
XIV. évfolyam, 20. szám Ara: 50 fillér Péntek, 1958. január 24. 

Of alsóvárosi malom munkáját 
pótolja a Szegedi Paprikafeldolgozó 

Vállalat két korszerű új gépe 
— Holnap tartják a műszaki próbát az új őrlési 

eljárással dolgozó gépeken — 
Ez a két gép egy nap a lat t i 
46 paprikamalmi kopár £ 

A Kelet-magyarországi Üzemélelmezési Vállalat Eötvös 
utcai konyháján naponként 900 üzemi és egyetemi dolgozó 
számiéra főznek ízletes, 2—3 féle ebédet. A jól felszerelt 
kc/íyha hat dolgozója: Földi Andrásné, Gyulafehérváry Ist-

•/vánné, Tóth Margit, Zombori Jusztina főszakács. Vastag j • 
Elemér és Tolnai Pálné legfőbb törekvése, hogy kiérdemel-
jék "kasztosaik" elismerését. S ez legtöbbször sikerül is. 

Megbukott 
a venezueloi 

kormány 

Néhány szó az 
adóbevallásokról 

Elevenebb falusi 
pártmunkát 

Alsóváros a szegedi pap-
rika szűkebb hazája. Nem 
is annyira a termelés, min t 
inkább a paprikafeldolgozás 
hazá ja volt ez a városrész. 
Az igazi jó paprikatermő 
földek Mihálytelek és Röszke 
ha tá rában vannak. De innen 
is, »őt jóval távolabbról is 
Szegedre hozták papr ikater -
mésüket évtizedek, sőt év-
századok óta a termelők. !gy 
aztán nemcsak az eresz alá 
akasztott paprikafüzérek, ha-
nem a sok kisebb-nagyobb 
paprikamalom is hirdette, 
valóbap itt van Alsóvároson 
a szegedi paprika szűkebb 
hazája. 

A sok aprö malom közül 
lassan már csak mutató-
ban marad néhány. 

Elkoptak a közelmúlt évek 
során. Pusztulásukkal azon-
ban mégsem sorvadt, hanem 

erősödött a paprikafeldol-
gozó ipar Szegeden. 

Ma már olyan vára van Al-
sóvároson a paprikafeldolgo-
zásnak, mint a Szövetkezet 
úti hatalmas, korszerű gé-
pekkel felszerelt üzem. 
Ahogy erősödött, fejlődött a 
Szegedi Paprikafeldolgozó 

Vállalat, úgy dőltek ki a sor-
ból a kis »kócerájok«, amint 
nagyüzemi szaknyelven ne-
vezik a régi kis papr ikamal-
mckat . 

Néhány hónapja ismét két-
ségessé vált néhány alsóvá-
rosi paprikamalom léte. Nem 
az összedőléstől kell félteni 
őket, s í i egyáltalán nincs is 
ok a félelemre. Örömmel 
könyvelhet jük el, hogy azért 
kétséges a létük, mert feles-
legessé váltak. Őket is 

kiszorítja egy új. modern, 
termelékenyebb gép, ame-
lyet most szerelnek fel a 
Paprikafeldolgozó Vállalat 
központi telepén. 
Ú j f a j t a őrlési eljárással kí-

sérleteztek évek óta a papri-
kafeldolgozó iparban. Szege-
den pénz hiányában még 
1952-ben abbamaradt egy kí-
sérlet, amely azonban Kalo-
csán eredményre vezetett. A 
kalocsaiak pedig nem szűk-
markúak , tovább adták ta-
pasztalataikat, és így került 
sor az ú j őrlési e l járás meg-
honosítására, helyesebhen 
egy gép beszerelésére Szege-
den is. E gépet rövidesen egy 
másik gép felszerelése is kö-
veti. 

dletiiíiiivádi íeoél 
a szegedi Béke Eszperantó Körnek 

.4 Szegedi Béke Eszperantó 
Kör tagjai szinte nap, mint nap 
kapnak leveleket a világ minden 
tájáról. .4 nyugati kapitalista 
országok, a távolkeleti Japán, 
a Szovjetunió és sok más ország 
eszperantistái a békeharc ottani 
eseményeiről számolnak be sze-
gedi barátaiknak. A napokban 
különösen megörültek a kör tag-
jai. A világ legnagyobb szocia-
lista országából a Szovjetunió-
ból kaptak levelet. A leningrá-
diak küldték el üdvözletüket, jó-
kívánságaikat a magyar nép-
nek: 

"A szovjet eszperantista bé-
keharcosoii küldenek nektek és 
a testvéri Magyarország egész 
népének szívből jövő üdvözle-
tet" — írják levelükben, s rövi-
den beszámolnak a szovjet élet 
jelentősebb eseményeiről: 

