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Ccsel milliószámra 
A Szegedi Ecset- és Sep-

rügyár 1957-ben szállított 
először kisebb mennyiségű 
ecsetet külföldre. A szege-
di íestőalkalmatosságok már 
tw elsó bemutatkozáskor jól 
szerepelte*, s a gyár rend-
szeressé tehette exportját. 
Alyannylru, hogy az ecset-
termelés évről évre növek-
szik, az exportmegrendelé-
sek azonban még ennél ls 
nagyobb Igényeket állítanak. 
Az ARTÉX szakemberei 
szerint a szegedi gyár teljes 
ecsetteimelését eladhatnák 
külföldön, ha akarnák, de 
erre nem kerülhet sor, mert 
a hazai megrendelések is 
rohamosan emelkednek. 

A mai ecsetkészítés ha-
gyományos technológián ala-
pul. Az évtizedek folyamán 
nem ls változott lényegében 
a módszeV, az alapvető mun-
kafolyamatok ma is ugyan-
azok, mint régen, a kézmű-
v s e k műhelyében. A Kos-
suth Lajos sugárút 109. 
szám alatt működő üzemé-
ben azunbain a regi ecset-
kisiparosok nem találnák 
föl magukat: gépeket kap-
csoltak a technológiai lánc-
hoz, korszerű, nagyteljesít-
ményű automaták vették út 
az ember szerepét. A sok 
mozzanatból álló munkát 
eddig mintegy 70 százalékig 
Képesítették, főleg import-
szerszámgépek segítségével. 

Hogyan születik az ecset? 
A legfontosabb anyag a 
szőr. Kínából. Mongóliából, 
a Szovjetunióból és Japán-
ból származik. (Kínából 
disznósörte, Mongóliából ló-
szőr és marhafarokszőr, a 
Szovjetunióból lószőr, m(g 
Japánból a póniszőr.) Elő-
ször a szőr-anyagot gondo-
san ellenőrzik, majd az ecset 
méreténe* megfelelően ki-
mérik. Az egy-egy ecsetre 
való szőrre aztán bádoghü-
velyt húznak, majd külön-
leges ragasztóval — fenol 
vagy epoxl gyantával — szi-
lárdan rögzítik. Ezután a 
..fej" szárítóba, majd a tisz-
títóba kerül, végül afféle 
„fodrászmódra", megnyír-
ják. Az utolsó műveletek 
során kerül az ecset fejé-
re a nyél, majd az elkészült 

termen.-, tízesével csomagol-
ják. A termelésben eddig a 
legnagyobb gondot az időn-
ként előforduló szór vagy 
nyélhiány okozta. Az utóbbi 
mia. , megpróbálkoztak a 
műanyagnvel készítésével ls. 
Az eddigi tapasztalatok azt 
bizonyítják, hogy a kísérle-
tezők Jó úton járnak. Az 
ecsettermelést valószínűleg 
ezzel a módszerrel alaposan 
növelhetik. Az ecsetgyár 
éppen ezért arra készül, 
hogy géppel házilag készít-
sen műanyag-ecsetnyelet. 

Jelenleg a szegedi ecset az 
NSZK-ba, Angliába, a Szov-
jetunióba, Romániába, Szu-
dánba, Szíriuba, Kenyába, 
és Ceylonba ' ju t el. Tavaly 
1 millió 250 ezer darab szál-
lítására kötöttek szerződést, 
s ez a mennyiség 1970. de-
cember 31-ig Szegedről a 
megrendelőkhöz jut. Jövőre 
még ennél is többre vállal-
kozott a. gyúr: 1 millió 400 
ezer darabot exportál. Az 
ARTEX az ecsetet 9aját 
számlájára vásárolja, majd 
külföldön értékesíti, tehát a 
szegedi gyárnak minden 
szállítmányért azonnal fizet-
nek. Vajon milyen előnye 
származik igy az exportból 
uz ecsetüzemnek? Az, 'hogy 
az export révén részben az 
ARTEX segítségével na-
gyobb lehetősége nyílik a 
korszerűsítésére, a technoló-
gia gépesítésére. Az ARTEX 
ugyanis támogatást ad gép-
vásárlásokhoz, s mivel Ma-
gyarországon ecsetipari be-
rendezéseket nem gyártanak 
és nem is árusítanak, a kor-
szerűsítésnek jelenleg ez az 
egyetlen útja. A fejlesztésre 
egyébként nagy szüksége 
van az üzemnek, hiszen kül-
földön komoly versenytársai 
vannak a szegedi ecsetnek. 
Mivel Kínában olcsó a szőr-
anyag, a külföldi piacokon 
a legnagyobb versenytárs a 
kínai ecset Igaz, a magyar 
termékek tetszetősebbek, 
szebbek, de ahhoz, hogy áll-
ni tudják a versenyt — a 
szegedi ecsetet gazdaságo-
sabban kell gyártani, az 
ecsetgyártás önköltségét a 
lehetőség szerint csökkente-
ni kelL 

