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Az idén „apró-bútorokat" is 
készít a Szegedi Bútorgyár 
Héí új modellt most mutatnak be a kereskeilelemnek 

Néhány évvel ezelőtt a 
Szegedi Bútorgyár, minden 
m á s cikkét félretéve, kizáró-
lag festett hálószobabútorok 
készítésébe kezdett. A falusi 
lakosság körében különösen 
keresett volt ez a minőség és 
máig is az. Az évről évre nö-
vekvő termelés ellenére sem 
tud tuk mindig kielégíteni az 
igényeket. Ugyanakkor más 
igény is jelentkezett. Ma m á r 
sokkal népszerűbbek a kom-
binál t garnitúrák. Előnyük, 
hogy darabonként is meg-
vásárolható az ilyen szoba-
berendezés és tetszés szerint 

összeállítható. Ezekből a gar-
ni túrákból viszont máig is 
hiányoznak a kisebb, szüksé-
ges darabok — mint például 
egy fényezett fiókos szek-
rény, könyvállvány, vagy di-
ner. 

A vásárlók igényeit kutat -
va, a kereskedelem ráébredt 
erre és közölte tapasztalatait 
az iparral. Ebből eredően a 
Szegedi Bútorgyár hét mo-
dellt készített az említett bú-
tordarabokból — kétféle ko-
mód-szerű fiókos szekrényt, 
három f a j t a könyvespolcot és 
két változatban dinert. 

Bizottság- vizsgálja felül a 
mintadarabokat és a felül-
vizsgálás után megrendelést 
ad a gyárnak a legsikerül-
tebb, legcélszerűbb darabok-
ra. A fényezett apró búto-
rokból ebben az évben kö-
rülbelül háromezer darabot 
készítenek Szegeden. Egyelő-
re ilyen rendeltetésű szoba-
berendezési tárgyakat más-
hol nem is gyártanak az or-
szágbar>. 

Emellett az üzem továbbra 
is fenntartja a festett háló-
garnitúrák gyártásában ere-
deti kapacitását, sőt tovább 
növeli azt is. 

[Tetszik ez a perzsaszőnyeg? 
; kérdezik Zalahegyi Vilma és Nógrádi Gizella az Újszegedi 

Kender- és Lenszövő Vállalat szövőnői. 
Eláruljuk, kenderből készült. Az Újszegedi Kendergyár 

i készítette különleges vegyi eljárással. A natúrszínű kender-
> anyagra, az üzem régi gyártmányára, úgynevezett film-
: nyomással kerülnek a színtartó, mosás- és kopásálló, tet-
[ szetös keleti minták. Még csak mintapéldányok készültek 
• az üzem legújabb gyártmányából, amelyeket minden bi-
• zonnyal örömmel fogadnak a kereskedelmi szervek, s ha 

megkezdik a nagyüzemi gyártását, a vásárlók is. 

Dr. Doleschalt 
Frigyes 

egészségügyi 
miniszter 

nyilatkozata 

Pénteken temetik* 
dr. Pelru Grozát ; 

A j ö v ő hét e le jén adfák át 
rendel te tésének a szegedi 

„csirkegyárat" 
Már hosszabb ideje épül 

Szegeden az Ilona utcai Hű-
tőház udvarán Csongrád me-
gye, egyben az ország egyik 
legmodernebb csirkekeltető 
üzeme. Az építkezés körüli 
sok huza-vona után végre el-
készült az üzem. Helyeseb-
ben most végzik ra j t a az 
utolsó simításokat. A buda-
pesti Malomszerelő Vállalat 
által készített Gergely-féle 
keltetőgépek műszaki próbá-
ját már megtartották. A jő-: 
vő hét elején kerül sor az 
egész üzem átadására. 

A tizenkét keltetőgépes 
szegedi üzemet egymillió-
kettőszázezer forintos be-
ruházással építették. 

Egyszerre 120 ezer tojás fér 
el a gépekben 40 ezres adago-
lásban, vagyis hetenként 40 
ezer tojást raknak be és 
ugyanennyiből kikelt csibé-
ket szednek ki. Évi termelése 
az üzemnek félmillió napos-
csibe lesz. 

