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A minisztertanács fásítási határozata nyomán 

Poros utak helyéti árnyas fák frissítik a levegőt 
Szeged környékén is 

Teherautó száguld végig a 
falu főutcáján, amit ugyan kö-
vesútnak neveznek, mégls 

óriási rajta a por, A lalu há-
zacskáinak ablakai nyitva áll-
nak a nyári melegben, hogy 
hűvösebb levegővel Irissltsék 
fel a szobákat. Az úton tőbb 
kerékpáros ember, néhány lo-
vaskocsi igyekszik a szérűs-
kert felé, ahol már megkezdték 
a cséplést. Ahogy végigszá-
guld a teherautó a kerékpáro-
sok mellett, hatalmas porielhő 
kerekdák. Jó Ideig csak úgy 
vaktában mennek előre az 
emberek, állatok egyaránt, mert 
szemük-szájuk tele porral, A 
nyitott ablakon keresztül le-
száll a por a szobákba ls, s 
rárakódik a bútorokra. A leve-
gő soha nem tud kitisztulni, a 
kint játszadozó gyermekek szív-
ják magukba az egészségtelen 
levegőt. S nincs sehol fa, se-
hol zöld bokor, amely felfogná 
a port, megtisztítaná a leve-
gőt és árnyékot adna a meleg-
ben. 

250 eser hold erdősítés 

Évszázadok óta így éltek a ma-

gyar dolgozó parasztok, évszázadok 

óta pusztultak a falu csecsemői 

tbc.ben, s ezt mind az egészségte-

len, poros levegő okozta. Népi de-

mokráciánk ezt akarta megszün-

tetni, amikor elhatározta* hogy öt-

éves tervünk során 250 ezer hold 

területet erdősítgnk. Ennek egy ré-

szén százezer holdon mezővédő er-

dősávokat ültetünk. A mezővédő 

erdősávok felfogják a pusztító sze. 

leket, megtisztítják a levegőt, s 

szabályozzák, elősegítik a csa-

padék lehullását. 

Worsaerfí sxovlet gépek 
segítségével 

Már a napokban elindulnak az 

Erdőgazdaság szegedi dolgozói is, 

hogy a Maros árterét egészen Klá-

rafalva határáig erdősítsék. A 

Szovjetunióban használatos sánco-

lóekékkel ássák a facsemeték szá. 

mára a gödröket. Ezzel ötezer nap 

megtakarítást érnek el, nem kell 

külön-külön ásni minden facsemete 

számára a gödröt. Az Erdőgazda-

ság 100 holdas csemetekertjében Í3 

gépekkel, újításokkal könnyítik meg 

munkájukat a dolgozók. Géppel 

vetik el a magokat, kuliivátorrai 

dolgoznak s a esemetekiemelő', 

használják, amely nagymértékben 

hozzájárul az ország fásítási ter. 

vének minél gyorsabb megvalósítá-

sához. Ezeknek az újításoknak be-

vezetésével százezer forintos meg. 

takarítást érnek el. A csemeteki-

emelővet kiásott csemetéket elszál-

lítják a Maros árterületére. Erre 

a térületre nyárfa.fajtákat illetet-

nek, amelyek gyorsan fejlödnek, 

néhány év múlva a Maros árterü-

letén erős, kifejlett fák fékezik az 

á r romboló hatását. Emeltéit 

nemcsak védelmet nyú j ta lak , ha-

nem idővel értékes ipari faanyag 

válik belőlük. 

MegváUoaík a magyar falu 

A Horthy-rendszer urai nem tö-

rődtek az ország fásításával, mert 

tudták, hogy ezzel a dolgozó nép 

éleiét tennék könnyebbé, egészsé-

gesebbé. ő k maguk erdei kasté-

lyokban nyaraltak, míg a dolgozók 

földes szobákban, egészségtelen po-

ros levegőben dolgozlak reggeltől-

estig. Néhol erdősílétiek ugyan, 

de tervszerűtlenül és nem a dolgo-

zók érdekeit tartották szem előtt. 

