
Szemle a szegedi építkezéseken 
Már hagyománnyá vált, 

hogy Szeged párt- és tanácsi 
vezetői időszakonként felke-
resik a fontos építkezéseket, 
s a helyszínen tárgyalnak a 
tervezőkkel, beruházókkal, 
építtetőkkel eredményekről 
és tennivalókról. Tegnap, 
kedden délelőtt ismét sor 
kerül t ilyen közös szemlére. 
Megtekintette az építkezése-
ket Sipos Géza, az MSZMP 
Szeged városi bizottságának 
titkára, Árvái József, a Sze-
ged városi tanács vb elnök-
helyettese, valamint a váro-
si pártbizottság és a tanács 
több vezető munkatársa. 

emeletes házakat is. Megem-
lít jük még, hogy egy gonddal 
számolniuk kell az ideköltö-
zőknek: Tarján építési terü-
let marad még évekig. Jár -
dái lesznek, de közúti köz-
lekedésben osztozni kell az 
építőipari autóival és gépei-
vel. Ir tunk már a szívesen 
tűr t kellemetlenségekről, 
könyveljük el ezt is a város-
fejlesztés ilyen rovatába. 

építkezésnél is csak a negye-
dik negyedévben várható az 
átadás. 

Épülő üzemek 

Több új lakás 
Az ú j arcot öltő Tar jánte-

lep volt az első állomás. Je-
Icrleg 13 lakóház épül itt 
egyik helyen most alapoznak, 
másutt a téglablokkokat 
emelik helyükre, megint má-
sutt vakolnak, s van olyan 
ház is amelyik már csaknem 
kész az átadásra. Sipos Mi-
hály, az ÉVM Csongrád me-
gyei Állami Építőipari Válla-
lat igazgatója, Szögi László, 
a vállalat kőmúves-üzemé-
r.ek vezetője és Malatinszky 
Tamás a mélyépítők építés-
vezetője számolt be a mun-
kálatokról. 

Az első lakások átadására 
— a két épületben összesen 
ljBO lakás lesz — körülbelül 
augusztus végén kerülhet 
s^r. Addigra elkészülnek a 
még hátralevő közművesíté-
s' munkák. A szennyvíz és 
csapadékvíz elvezető rend-
szert kell még kiépíteni, 
ezekkel együtt halad a gáz-
vezetékek lefektetése is. 
Mintegy nyolcszázán dolgoz-
nak az ú j városrész építésén, 
remény van rá, hogy év vé-
gére a tervezett 354 lakásnál 
többet tudnak átadni az ott-
honra váróknak. Annál in-
kább remélhető ez, mert — 
mint a pár t- és tanácsi veze-
tők megállapították — igen 
hatékony és gyümölcsöző a 
beruházók, tervezők és kivi-
telezők kapcsolata, s javult 
p helyzet a középfalblokk-
e'látásban. Ugyanakkor vol-
tak kritikus megjegyzések, a 
110-es jelű épületnél például 
szóvá tettek több minőségi 
hiányosságot is. 

Középmagas házak 1 
Szó esett arról, hogy még 

az idén megkezdik a panell-
technológia alkalmazását; 
dunaújvárosi esetleg részben 
szolnoki „születésű" panel-
lekből. A megyei építővál-
lalatra nagy munka hárul, 
jelen technológiájával és lét-
számával viszont még nem 
tud elegendő lakást készíteni, 
noha a főerőt Tarjántelepre 
irányította. A párt és a ta-
nács végrehajtó bizottsága 
kereste a megoldást, így ju-
tottak el ehhez a korszerűbb 
építési módhoz, s teremtették 
meg hozzá a feltételeket. Ez 
a technológia nagyobb alap-
területű, korszerűbb elren-
dezésű, távfűtéses lakásokat 
ad majd a Tarjántelepnek: 
nagyrészt középmagas, tehát 
öt szintnél magasabb épüle-
teket. így több lakás készül-
het majd el. A tervek szerint 
a szegedi házépítő-kombinát 
munkábaállásáig alkalmaz-
zák Szegeden a panelles épí-
tési, módot. 

