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A Demokratikus Nők Nemzetközi Szövetsége Tanácsának 

A DNNSZ tanácsának ülé9Ón va_ 
B'.rnap délelőtt a második napi. 
rendi pontról: a nemzetközi nő-
mozgalom kiszélesítéséről folytat-
ták a vitát. 

A kínai, a nyugatnémetországi, 
angol, indiai, olasz, tuniszi, liba 
r.oni. algériai, ausztriai és izraeli 
küldött felszólalása után Lidia Pet-
rovna szovjet küldött beszédében 
hangsúlyozta, hogy a II. Békevi-
Iágkongregszus határozatai nagy 
lehetőségeket nyújtanak a nemzet. 
kö?i nőmozgalom kiszélesítésére. A 
DNNSZ kötelessége, hogy megkét-
szerezze erőfeszítéseit a nők nem-
zetközi egysége megteremtésére, 
rámulatott arra, hogy a DNNSZ ösz_ 
Bzetéteie és céljai lehetővé teszik 
minden nőnek — tekintet nélkül 
világnézetére —, hogy csatlakoz-
zék a szövetséghez és együtt har-
foljon vele a hókéért. 

A továbbiakban emlékeztetett, 
hogy a DNNSZ tagjainak fárad-
hatatlanul 

le kell leplezniük olyan nő-
szervezetek vezetőségeinek re. 
akciós politikáját, amelyek az 

vasárnapi ülése 
amerikaiak háborús céljait 

szolgálják. 
A DNNSZ munkájában _ folytat-
ta Lidia Petrovna — előtérbe kell 
helyezni a kapitalista országokban 
élő nők és gyermekek életkörül-
mónyeineik megjavításáért folyta-
tott harcot. 

A szovjet nők biztosítják a ta-
nács ülését — fejezte be Lidia Pet-
rovna —, hogy minden erejükkel 
harcolnak a háborús uszítók tervei 
ellen ég megvédik jogukat a boldog 
élethez. 

Jessie Street ausztráliai küldött, 
aki a délutáni ülésen elnökölt, ha. 
tározati javaslatot terjesztett elő 
amelyet az ENSZ gazdasági és szo-
ciális tanácsához intéznek s 

amelyben követelik, hogv a 
francia kormánv vonja viasza 
a DNNSZ, a DÍVSZ cs a Szak-
szervezeti Világszövetség fran. 
ciaországl működésének betil-
tására vonatkozó rendeletét. 

Falcon spanyol küldött felszólí-
totta a világ asszonyait, szervezze-
nek tömegtiitakozásokat a fasiszta 

Csípősségmentes paprika kitenyésztésén 
kísérleteznek Szegeden 

A kitűnő minőségű, csipős sze-
gedkörnyéki paprikát az egész 
országban ismerik. 

A szegedi Mezőgazdasági Kí-
sérleti Intézetben kísérletek foly-
nak, hogy tervszerű kiválasztással 
és keresztezéssel a csipős papriká-
hoz hasonló, 

kemény, és vnstagbőrü, szabá-
lyos alakú, nagy festőanyag 
tartalmú cs egyéb jó tulajdon, 
súgnkkal rendelkező csipősség-
mentes paprikát tenyésszenek 

ki. 
A kísérleteiknél felhasználják a ki-
váló szovjet agrobiológusok ta-
pasztalatait. Liszenkó rámutatott 
arra, hogy egy .növényegyed csak 
a legmegfelelőbb agrotechnikai fel-
tételek és a legtökéletesebb ápolás 
mellett fejtheti ki a benne rejlő jó 
tulajdonságokat. 

A helyes öntözésre vonatkozólag 
kísérleteket folytatnak az intézet-
ben. Érdekes megállapítást vontak 
1© abból a tényből, hogy a mélyeb-
ben fekvő, talajnedvességben gaz-
dagabb vidéken, bár több és kül-

sőleg szebb, de gyengébb minőségű 
paprika terem, mint a szárazabb 
talajú vidékeken. Sokan azt hiszik, 
hogy a paprika állandó öntözése ja-
vítja a minőséget, holott 

a túlöntözés a paprika minő-
ségének rovására megy. Aszá-
lyos időben viszont nagy szük-

ség van öntözésre. 
Ezt bizonyítják az intézőt parcel-
láin végzett kísérletek, Az elmúlt 
aszályos évben az öntözött parcel-
láikon nyolcszor annyi paprika ter-
mett, mint az öntözetlenen. 

