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A pártkongresszus tiszteletére; 

Napirenden: 

Tarján 

Tarján kereskedelmi ellá-
tását eddig ideiglenes, kis 
üzletek bonyolították le, 
szerepüket hamarosan kor-
szerű ABC-áruházak, étter-
mek, bisztrók, szolgáltató-
házak veszik át. A Csillag 
téren egy hónappal ezelőtt 
átadott kereskedelmi-ven-
déglátóipari centrummal 
sem szűntek meg a városrész 
ellátási gondjai. Ezért a ha-
todik ütemben már jól halad 
az ABC-áruház építése, mel-
lette szolgáltatóház és étte-
rem is létesül. Két éven be-
lül felépül az egyes ütem 

kereskedelmi-vendéglátó-
ipari alközpontja, s a követ-
kező ötéves tervben fejező-
dik be a nyolcadik ütem 
áruházának építése. Képün-
kön: a Budapesti körút és a 
József Attila sugárút sarkán 
épülő áruház és szolgáltató-
ház látható. 

Somogyi Károlyné felvétele 

A Maros árhulláma 
elérte a Tiszát 

Ujabb Erdélyben 
A Tisza vízgyűjtőjében 

november 8-án is hullott 
csapadék, ha nem is számot-
tevő mennyiségben. Erdély-
ben azonban helyenként 10 
milliméter csapadékot is 
mértek, s várhatóan ez a 
mennyiség újabb, de nem 
jelentős árhullámot képez 
majd a Maroson. Az ATIVI-
ZIG-től kapott legfrissebb 
jelentés szerint a Tisza fel-
ső szakasza és a mellékfo-
lyók továbbra is apadnak. A 
folyó középső szakaszán az 
árhullám még mindig Szol-
noknál tetőzik, attól lefelé 
apadást mértek. Tegnap, 
szombaton reggel óta Kiskö-
rénél 1 centimétert, Tisza-
fürednél hármat, Polgárnál 
nyolcat, Tokajnál pedig 19 
centimétert csökkent a víz-
állás. A Középtiszavidéki 
Vízügyi Igazgatóság terüle-
tén levő úgynevezett újbögi 
nyári gát mögötti területet 
feltöltötték a védekezők, s 
ennek következtében a tisza. 
ugi vízmércénél a folyó apa-
dása megszűnt és újból mér-
sékelten emelkedik a vízál-
lás. Éppen ezért az alpári 
nyári gátnál még további 
néhány centiméteres á ra -

dásra kell számítaniuk az 
ott harmadfokú készültség-
ben védekezőknek. 

A Maros árhullámának! 
csúcsa elérte Szegednél a 
Tiszát, amelynek alsó szaka-
szán az áradás megállt. A 
szegedi vízmércén pénteken 
este 6 órakor 767 centimétert 
mértek és a vízállás teg-
nap. szombaton reggel is 
ugyanezen a szinten volt. 
Ugyancsak stagnál a vízállás 
Mindszent térségében is. Az 
árvízvédelmi készültségi fo-
kozatban nem történt válto-
zás. az ATlVIZIG-nek mind 
a nyolc védszakaszán másod-
fokú a készültség. 

November 8-án Csongrád 

megyében is hullott elszór-
tan kisebb mennyiségű csa-
padék, amely számottevően, 
nem növelte a belvízzel e l -
öntött területek nagyságát. A 
torkolati szivattyútelepek 
változatlanul dolgoznak, s 
ezek együttes hatására erő-
teljesen csökkent a belvíz a 
vetéseken, szántókon, réten, 
legelőn. Csongrád megyé-
ben nem összefüggő terüle-
ten még 3227 hektáron vani 
belvíz. Algyő és Tápé t é r -
ségében megszűnt az első f<L» 
kú belvízvédelmi készültség, 
fennáll azonban továbbra is 
a torontáli, vidra-éri öblö-
zetben. valamint a szentest 
szakaszmérnökség területén. 