"Nem soroljuk jel a szovjet 
tudomány és technika eddigi 
közismert, figyelemreméltó győ-
zelmeit. amelyek világosan mu-
latják az egész világnak, 
az emberiségnek békében és 
rátságban kell élnie, mert a jelen-
legi körülmények, jobban mint 
bármikor, figyelmeztetik a há-
borús gyújtogatókat. hogy aki 
kardot fog, kard által vész el. 
Leningrád minden kerületében, 
s országunk más városaiban is 
szemünk előtt emelkednek új 
házak, parkok és kultúrintézmé-
nyek, Állandóan emelkedik né-
pünk életszínvonala. Egyik le-
ningrádi üzemünk a közelmúlt-
ban bocsátotta tengerre a világ 
első atommeghajtású jégtörő ha-
jóját. Üj földalatti vasútvonalak* 
épülnek országunkban, milliói 
hektárnyi szűzföldet törünk fel. 
népünk jólétének emeléséért. < 

Fejlődik és terjed a szovjet 
eszpprantista békemozgalom is. < 
A világ haladó emberei, s ai 
szovjet emberek is mind mr-J 
hjebben ismerik fel, hogy az 

eszperantó fejlődésének és szé-
leskörű alkalmazásának útjába 
állni épp oly nevetséges dolog, 
lenne, mintha a mesterséges 
holdak keringésének megállítá-
sára vállalkoznánk. vagy az 
atomenergia, a rádió, s az em-
beri elmének más alkotásait, 
amelyet a társadalom szükség-
leteinek kielégítésére alkotott az 
emberi elme, akarnánk vissza-
fordítani. ^ 

Boldog új évet. kedves Bará-
taink! Legyen ez az új eszlemlű 
a népek közötti béke és barát-
ság megerősödésének esztende-
je-" — írják a többi között. 

A kedves levelet a Maxim 
Gorkijról elnevezett tudósok há-
za eszperantó szakosztályának 
tagjai, élükön S. V. Obrucsov 
akadémikussal, írták alá. 

munkáját végzi majd el. 
Ebből a megállapításból m á r j 
az is kiderül, hogy az ú j o r - j 
lési e l járásnál nem követ) 
használnak. A gép műszaki { 
leírása azonban , hosszadal-
mas lenne, ezért csak néhány) 
szót vetünk papírra hasznos-
ságáról. Hogy mennyire hasz - j 
nos lesz ma jd a két gép,! 
már az is muta t ja , hogy ö t ! 
alsóvárosi malom munká já t J 
pótolja és 

230 lóerő energia helyett; 
az új gépek működtetésé-
nél csak 80 lóerőre van] 
szükség. Kevesebb lesz az] 
őrlési porlás. 

A számítások szerint 2,2-ről 
0,8-re csökken. Nem kell] 
majd vállazni a paprikamal-
mi munkásoknak, mert kii-! 
lön szívóberendezés szállítja 
az őrölt paprikát, mint ahogy 
más malmokban is szokás. 

A szállítási költségekben is 
jelentős megtakarítást ér-
nek majd el. 

Eddig a központi telepről úgy 
fuvarozták ki az őrölni valót 
a malmokba és vissza az 
őrölt paprikát. Ez sok pénzt 
emésztett fel. 

Természetesen 

nemcsak elektromos ener-
giát, szállítási és fenntar-
tási költségeket takaríta-
nak meg, hanem emberi 
munkaerőt is. 

A "kiszuperálásra* váró mal-
mokban 72 munkás dolgozik 
most, az ú j gépek üzemelte-
téséhez csak 24 ember kell. 
Attól azonban nem kell félni, 
hogy utcára kerülnek a pap-
rikamolnárok. Aggodalomra 
nincs ok, hiszen jó szakmun-
kásból most is hiány van a 
vállalatnál. 

Holnap, szombaton kerül 
sor az első gépegység mű-
szaki próbájára a Paprika-
feldolgozó Vállalat központi 
telepén. A jövő héttől kezdve 
pedig már az első gépegység 
a szegedi paprikafeldolgozó 
ipar szolgálatába áll. -

( L i e b m a n n Béla fe lvé te le ) 

Jelentősen megnövekedtek igényeink 
— A kereskedelem igyekszik lépést tartani 

ezzel az élelmiszeripari cikkeknél is —* 
A következőkben városunk 

élelmiszerellátásáról Ifesz SÍÓ. 
Felesleges volt á tájékoztató 
miatt felkeresnünk a FÜ-
SZÉRT-et. Az üzletekben 
ugyanis minden vásárló meg-
győződhet az árubőségről! 
Nehezen találunk hiánycik-
ket. Ma nincs, de holnap már 
citrom, narancs, banán kö-
zött válogathatunk. A vaní-
lia ma már közönséges cikk. 
És a kakaó!? Ha megárad a 
Tisza, kakaóból építünk gá-
tat. Ez ugyan enyhén szólva 
túlzás, de ebből — az évekig 
keresett cikkből — 

- gátáru érkezik a FU-
. SZERT-hez Szeged és kör* 

nyéke részére. 

