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ffisiy 
ét szovjet-amerikai 

ást írtak alá 

1 szomjas Szeged 
Tíz év alatt háromszorosára nőtt a vízfogyasztás 

Szerdán, Nixon amerikai 
elnök moszkvai tartózkodá-
sának 3. napján tovább foly-
tatódtak a tárgyalások a 
szovjet és az amerikai veze-
tők között. Két újabb rész-
megállapodás aláírására is 
sor került 

Szerdán, -még a Kremlben 
folytatott megbeszélések 
megkezdése előtt Nixon ke-
gyeletes kötelességének tett 
eleget: megkoszorúzta az Is-
meretlen Katona emlékmű-
vét. amelyet a második vi-
lágháború hősi halottainak 
tiszteletére emeltek, A dél-
előtti tárgyalásokon megint 

a teljes küldöttségek vet-
tek részt, 

vagyis szovjet részről Leo-
nyid Brezsnyev mellett a 
tárgyalóasztalnál ült Nyiko-
láj Podgornij és Alexej Ko-
szigin is. A tárgyalásokon, 
amelyek két órán át tartot-
tak. ezúttal főleg az európai 
kérdések voltak az előtérben. 

Az eddigi gyakorlat egyéb-
ként igaz»lta azt a korábbi 
feltevést, hogy Nixon láto-
gatását valódi munkameg-
beszélésekre kívánja fel-
használni mindkét tárgyaló 
fél. Ezen belül különös fon-
tossága van annak, hogy 

Leonyid Brezsnyev a hét-
fői és keddi nap folyamán 
összesen mintegy hét órán 
át folytatott négyszemközti 
eszmecserét az amerikai 
elnökkel. 
Miután kedden két-szovjet 

—amerikai megállapodás — 
a környezetvédelemről és az 
egészségügyi együttműködés-
ről — aláírására került sor, 

szerdán újabb két szerző-
déssel bővült az együtt-
működések szabályozását 
szolgáló okmányok száma. 

Ez alkalommal a világűrku-
tatásban és a műszaki kér-
désekben történő kooperációs 
megállapodás aláírására ke-
rült sor. 

Csütörtökön délelőtt újabb 
tanácskozások'lesznek. (MTI) 

R. Nixon megkoszorúzza az Ismeretlen Katona sírját 

Félidő a BNV-n 

Félmillió látogató 
Az Idei Budapesti Nem-

zetközi Vásár szerdán fél-
idejéhez érkezett. A Hung-
expo vezetőitől kapott elő-
zetes tájékoztatás alapján a 
vásár eddigi eredményeiről 
megállapítható, hogy a BNV 
'72 teljesíti a számára meg-
jelölt feladatokat, betölti hi-
vatását. A gazdag bemutató 
tanúsítja, hogy a vásár va-
lóban ösztönöz a hazai ipar 
export-termelésének fejlesz-
tésére, a nemzetközi koope-
rációra, elsősorban a szo-
cialista integrációra. 

A gyorsjelentés szerint a 
BNV első öt napján 451 ezer 
látogató tekintette meg a 
nagyszabású termékbemuta-
tót. Az érdeklődés napról nap-
ra fokozódik, s ezt érzékelteti, 
hogy kedden 106 ezer láto-
gató járt a vásárban, szer-
dán délben pedig megérke-
zett a félmilliomodik ven-
dég. 

Szerdán egyébként az épí-
tőipari szakembereké volt a 
vásár. Az Országos Szak-
ipari Vállalat műszaki veze-
tői elsősorban a külföldi cé-
gek bemutatóit keresték fel, 
a vállalatot érdeklő egy-egy 
terméket, gyártmányt több 
helyen is megnéztek, hogy 
kiválaszthassák a legmegfe-
lelőbbet. A vállalat például 
gondban van amiatt, hogy a 
kiváló minőségű angol ím-
port-tapéta drága, ezért a 
vásáron megtekintettek min-
den tapétakínálatot, s úgy 
tűnik, hogy a szocialista piac-
ról is van hasonló minőségű, 
de kedvezőbb árajánlatú kí-
nálat. Az Építőgépgyártó 
Vállalat kiállításán több 
mint 10 hazai és külföldi 
vállalat szakértőivel, üzlet-
embereivel tárgyaltak a ha-
zai építőgépek eladásáról, 
legcélszerűbb felhasználá-
sukról. Az építők szakmai 

napjának érdekessége, hogy 
gazdára talált a főtéren fel-
állított, teleszkópos törzsű 
toronydaru, a BNV legma-
gasabb építménye. (MTI) 

