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Gyermekgarnitúrák, 
színes irodabútorok 

Szeged i új te rmékek 
A fnvalvl őszi BNV-n so-

K;.n megnézték a Tisza Bú-
1 iripari Vállalat szegedi 

,r.«k ú j termékét, a 
könyvtári garnitúrát. J ó né-
hánya; m e , is rendeltek be-
lőle. igy az idén újabbakat 
gyártanak Szegeden. Ho, 
jövöre mennyi kell a so t 
darabból ál ló együttesből, 
még neim tudják pontosan. 
Csak annyit tudnak, hogy az 
ország minden részén épül-
nek korszerű könyvtárak — 
ezek egy részét valószínű-
leg ilyen bútorral rendezik 
be. Az idei őszi nemzetközi 
vásáron színes irodabútor-
családot mu l a t be a gyár. A 
mintadarab elkészült, ha-
marosan ú jabb garnitúrák 
követik. 

AZ üzemben kevés az em-
ber és a korszerű gép. így 
az ú j termékeket csakis a 
régiek rovására gyárthat-
ják. Most úgy döntöttek, 
hogy a hagyományos, fur-
nérral bevont irodabúto-
rokból — íróasztalból. író-

. gépasztalból, dolgozószobába 
való tárgyakból és irattar-
tó szekrényből készítenek 
kevesebbet. Egyelőre per-
sze még ezek számítanak 
fő termékeknek. A Tisza I I . 
irodabútorból az idén ex-
portálnak is, mégpedig a 
Szovjetunióba, 64 darabot 

A közkedvelt Roli szek-
rénysorból 2700-at adnak el 
ebben az évben. Azért csak 
enny i t mert ennyihez kap-
nak különleges felületű bú-
torlapot az egyik szombat-
helyi gyárból. A gyermekbú-
tort az Ifjúsági brigád tag-
jai — műszakiak, munká-

A szegedi bútorgyár ú j terméke a könyvtári berendezés 

sok és alkalmazottak — fej-
lesztették ki. Most heve-
rővel, ágyneműtartó szek-
rénnyel és fali polccal gaz-
dagították. A továbbfejlesz-
tett garnitúrából eddig öt-
ven darabot készítettek — 
ezeket színtér) az idei őszi 
BNV-n mutat ják be a vá-
sárlóknak, illetve a keres-
kedelmi partnernek, a BÜ-
TORÉRT-nek. 

Egyedi munkára is vál-

lalkozott , a TBV i szegedi 

gyára: elkészítette az újsze-

gedi MÁV-rendelőintézet bú-

torzatát és fa lburkolatát A 

szerelést sem bízza másra, 
gyári szakemberek építik be 
a bútorokat, várhatóan no-
vember elejére. 

A Magnólia nevű kony-
habútort a vállalat csongrá-
di gyára készíti. Egyedül 
nem bír vele, ezért a sze-
gedi társat kérte az együtt-
működésre. Utóbbi a fur-
nérral bevont ajtókat adja 
a bútorhoz. Ehhez és más 
termékekhez a furnért a Dél-
alföldi Erdő és Fafeldol-
gozó Gazdaságtól veszik — 
jó részét a megfelelő mé-
retre vágva. 

mesztés helyzetéről. A ven-
dégek a mártélyi Fürst Sán-
dor Termelőszövetkezetbe lá-
togatnak el, végül a nagy-
laki kendergyárat tekintik. 

Aratják a kendert 
A textilipar alapanyagáról konferencia lesz Szegeden 

Éppen csak, hogy véget 14 nap alatt áll le a vege- most először — nagysza'oá-
ért a gabona aratása Csöng- táció, s csak akkor kezdőd- sú kertderkonferenciát ren-
rád megyeben, a kombájno- het a gépi vágás. Mártélyon deznek Szegeden. Az au-
sok máris átülhettek a ken- kézi erővel m á r csak a ké- gusztus 22-én kezdődő kon-
dervágásban segédkező gé- vék kúpolását végzik a bri- ferencia első két napján több 
pekre. Megyeszerte meg- gádok a többi munkafolya- külföldi és hazai szakember 
kezdődött ugyanis a textil- matot gépesítették. A kú- tart érdeklődésre számot-
ipar fontos alapanyagának, a pókba rakott kévék a teljes tartó előadást. A harmadik 
kendernek az aratása. A sze- száradás után a tömörítő- napon gyakorlati bemutatón 
gedi kendertermesztési rend- gépbe kerülnek, amely ösz- győződhetnek meg a részt-
szerben társult gazdaságok szepréseli a növényeket, s vevők a hazai kenderter-
közül a legnagyobb terme- bálába kötve juttatja a szál-
ló a mártélyi Fürst Sándor l ítójárművekbe. Mire a 
termelőszövetkezet, mely 524 lábon ál ló kender a feldol-
hektáros , termőterületével gozóüzemekbe jut, három 
nem csupán a megyei, ha- hét is eltelik — éppen ezért 
nem az országos ranglistát kap jelentős szerepet a fo-
is vezeti. lyamatot gyorsító géppark. B 

