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Ülést tartott 
a városi tanács 

végrehajtó bizottsága 
Szeged megyei város taná-

csának végrehajtó bizottsá-
ga tegnap tartotta soros 
ülését, Papp Gyula elnökleté-
vel. A testület több előter-
jesztést és napirendi pontot 
tárgyait, egyebek között az 
1979. évi ellenőrzési tervet; 
új utcanevekről döntött; el-
fogadta a lakáselosztási terv 
soron levő névjegyzékeit; 
újabb megoldást dolgozott ki 
a dorozsmai cigánytelep ma-
radékának megszüntetésére; 
elemezte a magánlakás-épí-
tési terv teljesítését, a szege-
di kisipar helyzetét és az al-
koholizmus elleni küzdelmet. 

A fontosabb témákról az 
alábbiakban számolunk be. 

Uj utcanevek 
Újszegeden, a Haladás tér 

beépítésével az utóbbi évek-
ben négy ú j utca keletkezett 
— a tér pedig ezzel meg-
szűnt. A végrehajtó bizottság 
határozatot hozott az ú j ut-
cák elnevezésére. A régi név-
re emlékezve, az egyik utca 
a tér nevét örököli: Haladás 
utca lesz. A továbbiakban itt 
állítanak emléket utcanévvel 
Wallisch Kálmánnak, a nem-
zetközi és a magyar munkás-
mozgalom kiemelkedő egyé-
niségének, az 1919-es szegedi 
direktórium tagjának, kinek 
születése 90. évfordulójára a 
közelmúltban emlékeztünk. 
Babits Mihály is itt kap ut-
cát, aki azonkívül, hogy a 
magyar irodalom klassziku-
sa két esztendőn át Szege-
den tanárként dolgozott, és 
számos versét itt írta. Tavaly 
ősszel ünnepelték az iro-
dalomkedvelök Krúdy Gyula 
születési centenáriumát. Már 
akkor megfogalmazódott Sze-
geden, hogy utca hirdesse itt 
is a nagy író emlékét. Krúdy 
is többször megfordult itt, 
kapcsolatban állt a ázegedi 
irodalom jeleseivel, s több 
szegedi témát emelt irodalmi 
rangra. A negyedik névadó 
Krúdy Gyula lesz. 

Postahivatalok 
új nyitvatartási 
rendje 

A Szegedi Postaigazgatóság 
bejelentette a városi tanács-
nál, hogy módosítani kívánja 

az 1. és a 2. számú postahi-
vatalok nyitvatartási idejét. 
Eszerint az 1. sz. posta hét-
főtől péntekig naponta 8— 
20 óráig, szombaton 8—18 
óráig, vasárnap és munka-
szüneti napokon 8—12 óráig 
dolgozik. A 2. sz. posta ú j 
nyitvatartási rendje pedig a 
következő lesz: hétfőtől pén-
tekig 8—19 óra, szombaton 
8—14 óra, vasárnap és mun-
kaszüneti napon zárva. Az 
ú j üzemelési rend rövidebb 
az eddiginél, s a zárás lesz 
korábbi. 

A végrehajtó bizottság hoz-
zájárult ugyan a posta ké-
réséhez, de egyúttal megál-
lapította és felhívja a posta 
figyelmét arra, hogy a postai 
ügyeleti szolgálat (éjszakai 
telefonálás, táviratfeladás) je-
lenlegi színvonala nem meg-
felelő. Kulturált körülménye-
ket kell teremteni a zárva-
tartási időben is az ilyen ha-
laszthatatlan szolgáltatások-
hoz. 

A dorozsmai 
putrik sorsa 

Évek óta nagy erőfeszíté-
seket tesz a tanács a szociá-
lis követelményeknek meg 
nem felelő dorozsmai cigány-
telep megszüntetésére. Eddig 
20 cigánycsaládot költöztet-
tek ki innen tanácsi bérlaká-
sokba, olyanokat, amelyek 
rendezett családi életet él-
nek, s rendszeresen dolgoz-
nak. További 2 ilyen család 
sorsa most rendeződik. Még 
23 család marad vissza, olya-
nok, amelyek nem mutatnak 
erős hajlandóságot életkörül-
ményeik és szokásaik' meg-
változtatására, s egyelőre 
képtelenek beilleszkedni la-
kóközösségekbe. 

