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Közel hatmillió kisfát és csemetét 
ültetnek el Csongrád megyéken 

a „Fásítási hénap" ideién 
A múlt héten hírül adták 

a lapok: a korábbi években 
immár hagyományossá vált 
f ák hete he lyet t , az idén 
a »Fásítási hónapot« rendez-
zük meg. A fiatalság, a vá-
rosi és a falusi lakosság se-
gítőkészségének felhasználá-
sával jelentősen növelni 
aka r juk f iatal erdő, sorfa 
és erdősáv állományunkat. 

Szeged vidékén március 10 
és április 10 között, a Fá-
sítási hónap időszakában az 
utóbbi évtizedek egyik leg-
nagyobb fásítási programját 
valósí t ják meg. A megyei 
erdőgazdaságok igazgatósága 
feladatul kapta többek kö-
zött, hogy a Fásítási hónap-
ban 

mintaszerűen fásitsa 
a megye valamennyi állami 
gazdaságának területét . A 
mezővédő erdősávoknak, fa-
soroknak a termelés szem-
pontjából is nagy a jelen-
tőségük A Csongrád megyei 
állami gazdaságok fásítási 
mintá já ra hasznosítják más 
megyék állami gazdaságai-
nak parlagterületeit is a kö-
vetkező években. Ehhez a 
munkához egymillió kétszáz-
ezer forintot kapott a me-
gyei Erdőgazdaságok Igazga-
tósága 

A Csongrád megyei ta-
nács végrehajtó bizottsága 
egymillió ötszázezer forintot 
jut ta t a falvak, városok u t -
cáinak, tereinek és a külön-
böző útvonalak kopár »pat-
káinak« fásításához. A sze-
gedi megyei jogú városi ta-
nács pedig százezer forint tal 
járul t hozzá az Erdőigazgató-
ság költségvetéséhez a város 
utcáinak, tereinek további 
szépítése érdekében. Ezzel 
a nagyarányú fásítási akció-
val párhuzamosan halad az 
igazgatóság kezelésében levő 
állami erdők nagyobbítása. 
A fák hónapjában még rügy-
fakadás előtt 

294 hektár új erdőt 
telepítenek, melynek a külön 
költségvetése egymillió há-
romszázharmincezer forint. 

Ha összesítjük az igazgató-
ság több irányú fásítási 
programjának tervszámait, 
kiderül, hogy az elkövetke-
ző hetekben megyénk terü-
letén mintegy ötmillió hét-

százötvenhatezernégyszáz 
kisfa és csemete kerül a 
földbe. E rendkívül nagy 
munka négymillió százhar-
mincezer for int jába kerül 
á l lamunknak. Ebben az ösz-
szegben minden adózó pol-
gár fillére, for in t ja benne 
van. Épp ezért mindenkinek 
hazafias kötelessége, hogy 

Vetnek a szegedi 
járásban 

A szegedi járás községei-
ben működő termelőszövet-
kezetek és egyénileg gazdál-
kodó dolgozó parasztok a 
legmesszebbmenőleg igyekez-
nek kihasználni minden ked-
ve?» időt. Különös tekintet-
tel a honiokos talajokra, szá-
mos helyen megkezdték a 
koratavaszi kalászos gabona-
neműck és más korai nö-
vénymagvak vetését. A be . 
érkezett jelentések szerint 
mintegy 250 hold tavaszi 
árpát, 40—50 hold zabot, to-
vábbá 110 hold borsót és 60 
hold mákot vetettek el ed-
dig a járásban. 

védje a fákat . A jövőben a 
népi vagyon ellen elkövetett 
bűntet tnek számítson az ap-
ró fácskák tördelése, jószá-
gok által való rongáltatása. 

E minden dolgozó érdekeit 
közvetlenül vagy közvetve 
szolgáló fásítási program 
csak a lakosság, elsősorban 
a fiatalság közreműködésével 
ha j tha tó végre sikeresen. 
Különösen nagy feladat vár 
a fák hónapjában 

a városi és a 
KISZ 

falusi 

takarékpénztári betétköny- 2 
vet, a harmadik pedig 7002 
forintos fényképezőgépet kap 2 
jutalomként. Emellett mind-2 
három szervezetet a jó mun- 2 
káért járó elismerő oklevél-S 
lel tüntet ik ki. 