Riasztó hírekel illusztrál-
nak a tévébeli képek: pénzt 
kérnek Indiában a korty ví-
zért is. S bár a májusban 
szokatlan hőhullám hatására 
mi is több vizet iszunk, et-
től még nem kell félni. Sze-
geden az átlagos vízfogyasz-
tás az utóbbi években elérte 
a 38 ezer köbmétert, de a 
Vízművek és Fürdők Válla-
lat néhány év óta a csúcsfo-
gyasztásra készül fel, s így 
gyakorlatilag állandóan azo-
nos szinten van a víznyo-
más a városban. A tavalyi 
napi csúcs egyébként 46 ezer 
köbméter volt, a mélypont 
— vajon mit fogyasztott Sze-
ged azon a napon? — 29-ezer 
köbméter volt. 

Háromszor annyi vizet fo-
gyaszt most a város, mint 
tíz éve, 

1962 májusában 550 ezer 
köbméter víz fogyott el, ta-
valy májusban pedig 1287 
ezer köbméter. Idén április-
ban pedig: a tíz év előtti 421 
ezerrel szemben 1187 ezer 
köbméter. Lehet az okok kö-
zött válogatni: a lakosság 
számának növekedése csak-
úgy hozzájárult ehhez, mint 
az, hogy több a komfortos 
lakás, egyre többen vesznek 
hétvégi kertet, nőtt a kom-
munális fogyasztás — az ut-
cák, járdák, parkok öntözé-
sére, tisztítására felhasznált 
vízmennyiség —, s erőtelje-
sen iparosodott a város. A 
vizet előteremtő vállalat 
gondjai is nőttek, mindezzel 
párhuzamosan. 

Az idén immár hetven-
éves vízművekben 1937-ben 
83 kilométer csővezetéket, 
2393 bekötést tartott nyilván, 
1957-ben 157 kilométer ve-
zeték és 4536 bekötés adatai-
ra támaszkodtak, 1967-ben 
216-rá, illetve 9225-re növe-
kedtek a számok. Tavaly 
már 276 kilométer vízveze-
ték húzódott a szegedi utcák 
alatt, s 15 677 helyre kötöt-

ték be a magasnyomású vi-
zet." Hozzá kell tenni, hogy a 
város látja el Kiskundorozs-
mát és Szőreget is. 

Minderre azért képes, mert 
most már olyan kutakkal 
rendelkezik, amelyeknek 
nagyobb az átmérője, s 
több vizet adnak. 

Ezek az újak 500 méternyi-
re nyúlnak le a földbe, s 
némelyik kapacitása öt-hat 
régi kútéval felér. 1965-ben 
öt termelő telepről szárma-
zott a szegedi víz: a köz-
ponti, 1902-ből való telep 
2,4, az újszegedi 1,8, a III. 
számú 2,1, az V. számú 1,3 
millió köbméter vizet szol-
gáltatott abban az évben, ezt 
toldotta meg a Londoni kör-
úti törpe vízmű a maga 0,3 
milliós teljesítményével. Ta-
valyra a központi telep tel-
jesítménye csökkent — 1,8 
millió köbméter —, az új-
szegedié, melyhez újabb kút-
csoportokat létesítettek, nőtt 
— 3 millió —, a legnagyobb 
a III. számú lett, mely most 
már teljes kapacitással dol-
gozik — 5,9 millió —, míg 
az iparkörzetben levő V. szá-
mú 2,9 milliót ad egyelőre. 

Az összehasonlításból is ki-
tűnik. hogy 

it Londoni körúti törpe 
vízmű megszűnt, s még 
nem készült el — csupán 
tervezik — a IV. számú 
telep. Ennek helye a vá-
góhíd környékén, a Shell 
benzinkúttal szemben van. 

