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Nyolcvanezer látogatója voll 
a Szegedi Ipari Vásárnak 

Vasárnap este R órakor 
kialudtak a fények a Marx 
téri nagy „kirakatban", be-
zárta kapuit a 26. Szegedi 
Ipari Vásár. S ahogyan az 
már lenni szokott, a záró-
akkordok után az érdekel-
tek hozzáláttak megvonni a 
gyorsmérlegei, választ keres-
ni arra. hogy az idei lórum 
miiyen eredményt ért el. 

A végleges értékelés ter-
mészetesen csak később ké-
szülhet el, annyi azonban 
máris bizonyos: az idei ki-
állítás sok tekintetben felül-
múlta elődeit. Az igazgató-
ság hétfőn délelőtt közölt 
adatai szerint a közönség 
mindenképpen helyeselte, a 
költöztetést, a Marx teret 
méltó környezetnek találta, 
hiszen július 16-a és 25-e 
között mintegy 80 ezren ke-
resték fel a pavilonokat. 
Azaz a szegedi kiállítások 
ujabb történetében a legtöb-
ben. Ide kívánkozik az a 
tény, hogy a tavalyinál 
esaknem kétszeresen akkora 
területen — 3580 négyzetmé-
teren — nemcsak levegő-
sebb, hanem látványosabb, 
karakteresebb is lett a sze-
gedi kiállítás. Figyelmet ér-
demel. hogy a hasonló jelle-
gű pécsi ipari vásárt, ame-
lyet néhány héttel ezelőtt 
tartottak Pécsett, keveseb-
ben látták, mint egy évvel 
ezelőtt. A ..szomszéd kiállí-
tást" mintegy 60 ezren néz-
ték meg. 

A szegedi vásár nemcsak 
a közönség körében vált 
népszerűbbé. A tavalyi mint-
egy 1 millió dollár értékű 
kishatárforgalmi üzletkötés-
nél az idén több mint 1,2 
millió dollárral nagyobb áru. 
csererői írtak alá szerződést, 
2 millió dolláros megállapo-
dás most van születőben. 
A hazai vállalatok egymás 
közötti tárgyalásairól, illetve 
szerződéseiről ugyan nincs 
pontos összegezésünk, azt 
azonban tudjuk, hogy a Vi-
deoton gyár több mint 200 
millió forint értékű rádió- és 
tévékészülék szállítását vál-
lalta el az elmúlt napok-
ban. Természetesen nem le-
becsülendő a magyar és ju-
goszláv vállalatok között ki-
alakult az a munkakooperá-
ció. illetve kereskedelmi 
együttműködés, amely szin-
tén a vásár időszakában jött 
létre. 

Az elmúlt napokban több 
magas rangú vendég keres-
te fel a kiállítást, s a látot-
tak alapján elismerően nyi-
latkoztak róla. Olyan véle-
ménnyel búcsúztak, amely a 
későbbi szegedi ipari vásá-
rok megredezéséhez komoly 
segítséget nyújt . Kialakult a 
vásár több éves programja 
is, mely szerint 1976-ban 
rendezik meg a százéves, ju-
bileumi kiállítást, addig pe-
dig kétévenként kerül sor — 
a pécsi vasárral egyeztetve 
— a szegedi ipari seregszem-
lére. 

Ha már a jövőről van szó. 
említést érdemel az építmé-
nyek sorsa is. A tapaszta-
latok azt mutatják, hogy a 
légsátraknál alkalmasabb 
megoldás lesz a végleges, szi-
lárd csarnoképület. Hírek 
szerint a vásárigazgatóság 
hamarosan eladja a két lég-
sátrat. s helyettük felépíti a 
végleges termeket, könnyű-
szerkezetes elemekből. 

Az utolsó nap krónikájá-
hoz tartozik, hogy a hetven-
ezredik látogatót — Zrán 
Istvánná, Újszeged, Bérkert 

Az idei vásár jól szolgálta a zt a célt. hogy elsősorban a 
fogyasztási cikkek találják meg Szegeden vásárlóikat. 
Ilyen értelemben volt sikere a Ha jdúsági Ipannüveknek is 

utcai lakost — az Állami 
Biztosító szép étkészlettel: a 
75 ezredik látogatót — Zá-
kányi Lajosné sándorfalvi 
lakost — a Hajdúsági Ipar-
miivek legújabb porszívó gé-
pével és az Egyesült Vegyi-
müvek tisztópzereiböl .össze-
állított. csomaggal ajándékoz-
ták meg. 

Hétfőn reggel mind a ma-
gyar, mind a jugoszláv 
résztvevők hozzáláttak a pa-
vilonok bontásához. A jugo-
szláv kiállítók nagy része 
már tegnap este búcsúzott, 
nagyméretű teherautókkal 
elszállította bemutatott ter-
mékeit. 

