
S z o m b a t o n k e z d ő d i k 

a D I V S z v é g r e h a j t ó 

b i zo t t ság i ü l ése 

A DIVSz végrehajtó bizott-
sági tilése szombaton délután 
kezdi meg tanácskozásait a 
parlamentben. Az ünnepélyes 
megnyitáson Non György, a 
MINSz elnöke és Guy de Dois-
suu, a világszövetség elnöke 
mondanak beszédet. 

Kibővít ik 
a Szegedi Kcndcrfouó 
k u l t ú r t e r m é t 

A Sze e II Kenderfonóban az 
flzem munkásainak kibővült a 
kullurlermct. Az átalakítási 
munkálatokat már meg is kezd-
ték. A jelenlegi kultúrházat há-
romszorosára bővilik ki. Lesz 
külön sakk- és olvasóterem, 
könyveket szereznek be, hogy 
kielégítsék a dolgozók kulturá-
lis és szórakozási igényeit Az 
aj kulturliáz kibővítése a közel-
jövőben befejeződik. 
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töeniiy'sSsian! elöatássorazal 
n üzem! muif'ássáii részire 

A Bolyai János Matematikai 
"ársrlar és az egyetemi B61yai 
intézet mennyisé tani előadás-
sorozatot rendezett a szegedi 
üzemi munkások részére. Az elő-
adások ,amelyeken a legfonto-
sal>, alapvető matematikai mű-
veletekre tanítják meg a hall-rfságot, hat hétig tartanak* 

megnyitó előadás május 30-
én, hétfon délután háromnegyed 
fi-kor lesz a Bólvai iDtézét t. 
ezámu tantermében, az Ady-téri 
egyetem II . emeletén. 
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Nagyszabású hang-
versenyt rendez ma este 
a Bartók Béta Szövetség 

A Bortól: Béla Szövetség sze-
ged! csoportja ma, szombaton 
esto fél 8 órakor tartja az Ady-
téri egyetem nagytermében da-
los hangversenyét, amelyen 
előadásra kerülnek a TTódmező-
vásáárhelycn junius 5-én és 
6-án, pünkösd két napján tar-
'lanctó országos zenei ünnepsé-
gek kórusgzámai. A nagvsznb-
básu hangversenyen a külön-
böző szegedi énekkarok hu-
szonegy számmal szerepelnek, 
amelyeken Bcesky Balázs, dr. 
Endrődi Ferenc, Hajabács Ernő 
és Kertész Lajos vezények 
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S s S M M R E K 

Kérjük azokat nz ifjúmunká-
sokat, akik bármilyen idegen 
nyelvet tudnak és "tolmácsnak 
a fesliváha jelentkezni akarnak 
a SzIT központion jelentkezze-
nek mindennap 5—7-ig Horváth 
aai.újy-ulcu, 3. 

Titkári értekezletet tartunk 
ma este 7 órakor a MINSz-szék-
hfizhan. Kérjük az elvtársuk 
pontos megjelenését. 

Ma esto érdekvédelmi fele-
lősök részére érdekvédelmi órát 
tartunk 5—G-ig. 

IFI NAPOKi 

Szombat: Gáagvár dél a tón fél 
1-kor: Tóth Dczsó. Mairínalk. 
délután fél 7-kor: Iíoffmann 
Károly, rosta fél 7-kor: Vuk-
szán László. Felsőváros délután 
8-kor: ltépási Fcreno. 

^ T L i X i T J ^ T i c ; E L B B E 
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Vállalatvezetői beszámoló a DÉMA-han 

Mintha valami kellemes virág-
illat. terjengne a levegőben, oltjan 
élvezettel szívják a DÉMA cipő-
gyár dolgozói az uj kultúrterem-
ben a friss fesíékszagot, Ket-
tős ünnep számukra ez a nap. 
Első alkalommal tarthatnak kö-
zős értekezletet saját kultúrter-
mükben s ma tartja az 1949. év 
első negyedéről — a munkásból 
lett vállalatvezető — Tóth Béla 
elvtárs vállalatvezetői beszámo-
lóját. ! 

Minden szempár a színpadra 
figyel, amikor Tóth elvtárs be-
szélni kezd. Tudják, hogy a Tie-
gyerlévenként tartandó vállalat-
vezetőt beszámoló határkő az 
üzem életében. A múltban csak 
a tőkések sziikkörü igazgatósága 
vett részt az ilyen megbeszélé-
seken. Most igazoiva azt, hogy 
a gyár a dolgozóké, a munkások-
kal együtt tárgyalja meg a vál-
lalatvezető az üzem problémáit. 

