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Kőburkolatot raknak és 
zsaluzatot készítenek az épí-
tők a Tisza-part Tömörkény 
gimnázium előtti szakaszán. 
A partfal alsó részének mun-
kálatait fejezik be. A terüle-
tet nem régen vették át a 
közútépítő vállalattól az Al-
sótiszavidéki Vízügyi Igazga-
tóság dolgozói, hogy elvégez-
zék az előző évekről maradt 
tennivalókat. Az építkezés 
összesen 7 millió forintba 
kerüL Magába foglalja a me-
derbe nyúló betonpad kiala-
kítását is. Az alsó sétány 
melletti kőburkolat lerakásá-
val várhatóan november ele-
jére végeznek a munkások. 
A folytatás a Tisza vízállá-
sán is múlik. A betonozok 
csak plusz 140 centiméteres 
vízmagasság esetén tudnak 
dolgozni a mederben. Ezért 
nyugodtan elmondható, hogy 
ez lesz a jelenlegi partfal-
építés legnehezebb szakasza. 
Tájékozódásul: a Tisza víz-
állása mostanában a szegedi kával. A támfal belsejébe 23 nak meg, ezer mázsa beton-
vízmérce szerint plusz 190 m é t e r hosszú, erős betonla- vasat és 950 köbméter betont 
centiméter körüli. A tapasz- p o k a t öntenek. A köztük le- használnak fel. Továbbá ezer 
talatok szerint azonban min- v<5 réseket pedig gumiszalag- négyzetméter kőburkolatot 
den évben előadódik egy gai tömítik. A gumiszalagnak raknak le a meder felőli ol-
olyan időszak, amikor ennél többek között az is előnye, dalon. Ezen a szakaszon egy-
lejjebb süllyed. Ha a folyóvíz hogy segítségével könnyedén előre nem alakítanak ki a 
magassága kedvező, az ATI- tágulhat és összehúzódhat a Tiszába nyúló betonpadot A 
VÍZIG dolgozói körülbelül változó hőmérséklet hatására partfal új része az új Tisza-
két hónap alatt elkészülhet- a beton. A védfalépités során hídnál kezdődik és a Hungá-
nek a meder betonozásával, sok múlik azon, hogy a DÉ- ria Szállodánál ér véget, ösz-

A Felső Tisza part épülő LÉP idejében szállítja-e az szesen 600 méter hosszú és 
új híd felőli részén a napok- előkészített betont és a fedő 8 millió forintba kerül. E15-
bon kezdtek hozzá a védfal köveket, amelyek kívüírol reláthatóan jövőre elkészül és 
újabb szakaszának építésé- borítják majd a támfalat. Az biztosan- véd majd a Tisza 

építkezés alatt összesen 5 áradásaitól. 
ezer köbméter földet mozgat- J. E. 

Az ATIVIZIG Nagyillés Gáspár szocialista brigádja a Tö-
mörkény gimnázium előtt építi a partfalat 

A modem mezőgazdaság Itatása 
a falu átalakulására 

Nemzetkőzi falufejlesztési konferencia Szegeden 
A Nemzetközi Földrajzi A négynapos nemzetközi rűsödésének kapcsolatáról, a 

Unió falufejlesztési bízott- szimpózium Szegeden, az falu hagyományos funkciói-
sása a Magyar Tudományos MSZMP Csongrád megyei nak fokozatos változásairól. 
Akadémia támogatásával Oktatási Igazgatóságán teg- Felszólalt a megnyitón Pe-
Szegeden rendezi meg soron nap, hétfőn délután nyüt ter Scott professzor, a Nem-
következő nemzetközi szim- meg. Dr. Enyedi György, az zo.tközi Földrajzi Unió alel-

I póziumát. A négynapos ta- MTA Földrajztudományi nöke. 
nácskozáson a szakemberek Kutató Intézetének osztály- A falufejlesztés! bizottság 
A modern mezőgazdaság vezetője, a nemzetközi bi- 65 meghívót küldött szét a 
hatása a falusi átalakulásra zottság elnöke nyitotta meg világ minden tá jára geográ-
címmel cserélik ki kutatási a kongresszust. Az esemé- fusoknak, közgazdászoknak, 
tapasztalataikat. nyen ott volt Bányainé dr. szociológusoknak. A hazai 

A falufejlesztési bizottság Birkás Mária, a városi ta- kutatókon kivül 17 ország 
és az UNESCO és a FAO nács elnökhelyettese. A há- szakemberei vannak jelen, 
támogatásával nyolcéves vi- zigazdák nevében Szabó G. közöttük szovjet, indiai, ja-
lágméretű kutatási progra- László, a megyei tanács el- pán, egyesült államokbeli, 
mot haj t végre, melynek nökhelyettese üdvözölte a kanadai, mexikói, ausztrál, 
célja a falusi fejlesztési kon- résztvevőket, s vázolta török, francia tudósok. A 
cepciók fölvázolása a Föld Csongrád megye mezőgaz- program során mintegy 50 
különböző régióiban. Most, a daságának helyzetét. a előadás hangzik el, melyek 
program félidején a modern nagyüzemi termelés fejlődé- fölvázolják a különböző, el-
mezőgazdasőg fe a falusi á t - sét annak társadalmi, gaz- s 6 s o r b a n f e j i6d5 orszá-
alakulas tematikajat foldol- dasagi, kulturális hatasat. , . . . . 
gozó konferencia rendezési Szólt az urbanizáció és a Sokban zajló falusi fejleszté-
jogát hazánk kapta. nagyüzemi termelés korsze- si program eredményeit. 

