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Román—lengyel 
tárgyalások 

a Maros árterületén 
Makó védelmére 

Szemle a megrongál! gátszakaszon 

Szerdán Bukarestben foly-
tatódtak a kedd délután meg-
kezdődött hivatalos román-
lengyel tárgyalások. 

A lengyel párt- és kor-
mányküldöttség szerdán dél-
előtt ellátogatott egy buka-
resti üzembe és felkereste a 
Titán nevű lakónegyedet. 
Délután a vendégek Craio-
vába. a nagy ipan központ-
ba látogattak. 

Kedden este a Román Kom-
munista Párt Központi Bi-

zottsága és a Minisztertanács 
vacsorát adott a lengyei 
párt- és kormányküldöttség 
tiszteletére. A vacsorán po-
hárköszöntőt mondott Ni-
colae Ceausescu és Wladis-
law Gomulka. 

Ceausescu méltatta a két 
országnak a szocializmus épí-
tésében elért sikereit és ki-
fejezte meggyőződését, hogy 
a lengyel vezetőkkel folyta-
tandó tárgyalások nyomán 
tovább fog bővülni a két or-
szág együttműködése. (MTI) 

Az Alsótiszavidéki Víz-
ügyi Igazgatóság szakembe-
rei és a sajtó képviselői 
szerdán szemlét tartottak 
Makó határában a Maros 
partjának azon a szakaszán, 
ahol az idei nagy árvíz ide-
jén csak emberfeletti küz-
delemben tudták megfékez-
ni a rossz emlékű buzgár-
csoportot. A veszély olyan 
nagy volt. hogy a városból 
a gyerekeket, a nőket és az 
idős embereket két hétre 
ki kellett telepíteni. Több 
százezer homokzsákkal vet-
ték körül annak idején az 
óriás „buzgárcsaládot", 
amely még azután is ál-
landó veszélyt jelentett. 

A kritikus szakaszon fo-
lyamatban van a helyreállí-
tás. A legkülönbözőbb föld-

A szegedi ipari vásár jövője 
Marx téri tervek és realitások 

ixet. egyenként ~ 3 ezer négyzetméteres pavilon: egy 
eaankagulahoz hasonló, 4 e zer négyzetméteres álapte-
rületű csarnok: három, külön-külön ezer négyzetméte-
res „kacsalábon" forgó építmény; egy 9—10 emeletes 
irodaház.. ' . Mindez a Marx téren, de korántsem való-
ságosan. A Szeged városi párt-végrehajtóbizottság tegna-
pi ülésén bemutatott makett egyelőre csak elképzelé-
seket próbált érzékeltetni, hogy elvi döntés születhes-
sék a Szegedi Ipari Vásár és Kiállítás továbbfejleszté-
se ügyeben. 

Miről is van szó? A Sze-
geden évenként megrende-
zett ipari vásár kinőtte a 
ruháját, nem fér el a Hor-
váth Mihálv utca környéké-
nek épületeiben. Az 1966. 
evi 2300 négyzetméteres ki-
állítási területet 1970-ben 
mar majdnem 7 ezer négy-
zetméterre növeltük, hely 
hiányában mégis vissza kel-
lett utasítani igen sok kiál-
lítani szándékozó vállalat 
jelentkezését. Egészen ter-
mészetes. hogy a város ve-
zetösége szeretné elejét ven-
ni efféle kényes helyzetek-
nek, illetve megteremteni az 
ipari vásár és kiállítás to-
vábbfejlesztésének feltéte-
leit. Így került a fentebb 
emiitett elgondolás megíté-
lés végett a városi párt-vb 
elé. 

Üdvözlendő az a javaslat, 
mely szerint a Marx téren 
folytassuk bátrabban és Kul-
turáltabb körülmények kö-
zött azt. amit 1959-ben a 
szabadtéri játékokkal egy-
idejűleg elkezdtünk. Ha idén 
111 magyar és 72 jugoszláv 
kiállítóval, valamint mint-
egy 80 ezer érdeklődővel 
számolhattunk, akkor jövő-
re minden bizonnyal még 
nagyobbat léphetünk előre. 
Az ipar és a kereskedelem, 
illetve a fogyasztók talál-
kozójára olyan fórumról kell 
gondoskodni, ahol bőven 
van hely a termékek szín-
vonalas bemutatására. a 
vendégek kényelmes ellátá-
sára. Erre a célra kiválóan 
alkalmasnak látszik a Marx 
tér 36 ezer négyzetméter-
nyi szabad területe, amely 
nyári szünidőben a vasút-
forgalmi technikum bekap-
csolásával további 1500 
négyzetméterrel növelhető. 

Később újabb területek be-
kapcsolása is lehetséges, pél-
dául az élelmiszeripari fő-
iskolával és az AKÖV-telep-
pel. 

Ismételten hangsúlyozták, 
hogy a maketten látható 
épületek csupán javaslatok, 
felépítésük függ az érdekelt 
vállalatok segítségétől ts. 
Anyagi hozzájárulást a ján-
lott már fel például a 
KSZV. a Pamutnyomóipari 
Vállalat, a Budapesti Egye-
sült Vegyiművek és a HÓ-
DIKÖT igazgatója. Az acél-
vázas pavilonok elég sokba 
kerülnek, ezért érdemes len-
ne olcsóbb megoldások után 
nézni. Célszerűnek látszik 
először a belső, a vasútfor-
galmi technikum elé terve-
zett pavilon elkészítése, hogv 
a Nagykörút melletti vész 
eleinte gépkocsi-parkolóhely 
maradhasson. A többi csar-
nokot anyagi erőnkhöz mér-
ten lehet fokozatosan fel-
építeni. 