M. 1. 

Fock Jenő 
vezetésével 

küldöttség utazott 
a KGST ülésszakára 

Fock Jenőnek, a kormány 
elnökének vezetésével hétfőn 
délután magyar delegáció 
utazott Bukarestbe, a Köl-
csönös Gazdasagi Segítség 
Tanácsának kedden kezdődő, 
25. ülésszakára. 

A delegáció tagjai: Vályi 
Péter, a Minisztertanács el-
nökhelyettese. a Magyar 
Népköztársaság KGST-kép-
viselöje, Faluvégi Lajos 
pénzügyminiszter, Hetényi 
István, az Országos Tervhi-
vatal elnökhelyettese, Káp-
lár József, az MSZMP Köz-
ponti Bizottságának osztály-
vezető-helyettese, Papp 
László, a Magvar Népköz-
társaság KGST képviselőjé-
nek helyettese, és Szita Já-
nos. a Nemzetközi Gazdasá-
gi Kapcsolatok titkárságának 
vezetője. 

A küldöttség búcsúztatásá-
ra a Ferihegyi repülőtéren 
megjelent dr. Bíró József 
külkereskedelmi miniszter, 
dr. Csanádi György közleke-
dés- és postaügyi miniszter. 
dr. Szekér Gyula nehézipari 
miniszter, Szurdi István 
belkereskedelmi minisz-
ter. dr. Várkonyi Péter 
államtitkár, a kormány 
tájékoztatási hivatalának el-
nöke, Roska István külügy-
miniszter-helyettes, valamint 
Ioan Bochis, a Román Szo-
cialista Köztársaság buda-
pesti nagykövetségének ide-
iglenes ügyvivője. 

Fock Jenő és a KGST 
ülésszakán részt vevő többi 
küldöttség is tegnap megér-
kezett Bukarestbe. 

T t r r o r i n t é z k f d é i f k 
Szudánban 
A SZOT tiltakozása 

Az omdourmani rádió sze-
rint hétfőn kivégezték Mo-
hamed Ahmed Husszeint, a 
puccsista forradalmi tanács 
tagját, valamint egy hadna-
gyot; felakasztották Safi Ah-
med el-Seikh-et, a szakszer-
vezetek főtitkárát. 

A SZOT táviratban fejezte 
ki megdöbbenését és fel-
háborodását 

Nimeri elnöknél Safi Ahmed 
el-Seíkh. a Szudáni Szak-
szervezeti Szövetség Lenin-
békedíjas főtitkárának ki-
végzése miatt, es követelte 
a letartóztatott szakszerve-
zeti vezetők szabadon bocsá-
tását. 

Az omdourmani rádió be-
jelentette. hogy Babiker el-
Nur Oszmán alezredest — 
a 72 órás szudáni puccsban 
vitt szerepéért —, hétfőn ki-
végezték. 

El-Nur Oszmán, mint is-
meretes, az ú j rendszer el-
nökjelöltje volt. 

A UPI-nak az omdour-
mani rádióra hivatkozó leg-
frissebb jelentese határozot-
tan megerősíti, hogy 

hétfőn, el-Nur Oszmánnál 
együtt, kivégezték Faruk 
Hamadallah-t is. 

Ismeretes, hogy ők ketten 
utaztak a BOAC légitársaság 
járatán Londonból Khar-
toum felé, amikor a líbiai ha-
tóságok leparancsolták a 
gépről és foglyul ejtettek 
őket. 

Hétfőn hajnalban letartóz-
• tatták Abdelkhalid Mahgu-

bot. a Szudáni Kommunista 
Párt főtitkárát és az elmúlt 
heti államcsíny „főszervező-
jeként" katonai bíróság elé 
állítják — jelenti a MENA 
az omdourmani rádió adá-
sára hivatkozva. 

Állítólag egy meg nem ne-
vezett szudáni állampolgár 
árulta el a hatóságoknak 
Mahgub tartózkodási helyét. 

A Nimeri elnök hivatala 
által nyilvánosságra hozott 
közlemény hangoztatja: „Ab-
delkhalid Mahgubot, a nem-
zet első számú ellenségét, a 

legfőbb szabotőrt. az ateista 
kommunista párt vezetőjét 
letartóztatták és a fegyveres 
népi erők kezébe került. 

Mahgubot hamarosan bi-
róság elé állítják". 
A katonai bíróságok Musz-

tafa Khogali orvos, az ú j 
kormányt nyíltan támogató 
Joseph Garang miniszter, a 
déli ügyek felelőse, valamint 
Hamid Al Anszari üzletem-
ber, a kommunista párt ál-
lítólagos „anyagi tamogató-

(Folytatós a 2. oldalon.) 

A szíriai külügyminiszter 
magyar államférfiaknál 

Dr. Biró József külkeres-
kedelmi miniszter hétfőn fo-
gadta Abdul-Halim Khad-
damot, a Szíriai Arab Köz-
társaság miniszterelnök-he-
lyettesét, külügyminisztert — 
aki Péter János külügymi-
niszter meghívására hivata-
los látogatáson tartózkodik 
hazánkban. 