A kendertermesztési rend- A mázsánként 300—320 fő-

szer szakemberei művelési és rintért értékesíthető ken-

betakarítási technológiát der tábláinak egyötödét súj-

dolgoztak ki, útmutatásuk totta víz-, szél- és jégkár a 

alapján és a gesztor, a mártélyi téeszben, az ösz-

Kenderfonó és Szövőipari szekuszálódott szálak vágá-

Vállalat tulajdonában le- ga nehezebb, de azzal is 

vő gépek segítségével j ó végeznek a mártélyiak 

termést takaríthatnak be a szeptember elejére. Ügy ter-

mártélyi határban. A Fürst Vezik, az őszi esők megér-

Sándor Tsz szántójának ne- keztéig minden kenderkévét 

gyedrészébe vetettek ken- eljuttatnak a K S Z V üze-

dert. a sűrűn, két—két és meibe. 

fél méter magasra nőtt nö- • 

vényzet 80—100 mázsás ter- Hazánkban 9300 hektáron 

mésátlagot ígér hektáron- termesztenek kendert ame-

kén t zőgazdasági üzemek. Az 

Tíz kévekötő vágógép in- utóbbi években örvendete-

dult ki a 'földekre, miu tán sen megnőtt a termesztési 

a repülőgépek sorra per- kedv. Ebben nagy szerépet 

metezték a kendertáblákat, játszott a Szege-ii Kender-

A növény lombozatának fonó és Szövőipari Válla-

ugyanis le kell száradnia a l a t A kenderternesztés to-

vágás előtt, körülbelül I f c yábpíejlesztese érdekében — 

Losonczi Pál látogatása Tolatómoziloiiy 
Somogy megyében 

Losonczj Pál, az MSZMP 
Politikai Bizottságinak tag-
ja, az Elnöki Tanács elnöke 
kétnapos somogyi látogatá-
sának programja, pénteken 
szűkebb hazájában, Barcson 
.folytatódott. A magas r á n g j 
vendéget a járási pártbizott-
ság épülete előtt a megye, a 
járás és Barcs nagyközség 
vezetői fogadták. Az Elnöki 
Tanács elnöke tájékoztatás* 
íallgatolt meg a járás, va-
lamint a városiasodé Ba>'cs 
nagyközség politikai, gazda-
sági és kulturális helyzeté-
ről, majd a megyei, a járá-
si és nagyközségi vezetők 
társaságában megtekintette 
a nemrégen üzembe helye-
zett mészhomok-téglagyárat, 
amely évente 25 mil l ió téglát 
állít elő. Ütja innen a most 
épült 60 személyes bölcső-
déhez és a régi általános is-
kolához kapcsolódó ú j nyn'.c 
tantermes, tornateremmel is 
ellátott iskolaépülethez veze-
tett, amelynek megvalósítá-
sához a lakosság csalcnem 4 
mil l ió forint társadalmi 
munkáva l járult hozzá. Az 

úttörők virágcsokorral kö-
szöntötték a vendéget, aki 
meg.zemlélte a szép. korsze-
rű gyermekintézményeket. 

Ezután az Elnöki Tanács 
elnöke a félmilliárdos beru-
házással létesített ú j építési 
műanyag feldolgozó gyárava-
tasan vett részt, ahol Ábra-
hám Kálmán építésügyi és 
városfejlesztési _ miniszter 
köszöptötte. Losonczi Pál itt 
avatóbeszédet mondott, majd 
a gvár megteremtésében ki-
emelkedő munkát végzett 
dolgozóknak kitüntetésekét 
adtak át. Az avatóünnepsé-
get követő gyárlátogatáson 
az Elnöki Tanács elnökének 
bemutatták a korszerű üze-
met. amelynek éves termelé-
si értéke meghaladja a 335 
mil l ió forintot. 

Losonczi Pál kétnapos so-

mogyi látogatásának befeje-

ző aktusaként átadta a bar-

csi Vörös Csillag Termelő-

szövetkezetnek az 1977-ben 

elért kimagasló eredményei-

ért odaítélt termelési nagy-

díjat. (MTI) 

a Progressz 
Ismét a teherszállító űrha-

jót használták fel tolató-

mozdonynak a Szaljut—6 űr-

állomás pályamódosításához. 

Az űrállomás pályáját — 

időről időre módosítani kell. 

Ezt általában a Szaljut—6 fő 

hajtóművének bekapcsolásá-

val végzik el, de immár má-

sodízben a teherszállító űr-

hajót .használják fel erre a 

célra. Vlagyimir Koval jonok 

és Alekszandr Ivancsenkov 

pénteken befejezte a csoma-

golást: a Progresszről már 

az űrállomásra szállították a 

rakományt, most pedig a 

megsemmisítésre kerülő el-

használt felszerelést, a fe-

lesleges tárgyakat hordták 

be a teherűrhajóba. Munká-

juk programja péntekre 

fényképezést is elő ír t A két 

űrhajós — a részletes orvosi 

vizsgálat adatai szerint — 

kitűnően érzi magát, vérnyo-

mása, érverése normális. 

