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A Haladás Iszcs is készül április 4 méltó 
megünneplésére 

A szegedi Haladás tszcs tagjai 
elhatározták, hogy az üzemi dolgo-
zók példáját követve, értékes mun-
kafelajánlással és a vállalások ma-
radéktalan végrehajtásával ünnep-
lik meg hazánk felszabadulásának 
nyolcadik évfordulóját, április 4-ét. 
A brigádok tagjai értékes felaján-
lást tetteik. 

Mészáros András, a Vörös 
Csillag kertészeti brigád veze-
tője a brigád nevében vállalta, 
hogy az üvegházi szaporítólá-
dákat kétszer használják ki, 

gazdaságosan. 
Ezt úgy hajtják végre' hogy az 
első áttüzdelés után újra bevetik 
későbbi kiültetésű palántáik magvai. 
val. 

Az I.es munkacsapat tagjai azt 
ígérték, hogy terven felül 600 mé-
ter hosszú vízelvezető árkot készí-
tenek, amelyből 200 köbméter föl-

det emelnek ki. Havrincsák József, 
Rácz János, Mészáros András, Koz_ 
nás János és Csúcs Mihály vállal-
ták, hogy két-két csoporttagot 
megtanítanak a kertészeti munkák 
végzésére A növénytermelő Lendü-
let-brigád vállalta, hogy amikor az 
őszi szántásra rá lehet menni, 

azonnal megkezdik n simitózást 
és a boronálást, hogy a vetések-
nek jó magágyat készítsenek. 
Ugyanakkor ígéretet tettek arra 
is, hogy a minisztertanács ha-
tározatában előírt határidőket 
minden esetben néldásan tartják 

be. 
A Virradat fogatos brigád tagjai 
úgy készülnek április 4. méltó 
megünneplésére, liogy vállalták, a 
takairmányokat az eddiginél is gazda-
ságosabban osztják be, lelkiismere-
tesen ápolják a lovakat, az eddigi-
nél is jobban ügyelnek arra, hogy 

a jószágok átteleltetése minél ered-
ményesebb legyen Paplógó István 
egész évre lóápolási versenyre hívta 
ki Laczi Mihályt, Balogh Pétert és 
Stump Ferencet. A csoport két ser-
tésgondozója vállalta, hogy a ser-
tések etetését úgy végzik, hogy 

a feletetett takarmányokat a leg. 
gazdaságosabban használják ki. 

Megígérték azt is, liogy a sertése-
ket a téli hónapokban is állandóan 
legeltetik, hogy biztosítsák az 
egyenletes fejlődésüket. Ennek 'ér-
dekében Rakonczai Mihály egész 
évi anyakoca., malac- és süldőne-
velési versenyre hívta ki Farkas 
Gergely sertésgondozót 

A csoportban minden tag értékes 
felajánlást tett, hogy a Haladás 
tszcs méltóképpen készülhessen fe! 
április 4. megünneplésére. 

Fodor István, íszcs-elnök 

KILENCEZER D O L G O Z Ó RÉSZÉRE F Ö Z SZEGEDEN 

AZ ÜZEMÉLELMEZÉSI VÁLLALAT 

'Az üzemélelmezési Vállalat J. 
számú telepén tehér köpenyben 
szorgalmasan dolgoznak a szalzácsok. 
Készül a dolgozók ebédje. 11 felé 
halad az óra mutatója, amikor az 
utolsó lábast leemelik a tűzhely-
ről. A gőzölgő ételek sokasága 
közül szinte nem lehet eldönteni, 
melyiket válassza az, aki látja. 
A finom zöldborsó levest e, vagy 
a zsemlyegombócot, az ízletesen el-
készített savanyútüdővel. Nem 
messze egy hatalmas fazékban pi-

lisi helyén legyen az élei, ne vá-
rakozzanak a dolgozók. 

A Szegedi Textilművek 

ebédlőjében 

az Uzemélelmezési Vállalat dolgo-
zói mindent előkészítettek már, 
amikor a dolgozók belépnek az aj-
tón. A viaszos vászonnal leterí-
tett asztalokon hamarosan olt az 
ebéd, melyet jó étvággyal fogyasz-
tanak el o délutáni műszak dol-
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ros zsírtól fényesen csillog a papri-
kás burgonya, mellette szép iehér 
•lisztből készült galuska. Hosszú 
asztalon tálak sorakoznak, melyek-
ben elkészítve áll a savanyú ubor-
ka. 

