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Élénk érdeklődés 
a Szegedi Ipari Vásár iránt 

Biszku Béla és Komócsin Zoltán látogatása 
Szakmai program, üzletkötések 

Kényszerpihenő az aratásban 
A vihar a legtöbb kárt a villanyvezetékekben okozta 

Vasárnap és hétfőn is 
nagy tömegek keresték fel a 
Szegedi Ipari Vásár terüle-
tét, különösen a tegnap-
előtti pihenőnapon voltak 
sökan a Marx téri kiállítá-
son: összesen 13 ezer ember 
kért belépőjegyet. A vasár-
nap délutáni hőséget erős, 
viharos szél váltotta fel. A 
vásár rendezői nem kis iz-
galommal figyelték a termé-
szet támadását, hiszen a 
könnvű pavilonok és a két 
hatalmas sótorcsarnolc 
próba előtt álltak. A vihart 
szerencsésen átvészelték a 
•sátrak, kisebb riadalom tá-
madt ugyan a közönség so-
raiban, de az ideiglenes 
csarnokok jól helytálltak. 

Vasárnap meglátogatta a 
vásárt Biszku Béla és Ko-
mócsin Zoltán, az MSZMP 
Politikai Bizottságónak tag-
jai, a Központi Bizottság 
titkárai, kíséretükben Csong-
rád megye és Szeged város 
vezetőivel: dr. Komócsin 
Mihállyal, a Csongrád me-
gyei tanács elnökével, Sza-

' bő Sándorral, az MSZMP 
Csongrád megyei bizottságá-
nak titkárával és Sípos Gé-

zával. az MSZMP Szeged 
városi bizottságának első 
titkárával. A vásárban a 
vendégeket dr. Csikós Fe-
renc, a szegedi városi tanács 
titkára és Födi Vilmos, a 
vásár igazgatója kalauzol-
ta. A vendégek elismeréssel 
szóltak a Szegedi Ipari Vá-
sárról, jó benyomásokkal 
távoztak Szeged és Dél-Ma-
gyat'orszá.g ipari seregszem-
léjéről. Ellátogatott a vásár-
ba vasárnap dr. Perjési 
László, az MSZMP Központi 
Bizottságának osztályvezető-
helyettese is. 

Tegnap, hétfőn sor került 
az első szakmai tanácskozás-
ra is. amelyet a békéscsa-
bai Mezőgazdasági Gépgyár-
tó és Szolgáltató Vállalat 
rendezett a vásáriroda foga-
dótermében. A tanácskozás-
ra meghívták a felhasználó 
partnereket és a sajtó kép-
viselőit is. A megjelentek ér-
deklődéssel nyugtázták a 
vállalat bejelentését, hogv 
sorozatban gyártják a gumi-
rugózású pótkocsikat, ame-
lyeket előnyösen használ-
hatnak az iparban, a mező-
gazdaságban. az építőipar-
ban, a vasútnál és a postá-

nál. A kisméretű pótkocsi-
val konténeres, csomagolt 
szálasanyag es ömlesztett 
anyag szállítható biztonsá-
gosan. A kocsik ára is elfo-
gadható: 9 ezertől 15 ezer fo-
rintig terjedő áron kapható 
a 7 mázsától 30 mázsáig ter-
helhető pótkocsi. 

Üzletkötésről is hírt adtak 
a vásár kereskedelmi iro-
dájában: a jugoszlávok 10 
ezer dollár értékben kötöt-
tek megállapodást, hogy a 
szegedi partnerek áruiért 
Flóra márkájú üdítőital kon-
centrátumot szállítanak. 
Ennél is nagyobb összegben 
— 88 ezer dollár értékben 
— állapodtak meg a Novem-
ber 29. nevű jugoszláv gyár 
és a FÜSZÉRT képviselői. 
A szomszédos országból élel-
miszeripari termékeket, míg 
hazánkból cserébe építőipa-
ri segédanyagokat szállíta-
nak. A hazai ipar és keres-
kedelem képviselői is ..tapo-
gatódznak" egymás között. 
Jó üzletkötésre számít az 
AUTÓFÉM Ktsz és az Elekt-
rometál Vállalat, illetve a 
VIDEOTON és az ország 
déli részén levő megyék ke-
reskedelmi vállalatai.. 

Válsághelyzet 
Jordániában 

Amman véres megtorlásra készül 

Szolidaritási 
táviratok 

Az újabb jordániai belhá-
ború végeztével az ember-
életben és anyagiakban esett 
károk fölmérése, valamint a 
palesztin ellenállási szerve-
zetek jövője a fő téma. 

A gerillák embervesztesé-
gei föltehetőleg súlyosak, 

mindenesetre súlyosabbnak 
látszanak annál az adatnál, 
amelyet az ammani kormány 
lapja, az Al Pai közölt va-
sárnap. Eszerint polgári és 
katonai személyek közül 21-
en veszítették életüket, a se-
besültek száma pedig negy-
ven. Az anyagi veszteségek 
a Dzseras környéki „Gáza" 
menekülttáborban a legna-
gyobbak: itt több lakóépület 
és raktár teljesen elpusztult. 

