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Hétszázhúsz személyes 
szovjet repülőgép 

Nem a farkas 
vitte el^. 

Megkezdődtek 
a Tragédia próbái 

A polgári nemzettől 
a exoeialistn nemzetig 

Az idén újabb hétszintes 
lakóház építése kezdődik 

Szegeden a váro&rendezes 
— amely az esztétikai cé-
lokkal együtt alapvetően a 
lakóházépítést szolgálja — • 
most újabb foghíj-beépítése-
ket is napirendre tűzött. A 
Lenin körút 38. szám alatt 

már lebontották a régi. 
földszintes épületet, 

amelyben áruház volt. A 
mellette levő avult, öreg há-
zat. a Lenin körút 36. szám 
alatt ugyancsak hamarosan 
lebontják. Ezzel a Lenin 
körút. Károlyi utca és Baj-

:::::: UUJ: 

Beépülő foghíjak 

Városrendezés 
Lakóházépítés 

csy-Zsi'linszky utca sarok-
tömbjében megkezdődhet — 
a városrendezés elveinek 
megfelelően — új. korsze-
rű épülettömb építése. 

A városi tanács tervosz-

A Szo vjetunió élelmiszeripari 
minisztere Szegeden 

Bukarestbe érkezett az MSZMP 
Központi Bizottságának küldöttsége 

tályától kapott értesülés sze-
rint 

a saroktömb beépítési ter-
ve elkészült. 

Tervezője Károlyi István, az 
EM Szegedi Tervező Válla-
lat építésztervezője. A sa-
voktömbben tulajdonkép-
pen három épület falait húz-
zák majd fel, s ezek szo- [ 
ros. ósszetartoaó építészeti J 
egységet képeznek. 

A Lenin körút 38. szánt j 
alatt hétszintes, lapostetős. • 
lifttel ellátott ház épiH. 

A ház a Lenin körútra néz 
majd. és a Károlyi utcára 
kis árkádja lesz. A házba 

[ minden oldalról be lehet 
| menni, a köralakú lépeső-
j háza azonban a Bajcsy-Zsi-
> linszky utca tele esö olda-
i Ion lesz. Ehhez háromszj-n-
! tes lakóház csatlakozik a 
főépületre merőlegesen. a 

| Bajcsy-Zsilinszky ufica fe-
t !e. párhuzamosan a Káro-

A Román Munkáspárt Központi Bizott-
ságának meghívására Kállai Gyulának, a 
Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai 
Bizottsága tagjának vezetésével kedden 
baráti látogatásra Bukarestbe utazott a 
Magyar Szocialista Munkáspárt Központi 
Bizottságának küldöttsége. A küldöttség 
tagjai: Apró Antal és Komocsm Zoltán, 
a Magyar Szocialista Munkáspárt Politi-
kai Bizottságának tagjai. Gyenes András, 
a Központi Bizottság külügyi osztályának 
helyettes vezetője és Vince József ha-
zánk bukaresti nagykövete, aki Bukarest-
ben csatlakozik a delegációhoz. A Feri-

hegyi repülőtéren « küldöttség bucsurta-
tására megjelent Szirmai István. » . 
MSZMP Politikai BVzoifcágánék teg»a, » 

KB titkára, dr. Korom Mihály, a KB tit-
kára és Púja Frigyes, az MSZMP Köz-
ponti Bizottság külügyi osztályúnak veze-
lője. Ott volt a búcsúztatáson M Rosiann. 
a Román Népköztársaság budapesti nagy-
követe és a nagykövetség több munkatár-
sa. 

A késé délutáni órákban megérkezett 
Bukarestbe az MSZMP küldöttsége. A 
bukaresti repülőtéren a küldöttség foga-
dására megjelentek: Gheorghe Apóst >í 
és Alexandru Birladeanu, a Román Mun-
káspárt Politikai Bizottságának tagjai. 
Leonbe Rautu, a Politikai Bizottság pót-
tagja, a Központi Bizottság titkára. P »ra-
piliu Macovei külügyminiszter-helyettes. 
Manriviu Novak, az Állami Tervbizottság 
elnökhelyettese. (MTI) 