A szegedi Mezőgazdasági Kí-
sérleti Intézet kutatói gyakran tar-
tanak előadásokat a dolgozó pa. 
rasztoknak. Legutóbb a paprikáról 
szóló előadáson Obermayer Ernő, 
az intézet kutatója, az egyik dol. 
gozó paraszt hozzászólására vála-
szolva elmondotta, milyen nagy je-
lentősége van a paprika felfűzésé-
nek. A felfűzésnél utóérés követ-
kezik be. Egy hónapi fűzérben való 
utóérés alatt a paprika festőanya-
ga megduplázódik és minősége ez-
által sokat javul. 

Jampeceknek belépni szigorúan tilos 

A Magasépítési Vállalatnéd 13 élenjáró 

dolgozó kapta meg a sztahánovista oklevelet 

Nagy ünnepre készültek a Ma-
gasépftési Vállalat dolgozói. Febru-
ár 2-án, a szakszervezeti taggyűlé-
sen osztották ki 13 élenjáró dolgo-
zónak a sztahánovista oklevelet. 

Iluszta Lajos bádogos és Kend-
rusz Ferenc kőműves 3 hónapi ter-
melési átlaga 159 százalék. Zsembe-
ri Gáspár, Ujfalussi József és Gomb-
kötő János kőművesek 168 százalé-
kos eredményért kapták meg a szta-
hánovista oklevelet. Szélpál Ferenc 
tetőfedő átlagban 178 százalékot 
teljesített. Havricsák György burko-
ló és Márki Ferenc segédmunkás 
180 százalékos átlageredményt ér-
tek cl. Szabó József vasbetonszerelő 

190 százalékra teljesftette normáját. 
Büló Sándor, Benkő Béla, Terhes 
Illés, Retek Mihály ácsok pedig 231 
százalékos eredményükkel érdemel-
ték ki, hogy megkapják a sztahá-
novista oklevelet. 

Ezek a dolgozók a legkifejlettebb 
munkamódszerekkel dolgoztak, és 
nemcsak termelésüket növelik, ha-
nem élenjárnak a munkamódszer-
áladásban is. Igy biztosítják, hogy a 
vállalat minden dolgozója, nemcsak 
hogy teljesiti kongresszusi felaján-
lását, hanem a sztahánovisták és a 
műszaki értelmiség segítségével túl-
teljesítik vállalásukat. 

Franco-kormány elismerése cs kö-
vetek Madridba küldése ellen. 

Alice Piood francia küldött ja. 
vasolta, hogy a német és francia 
nők közös nyilatkozatot bocsássa-
nak ki Nyugat-Németország remi. 
litarizdlása ellen. 

Párttagsági könyv 
A Párttagsági könyv c. szovjet 

film megtanít bennünket az éber. 
ségre. Az ellenség itt bujkál köz-
tünk. A magyar népi demokrácia 
sorra leleplezte a kártevőket, akik 
az imperialisták szolgálaiában áll-
tak, akik a nép iránti gyűlöletük-
ben minden eszközt megragadtak, 
hogy szocializmust építő munkán-
kat meggátolják. 

A Szovjetunióban a 30-as évek-
ben az ellenség fő harci módszere 
a Pártba való beépülés volt. Eb-
ben az időszakban — mely n ml 
viszonyainkhoz is sokban hasonló 
— játszódik le a film. 

Ma az ország minden részében. 
Üzemekben, Iszcsékben, hivata-
lokban, Iskolákban, a dolgozók 
Pártunk kongresszusára készülnek. 
Ma különösen sokat jelent szá-
munkra ez a film. Ezért játsszák 
újból a Szabadság-moziban a Párt-
tagsági könyvet. Megtanít bennün-
ket — párttagokat és pártoiikfvtl-
Ileket, _ hogy éberen őrködjünk 
Pártunk tisztasága felelt, hogv hű-
ségünket, szeretetünket jó és ál-
dozatkész munka mellett fokozott 
éberséggel is be kell bizonyfta-
nunk. Mindnyájan tudjuk, iiogy 
minél nagyobbak eredményeink, 
annál dühösebbek lesznek c'knsé-
gelnk és annál aljasabb módon tá-
madnak. 

