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Tovább tökéletes í t ik 
a szegedi szalámigyártást 

Négyemeletes korszerű raktárt építenek a Zsótér utcában 

Autók — futószalagon 

At asszuáni 
gátépítés 

S z e g e d 
élelmiszerellátásáról 

# 
A házasság 

Kényelmesek, szépek és modernek a moszkvai Gorkij • a boldog családi J 
autógyárban készülő Volga személygépkocsik. Mindezek -
mellett nagy előnyük, hogy könnyűek is. Év végéig a 
gyár több ezer Volga-autót készít. Képünkön a Volgák 

sorozatgyártását láthatjuk a Gorkij-autógyárban. 
A Szalámigyár mögötti 

nemrégen kisajátított telken 
és a Zsótér utcában nagy 
most a készülődés. A napok-
ban it t helyszíni szemlén 
hagyták jóvá a Tervhivatal, 
az Országos Beruházási Igaz-
gatóság megbízottai a Sza-
lámigyár nagy beruházását, 
amely szerint 

négyemeletes, 28 méter 
bosszú, 30 méter magas 
raktárépület emelkedik 
majd itt ötmillió forintos 
beruházásból. 

Ez a raktárépület magasabb 
lesz a gyár mostani épüle-
teinél. 

A sóház mellett a volt 
Peternelly-raktárnál is épít-
kezés folyik. A raktár tete-
jét nemrégen bontották le. 
Most 

emeletet építenek rá 650 
ezer forintból. 

Olyan lapostetejű lesz, mint 
a többi nagy raktárépület a 
Szalámigyárban. Így a felső 
emeleten is nyugodtan rak-
tározhatnak szalámit, s a 

új, modern raktárépület 
biztosítja majd a gyár na-
gyobb termelését. 

A gépegységek, a csontozó 
üzemrész, a töltő ós kötöző 
is bírják a terhelést, csak 
legyen hol füstölni és szárí-
tani a szalámit. 

A mo6t építésre kerülő ú j 
raktárral tovább tökéletese-
dik a szalámigyártás a leg-

ban a Budapesti Műszakig 
Egyetem mérnökei is közre-^ 
működnek. A három kísér-1 
leti berendezésből egy-egy | | 
példányt gyártanak és neves gr 
szakemberek bírálják felül ,g 
vajon melyik lesz legalkal-|= 
masabb az épülő szegedig 
nagyraktár gépészeti felsze-g 
reléséül. 

A Szegedi Szalámigyáré 

nagy kánikula sem zavarja séges pénzt rendelkezésre bo-
majd a rendes száradást. csátották, egyidőben három 

A hároméves tervben éven- helyen — Budapesten az 
te ötven vagon szalámiféle- Élelmiszeripari Tervező Vál-
séggel kell többet termelnie laiatnál, a Hercz-féle szalá-

migyárban és Szegeden a 

melegebb nyáridőben is. Az szakemberei nagy lelkese-1 
építéssel egyidőben nemcsak 
az építészeti, hanem lénye-
ges gépészeti problémákat is 
megoldanak. Mire megépül 
a raktárhelyiség, 

olyan berendezést akarnak 
készíteni, amellyel függet-
lenné tehetik az időjárás 
viszontagságaitól a raktár 
hőmérsékletét és a levegő 
nedvességtartalmát. 

E két tényezőtől függ jelen-
tősen a szalámiérés. Ez tel-
jesen ú j feladatot jelent a 
műszaki emberek számára 
nemcsak Szegeden, hanem 
Budapesten is. Most. miután 
jóváhagyták a tervet, aszük-

a Szegedi Szalámigyárnak 
Ezt csak a raktár bővítésé-
vel érhetik el. 

A volt Petemelly-raktár 
átépítése, bővítése és az 

a^hároméves tora ^ l ö t t e ^ M ^ 
a Szalámigyár tiszaparti . 
utcai f ront ján emelkedő 
vadonatúj épület is, 

amelyen most végzik az 
utolsó simításokat a kőmű-
vesek. Ez is gazdagítja azok-
nak az ú j létesítményeknek 

la sorát, melyek az elmúlt! „ . . , , . , , , , Cl nijl llt . IIICI VCA OS. C1II1U1L 
Szalámigyár műszaki kollek- é v e k b e n k é s z ü l t e k el, mint 
t ívája - fognak hozzá egy- ^ ^ & ^ 
egy kiserleti berendezés tez&nház, vagy kint a tisza-
gyartasához. A Hercz-gyár- ^ ^ a g y á r s z i v a t t y ú h á z a 