Bázsa István főszakács megelé-
gedéssel állapítja meg, hogy ma 
is, mint 

minden nap 

finom ebédet kapnak 

V. dolgozók. 
— Volt idő, amikor sokkal ke-

vesebbet főztünk, mint most — 
mondja Kocsmái• párltiktár elvtárs. 
— és nem is volt ilyen ízletes. 
Sok bírálatot kaptunk a dolgozók-
tói. Elhatároztuk, hogy javítunk 
a minőségen hiszen anyagunk van 
bőven, csak ízletesebben kell el-
készíteni, Diószegi János lősza-
kács-'nstruktor segítségével valóra 
is váltottuk iogadalmunkat. Foko-
zatosan javult az ebédek minősége 
és ezzel párhuzamosan emelkedett 
az üzemétkeztetetésben résztvevő 
dolgozók száma ts. 

— Amikor 195C-ben létrejött a 
mozgókonyha, igen sok nehézsé-
get kellett leküzdenünk. 1951-ben 
kormányzatunk rendeletére létre-
hozták az üzemi konyhákat. Az 
üzemekben konyhát szerelünk lel. 
Célunk az volt, hogy helyben, min-
den törődés nélkül kerüljön io-
gyusztásra az étel. A minőség is 
nagymértékben javult. Mind több 

szórakozásra és gyermekeimmel is 
több időt tölthetek. 

Az Igazságügy épületében 

barátságosan 
berendezelt konyhában 

Ma délelölt 10 órakor ünnepelyes keretek között 

nyitják meg Szegeden a Magyar-Szovjet Barátság 

Hónaoiát 
Ma délelőtt 8 órakor ünnepélyes kerc <k között nyitják meg Sze-

red dolgozói a Magyar-Szovjet Barátság Hónapját a szegedi Nemzeti 
Színházban. Reggel 8 órától kezdve az oiszágos kultiírver.senyre készütő 
<söpörtök énekszámokkal, népi tárnokkal é* szava a okkal szórakoz at-
ják a megjelent dolgozókat. Délelőtt I!) órakor Rossz Gyu'áné elvtársnő, 
a Szegedi Városi Pártbizottság ugi .-prop. titkára moiidí ünnepi beszé-
det, amelyben inéltalja a Magyar-Szovjet Bará ság Hónapja jelentősé-
gét' Ismerteti azokat az eredményeket, amelyeket a Szovjetanló önze -
len segítsége és támogatása folytán elértünk. Beszéde 11 án a művész-
együttesek versenye folytatódik. 

AKIK ISMÉT LÁTNAK 

A Szemészeti Klinika eredményesen alkalmazza 
Filatov módszerét 

A szegedi Szemklinika egyik | terén őt illett meg a vezető sze-
tudományos 'erve a 6zaruhártya- rep a Szovjetunióban és a z egész 
átültetés kérdése. Ennek igen világon. Filatov és munkatársai 
nagy gyakorlati jelentősége van: 
a 6zaruhártya-hegek okozta vak-
ság, illetve rossz látás megjaví-
tása. Egyre többen keresik fel a 
klinikát, kik évtizedeken át prak-
tikusan vakok voltak, rossz szo-
ciális helyzetük miatt sem beteg-
ségük lefolyása alatt, sem azután 
nem részesültek gyógykezelésben 
és most szeretnének látni. Különö-
sen nagy azoknak a 6záma, akik a 
trachoma szövődményei köve'kez-

ezt a műtétet többezer ese'ben 
végezték e! csodálatos eredmény-
nyel. Filatov nevéhez fűződik a 
hidegen konzervált szaruhártya 
á'ültet-ése és ezzel kapcsolatban 
'elte azt a megfigyelés', hogy a 
beültetett szarulebeny körül a heg 
feltisztul. 

Ez arra a következtelésre vezet'e 
Fiia'ovct, hogy minden élő szö-
vet. mely kedvezőtlen körülmé-
nyek közé kerül, biokémiai á'aia-

tében nem látnak, hiszen Szeged kuláson esik keresztül és ekkor 
és környéke egyik, az ország ira- 1 magas gyógyak'ivitású anyagok. 

készül a finom ebéd. Ül Tapolcsá-
nyi Lajosné a főszakács, aki n"gy 
szorgalommal igyekszik az ebédel 
elkészíteni, ügyes mozdulatokkal 
adagolja az ebédet. Az étlapon 
szabad é lelek: zöldborsóleves 1-80, 
paradicsomleves 1.40, írissen ké-
szült ételek közül a pirított máj 
6.10, a sertéspörkölt 6.50. Ehhez le-
het rendelni rizs vagy burgonya-
köretet 1.40 és 2.4C-ért. De kap- ban 

cho-mával legerősebben fertőzött vi- az úgynevezett biogén siimuiá'orok 

déke. 

