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A rúzsai Kiss Imre Tsz-hen: 
Törhetetlen gyermektányér, gyűrhető 

Az új belépők is dolgoznak már tejesüveg és egyéb új műanyagcikkek 
az építkezéseken 

Rúzsa kíd-nyékén mostanában központi telepen egy 600 mé-
taián senki sem várta annyira termázsányi kukorica elraktá-
a szigorú téli hideg enyhülését, rozására^alkalmas górét. Tíz 
mint a Kiss Imre Termelőszö- koca részére fiaztatót is készi-
vetkezet tagsága. A szövetkezet- tenek. A serléshizlalda — mely 
ben elkészült az új esztendei szintén a nyáron épül fel — 
gazdaságfejlesztési terv s a egyelőre 50 hízó számára ké-
lerv szerint a munkához — szül. 
amit vállalt a tagság — már Ebbe 
,-hben a hónapban hozzá k<;!l 
kezdeni. Arról van szó, hogy 
a szövetkezet tagsága felismer-
te: mindaddig nem folytathat-
nak mintaszerű szövetkezethez 

nagy tetszéssel fogadták a szö-
vetkezet vezetőségének azt az 
elgondolását, hogy a jövőben 
— ha a szövetkezet pénzgazdál-
kodás szempontjából a kívánt 
mértékben megerősödik — ha-
vonként, kéthavonként, télen, 

A Belkereskedelmi Minisz- rába tartozik egy polietilén Bizonyára örömmel fogadják 
- tórium vas-műszaki főigaz- doboz, amelynek mintája az majd a háziasszonyok a li-
gatóságának műanyag 

illő gazdálkodást, amíg nincs 40 forint 36 fillér jutott mun 
egy modem berendezéseitkei kaegvségenként a Kiss Imre Tsz-
felszerelt szövetkezeti majorjuk 
S állataik, ingóságaik, beraktá-

osz- ólomkristályra emlékeztet, teres és félliteres tejespalac-
tálván megbeszlést tartott az ezt akár süteményes, ékszer- kokat is. Ezek anyaga olyan 
új cikkekkel foglalkozó bi- vagy piperedoboznak lehet rugalmas, hogy akár gyúrni 
zottság. A tanácskozáson el- használni, ötletes a háztar- lehet. Újdonság még a kü-
dontötték, hogy milyen új tási cukoradagoló készülék lönféle kompótos készlet, a 
műanyag használati tárgya- is, valamint a műanyag polyamid teatojás, a patent 
kat hoznak forgalomba és mokkakészlet, amely törhe- sótartó, a mércés kancsó, ez 
felkérték az ipart ezek gyár- tetlen és igen szép kivitelű, utóbbi liszt, olaj, " t e j és 

nyáron, minden időben na-! tására. Forgalomba kerül majd a egyéb folyadékok mérésére 
íagy építkező mun- g y obb összegű készpénzelőlege- j Az új műanyagcikkek so- hét deciliteres turista pa- alkalmas. Ugyancsak ötletes 

kában már igen szép szám- kel folyósítanak évvégí elszá- lack, melynek záró része a törhetetlen gyermek-ét-
mal vesznek részt olyanok is, molásra a tagoknak. A pénz-! ' egy pohár. Az üveg és a készlet, a hajlékony mű-
akik nemrégen még kívülállók gazdálkodást fejleszteni — mint i sWitrnwt i fliárátt ! pohár anyaga törhetetlen és anyag tányér, amely steriü-
voltak. Zárszámadáskor ugyanis Pilok elvtárs, a szövetkezet el- . u / « f l M t semmiféle sav nem marja, zálható is. 

háztáji földek hasznán felül nöke elmondotta — elsősorban 
indítanak a járdára 

több eladó ám termelésével k i r a k o d ó 
1 '. ,, kereskedőkkel 

belterjesebb 
rozott terméseik széjjel, a szö-
vetkezethez tartozó tanyákon 
vannak elhelyezve. Az idén 
fel akarják építeni — közvet-
lenül a műút mellett — ezt az 
új 

ben. Ez a szám minden jól ki-
gondolt agitációs érvnél jobban 
hatott az egyéniekre. Mosta-
nában 

tíz új taggal 
erősödött 

szövetkezeti majort. 
a közösség. Közülük' nyolcan 
voltak egyéniek, kettő szövet-
kezeti családtag. A környék-