Szezon közepén 
Kistelek népműveléséről 

Járásunk, nagyközségeink 
több közös vonása között va-
lahol az élen jár; hogy 
egyiknek sincs mai igénye-
inknek és holnapi elképzelé-
seinknek megfelelő kultúr-
háza. Az is. közös természe-
tesen, hogy szinte mind-
egyiknek tervezik évek óta 
az újat, jobbat, de marad 
mindig. Most mégsem azért 
mentünk Kistelekre, hogy 
erre a nyilvánvaló hiányra 
újból felhívjuk a figyelmet, 
azt akarjuk inkább elmon-
dani, hogy ebben az áldat-
lanul nem kultúrháznak 
való épületben merre lép a 
népművelés. 

Ml kell ahhoz, .hogy lép-
jen egyáltalán? Elképzelés 
— és energia az elképzelés 
megvalósításához. Rövideb-
ben : , valóban népművelő 
igazgató. 

A mugam régi gondolatait 
is előszedhetem legnagyobb 
nagyközségünk kultúrházá-
ról szólva. Amikor Szilagyi 
János ide jött igazgatónak, 
ükkor támadtak aggodalma* 
ím. Nullponton állt akkor 
a népművelés. Ki lehet-e ló-
dítani ebből a tétlenségből 
ilyen rossz épületben akkor, 
amikor jobban fölszerelt 

kultúrházak ls többet szun-
dikálnak, mint amennyit 
ébren vannak? Boldogul-e 
itt olyan igazgató, akinek 
bogara az aniatőt'izmus — 
leginkább a színjátszás és 
Irodalmi színpad —, akkor, 
amikor népművelők beisme-
rése szerint is éppen ezen a 
mozgalmon ütötte a legna-
gyobb léket a televízió? 

A jogos aggodalmakról is 
bebizonyíthatja néhány év, 
hogy alaptalanok voltak. 
Kistelek amatőr színjátszóit 
országosan is számon tart-
ják a legjobbak között, bá-
ziscsoportnak tekintik. A 
cím rangos munkát tükröz, 
de a munka célja mégis-
csak az, hogy a kistelekiek 
gyarapodjanak általa. Ebben 
az esetben a kétféle szem-
pont szorosan egymás mellé 
zárkózik. Alapelvként azt 
szögezték le, hogy a gyer-
mekszínpad, a diákszínpad 
és a klubszínpad ne egy-egy 
előadással készüljön csupán, 
ne pillanatnyi hatások rabja 
legyen, szeressék meg első-
sorban az Irodalmat, próbá-
ik és munkáik soréin, a 
színházat, és ragasszák át ezt 
az irodalomszeretetet kö-
zönségükre is. Ezzel az el-

képzeléssel juthat csak szó-
hoz amatőrcsoport mostaná-
ban. # > 

, Van persze "egy fotós zuk-
kör is Kisteleken, újru él és 
változatlan energiával dolgo-
zik az úttörők fúvószeneka-
ra, példázva, hogy hosszú 
életének titka itt Is a vezető 
töretlen lelkesedése — Jön-
nek az úttörők és fiatalok 
hétről hétre bélyeget gyűj-
teni. sakkozni, van ifjúsági 
klubjuk, két zenekaruk, 
néptánccsoportjuk azonban 
most szorulna legtöbb biz-
tatásra. A község ismeretter-
jesztő sorozatának már nem 
találtak helyet a kultúrház-
ban, viszont örömmel szö-
vetkezett lebonyolítására a 
diákotthon. Irodalmi esteket 
a könyvtárosok segítségével 
rendeznek hónapról hónap-
ra, a könyvtárban. 

A kultúrház, a diákotthon 
és a könyvtár együttes mun-
kája kedvező képet ad tél 
derekán, szezon közepén 
Kistelek népműveléséről. 