A jordániai hadsereg va-
sarnap a Jordán folyó völ-
gyére néző sziklás dombok 
és a tüzszüneti vonal közé, 
négy előre kijelölt táborba 
telepitette át a palesztin ge-
rillák maradékát. Mintegy 
500 palesztin harcos kapott 
ily módon „új szállást" a 
tüzszüneti vonalaktól 20 ki-
lométernyi távolságban. 

A palesztin ellenállás bei-
ruti irodája vasárnap szen-
zációszámba menő közle-
ményben jelentette be azt, 
amit izraeli részről már ko-
rábban közöltek: gerillák 
keltek át a megszállt terü-
letre. mert „inkább szembe-
néznek a cionista ellenség-
gel, mintsem kitegyék ma-
gukat a jordániai hadsereg 
áruló cselekményeinek". A 
közlés hírül adta, hogy egy 
gerillaalakulatot a jordá-
niai királyi katonák gép-
puskatűz alá vettek, és ké-
sőbb még a sebesültjeiket is 
lemészárolták. 

Ujabb jelentések szerint az. 
a közel 50 gerilla, aki szom-
baton és vasárnap az iz-
raeliek fogságába került, 
egyszerűen megadta magát. 
A palesztin harcosok négy 

csoportban mentek át a ha-
táron, fegyveresen, harci öl-
tözetben, személyi igazolvá-
nyokkal. Izraeli közlés sze-
rint az ezt megelőző órák-
ban a határ túloldalán jól 
látható harc folyt Husszein 
hadseregének alakulatai és 
kisebb-nagyobb gerillacso-
portok között. 

A Maariv című izraeli lap 
szerint „új fejleményről" 
van szó. „Ügy látszik, szí-
vesebben adják meg magukat 

az izraelieknek harc nélkül, 
mintsem az arab légió (t. i. 
a jordán hadsereg) kezére 
kerüljenek" — írta a Maariv. 

Jordánia és a többi arab 
ország között komoly vál-
ság kitörésének veszélye fe-
nyeget, miután az ammani 
kormány érvénytelennek 
nyilvánította a palesztinai 

ellenállók és a jordániai kor-
mány viszonyát szabályozó 
kairói (1970. szeptember 27.) 
és ammani (1970. október 
13.) megállapodást. 

A jordániai kormánynak a 
megállapodások egyoldalú 
felmondására vonatkozó be-
jelentésére elsőnek Bagdad 
reagált. Az iraki kormány 
visszarendelte ammani nagy-
követét, lezárta a Jordániá-
val szomszédos határait, be-
szüntette a két ország kö-
zötti szárazföldi és légi for-
galmat. 

A szudáni kormány tűr-
hetetlenül „súlyos bűncse-
lekménynek" nevezte a jor-
dániai hadsereg eljárását a 
palesztinai gerillaszerveze-
tekkel szemben. A khartou-
mi külügyminisztérium hi-
vatalos nyilatkozatában 
gyors akcióra szólította fel 
az arab népeket és kormá-
nyokat „az agresszió megfé-
kezésére". 

A jordániai kormány szó-
{•Folytatas a 2. oldalonj 

A genfi egyezmények 
megkötésének 17. évforduló-
ja alkalmából a Hazafias 
Népfront Országos Tanácsa 
a Vietnami Hazafias Front 
Központi Bizottságához kül-
dött táviratában kifejezésre 
juttatja, hogy a magyar nép 
mindvégig a legteljesebb el-
ismeréssel, egyszersmind te-
vékeny támogatással áll a 

j szabadságáért és független-
ségéért küzdő vietnami nép 
mellett. A DNFF Központi 
Bizottságához küldött táv-
irat hangsúlyozza a július 
1-én előterjesztett hétpontos 
javaslat jelentőségét. 

Az Országos Béketanács 
elnöksége és a Magyar Szo-
lidaritási Biozttság az évfor-
duló alkalmából ugyancsak 
táviratban köszöntötte a 
Laoszi Hazafias Front Köz-
ponti Biozttságát, a Kambod-
zsai Nemzeti Egységfront 
Központi Bizottságát, a 
VDK békevédelmi bizottsá-
gát, a Dél-Vietnami Haza-
fias és Békeerők Szövetsé-
gét, a Vietnami Szolidaritási 
Bizottságot. 