Az építkezéshez államunk is béliek - különösen azóta, hogy között « 
nagy segítséget nyújt. Előljáró- megjelent a szövetkezeti tagok ugyancsak 
iában 200 ezer forintra hosszú- nyugdíjazásáról szóló nyugdíj- vannak'. Mert hiszen mint róo-
lejáratú állami hitelből nagy, rendelet - még többet érdek- k á , 
800 mázsa alma téli tárolására lödnek a tsz dolgai iránt. 

gazdálkodássá I 
akarják biztosítani. 

Rúzsán is nagy verseny van 
most kialakulóban az egyéniek, 
s a szövetkezet között: ki tud 
többet, s jobbat termelni. A 
szövetkezetiek biztosak benne: 
ők lesznek a győztesek. De 
szaporodnak már az egyéniek 

is 

szemben 

az olyanok, akik 
ezen a véleményen 

Különösen fiatalemberek 

mondani kicsi a naggyal 
•ohasem vetekszik komolyan. 
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O d e s s z á b a n kiállításokon, e l ő a d á s o k o n 
ismertetik eddigi e r e d m é n y e i n k e t 

es 
Baráti találkozó szovjet fiatalok 
magyar egyetemisták között — 

alkalmas raktárépület készül. 
Ezzel egyidőben készül majd a 
szövetkezet új nagy szeszfőző 
háza és a központi darálóma-
lom. A tagság úgy döntött, 
hogy egy kisebb kapacitású fő-
részüzemet is építeni kell it.l 
kint a tanyavilágban, s még ezl 
Ls bevették az idei szövetkezet-
fejlesztési tervbe. A szükséges 
építőanyagok nagyobb részét 
már be is szerezték s most A szegedi tanácsküldöttség fordulóján 
leginkább a helyszínre való fu- november 7-i látogatásakor Odesszában több könwtór 
varozással foglalkoznak. Nem- azt tapasztalta, hogy Szeged ban kiállításokon mutatták 
régen szovjet testvérvárosa: Odesz- be a magyar nép fejlődését, 

sza lakói mely barátsággal eredményeit. A z évforduló 
megalakult viseltetnek a magyar nép és 
az építőbrigád. Szeged lakói iránt. 

Ahogy a »Csornomrszka 
melynek tagjai — többnyire fia- Kommuna*, az ukrán nvel-
talok — amellett, liogy olykor . . 
a mezőgazdasági munkában is ^en megjelenő odesszai test-
részt vesznek, vállalták: lelépi- vérlapunk hírül adja, a magyar 
tenek az idén ugyancsak itt a köztársaság kikiáltásának év-

Az első kerületi tanács 
végrehajtó bizottsága szigo-
rú intézkedéssel vet véget 
az utcai raktározásnak, ki-
rakodásnak. A legutóbbi 
végrehajtó bizottsági ülésen 
igen erélyesen tiltakoztak a 
v. b.-tagok. hogy például a 
Mikszáth Kálmán utcában a 
mezőgazdasági gépeket áru-
sító szaküzlet dolgozói a 
gyalogjárdára rakják a gé-
peket. A z egyébként is igen 
keskeny járdán hideg időben 
életveszélyes a közlekedés. 

Sajnos, ez nem egyedül-
I álló jelenség. A szegedi üz-
! letek vezetői előszeretettel 
rakják ki áruikat az utcára. 

I Némely áruda előtt valósá-
' gos áruihegyeket halmoznak 
fel. A kerület igazgatási 

! osztálya ezentúl szigorúan 
; eljár a rendbontó üzletveze-
; lökkel. 