Szép és eredményes 

munkáról számol be Tóth elv-
társ. A hallgatók boldog mosoly-
lyal, a jól végzett munka tudatá-
ban gondolnak vissza az elmúlt 
negyedévre J ó és eredményes 
termelésük fényes bizonyítéka a 
gyár kapuja fölött díszelgő él-
üzemjelvény és a bőripari köz-
pont vándorzászlaja. 

Nagy fejlődésen ment keresz-
tül a gyár. Uj gépek, ujabb mun-
kások után ujabb eredmények 
születtek. Januárban nyolcezer 
pár, juntusban pedig már tizen-
hatezer pár cipő készül majd el 
— mondja Tóth elvtárs. Sikerek, 
eredmények után felszínre kerül-
nek a hibák Is, A helyeslés mó-
raja fut keresztül a termen, mi-
kor rámutat a termelést akadá-
lyozó körülményekre. 

Lelkes taps 

csaltam fel, amikor a szezonmun-
ka végleges megszűnéséről be-
szél. Tudják mit jelentett sza-
mukra. Rossz emlékekkel gon-
dolnak vissza valamennyien 
ezekre az időkre. 

Nem tudja befejezni a mon-
datot, amikor a Párt, a magyar 
kommunisták segítségéről beszél. 
Lelkes tapssal éltetik Rákosi elv-
társat és 'a Pártot, 

A lelkesedés és az éljenzés 
csak fokozódik, amikor a válla-
latvezetői megkezdi a nyereségré-
szesedésből jutalmazásra kerülő 
1014 forint kiosztását. Nagy és 
nehéz! feladat volt a DÉMA clpő-
Qyár dolgozói közül kiválasztani 
azt a három dolgozót, akik kö-
zött kiosszák a jutalmakat, mert 
valamennyien jó munkát végez-
tek, 

Elsőnek Bozókl Ferenc élmun-
kás veszi át a jő munkával ki-
érdemelt 400 forintot tartalmazó 
borítékot* | 

Könnycseppek gördü lnek 

arcán, amikor a vállalatvezető 
elismerő szavait hallja. Vele 
együtt örül többi munkatársa Is. 

Néhány hete került a válla-
lathoz a második jutalmazott, 
Jávorka Gyula szabász. Rövid 
munkássága mintaképül szolgál 
az üzem minden dolgozójának. 
Jutalma 319 forint 

Farkas Jőzsefné a harmadik, 
a legeredményesebb munkát vég-
ző nő, Sokoldalú munkájával 
bármelyik férfitársával felveszi a 
versenyt. Régi munkás. Jutalma 
3C0 forint. 

Egymásutánt jelentkeznek a fel-
szólalók, Jáger Lászlőné, Becski 
Hoffner Ferencné, Mind arról 
beszélnek, hogy 

megvalósultak 

Rákost elvtárs szaval. Az urak 
országából a dolgozók hazája 

lett, Szavaikból világosan kitű-
nik, tudják, miért dolgoznak. 
Tudják, saját tulajdonukkal gaz-
dálkodnak, Pálfi Imre az iro-
dai és üzemi dolgozók összefogá-
sáról, Rózsahegyi Ferenc az üze-
mi konyha létesítéséről, ujabb 
gépek beállításáról beszél, 

Alexin Mihály a Llcliman-cl-
pögyár versenykilrtvását Ismer-
teti, amelyet a szakszervezeti vi-
lágszövetség II, kongresszusa al-
kalmából intéztek a DÉMA dol-
gozóihoz. 

Egyöntetű 
kézfclnyujtással 

fogadják el valamennyien. •Al-
tunk elébe minden kihívásnak* 
— hallatszik a hátsó sorokbóL 
De ez a véleménye mindenki-
nek,; ezt bizonyítják a telkes, mo-
solygó arcok, 

A DÉMA dolgozói jól megáll-
ták helyüket az elmúlt negyed-
évben. Ugyanígy meg fogják áll-
nii a jövőben is. Bizonyíték erre, 
hogy május liónap utolsó heté-
ben nemcsak túlhaladták az elő-
irányzott tertaelést, hanem el-
érték a napi 700 pár átlagot, 
amely már a junlusra előirány-
zott 16.000 pár havi átlagának 
felel meg. Ezeknek sz eredmé-
nyeknek tudatában reménytelje-
sen dolgoznak a DÉMA dolgo-
zót Lelkes és szorgallmas mun-
kájukkal építik a szebb és bol-
dogabb Magyarországot, 

(Nagy Pál.) 

K é t w v o d g y e s e g y h á z i r n i n J a g a z d a 

g y a p o t o t m a t a z o s s z © ! 