Igy volt ez Ágotthaimon, Öttömö-

•sön is. ahol akácfákkal ültették be 

a homokos talajt. Az akácfának 

nagyrésze természetesen elpusztult, 

nagyrésze pedig rosszul fejlődött, 

satnya gally maradt. Most fenyő-

fákkal cserélik fel az akácfákat, 

mert a fenyő a homokos talaji 

szereti. 

Megváltozik a magyar falu képe 

is néhány év múlva. A falvak köré 

valóságos ligeteket varázsolnak, v i . 

tan játszhatnak a kisgyermekek 

kinn a fák árnyékában, a zöld lomb 

felfogja a port, egészségesebbé 

teszi a levegőt. Hozzájárul ez is 

a csecsemőhalandóság csökkentésé, 

hez. Az országúti lombos fák pedig 

árnyékukban pihenőt adnak az el-

fáradt járókelőknek. 

Ezért dolgoznak gyorsabban, újí-

tásokkal ,a Szegedi Erdőgazdaság 

dolgozói, hogy minél előbb zöldelje. 

nek, viruljanak a fák lombjai a vá . 

Újítás 
a burgonya kiválogatására 

a Táncsics-tszesben 

A szegedi ..Táncsics" termelőcso. 

port nak 15 vagon burgonyája ter-

meit az idén. Ezt a hatalmas meny. 

nyiségei kézi erővel igen sokáig 

tartott volna kiválogatni. Szabó 

József, a csoport egyik dolgozója 

újításával azonban megoldotta a 

nagy problémát. Burgonyaszelek-

tort készített, amelynek használa-

tával könnyen széjjelválaszthatják 

a vetnivaló, a közepesnagyságú és 

az egész apró burgonyaszemeket. 

Szabó József burgonyaszedés ide-

jén kivitte a burgonyaföldre a bur-

gonyaszelektort, s ott helyben el-

végezte a szelektorozási munkát . 

A burgonya már széjjelvélogatva 

került a csoport raktárába. Szabó 

József újításával igen sok munka-

időt takarítottak meg a csoport 

asszonytagjai a burgonyaválogatás 

helyett más, fontos munkát végez-

tek 

rág és fa lesz mindenütt. Nyugod- rosban, a falvakban egyaránt. 

A CiponagyheresJsedelmi Vállalat dolgozói 
több, jobb munkával akarják köszönteni 

december 21-ét 
A Szegedi Cipönagykereskedelmi 

Vállalat dolgozói — telje«íIve no-
vember 7-i felajánlásaikat — újabb 
felajánlásokat tettek december 21, 
Sztálin elvtárs születése napja tisz_ 
leielére. A kereskedelmi brigád tag. 
ja i vállalták, hogy áruforgalmi ter-
vüket december 24.re befejezik. Az 
eddiginél is fokozottabban biztosít-
j ák , hogy a begyűjtés további si-
kere érdekében a fökhnűvesszövet-
kezeleknek a megrendeléstől számí-
tott két óra hosszán belül kiadják 

az árut. A kereskedelmi brigád tag-
jai a takarékosság területén is to-
vábbi ériékes felajánlásokat teltek. 
Takarékoskodnak csomagolópapír-
ral, fűtéssel, vi lágiassal. Az ad-
minisztratív brigád tagjainak fel-
ajánlása a kereskedelmi brigád fel-
ajánlásához csatlakozik s azt tá-
masztja alá. Az adminisztratív dol-
gozók is további, még fokozottabb 
takarékossággal akarják köszönteni 
december 21-ét. 

Fogas István. 

Hazaérkezett a DISZ küldöttség a Szovjetunióból 
Hétfőn délben hazaérkezett a 

Szovjetunióból a D I SZ küldöttsége, 
amely a Komszomol Központi Bi-
zottságának meghívására szeptem-
ber 30-án utazott Moszkvába. A 
küldöttség Szabó Károlynak, a 
D I SZ Központi Vezetősége tagjá-
nak vezetéséivel több héfen át ta_ 