Sorsuk megoldására ú j ha-
tározatot hozott a vb, figye-
lembe véve, hogy a részük-
re létesített óvoda és iskola 
fenntartása is időszerű ma-
rad. A kiskundorozsmai Bú-
za utcában csökkent értékű 
tanácsi bérlakásokat építenek 
számukra (35-40 négyzetmé-
ter alapterületen, 5 ezer fo-
rintnál nem nagyobb négy-
zetméterenkénti áron). Tíz 

Primőrök 
a húsvéti asztalra 

A szegedi Felszabadulás és ponta 
az Új Élet Termelőszövetke- mintegy 
zet is tagja a Szentesi Korai 
Zöldségtermesztési Rendszer-
nek, amely a húsvéti ünne-
pekre nagy mennyiségű pri-
mőrt szállít a hazai és kül-
földi piacra. Az üvegházak-
ban és a fóliasátrakban most 
már tömegesen szedik a zöld-
ségféléket és viszik a taggaz-

csupán salátából 
100 ezer, karalábé-

ból 50 ezer, hegyes erös zöld-
paprikából 30 ezer darabot 
szállítanak el. 

A szegedi Felszabadulás 
Termelőszövetkezet gépkocsi-
ja rendszeresen megjelenik a 
kora reggeli órákban az át-
vevő helyen, hogy a déli órák-
ban már indulhassanak a 

daságok a központi átvevő szerelvények. Külföldre hűtő-
helyre, a szentesi tranzit te-
lepre. Onnét naponta indul-
nak a hat'-nyolc vagonból 
álló szerelvények. A legtöbb 
árut a HUNGAROFRUCT 
Vállalat veszi át és irányítja 
több országba. A nagy meg-
rendelők közé tartozik a bu-
dapesti ZÖLDÉRT Vállalat 
és a Csemege Vállalat is. 
Most az ünnepek előtt na-

vagonokban utaznak a pri-
mőrök egyenletes, optimális 
hőmérsékleten, így az időjá-
rási tényezők, az esetleges 
éjszakai fagyok, vagy erő-
sebb nappali felmelegedés 
nem befolyásolja az áru mi-
nőségét. A primőrök minde-
nütt frissen, vitamintartal-
mukat megőrizve kerülnek a 
húsvéti asztalra. 

Külföldi küldöttségek részvételével 

Tanácskozás Leningrádban 
a szocialista munkaversenyröl 

ilyen lakást december végéig, 
a további 13-at a jövő év 
végéig keli felépítenie az 
Ingatlankezelő Vállalatnak. 

A magánlakás' 
építés helyzete 

A jelenlegi ötéves tervben 
12 ezer lakás megépítése sze-
repel Szegeden, amiből 4720 
magánerőből készül. Az első [ 
három évben jó lendülettel 
8135 lakás készült, túlteljesí-
tették az állami lakásszámot 
(158-cal) és a magónépítke-
zési tervet is (977-tel). Azt 
is tudni kell a témához, hogy 
a telepszerű társaslakások te-
rületeinek előkészítése és a 
kapcsolódó létesítmények egy 
részének ezekre eső hányada 
a célcsoportos lakásberuházá-
sok pénzeszközeire hagyatko-
zik — vagyis ez anyagilag 
meghatározó. Az így készült 
lakások ellátási színvonala 
azonos a célcsoportos kate-
góriában épülőkével, s a 
többletköltség jelentős. 

Szegeden mindinkább csök-
ken a beépíthető üres telkek 
száma, így az egyedi, több 
szintes (társas) építkezés elő-
irányzatai igen nehezen tel-
jesíthetők, az eddigi adatok 
szerint irreálisnak is tűnik a 
800-as terv, hiszen csak 236 
ilyen lakás készült el. E for-
ma igen népszerű, mert köz-
műves telkeken épülnek 
ilyen házak, s újabban házi 
kivitelezésben is megvalósít-
hatók megfelelő műszaki ve-
zetéssel. 