Az Erdőigazgatóság veze-S 
tősége felkészülten vá r j a a z ! 
erős éjszakai fagyok e l m ú - • 
lását, hogy megkezdhessék! 
a csemeték, suhángok, sor-» 
fák helyszínre való kiszállí-g 
tását, hogy aztán teljes erő-» 
vei indulhasson a munka. 

szervezetekre. A KlSZ-fia-
talok mozgósítása már el-
kezdődött. A megyei KISZ-
bizottság és az Erdőigazga-
tóság közös versenyfelhívást 
bocsátott ki a KlSZ-szerve-
zetekhez. A versenyfeltéte-
lek a fák, csemeték időre 
történő szakszerű elültetésé-
től kezdve az év végéig szól-
nak. Tehát versenyfeltétel a 
gondos ápolás is. Az első 
versenyszakasz értékelése jú-
nius 15-ig lesz. A legjobb 
munkát végző alapszervezet 
kétezer forint, a második he-
lyezett ezer forintról szóló 

LAPZARTAKOR 
ÉRKEZETT: 

Magyar párt- és kormány--
küldöttség utazik 

a Német Demokratikus | 
Köztársaságba 

A Németország Szocialista 2 
Egységpártja Központi Bi-2 
zottsága és a Német Demok-2 
ratikus Köztársaság kormá- 2 
nya meghívására rövidesen • 
magyar párt- és kormány-» 
küldöttség utazik a Német • 
Demokratikus Köztársaság- 2 
ba. 
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Mi a Rípachi-terv 

Atombomba esett le >[ 
véletlenül az Egyesült 

Államokban 

Brigádok a társa-
dalmi tulajdon 

védelméért 
a Textilmüvekben 

jjh. 

Hatvanéves 
a Radnóti Gimnázium 

A MESTERSÉGES 
KATICABOGÁR 

A Szegcdi Tudományegye-
tem Bolyai Intézetében 
Muszka Dániel tudományos 
munkatárs — amint erról 
lapunkban már részletesen 
beszámoltunk — elektronikus 
állatmodcllt készített. A hét-
pettyes katicabogár feltéte-
les reflexeket végez. A 
»start« előtt Muszka Dániel 
még átvizsgálja a katicabo-
garat. Szó van arról is, hogy 
az elektronikus állatmodell 
elkerül a brüsszeli világki-
állításra. 

(Liebmann Béla felvétele) 
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Normális felhozatal, közepes árak 
Feleakkora árubőségű és elejét kell venni szigorú 

toi'gatagú piac volt tegnap, 
szerdán, mint ál talában a 
szombati napokon. A hajnal i 
eső sok tanyai eladót, ős-
termelőt visszatartott az út-
tól, de azért minden porté-
kából volt annyi, amennyi a 

vizsgálattal, helyesebben an-
nak következményeivel. 

Higiénikusabb 
kiszolgálást! 

A piacra korán kelő em-
keresletet kielégítette. A pi- ber korán megéhezik. Hamar 
acsorokat járva reggel hét 
órakor egy sajnálatosan is-
métlődő jelenségre is felfi-
gyelhetett a szemlélődő. Mit 
keresnek a sorok között 
nyolc óra előtt a magánke-
reskedők, a magánfelvásár-
lók? Míg az ellenőr a sor 
túlsó végén tartózkodik, ad-
dig az innenső részen már 
alkudozik is a magánkeres-
kedő egy kocsi almára vagy 
egyebekre. Az á ru t nem vi-
szi el, csak bá tyámuramnak, 
vagy nénémasszonynak su-
tyiban odanyomja a foglalót, 
hogy nyolc óra után rögtön 
elkocoghassanak. Így happol-
ják el a vásárlók orra elől 
a korai órákban a szebb és 
jobb árut. Az érvényben levő 
rendelkezést — amely sze-
rin magánkereskedő csak 

reggel nyolc óra után vásá-
rolhat a piacon — nem le-
hetne egy-két hathatós in-
tézkedéssel még tiszteltebbé 
tenni? 