Egy-egy ilyen telep létre-
hozása nem olcsó dolog, 
mintegy 50 millió forintba 
kerül. Amikor végleg elké-
szül, azaz hat kútcsoportot 
kapcsolnak gépeire, na-
ponta 20 ezer köbméter vizet 
képes adni. A vízművek tá-
volabbi tervei közé tarto-
zik a majdani IV. számú — 
Dorozsma és Mihálytelek kö-

VDSÍ-tiltakozás 
az USA ferror-

bombázásai miatt 
Az amerikai agresszorok 

szerdán is légitámadást haj-
tottak végre a VDK terü-
letei ellen. A légvédelem há-
rom támadó gépet lelőtt 
Quang Ninh tartomány fölött 
és Haiphong városa mellett. 
Az Észak-Vietnam felett le-
lőtt amerikai gépek száma 
3609-re emelkedett. 

* 
A VDK Külügyminiszté-

riuma nyilatkozatban tilta-
kozott amiatt, hogy az ame-
rikai légierő gépei kedden 
újból bombázták Haiphong 
kikötőváros és Nam Dinh 
város üzemeit, iskoláit és 
lakóépületeit, A kalóztáma-
dás során számos polgári 
személy életét vesztette, la-
kóházak, gazdasági és kultu-
rális létesítmények szenvedj 
tek károkat. 

A színháztól 

o kiskorúiig 

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

Szegeden a Dózsa György utca egész hosszában dolgoz-
nak a magas- és mélyépítő vállalat dolgozói, akik teljes 
egészében kicserélik alapoktól a burkolatig, a színháztól 
a Lenin kőrútig az elaggott utat. Az első fél évre terve-
zett építés mintegy két és fél millió forintba kerül 

zött —, a VII. számú — Új-
szeged Maros menti részén 
— telep létrehozása. 

Ezekre altkor lesz szükség, 
ha beválik az 1966-ban ké-
szített prognózis, amely sze-
rint 1980-ban évente 20 mil-
lió, napi átlagban 56 ezer 
köbméter vizet igényel Sze-
ged, csúcsidőben pedig napi 
73 ezer köbmétert. A század-
fordulóra az évi összterme-
lés 36 millió, a napi vízigény 
98 ezer, a csúcsfogyasztás 
napi 130 ezer köbméterre 
növekedhet. Mindezt az új 
telepek segítségével ki tud-
ják majd elégíteni, de az nem 
ennyire biztos, hogy a jelen-
leg kihasznált rétegekben 
elegendő lesz-e addigra is 
a víz. 

A víztornyokra — amelyek 
lassan látványosságai lesz-
nek a városnak — azért van 
szükség, hogy bizonyos 
mennyiségű vizet — az ösz-
szesnek 20 százalékát — tá-
rolni tudjanak. Szeged1 víz-
torony-matuzsálema a het-
venéves Szent István té-
ri torony — 1000 köb-
méter víz befogadására 
alkalmas — egyelőre még 
vízhatlanabbnak bizonyult, 
mint a jóval fiatalabb, a tar-
jám. amelyet éppen most. 
szigetelnek újra. A vízzel 
szembeni ellenállása ugyanis 
nem volt tökéletes, ezért 
speciális műanyagréteggel 
vonják be belülről. Az alsó 
résszel mintegy két hét múl-
va végeznek. 

Remélhetőleg jobban sike-
rül majd a tarján! rokona, 
az új újszegedi torony, 
melynek építését előrelát-
hatólag csak jövőre fejezi 
be a DÉLÉP. 

A régi, félszázados újszegedi 
torony — a tornyoknál is 
hatvan és a nyugdíjhatár — 
az új mellett is szolgál még 
tovább, a tervek szerint a 
strandok, fürdők vízellátását 
segíti. Szerényen, hiszen az 
újak összesen 2300 köbméter 
befogadására alkalmasak, az 
előbbi félezrével szemben. 

V. M. 

Árvízvédelmi 
bemutató 

Háromnapos árvízvédelmi 
bemutató kezdődött szerdán 
az Alsó-dunavölgyi Vízügyi 
Igazgatóság felügyelete alá 
tartozó Duna szakaszon. A 
területre — Solttól az or-
szághatárig — harmadfokú 
árvízvédelmi készültséget 
rendeltek el. Ezt megelőzően 
szemlét tartottak a védőgá-
takon, ellenőrizték a ké-
szenléti szolgálat műszaki 
felkészültségét. A sárközi 
csatorna dunai .torkolatánál 
— Érsekcsanádnál — mes-
terségesen feltöltött víztáro-
lón tanulmányozták a szád-
falazást, a hullámverés meg-
előzésének módszereit, s a 
buzgárok elfojtását A gya-
korlat eredményét csütörtö-
kön értékelik a szakembe-
rek. 
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