Jí végrehajtó dult útra a vasutigazgatóság
bizottságok
munkamódszerének épülete mellől. A cél Szeged
sajátosságainak,
főbb elvi kérdései" címmel tar- földrajzi
múltjának és — bár különötotta meg előadását, amelyhez sen hat, mégis nagyon helyehozzászóltak
Tóth Lajos, a sen — jövőjének, vagyis a
Legfőbb Ügyészség osztály- város fejlesztés főbb terveivezetője, Árus Tibor, a Békés nek megismerése volt. Ezeket
megyei Tanács Vb. titkára, persze a jelenlévő többé-keToldi Ferenc, az Állam- és vésbé — ki-ki foglalkozása
ROVÓ
JÓZSEF
JAKUS PIROSKA
Jogtudományi Intézet főmunka- szerint — ismerték is. Princz
• sándorfalvi ifjúság küldöttei a DISZ II, kongresszusára társa, Kemenes Béla egyetemi Gyula egyetemi tanár, Bálint
tanársegéd, Pozsonyi István, a Alajos
múzeumigazgató és
Minisztertanács Titkárságának Pálfy-Budinszky
Endre főosztályvezetőhelyettese,
Nagy mérnök azonban — mert ők
a csoportot —
f— Az MSZT fennállása 10. — Kertészett megbeszélés László minisztériumi .osztály- kalauzolták
évfordulójának megünneplé- lesz ma, szombaton délután vezető, Pólay Elemér egyetemi sok érdekes és tanulságos
történetet és tervet
sére a Víz- és Csatornamű- 6 órai kezdettel Horváth Mi- tanár, Kolozsvári Lajos, a Haj- adatot,
vek MSZT-szervezete is ké- hály utca 3. szám alatt, ahol dú-Bihar megyei Tanács Vb. tudott mondani. így azután
szül. Vállalták,
hogy az kiértékelik a téli előadásoltat, titkára, Molnár Tibor, a Ta- egyre nagyobb érdeklődéssel
üzem dolgozóinak családtag- kibővítik a vezetőséget és nácsakadémia tanszékvezetője, járták a várost a jelenlévők.
jait is bevonják szervezetük Szabó Miklós gazdasági ta- Horváth Róbert egyetemi taA mántavárossétát — memunkájába. Eddig már négy nár előadást tart a gyümölcs- nár, Szilágyi György, a Városj lyet most a szakemberek
fák metszéséről.
családtagot szerveztek be.
Tanács titkárságának főelő- részvételével
kísérletképpen
rendeztek,
vasárnaponként
megismétlik majd a nagyközönség, sőt a tanulóifjúság
számára is.
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Szép eredmények a
Paprikafeldolgozó
Vállalatnál
A Szegedi Paprikafeldolgozó Vállalat 1955. március
31-én az I. negyedévi eredmények alapján nyerte el az
élüzem címet. Az élüzem
cím elnyerése óta dolgozóink
még jobban dolgoznak. Április havi tervünket a vállalt
109.6 százalék helyett 113 8
százalékra teljesítettük. Vállaltuk azt, hogy termelékenységünket 4 százalék helyett
9.3 százalékkal emeljük. Az
export-tervek
maradéktalan
teljesítése érdekében vállal4 százalékkal
túlteljesítették májusi
tervüket

A Szegedi Közlekedési Vállalat forgalmi dolgozói
május
havi tervüket 20-ig 4 százalékka túlteljesítették.
A többi
üzemrészek is igyekeznek jómunkát végezni, hogy a vállalat maradéktalanul
teljesítse
tervét. Az anyagcsoport figyelemmel kíséri a szakszolgálatok felajánlásait és gondoskodik a szükséges anyag időben
való beszerzéséről.
A forgalmi vezetőség a késések elkerülése végett agitációs munkával igyekszik a közlekedési vállalat
valamennyi
dolgozóját nevelni. A közönséggel való udvarias bánásmódra oktatják a Közlekedési
vállalat dolgozóit.