nulmányozta a Szovjetunióban a 

Komszomol munká já t s Moszkván 

kívül több napot töltött! Leningrád-

ban, valamin) Grúziában is. A kül-

döttséget visszaérkezésekor a feri-

hegyi repülőtéren Dénes István elv-

társ, a D ISZ főtitkára üdvözölte. 
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A napokban levelet kaptunk Vág . 
völgyi János elviáretól, a Szegedi 
Cipőgyárban dolgozó tudósi tónktól. 
Vágvölgyi elvtárs részletesen meg-
írta azokat az eredményeket, ame-
lyeket az üzem a' Gazda-mozgalom 
megindulása óta a hulladékanyagok 
felhasználásával elért. Igen szépek 
ezek az eredmények, kevés szegedi 
üzem vallhat magáénak hasonló 
j ó eredményeket. Nincsen azonban 
minden rendben az üzemiben, mert 
az eredmények felsorolása után 
Vágvölgyi elvtárs így folytatja le-
velét: „...Mindezek ellenére az 
újítási bizottság nem áll hivatása 
magaslalán az üzemben. De ennek 
mélyebb gyökere van és ez a mély 
gyökér fenn van Budapesten. •Van-
nak újítások, amelyeket az itteni 
üzemben adtak be a dolgozók. Fel-
vitték a kész munkát Budapestre a 
központba és olt valahogyan bead-
ták más néven újításnak. Természe-
tesen ez igen elkedvetleníti a dol-
gozókat. Írtunk a könnyűipari mi-
nisztériumba az újítási bizottság, 
hoz, a cipőipari központ újítási bi-
zottságához, azonban úgylátszik ma. 
gasabb pozíciójú a fenti illető, mint 
az itteni újító, úgyhogy jobb hall. 
gatni. 

A dolgozók az ilyen cselekedelek. 
re felfigyelnek és azt mondják: 
Úgyis hiába csinálunk valamit, hi-
szen — ha ér valamit — akkor azt 

fent elveszik tőlünk. Természetesen 
ez nem így van. Adódnak ugyan 
sajnálatos visszaélések, dolgozik az 
ellenség mindenütt, ele meg kell 
mondani, hogy igen sokszor fél az 
ember panaszra menni. Jómagam 
sem tudom, mi lesz a vége, hogy 
panaszra mentem! 

Vágvölgyi János, 

sajtó(udósító'\ 

A levéllel együtt birtokunkban 
lévő bizonyítékok alapján Vágvöl-
gyi elviárs sérelme jogos és igen 
helyes lenne, ha a budapesti illeté-
kesek minél sürgősebben tisztáznák 
ezt a kérdést. Nem kevesebbről van 
itt szó, mint arról, hogy valaki, 
vagy valakik egyszerűen ellopták 
az új í tó jogos tulajdonát: újítását, 
Vágvölgyi elvtárs levelének azzal a 
részével, hogy ez a dolog helytelen: 
egyetértünk. Azzal azonban nem 
értünk egyet, hogy: „jobb hallgat-
ni, mert úgylátszik magasabb pozí-
ciójú a fenti illető, mint az itteni 
újító.'' Itt nem magasabb pociciö. 
ról, hanem az ellenség kezéről van 
szó. Éppen ezért nem kell félni ak. 
kor, amikor az ellenséget leleplezi 
az ember. Amikor Vágvölgyi elv-
iárs az igazságot védi, akkor mel . 
lette áll és védelmezi az egész dol-
gozó magyar nép. 

420.000 forint megtakarítás a régi gépek korszerűsítésével 
Az Újszegedi Kender- ég Lenszö-

vőgyár műszaki brigádjának dolgo-

zói pár hónappal ezelőtt vállalták, 

hogy a Magyar Pamutipar és a 

Pápai Fonó telepén lévő összetört, 

kiselejtezett ócskavas, eladásra 

szánt Fleyer cérnázógépet nehéz 

cérnázógéppé alakítják át. Az első 

átalakítással már elkészültek és 

most megkezdték a még meglévő 

6 géproncs átalakítását. Ezzel a 

munkáv®) 420.000 forintot takarí-

tanak m e g ugyanakkor megszün. 