A telep közepén építik fel 
Szeged legmagasabb víztor-
nyát. A 61 méteres óriás — 
20 méterrel „hosszabb" a 
Szent István térinél — el 
tudja ma jd látni a 9, 10, 12 

A budapesti műút mellett 
épül az új, korszerű tejüzem. 
A munkálatokkal egyidőben 
helyenként már szerelik a 
gépeket, azonban így is nagy 
késéssel, előreláthatólag a 
negyedik negyedévben feje-
ződhet csak be az építkezés. 
Átlagon felüli minőséget és 
esztétikumot tükröz a ,tej-
kombinát" formálódó arcu-
lata. Az építők vállalták, 
hogy az üzembehelyezés idő-
pontjára megépítik az ipar-
körzet csatornahálózatának 
azt a szakaszát, amire a te j -
üzemnek szüksége lesz. 

A Patyolat termei, csarno-
kai, s az üzem külső képe 
szintén tetszetősek. Itt a mű-
szaki átadást egyre késlelteti 
az üzemeltetéshez szükséges 
gépi berendezések késése, 
a kazán, a szivatyúk, külön-
féle tartályok hiánya. Sajná-
latos, hogy ennél az üzemi 

A nagy hőségben különö-
sen nehéz dolguk van a ró-
kus—móravárosi főgyűjtőcsa-
torna építőinek, a Kelet-Ma-
gyarországi Vízügyi Építő 
Vállalat dolgozóinak. A vá-
rosi tanács ezzel a vállalat-
tal, s az Országos Vízügyi 
Hivatallal együttműködve 
azon munkálkodik, hogy 
megteremtse a csatorna mi-
előbbi elkészüléséhez szüksé-
ges technikai és anyagi fel-
tételeket. 1970 végére a Kos-
suth Lajos sugárútig kellene 
kiépíteni a városnak ezt az 
ú j „főerét". A munka azért 
is fontos, mert a Tolbuhin, 
illetve Kossuth Lajos sugár-
úton építendő mellékgyűjtő 
csatornák — szintén a har-
madik ötéves tervben kell el-
készülniük — is ebbe tor-
kollnak majd. Jelenleg a Gó-
lya utcánál serénykednek a 
csatornaépítők. Ésszerűsíté-
sük, az úgynevezett gördülő-
zsalus módszer — néhány 
nap után egy sínpáron előre 
lehet húzni a zsaluzatot — 
faanyagot, időt, munkát ta-
karít meg, s annyiban is f i-
gyelemre méltó, hogy ilyen 
megoldást hazánkban eddig 
csak kisebb átmérőjű csator-
nák építésénél alkalmaztak. 

Riadókészültség 
Szuezben 

Az egyiptomi fegyveres leteket. A több mint egy-
erőket a Szuezi-csatorna órás harcban az egyiptomi 
mentén riadókészültségbe fél elhallgattatta az izraeli 
helyezték, tekintve, hogy hét- ütegeket. Később 25 perces 
főn súlyos incidensek rob- tűzpárbaj, majd az esti 
bantak ki az izraeli erőkkel, órákban 40 perces összecsa-
Egy katonai szóvivő közölte, pás alakult ki. Egyiptomi 
hogy elsőízben délután ne- közlemény szerint az izraeli-
gyed hatkor kezdték az izra- ? k ö t h a r c k o c 5 i t ; k? t

t 

; , , . ket pancel toro-agyut vesz i -
el iek ágyúzni a csatorna tul- tettek és nagy számban vo l -
só partján levő lakott terű- tak halottjaik is. 

tárgyalása! 
Nyikolaj Podgornij, a 

Szovjetunió Legfelső Taná-
csa Elnökségének elnöke és 
Alekszej Koszigin miniszter-
elnök a Kremlben találko-
zott Zakir Húsain indiai el-
nökkel. Az őszinte és baráti 
légkörben lezajlott megbe-
szélésen a szovjet vezetők 
és az indiai elnök véleményt 
cserélt a két ország együtt-
működésének kérdéseiről és 
barátságának fejlesztéséről. 
Áttekintették a nemzetközi 
helyzet néhány időszerű kér-
dését is. 

A Legfelső Tanács Elnök-
sége és a szovjet kormány 
kedden ebédet adott dr. Za-
kir Húsain indiai elnök tisz-
teletére. 

Ausztria 
és 

szocialista 
szomszédai 
Az. elmúlt 24 órában mind 

a kormányzó Osztrák Nép-
párt külügyminisztere, mind 
elődje, az ellenzéki Szocialis-
ta Párt jelenlegi elnöke újó-
lag az Ausztria és szocialis-
ta szomszédai közötti baráti 
Viszony, s az együttműködés 
kiterjesztése mellett foglalt 
állást. 

Waldheim külügyminiszter 
szerint Ausztriának sikerült 
baráti viszonyt teremteni ke-
let-európai szomszédaival. 

