
Jubileumi 
kötelek 

Tízféle Jubileumi kiad-
vány készül a Kossuth 
Könyvkiadónál a Tanács-
köztársaság közelgő 50. év-
fordulójára. Leninnek a 
magyar tanácskormányhoz 
Intézett leveleit, táviratait 
és beszédeinek a magyaror-
szági proletárdiktatúrával 
kapcsolatos részleteit tartal-
mazza. A Magyar Tanács-
köztársaságról címmel meg-
jelenő gyűjtemény, amely a 
miniatűr kötetek sorát gaz-
dagítja. A Tanácsköztársaság 
idejéből való plakátok gyűj-
teményét album nagyságú 
formában adják kl: a 48 
művészi plakát-reprodukciót 
Bíró Mihály, Vértes Mar-
cell, Nemes—Lampérth Jó-
zsef, Uitz Béla és más jeles 
kortársművészek készítették 
1S18—191Ö-ben. 

A proletárdiktatúra törté-
netének első átfogó, minden 
fontos — katonai, diplomáciai 
államszervezési — részletre 
kiterjedő tudományos feldol-
gozását adják közre Hajdú 
Tibor tollából A magyaror-
szági tanácsköztársaság cím-
mel. Hetés Tibor munkája a 
A magyarországi forradal-
mak krónikája, amely az 
1918—1919-es események 
vezető politikusainak írá-
sait, beszédeit, visszaemlé-
kezéseit. valamint a külföl-
di kortárs-politikusok meg-
nyilatkozásait tartalmazza. 
Münnich Ferencnek a Ma-
gyar Tanácsköztársaságról 
szóló könyve anyagát fele-
sége gyűjtötte össze és Lip-
tai Ervin hadtörténész c'Ő-
szavával rendezték sajtó 
alá. 

(Tudósítónktól.) 

Nem tétlenkednek a pusz-
tamérges! emberek a téli na-
pokon. téli estéken sem A 
közeljövőben a Rizling Ter-
melőszövetkezetbén elnökvá-
lasztásra kerül sor. Élve a 
termelőszövetkezeti demok-
rácia adta lehetőségekkel. 

most íaluszerte elnökjelölő 
gyűléseket tartanak, még-
hozzá januárban. Megkérdik 
ezeken a találkozókon a tag-
ságot, hogyan ls akarja az 
idei esztendőt, s kit tart a 
legméltóbbnak a vezetői 
posztókon Mert a jövő hő-
napban már, február elején, 

Körből négyszög 
Ki nem ismerte — még 

nem ls olyan régen — a kör-
alakú dobozban elhelyezett. 
Mackó nevű — és néhány 
más márkájú — ömlesztett 
sztaniolba csomagolt sajtot? 
S aki ismerte, tudja: a hat 
sajtszelet pontosan illett a 
dobozba, a doboz pedig a 
zsebbe, vagy a táskába, s bi-
zonyosak lehettünk abban, 
hogy a dobozba helyezett 
sajtszeletek mozdulatlanság-
ra kárhoztatottságukban 
megőrizték formájukat, gusz-
tusosak, étvágykeltőek ma-
radtak. 

Az ú j esztendőben azután 
változás következett. Nem a 
szeletes sajt minőségében, 
mert az továbbra is jó, ha-
nem a doboz alakjában. A 
kerek, praktikus alakú do-
boz négyszögletűvé vált, 
ami még nem lett volna baj. 
Elvégre, hatódni kell a kor-
ral, s ha valamit ma jobban, 
korszerűbben lehet csoma-
golni, mint tegnap, hát raj-
ta, s jöjjön az új csomago-
lási módszer, az új doboz. 
Ebben az esetben azonban az 

újítás nem sikerült. Legfő-
képpen azért nem, mert a 
Mackó-sajtszeletek továbbra 
is körcikk alakúak marad-
lak. Ez viszont azzal a kö-
vetkezménnyel járt, hogy a 
sajtszeletek elvesztették „el-
helyezkedési stabilitásukat", s 
alakjuk a leqkülönfélekénpen 
deformálódik, miután állan-
dóan „sétálnak" a dobozban 

A Mackó elnevezésű öm-
lesztett sajt új dobozával 
kapcsolatban tehát meg kel' 
állapítani: a régebbi megol-
dás volt a jobb, a már em-
lített okoknál fogva. De ha 
már mindenáron Újítani kelt 
akkor a tartalom is idomul-
jon a formához, ebben az 
esetben a sajtszéletek alak-
ja is legyen az őket befogadó 
dobozhoz hasonló. Termé-
szetesen az sem válna az új 
Maekó-sajtdobozok hátrá-
nyára, ha — a korábbi, ke-
rek dobozokhoz hason'óan — 
szebben volnának díszítve. 
Így minden bizonnyal kelen-
dőbbek is lennének. 