H. D. 

Baleset 

Űj máj alkoholistáknak 
Az ötödik európai kísér-

leti sebészeti kongresszuson 
Roger Benichoux doktor ki-
mutatta, hogy egy kis darab 
lépnek a májba történő át-
ültetése révén gyógyítható 
a májzsugorodús. Az ered-
mények igen biztatóak. A 
sebészeti beavatkozásnak 
alávetett tizenegy személy 
már ismét dolgozik. Az ope-
ráció könnyű és a beteg jól 
tűri. A baloldali májlebeny-
be egy előzetesen elkészített 
léplebenyt Iktatnak. Az át-
ültetett testrészben megnö-
vekvő vérkeringés révén re-
generálódik a zsugorodott 
máj. 

Mielőtt ezt a műtétet em-
beren is elvégezték volna, 
60 kutyán és 20 nyúlon pró-
bálták ki. Nyilvánvaló, hogy 
ennek a műtétneík a "sike-
réhez teljes önmegtartózta-
tásra van szükség az alkohol 
vonatkozásában. 

99 Meztelen várakozás €€ 

A napokban az 
SZTK-"ban voltam 
mellkasi röntgen-
útvilágításon. A 

röntgenrendelő 
aj ta jára kl van 
írva: „Rendelési 
idő 7.30-tól 19.30-
ig". Mivel időn 
belül, vagyis 14.30-
kor értem oda, a 
már ott lévő be-
tegtársammal a 
kifüggesztett uta-
sítás szerint be-
mentünk a vetkő-

zőfülkébe, s an-
nak rendje-módja 
szerint levetkőz-
tünk és vártunk 
Egy jó félóra 
múlva, megunva a 
várakozást, ko-
pogtam az ajtón, 
de bizony még 

rendreutasítás-
ban sem részesül-
tem. Erre benyi-
tottam a rendelő-
be, de ott a sö-
tétségen kívül 
senki sem volt. 
Mit tehettem? Ki-
olvastam egy ná-
lam levő újságot, 
és tovább vártam. 

Végre jött egy 
asszisztensnő és 
elkérte a beutaló 
lapot. 15 óra 20 
perckor szólítot-
tak. Tehát 50 per-
ceg „meztelen vá-
rakozás" után be-
jutottam a rönt-
gengép elé és — 
csodák csodája! — 
még egy enyhe 

mellhártyagyul-
ladást sem állapí-

tottak meg. (Nem 
tudom, az Ideges-
séget a röntgen 

klmutatta-e?) 
Kérdezem ezek 
után: miért kell 
egy folyamatos 
rendelésnél, ami-
kor betegforgalom 
sincsen, 50 percet 

várni egy vetkőző-
fülkében, ahonnan 
a rendelőbe nyíló 
ajtón bárki beme-
het az üres rönt-

genrendelőbe, 
ahol — ha erre 
képes — akár sa-
ját magát is meg-

röntgenezheti. 
Nem beszélve ar-
ról, hogy esetleg el 
Is vihet onnan va-
lamit . . . 

Jenő István 

A k ikötő elpusztul; 7*55-kor 

39. szóm. • 
Ekkor szólalt meg hosszú Idő után először 

Kono, Chaplin volt komornyikja. 
— Hajlandó lenne Honoluluba utazni? 
— Ha jól megfizet ik!?. . . 
— Az anyagi részét már említettem, a vég-

rehajtás Mr. Kono dolga. Az ön feladata az lesz, 
hogy Honoluluba utazzék és beszélje rá Camp-
bellt, adjon bizonyos információkat . . . 

— Mik lennének ezek? 
— Indulás előtt Időben meg fogja tudni. Ak-

kor hót megegyeztünk?. . . I gaz? . . . 
A kocsi visszahajtott a városba, s amikor 

Blake kiszállt és elbúcsúzott Konótól, a volt 
Komornyik barátságosan megveregette a vál-
lát: 

— Rövidesen értesítlék, A1 . . . — tegezte le 
váratlanul Blake-et. 

Blake lelkében vihar dúlt. Mit tegyen? Je-
lentse? A dolog most már nyilvánvaló: hírszer-
zésre akarják felhasználni. Végiggondolta ismét 
az egészet: nem volt olyan buta. hogv ne tud-, 
la volna, miért éppen a flotta érdekli annyira 
a j apánoka t . . . Újságolvasó ember lévén, köny-
nyen rájött, hiszen az újságok nap mint nap 
megírták mar ezekben a hetekben, hogy a ja-
panok Indokínára kacsingatnak, távolabbi ter-
veikben szerepel India, de egyelőre angol, fran-
cia és amerikai érdekekkel találják szemközt 
maguka t . . . Főleg az amerikaival . . . A Csen-
des-óceánnak ezt a térségét az Egyesült Ál-
lamok uralja . . . 