Gyanús iejlöl 
Feltűnően sok tejfölt, an-

nál kevesebb túrót árul tak 
tegnap. É r d e k e s . . . Az vi-
szont még érdekesebb ered-
ménnyel járna, ha néhány 
őstermelő tejfölét megvizs-
gálnák a közegészségügyi 
szervek. A bögrékbe, csup-
rokba kirakott te jföl t látva 
ugyanis olyan sejtéseim tá-
madtak, hogy a túrót átpa-
szírozva, kevés édestejet a d . 
va hozzá, »kitűnő« tejfölt le-
bet gyártani, azaz kotyvasz-
tani. Ünnep előtt pedig ka-
pós a tejföl, s bizonyára 
ezért »tűnik« el a túró. Ezen 
sejtés el terjedésének pedig 

csak a lacikonyhához! Van 
belőle kint kettő is. Az 
egyik a Szálloda és Vendég-
látó Vállalaté, a másik Tá-
las Károlyné pecsenyesütőé. 
Hát én már csak az állami 
vállalatot támogatom, hiszen 
az az enyém is. A Marx téri 
állami lacikonyhát azonban 
nehezen vállalom magamé-
nak. Nem én, mer t nézzük 
csak: a pléböl eszkábált né-
hány méter á tmérőjű gomba-
szerű tünemény ablakai ko-
szosak. Pici, zsúfolt, semmi-
nek nincs helye. A húsféle-
ség takarat lan. A bort a 
földre tet t tégelyekből mé-
rik, fölötte pénzt kezelnek... 
A töményszeszes üvegek szá-
ján nipcs dugó, a piszok, a 
por belehullhat. Mindez per-
sze kicsiség. Az egyik pol-
con azonban háromdecis fü-
les üvegpohárban félig tölt-
ve zsírszódatörmeléket tárol-
nak. »Szent isten!« — kiált 
fel f igyelmeztetésünkre az 
elárusító, majd gyorsan a 
súrolókefe mögé dugja a po-
harat . Nem kákán csomót 
keresés, de azért mégis: mit 
keres a »gomba« kis bádog-

padlásnyílásában egy pár el-
használt női cipő, egy hetek 
óta mosatlan, zsíros-piszkos 
tányér, s uram bocsá': egy 
valódi éjjeli edény? Állító-
lag egyik vendég fogadásból 
ebből ivott bort a »gombá-
ban«, s azóta marad t itt. 

Az árak 
Szóljunk arról is, milyen 

áruféleség mennyiért cserélt 
gazdát, a tegnapi piacon. EIo 
baromfi kilója: csirke 28— 
32 forint, tyúk 20—23, puly-
ka 19—21, kacsa 20, liba 28 
—31. Hízott kacsa 23, a liba 
hasonlóan ugyanennyi. To-
jásból 15 ezer darab volt a 
felhozatal, darabja 1—3,20 
forintig cserélt gazdát. Te j 
l i terje 3—3,40, a tejfölé 20— 
22 forint. A va j ki logrammja 
50 forint, tehéntúró 11—13, 
juhtúró 26 forint volt. A 
szép burgonyát 1,80-tól 2,20 
forintig mérték. Az alma 
7,50—9 forint kilogrammon-
kénti árér t cserélt gazdát, a 
spenót pedig 4—4,50-ért. Az 
étkezési házi szalonna kiló-
ját 35 forintért , a házi ser-
tészsírt pedig 30 forintért 
mérték. A zöldségfélékből is 
kielégítő volt a felhozatal, 
lényeges árkülönbség e cik-
kekben nem mutatkozott az 
elmúlt heti árakhoz viszo-
nyítva. 