Tanuljunk a Bolsevik Párt har-
ci tapasztalataiból. Alkalmazzuk a 
film tanulságait a magyar viszo-
nyokra. leplezzük le az ellenség 
aknamunkáját. Ma a pártkongregz-
szus előtt a film még közelebb 
hoz bennünket szeretett Pártunk-
hoz és a szocializmus építésének 
még éberebb katonájává nevel. 

Cs. Gy. 

Szépítjük, gazdagítjuk 
bábszínházunkat 

Félévvel ezelőtt alakítottuk meg 
bábjátszó és modellező csoportun-
kat s ezekkel foglalatoskodunk 
mostanában. Szépítjük, gazdagít-
juk s átalakítjuk az egyes bábokat 
s új szerepeket tanulunk be, hogy 
minél tanulságosabb mesékkel is-
mertessük meg a Szeged környékén 
lakó pa jtásokat. Mert nemcsak ma-
gunknak játszunk. Kimegyünk 
többször Röszkére, Desskre s a kö-
zeljövőben Szatymazra. is. 

Pajtásaink közül többen minden 
szabadidejüket a bábok között töl-
tik. Pethö László és Gaál Irma sok-
szor még aludni sem mennének el a 
bábok közül, úgy szeretik őket. Ez 
a leét pajtás igyekszik a, többi paj-
tásokkal is megszerettetni az agyag-
ból és fából készült csodababákat. 
Különböző könyvekből többször kis-
előadásokat tartanak Obrázcov és a 
Szovjetunió többi bábjátékosairól s 
lcésö estékig próbálgatják azokat a 
módszereket, amelyekkel a bábjá-
ték elindítói foglalkoznak. 

Lázár István, 
újszegedi gyakJ. isk ifi-vezető. 

J áttalak benneteket. Ott volta-
tok szombaton este a Szege-

di Kendergyár kultúrtermében. A 
többi szépen táncoló fiatalok között 
úgy vergődtetek, mint az eszelő-
sök, akiknek rögeszméjük a fel'ű-
néskeltés. A lábatok néha úgy meg-
rogyott, hogy azt kellett hinnem, 
menten összeestek. Még a csárdás-
ra is valami ormótlan vonaglást 
jártatok és kergebirkák módjára 
zavartátok egymást körbe-körbe. A 
„különleges ízlés" kaptafáján ké-
szült cipőtök vastag sarokvasa úgy 
csattogott a kultúrterem kövén, 
mintha ezer baromból álló csorda 
baktatott volna szaporán az or. 
szágút makadámján este hazafele. 

Amikor pedig a tánc végén li-
hegve abbahagytátok a vergődést, 
sietve mentetek a hatalmas tükör-
höz és hosszan gyönyörködtetek 
magatokban. Ott nevettek rajtatok 
azok a fiatalok, akik tisztán cs vi- * 
lúgosán látják a jövőt, szerény ru-
hában járnak és szépen táncoltak. 
Ök nem üt keresik a feltűnést. Ök 
a munka frontján tűnnek fel a tel-
jesítményükkel. Nevettek rajtatok 
és ti nem veszitek észre. Azt sem 
vettétek észre, amikor itt is, ott is 
haragosan jegyezték mc.g: jamve-
cek! És igazuk volt, Csönadrág volt 
rajtatok, tarka ing, papagáhjszínií 
nyakkendő, csíkos zokni. 