Kemény kű&delem az árral 
A Duna hetedik árhulláé 

ma hétfőn este — kiedden 
reggel Becsnél tetőzött' 754 
centimefcenes vizáHássak 
Ausztriában azonban, újabb 

r a c teo . j e lzés re .nnrwwH 
t e t v o m i l h a s s a n a h 

a veszélyeztetett gateza-
kiWHWBi 

A Tiszán a közepest kissé csapadék hullott, és hatású- t a e g h a á & d 6 árhullám vonul 
ra ismét árad az Ina folyo. 
Schárdingnél vasárnaptól 
hétfőig ugyan 32 centiméter-
rel csökkent a folyó vízál-
lása, de hétfő reggeltől kedd 
reggelig ismét 104 centime-
terrel emelkedett a viz. A 

délutáni órákban meg-
neveze-

t t é 

(Somogyíné teiv.) 

p. V. Naumeiiko. N. A. Petrov a levespor-csomagoló 
automata gép mellett tanulmányozzák a lezárt tasako-
kat. mögöttük Polák Zoltán, a Paprikafeldolgozó Válla-

lat igazgatója áll 

Kedden Szegedre latoga- élelmiszeripari vezetők, ké-
tott a több nap ota hazánk- résére részletesen ismertette 
ban tartozkodó szovjet élei- a szalámiérlelés újfajta mód-
miszerípari delegáció P. V. ját, amelyet a Tisza-parti 
Naumenko. a Szovjetunió toronyépületben alkalmaz-
miniszterének. az Élelme- nak és szegedi tervek alap-
aési Állami Bizottság veze- ján valósítottak meg. Ez-
tésével A delegáció tagjai után megtekintettek az üze-
voltak A P. Klemencsuk, az met, hosszabb időt töltöttek 
Orosz Föderatív Köztársa- az ú j toronyépületben, ta-
ság élelmiszeripari miniszte- nuhnányozták az épület gé-
re, N. A. Petrov. a KGST pi berendezését, 
szovjet állandó képviselőjé-
nek élelmiszeri tanácsadója. 
V. M. Gorbator, az Ossz- tekintették Szeged 
szövetségi Húsipari Kutató tességeit. ellátogattak a -;za-
Intézet igazgatója. A. A. badtéri játékok színhelyére, 
Szergejev. az össz-szövetségi hosszabb időt töltöttek a 
Növényi-olaj és Zsír Kutató Széchenyi téren, majd a 
Intézet vezetője, N. V. Ores- Szegedi Paprikafeldolgozó 
kin. á Bor és Söripari Igaz- Vállalatot kerestek fel. I t ta 
gatóság vezetője. A szovjet delegációt Korács László, a 
élelmiszeripari vezetőket el- Konzervipari Tröszt igazga-
tósérte szegedi útjukra Ko- tója. Polák Zoltán a válla-
tács Imre élelmezésügyi mi- tat igazgatója. Kollányi De-
mszler. zsö, az üzemi pártszervezel 

A küldöttség első útja titkára és Engi János, a vál-
Szegeden a Csongrád megyei lat főmérnöke fogadták. A 
Húsipari Vállalat szalámi- vendégek megtekintették a 
gyárába vezetett. Itt Regös gyár több üzemegységét. 8 
Béla. a Húsipari Tröszt igaz- hosszan tanulmányozták a 
gató főmérnöke. Váraljai levesporkészítő részleg mun-
Rezső igazgató, Bálint kaját. A szegedi vállalat 
László, az üzemi part-szerve- ugyanis egyre nagyobb 
zet titkára és Piros László, mennyiségben exportál le-
a vállalat főmérnöke fogad- vesport a Szovjetunióba, 
ták. A vendegeket Váraljai A szovjet küldöttség a 
Rezső tájékoztatta a gyár késő esti órákban induh" 
munkájáról, majd a szovjet vissza Budapestre. 

ky utcával párhuzamosan 
épül meg a földszintes biszt-
ró. A hétszintes lakóház 
földszintjen üzletek kapnak 
helyet., 

le. Kedden reggelre Vásá-
tosnamény es Záhony között 
tetőzött a folyó. Az árhul-
lám nem olyan, magas, hogy 
nagy erők bevetésére lenne 
szükség, de a gáté és segéd -
öröknek 

a h r t y n k t é a k e l t 
ku t tn i . 

t a r l ó i -Jy i utcával, majd ezzel me-
I öiegesen. a Bajcsy-Zsilinsz- ^ ^ 

Komáromnál 39 centimé ter- hogy figyeljék a vieet. es a 
rel áradt. A mánden eddigi töltéseket. A hétfő reggeli 

jégmentes — vízállást előzetes jelentések szerint 
meghaladó árhullám most mintegy 250(1 vízügyi dolg® 
már olyan Duna-szakaszokat zó őrizte a Tisza és a nrteg-