P. L 

megtartják a zárszámadó 
közgyűlést is. Március elején 
pedig kezébé veszi a közös 
gazdaság irányítását az új, 
titkos szavazás útján megvá-
lasztott, szövetkezeti vezető-
ség. 

Nagy érdeklődés előzi meg 
a legközelebb sorra kerülő 
színi előadást. Január 19-én. 
vasárnap este a művelődési 
házban az ORI rendezésében 
a Szabin nők elrablása című 
zenés bohózat kerül színre, a 
Budapesti Művészegyüttes 
előadásában. 

Népszerűek azok az elő-
adások ls, amelyeket a nők 
akadémiája keretében tarta-
nak a faluban. Eddig már 
három ilyen rendezvényt lá-
togattak, hallgattak végig a 
nusztamérgeslek, amelyeken 
a gyermeknevelésről, a tisz-
taságról, a helyes étkezésről, 
a megfelelő érintkezési fór-
máról, valamint a családi 
Ünnepekről, a régi hagyomá-
nyokról szóltak az előadók 
Esténként 38—38 ember gyűlt 
össze a művelődési otthon-
ban. Legutóbb Január 8-án 
tartották a nők akadémiáját 
a legközelebbit pedig január 
15-én, amikor is a falu tör-
tenetéről, fejlődéséről Lóltör 
Forenc tanácselnök számol 
be. 

Molnár Katalin 

Mechanizmus 
és nyelvtanfolyam 

Olykor a legváratlanabb 
példák bizonyítják, hogy 
tényleg mennyire meg-
pezsdült a gazdasági veze-
tők gondolkodása. Azt már 
jól tudjuk, hogy mi min-
dent kitaláltak az új cik-
ben, s azt is, hogy miképp 
járnak piacnézőbe, hatú-
ron Innen és határon túl 
Az azonban még a mecha-
nizmus-ügyek legavatot-
tabb ismerőinek is újdon-
sággal szolgálhat, hogy 
már nyelvtanfolyamok is 
„szerveztetnek" vállalati 
költségen. 

Restről jött a hír — a 
Tudományos Ismeretter-
jesztő Társulat munkatár-
sai hozták —, hogy egyné-
mely fővárosi gyárigazga-
tó tanárokat szerződtetett 
nyelvkurzusok vezetésére. 
S nemcsak az oktatók dí-
jazására utalt ki szép szá-
mú forintokat, de még 
könyvekét s égyéb szógya-
rapító felszerelést is vé-
tetett. sőt, még az üzem 
legűtthonosabb szobáit is 
átengedte a tanóráknak. 

Mindezt pedig azért, hogy 
külföldi jövés-menésre al-
kalmasabb emberei legye-
nek, olyan munkatársai, 
akik anyanyelvükön szó-
lítják meg a „külországok" 
tárgyalópartnereit. 

Hu nem térülnének meg 
más úton-módon ezek a 
kiutalt forintok, biztosan 
nem a különféle nyelvórá-
kat finanszíroznák velük, 
s legotthonosább szobákba 
is akadna egyéb vendég. 
Úgy látszik azonban — s 
mint a hír hozói mondták, 
egyre több helyen látszik 
úgy —, hogy mind a mű-
szakiak, mind a munkások 
taníttatása nagyon is kifi-
zetődő; népszerűbben szól-
va — megéri I 

Szólni pedig csak azért 
szóltunk erről, hogy ha jó-
nak látják, alkalomadtán 
a szegedi gyárak, üzemei-
vezetői is szánjunak majd 
e nemes célra eev kisebb 
összeget Jó példa ez a 
pesti — legyen is akkor 
ragadós.. 