Húsvét várására is készül a 
kereskedelem: 57 mázsa to-
jás-drazsé. 8 mázsa csokolá-
défigura érkezését vá r j ák az 
ünnepre. 

Konzerv-, lisztes áru, té.z-
taféleségekből sem lesz fenn-
akadás az év első negyedé-

az édességáruról, a cukorka- ben. És itt is igényeink növe-

elég a szegedi ilakosók szá-
mára. — mindjár t más. És 
még valamit, áz első hegved-
év első hónapjában 400 má-
zsa liszttel fogyott el keve-
sebb, . mint ahogy azt tervez-
ték, mint az elmúlt év ha-
sonló időszakában. Ugy lát-
szik, - má r teljesen teltek az 
éléskamrák! 

Ugyanzet mondhat juk el 

ról is. Az elmúlt három hét 
alatt a szokottnál 50 mázsá-

nagy mennyiség áll az üz- v a ! kevesebb cukorka fő-
ietek és a 
tárában. 

FŰSZERT rak-

Alapvető élelmiszercikkek-
ben bőséges az ellátás az év 
első negyedében. Csupán né-
hány számot említsünk: 1213 
mázsa zsírt, 130 mázsa étola-
lajat, 117 mázsa margarint , 
8700 mázsa lisztet, 605 má-
zsa rizst. 522 mázsa cukrot 
kap Szeged és a járás. Ezek 
a számok magukban nem so-
kat mondanak. De ha meilé-
tesszük, hogy ez bőségesen 

gyott el Szegeden és környé-
kén. Ez a tény azonban a 
megnövekedett igényekről is 
tanúskodik. Cukorkából 
ugyanis kevesebb fogyott el, 
de 

kedését mérhet jük le. Az üz-
letekben bőséges a választék 
a kéttojásos és a fehér (to-
jásnélküli) tésztaféleségekből. 
És 

mindenki a 
négytojásos — 
elég drága — 
geket keresi. 

hiányzót, a 
ami. pedig 
tésztafélesé-

csokoládéból és n ugátáru- A 
ból nem győz eleget ter- nem 

déligyümölcs-ellátásról 
sokat beszélhetünk. 

melni édességiparunk. 

Ha már itt tar tunk az 
édességiparnál, mondjuk el, 
hogy érteimetlen elzárkózá-
suk. Több szakavatott keres-

• kedő kéri ugyanis az édes-
{ségípart , hogy a nagy meny-
• nyiségben raktáron álló ka-
*kaót dolgozzák fel csokolá-
Idénak , csokoládéárunak. De 
• erről egyelőre hallani sem 
t aka rnak . Miért?! 

E negyedben 
csokoládé, 148 

138 mázsa 
mázsa nu-

Nem tud számokat mondani 
a FÜSZÉRT. De az ígéretek 
szerint minden hónapban 
nagyobb mennyiségű déli-
gyümölcs érkezik városunk-
ba. Az elmúlt hetekben — 
hogy csak a citromot említ-
sük — 6 vagon citromot ka-
pott Szeged. Mazsola, na-
rancs is volt és lesz. Buda-
pesten már megjelent a vér-
narancs, néhány nap — eset-
leg hét — és Szegeden is 
megjelenik az üzletekben. 

A legtöbb kínai termelőszövetkezet termése meghaladta a helyi jómódú középparaszt-
gazdaságokét. Képünk: Mes terséges úton öntözik a tsz tagjai a száraz szántóföldeket. 

Vaszy Viktor 
f jugoszláviai vendégszereplésre utazik 

E hónap végén jugoszlá- Kossuth-díjas zeneszerzőnk 
Viai vendégszereplésre uta- Ludas Matyi szvitjét. A zág-
zik Vaszy Viktor, a Szegedi rábi hangversenyt követően 
•Nemzeti Színház neves mu- a spliti operában az Aidát 

• zsikus igazgatója. Február vezényli, majd Rijekában 
^elsején Zágrábban, a Kon- (Fiume) Bizet: Carmen című 

certna Poslovnica NRH ren- operájának vezénylésével 
dezésében a zágrábi f i lhar- szerepel. Vaszy Viktor jugo-
monikus zenekart vezényli, szláviai vendégszerepléséből 
A műsorban a többi között előreláthatóan február 
bemutat ja Szabó 

5-én 
Ferenc lér vissza Szegedre. 

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! 