A műtét lényege az, hogy a he. 

| keletkeznek. Megalkotta a szö-
! vetekkel történő gyógymódot és 

ges, nem á'Iátszó szaruhár'yábó! j« FilaW-féle szövet-therápia ma 
4—6 m-m átmérőjű korongot ki- , m á r . meghaladja a szemészet terti-
veezünk és átlátszó, tiszta szaru, 
hártyával pótoljuk o!yan Szemen, 
melynek ideghártyája működik, 
vagyis a fényt felfogja, lá'ja, de 
tárgyakat nrár nem. Munkánk- oldatlan probléma, de a Szemkl-n 

letét, alkaimnzást nyert az általá-
nos gyógyításban is. 

A trachomások szaruhár'ya át-
ültetésénél még igen sok a meg-

ti. 

hatnak a dolgozók készételt ts. 
Borsópüré főzelék 4 forint, bab 
kolbásszal 4.20 és babíőzeléket 4 
forintért. Bozóki Györgyné, az 
egvik felszolgáló tanfolyamot vég-
zett. 

Doktor Soós Józsel elvtárs, já-
rásbíró feleségével együtt már 
egy éve étkezik üzemi konyhán. 
Azelőtt felesége nem dolgozott, 
otthon főzött. De amikor az egye-
temen kezdett dolgozni, ők is elő-
fizették az ebédet. 

Meg vagyunk elégedve 

az üzemi konyha munkájával — 
mondja, dr. Soós Józsefné. — Azt 
hiszem, nincs olyan nndoigozó, 

üzemi | aki ne érezné előnyét az üzemi 
konyhának. 

Az üzemélelmezési Vállalat ve-

Fila'ov, a világhírű szovjet ka munkaközössége felhasználva 
ó munkássága az irányító. Fi. és értékesítve a gazdag szovje' kutató munkássága az irányító, 

latov ennek a problémának het-
venöt tudományos munkát szentelt 
és a műtéttel kapcsolatban felme-
rülő legnehezebb kérdéseket ol-
dotta meg. A szaruhártya-átültetés 

tapasztalatokat. reméli, hogy 
előbbre viszi a vakság elleni küz-
delemnek ezt n fáradságos, de na-
gyon szép kérdését-

I Dr. Lövi Mária 

A „Délmagyarország" és a „Vi- ért furakodhattak 
harsarok" nemrégen cikket írt ar-
ról, liogy a csorvai Haladás tsz.ben 
középparasztosított lculákbanda 

gozói. Elismeréssel nyilatkoznak 
az ebédről. Kmetykó Lajosné is 
megelégedéssel beszél az 
konyha készítményeiről. 

— Én négy hónappal ezelőtt fi-

zettem elő az üzemi étkezésre. 

Kél gyermekem van, a férjem ts m ,inomabb süteménveke,t fcészi-| a" "helyzetért bírálta a Szegedi J á . 
dolgozik. Nagy gond volt mindig fenek. Ezeket a készítményeket az rási Tanács Mezőgazdasági Osztá-
a íőzés. Műszak után otthon azt i üzemekben a nemrégen ieáliítoti lyának munkáját. A bírálat nyomán 

takarítsak-e, vagy ' bültékben árusítják olcsó áron. a járási tanács mezőgazdasági osz-
i Naponta több, mint ezer krémest, ! tályán lévő szövetkezeti csoport fc-

torlaszeletet, szendvicseket vásá- Hilvizsgálta 

i bírálat nyomán 

A jövőben jobban dolgozik 
a Szegedi Járási Tanács 
mezőgazdasági osztálya 

zetcsége külön üzemet létesített, bomlaszt 'és rombolja a csoport 
ahol a dolgozók részére finomabb- [egységét. A cikkben a két lap ezért 

sem tudtam 

iözzek. A bevásárlás is reám várt. 

Piacra sem tudtam mindig menni. 