Kisházi Ödön, az Elnöki 
Tanács helyettes elnöke, 
ugyancsak hétfőn, a Parla-
mentben fogadta a vendé-
get. 

A szívélyes légkörben le-
! zajlott látogatásnál jelen 
volt Cseterki Lajos, az El-
nöki Tanács titkára. Péter 

i János külügyminiszter, Veres 

János, hazánk damaszkuszi 
nagykövete, továbbá dr. Mo-
hamed Zakaria Ismail, a 
Szíriai Arab Köztársaság 
budapesti nagykövete. 

Az eszmecsere során mély-
rehatóan megvitatták a Kö-
zel-Keleten kialakult hely-
zetet és foglalkoztak a két 
ország kapcsolatait érintő 
kérdésekkel. 

Dr. Mahmoud Zakaria Is-
mail, a Szíriai Arab Köz-
társaság budapesti nagyköve-
te hétfőn este a Hotel Duna 
Intercontinentalban vacsorát 
adott Abdul-Halim Khaddam 
szíriai miniszterelnök-helyet-
tes. külügyminiszter es fele-
sege tiszteletére. 
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Útban a Hold felé 
az Apollo—15 

0 Kennedy-fok (MTI) 
A programnak megfelelő-

en hétfőn délután 14 óra 34 
perckor (magyar idő) Ken-
nedy-fokról útnak indult a 
Hold felé az Apollo—15 
amerikai űrhajó. Célja, hogy 
utasai a Hold felszínén tu-
dományos vizsgálatokat vé-
gezzenek és holdközetet 
hozzanak vissza a Földre. 

Az Endeavour elnevezésű 
parancsnoki kabinban (ezt a 
nevet viselte James Cook 
kapitány hajója 1768-ban) 
három amerikai űrhajós tar-
tózkodik. Hármuk közül Dá-
vid Scott ezredes, az űrhajó-
zás veteránja, részt vett a 
Gemini—8 és az Apollo—9 
küldetésében. James Irwin 
ezredes és Alfréd Wordén 
őrnagy még „újoncnak" szá-
mít. 

Az Apollo—15 kezdő se-
bességét egy 36 emelet ma-
gas Saturnus—5 típusú ra-
kéta adta meg. Az űrhajó 
az indítás után 12 perccel 
ráállt Föld körüli pályájára. 
Az űrhajósok egy teljes és 
egy fél kört tesznek meg a 
Föld körüli pályán, miközben 
ellenőrzik az űrhajó beren-
dezéseit. Ezután begyújtják 
a rakétarendszer harmadik 
fokozatát, amely elindítja 
őket céljuk, a Hold felé. 
Csütörtökön állnak rá Hold 
körüli pályára, majd pente-
ken a Falcon (Sólyom) el-
nevezésű holdkomp leszáll 
a Hold felszínére. Az ame-
rikai expedíció ezúttal a 
Hold hegyektől borított vi-
dékén végzi majd kutatásait. 

Az űrhajósok a szombati, 
vasárnapi és hétfői nap fo-
lyamán végeznek tudomá-
nyos kutatásokat és gyűjte-
nek összesen 82 kilónyi 
holdkőzetet. 

Augusztus 2-án indulnak 
vissza, a holdkomp felszál-
lását most először , akar ják 
televízión át is közvetíteni. 
Ugyancsak közvetíteni kí-
vánják augusztus 5-én Wor-
dén űrsétáját. 

Az Apollo—15 a tervek 
szerint augusztus 7-én eresz-
kedik le a Csendes-óceánra. 

Amikor magyar idő szerint 
17.24 órakor az Apollo—15 
rátért a Föld körüli parkoló-
pályáról a Hold felé vezető 
pályára, a Földtől 180 kilo-
méterre, a Holdtól 403 650 
kilométerre volt és óránként 
28 100 kilométeres sebesség-
ről a rakéta harmadik foko-
zatának hajtóművei segítsé-
gével óránként csaknem 
40 000 kilométeres sebesség-
re gyorsult fel. 

Magyar idő szerint 17.54 
órakor az Apollo—15 levált 
a hordozórakéta utolsó fo-
kozatáról és 180 fokkal 
megfordult, hogy felvehesse 
a hordozórakétán maradt 
„Falcon" (Sólyom) hold-
kompot. Az űrhajósok rádión 
jelentették a földi irányító 
központnak, hogy a művelet 
rendben lezajlott és első kí-
sérletre sikerült az űrha jó 
és a holdkomp összekapcso-
lása is. Az Apollo—15 és a 
hordozórakéta utolsó fokoza-
ta most párhuzamos pályán 
száguld a Hold felé. 

A Holdra induló Apollo—15 űrhajó legénysége. Balrols 
James B. Irwin, Alfréd M. Wordén és Dávid R. Scott 

(az űrhajó parancsnoka) 