A fénylő ötágú csillagot, a 
mintagazda kilünfetést nem ad-
ják akármiért. A medgyesegyházl 
Megyeri Istvánná és Ráük And-
rás ts jő munkát végeztek — 
amire mindenki büszke lehet —, 
míg mellükre tűzték a nagy ki-
tüntetést. I 

Igen jó példát szolgáltat a két 
mintagazda a tavaszt munkák el-
végzésében és megmutatják a2t 
is, hogy Igen sokszor helye van 
a termelésben is a közmondás-
nak, »többet ésszel, mint erővel*. 
Megyeri Istvánné és Rálik And-
rás jól használta az eszét, ami-

kor az idén egy kis darab föl-
dön gyapotmagot vetett. 

Lehet, hogy az ősszel még 
nem lesz nagy a termésük, de 
annál biztosabb, több lesz rajta 
a kaszort, mintha a darabka föl-
dön kukoricát vetettek volna. 
Most igen szép a gyapotuk és 
bíznak, hogy kedvező lesz ennek 
a növénynek az időjárás ls, Ha 
jól silserül, az Őss2el zsákszámra 
arathatják a fehér gyapotot: s 
Megyeriné kilenc gyermefeemár 
a sa/dtlermésü gyapotjából ké-
szült gyapottal takaródzhat a tá-
lén, V 

HIRDETMÉNY 

Értesítem az érdekelteket, 
hogy a szegedi főűllnmiigvfsz-
ség a bűnügyekre vonatkozó ira-
tait 1924. év gégéig, az igaz-
gatási ügyekre vonatkozó ira-
tait 1938. év végéig a megonge 
dett kezelési könyveket pedig 
1914. év végéig bezárólag sclej-
ti. A selejtezéssel kapcsolatos 
esetleges kérelmeket nz érdekel 
tek e hirdetmény közzétételé-
től számított 15 nap aJatt ter-
jesszék be hozzám. 

Szeged, 1949 má jus 25. 

Dr. AfdWíth K. Dezső sk. fő-
á l l a iDÜayésZ . 

Zsemberi Sándor és Nagy 
Pélcrnó elvtársak egy kőhaji-
tásnyira laknak egymáshoz. 
Mind a kettőjüknek a falu kü-
zepén van a háza. Zsemberi 
elvtárs elnök, a közösen ter. 
meló szövetkezetben. Nagy 
Pólerné elv társnő pedig a falu 
asszonyainak ügyes-bajos dol-
gát intézi az MNDSz-ben. 

Mindenki isme: i őket a falu-
bnn. A kicsinyek Sándor bá. 
csinak — meg Nagy néninek 
hívják őket. Az idősek pedig 
egyszerűen elvtársnak, vagy 
szomszédnak nevezik a két 
népnevelőt. 

Ilogy is nö ismernék őket 
— hiszen a választások előtt 
végigjárták ugy a felvéget, 
mint nz alvéget. Sokhclyt meg-
fordultak és elbeszélgetlek a 
jövőről a megélhetésről és 
a közelgő választásokról. El-
mentek Kormányos Józsefék. 
hoz is, akik olt laknak a falu 
szélen, a szatyniazi kerület-
ben. 

Éppen esteledett. Kormá-
nyosáé vacsorát főzve beszél-
getett Nagy N fé l émé elvtárs-
nővel, a békéről és arról, hogy 
ezt a Lékét meg kell védeni 

ZSEMBERI 

— mert, mint ahogy Nagynó 
elv társnő mondotta — nem az 
imperialisták liarcmerejére ne-
veljük fiainkat. Mint két csa-
lúdját szerelő anya ebben meg 
is egyezlek. Kormányos gaz-
da pedig szövetkezetről hoz-
ta fel a szót. 

Arról a közösen termelő 
szövetkezeiről, mely felemeli 
a dolgozó parasztot a nyomo-
rúságból. — Hát ami azt il-
leti, bizony csak ez az egyet-
len ut van amely kivezet a 
a paraszti nyomorúságból — 
fejezte be a beszélgetést Kor-
mányos gazda. 

Zsemberi és Nagy elvtársa-
kat mindenki megszerette. 
Mindenütt azzal váltak el tő. 
lük, hogy a választás xilán is 
eljöjjenek. 

Ilt leszünk — mondogatták 
mosolyogva. De maguk is jöj-
jenek el arra mifelénk —, 
hogy együtt mehessünk sza-
vazni — szólt Zsemberi elv-
társ. Mi is olt leszünk — biz-
látták őket. 

És most, a választások ulán 
újból megjelent a két népne-
velő. Megtartották Ígéretüket. 
Eljöttünk, megköszönni azt, 
hogy a Népfrontra szavazlak 
— mondogatták boldogan fct 
falu parasztjainak. Mi azon 
dolgozunk — szólt, Zsemberi 
elvtárs —, hogy még több sze-
gény kisparasztnak tudjunk le. 
hető-égot adni a felemelkedés-
hez. 

