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Milliók a belvízvédelemre 
Új vízkivételi mű — Petőfitelep védelme 

Az idei nyáron olyan vál-
tozékony az időjárás, hogy 
szinte nem ls lehet hozzá 
alkalmazkodni. Hetekig tar-
tó napfény nem is volt jó-
formán az idén, annál több 
csapadék. Rohamosan meg-
nőtt a Duna vízszintje és 
most már szemmel láthatóan 

árad a Tisza 
és valamennyi mellékfolyó-
ja, a Körösök és a Maros. 
Az Alsótiszavidéki Vízügyi 
Igazgatóságnak is meg kell 
állnia a folyókra tervezett 
munkákkal, amíg ez a mos-
tani árhullám, amely mint-
egy öt méteres áradással jár, 
le nem vonul. Nincs bizto-
síték arra. hogy ez a nem 
várt áradás megbu ggyatj a-e 
az újszegedi partfürdőt. 

Beszaladhat az áradó 
víz a Sárga üdülőtelepre 
is. 

A partvédelemre itt is fel-
készült az Alsótiszavidéki 
Vízügyi Igazgatóság, a mun-
kával azonban most egye-
lőre meg kell állnia. A fo-

lyószabályozásokkal együtt kö-
zel 5 milliós munkája kés-
lekedik és nyúlik át az ősz-
be. A Tokajból leszállított 
mintegy 850 tonna kő lera-
kásával várni kell a Tisza 
és a Maros egyes szakaszain. 

A folyókról át kell cso-
portosítani a munkákat más 
területre. Nagy ütemben fo-
lyik a tápéi gépüzem terü-
letén a vízügyi szakközépis-
kola tanműhelyének építése, 
«melyre mintegy 800 ezer 
forintot fordítanak. Elké-
szült ezen a területen egy 
téglagyári kubikgödör feltöl-

tése iszappal, mintegy 500 
ezer forintos költséggel. 

A sok eső miatt a belvizet 
levezetői csatornákat ellep-
te a gaz. 

Mintegy ezer kilométer csa-
tornát kell megtisztítani az 
Alsótiszavidéki Vízügyi Igaz-
gatóság több megyére kiható 
területén, s ugyanilyen mun-
ka vár a víztársulatokra is. 

Húsz milliós belvízvédel-
mi feladata van az Alsó-
tiszavidéki Vízügyi Igaz-
gatóságnak, amelynek 40 
százalékát már elvégezték. 

Csatornákat iszapoltak, mű-
tárgyakat építettek. Elkészül-
tek a Péteri tónál, a dongéri 
főcsatornán az új zsilip épí-
tésével. Ez a Fehértói Hal-
gazdaság Bács megyére eső 
területét érinti jótékonyan. 
Az országban elsőként itt 
alkalmazták alumíniumból a 
zsiliptáblát. A kísérleti mun-
ka eredményességétől függ, 
hogy a jövőben bátrabban 
alkalmazzák-e hasonló eljá-
rásoknál az alumíniumot. 
Erre a munkálatra 850 ezer 
forintot költöttek. 

ményt most kétszeresre nö-
velték. Az eddigi DieseL 
elektromos meghajtást ki-
kapcsolták, s a berendezést 
az elektromos hálózatra 
építették. k 

Szegedet védi a belvíztől 
a subasa—matyéri össze-
kötő csatorna elkészítése 
is a bajai útnál, 

amelyre 600 ezer forintot 
költöttek. Ezzel gyorsul a 
zákányszéki, domaszéki bel-
vizek elvezetése. A fenntar-
tási munkák közé tartozik a 

Szőreg—Deszk—Kübekháza 
közötti főcsatorna iszapolása 
is 700 ezer forint ráfordítá-
sával. Százezer forintot köl-
töttek az algyő—kiskundo-
rozsmai telefonvonal felújí-
tására. 

Külön kell említeni az Al-
sótiszavidéki Vízügyi Igaz-
gatóságnak egy nagyarányú 
munkáját, amelyet az újsze-
gedi Haladás Tsz területén 
végez. 800 hold öntözésére 
készül itt 5 millió forint be-
ruházással egy nyomóköz-

pontos, felszín alatt futó ön-
tözőberendezés, amely való-

Szeged petofitelepi részét érinti a belvizek gyorsabb 
elvezetésénk kapcsán a Szil-
léri—Baktő—Fertő főcsator-
na bővítése, közel l millió 
forint költséggel. A munka 
fele részével felkészültek. 
Kicserélik itt a hidakat is 
nagyobb szelvényűekre. 
Ugyancsak 

a belvíz elvezetését szol-
gálja az algyői szivattyú-
telep korszerű felújítása. 

Korábban itt 3,8—3,9 köb-
méter vizet tudnak átemelni 
másodpercenként A teljesít- szükséges. 

ságos vízvezetékhálózatot 
képez. Elkészültével magas 
nyomás alatt 3—4 atmoszfé-
ra erővel sugározhatják 
majd szét a vizet a termő-
területre. 