ff n is haragudtam rátok és 
mégis nevetnem kellett, mert 

Önkéntelenül is azok a képek jutot-
tak eszembe, amelyeket a ,.Szabad 
Száj" közöl az elmegyógyintézet-
ből. Nektek nincs helyetek a nor-
mális emberek között. Közveszélye-
sek a partnernőitek, a ..dandy':" is. 
Őket is meg leket ismerni. Egészen 
rövid hajul: van, fülükben öklöm-
nyi klipsz. nyakukban lehetetlen 
mütyürke, fekete spárgára kötve. 
Tánc közben ugyanúgy vonaglanak, 
mint ti s ugyanolyan idióta a tekin-
tetük, mint a tiétek. Arról is meg 
lehet ismerni őket, hogy amikor 
samba, vagy más elmebeteg táncze-
ne helyett egészséges munkásindu-
lót játszik a zenekar, akkor (ez al-
kalommal „Sződd a selymet elv-
társ) kedvetlenül biggyesztik le vas-
tagon rúzsozott ajkukat ugyanúgy, 
mint ti, jampecek. És ez az ajk-
biggyesztés azt jelenti, hogy nektek 
nem tetszik semmi olyan dal, vagy 
induló, amelynek soraiban, ritmu-
saiban a munka — a szép jövő és 
a felemelkedés alapja — a tarta-
lom, az, ami a felszabadulás óta 

húsává és vérévé vált az egész 
magyar dolgozó népnek. A fiatal-
ságnak is! Bizonyíték erre a Sze-
gedi Kender fiataljainak munkája 
is. A Párt I I . Kongreszusának tisz-
teletére versenyt indítottak, A Ma-
gyar Kender fiataljai határtalan 
lelkesedéssel csatlakoztak a ver-
senyhez. 

I\l ólunk a munka becsület és 
' dicsőség dolga" — hirdetik a 

.feliratok mindenütt az üzemekben, 
Ti pedig ezt becsülitek le és gúnyol-
játok ki viselkedésetekkel, szokásai-
tokkal és azzal, hogy még mindig 
Amerikából táplálkoztok. Amikor 
Koreában az imperialisták halomra 
gyilkolják, elevenen temetik el, vagy 
benzinnel leöntve elevenen égetik 
el az embereket, még a gyermeke-
ket is, ti ezeknek a hóhéroknak 
vagytok csatlósai, bolondjai és az ö 
„kvl'úrájuk" tetszik nektek. 

És veled mi van? Igen, veled, 
aki a Szegedi Ruhagyúr üzemfenn. 
tartói között lézengsz. Te sem tér-
tél még észhez? Még mindig jampec 
módjára, mersz megjelenni a Sze-
gedi Kender kultúrtermében, ott, 
ahol néhány nappal ezelőtt a veled 
egykorú fiatalok ültek össze, hogy 
megbeszéljék, hogyan tudják meg 
ünnepélyesebbé tenni február 24-ét? , 
Még mindig nem választottad pél-
daképül Kertes Endrét, aki az 1952. 
év júliusi tervét teljesíti? 

Szegyeid magad — ha ugyan tu-
dod! — És szégyelje magát minden 
hitvány társad, alci még mindég va. 
kon ténfereg közöttünk s aki vagy 
ostoba, vagy gazember. De szégyel-
jék magukat „dandy" barátnőitek 
is, akik egy árnyalattal sem külön-
bek. mint ti! 

1 J ég valamit, kedves USA-fió-
J Icák! Nem vagyunk hajlan-

dók ellenséget, bolondot megtűrni 
magunk között, nem vagyunk haj-
landók nézni a ti kozmopolita le-
génykedéseVeket. Nem tűrjük, hogy . 
betegyétek a lábatokat az üzemek 
kultúrtermeibe, ahol egy-egy gyű-
lés, vagy értekezlet alkalmával nagy 
és szent dolgok születnek. Nem en-
gedjük megrontani azt a fiatalsá-
got, amelynek terve a munka és 
célja a béke. Jegyezzétek meg ma-
gatolcnak, hogy kérlelhetetlen har-
cot indítunk ellenetek és vegyétek 
tudomásul, hogy minden olyan 
helyre, ahol becsületes és öntuda-
tos dolgozók vannak: jampeceknek 
belépni szigorúan tilos! 

((k, l.) 