A hétszintes házban 40 la- 1 is veszélyeztet, amelyeken a aradt tiszai mellékfolyók 
kas. a háromszintesben 38 
lakás lesz. 
A Lenin körút, Károlyi 

utca és Bajcsy-Zsilinszky 
ulca tömbjében összesen 
.1635 négyzetmétert építenek 
be. Az épülettömb zömmel 
előregyártott elemekből va-
lósul meg. A kivitelezési 
munkálatokat idén ősszel 
akarja megkezdem az ÉM 
Csongrád Megyei Építőipari 
Válialai. Az építkezes kö-
zei 16 millió forintba ke-
rül. A saroktömbben meg-
marad a Bajcsy-Zsilinszky 
utca felöli műemlékjellegű 
ház. Itt födémet cseréltet az 
Ingatlankezelő Vállalat Az 
ügyes építészeti megoldással 
így is 

magas part miatt eddig ár- gátjait A Duna, a Tisza és 
védelmi töttésre nem volt 
szükség. így a komáromi 
vasútállomáshoz, valamint a 
Komárom és Szőny közötti, 
továbbá az Almásfüzitő és 
Dunaalmás közötti vasútvo-
nal védelmére 

és s z é p lesz a z korszere 
utcakép. 
Jelenleg foghíj van az 

Oskola utca és a Somogyi 
Béla utca sarkán. Az Osko-
la utca 27. szám alatt rend-
kívül elavult. földszintes 
ház állott, amelyet szintén 
az idén bontottak le. A he-
lyén négyszintes. lapostetős 
lakóházat emelnék, Drago-
nits Tamásnak, az ÉM Vá-
rosépítési Tervezető Válla-
lat építésztervezőjének ter-
vei alapján. 

A házban nyolc lakás lesz. 
a földszinten pedig presszó 
működik majd. 

Az ú j ház megvalósítása va-
lamivel több mint 3 millió-
ba kerül. A kivitelezési 
munkákat még idén ősszel 
megkezdi az ÉM Csongrád 
Megyei Építőipari Vállalat. 

az éjszaka 80(1 pályamun-
kádnak é« 300 katonának 

kellett gyorsan kivonulni. 
Mintegy 30 000 homokzsá-
kot töltöttek meg. 

hogy a vasúti töltésen ar. 

a többi megáradt folyók 
menten az éjszaka mintegy 
21 000 ember és sok száz 
gép védte a gátakat. 

Járhatatlan útvonalak 
A Közlekedés- és Posta-

ügyi Minisztérium közsífci 
főigazgatóságának kedd reg-
geli tájékoztatása .szerint, az 
l-es főközlekedési út csak 
Budapesttől Tokodig és Ko-
máromtól az országhatárig 
járható. A 2-es úton Vácig 
és a 11-es uton egyáltalán 

egyik sínpár helyén nyúlgá- nem közlekedhetnek jármú-
tat emeljenek a magas víz vek. A 13-a® úton Dorog és 
ellen. Komái ómnál a Vág Esztergom között kisebb víz, 
duzzasztja a Dunái. átfolyások nehezítik a for-

Koniarom alatt a csehszio- gaimat, a 121-es utat Váces 
vák oldalon, a Zsitva tor Szob között helyenkent el-
kolatánál kedclen átszakítok- öntötte a víz. 
ta a Duna töltését a víz. A MÁV vezérigazgatósá-
így 12 óra alatt Komarom- gon kedden délelőtt elmon-
nál öt centiméterrel csök- óották. hogy Szőny és Ko-

málom között az ái' mint-
egy három és fél kilométer 
hosszban a vasúti pálya 
ágyazatát mossa. Jelenleg a 
Duna felé eső vágányon 
nem közlekednek a szerel-
vények. a másik vágányon 
azonban egyelőre még sike-
rült fenntartani a forgal-
mat. 
Befejezés előtt a második 

védelmi vonal 
A Duna Bécsnél tetőzik, 

lejjebb végig árad. Kedden 

kent a folyó vízszintje. 

Jelentés rádión, telefonon 
Mohács és Baja térségé-

ben a Duna mindkét part-
ján nagy erővel magasítják 
a töltések alacsonyabb sza-
kaszait. A karhatalmi egy-
ségekkel és tapasztalt tiszai 
gótörökkel kiegészített figye-
lőszolgálat pedig csatárlánc-
szerűen éjjel-nappal szem-
mel tar t ja a gátakat és a 
mentett oldalon a töltés 
melletti területsávot, hogy 

KOZMOSZ 68. 