A vizet felszíni kivétellel 
a Tiszából nyerik egy 
úszómű segítségével. 

A munkák nagy részével 
még az idén elkészülnek, s 
jövőre építik be a gépi be-
rendezést, amelynek kezelé-
sére minimális mukaerő 

Előzetes a szegedi ipari kiállításról 

Ház farostlemezből - Korszerű cserépkályhák 
Épülnek a paviloook 

Ahogy közeledik augusztus 
10-e, úgy növekedik a szege-
di ipari kiállítás iránti ér-
deklődés, és a kíváncsisko-
dók serege a sárga drótke-
rítéssel bekerített építkezés 
körül. A tegnapi legnagyobb 
érdekesség kétségkívül a 
Fővárosi Faipari Kiállításo-
kat Kivitelező Vállalat mun-
kája volt: az építőipari tech-
nikum udvarán előregyár-
tott elemekből kempinghá-
zat építettek. Előbb tetemes 
betonoszlopokat ástak a ta-
lajba és acélcsavarokkal 
ezekhez erősítették a házat 
tartó acélvázat. Alig telt el 
3 óra, a szoba-konyhás, s 
még emeleti „galériával" is 
rendelkező víkendházról 
már csak a hullámos alumí-
niumtető hiányzott. Az 
„Ideál" nevű víkendházat 
egyébként Szegeden állítják 
ki először, a Budapesti 
Nemzetközi Vásáron • csak 
egy kicsinyített modelljét 

láthatta a közönség. 
* 

A legfrissebb cégek közé 
tartozik a szarvasi Vas és 
Fémipari Ktsz. Hétfőn már 
állt pavilonjuk az építőipari 
technikumban, tegnap pedig 
legelsőként hozták Szegedre 
termékeiket. Egy tűzhely és 
egy hordozható cserépkályha 
egészben érkezett, négy má-
sik cserépkályhát a kiállí-
tás helyszínén állítanak ösz-
sze. Fazekas Sándor, Liska 
Mihály, Styevák Pál, a ktsz 
kályhás brigádja késedelem 
nélkül munkához látott. 

Zöld, sárga és barna samott-
téglából és lapokból nagy 
gonddal alakítják ki a kor-
szerű, kisméretű terméke-
ket. Az a céljuk, hogy bebi-
zonyítsák: a mai „mini" la-
káskultúra követelményei-
nek is megfelelő, tetszetős 
kivitelű cserépkályhákat le-
het építeni. 

* 

A kiállítás területén gyor-
san épülnek a pavilonok. A 
Kamaraszínház helyiségében 
a szegedi Fonalfeldolgozó 
Vállalat és a Hódmezővásár-
helyi Divat Kötöttárugyár 
dolgozói a famunkákat már 
befejezték, jelenleg a deko-
rációkat készítik. Jól megy 
a munka az építőipari tech-
nikumban is: például a 
Hódmezővásárhelyi Mérleg-
gyár pavilonjáról csak az 
úgynevezett tapéta hiány-
zik, a Budapesti Grafikai 
Vállalat hozzáfogott a Szé-
kesfehérvári Rádió- és Tele-
vízió Készülékek Gyára ki-
állítópultjainak szerelésé-
hez. Jó ütemben építik a 
szegedi Fémfeldolgozó és 
Finommechanikai Vállalat, 
valamint a Kéziszerszám-
gyár berendezéseit is. 

A nagy készülődést pon-
tos, minden körülményre 
kiterjedő terv határozza 
meg. A kiállítás rendező bi-
zottsága azonban úgy tart-
ja: nem árt állandóan szem-
mel tartani, irányítani a 
különböző vállalatok szak-
embereit. Legutóbb például 

a dekorációk harmóniája, 
színárnyalata került napi-
rendre. Csütörtök délelőtt hat 
vállalat közösen beszélte 
meg, hogy milyen színűre, 
milyen alakúra építik egy-
más mellett készülő beren-
dezéseiket. 

Kállai Gyula fogadta 
Couve de Murville-t 

A francia külügyminiszter látogatása a Balatonnál 
Kállai Gyula, a Miniszter-

tanács elnöke pénteken dél-
után az Országházban fogad-
ta Maurice Couve de Mur-
ville francia külügyminisz-
tert és szívélyes eszmecserét 
folytatott vele. A látogatás-
nál jelen volt Péter János 
külügyminiszter. Szilágyi Bé-
la külügyminiszter-helyettes 
és Valkó Márton, a Magyar 
Népköztársaság párizsi nagy-
követe. 