ló kezdeményezés 

Hivatal -
a kismamákért 

Okos kezdeményezéssel le-
pi meg a kismamákat a sze-
gedi városi tanács egyéb-
ként is jó hírnek örvendő 
ügyfélszolgálati irodája. 
Hogy mennyi fáradsággal 
jár t eddig, míg a negye-
dik hónapjukat betöltött ter-
hes mamák megkapták a 
kedvezményes vásárlásra jo-
gosító tejjegyet, csak az 
tudja, akinek már volt ré-
sze benne. Fogalmuk az ú j -
donsült papáknak is van er-
ről, ugyanis a baba megszü-
letése után az ő részére is 
ki kellett váltani a tejjegy-
tömböt, és ezért többnyire az 
édesapák álltak sorba. A 
tortúra azonban ezzel nem 
ért véget, mert év végén a 
következő esztendei vásárlá-
sokra jogosító tömbért min-
den eddigit felülmúló tömeg 
állt nap mint nap a kerüle-
ti tanácsok irodája előtt. 
Köztük többnyire az édes-
anyák. apró és türelmetlen 
csemetéikkel. 

A városi szülők a kényel-
metlenségek ellenére is há-
lásak voltak ezért a kedvez-
ményért: hiszen a kismamák 
és a gyerekek nélkülözhetet-
len táplálékához így nagyon 
olcsón jutottak. Az ügyfél-
szolgálati iroda azonban vál-
lalta, hogy ne csak pénzt 
takarítsanak meg a gyer-
meket nevelő családok, ha-
nem időt és energiát is — 
ezentúl postán küldi^ ki a 
4. hónapjukat betöltött kis-
mamáknak a tejjegyet, maid 
megszületése után a babának 
is. 

Ez a figyelmesség termé-
szetesen több munkát há -
rít az érintett intézmények-
re. 

A terhes tanácsadó orvo-
sa értesíti az ügyfélszolgá-
lati irodát, ha valamelyik 
kismama betöltötte terhessé-
ge 4. hónapját és jogosult a 
tejjegyre. Onnan pedig pos-
tán továbbítják a tömböt az 
édesanya címére. Ha meg-
született a baba, akkor a 
közvetítő a klinika, valamint 
az anyakönyvvezető lesz, éa 
az iroda a másik fél liter 
tejre szóló jegyet is boríték-
ba rakja. 

Most közeledik az év vé-
ge, és ez azt jelenti, hogy. 
az összes 6 éven aluli gyer-
meket, aki Szegeden és a 
csatlakozott községekben l a -
kik. fel kell kutatnia az 
ügyfélszolgálati irodának; 
nyilvántartásba kell vennie 
őket, hogy még december 20_ 
ig postázni tudják a t e j -
jegyeket. Előfordulhat ter-
mészetesen. hogy valakinek 
a neve kimarad ebből a név-
sorból. Ebben az esetben ne-
ki kell jelentkeznie az ügy-
félszolgálati irodában. 

A jő és nagyon figyelmes 
kezdeményezésért — úgy 
véljük — minden szülő kö-
szönetét tolmácsolhatjuk. A 
népesedéspolitikai határoza-
tok sikeres megvalósulása b i . 
zonyára ezen a szemléleten, 
és ilyen aprónak tűnő szí-
vességeken is múlik. 

C h . A. ' 

Több családi 
otthon épül 

Megyei párt- és tanácsi 
küldöttség utazott 

Odesszába 
Az Ukrán Kommunista 

Párt Odessza területi bizott-
sága és a területi tanács 
meghívására tegnap, szom-
baton párt- és tanácsi kül-
döttség utazott Csongrád 
megyéből Odesszába, a két 
megye közötti baráti kapcso-
latok további erősítésére. 

A küldöttség vezetője: 
Szabó Sándor, a megyei 
pártbizottság ti tkára, tagjai : 
Gyárfás Mihály, a megyei 
pártbizottság osztályvezető-
je, dr. Varga József, Csong-
rád város tanácselnöke, 
Nagy Sándorné, a vásárhelyi 

Elektrofém Ipari Szövetkezel 
alapszervezeti t i tkára éa 
Vajda György, a DÉMÁS3 
igazgatója, a megyei pártbi-
zottság tagja. 

Budapesten, á Ferihegyi 
repülőtéren megyénk küW 
döttségét dr. Németh Lajos; 
a megyei pártbizottság titkán 
ra búcsúztatta. 