A. L. 

Afus Ali és társai 
Hazánkban az üzemi cse-
megeszőlő-termesztésnek 

nincs jelentős múltja. Sőt, a 
sok telepítés után a szőlőter-
mesztés összes területéből 
csak 5 százalékkal részese-
dik. Megtalálható nagyüze-
mekben és kiskertekben egy-
aránt. Igaz, exportra is kül-
denek, főleg Gyöngyös vidé-
kéről, de a mezőgazdasági 
termesztési exportnak a cse-
megeszőlő csak nagyon kis 
hányadát jelenti. A magyará-
zatát ott találjuk, hogy az 
árutermelő nagyüzemek ko-
rábban nem rendelkeztek 
elegendő telepítéssel, az 
újabbak pedig most fordul-
nak termőre. De kevés volt a 
bevonható exportképes fajta 
ls. A közismerten kiváló, de 
késői érésű Afus Ali, Ham-
burgi-muskotály csak az or-
szág déli részén érik be biz-
tonságosan. A korai érésű 
Csabagyöngye pedig méltat-
lan mellőzésben részesült 
hazánkban. Az utóbbi öt esz-
tendőben telepített szőlőkben 
leginkább vitatható értékű 
fajták találhatók. 

A hazai nemesitésű faj-

ták, mint a Pannónia kincse. 

Olimpia, Favorit most van-

nak terjedőben. E fajták 

fürtjei jól szállíthatók, bo-

gyóik kiváló minőségűek, jó-

ízűek és korai érésűek. En-

nek ellenére egyre gyakoribb 

az a háng, hogy csökkentik a 

csemegeszőlő-telepítés üte-

mét, sót a meglevő területek 

visszafejlesztéséről ls több-

ször szó esik. Azzal indokol-

ják, hogy termesztése nem 

kifizetődő, az áru kikészíté-

se nagyon költséges lehet. Ha 

nem is nyíltan, ám mégis a 

kiskertek reszortjába utal-

ják e növényt. 

Szegeden piaci napokon azt 
látjuk, hogy korszerű cseme-

geszőlőt a Csabagyöngyén és 
a Szőlőskertek királynéján 

kívül nemigen találunk. Ti-

visznek eladásra. Pedig a 

szegedi kiskertek nagyon hí-

resek árutermesztésükről. A 

rózsa, szamóca, cseresznye a 

városon kívül messzi piacok-

ra ls eljut. Ha az vitatható ls, 

hogy a csemegeszőlő a háztá-

ji kertekben találja meg az 

otthonát, az már vitathatat-

lan, hogy a kiskertek szapo-

rítóanyag-igénye nagy és ezt 

az igényt leginkább megbíz-

hatatlan kontárok elégítik ki. 

Az új faj tatörvény tiltja az 

ellenőrizetlen szaporítóanya-

gok terjesztését, ám azt is el-

várjuk, hogy az ú j hasznos 

fajtákat ne csak a nagyüze-

mek kapják meg az Ultet-

vénytermelő Vállalattól, ha-

nem jusson a kistermelőknek 

is. 

Szegeden ls található tőbb 

kertgazdasági társulás, de 

szakszerűen szervezett sza-

porítóanyag-ellátással sem 

szőlő, sem más gyümölcsfaj-

ták tekintetében nem rendel-

keznek. Ezen változtatni kel-

lene. A háztáji kertek Olt-

ványellátásának megjavításá-

ra nagyon csekély a remény. 

A legtöbb visszaélés ezen a 

téren történik. Pedig Szeged-

nek és a délvidéknek ter-

mesztési adottsága nagyon 

alkalmas arra, hogy a sza-

mócához, vagy az őszibarack-

hoz hasonlóan a kiskertekben 

a csemegeszőlő-termesztés jó 

gazdára találjon. Mert való 

igaz, a csemegeszőlő kézi 

munka igénye nagy. Esős év-

szakban a nagyüzemi ter-

mesztés könnyen ráfizetéses 

lehet. Am a kiskertekben, 

házikertekben megfelelő és 

elegendő munkaerő áll ren-

delkezésre, ami a kora őszi 

napokban leginkább kihasz-

nálatlan. 

Elsősorban a tulajdonosok-

nak kell cseíekedniök, s 

munkájukhoz a mezőgazda-

sági osztály támogatást ad, a 

10 kiskert! traktor nagyon jól 
sikerült kisgép. De inkább 
csak a 2—10 holdas területek 
megművelésére1 alkalmas, il-
letve gazdaságos. Nincsen ki-
forrott konstrukció még ha-
zánkban a pár száz négy-
szögöles háztáji kertek mun-
kájának gépesítésére. Pedig 
ezeket a gépeket külföldön 
már nagyban és viszonylag 
olcsón gyártják. 

A csemegeszőlő termeszté-

se, különösen a ml vidékün-

kön megérdemli azt a figyel-

met és kevés fáradtságot, 

amellyel a fent elmondott 

feladatok megvalósítása jár, 

mert egyrészt értékes a gyü-

mölcs, másrészt külföldön és 

hazai piacokon Jó áron érté-

kesíthető, ugyanakkor a sze-

gedi táj kiskert-tulajdonosa 

it sok örömhöz, kiegészítő jö-

vedelemhez juttatja. 