A csongrádmegyei állami gazdaságok is 
jobb munkával készü nek 

a pártkongresszusra 
Csongrád megye 16 állami iérte, hogy a holdankint előirány-

APROHIRDE1ESEK 
FOGLALKOZÁS 

50—60 év körüli asszonyt eltartás 
céljából szerény házaspár magához 
venne. Cfm a kiadóban. 16699 
BARMIFÉLE irodai munkát elválla-
lok. „Gépelni tudok" jeligére a ki-
adóba. 16705 

ADÁS-VÉTEL 
CSEMEGEPAPRIKA korlátlan meny-
nyiségben kapható. Meinl fiókban, 
Lenin u, 6. 
KET darab márványlap 65 cm hosz-
szú, 50 cm széles eladó. Cím a 
kiadóban. 
KÉT ló után való lőcsös paraszt-
kocsi eladó. Érdeklődni Hajnal-ut-
ca 34 alatt. 
KÉPEIT kereteztcsse Kárpáti kép. 
keretezönél. Mindenféle képek állan-
dóan raktáron Szálin-krt. 53 sz. 
LACZKŐ órás, Széchenyi-tér 9 
Zsótér-ház. Jó árat fizetek kar, 
zseb, ébresztő órákért és szerke-
zetekért 
KESZTYŰ harisnya, divatos kar-
digánok sálak nagy választékban. 
Pau'.uszné, Kölcsei-utca 3. 
KERÉKPÁR varrógép, Írógép Javí-
tása szakszerűen Rádió OKA utal-
ványra, kerékpárgumik, alkatészek 
kaphatók Kelemennél, Kelemen-utca 
II. Mám. $_ 

KARÓRÁT, zsebórát, ébresztőórát 
(hibás is lehet) magas áron meg-
vételre keresek. Fischer órás, Sze-
ged, Klauzál-tér. 
ÍRÓGÉPET kölcsönbe veszek díja-
zással. Törköly, Bolyai János-utca 
20 szám. 16710 
KÖZELELLÖS bőtejű kecske azon-
nal eladó. Tápé, Beák Fcrenc-utca 
7 szám. 16714 
BÓRIMVANY hibátlan eladó. Appo-
nyi Albert-utca 23, udvarban. 16715 
FEKETE női télikabát teljesen jó 
állapotban vékonyabb alakra eladó. 
Hajnóczy-u. 15, 3 kapu, fszt. jobb 
2. ajtó. 16798 

KÉZIKOCSI, csőmenetvágó. cso-
satú. benzines kannák eladók. Ság-
vári Endre-utca 3. Megtekinthető 
1—3-ig. 

LAKÁS 

BELVÁROSI utcai Szoba, konyha, 
előszobás lakás teljesen berendezve 
átadó. Deák Ferenc-utca 24. 16712 
KÜLÖNBEJÁRATU bútorozott szo-
ba azonnal, vagy február 15-rc ki-
adó. Hajnal-aitca 39. 16700 
KISEBB bútorozott szobát keres 
komoly nő belvárosban, „Mérsékelt 
ár" jeligére. 16708 
BÚTOROZOTT szoba kiadó február 
1Ó-W1. Sztálin-kőrút 33, I, 4. 

KERESEK üres lakást, esetleg egy 
szobát. Lehet Újszegeden is. „Ma-
gányos nő" jeligére. 

BELVÁROSBAN különbejáratú bű-
torozott szoba magányos férfi ré-
szére azonnalra kiadó. Cím a ki-
adóban. 16713 

KÜLÖNFÉLÉK 

SZÁNTHÓ cipőüzlet Kigyó-utca 1 
szám alá áthelyezve. 
HÁZHOZ megyek varrni minden-
féle felsőruhát, fehérneműt, kabá-
tot. Szentháromság-u. 36. em. jobb. 
3-án este 5 és 6 óra között Sztálin-
kőrút 56 számtól a Takaréktár-ut-
cáig egy pénztárcát iratokkal és 
pénzzel elvesztettem. Megtaláló illő 
jutalomban részesül. Adja le Út-
fenntartó Vállalat, Takaréktár-utca. 
2 szám alá. 