( - c) 

Uiabb tokásakat tataroznak 
nagy költséggel 

Az építési és közlekedési 
osztály előterjesztésére a vá-
rosi tanács végrehaj tó bi-
zottsága legutóbbi ülésén ha-
tározatot hozott ismét, több 
elhanyagolt állapotban lévő 
lakás felúj í tására. E laká-
sotr rendbehozásának költ-
sége igen jelentős. Egy-egy 
lakásra huszonötezer forint-
nál többet kell fordítani. 

A lakások rendbehozását a 
következő épületekben vég-
zik: Lenin körút 12 és 33. 
Dugonics tér 12, Berzsenyi 
u. 1/b., Maros u. 42, Roose-
welt tér 9, Gutenberg ut-
ca 2Í9. Szivárvány utca 4 és 
Katona u. 7. 

A lakások újjáépítését rö-
videsen elkezdik és még ez-
évben befejezik. 

Az újszegedi József Attila-
telép lakosainak igen nagy 
szüksége volna orvosi ren-
delőre és egy kul túr teremre 
E kérdést, és a telep általá-
nos problémáit az első ke-
rületi tanács végrehaj tó bi-
zoTtsaga ma esedékes ülésén 
vi tat ja meg. 

A végrehajtó bizottság 
ülését — érdekes és helyes 
kezdeményezésként — a 
helyszínen, a József Attila-
felepi iskolában, ma délután 
fél három órakor ta r t ják 
meg. 

Áz ország nyugati részén 
az erős hófúvás I övetkeztében 

sok út járhatatlan 
Szerdán a reggeli és a dél-

előtti órákban az ország 
nyugati részén Sopron, Kő-
szeg, Szombathely térségé-
ben a hóvihar igen erős 
széllel erősbödött, majd a 

ban még nem tudtak elin-
dulni az útak felszabadítá-
sára, mert a vihar még min-
dig olyan erős volt. Amint 
némileg csökken a szél erős-
sége, azonnal megkezdik a 

délelőtti órákban á t ter jedt hóakadályok megszüntetését. 
Zala térségére, s a Bakony A MÁV-tól nyert értesü-
vidékére is. Ennek követ- lés szerint szerda estig a 
keztében sokhelyütt hóaka- vasútvonalakon a vihar nem 
dály keletkezett, s mintegy okozott nagyobb károkat, s 
6—7 főközlekedési útvonal a vonatok az ország minden 
járhatat lan. A hótakarí tó gé- részén zavartalanul közle-
pek szerdán a délutáni órák- kednek. 

ülést tartott az Országos Béketanács 
Az Országos Béketanács 

református bizottsága szer-
dán ülést tartot t a béketa-
nács székházában. Bereczky 
Albert püspök megnyitó sza-
vaiban megemlékezett arról, 
hogy 

a református egyház már 
kezdettől fogva kivette ré-
szét a békemozgalomból. 
Az egyház kebelében most 
külön békebizottság szol-
gálja a békemozgalmi mun-
kát, 

a béke ügye azonban to-
vábbra is minden reformá-
tus lelkipásztor és egyházi 
előljáró ügye is. 

A megnyitó után Huszti 
Kálmán, a református béke-
bizottság ügyvezető t i tkára 
számolt be a végzett mun-
káról és a közeljövő felada-
tairól. Az egyház békemun-
ká jának és az áHammal való 

jó viszonyának látható jele 
volt a kitüntetés, amelyben 
a Népköztársaság Elnöki Ta-
nácsa több egyházi vezető 
férf iút részesített. 

A Hazafias Népfront Ko-
márom megyei, valamint 
Csongrád megyei bizottsá-
gával közösen rendezett 
békegyűlések igen ered-
ményesek voltak, segítet-
ték a lelkészek tájékozódá-
sát a külpolitikai kérdé-
sekben. és közvetlen talál-
kozásra adtak módot a vi-
lági vezetőkkel. 
A beszámoló további ré-

szében áttekintést adott a 
nemzetközi helyzetről, majd 
a református békebizottság 
terveiről elmondotta, hogy n 
program összeállítása a le-
szerelésért és a nemzetközi 
együttműködésért folyó mun-
ka jegyében készült. 