Megyénk küldöttsége 
Odesszában és az odesszai 
területen tanulmányozza a 
pártmunka tapasztalatait, 
valamint tárgyalásokat foly-
tat a testvérmegyei kapcso-
latok további kiszélesítésé-
ről. 

Egyre több szép ered-
ményről számolhatunk be, a 
szocialista brigádok sorra 
bizonyítanak, hogy reális 
vállalásokat tettek az év ele-
jén. A DÉLÉP lakótelepi 
panelszerelő üzeme felaján-
lotta, hogy a tar jáni nyolca-
dik ütem szerelését decem-
ber 10. helyett november 
7-re befejezi. Amint erről a 
napokban már hírt adtunk, 
ezt a vállalást teljesítették. 
A 808-as jelű épület ha tár -
idő előtti befejezése egyma-
gában is szép teljesítmény, 
a panelszerelök mégsem elé-
gedtek meg ennyivel. Előbb-
re hozták a Felsőváros L 
ütem lakóépületeinek felállí-
tását is. Az első ház szerelé-
sét az eredetileg tervezett 
november 15. helyett októ-
ber 5-én megkezdték. Ennek 
az épületnek december 31-re 
kellett volna elkészülni, de 
vállalták, hogy november 
7-re befejezik. A felajánlás-
hoz képest is nyertek egy 
hetet. A Kiváló Üzem címet 
viselő kollektíva, élén a 
„Május 1." brigáddal, a 102-
es lakóházat november l - r e 
összeszerelte. így lehetővé 
vált, hogy az MSZMP XI. 
kongresszusa és hazánk fel-
szabadulásának 30. évfordu-
lója tiszteletéra vállalt hat-
van többletlakás panelszere-
lését november 7. előtt el-
kezdjék. Jelenleg azt a há-
zat építik, ami tulajdonkép-
pen csak jövőre bú j t volna 
ki a földből. 

A határidők előbbre hozá-
sával, a többletvállalásokkal 
sok olyan kiegészítő tevé-
kenység jár együtt, amit 
kollektív erővel lehet csak 
megszervezni. A Szabó- és a 
Molnár-brigád vállalta, hogy 
az anyagrendelések ügyében 
együttműködik a műszaki 
osztállyal, az építési terület 
„megszerzésében" is segít az 
érintetteknek, akár a szabad 
idő feláldozásával is. Így kö-
zösen teremtik meg a mun-
ka zavartalanságának felté-
telei t 

A Szabó—Molnár együttes 
néven ismert „Május 1." bri-

Már a vállalt 60 többletlak 
brigád 

gád november 7. alkalmából 
megkapta a Vállalat Kiváló 
Brigádja kitüntető címet. A 
panelszerelőkből, betonozók-
ból, hegesztőkből, nehézgép-
kezelőkből összetevődő csa-
pat rászolgált a kitüntetésre." 
Az éves tervükben 1514 la-
kás szerepel, ebből novem-
ber l - ig 1505-öt szereltek 
össze. A Tabán utcai óvodát 
700 óra társadalmi munká-
val emelték, ez annyit tesz, 
mintha húsz házgyári lakás 

íst szerelik össze a „Május 1." 
tagjai 

panelszerelését végezték 
volna el. Ha a számokat néz-
zük, láthatjuk, hogy a kong-
resszusi verseny lendülete 
milyen eredményeket produ-
kált. Feltehetően a vállalt 
60 lakás helyett még több 
készül el az év végéig. Ez 
annál is inkább várható, 
mert a panelszerelők ismét 
szeretnék megszerezni a Ki-
váló Üzem címet. Jó úton 
haladnak a cél felé — eset-
leg az időjárás szólhat köz-
be. 

Fock JenS 
Indiába 

és Burmába 

Fock Jenő, a Miniszterta-
nács elnöke Indira Gandhi 
miniszterelnök meghívására 
a közeljövőben hivatalos lá-
togatást tesz Indiában. Ezt 
követően U Ne Win, az ál-
lamtanács elnöke és U Sein 
Win miniszterelnök meghí-
vására Burmába látogat 