A gépek fűtését elektro-
mos fűtőtestek végzik. 

A meleg levegőt villanymo-
torral haj ta tot t ventillátorok 
mozgatják a keltetőkamrák-
ban. A keltetést 35—38 fok 
hőmérsékleten végzik majd. 
A gépek automatikusan kap-

csolják ki a fűtőtestet, ha 
magasabb a hőmérséklet a 
megengedettnél. Jelzőlámpák 
és csengők hívják majd fel 
a kezelők figyelmét, ha va-
lami rendellenesség támad a 
kel te tőkamrákban. 

Előfordulhat, hogy a köz-
ponti hálózatból esetleg nem 
kapnak áramot, ezért ta r ta -
léknak sa já t áramfejlesztő-
gépet állítottak be. Termé-
szetesen még ez is elromol-
hat. Akkor is lesz még segít-
ség, mer t a tervezők, s épí-
tők erre is gondoltak. Külön 
petróleumlámpák is készen-
létben vannak, csak meg kel! 
gyúj tani őket, s nem lesz 
fennakadás, nem romlanak 
meg a tojások. 

A szegedi »csirkegyár* 28 
munkást foglalkoztat. 

Még nem benn az üzemben 
dolgoznak, hanem kint jár-
nak a szegedi járás községei-
ben, Mórahalmon, Rúzsán, 
Pusztamérgesen és más köz-
ségekben. A termelőszövet-
kezetek, egyénileg dolgozó 
parasztok tyúkja inak vér-
vizsgálatait végzik. 

Ahol betegségmentes tyú-
kokat találnak, csak onnan 
vásárolják meg a tojásokat. 

Fontos kérdésekről 
a szegedi 

Szerdán, tegnap délelőlt fél 9 
órakor egésznapos tanácskozás-
ra gyűllek össze a szegedi járás 
párt a 1 apszervezeteinek t itkárai, 
a KISZ községi vezetői, a n 
párlak tivisták. 

Rózsa István elvtárs, a szege-
di járási pártbizottság titkára 
részletes referátuma alapján 
megvitatták a KTSZ-szervezeleh 
munkája további javításának 
legfőbb feladatait. A KlSZ-nion-
ka tartalmának javításhoz még 
alaposabb útmutatást kell adni-
uk a pártszervezeteknek. Enél-
kiil nem lehetséges a KISZ-élet 
pezsgőbbé tétele. A KlSZ-alap-
szervezeleknek pedig bátrabban, 
hatékonyabban kell szolgálniuk 
a fiatalok szocialista szellemű 
neveléséi, kulturális és szórako-
zási igények kielégítését. 

A tanácskozáson mindvégig 
részt vett és a KISZ-szel kapcso-
latos kérdésekről felszólalt ?«• 

tanácskoztak 
járás pártaktivistái 
hér Lajos elvtárs, az MSZMP 
Csongrád megyei bizottságának 
másod titkára. 

A tanácskozás második napi-
rendi pontjaként a pártmunka, 
a pártszervezetek tömogkapcso-
lala, továbbá az ellenséges mes-
terkedések elleni harc kérdéseit 
tárgyalták. A számos hozzászó-
ló szavaiból kitűnt az is, hogy 
a pártszervezetek következete-
sen munkálkodnak az emberek-
kel való kapcsolataik gazdagí-
tásáért. A vitában a többi kö-
köll kitértek a pártoktatás hely-
zetére és az ezzel kapcsolatos 
teendőkre is. 

A tanácskozás eredményes 
volt és hasznos tapasztalatokat 
adott a pártszervezetek elvi és 
gyakorlati munkájához. 

A dolgozó parasztok örömmel 
fogadják a kelte tőállomás 
munkásait , mert ha tőlük vá-
sárolják meg a tyúktojáso-
kat, a napi piaci árnál ma jd 
jóval többet kapnak tenyész-
felárként A keltetést szezon-
ban a földművesszövetkezet * 
felvásárlói gyűjt ik össze a 
keltetésre alkalmas tojáso-
kat. Természetesen több ter-
melőtől többféle és f a j t a tyú-
kok tojásait szedik össze, 
ezért az eladásra kerülő na-
poscsibék is vegyes f a j t á júak 
lesznek. 

csak később, esetleg évek 
múltán kerülhet sora arra, 
hogy egységes fajtát kel-
tessen a vállalat. 