Fehér Károly 

L á n y o k h á z a 
A lányok háza széljárta 

helyen áll. Frissen beírőcs-
költ falai ott magasodnak a 
„kettes" kórház mögött, s 
a látogatónak, aki be akar 
lépni zöld körfüggönnyel 
védett ajtaján, félig beépí-
tett telkek mellett, járda-
nem-szegélyezte utakon kell 
a három emeletnyi magas 
épülethez kanyarognia. 

Igaz, a lányok háza szél-
járta helyen áll — frissen 
elkészült vaskerítése alig-
ha állja útját a jeges lehe-
letű léglökéseknek —, de 
odabent, a zöld körfüggöny 
mögött, mégis barátságos a 
meleg. A külső is, meg az 
annyi helyen ritka-vendég 
belső l s . . . 

A Kenderfonó és Szövő-
ipari Vállalat leányszállásá-
nak külső melegét az abla-
kok alatt elhelyezett konvek-
torok adják. (Hogy olykor 
hiába kattintgatják egyiket-
máslkat? Kettőzött erővel 
lobog addig a „többiek" 
lángja.) A fontosabbik, a 
belső meleg azonban nem a 
gázcsöveken érkezik. Az Ott 
csiholódlk jószándékú sza-
vakból, örömet szerző tet-
tekből a fényesre mázolt aj-
tók mögött. 

Szeptember elseje óta 
nyílnak-csukódnak ezek az 

pikus ez, az alföldi városok- szakkörök szervezésé^, meg-

ra és falvakra Jellemző, hogy alakulását, munkáját elősegí-

vagy nem termesztenek, tí. Az Iparnak ls van tőr-

vagy csak borszőlőfajtákat lesztenlvaiója. Igaz, a D4K— 
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— Te érted ezt? 
— Mit? 
— Emlékszel, 

annak idején Ga-
lamb Balázs be-
adta az újítást... 

— Emlékszem, 
nagy híre volt. 
Azt mondták, ko-
moly dolog, jóko-
ra summa van 
benne. Meg hogy 
nem is csak újí-
tás, hanem való-
ságos találmány 

— Aztán hoz-
záragadt valahogy 
a dologhoz a fő-
osztályvezető ne-
ve. Vgy kezdték 
emlegetni: benne 
van a Becskereki 
is. Már akkor 

meglepődtem, 
hogy-hogy utólag? 
Utólag ó is hoz-
záújította a ma-
gáét? 

— Miért ne? 
Kolumbusz is föl-
fedezte Amerikát, 
aztán mégse az ű 
nevén futl 

— De itt ennél 
is többről van 
szó, Kovácskáml 
A pénzről, illetve 
a pénzen való osz-
tozásról. Arról 
nem is beszelve, 
hogy most meg 
már benne van a 
főmérnök is. A 
Galamb Balázs— 
Becskereki duóból 
szépen trió lett 
időközben; dr. 
Vöcsök is pénz-
magot kap, úgy 
bizony! 

— Hát ez fan-
tasztikus! Eddig 
azt hittem, hogy 
az újítás csak ad-
dig tart, amíg ki-
találják. 

— Egy csudát! 
A kitaláláson van 
a hangsúly. Ehhez 
pedig, ugye nevek 
kellenek. Külön-
ben ée nem is új 
dolog... 

— ? 
— Karinthy 

már rég megírta: 
„Föltaláltam ma-
gam. Megyek, és 
bejelentem a ta-
lálmányi hivatal-
nak!" Hát itt 
sincs szó egyébről. 
Vannak, akik nem 
fáradnak a kísér-
letekkel, csak 
föltalálják magu-
kat és ezt, termé-
szetesen, bejelen-
tik. Aztán meg ... 

— ... odatart-
ják azt a dolgos 
két kezüket az 
ezresekért 

S. M. 

ajtók a szálló jövő-menő le-
ánylakiónak kívánsága sze-
rint. Eleinte, persze, veit 
néhány hangosabb ktlincs-
zörrenés lg, hiszen idő kel-
lett, míg a sokfelől jött szö-
vőlányok, kurtaszoknyás 
ipari tanulók megszokták a 
szép épülethez illő rendet, 
de újabban már nemigen 
kell szigorúbban szólni Wé-
ber Mihályné gondnoknő-
nek. A három emelet 130 
benépesitője megszokta, 
hogy mind a négyszemélyes 
szobákban, mind a beszél-
gető, főző, vasaló helyisé-
gekben rendnek kell lennie. 