Több munkatársam étkezett akkor 

már Üt az üzemben. Mindig meg 

voltak elégedve és azt beszélték, 

hogy ennyiből otthon nem tudják 

előállítani az ebédet. Férjemmel 

megbeszéltem és én is megrendel-

tem az ebédet, örülök, hogy pár-

tunk és kormányzatunk ilyen irá-

nyú gondoskodása lehetővé tettes, 

hogy igy több időm jtfl tanulásra, 

tolnak a dolgozók egész olcsón. 

Az Uzemélelmezési Vállalal dol-
gozói az elmúlt évben kapott bírá-
latokat magukévá téve minden ere-
jükkel és tudásukkal, a, munka 
jobb megszervezésével arra töre-
kednek. hogy minél több és jobb 
ételt készítsenek el a vállalatok 
és hivatalok dolgozóinak és egyre 
nagyobb mértékben mnlcsUsék 
a dolgozó nőket a műszak befe-
jezése utáni háztartási gondoktól. 

(GASZTÁNYNÉ) 

Újabb két veszedelmes áruhalmozót 
lepleztek le a szegedi dolgozók 

A kulákság, a klerikális reakció 
befolyása alatt állók az ittfelej-
tc-tt uriaí Ezonyok s a deklasszált cle-
mek rémhírek terjesztésével, sor-
banállásokat idéztek olő. A be-
csületes dolgozók ébersége azon-

, i - l i . , . , . ,, 4,. . i ban leleplezte ezeket a veszedei-
és tobb dolgozó ten át az O«hom j m e s k á r

P
l e v ő k e t > a k i k j e l e n , ö s 

főzésről az üzemi etkezésre. Dol-| m ennyiségű zsírt, cukrot és ke-
nyeret vásároltak fel. A rendőr-
ség azóta számos ilyen ellensé-
ges elemet tartóztatott le, akik-
nek jó része már elnyerte m-ál'ó 
büntetését. A felvásárlók, a hal-
mozók között nincs egyetlen dol-
gozó sem, de kulák és osztályide-
gen elem az igen. 

A szegedi Rendőrkapitányság 

legutóbb két élelmiszer halmozót 

leplezett le. 

Csáki Andrásné, Szivárvány-utca 

46. szám alatt lakó, volt Horthysta 

gozó nőink felismerték az üzemi 

konyha előnyét. 1951-ben 2000 tő, 

1952-ben 5000 lő és 1953 januárjá-

ban és február első telében már 

0000 fő részére főztünk. Jelenleg 

az Igazságügynél, az Ipari Tanulí-

ottkonban, a kollégiumokban és a 

Gyufagyárban működnek üzemi 

konyhák, l-es és 2-es számú tele-

pünk szállítja az ebédet Szeged 

legtöbb üzemének. 

Tizenegy után pár perccel meg-

a csorvai Haladás 
tsz-t. 

Most. amikor felülvizsgálták a 
Haladás tsz-t, egyre jobban meg-
szilárdul bennünk az a tudat, hogy 
nekünk, mini a járási tanács me-
zőgazdasági osztálya dolgozóinak a 
jövőben sokkal éberebben kell vé-
gezni feladatunkat. Bizonyítja ezt, 
hogy a csoportból 18 kulákcsaládot 

kellett eltávolítani, akik éppen az-

be a termelő-
szövetkezetbe és bomlaszthatták 
egységét, mert mi sem voltunk elég 
éberek. 

Ebből a súlyos hibából a járási 
tanács mezőgazdasági osztálya igen 
sokat tanult és elhatározta, hogy 
fokozza éberságét és a felmerülő hi-
bák okait minden esetben megke-
resi. hogy ezzel is erősítse járásunk 
szövetkezeteit és hozzájáruljon a 
munkafegyelem megszilárdításához. 
Az eddiginél is több segítséget 
nyújt majd a tszcs-knek, hogy azok 
elért eredménye kkel, példás mun-
kájukkal bizonyítsák be a nagy-
üzemi gazdá'kodás fölényét az 
egyéni gazdálkodással szemben. 

A JT mezőgazdasági osztálya 
dolgozóinak nevében: 

Deák József. 
Szövetkezett csoportvezető 

A felhívás ismerteti Marx Károly 
munkásságának világtörténelmi je-
lentőségét, majd örömmel üdvözli 
Németország Szocialista Egység-

deka. bors, 23 kilógramm szalonna 
ós 19 kilo só volt. Enn k ellené. 
re rendszeresen 6orbaállt és nagy-
mennyiségű zsírt, lisz'e' és kc- ' intézett a német néphez 
nyeret vásárolt fel. 