Kreisky hangoztatta: ideje, 
hogy a fejlett egzisztenciából 
kooperációt teremtsenek, s 
egyúttal közösen vizsgálják 
meg az európai leszerelés le-
hetőségeit. 

Waldheim hétfő esti tele-
víziós inter jújában a bécsi 
és Kelet-Európa közötti nyi-
tott kérdések közül csak a 
Csehszlovákiával folyó va-
gyonjogi tárgyalásokat jelöl-
te meg. 

A Szegedi Ipari Vásár és Kiállítás megnyitásáig egy 
jó hét van hátra, a dekoratőrök, szerelők keze nyomán 
szinte óráról órára alakul a „vásárváros", készülnek a 
pavilonok. Ezúttal a legfrissebbekről számolunk be olva-
sóinknak. 

A Szegedi Vas- és Fémipari Ktsz szorgalmas lakato-
sai, hegesztői már tető alá hozták a szövetkezetek közös 
csarnokát. 

A Hódmezővásárhelyi Divatkötöttárugyár a képtár 
első emeletén készülődik. Deszkából, farostlemezből ízlé-
ses vitrineket készítenek a kirakatrendezők (alsó kép). 

Somogyi Károlyné felvételei 

Magyar—perui 
gazdasági együttműködés 

Dr. Szalai Béla külkeres- latkozatot ír t alá a két de-
kedelmi miniszterhelyettes és legáció tárgyalásainak ered-
Carlos Morales Machiavello, ményeiről. 
a perui köztársasági elnök A nyilatkozat kiemeli: a 
képviselője, a hazánkban tar- két fél célszerűnek tar t ja , 
tózkodó perui hivatalos gaz- hogy szorgalmazzák az á ru-
dasági küldöttség vezetője csereforgalom növelését. Úgy 
kedden a Külkereskedelmi ítélik meg, hogy Magyaror-
Minisztériumban közös nyi- szág hozzájárulhat Peru 

iparának és gazdasági életé-

Gázlók 
a Tiszán 

A csaknem háromhetes 
szárazság következtében 
szinte szemlátomást apad-
nak a folyók. A Tiszán a 
korábbi 35 helyett már 47 
gázló nehezíti a hajózást. A 
Duna egy méterrel apadt 
Budapestnél. Kedden már 
csak 254 centiméteres víz-
szintet jelzett a mérce, s 
naponta további 5—10 cen-
timéteres apadás várható. A 
hét végén már valószínűleg 
a Dunán is gázlók keletkez-
nek. A kánikulai hőségtől a 
Balaton 27, a Velencei-tó 
pedig 26,5 fokra melegedett 
fel, de még nem haladta 
meg a tavalyi maximumot. 
A Duna és a Tisza azonban 
már négy év óta nem volt 

I olyan meleg, mint kedden. 
A hetek óta tartó szárazság leapasztotta a folyókat, az utóbbi években is ritkán 
volt ilyen alacsony a Tisza vízszintj'e, mint most. Az apadás szinte lezárta a téli 

kikötőt a csónakok elől. 

nek fejlesztéséhez, különös-
képpen a gyógyszeripar, a 
bányászat, a fémfeldolgozó-
és gépipar, az elektromos- és 
elektronikus ipar területén. 
Megállapodtak, hogy tovább 
bővítik a két ország műszaki 
és tudományos együttműkö-
dését is. 

A Magyar Nemzeti Bank 
vezetőivel folytatott megbe-
szélések arra utaltak, hogy a 
gazdasági kapcsolatokat elő-
segítheti, ha a magyar bank 
hitelkereteket biztosit a pe-
rui bankoknak. A perui kül-
döttség kifejezte azt a kí-
vánságát, hogy Magyaror-
szág ipari és kereskedelmi 
vállalatai nyújtsanak segít-
séget Peru mezőgazdasági és 
ipari termelését szolgáló be-
rendezések, létesítmények 
létrehozásához. 

A két delegáció egyetért 
abban, hogy elő kell segíteni 
a két ország kölcsönös rész-
vételét a budapesti, illetve a 
limai nemzetközi vásáron. 
Megállapodtak, hogy folytat-
ják a megbeszéléseket ke-
reskedelmi kirendeltségek 
kölcsönös létrehozásáról is. 

A perui küldöttség kedden 
a déli órákban elutazott ha-
zánkból. (MTI) 
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Tarjánteleptől Húsain 
a főgyűjtőig moszkvai 

Készülnek 
a pavilonok 
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