Maguk azzal, — hogy a 
Népfrontra szavazlak a saját-
ra aguk és az egész paraszt-
ság jobb jővőjének lehetőségét 
mozdi tolták elő. Hogy a mi 
törekvéseink valóra válljanak 
ahhoz az szükséges, hogy a 
jövőben is még határozottab-
ban mellénk álljanak. Segít-
sék a Magyar Dolgozók Párt-
ját — mely motorja volt en-
nek a nagy választási győze-
lemnek — fejezte be Zsem-
beri elvtárs népnevelő". 

Most pedig gyerünk a köz-
ségháza elé. Nagy örömünnep 
lesz ott ma este. Győzelmi 
ünnepet ül a falu apraja és 
nagyja. 

f- fiesztest -) 
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dorozsmai Rívok 
A dorozsmai íőldművesszővot-

keaet hétfőn reggel egy tűt>* 
kalapácsos darálót indít megk 
amely naponta huszonöt mé-
termázsa terményt darát. A da-
rálót a szövetkezet tagjai hasz-
Hálhatják. A eertéshizla'.ók (m 
tenyésztők terményelt kedve*, 
ménycson darálják meg. A srö-
vetkezet megkezdte • bor fel-
vásárlását la. 

A jővó hét folyamán isméi 

megindul a naposcsibeakció. A 

szövetkezeti tagok a vérvizsgáU 

csibéket 1.10 filléres, a nem 

törzskönyvezett baromfitól szár-

mazókat 90 filléres árban kap-

ják meg előzetes igénylés utján. 

Ab igénylést a MOSzK termelési 

osztályán kell benyújtani. 

— VASÁRNAP reggel 8 Ara-
kor a dorozsmai DÉFOSz heh/t-
ségében hegyi és mezőőri érte-
kezlet tesz a verseny termelésed 
kapcsolatban. 

Dorozsmáa a cukorrépa 

vetés huszonöt százaiékát « 

szárazság következtében njoi 

vetették. A vetéepőtlást méj 

aa esőzések előtt végrehaj-

tották és az elvetett cukorrA 

pamag már ki is kelt. 

A Jég több helyen kórt oko 
zott a gyümölcsösökben. A me-
zőgazdasági igazgatóság s-afe 
értői több környékbeli faluba* 
helyszíni szemiet taitottak H 
megállapitottók, hogy a srvtb 
mölcsök valóban megsérültei^ 
de az esőzések folytán annyin! 
megerősödtek, hogy a károforil 
nagyobb részben * kiheverik H 
csak náíryon kM részük hu* 
la. 

— A DOROZSMAI né/ú bb 

zoliság legutóbbi ülésén elhai 

tározla, hogg a köz-égben tév$ 

serlések legeltetésére csürhét( 

létesítenek, legeltetésre a . M* 

ség 12 tejelőjét haszndljáák. 

Dorozsmin az esőzések ek'.tí 
csak egészen jelentéktelen 
kárt okoztak a rovarok. Á 
kiadós eső az egész határba* 
teljesen elpusztította a rova-
rokat s a vetések szépen fej-
lődnek. ' 

A sertéstenyésztés érdekéi e* 
május 12-én a dorozsmai jérifoj 
24 tenyészkant kapott. Májul 
25-én pedig tia tenyészbikái 
Máliitottak lo a Járásnak és r<i 
zel biztosítva van a dorozsm* 
járás állatállományának fe|frtoi 
sité.se. 

KISTELEKI jWIRÉKI 
A kisteleki Szabadságharcod 

Szövetség vezetősége a helyi 
szabadságharcos zenekar fel-
szerelésének beszerzésére va-
sárnap délelőtt »S a'.adsá jhar, 
cos napot* rendez. Ennek kö-
retében vasárnap délelőtt U 
órától 12 óráig a község fő-
terén térzenét adnak, önkén tea 
felajánlás mellett. Délután 
kilóméteres távon kerékpár* 
versenyt rendeznek. Az e ls l 
három helye/ellet érőmmel dí-
jazza a szövetség. A versenji 
után kedvezményes mozielő-
adás! tartanalt. Bemutatják U 
^Talpalatnyi föld* citnü rilmatj 
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Kislelek község, szarvasiuaA, 

ha állományának felfrissítés^ 

érdedében kérelemmel fordulj 

a földmüvelésügyi miuísztért 

um illetékes osztályához, leél 

tenyészbika juttatásának ércfa 

kében. A földművelésügyi mlí 

nisztériuin Kistelek közséj 

elöljáróságának kérelmét h® 

lyesnek találta, Szerdán déli 

előtt a két tenyészbika mi i 

meg is érkezett a község'*©. 