tetik cérnázó üzemük szűk kereszt, 

metszetét. • 

Ne fűtsünk 
villamosárammal 

A minisztertanács határozata ki-

mondja, hogy „helylségfütésre vil-

lamosáramot használni tilos." A 

rendelet ellenére sokan a lakásfű-

tési korlátozások megkerülésével 

helyiségeiket villannyal íűtik. öt-

éves tervünk megvalósítási,ioz 

sok szénre van szükség. A villa-

mosenergiál szénből állítjuk elő, 

éppen ezért a vil lanyárammal va-

ló takarékoskodás mindenkinek 

kötelessége. Akik a tilalom elle-

nére is villannyal fűtenek, szenet 

vonnak el népgazdaságunktól. A 

helyiségeknek vil lannyal való fű-

tése sok áramot igényel, ezért a 

nagymérvű fogyasztás leleplezi a 

villanyal való fűtést. Az Elektro-

mos Művek mindenütt ellenőrizni 

fogjálc a vil lanyáram fogyasztását 

és akik villanyal fűtenek, azok el-

len eljárást indítanak, 6ŐÍ esetleg 

az áramszolgáltatásból is kikap-

csolják őket. 

SIMON ERZSI BETARTOTTA SZAVÁT 
A Textilkombinát homlok-

zatán büszkén csillog a koradélutá-
ni naplényben az élüzem csillag. A 
délutáni műszakra sietnek a dolgo-
zók, de mind megáll egy percre, 
hogy szemével köszönthesse a csil-
lagot. Ez az első nap, amelyet mint 
élüzem dolgozói az üzemben tölte-
nek. Fokozottabb lendülettel fognak 
neki a munkának, mert jól tudják, 
hogy ez a cím kötelezettséget is ró 
rájuk Ezután még jobb munkát kell 
végezniök, mert nem elég megsze-
rezni az élüzem címet, hanem jó 
munkával meg is kell azt tartani. 

Bent az üzemben közben megtör-
tént a váltás, a gépek azonban egy 
percre sem álltak meg, az orsók 
boszorkányos gyorsasággal forogtak 
tovább, csak másik dolgozónak sze. 
mei figyeli munkájukat. Sok új 
sztahánovistája lett most az üzem-
nek, akik ma boldog büszkeséggel 
álltak gépeik mellé. 

Ezek közé a boldog dolgozók, kö-
zé tartozik Simon Erzsébet 21 éves 

előíonőnő is. Mosolyogva beszél, 
csillog a szeme, az egész fiatal lány 
csak úgy sugárzik a boldogságtól. 

Meséli, hogy kedden délulán 
Róna elvtárs jött ide a géphez és 
gratulált neki. Es ő csodálkozva 
kérdezte, hogy mihez. •— Akkor 
tudtam meg, hogy meakaptam a 
sztahánovista oklevelet és én let-
tem a november 7--1 verseny iolya. 
mán a nyújtósok között az első és 
elnyertem a vándorzászlót. Ezenkí-
vül még pénzjutalmat is kaptam. 
Legszívesebben körültáncoltam vol-
na örömömben a gépeket Nagyon-
nagyon boldog voltam, jó érzés cl. 
sőnek lenni. 

Kezében kis nyeles ke/e, gyorsan 
szedi vele a gépről a lmom gya-
pot plhéket. Majd leállítja a gé-
pet, összeereszt egy elszakadt szá-
lat és egy gombnyomásra újra fo 
rogni kezdenek cz orsók. 

— A termelés emelésének titka 
a gépek fokozott tisztántartása. 
Ettől függ minden — mondta Simon 

Uj üzemrésszel bővült a mindinkább fejlődő, 

korszerűsödő Szegedi Fürdő 

Ötéves tervünk során már eddig 
is hatalmas fejlődésen ment keresz-
tül a Szegedi Fürdő ÁV. Már ak-
kor szembetűnik ez a nagy fejlő-
dés, ha csak elsétálunk a szépen 
újjáfestett Sztálin-körúti épület 
előtt. A régi, kopott, piszkos falak 
helyett mos'i csinos, tiszta épület, 
átfejtett helyiségek Várják a fiir-
dővendégeket, A külső ú j kép 
szemléltetőn tükrözi vissza a belső 
átalakulást, így pé'.dánl a mosóda 
bővítését. 