Egyre korszerűsödő 

A Német Demokratikus Köztársaságban a lakosság 
egészségének gondozása egyike a legfőbb törvényeknek, 
akárcsak hazánkban, vagy a többi népi demokratikus . 
orszagban. A kormány even e tetemes anyag, eszközöket : ; „ , J , 'Mjt U t f M t pm ,_ 

meglevő kezelő es kutató mtez-boesát rendelkezésre a 
mények kibővítésére és újak felépítésére. A minden 
ezer lakosra eső 11,5 kórházi ággyal az NDK olyan szín-
vonalat ért el, amilyen eddig még nem volt egész Német-
országban. Különösen nagy gondot fordítanak az állami 
üzemek egészségügyi ellátására, de falun is gyors ütemű 
fejlődést mutat az egészségügyi ellátottság. Korszerű 
egészségügyi intézmények egész sorát is hozták már létre. 
Az első ötéves terv (1950—1955) építkezései között sze-
repelt például a henningsdorfi körzeti kórház felépítése, 
ahol képeink készültek. It t a legkorszerűbb orvosi be-
rendezések és műszerek állnak rendelkezésre. Felső ké-
pünk a kórházból egy beteg kezelését mutat ja a vastü-
dőben, az alsó képen pedig a kórház sterilizáló helyisé-

gének egy részlete látható 

üzem 
ma már a Szalámigyár, 
amelyben már ismeretlen a 
régi idők szokása, mikor 
azt tartották, hogy csak té-
len lehet szalámit készíteni. 
A műszakiak, mérnökök a 
munkáshatalom éveiben te-
let csináltak nyáron is a 
füstölőben, s ha kellett, a 
szárítóban is 

Ma már hűthető helyi-
ségekben füstölődnek vagy 
száradnak a szalámik. 
S az előbbiekben ismerte-

tett ú j módszerekkel tovább 
tökéletesedik a szegedi sza-
lámigyártás, öregbíti, sőt fe-
lülmúlja eddigi világhír-
nevét. 

Fontos feladatok várnak megoldásra 
a heiyiipari vállalatok munkavédelmének 

javításában 
Megyei munkavédelmi tanácskozást tartott a UVDSZ Szegeden 

Megyei munkavédelmi ta- náes saját' erőjéből es nép-
nácskozást rendezett tegnap, gazdasági beruházásból több 
pénteken délelőtt Szegedqn a millió, forintot fektetett a 
Helyiipari és Városgazdái- vállalatokba, s így a fővá-
kodási Dolgozok Szakszerve- ros után a legerősebb helyi-
zete és a Csongrád megyei iparral Csongrád 
tanács végrehajtó bizottsága 
A tanácskozáson Frits István 
munkavédelmi főfelügyelő is-
mertette a helyiipari és kom-
munális vállalatoknál lefoly-
tatott munkavédelmi ellen-
őrzés tapasztalatait. Az elő-, 
adást vita követte. 

A tanácskozás résztvevői 
megállapították, hogy az 
1952-ben megalakult helyi, 
valamint kommunális szol-
gáltató ipar a 6 év alatt igen 
sokat fejlődött, s ma már 
körülbelül 6300 főt foglalkoz-
tat Csongrád megyében. A 
szegedi városi és megyei ta-

megye 
rendelkezik 

Hiányosságok 
A vita során sok hiányos-

ságra is fény derült. Például 
a szegedi 70 fővel dolgozó 
Finommechanikai Vállalat 
létszámánál és elhelyezésé-
nél fogva a lakosság javító-
ipari szükségleteit nem tudja 
ellátni. Hogy a lakosság 
szükségleteit teljesen ki tud-

foltság. E vállalatnál a vizs-
galat nyomán hamarosan 
megkezdődik a csiszolóüzem 
átépítése 350 ezer forintos 
költséggel. 

Szigorúbb 
feielttsségrevonást 

Beszéltek a tanácskozáson 
arról is, hogy a legtöbb 
üzemben nem történik meg 
ú j dolgozó beállításakor az 
előírt munkavédelmi okta-
tás. Ezért jelenleg is elég 
magas a b&lesetek száma. 
Nagy hiba még, hogy a bal-
esetek után az üzemekben 
nem folytatnak alapos ki-

A munkásmozgalom régi harcos 
asszonyainak találkozója Szegeden 

' Tegnap délután meghitt, 
végtelenül bensőséges, ba-
ráti találkozó színhelye volt 
a Hazafias Népfront Vörös-
marty utcai nagyterme. A 
szegedi nőtanács elnökségé-
nek tagjai látták vendégül 
a munkásmozgalom régi 
szegedi harcos asszonyait. 