Így dúlt benne a kétség, amikor másnap 
észrevette, hogy a jupánok nagyon is komolyan 
veszik a dolgot, mert bárhova megy, valaki m i n -
dig követi. Hol egy japán, hol egy amer ika i . . . 
Vagy mégsem amerikai? Véletlenül elkapott egy 
szót egyik követőjétől, amint a másik váltotta, s 
ekkor hasított bele a felismerés, hogy az illető 
— német* 

Tehát a japánok és a németek itt is össze-
játszanak . . . 

Blake kétségtelenül nehéz helyzetbe került. 
Egy civil amatőrnek olyasmibe keveredni, ami-
re a hivatásosok ls évekig készülnek, tanulnak 
— nem volt, túlságosan ajánlatos dolog, még itt, 
az Egyesült Államokban sem. Ugyanis a világ-
háború kitörésekor szigorított törvényt hoztak 
a hazaárulás ós a kémkedés megtorlására. Azt 
persze Blake nem tudhatta, hogy ez a törvény 
önmagában vajmi keveset ér t ; éles harc folyt 
ugyanis a kémelhárításban, a kulisszák mögött. 
Az FBI és az ONI, vagyis a szövetségi elhá-
rító és a tengerészeti hírszerző és elhárító hiva-
tal közöt t . . . Mint lótni fogjuk, részben egy 
fatális véletlen, részben pedig ez a kulisszák 
mögötti harc volt az egyik eredője annak, 
hogy bár az amerikai elhárító szervek birtoká-
ban voltak egy olyan jelentésnek, amely utalt a 
bekövetkező Pearl Harbor-i támadásra, mégis 
az óriási támaszpont elleni támadás teljesen fel-
készületlenül és váratlanul érte az amerikai 
hadvezetőséget. . . 

Blake úgy döntött, hogy érintkezésbe lép az 
ONÍ-jal, mégpedig úgy, hogy a japánok erről 
ne szerezhessenek tudomást. Ez viszont nem 
volt könnyű dolog. Követői kitartónak bizonyul-
tak; semmiképpen sem tudta őket lerázni, leg-
alább úsv ahogy azt amatőr Iréóze'ete taná-
csolta. Először a telefonra' gondolt, de rövide-
sen felfedezte, hogy egy diktafont rejtettek el 
lakása nappali szobájának karosszékében. El 
sem tudta képzelni, vajon a japánok hogy ju-
tottak be hozzá . . . A telefon tehát nem jöhetett 
számításba, s ez még inkább rádöbbentette ar-
ra, hogy mennyire behálózták, s mennyire fi-
gyelik. Végképp eltökélte: megkeresi a tenge-
részeti elhárító szervekél. 

Kísérletezett azzal ls. hogy bement egy átjá-
róházba. s az ulea túloldalán próbált kijutni. 
Am japán követője — aki éppen Blake-et fi-
gyelte — nem állt meg a kapu előtt, hanem 
utána m e n t . . . Beugrott egy áruházba, hogy el-
tűnjön a forgatagban, de így sem tudta lerázni 
kísérőjét. 

Eközben érte Kono telefonhívása. . . r 
— Találkoznunk k e l l . . . — mondta. 
— Hol és mikor? 
— Egy óra múlva, a sarkon, kocsival vá-

rom . . . 
Blake elment a találkozóra. . . Kono felaján-

lotta, hogy ha egy héten belül Hawaiiba utazik, 
kétezerötszáz dollárt kap és minden kiadását 
fedezik. De hogy Blake lássa, milyen bőkezűek, 

további ötezer dollárt ígért arra az esetre, hu 
átadja az információkat, amelyeket Campbell-
től megszerez. . . 

Az egykori „izomember" állta az alkut, s 
mindent megígért a japánnak. 

Most már azonban elkerülhetetlennek látszott, 
hogy sürgősen felvegye a kapcsolatot az ONI 
valamelyik tisztjével. Éppen az utcán sétált, 
nyomában nem is egy, hanem két kísérővel, 
amikor egy jó ötlete támadt. Bement az egyik 
moziba. A japánok megtorpantai: az ajtóban, 
nyilván azon törték a fejüket: érdemes-e utána 
m e n n i . . . Eközben Blake átvágott az előcsarno-
kon, s amikor látta, hogy követői nem mentek 
utána, gyorsan megkereste az igazgatót, akinek 
röviden előadta helyzetét, s megkérte, hogy en-
gedje ki egy oldalajtón. 