Korszerű, csoportos csalá-
diház-építésre Szegeden nem 
volt lehetőség, mert a köz-
művesítés költségei igen ma-
gasak. Jelenleg részben a do-
rozsmai szélmalom környé-
kén és Hattyason próbálkoz-
nak alkalmas területek kiala-
kításával. Még nagyobb gond 
hagyományos családi házak-
nak telket biztosítani (itt is 
Dorozsma és Hattyas jön 
szóba). Dorozsmán 300 ilyen 
telek lesz, melyeknek értéke-
sítése a második félévben 
kezdődik. Korábban Szőre-
gen alakítottak ki 30 házhe-
lyet. E nehézségek ellenére 
három év alatt 1503 családi 
ház épült a tervezett 900-zal 
szemben. 

Munkáslakásból három év 
alatt 1228 darab készült. 

A végrehajtó bizottság kü-
lönös figyelemmel szorgal-
mazza a városi foghíjtelkek 
beépítését. 

Leningrádban csütörtökön 
háromnapos tanácskozás kez-
dődött a szocialista munka-
versenyről, a verseny szere-
péről a kommunista ember 
kialakításában. A tanácsko-
záson a Szovjetunió minden 
köztársaságából több mint 
félezer meghívott vendég 
vesz részt: párt- és szakszer-
vezeti vezetők, kiváló mun-
kások, a szocialista munka-
verseny legjobbjai. Magas 
szintű küldöttségekkel kép-
viseltetik magukat a szocia-
lista országok pártjai és 
szakszervezetei. Hazánk kép-
viseletében Győri Imre, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának titkára és Juhász Ot-
tó, a Szakszervezetek Orszá-
gos Tanácsának titkára van 
jelen a tanácskozáson. 

A küldöttek több előadást 
hallgatnak meg a szocialista 
munkaversenyről és szekció-
üléseken vitatják meg a ver-
senymozgalom időszerű kér-
déseit, társadalmi szerepét, a 
brigádmozgalom fejlődését. 

Leningrád a szocialista 
munkaverseny bölcsője, ö t -
ven évvel ezelőtt itt, a 
Krasznij Viborzsec gyárban 
kezdeményezték a munkások 
azt, hogy az ötéves terv vég-
rehajtását munkaversennyel 
segítsék. A nevezetes évfor-
dulóról az egész országban 
megemlékeztek, s a Szovjet-
unió Kommunista Pár t jának 
Központi Bizottsága is kü-
lön, foglalkozott a népgazda-
sági tervezés, illetve a ver-
senymozgalom jelentőségé-

Jóváhagyták a M Á V idei 
kollektív szerződését 

A törvényes munkaidőt 
rendszeresen és jelentősen 
meghaladó igénybevétel, a 
heti pihenőnapok és a sza-
badság ki nem adása, a 
rendszertelen vezénylés sérti 
a dolgozók jogos érdekeit, 
rontja a munkakörülménye-
ket, s ma már főleg emiatt 
kedvezőtlen a vasút létszám-
helyzete — állapították meg 
a Vasutasok Szakszervezeté-
nek elnöksége és a bizalmi 
küldöttek együttes ülésén 
csütörtökön, a SZOT-szék-
házban. 

Már a tanácskozás előké-
születei során is a túlórázta-
tás, a pihenőnapok elszámo-
lása, bonyolult szabályozása 
váltotta ki a legtöbb vitát, 
ezért a szerződés idei módo-
sításánál figyelembe vették a 
dolgozók észrevételeit, javas, 
latait. Az ülésen felszólalók 
is főleg a magas szolgálati 
időt, a dolgozók indokolat-
lanul túlzott igénybevételét 
bírálták, annál is inkább, 
mert — mint mondották — a 
jobb szervezéssel, munkabe-
osztással, vezényléssel gazda-
ságosabban lehetne foglal-
koztatni a rendelkezésre álló 
létszámot. Rengeteg és al-
landóan növekszik a túlóra 
száma. 