Közel hetvenféle cukrászsíif emény-
kiilönlegesség készül 

a vendéglátó cnkrászüzemeíben 
Az üzemekben is árusítanak a készítményekből 

A múlt évben kétszer is Így van rá eset, hogy a ró-
megrendezett cukrászati ki- kusi kisvendéglőben, a Kos-
állítás eredményeképpen igen suth Lajos sugárúton egy 
népszerükké váltak a Ven- nap ezer forint áru cukrász-
déglátó Vállalat cukrász különlegességeket adnak el. 
üzemének készítményei Sze- Űjdonságnak számít, hogy 
geden. A kiállításokon bemu- a Vendéglátó Vállalat egyes 
tátott újdonságokkal együtt cukrászdáinak alkalmazottai 
mintegy hetven féle cukrász- napközben felkeresik a kö-
süteményt készítenek már az zeli üzemeket és ott a "hely-
üzem jóhírű szakemberei. A színen* szolgálják ki a dol-
készítményekből naponta gozókat. Így a Kárász utcai 
kétszer szállítanak ki a vá- Korzó-cukrászda a Nyomda 
ros legkülönbözőbb pontjai- Vállalatot, a Bőröndös 
ra, a cukrászdákba és ven- KTSZ-t és más vállalatot 
déglőkbe, italboltokba. "patronál*. A Marx téri 

Bár január, február "gyön- "Négylámpás* alkalmazottai 
, , , . .. . . a Szőrme- és Bőrruha Vál-

ge« hónapnak számit, mégis ^ ^ á r u s í t a n a k m a j d 

igen sok fogy el a városban cukrászsüteményeket és édes-
a vállalat készítményeiből, ségeket. 

február 1-éli ! 

Jó dolguk van 
a p á r i z s i k u t y á k n a k . . / 

eredményeit. A z évforduló 
alkalmával üzemekben, in-
tézményekben előadások 
hangzottak el, amelyen 
ugyancsak a magyar nép 
életét ismertették. 

E napokban több találko-
zó jött létre odesszai fiata-
lok és azok a magyar egye-
temisták között, akik jelen-
leg Odesszában tanulnak. 

Bizonyisten megérjük 
egyszer, hogy Párizs fö-
lött felragyog valami 
óriási dicsfény az elő-
kelőség, a divat és az 
egyéb vonatkozású me-
tész kezdeményezések 
isteni jutalmául. Bocsá-
nat, én most nem a 
guberálók, nem az ön-
gyilkosjelöltek, nem a 
Szajna-híd alatt hálók, 
nem a nyomorúságos 
barakklakók Párizsáról 
beszélek, hanem a haj-
frizurakölteményeket vi-
selő hölgyek, a vastag-
pénzű nagypolgárok, az 
unatkozó márkinők, az 
ingyenélő felsőtízezer, a 
kutyát ölelgető nagysá-
gák Párizsáról. 

Nyugodt lelkiismeret-
tel beszélhetek erről, 
mert a minap olvastam 
az egyik külföldi újság-
ban, hogy Párizsban mi-
lyen magas nívót ért el 
az úgynevezett kutya-
kultúra. A francia fővá-
ros ma már azzal is 
"kiemelkedik* a szürke 
európai városok közül, 
hogy van kutyaszülő, 
azaz bocsánat, kölyked-
ző otthona, kutyabölcső-
déje, ' kutyapromenádja. 
kutyaklinikája, kutya-
fürdője, kutyaszabója, 
sőt még kutyatemetőjp 
is. 

De ez még semmi. 
Párizsban ügylátszik, so-
kaknak gondjuk van 
arra, hogy a csaholó 
négylábúak életét vala-
hogy rózsaszínűvé te-
gyék. Kár, hogy a ku-
tyák ezeket a nemes 
gesztusokat nem tudják 
értékelni, de mégiscsak 
tény, hogy Párizsban 
legújabban — a francia 
ölebtulajdonosok óhajá-
ra — megnyílt az első 
kutyafodrászszalon is. 