Vida György

tuk, hogy tervünket április
27-ig befejezzük. Az exportszállításoknak már
április
25-ig eleget tettünk.
Májusi tervünket is túlteljesítjük. 18-ig havi tervünket 61.5 százalékra teljesítettük.
Különösen
kitűntek
jó
munkájukkal Mohácsi Károlyné kézicsomagoló, Csejtei Istvánné, Sümegi Júlia
csomagológépkezelő,
Varga
Edit burkoló, Molnár Erzsébet kormánykitüntetett dolgozó, Puckó Gyuiáné cslpedő,
Papdi Ferencné és a 7-es számú malmi brigád.
Kovács Jenő

Készülünk
a megyei versenyre
Nagy a készülődés az Uttörőház II. számú modellező
szakkörében. A megyei versenyre készülünk. A nevezési lapokat már kitöltöttük és várjuk,
hogy milyen eredményt érünk
e) a nagy versenyen. Róth Ferenc szakkörvezető tanár útmutatásai alapján javítjuk, készítjük elő gépeinket.
Rózsa
pajtás, az „Ölyv", Boros pajtás „Csókályá"-val,
Pereskei
István „Cinke", Baranyai, Szépfalusi pajtások és én az „Úttörő 3"-mal akarunk Indulni,
Lénárt Béla,
A Juhász Gyula ált. ísk.
VI. oszt. tanulója

U| vállalást tellek a Szegedi Nyomda
dolgozói

— Két 20 vagouos légszárítópajta és központi kazánház épül közel 2 millió forintos költséggel a Szegedi Paprikafeldolgozó
Vállalatnál.
Gondoskodnak a
dolgozók
gyermekeiről is és részükre
27 férőhelyes napközi otthont
létesítenek, amelyre félmillió
forintot költenek.
— Az Irinyi János Vegyipari Technikum első osztályába a felvételi vizsgákat
szegediek
részére
május
26-án, vidékiek részére május
27-én reggel 8 órától tartja
az iskola igazgatósága, Szeged, Marx tér 7. szám alatt,

Emlékezés Gelei Józsefre
1952 MÁJUS 20-AN nagy
veszteség érte a magyar és a
nemzetközi tudományos életet. E napon tért örök nyugovóra Gelei József akadémikus, a szegedi egyetem orvosbiológiai intézetének tanára.
Gelei József 1885-ben született Árkoson,
apai ágon
székely középparaszt, anyai
ágon jobbágy családból. Elemi iskolai évei alatt a falusi
parasztélet robotját húzza.
1895-ben a Kolozsvári Unitárius Kollégiumiba kerül, ahol
8 évig tanul jeles eredménynyel. Ez idő alatt magántanítással keresi kenyerét. Sokat
foglalkozik a szépirodalommal, és a szépirodalom iránt
való érdeklődése később is
megnyilatkozik,
midőn
a
„Magyar Nép" című lapot
szerkeszti. Ifjú éveiben igen
sokat törődik szónoki önképzésével, ennek eredményeként egész életében magával
ragadta hallgatóságát lenyűgöző szónoki erejével, ízes,
zamatos magyar beszédével.
Hetedik gimnazista korában
olvassa Darwin műveit, amelyek igen nagy hatással vaunak rá. 1902-ben jelenik meg
első tudományos, saját kutatásain alapuló munkája: „Az
állatok értelme" címmel Budapesten 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 természetrajz-vegytan szakra iratkozik
be az egyetemen Kolozsvárott. Apáthy tanítványa lesz,
aki hamar felfigyel rá és már
harmadéves korában demonstrátorrá nevezi ki. így 1905
óta rendszeresen a biológia
szolgálatában dolgozik. 1909től tanársegéd,
1914-től
a
sejttan magántanára. Különösen szövettani monográfiája
jelentős ebből az időből. Több
akadémiai pályadíjat is nyer.
Az első világháború pályája
e szakaszát derékba töri.