• 
Maurice Couve de Mur-

ville francia külügyminisz-
ter és felesége, valamint kí-
sérete pénteken Budapestről 
különvonattal a Balatonhoz 
utazott. A vendégeket elkí-
sérte Szilágyi Béla külügy-
miniszter-helyettes és fele-
sége, valamint Raymond 
Gastambide, a Francia Köz-
társaság budapesti nagykö-
vete. Balatonfüredről gépko-
csival folytatták útjukat Ti-
hanyba, ahol megtekintették 
a múzeum kiállításalt és az 
apátságot, maid Badacsony-
ba látogattak. Ebéd után a 
Szőlészeti Kutató Intézet ven-
dégházában borkóstolón vet-
tek részt. A badacsonyi tar-
tózkodást hajókirándulás kö-
vette, maid a vendégek visz-
szautaztak a fővárosba. 

* 

Maurice Couve de MurvUle 
francia külügyminiszter éa 
felesége pénteken este va-
csorát adott Kállai Gyula, a 
Minisztertanács elnöke és fe-
lesége tiszteletére a buda-
pesti francia nagykövet rezi-
denciáján, 

* 
A francia lapok beszámol-

nak Couve de Murville és 
Péter János külügyminiszter 
budapesti megbeszéléseiről. 
Kiemelik, 

a francia külügyminiszter 
látogatása három francia-
magyar egyezmény aláírá-
sával kezdődött, 

ami a két ország kapcsolatai-
ban bekövetkezett fejlődés 
kézzelfogható jele. 

Az európai biztonság, a 

A hazánkban tartózkodó francia külügyminiszter a Bala* 
tonhoz utazott pénteken reggel. Az indulásnál az esernyő 
is fontos szerepet kapott: a kiadós nyári eső ellenére 
vendégünk jókedélyűen vágott neki a magyar tengerhez 

vezető útnak 

és az Aurore idézi Couve de 
^ _ Murville kijelentését: az 

német ~probÍéma7*a"~vietn'ami -Európai Európa" létrehozá-
kérdéq akárcsak Prágában s a a k e l e í - közép- es nyu-kerdés, akárcsak Fragaban, o r s z á g o k ü e y e . A 
Budapesten is a megbeszelé- f r a n c j a k ü U i g y m i n i s z t e r -

A francia sajtó a gazda* 
sági kapcsolatok fejleszté-
se szempontjából is nagy 
jelentőséget tulajdonít at 
budapesti magyar—francia 
tárgyalásoknak. 

sek központjában állottak — í r j a a z Humanité — az euró- A két ország közti kereske-
húzzák alá a francia lapok, pai enyhülés és a gyakori delem fokozása megköveteli/ 

kétoldalú kapcsolatok szük- hogy az árucsere-forgalom 
ségességét hangoztatta, de kiegyensúlyozottabb legyen 
későbbre halasztotta az — írják a francia lapok, és 
esetleges összeurópai érte- az Humanité rámutat, a ma-
kezlet tervének megvizsgálá- gyár külügyminiszter aggo-í 
sát. A francia rádió hírma- dalmát fejezte ki. hogy a 
gyarázatában kiemelte, hogy Közös Piac rendelkezései 
a vietnami kérdésben na- megnehezítik Magyarország 
gyon hasonló a francia és a kereskedelmét a nyugati or-J 
magyar kormány álláspontja, szágokkal. 

Egy nap - ezer bevetés 
Tegnap is három amerikai 

kalózgépet lőttek le 
A saigoni amerikai pa-

rancsnokság szóvivője közöl-
te, hogy a csütörtöki bere-
pülések során az amerikai 
repülőgépek több mint 375 
bevetésben támadtak cél-
pontokat az észak-vietnami 
partvidéknek Haiphongtól a 
demarkációs vonalig elterü-
lő szakaszán. 

E támadásokkal egyidejű-
leg amerikai és dél-vietnami 
repülőgépek 619 bevetésben 
támadták a dél-vietnami 
szabadságharcosok feltétele-
zett állásait. 

s j a o o n a t i s z i i i a i l o r r a l t i s z t ítják az új gabo-
nát a szegedi Móra Ferenc Termelőszövetkezetben. Egy 
műszakban mintegy háromszáz mázsa árpái, illetve búzát 

tesznek tárolásra alkalmassá ezzel a berendezéssel 

célját, nem sikerült csök-
kenteni a dél-vietnami sza-
badságharcosok utánpótlá-
sát. 

Az amerikaiak újabb sta-
tisztikát tettek közzé a viet-
nami háborúban eddig el-
szenvedett veszteségeiKröl. 
Eszerint az amerikaiak 1962 
óta összesen 29 000 embert 
vesztettek a harcokban. Aa 
amerikaiak 4400 halottat is-
mernek el, 3600 katona aa 
elmúlt 12 hónapban esett el. 

A VNA pénteki jelentés* 
szerint a vietnami néphad-

Az AP hírügynökség sereg légierői, tüzérsége él 
magas rangú amerikai ka- a helyi fegyveres erők egy-
tonai forrásokra hivatkozva ségei pénteken Észak-Viet. 
jelenti, hogy a VDK közle- nam felett három támad* 
kedési rendszerének ameri- amerikai repülőgépet lőttek 
kai bombázása nem érte el le. 
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