Képzeljük el, micsoda 

ragyogó perspektíva áll 
a párizsi kutyák előtt. 
(Persze itt is diszting-
válni kell, hogy nem a 
külvárosi nyomortanyák 
csont után vadászó, kor-
góbélű őrzőiről van szó.) 
A nap minden szaká-
ban az előkelő kutya-
vendégek rendelkezésére 
áll tízvalahány alkal-
mazottjával a haj-, i l-
letve szőrmosóval, illat-
szerekkel, kenceficével, 
vegyszerekkel, vágó- és 
nyírószerszámokkal, fes-
tékkel és tükörrel fel-
szerelt ragyogó szalon. 
A jólnevelt kutyakun-
csaft, illetve — bocsá-
nat az alpári kifejezé-
sért — az előkelő öleb-
vendég kedve szerint vá-
logathat a borotválás, 
nyírás, mosás, manikú-
rözés, no meg haj- (par-
don) szőrfestés és egyéb 
fodrászmunka között. 
Persze nem csoda, hogy 
ezt a fodrászműhelyt 
hamar felkapták a di-
vathölgyek, hiszen meg-
értették, hogy ezentúl 
nemcsak saját üstökük 
színét változtathatják a 
divat szerinti valamely 
szivárványszínre, ha-
nem pórázon vezetett 
kísérőjükét is. 

Sokszor elgondolom 
rnióta ezt a hírt olvas-
tam: milyen szerencsét-
lenek például a szegedi 
kutyák. Itt csaholnak 
télvíz idején kutyafürdő 
és kutyafodrászszalon 
nélkül. Csak abban re-
ménykedem, hogy az 
ebek nem tudnak újsá-
got olvasni, s így talán 
sohasem tudják meg, 
hogy milyen nagyszerű 
'övőtől zári a el őket ez 
a maradi, egyáltalán 
nem nagyvonalú tisza-
oarti város. 

Nagy István 

Autótulajdonos kanász 
Világos almazöld színű 

Moszkvics személygépkocsin 
jár ezután munkába Kálnai 
Imre, a mezőtúri Kossuth 
Tsz sertéstenyésztője. Az 52 
éves kanász f iával együtt 
1466 munkaegységet telje-
sített és erre kevés híján 
50 000 forint értéket kapott. 
Jól fizetett a háztáji gazda-
ság is. Ezért úgy határozott, 
hogy a tervezett motorke-
rékpár helyett személygép-
kocsit vásárol. Az új kocsi 
már megérkezett. Egyelőre 
hivatásos sofőr vezeti, mert 
Kálnai csak most ismerkedik 
a gépkocsivezetés tudomá-
nyával. Ugy tervezi, hogy a 
nyáron a sétakocsizáskor 
mór maga vezeti az autót. 

Baráti találkozót rendezett 
a Vendéglátó nütanácsa 

• 

A Szegedi Vendéglátóipari j 
Vállalat különböző egysé- j 
geiben igen sok nő dolgozik. 
Ezek problémáinak megol-
dására mindinkább élénkülő 
tevékenységet fe j t ki a vál-
lalat nőtanácsa. 

Áz elmúlt hetekben felve-
tődött az a gondolat, hogy 
a női dolgozók számára ba-
ráti összejövetelt kellene 
rendezni. Mi annyi segítsé-
get nyújtunk mások szóra-
koztatásához — egyszer szó-
rakozzunk mi is! — mond-
ták. 

Kedden szünnap volt a 
»Tiszavirág«-ban. Kihasznál-
va az alkalmat, a nőtanács 
baráti találkozót szervezett. 
A vállalat KISZ-szervezelé-
nek tánccsoportja népi tán-
cokat mutatott be, azonkívül 
szavalat szerepelt a műso-
ron. Az egybegyűltek igen 
jó hangulatban délután öt-
től egész a késő éjszakai 
órákig igen jól mulattak. 