Mintegy hatvan nő gyűlt 
össze az 1917—19-es forra-
dalmi harcokban részt vett 
tizenhét idős szegedi asz-
szony fogadására. Török Fe-
rencné, a nőtanács elnöksé-
gének tagja maga sütötte 
fonott kaláccsal és virággal 
I köszöntötte a munkásmoz-
galom szegedi asszonyvete-

neráció közül is baráti be-
szélgetésen emlékeztek a 
múltról, s az elmondott ese-
ményeket jegyzőkönyvben 
örökítették meg. 

A nőtanács elnöksége ha-
lászlével és rántott hallal 
vendégelte meg a munkás-
mozgalom harcos veterán 
asszonyait, akik késő estig 
baráti, elvtársi hangulatban 
maradtak együtt. 

ják elégíteni a szolgáltató vizsgálást, nem vonják fele-
iősségre a mulasztókat. A 
Szegedi Fémfeldolgozó Vál-
lalatnál például ez évben 25 
baleset volt 303 kiesett mun-
kanappal, s egyetlen baleset 
után sem történt kivizsgálás, 
felelősségrevonás. 

Sokat segít Szeged város 
megyei jogú tanácsa az üze-

vállalatok, a megyei és városi 
tanács távlati tervet dol-
goz ki. 

Elmondták, hogy több he-
lyen a vállalatok fejlesztése 
során igénybevett helyiségek 
nem alkalmasak üzemi cé-
lokra. Ilyen például az Élel-
miszeripari Melléktermék és 
Hulladékfeldolgozó Vállalat mek munkavédelmével kap-
szapanfőzdéje, amely tata- csolatban. Ismerik jól az 
rozásra váró, rossz állapot- üzemek problémáit. Hiba 
ban lévő- kazánházban van, viszont, hogy nem vonják 
villanyvilágítás, víz, ajtók felelősségre a vállalati igaz-
nélkül. Sok üzemben a mun- gatókat a munkavédelmi 
kavédelmi berendezésekkel 
is komoly baj van. így pél-
dául a Fémfeldolgozó Vál-
lalatnál is, ahol bár egyéb-
ként kielégítőek a munkakö-
rülmények, de a csiszoló- és 
a présműhelyben nagy a zsú-

évek óta nem látták egy-
mást. Most itt találkoztak a 
Kommunisták Magyarorszá-
gi Pártia megalakulásának 
40. évfordulója előestéje al-
kalmából, és visszaidézték a 
negyven évvel ezelőtti har-
cos eseményeket. Kovács 

[[Istvánná, Lengyel Jánosné, 
Ács Imréné, Dánt Jánosné, 

; '.Varga Jánosné, Ladvánszki 
[Józsefné, Ördögh Etel, Ka-
tona Andrásné, Halász 
Györgyné, Schwarcz Lipót-
né és mások a fiatalabb ge-

„A jó minőségért66 

kiállítás nyílt a Szegedi 
Texlilművekben 

A Szegedi Textilművek anyagát hónapokon keresztül 
dolgozói a választások tisz- gyűjtötték össze abban a 
teletére folyó munkaverse- mintegy 25 textil- és kötött-
nyükben arra is töreksze- áru gyárban, amellyel 
nek, hogy a minőség javí- együttműködnek. Hatalmas 
tásával naponta a tervezett- táblán olyan műszaki sző-
nél 2000 forinttal értéke- veteket, kartonokat, kötött 
sebb fonalat gyártsanak, holmikat rendeztek el, ame-
Ezért kiállítást rendeztek, Jyek a Textilművek egyes 
hogy minden dolgozó meg- dolgozóinak felületessége 
győződhessen, milyen kárt "^a t t váltak gyenge minő-

mulasztások miatt. 
A tanácskozás résztvevői 

végül megállapodtak abban, 
hogy mindenki a saját üze-
mében, vagy területén igyek-
szik javítani a jelenlegi 
munkavédelmi körülménye-
ket. 

, . .. . - „ „ , . , v . ségűvé. A kiállítás bemu-
okoz, ha hibás fonalat ke- t a t j a e h i b ó k m e g s z ü n t e t é _ 
szít. A vallalat elocsarno- s é n ek módját, s így nevelő 
kában megnyílt kiállítás hatású a dolgozókra. 

A moszkvai egyetem 
díáhíainttk felhívása 
Moszkva (TASZSZ). A 

moszkvai egyetem hallgatói 
felhívással fordultak az 
Egyesült Államok és Anglia 
diákjaihoz, hogy segítsék 
erőfeszítéseiket az ifjúság 
jövőjéért, a népiek boldogu-
lásáért vívott harcban. 

A gyűlés résztvevői java-
solták, hogy a közeljövőben 
szervezzék meg a békehar-
cos diákok akcióegység bi-
zottságát, amelynek tagjai 
lennének a moszkvai egye-
temen tanuló külföldi diá-
kok képviselői is. 