rádión és tábori telefonon Komáromnál 771 centimé-
azonnal jelezhessék az át- ter. Budapestnél 837 centi-
szivárgást, vagy a fakadó méter. Baján 925 centimé-
vizet Mohácson és Baján ter, Mohácson 942 centimé-
pedig megrakott teherautók ter volt a vízállás, 
és árvédelmi egységek alté Korszerű gépekkel éjjeté 
nak készenlétben, hogy nappali munkával 

befejezéséhez közeledik a 
második védelmi vonal 
építése 

[•Szekszárd, Mohács. Kölked. 
I valamint Baja és Szeretnie 

© Moszkva (TASZSZ) 
A Szovjetunióban kedden 

Föld körüli pályára juttat-
ták a Kozmosz—68 jelzésű 
mesterséges holdat, A szput-
nyikon elhelyezett tudomá-
nyos berendezés segítségé-
vel folytatni kívánják a 
TASZSZ által 1962, marcne; 

16-án bejelentett űrkutatási 
program végrehajtását. 

A szputnyik keringési ide-
je 89.77 perc. pályájának a 
Föld felületétől számított 
legtávolabbi pontja (apoge-
um) 334 kilométer, legköze-
lebbi pontja (perigeum) 205 
kilométer. A pálya síkjának 
az Egyenlítő síkjával bezárt 
ÍKijiasszóge -66 tök. 

belsőségeinek védelmére. 
Mohács térségében újafoto 

jelentős erősítést kapott az 
űrvédelem. Hétfőn és ked-
den mintegy ezer katona ér-
kezett a Duna jobb- és bal-
párti védvonalaira A kat® 
nák főleg homokzsákokat 
töltenek és szállítanak, mű-
szaki alakulataik pedig szád-
falakai építenek a gátak 
ajteogeöo pontjain. A kato-

nákra hárult ta. a feladat, 
hogy 

robban fásokkal folyosókat 
nyissanak 

az ártéri erdőkben. Az erő-
sítésekhez szükséges követ 
ugyanis teherautókon már 
nem tudják szállítani. Ezért 
vízi úton. az ártéri erdők-
ben megnyitott széles nyila-
dékokon most mái-

uszályok és dereglyek vi-
hetik a követ 

a veszélyeztetett tőhjessaaka-
,szókra. 
Nincs gálszakailasi vészét? 

A Duna jobb és bal part-
ját védő pécsi és bajai váz-
Ügyi igazgatóság szakembe-
rei megállapították, hogy a 
rendkívül magas vízállás es 
az erősödő víznyomás elle-
nére is szilárdan állnak a 
töltések. 

Közvetlen gatszakadas ve-
szélye — a híresztelések-
kel ellentétben — sehol 
sem fenyegeti a védett te-
rületeket. 

A vasárnap óta tartó kiürí-
tésekre elővigyázatosságból 
került sor. Kedden került 
sor az első nagyobb méretű, 

egy-egy területegységet át-
fogó kiürítésre. 

Megkezdték Mohácsi-sziget 
déli felének — a mohácsi 
rév és Nagyharacska közötti 
kövesút vonalától az ország-
batárig terjedő teruletresz. — 
lakosságának elköltöztetéset. 
A családokat a szomszédos 
Bács-Kiskun megye községei 
fogadják be, zömmel Her-
cegszántó és Csatalja. Csak-
nem száz tehergépkocsi szál-
lítja a családokat a védett 
országrészekbe, elsősorban a 
Baranya és Bács-Kiskun 
megye előre kijelölt közsé-
geibe. Egyidejűleg áttelepí-
tik a közös és a háztáji ál-
latállományt is. 

Kedden Mohacsra látoga-
tott Dégen Imre árvízvédel-
mi kormánybiztos, aki Ba-
ranya megye párt- és éltetni 
vezetőinek társaságaban 
megtekintette a Duna jobb-
és balparti töltéseinek véde-
kezési munkáit. 

I Dráva áttört 
Kedden hírek erkeztek Ju-

goszláviából, hogy a Dráva 
Novi-Bezdannál 

átszakította a balparti gá-
tat. 

A jugoszláv területre ki-
áradó viz egy része valószí-
nűleg a magyar határments 
részeket is eléri, de a kö-
zeli magyar községek ma-
gasabb területen épültek, s 
legfeljebb a külterületen, a 
mélyebb részeken álló háza-
kat veszélyeztetheti a víz. A 
Duna. a Tisza és a meg-
áradt mellékfolyók mentén 
kedden 

több mint 26 090 ember, 
köztük 7100 katona védte a 
gátakat, s 890 tehergépkocsi, 
250 nagy földmunkagép és 
60 vízi jármű segítette a m u n -
ItáL (MTI) 