Bővül a Szegedi Cipőgyár 
cikklistája és exportja 

— Idén több gyermekcipő készül — 
Nagyon fölkapott viselet 

mostanában nők körében az 
elegáns, tűsarkú cipő. Nem-
csak ünnepélyes alkalmak-
kor, hanem a köznapi vise-
letben is sokan hódolnak az 
új divatnak. Ez a jelenség 
arra ösztönözte az ipart, 
hogy az új igényeket kielé-
gítse. Ezért 1958-ban a Sze- tett minden 
gedi Cipőgyár is készít tű-
sarkú női cipőket — hazai 
és külföldi eladásra. Ismét 
gyártanak tűsarkú szandá-
lokat is. A divatos köröm-
cipőket három fazon és több 
szín képviseli majd a cikk-
listán. Márciusban már el-
kezdik az új modellek készí-
tését ós ebben az évben há-
rom-négyezer pár tűsarkú 
cipőt adnak át a hazai ke-
reskedelemnek. 

Bővül az üzem exportja 
is. Eddig mikropórusos tal-
pú női félcipőket nem szál-
lítottak külföldre. Most 

azonban ez a cikkük is meg-
nyerte a külföldi kereskedel-
mi képviseletek tetszését és 
hatvanezer- párat rendeltek 
belőle. A második negyed-
évtől kezdődően ez a szállí-
tás is időszerű lesz. 

Sok panasz volt egy idő-
ben amiatt, hogy nem leile-

esetben bizo-
nyos számú gyermekcipőket 
kapni. Az átmeneti nehézsé-
get az ipar már megszüntet-
te, de további garanciát kí-
ván szolgáltatni arra, hogy 
a jövőben a gyermekes csa-
ládoknak nem okoz gondot 
a száras gyermekcipők be-
szerzése. Ennek érdekében a 
Szegedi Cipőgyár is több 
gyermekcipőt készít idén, 
mint az elmúlt esztendők-
ben. A terv szerint Szege-
den ezer, ezerszáz pár gyer-
mekcipőt gyártanak, de le-
hetséges, hogy tovább növe-
lik ezt a számot. 

M E G H A L T BERKY L I L I 
Berky Lili, a Magyar Nép-

köztársaság érdemes művé- • 
sze, a Magyar Néphadsereg 
Színházának tagja szerdán 
délután elhunyt. Temetéséről • 
később történik intézkedés. I 

Tanulmányútra készülnek 
a szegedi óvón ők 

A szegedi óvónők elhatá-
rozták, hogy a nyár folya-

TEL Á B Ü K K B E N 

Emberek, állatok egyformán érzik a tél mostoha viszonyait. A kecses őzike fut, 
topog a különös, nedves, fehér közegben, a hóban... S a hideg úgy űzi, hogy még 
félénkségét is legyőzi: bepillant a vadászház ablakán — kíváncsian, hogy vajon ég-e 

a tűz a kályhában 

mán tanulmányútra men-
nek és felkeresik az ország 
szép vidékeit. A pénzügyi 
alapot a tanulmányok meg-
rendezéséhez saját maguk 
kívánják előteremteni. Szín-
játszó csoportot, tánccsopor-
tot és énekkart alakítottak, 
s az előadások jövedelmét 
kívánják a tanulmányutakra 
fordítani. A próbákat már 
hetek óta rendszeresen tart-
ják, az énekkart Liptainé, a 

i színjátszó csoportot Erdeiné 
óíónők vezetik. Igen érde-
kes a színjátszó csoport 
programja. Az óvodai gyer-
mekszáj-történetekből szed-
nek össze egy csokorravalót, 
ezt jelenítik meg műsoruk-
ban. Néhány gyermekszáj-
történetet el is meséltek, s 

j az egyiket ízelítőül közre is 
adjuk: 

Az egyik kis óvodásról az 
[ óvodában űrlapot töltöttek 
ki. Az apróság igen tájéko-
zott volt a család ügyeiben 
és meg tudta mondani any-

l jának leánykori nevét. A 
rubrikák kitöltésével még 
nem volt baj, a kicsi oda-
haza mégis gondterhelten 
üldögélt játékai között. A z 
édesanyja megkérdezte, hogy 
mi a hiba. A kislány nem 
mondott semmit, de az any-
ja csak faggatta. Végül is 

I kiderült, hogy a kislány dél-
! előtt óta azon gondolkozik* 
| hogy mi lehet az apja le-
i gényikori neve. 