Viharos erejű széllel páro-
sult a vasárnap délután ér-
kező zivatar Szegeden és 
szerte a megyében. A szil 
erőssége a Meteorológiai In-
tézet Bajai úti állomásán 
mért adatok szerint elérte a 
76 kilométer óránkénti sebes-
séget, és fákon, szakadozott 
tetőkön próbálgatta erejét. 
Legtöbb munkát a villany-
szerelőknek okozott. Magas-
feszültségű vezetékben egye-
dül Makó és Szeged között 
keletkezett nagyobb meghi-
básodás a tegnap kapott tá-
jékoztatás szerint, hasonló 
hibák miatt tartósan nem 
szünetelt az áramszolgálta-
tás. Annál több hibabejelen-
tés érkezett azonban a fo-
gyasztóktól, hogy egyes há-
zakban, lakásokban nem mű-
ködnek a villamos berende-
zesek. A „sötét címek" lis-
tája szerint azonnal munká-
hoz láttak a szerelök, ma 
reggelig előreláthatóan min-
den hibát elhárítanak. A ti-
szaszigeti egyik transzformá-
torállomást villámcsapás ér-
te, tegnap délután indultak 
a DÁV emberei a berende-
zés kicserélésére. A tűzol-
tóknak szerencsére viharból 
eredő károk miatt egyetlen 
esetben sem kellett kivo-
nulniuk sem Szegeden, sem 
az egész megyében. 

Kiadós csapadék hullott a 
hét. végén földjeinkre. A ka-
pásoknak, takarmányfélék-
nek és a másodvetéseknek 
kimondottan használt ez az 
időjárás, de az aratóknak 
kényszerpihenőt parancsolt. 
Tegnap sem tudtak dolgozni 
a kombájnok, sőt kedvező 
idő esetén is csak ma dél-
után indulhatnak újra. A 
kombájnszérükön a hirtelen 
eső szinte mindenütt gondot 
okozott. Az elázott gabona 
szárítására jól szervezett in-
tézkedéssel azonnal munká-
ba állította a gabonafelvá-
sárló és feldolgozó vállalat 
összes — tizenkilenc — szá-
ritóját. Arra kéri a vállalat 
a termelő gazdaságokat, 
azonnal vigyék a megázott 
gabonát átvételre — de ne 
keverjék össze a szárazat a 
nedvessel! Az átvételi esé-
lyeket ezzel semmiképpen 
sem növelik, viszont fölösle-
ges többletmunkára kénysze-
rítik a vállalatot. 
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T'" én, a Tiszatáj Tsz kombájnszéríijén a szárazon ma-
radt búza tisztítását tovább folytatták tegnap is, az al-
sóbb rétegeket azonban mindenképpen száritaniok kell 
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A kertészek különösen örültek az esdnek. Szépen fejlő-
dik a baksiak szántóföldi kertészetében a jó húsú fehér 
paprika. Egyre több exportra induló szállítmány ládái tel-
nek napról napra. Tegnap 200 mázsát gyűjtöttek ládákba 

a szövetkezet asszonyai a paprikaföldeken 

Az OKP küldöttei Budapesten 
Enrico Berlinguer, az Olasz téren Komócsin Zoltán, az 

Kommunista Párt főtitkár- MSZMP Politikai Bizottsá-
helyettese és Rodolfo Mec- gának tagja, a Központi Bi-
chini, a párt Központi Bi- zottság titkára és Garai Ró-
zottsága külügyi osztályának bert, a Központi Bizottság 
helyettes vezetője az MSZMP titkára és Garai Róbert, a 
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Budapestre érkezett. A ven- osztaiyanak helyettes veze-

•dégeket a Ferihegyi repülő- tóje fogadta. (MTI) 

nemzetközi földrajzi 

konferencia Szegeden 
A Nemzetközi Földrajzi tettetés érte, hogy a komié- elemzik. A földrajzi tanszék 

Unió tudományos üléseit ez- rencia két szimpozionját ren- a vendégeknek gyakorlatban 
úttal először Magyarorszá- d e z h e t i k Tegnap délelőtt az is megmutatja a délalföldi 

egyetemen dr. Jakucs Lász- település jellegzetességeit, 
ló egyetemi tanár és dr. Pén- Meglátogatják az ambrózfal-
zes István egyetemi do- v i Dimitrov Termelőszövet-
cens ennek lebonyolításáról kezetet, ahol a gazdálkodási 
tartott sajtótájékoztatót. módszerekről rendeznek vi-

A konferencián a világ t a t ' A ^ y m a z i F i n n - M a -
minden tájáról közel 600 tu- g y a r Barátság Tsz-ben és » 
dós vett részt. Augusztus b<*SZúhegyi állami gazda-
15-19 között a szegedi pórt- s a s b a n « zöldség, szőlő- és 

gyümölcstermesztés hazai 

gon tar t ja . A tanácskozások 
színhelye Budapesten kívül 
Debrecen, Pécs, Keszthely, 
és Szeged. A József Attila 
Tudományegyetem gazdaság-
földrajzi- és természetföld-
rajzi tanszékét az a megtisz-

i iskolán a mezőgazdasági ti- sajátosságait tanulmányoz-
pológia és mezőgazdasági te-
lepülések témakörében hang- A rendkívüli esemény al-
zanak el előadások. Közér- kalmából az egyetem angol 
deklődésre tarthatnak szá-
mot az amerikai és lengyel 
tudósok referátumai, arne-

nyelven Acta Geográfiát 
adott ki, valamint a közeli 
napokban jelenik meg dr. 
Jakucs Lászlónak a Karsz-

lyekben a farm-tanyaszerű tok morfogenetikája 
települések perspektíváit könyve. 

című 