Köztudomású, hogy a sze-
gedi ipari vásáron eddig is 
az élelmiszerek és a fo-
gyasztási cikkek dominál-
tak. A vásár ezt a profilját 
nyilvánvalóan megtartja a 
jövőben is, hiszen ez eset-
ben a kiállítási hagyomá-
nyokkal bíró Szegednek 
aligha lehet konkurrense a 
többi vidéki nagyváros, 
ahol inkább a nehézipar a 
jellemző. Éppen ezért érde-
mes gondolkodni a vásár ne-
vének megváltoztatásán is: 
fejezze ki, milyen cikkeket 
láthatnak és vásárolhatnak 
itt az érdeklődők. Ilyen ér-
telemben nyilvánvalóan a 
vásár keretében kaphatna 
helyet a hagyomanyos bor-
és virágkiállítás is. 

•Vita . alakult lei akörül, 
hogy a- jövőben mely idő-
pontban rendezzük meg a 
vásárt. Az a javaslat lát-
szik ésszerűbbnek, amely 
szerint a szabadtéri játékok-
nál korábban kellene meg-
nyitni. Ezáltal mintegy 
széthúzható az idegenforgal-
mi idény, a szállodagondok-
kal jobban megbirkózhat-
nánk és ráadásul évenként 
nem egy. hanem két jelen-
tós. nagv tömegeket vonzó 
rendezvénye lehetne Szeged-
nek. Különösen megnőne a 
vásár jelentősége, ha a sza-
badkaiak mellett Odessza és 
a többi testvérváros köny-
nyű- és élelmiszeripari üze-
mei is bemutatnák termé-
keiket. 

És mikor valósuljon meg 
a Marx téri koncepció? Bi-
zony nagy szükség lenne rá, 
hogy már 1971-ben ott fo-
gadhassuk a vendégeket. 
Bár az idő rövid, ennek ér-
dekében mindent el kell kö-
vetni. 

F. N. I. 

munkagépek és szállító jár-
művek serege dolgozik. A 
megsérült gátrészl megbont-
ják. s így tárják fel a buz-
gárok járatait. Ezeket, ben-
tonittal — agyagos, homo-
kos. cementes keverékkel — 
töltik ki. Mór csaknem tel-
jes egészében elkészült a 180 j, 
méter hosszúságú ideiglenes 
körgát, amelynek védelmé-
ben a gátat átvágják, majd 
megerősítik. Jó ütemben ké-
szül az árterületen a töltés-
sel párhuzamosan egy 400 
méter hosszúságú föld alatti 
védő fal. Az alapozó. rés-
falazó mintegy 10 méter 
mély és 40—50 centiméter 
széles árkot ásnak, amit 
aztán agyagos, vízzáró 
anyaggal töltenek ki. Olyan 
mélységbe hatolnak le, hogy 
a mesterséges védőfal ta-
lálkozzék a talaj természe-
tes vízzáró rétegével, il-
letve abba beleépüljön. Ez-
által a veszélyes árterületi 
szakasz altalaját hermetiku-
san elzárják és egyszer, s 
mindenkorra megakadályoz-
zák a víz keresztülha tolását, 
buzgárok keletkezését. 
(MTI) 

Államosítás 
Chilében 

A chilei kormány átveszi 
az országban működő 26 
magánbankot, jelentette be 
egy interjú során Pedro 
Vuskovic chilei gazdaság-
ügyi miniszter. Közölte, 
hogy a kormány „rövid időn 
belül" fel kívánja lendíteni 
az ipart, meg akarja szün-
tetni a munkanélküliséget 
és az inflációt. 

Vuskovic utasította az 
egészségügyi minisztériu-
mot. tegyen eleget Allende 
választási ígéretének, amely 
szerint minden chilei gye-
rek naponta tejhez juthat, 
továbbá utasította a minisz-
tériumokat, hogv ne hasz-
nálják többé magáncélokra 
a rendelkezésükre bocsátott 
jármüveket. (MTI) 
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U t o n a L u n a — 1 7 
flz automatikus űrállomás tudományos 

vizsgálatokat végez a Holdon 

A Szovjetunióban kedden, 
moszkvai idő szerint 17.44 
órakor felbocsátották a Lu-
na—17 jelzésű automatikus 
űrállomást. 

Útjának célja az űrállo-
más úi fedélzeti rendszerei-
nek kidolgozása és további 
tudományos vizsgálatok el-
végzése a Holdra és a Hold 
körüli térségre vonatkozó-
lag. 

A Luna—17 egy szputnyik 
pályájáról indult el a Hold 
felé és az előre kiszámított 
pályához közelálló útvonalra 
tért. 

November 11-én, moszkvai 
idő szerint 9 órakor az űr-
állomás 139 000 kilométer tá-
volságban volt a Földtől. 

A Szovjetunió földi ve-
zérlő és mérő állomásai rá-
diómérő berendezések és 
optikai eszközök segítségévei 
követik az űrállomás útját 
és meghatározzák tartózko-
dási helyének koordinátáit 
az adott időpontban. 

A földi koordinációs-szá-
mitó központban feldolgoz-
zák a beérkező adatokat. 

Földszintes házak nézik a Retek utcában a túloldalt épülő 
ú j tarjáni utcasort: a két tízemeletes előtt már az újab-

bak is kibújtak a földből 

Vas, beton, ember. Így készül panelváros alapja 

S o m o g y i K á r o l y n é f e l v é t e l e i 

Újjáalakul a Csillag tér cs környéke. Fák és cserjék 
dőlnek, megmozdul a • föld a gépek erejétől 