— De uram, ön viccel? — kérdezte csodál-
kozva az Igazgató, s Blake mintha azt olvasta 
volna le az arcáról, hogy tanácstalansága csu-
pán akörül forog: be lehet-e szállítani egy Ilyen 
őrültet mentőkocslval vagy kényszerzubbony 4s 
kell hozzá? 

De Blake-nek nem volt ideje. Sürgette az 
igazgatót, s az végül ls talán elhitte, amit hon-
fitársa ráondott. mert komótosan kinyitotta az 
egyik oldalajtót, és kiengedte a robotemberek 
egykori királyát. 

Blake rohant p tengerészeti hivatalba, ahogy 
csak a lába bírta. 

Rövidesen az ONI egyik tisztjénél, Stamley 
tengerészhadnagynál ült. Blake gyorsan mindent 
elmondott neki: hogyan Ismerkedett meg Ko-
nóval. hogyan próbált a japán közös emlékeket 
találni, milyen útjuk és beszélgetésük volt a 
hollywoodi dombok alján, milyen ajánlatot ka-
póit Yamumotótól, és milyen megbízatást adtak 
végül is neki . . . Még arról is beszámolt, hogy 
milyen kétségek furdalták: nem volna-e- érde-
mesebb elfogadni a kilátásba helyezett össze-
geket . . . 

A hadnagyra nagy hatást gyakoroltak Blake 
őszinte szavai. Megkérdezte tőle. hajlandó len-
ne-e együttműködni az ONI-jal, mégpedig úgy, 
hogy mindent megtesz, amit a japánok akarnak 
tőle? Stanley tudta, miért olyan kíváncsiak a 
japánok az USA csendes-óceáni hadseregének 
mozgására . . . A Pennsylvaniát ugyanis egész 
egysegével együtt a Hawaii-szigeteken fekvő tá-
maszpontra, Pearl Harborba vezényelték. S oda 
futnak be rövidesen a többi csendes-óceáni 
egységek is. Nagy összevonás készül . . . Nyilván 
erről akartak adatokat szerezni a japánok, s 
valószínűleg már sejtették a hajóhad ú t j á t . . . 

(Folytatjuk.) 

A 

NUPI 
KISLEXIKON 
a postai 

szabványok-

ról 
Már nemegyszer fog-

lalkoztunk a nemsoká-
ra Magyarországon is 
megvalósuló gépi levél-
Irányítással. Ennek elő-
i'uláru a gépi levélbé-
lyegző, mellyel — te-
kintettel a postaforga-
lom rohamos növekedé-
sére — az egyik legfá-
rasztóbb munkát gépe-
sítik. És a gépesítés új 
szabványokat is igé-
nyel. 

0 A levelek? 
A szabványméretű le-

vél mérete pontosan 
114x102 milliméter, 
vagyis megfelel a posta 
által árusított" boríté-
kok méretének. Ha az 
eltérés szélességben és 
hosszúságban nem na-
gyobb az egy centimé-
ternél, akkor a levelet 
még szabványosnak fo-
gadják el. A levél csak 
akkor felel meg a szab-
ványoknak, ha a boríté-
kot ragasztással zárjak 
le, nem pedig tűzőgép-
pel, lratkapoccsal, vagy 
gombostűvel. Az átkö-
tött levelet sem lehet 
szabványosként bér-
mentesíteni. 

0 Egyéb követelmé-
nyek? 

A borítékba csak 
olyasmit lehet tenni, 
ami nem akadályozza a 
gépi bélyegzést. Tehát 
felülete egyenletes, si-
ma, és le lehet szoríta-
ni. A küldeményeknek 
teljesen kl kell töltenie 
a borítékot. Az üresen 
maradt rész nem lehet 
több 5—5 milliméternél. 
A levélhez melléklet-
ként tértlvevényt, után-
vétel! lapot tűzőgépnél 
vagy lratkapoccsal le-
het csatolni. Gombos-
tűvel nem. A levelet 
nem lehet szabványmé-
retüként díjazni, ha a 
mellékletek csatolásáru 
használt kapocs egyút-
tal a boríték lezárására 
is szolgál. A levél sú-
lyát — amennyiben a 
fenti követelményeknek 
megfelel — nem veszik 
számításba a díjazásnál. 

0 A pénzforgalom? 
Január 1-től meg-

szüntetik a biankó 
csekket. A vállalatok 
csekkszámlaszámai is 
megváltoznak, és már 
csak az újonnan nyo-
mott csekkeken lehet a 
számlákra pénzt felad-
ni. Az átutalási csekk a 
magánszemélyek közötti 
bépforgalomban megma-
rad. 