Klinikai tisztaság 
az új iszaposztályon 

A Szegedi Fürdőre az utóbbi idő. 
ben egyre inkább jellemző a kor. 
szerűsödés, a bővítés. Nagy ünne-
pünkre, a Nagy Októberi Szocia-
lista Forradalom évfordulójára 
újabb üzemrésszel gazdagodott. Ek-
korra fejeződött be ugyanis a für-
dőhöz csatolt épületben, a régi üz-
lethelyiségek helyén az iszapfürdő 
elkészítése. Eddig is volt iszapfür-
dője az üzemnek, de a mostani 
sokkal egészségesebb, tágasabb, 
tisztább és nagyobb befogadóké-
pességű. A világos, szép, tiszta ter-
mek valósággal klinikai szobákhoz 
hasonlítanak. Hatvanezer forintos 
beruházással kés-zül'i e. ötéves ier-
viink keretében, hogy szolgálja a 
szegedi dolgozók egészségügyét. A 
Hévízről hozott iszappal és a sze-
gedi gyógyforrás vizével végzeit 
iszappakolás ugyanis igen hatásos 
orvosság ízületi fájdalmak, reuma, 
csúz, köszvény e'.len és rendkívül 
gyógyító hatású ínzsugorodásnál, 
balesetek utáni ízomsorvadásnál, de 
igen kedvező hatású hiilés eseten 
is. Naponta mintegy nyolcvan dol-

gozó iszappakolását tudják itt el-
látni, mégpedig egy hélen négy 
napon át férfiaknak, három napon 
át pedig a nőknek. A beutalást az 
SZTK (volt OTI) végzi és így í e-
jesen díjtalanul részesülnek benne 
a dolgozók. 

Becsületes munkával 
. a dolgozók egészségéért 

< A felszabadulás előtt :s voll 
nálunk iszapfürdő, persze sokkal 
kisebb mértékben — mesélte Kis. 
komlósí János, az iszaposztá'y dol-
gozója, aki már ' huszonkilenc éve 
működiik a fürdőben. — A múltban 
azonban a dolgozók csak a legrt'i-
kábbi esetben tud'lák ezt a nagy-
szerű gyógymódot igénybevenni, 
mert a kapitalisták által irányított 
OTT, ha csak lehetett, elutasította 
n munkásokat és a becsületes dol-
gozókat. 

Ma már a Szegedi Fürdő az új 
'iszaposztályával együtt valóban a 
dolgozóké és a dolgozóik érdekeit 
szolgálja. Ezért végzik sokkal oda. 
ndóbban munkájukat a fürdő al-
kalmazottai. Legjobbja®, mint Pó-
sa Lukácsné, Tolnai Rozál. Findics 
Károly, Sóhajla An'ialné, Dani Já-
nosné, Oskó Lajos, Zsukán Ferenc 
és Korpás'i József kiváló munkájuk 
elismeréseképpen a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom évforduló-
ján rendezett, jótsikeriilt műsoros, 
est keretében pénzjutalmakat vettek 
át. Törzsei János elvtárs, a Szege-
di Fürdő Vállalat vezetője. — aki 
maga is régi munkása az üzemnek 
— nyújtotta át számukra a jutal-
makat, Varga Sándor elvtárs, az 
ilzem párttitkára pedig felhtvtá a 
figyelmüket arra, hogy ezeknek a 

jutalmaknak még jobb munkára 
kell ösztönözniük őket. -

Yerseny az üzemrészek között 

A Szegedi Fürdő üzemrészei kö-
zött is verseny folyik. A vándor, 
zászól a mosóda üzemrésztől most 
nyerte el a műszaki üzemrész. En . 
nek az üzemrésznek dolgozói a 
Gazda-mozgalom keretében mosó-
géproncsokból, alig nyolcezer fo. 
rintos költséggel készítetlek 20—22 
ezer forint értékű mosógépet. A 
zászló átadása alkalmából PópiTv 
Pé'ier elviárs. a mosóda üzemrész 
vezetője kijelentette, hogy megala-
kítják üzemrészükben a brigádokat, 
mert a minél jobban megszervezett 
munkával, a versenylendület foko-
zásával akarják visszanyerni a ver-
senyzászlóí. 