Másik hozzá hasonló notórius 
gorbanálló, lázító és élelmiszer hat-
ni ozó, özv. Dobó Ferencné, sze-
gedi kulákasszony. A felszabadulás 
elölt 170 hold löldje volt, amely, 
bői 20 hold volt szőlő. Lisztben 
és zsírban bizony nem szenvedett 
hiányt. Lakásán 30 kilogramm zsírt 
és 130 kilogramm lisztet találtak. 
Ö mindennek ellenére rendszere-
sen vásárolta a zsírt és a lisz'et 
egészen addig. amíg le nern 
leplezték, a 30 kilogramm zsíron 
é j 130 kilogramm liszten felül, 
jelentós mennyiségű zsírt, lisztéi 
harácsolt össze. 

A két éléskamrában talált 00 

kilogramm zsír, nem kevesebb, 

Németország kommunista pártja elnöksége 

felhívást intéseit a német néphez 

a Marx Károly évvel kapcsolatban 

Düsseldorf (ADN) . Németország 
Kommunista Pártja elnökségének 
titkársága csütörtökön a Marx Ká-
roly-éwel kapcsolatban felhívást 

pártja Központi Bizottságának azt 
a határozatát, hogy az 1953-as 
esztendőt „Marx Károly év"-nek 
nyilvánítja A Marx Károly tv hoz-
zájárul majd ahhoz, hogy minden 
kommunista Marx, Engels, Lenin 
és Sztálin nagy tanításai iránti tör. 
heteilen hűsép. Szellemében nevel-
kedjék — állapítja meg a felhívás. 

A moszkvai földalatti vasút építése 
Moszkva (TASZSZ). Rövidesen terve — mondotta Konsztantyin 

befejeződik a moszkvai földalatti (Rizskov — országos pályázat ered-
vasút nagy gyűrűje utolsó szakasza-' ménye, amelyen a Szovjetunió igen 
nak építése. A földalalti vasút „agy sok fiatal építésze is részt vett A 
crvi'írü iAhpn 12 nllnméc memÁ-nít-pc.;*- 1 1 /->. í KI"©— flb ClnÁnl 1-. 

Presznya állomás építési munkája lomás fehér éa vo:ös márvánnyal 

érkezik az első kocsi, mely a Sze. rendőrtisztviselő felesége, akinek mint 80 családnak egy heti zsír-

pedig már a befejezéshez közel dc;. díszített földalatti terme ünnepélye: 
Konsztantyin Rizskov, a föld- monumentális hatást kc!'. Falait az 

alatti vasút tervezőintézetének fő- 1995-ös forrnda'mi eremé-yekcf 

gedi Textilmüveknek szállítja az 

ebédet. Koza Máté, a vállalat dol-

gozója nagy gondossággal osztja 

kisebb, jól elzárható edényekbe 

az ételt. Pár perc múlva indul is 

11 kocsi, hogy 12 órára rendc'Je-

azelö't igen jómenetelü paprika- I szükségletét, a 175 kilogramm liszt 

kereskedése volt. Lakásán 45 k> : pedig 00 családnak egyheti 'iszt 

logramm liszt, 50 kilogramm zsír, j szükségletét iedezte volna. 

6 és tél kiló cukor, 10 kilogramm A veszedelmes áruhalmozók rö-

videsen elnyerik méltó büntetésü-tarhonya, 16 darab szappan, 70 dc-

ráb sütőpor, 5 deka tea, közel 15 ket. 

építésze a következőket mondotta: ábrázo'ó domborművek c!L. í'.ik A 
A szovje: építészek arm töreked, felszíni váróterem falméiy, dé <Tc -

nek, hogy az állomások clfclodfes- az 1905. évi forradalom hürVn ' 
sék azt, hogy a föld alatt vagyunk, ezobraií helyezik cl Ezek a hősök 
Rövidesen a földalatti vasút ú j ál- j Moszkva munkásnegyedében c j t 
lomásai gránitba és márványba öl- I ahol most a Krasznajá Presznya ál 
töznek. , lomás épül, barrikád-harcokban 

A Krasznaja Presznya állomás Ivettek részt. 