ELVESZETT egy munkakönyv és 
egy hajóskönyv Csiszár Sándor név-
re szóló. A becsületes megtaláló ad-
ja le a kiadóban, jutalmat kap tő-
lem. 16709 
ELVESZETT egy ncylonháló kulcs-
csomóval. Kérem a megtalálót, adja 
le a siketnémák intézetében jutalom 
ellenében. 16706 

LÓHUSMÉSZÁRSZÉKEMET meg-
nyitottam. Mikszáth Kálmán-utca 1, 
Szobo&zlai-féle üzletbea, XG478 

gazdasága is jobb munkával, 
munkaversennyel késiül a Párt-
kongresszusra. A 16 állami gaz-
daság egymással párosverseny-
ben áll. Ugyancsak párosver-
senybea van az állami gazdasá-
goknak 40 állattenyésztő, mű-
szaki és növénytermesztő bri-
gádja is- A pár»sverseny során 
vállalták a tejhozam növelését, 
újításokkal, észszerű munkával 
az önköltség csökkentését. A 
csongrádmegyei állami gazdasá-
gok eddigi felajánlásaikat már 
közel 50 százalékban teljesítet-
ték. 

A pankotai állami gazdaság-
ban Szűcs Pál traktoros Sztaii-
nyec-mintájú traktorával 180 
százalékos átlagteljesítmény 
mellett 5 nap alatt 100 kat. hol-
don végezte el a mélyszántást. 
A porlasztó helyes beállításával, 
az üresjáratok lecsökkentésével 
és a gép gondos kezelésével el-

zott 19 kg üzemanyag helyett 
csak 12 kg-ot fogyasztott. A 
pankotai állami gazdaság Jőgé-
pésze, Piti János önműködő zsí-
rozó pumpát szerkesztett. A ré-
gi zsírozó berendezéssel a trak-
torok zsírozása műszakonkint 2 
órát vett igénybe- Most ez az 
idő az új pumpával félórára 
csökkent. Szűcs Pál kongresszu-
si felajánlásában vállalta, hogy 
az újfajta zsirozót gépére fel-
szereli és annak segítségéve^ el-
éri. hogy 100 holdon a mély-
szántást négy nap alatt elvégzi, 
tehát az előirányzott 150 óra 
helyett 80 óra alatt felszántja a 
100 kat. holdat. 

A nagytőkéi állami gazdaság 
hat fejőgulyása a pontos idő-
ben való etetéssel és a takar-
mány helyes adagolásával e'érte, 
hogy a gondjukra bízott 86 te-
hénnel a napi fejéri átlagot 7.7 
literről 9.3 literre emelték. 

SZAKSZERVEZETI-HÍREK 

A Textilruházati helyi szakcso-
port február 6-án, délután 5 óra-
kor vezetőségi és bizalmi ülést 
tart. Feltétlen és pontos megjele-
nést kér a Vezetőség 

Az Élelmezési Dolgozók Szak-
szervezete felhivja a tagok fi 
gyeimét, hogy 6 án. kedden dél. 
után fél 6 órakor rendkívüli tag-
gyűlést tart. Tagkönyvét saját 
érdekébein mindenki hozza magával. 

MSZT-HIREK 

MAV nyugdíjasok f. hó 10-én 
este 18 órai kezdettel az Alsóvá-
rosi Kultúrházban műsorral egy-
bekötött filmbemutatót tart az 
MSZT nyugjíja&ok alapszervezete. 
Belépés díjtalan. 

DISZ-H1REK 

Ma este 6 órakor üzemi, területi, 
iskolai és egyetemi DISZ-titkárok 
részére értekezlet. A kiadott je. 

titkár 
Pon. 

lentést az értekezletre a 
elvtársak hozzák magukkal 
tos megjelenést kérünk, 

A havi bélyegelszámolást ma 

estig minden alapszervezet adja le. 

MNDSz-HfREK 

A városi titkárság értesít! a ke-
rületi ügyvezetőket, hogy ma dél-
után 5 órakor a titkárságon érte-
kezletet tart. 

Kivégezték a megmaradt 
három martinsvillei négert 
Vasárnap tovább terjedt az USA-

ban a hét néger meggyilkolása el-
leni tiltakozási mozgalom. A biró. 
ság épülete előtt az egész nap fo-
lyamán több tüntetés zajlott le. 

Hétfőn délben kivégezték az ár-
tatlanul halálra ítélt 7 martinsvil-
lei néger közül az utolsó hármat. 

A kivégzést Richmondban, Vir, 
ginia fővárosában hajtották végre. 