Téli strand 

Szeged dolgozóinak újabb ötlettel 
is kedveskedik a fürdő igazgalósá. 
ga. Most vasárnaptól kezdve ugyan-
is féli strandot nyitnak meg, vagyis 
közös uszodát, amelyhez melegvíz-
medencét és pihenőhelyeket 'is csa-
tolnak férfiak és nők szániára 
egyaránt. A téli strand minden va-
sárnap d. u. fél 2-től este 7-ig lesz 
nyitva és hozzájárul a dolgozok 
sportéletének fejlesztéséhez, de egy-
ben kellemes, egészséges pihenési 
lehetőséget is nyújt. 

Az ötéves tervünk keretében szé-
pen fejlődő Szegedi Fürdőt méltán 
érezheti magáénak minden szegedi 
dolgozó és a fejlődő szép üzem 
egyben kézzelfogható b'izonvfiékn 
Pártunk, népi demok áciánk dol-
gozók iránti gondoskodásának, kö-
vetkezetes egészségvédelmének. 

Erzsébet. 'Az üzem vezetői is állan-
dóan egyre figyelmeztetik az elő-
fonó dolgozóit, s lám bebizonyo-
sodott, hogy aki követte a taná-
csot, jó termelési eredményt ért el 
és elsőként került ki a versenyből. 

A honvéd-műszakban még 
a második lett Simon Erzsi és ak-
kor fogadta meg, mikor a jutalmat 
átvette, hogy igyekezni íog első 
lenni november 7-i versenyben. 
Szavát be is tartotta, mert 128 
százalékos teljesítményével ő lett 
az első az előfonók között Teljesí-
tette Rákosi elvtársnak tett igére, 
tét is, mert vállalását, ami napi 
585 kilóról. 594 kilóra szólt, jó 
munkájával napi 614 kilós átlagra 
emelte. 

— De nem mindig ment ilyen jól 
a munka, eleinte bizony még az 
egy gép mellett is nem egyszer sír-
tunk, — mondja Erzsébet a gép 
mellől. — Sírva mondtuk a műveze-
tőnek, hogy mi soha nem tu-
dunk megtanulni ezeken a gépeken 
dolgozni. Nem akartuk elhinni, 
hogy a Szovjetunióban a fonónők 
több ilyen fonógépet kezelnek egy-
szerre, mert nekünk akkor még az 
az egy is sok volt. En ls megval-
lom őszintén nem egyszer félve 
álltam ide a gép mellé, most pedig 
már könnyen kezeljük a két gépet, 
még szabad időnk is van közben, 
pedig egyre gyorsabb és gyorsabb 
fordulatszámmal mennek a gének. 

Szerelettel beszél gépéről, 
magyarázza működését, összehason. 
Htja azokkal a rég' fonógépekkel, 
amelyeken Pesten t multak. Az 
ottani üzemről mesélt, ahol bizony 
még nem ilyen kényeimes, szép, 
tiszta termekben végzik munkáju-
kat a dolgozók, s munka ulán sem 
várja őket ilyen szép lürdö, és jól 
felszerelt öltöző, mint őket. 

— Orom Ilyen szép üzemben dol-
gozni, mint amKyen a mienk, — 
jelenti ki lelkesen s ml mlndany-
nyian tudjuk, hogy ezt csak a 
Szovjetuniónak köszönhetjük. Ezért 
készültünk olyan nagyon november 
7-e megünneplésére. 

Igen, a Textilkornbinát dolgozói 
Simon Erzsivel együtt mindannyian 
tudják, hogy üzemüket, boldog bé-
kés életüket a Szov'elunlónak kö-
szönhetik. S ezért készültek olyan 
szeretettel az Októberi Szocialista 
Forradalom ünneoé'e. Ez a szere-
let látszott meg khmelkedő mun-
kateljesítményeiken is, melyeket 
elértek az elmúlt hetekben. De 
nem elégszenek meg az elért ered. 
ményekkel, hanem to"cbb fokozzák 
azt, hogy méltóak legyenek az él-
üzem címhez. Simon Erzsébet is 

megfogadta, hogy eredményeit to-
vább fokozza, hogy továbbra ls az 
első legyen a termelésben, ezzel 
akarja megköszinnt a sztaháno-
vista címet és kiérdemelni azt 
hogy ő is majd egyszer tagja le-
hessen annak a Pártnak, amelyik 
az egész dolgozó munkásosztályt 
vezeti a szocializmus építéséért 
iolytatott harcban. 