Rendnek — munkaterven, 
házirenden, fegyelmi sza-
bályzaton alapuló „kollégi-
umi" rendnek, 

S rend ls van! Reggel 
kellő Időben ébresztő, aztán 
az ipari tanulókra tanóra, 
és így tovább, a szigorúan 
betartott program szerint. 
Még a városba luszaladgál-
ni sem lehet „gondolok 
egyet" — alapon! Kimenő 
idejük van a szállóban la-
kóknak, s ezt a terminust 
az ipari tanuló sorból mun-
kásnővé lett nagylányoknak 
is be kell tartaniuk. Este 11 
óra — ez a hazatérés végső 
Ideje; s ha valaki ennél is 
tovább akar kapun kívül 
maradni, akkor azt csak 
előzőleg kért engedéllyel te-
heti. 

A szállófegyelem betartá-
sát egyébként a gondnoknő 
Marlka nénin kívül még má-
sok is ellenőrzik: Szegfű 
Lászlóné és Frech Miklósné, 
akik mindketten — akár-
csak Marika néni — diplo-
más tanárnők, „felvértezve" 
a szokatlan szakmahoz 
szükséges sizgorral, rendte-
remtési Ismeretekkel... 

Gondot azért okoznak a 
lányok. Főképp a frissen 
bekerült — az ország min-
den részéből összetoborzott 
— Ipari tanulókkal kell so-
kat foglalkozni, megtanítani 
őket az együttélés meg a 
szakmatanulás legfontosabb 
szabályaira. Az Iskolából ki . 
kerülők azután újabb lélek-
csiszolgatásra várnak. El 
kell többek között magya-
rázni nekik, hogy a hónap 
elején kézbevett fizetés 
nemcsak hatszáz forintos 
pulóverek vásárlására való 
de élni, megélni is tudni kel) 
belőle, s éppígy arra ls rá 
kell döbbenteni őket. hogy 
az a nagyon várt felnőtt-
kor apróbb-nagyobb kalan-
docskái alkalomadtán tény-

leg egy életre szóló, nagyon 
megbánt kalandokká vál-
nak. 

A sok tennivalót nem is 
bírná egyedül a három „tu- . 
nárneni". Hogy munkájuk 
könnyebbé váljon, önkor-
mányzati bizottságot alakí-
tottak a szállóbeli lányok. 
Bizottságot, amely .kormá-
nyoz", fegyelmez, amelynek 
határozataira mindenldnek 
hallgatni kell. Már arra is 
volt példa, hogy ez az ötta-
gú bizottság helyettesítette 
a nevelöket. Ahogy mond-
ják, nem volt rendbontás az 
Ő „uralkodásuk" idején 
sem. . . 

Vendéglátás, udvarlófoga-
dás? Apukák, anyukák per-
sze jöhetnek, s u komoly 
szándékú kísérgetők, gyűrűs 
vőlegények szintén átléphe-
tik a Jól őrzött küszeböt-
De amolyan nagyobb Jövés-
menésre nem volt még pél-
da a szálló majd féléves 
történetében. 

Azaz, hogy olykor mégis-
csak felkeresi a szép épüle-
tet egy fiúcsapat. A MÁV 
Nevelőintézetének kékruhás 
lakói jönnek el a kijelölt 
délutánokon, s nem egyéb 
okból, mint a2ért, hogy a 
szálló ifjabb lakóival együtt 
táncolni tanuljanak. Mert 
még tánciskola ls működik 
a leányszálláson. 

Hogy ezek után tényleg 
Jó-e a négyszemélyes szobák 
lakóinak ienni? Álljon Itt 
befejezésként — s összegező 
véleményként ls — két kis-
lány, a csökmöi Báthory Teri, 
meg a foktői Korsós Kati 
együttes véleménye: „Igen, 
jó itt nekünk, Igazán otthon 
érezzük magunkat!" 

Hát úgy nagyjából Ilyen 
szálláshely ez, a széljárta 
helyen álló lányok h á z a . . . 

AJkácz László 

Hotel 

Délibáb 
A hajdúszoboszlói gyógy-

fürdő területén megkezdték 
a Délibáb Szálló építését. 
Gyorsított ütemben dolgoz-
nak, hogy a nyári főidény-
ben átadhassák rendelteté-
sének a 130 férőhelyes ho-
telt. 
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