Az ú j szegedi csirkekeltető 
üzem gazdája a MEZÖÉK. 
Még át sem adták az üze-
met, a vezetők máris hasz-
nos dolgokon törik a fejüket . 
Azt tervezik, hogy 

a csirkekeltető szezon után 
szárításra használják majd 
fel a keltetőgépeket. 

A szegedihez hasonló, kor-
szerű gépekkel felszerelt 
csirkekeltető üzem Szolno-
kon, Debrecenben működik. 
Nemrégen alakították á t a 
pécsit és szerelték fel új , 
modern gépekkel. A szegedi 
ezek közé a legkorszerűbbek 
közé tartozik. Előreláthatóan 
február elején kezdi meg a 
keltetést. 

(Tóth Béla fe lvé te le i 

Leningrádba érkezett 
a magyar pedagógusok 

békevonata 

A magvar oedagúeusok 
háromszáz tagú küldöttségé-
nek békevonata szerdán reg-
gel Kievből Leningrádba ér-
kezett. 

A küldöttség tagjai három-
napos tartózkodásuk alatt 
megtekintik a város neveze-
tességeit, pedagógiai intéz-
ményeit ós találkoznak a le-
ningrádi 

Az utasok sem angyalok 
fr A villamos-bliccelők nyomában — 

Lapunkban nemrégiben "Ej-
nye, kalauz néni* címmel kis 
írás jelent meg arról, hogy egy 
egyetemi hallgató (M. J.) szem-
es fültanúja volt annak, amikor 
egy kislány elmulasztotta a vil-
lamoson megváltani menetje-
gyét. Az első jegyváltási felszó-
lításra a kislány bérletére hivat-
kozott, de nem tudta felmutat-
ni, majd másodszorra az any-
jától kapott forintot kutatta a 
zsebében —, végül mégis jegy-
váltás nélkül akart lelépni a ko-
csiról. Ekkor lépett közbe M. J. 
egyetemi hallgató, aki lovagia-
san kisegítette a kislányt zava-
rából. 

Ennyi az egész történés, 
amely miatt M. J. írása a ka-
lauznőt elmarasztalja, jóllehet a 
kis írásból éppen az derült ki, 
hogy a tények és a körülmé-
nyek a kislány rovására szólnak. 
S a lovagias kisegítés ebben az 
esetben éppen nem dicsérendő; 
mert vérszemet táplál a gyer-
mekben egy űjabb bliccelésre..; 

Ezen eset kapcsán indultunk 
el a villantoson-bliccelők nyo-
mában, mert sajnos, vannak 
ilyenek, méghozzá felnőttek is, 
akik most megfogalmaztatják 
velünk azt, hogy az utasok sem 
angyalok, sőt egyáltalán nem 
azok. 

A fukar végre 
emberére akadt 

Szőreg legfukarabb embere-
ként ismernek az ottaniak egy 
odavalósi embert, aki nemrégi-
ben az autóbusz-jegyen akarta 
megspórolni a napi dohányra 
valót, de azért utazni is akart; 
A (ellépő ellenőrnek először azt 
mondta, bogy a kalauz nem 
kérte még a peronon a jegyet, 
később viszont beismerte, bogy 
megbújt a többi utas háta mö-
gött, mikor időnként a kalauz 
feltűnt. Az utasok nagy derült-
sége kíséretében — bogy a fu-
kar végre emberére akadt — a 
helyszínen fizettettek vele a két-
forintos menetjegyen kívül 10 
forint pótdíjat. 

fc. t f - m toaárar d o W la* 

már körültekintőbb volt. A ta-
nács nevében 50 forintos íénv-
kép nélküli, korlátlan utazásra 
jogosító bérletet váltott, olyan 
béiletet, amellyel a tanács egy 
dolgozója bármikor utazhtrt, 
felszólításra azonban a munka-
adói igazolványt is "mellékelni-
kell. Sz.-né viszont egész család-
jára rendszeresítette a bérletet; 
a (érje, az apósa, ő maga, s az 
anyós furikázott korlátlanul, 
míg egyszer aztán rávesztett — 
éppen az anyós. A kalauz "kí-
váncsi* volt, hogy az idős osz-
szony miért nem ment még 
nyugdíjba, s kérte tőle a mun-
kaadói igazolást is a bérlet mel-
lé. Ekkor derült ki a családi 
"turpisság*, s bizony száz forint 
pótdíjába kerüli a családnak az 
ebül szerzett bérlet. 