vannak, és számos kutató és
oktató munkaterületen fej*
lesztik tovább örökségét. Társadalmi állásfoglalását tekintve — bár nem volt mentes a kor hatásaitól — harcolt a fasiszta diákszervezetek feloszlatásáért és országszerte nagy feltűnést keltett
a fasizmus tombolása idején
egy Hitler ellen tartott rektori beszéde. Sokat dolgozott
az alföldi szegény diákok részére létesítendő Alföldi Kollégium megteremtéséért. A
második világháború megsemmisíti élete minden szerzeményét, élete összes tudományos dokumentumát, több
közöletlen,
köztük
három
nagy monografikus munkáját is.
A felszabadulást Budapesten
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 szervez. Különösen kiemelkedik
az a munkája, amellyel a
véglények (egysejtű állatok)
életének kutatásait Szsevercov szovjet tudás munkamódszerével folytatja, és így Szevercov tanát továbbfejleszti.
Tudományos
munkásságát
haláláig folytatja. Nem tud
pihenni, mert a munka sarkalja.

A magyar nép tanítója
igyekezett lenni. Régóta tagja volt már a Magyar Természettudományi
Társulatnak.
A felszabadulás után belépett
az Ismeretterjesztő Társulatba és a tudomány népszerűsítésében is élenjárt, ö n k é n t
ajánlotta fel előadások tartását az üzemekben is. Sajnos,
halála megakadályozta abban, hogy megírja népszerűsítő biológiai munkáit. Geleiben a természettudományos
ismeretterjesztés is
egyik
harcos munkatársát vesztette
APÁTHY
ISTVÁN
halála eL
A MAGYAR
TUDOMÁután, mint ~a -Tudományos
Akadémia levelező tagja a NYOS AKADÉMIA — melyszegedi egyetem nyilvános nek rendes tagja volt — a
rendes tanára lesz. Szegeden maga halottjának tekintette
ú j intézetet létesít, az „Álta- és így temette el Budapesten
lános Állattani és Összeha- a Farkas-réti temetőben. T a nítása, munkája nem semmisonlító Anatómiai íntézet"-et.
sült meg. Nemcsak 400 munTanítványaiból csakhamar ishanem takolát szervez, amely a végié- nítványai
kája őrzi nevét,
s a magyar nép
nyek kutatásában világszer- szeretete is. Felszabadulás
te elismert élenjáró szerepre utáni életét önéletrajzában a
tesz szert. Gelei professzor következőképpen jellemezte:
alkotó munkássága igen ter- , , . , . í g y indult a nép szolgámékeny, mintegy négyszáz latában életem negyedik kordolgozatot jelentetett meg szaka, ú j teremtő munka
magyar, német, francia, an- szolgálatában" s ezt irta togol stb. nyelven. Élettani, fej- vábbá: „ . . . eleven lelkeselődéstani, mikrotechnikai ku- déssel szolgálom azt a demoktatásai világhírnévre emelik. ratikus nevelést,
amelynek
Előadásaiban lenyűgöző mó- ifjúságom óta eljegyzett híve
don tárja fel hallgatósága és apostola voltam". A maszámára a biológia törvénye- gyar nép az ő szolgálata és
it, és hatalmas tudását önzet- lelkesedése iránt életműve
lenül adja át. Ennek az ered- megbecsülésével,
nevének
ménye, hogy tanítványai ha
ladószellemű kutatók, tudó- megőrzésével fejezi ki hálások és pedagógusok
lettek, I iát,
közöttük ma Kossuth-díjasok
Jósa Zoltán

B i z a k o d v a tekintenek a jövőbe a z ülíési
Vörös C s i l l a g Termelőszövetkezet t a g j a i
Az űllési Vörös Csillag Ter

tagságot. Jó

segítőtársuknak ba, hogy a gépállomás szakem-

Vállalat melőszővetkezet tagjai is tud- bizonyult Peták János brigád- berei, agronómusal igen ritják, érzik, hogy rajtuk van
falu és a környék szeme. Gazdaságuk nem nagy. Mindösz
sze 182 hold földjük van, s
ezen 29 taggal dolgoznak. Már
a múlt évben is szép eredményeket értek el a termelésben,
példásan megművelték tábláikat. Az éwégi zárszámadáskor
az eredményekkel
mindenki
meg volt elégedve, Habár a
szövetkezetet a nyáron súlyos
jégkár érte, s emiatt lényegesen kevesebb lett az egy munkaegységre eső osztalék, mint
amennyire
számítottak. 'Ez
azonban nem
keserítette el
őket. Már