Az együttes ülés megtár-
gyalva a kiegészítéseket, jó-
váhagyta a MÁV 1979. évi 
kollektív szerződését. A kol-
lektív szerződés 18 pontját 
módosították annak érdeké-
ben, hogy szabályozásaival 
jobban segíthesse a vasút 
szállítási feladatait, á haté-
konyabb munkaerő-gazdálko-
dást. Előírták például, hogy 
a heti pihenőnapot előre 
meg kell határozni, azt min-
denképpen ki kell adni, s az 

utazószemélyzetnek is bizto-
sítani kell havonta egy va-
sárnapi pihenőt. Üj pontként 
került a szerződésbe a nyug-
díjra jogosultak iovábbdolgo-
zásának ösztönzése. A MÁV 
személyi alapbérüket kötele-
zően, évenként 300 forinttal 
növeli, s minden ledolgozott 
év után kétezer forint jutal-
mat ad a munkát továbbra 
is vállalóknak. 

vei a szocialista építőmunká-
ban. 

A kongresszus vendégei a 
tanácskozás megnyitása előtt 
megkoszorúzták a . kommu-
nista párt és a szovjet állam 
megteremtője, Lenin emlék-
művét a forradalom parancs-
noki posztja, a Szmolnij in-
tézet előtt. Koszorút helyez-
tek el a magyar küldöttség 
tagjai is. Ugyancsak megko-
szorúzták a város hős védői-
nek, a Nagy Honvédő Hábo-
rú hőseinek emlékművét. 

A tanácskozást táviratban 
üdvözölte Leonyid Brezsnyev, 
az SZKP KB főtitkára, a 
Szovjetunió Legfelsőbb Ta 
nácsa Elnökségének elnökt 

Grigorij Romanov, &, 
SZKP KB Politikai Bizott-
ságának tagja, a leningráoi 
területi pártbizottság első 
titkára megnyitó beszédében 
kitért a szocialista munka-
verseny nemzetközi tapasz-
talataira. Külön kiemelte v. 
csepeli munkások példáját, 
akik tavalyelőtt nemzetközi 
versenyt kezdeményeztek a 
Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom 60. évfordulói:; 
tiszteletére. „A verseny ha-
tékony nevelő szerepét ma 
már nemcsak a Szovjetunió, 
hanem a többi szocialista or-
szág tapasztalata is bizonyít-
ja. A szocialista országok 
testvéri viszonya mély gyö-
kerekből nő ki s nagy erőt 
jelent. Ezt bizonyítja a vö-
rös Csepel munkásainak kez-
deményezése is." 

A tanácskozás folytatódik. 
(MTI) 

Visszatért a Földre 
a S z o j u z - 33 

Tegnap, csütörtökön este, 
moszkvai idő szerint 19.35 
órakor Földet ért a Szojuz— 
33 űrhajó, amelynek kéttagú 
nemzetközi személyzete, Nyi-
kolaj Rukavisnyikov pa-
rancsnok és az első bolgár 
űrhajós, Georgi Ivanov járt 
a világűrben. A leszállás a 
megadott utasításnak megfe-
lelően ment végbe, 320 kilo-

méterrel délnyugatra a ka-
zahsztani Dzsezkazgan váro-
sától, a szovjet űrhajók meg-
szokott leszállási körzetében. 
A két űrhajós jól van, az 
első orvosi vizsgálat szerint 
mindketten egészségesek, jól 
viselték ol az utat és a le-
szállást. (Részletes tudósítá-
sunk a 2. oldalon.) 

Fakitermelő géplánc 

A fakitermelés gépesítésére nagy teljesitmeny ii svéd gép-
sort vásárolt a szolnoki Nagykunsági Erdő- és Fafeldolgozó 
Gazdaság. A döntő, daraboló és kihordó egységekből álló 
géplánc egy-egy kezelő irányításával három nap alatt el-
végzi egy hattagú — hagyományosan gépesített — favágó-
brigád egyhavi munkáját . A nagy teljesítményű gépek gaz-
daságos üzemeltetésére több erdőgazdaságnál is végeznek 
bérmunkát. A géplánc jelerleg a Ki .kunsági Erdő- es Fa-
feldolgozó Gazdaság kelebiai erdejében hé:ezer köbméter 

feketefenyő kitermelését végzi 
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