Kél ikertestvér — 
egy bérleiiel 

Egy újszegedi vasutas évek 
óta a MÁV-vonalakra érvényes 
igazolvánnyal utazott a villamo-
son, míg egyszer ő is rajtavesz-
tett. Ellenőrzéskor olyan ártat-
lan képpel mondta, hogy össze-
cserélte a villamost a vonattal, 
vagyis nem tudta (?!), bogy a 
villamosra más bérlet járja. 

A fiatalok ogynémelyikénetk, 
főleg iskolások villamoson való 
"blicceléséről* Be is beszéljünk. 
Jónéhány kalauzi jelentés és el-
kobzott villamosbérlet fekszik 
előttünk, amelyek a legcsalafin-
tább "utazási módozatokkal* is-
mertetnek meg bennünket. Bi-
zonyára ezeket a "dokumentu-
mokat* ismerik már a blicc lök 
szülei, az iskolák igazgató) és 
osztályfőnökei, s az értük járó 
büntetést is "elkönyvelték- mái 
különböző formákban. Volna vi-
szont mit felidézni az egyébként 
jóindulatú M. J. egyetemi hall-
gató levelére vonatkozóan egy-
két egyetemi hallgatónak az 
előbbi példákhoz vészesen ha-
sonló, vagy azokat hajazó ese-
téből is. Szólhatnánk kél egy-
testvér ikerlányról, akik olyany-
nvira hasonlítanak egymáshoz, 
•rév* tojás, « azért -is váltot-

tak és utaztak ketten csak egy 
villamos-bérlettel. A papa perj 
sze később helytállt értük a 
"pótjegydíj* kifizetésekor;;; 

A tetejébe 
még gorombás-
kodnak is 

. S egy-egy bliccelő potyautag 
leleplezésekor megesik, hogy á 
leleplezett egyén nemhogy vesz-
teg maradna, hanem, még neki 
áll feljebb, s ilyenkor a legválo-
g»tollal) kifejezések és pimasz? 
kodúsok zúduhiak a munkáját; 
a kötelességét teljesítő kalauzra; 
A közelmúltban ilyen alkalom; 
kor még tettlegességre is sor kei 
rült, hiszen éppen a napokban 
írtuk meg Nagy István tápéi la-
kos esetét, aki részeg állapotban 
megkéselte a kalauzt, mert az 
rendre utasította. V. 7.-né sze-
gedi lakos is alSposan levizsgá-
zott a villamoson váló utazás-
ból. Egy alkalommal úgy neki-
veselkedett a kocsiba nviló toló-
ajtónak, hogy a kalauz három-
szori udvarias felszólítására sem 
lépett arrább, hogy helyet ad-
jon a nagy tumultusban a jegy-
kezelőnek. Később viszont c je-
lenetből támadt hercc-hurcában 
V-né annyira elragadtatta ma-
gát, hogy két pofonnal felelt a 
táskájával igyekvő kalauznak, 
Ördögh Józsefnek. Az eset azóta 
hatósági közeg elleni erőszak 
bűntette miatt bírósági ügy lett; 
bár V-né mindent megtett, bogy 
szívják vissza ellene a feljelen-
tést. Nyelje csak el méltó bün-
tetését. 

Csak úgy átfutottunk — nem 
a kuriózumok filoktatásáérl — a 
kalauzok napi, hivatalos jelen-
téseiből néhányat, csupán azért, 
mert a kalauzok is emberek, sőt 
legtöbb esetben nagyon is azok. 
csak az utasok egynémelyike 
nem akarja tudni, vagy- észre-
venni ezt. Viszont a közlekedési 
rend védelme mindannyiunk kö-
telessége, utasoké és kalauzoké 
egyaránt. 