A Szegedi Nyomda Vállalat jenek az eltérő magasságú és
dolgozói az élüzem cím másod- vastagságú sorok.
Gabnai János
szori elnyerése után sem pihennek babéraikon. A fővárosi
Révai nyomdát tekintik köveMegőrizzük
tendő példának, amely egymásaz
élüzem jelvényt
után nyolcszor nyert élüzem
címet.
Ml, a Szegedi
Bútorgyár
dolgozói a II. negyedév első
Uj vállalások születtek az hónapjában készárú
termelési
éves terv túlteljesítésére és a tervünket 104 százalékra teljeminőség
megjavítására.
!A sítettük,
melynek elérésében
werk-gépszedők
hét
hónap különösen kitűntek Pácsa Jáalatt 350 A/5-ös ív szedé- nos, Kübekházi
'András ifjúsét
vállalták
2.7-es hiba- munkás, Bodó Mihály, Mogyoszázalékkal.
A matematikai rósi József, Lantos
Ferenc,
szedők a múlt
260 „ ívvel
. , évi „„.
„
Csikós József, Mészáros Mia télen is jól felkészültek
szemben ez évben 300 B/5-os hállji Molnár Ferencné és a
ív szedését vallattak, míg a szekrény
összeállító
brigád az idei tavaszi és nyári nagy
kéziszedők 15.200 normaora tel* tagjai Molnár Jenő vezetésé- vetési és növényápolási munjesítesét tűzték ki célul.
L e í - Az
további kákra. Soós Mihály elvtárs, a
eredmények
Tovább kell csökkenteni a fokozásával a dolgozók
azt tsz elnöke és Csongrádi Imréhibaszázalékot és .javítani a so-1 akarják, hogy az élüzem jel né, a pártszervezet titkára fá
rok minőségét. Kelemen István vény hosszú időn át díszítse az' : radhatatianul dolgoztak azon
| hogy egy közös, nagy családdá,
szedőgépszerelő szorgalmasan üzem bejáratát.
. Halász Lajos -baráti kollektívává erősítsék a
dolgozik azon, hogy, megszün-

vezető, aki minden soronlévő
feladatot, munkát úgy szervezett meg, hogy lemaradás sehol ne történjék.
Az ülíési Vörös Csillag TSZ
tagjai a kedvezőtlen tavasz ellenére is időben végeztek a vetési munkákkal, a szőlők, gyümölcsösök tavaszi ápolásával.
Emellett az állatállományt sem
hanyagolják el. A szövetkezet
lovai, szarvasmarhái,
birkái
igen jó erőben vannak, nagy
hasznot nyújtanak a közösségnek. Nemrégen 15 új anyakocát állítottak be, ezzel nagymértékben elősegítették a szövetkezet állatállományának fejlődését, s lehetővé vált, hogy
beadási kötelezettségeiket —
korábban, mint a falu egyéni
gazdái — sertésekből is teljesítsék.
A Vörös Csillag TSZ földjein a gépi munkát a pusztamérgesi gépállomás traktorai végzik. A traktorista elvtársak derekas munkát végeznek, de hi-

kán látogatnak el a termelőszövetkezethez, s emiatt nem
láthatják el a tsz vezetőségét
kellő szaktanácsokkal,
pedig
erre nagy szükség lenne. Xakus Ferenc, a helyi tanács mezőgazdasági előadója azonban
igyekszik a gépállomásnak pótolni ezt a mulasztását. Csizik
Ferenc elvtárssal, a tanácselnökkel
mindig; résztvesznek a
szövetkezet közgyűlésein,

értekezletein. Segítenek mindenben, amiben csak tudnak.
A tsz tagjai a tanács segítségével szerdai közgyűlésükön
nagyon sok egyénileg dolgozó
paraszt is résztvett. A közgyűlésen elhatározták, hogy a tsz
tagjai csoportosan látogatnak
majd el más szövetkezetekbe is,
hogy gazdag tapasztalatokat
gyűjthessenek munkájuk további javításához.
Tokodi Béla