Elítélték 
az Imperialista 

hatalmak 
magatartását 
Élesen bírálták az impe-

rialista hatalmak maga-
tartását a fejlődő országok 
képviselői a fajüldözés és 
a faji megkülönböztetés el-
len összehívott genfi vi-
lágkonferencia tegnapi vi-
tájában. 

A küldöttek elítélték az 
Egyesült Ál lamokat és Iz-
raelt azért is, mert távol 
maradt a konferenciától. 

Al-Fattal nagykövet, a 
szíriai küldöttség vezetője 
megállapította, hogy az ame-
rikaiak távolmaradásukkal 
„alá akarják ásni szolidari-
tásunkat az apartheid-poli-
tika ellen vívott harcban". 

Henry Adefope vezérőr-

nagy, a nigériai küldött-

ség vezetője rámutatott, 

hogy csak a fajüldözőket és 

imperialista támogatóikat 

terheli a felelősség azért a 

tragikus helyzetért, amely-

ben az emberek az afrikai 

kontinens déli részén él-

nek. 

Szentes, Csongrád 

Alkotmány napi 
iéaek 

Az augusztus 20-a alkal- A Csongrád városi pártbi-
mából rendezett városi ün- zottság. a városi tanács és 
népségét Szentesen, a Kon- a Hazafias Népfront városi 
taktagyárban tartották meg bizottsága tegnap, pénteken 
tegnap délután. Az elnökség- délután munkás-paraszt ta-
ben helyet foglalt Szabó lálkozóval egybekötött alkot-
Sándor, a megyei pártbizott- mánynapi ünnepséget rende-
ság titkára is. Kiss Imre, a 
Hazafias Népfront városi bi-
zottságának titkára üdvözöl-

zett a csongrád-bokrosi mű-
velődési házban. 

Varga Zsuzsanna, a HNF 
te a megjelenteket. Mag PáJ, városi bizottságának titkára 

üdvözölte a megjelenteket, 
közöttük Szabó Lajóst, a 
megyei pártbizottság osz-
tályvezető-helyettesét. Dr. 
Alács Sándor, a várcsi ta-

a város országgyűlési képvi-
selője mondott beszédet a 
munkás-paraszt talalkozón. 

Az ünnepi beszéd után a 
szentesi Máju6 1. Tsz képvi-
selője átadta az elnökség , , 
tagjainak és a résztvevőknek "ács elnökhelyettese tartotta 

az ú j búzából sült kenyeret, az ünnepi beszédet 

Acélcsőgyár épül 
könnyűszerkezetből 

Kisterenye és Nagybátony 
között — a 21-es számú ut 
mellett — a Salgótarjáni Ko-
hászati Üzemek 243 mil l ió fo-
rintos költséggel évi 10 ezer 
tonna kapacitású acélcső-
gyártó üzemet épít. Itt saját 
gyártmányú hidegen henge-
relt szalagból kis átmérőjű, 
vékony falú, hosszvarratú 
csöveket készítenek. A ter-
melés fele, ötezer tonna hor-
ganyzott cső lesz, amelyet a 
hazai kempingbútorgyártás-
hoz használnak majd fel. Ez-
zel megszűnik az eddigi im-
por t A gyártáshoz francia. 

f inn és osztrák gépeket vásá-
roltak. Itt készül majd a gör-
gős pálya is. amely a nehéz 
raktári állványrendszerhez 
szükséges. Ebból évent® 24 
ezer métert gyártanak. Az öt-
ezer négyzetméter alapterü-
letű munkacsarnokot négy 
hónap alatt állították fel 
könnyűszerkezetes elemekből. 

A Salgótarjáni Kohászati 
Üzemek az idén már 110 esz-
tendős. Most kilépett az ed-
digi tarjáni központból, s ez-
zel ú jabb munkalehetőséget 
kínál Kisterenye és Nagybá-
tony lakóinak. 

Dr. Tóth Dezső 

Acs S. Sándor felvétele 

Ismét telt ház előtt zajlott le tegnap este a moszkvai Szta-
nyiszlavszkij és Nyemiroviés-Dancsenko Színház balettjé-
nek előadása a Szegedi Szabadtéri Játékokon. A Coppélia 
ugyanabban a szereposztásban ment, mint a szerdai premi-
eren. Az előadáson ott volt dr. Tóth Dezső kulturális mi-
niszterhelyettes (képünkön). Orosz László kulturális mi-
nisztériumi főosztályvezető, valamint Szűrös Mátyás, ha-

zánk moszkvai nagykövete is 

» 1 