El nem kötelezett országok 

Megkezdődött 
a havannai csúcsértekezlet 

hez. November elejéig az Ár-
boc utcáig jutnak el a mun-

Mától, kísérletként 

Vizsgázik 
szentesi 

az uj 
adó 

Mint arról már korábban és Televízió Műszaki Igaz-
hírt adtunk, hosszabb elő- gatósága szakembereinek 
készítő munka után az jelenlétében megtartották a 
utóbbi hónapokban felgyor- műszaki átvételhez szüksé-
sult életet élnek Szentesen ges méréseket is, s meg-
azok a szakemberek, akik a születhetett a döntés: reggel 
televízié második műsorát 9-től a mérőábrát, az esti 
sugárzó ú j adó telepítésében adásidőben a 23-as csator-
közreműködnek. A japán nán pedig már a televízió 
NEC, s a német Rohde— második műsorát sugározza 
Schwarz cég képviselőinek az adó — egyelőre természe-
irányításával a KÖZGÉP, a tesen kísérleti jelleggel. Má-
BHG híradástechnikai gyár tói kezdve tehát — előre, 
és az állomás dolgozói a láthatóan szeptember vé-
múlt hét szerdáján eljutot- géig — a szentesi adó vé-
tak odáig, hogy megkezd- telkörzetében a készüléktu-
hették a mérőábra sugár- lajdomosok, a Gelka-szervi-
zását. zek, ipari szövetkezetek le-

Bizonyára meg is lepőd- hetőséget kapnak arra, hogy 
tek azok a nézők, akik ké- adásidőben a lehető legtöké-
szülékük csatornaváltóját letesebbre hangolhassak a 
kapcsolgatva a 23-as csator- készüléket, pontosan irány-
nán „véletlenül" rátaláltak b a állíthassák a vevőanten-
a „hálós" képre. A meglepe- beépíttethessék a kon-
tést erősíthette, hogy sokuk- vértért, vagy adaptert, 
nak televíziójuk teleszkóp- Az adó tar tampróbája 
antennája, vagy egy szál alatt az igazgatóság dolgo-
drót is hozta a képet, még zói természetesen újabb mé-
ha nem is tökéletes minő- réseket végeznek, a kísérleti 
ségben. Akik pedig előre- műsorszórás ideje számukra 
látóak voltak, s már besze- az ellenőrzés fontos idő-
rezték a 23-as csatornára szaka. Ezért tehát a televí-
méretezett vevőantennát, zió-előfizetőknek jó tudniuk: 
meggyőződhettek arról, hogy a második műsort a hiva-

__ , ., „ . . , . . . - talos átadasig elsosorban 
a 20 kilowattos ado kitűnő n e m a n é z - k k e d v é é r ( s u g á _ 

vételt tesz lehetővé. rozzák, elő is fordulhat, hogy 
A hálós mérőábra sugár- ha szükséges, műsoridőben 

zásával az adó- és antenna- adásszünetet tartanak. A 
berendezés lényegében már szentesi ú j adóberendezés 
vizsgázott, a nézők számára jövendője érdekében ugyanis 
is látványos próba azonban a próbaüzem néhány hete 
most kezdődik. Tegnap dél- a későbbi, folyamatos adás 
előtt ugyanis a Posta Rádió garanciája lehet 

Küldöttség 
elutazása 
Vasárnap elutazott a Mon-

gol Népi Forradalmi Párt 
Központi Ellenőrző Bizottsá-
gának küldöttsége, amely N. 
Luvszanravdannak, az MNFP 
Politikai Bizottsága tagjának, 
a KEB elnökének vezetésével 
augusztus 28-tól szeptember 
2-ig tartózkodott hazánkban. 

A küldöttséget fogadta Né-
meth Károly, az MSZMP Po-
litikai Bizottságának tagja, a 
Központi Bizottság titkára. 

A delegáció megbeszélése-
ket folytatott az MSZMP 
KEB vezetőivel, s tanulmá-
nyozta a pártellenőrzés elveit 
és módszereit 

Havannában tegnap, hét-
főn, budapesti idő szerint 
délután 3 órakor az ú j Kong-
resszusi Palotában Sri Lanka 
államfőjének megnyitó sza-
vaival megnyílt az el nem 
kötelezett országok VI. csúcs-
értekezlete. Az elnökség asz-
talánál mindössze hárman 
foglaltak helyet: az elnöki 
tisztet átadó Sri Lanka-i ál-
lamfő. az elnökséget átvevő 
Fidel Castro, a Kubai Köz-
társaság államfője és mi-
niszterelnöke, valamint Kurt 
Waldheim, az ENSZ főtitká-
ra. 

Az üléstermet zsúfolásig 
megtöltötték az el nem kö-
telezett mozgalom immár 95 
tagállamának küldöttei, a 
megfigyelőként és meghívott-
ként részt vevő országok de-
legátusai és a világsajtó 
mintegy ezer képviselője. 
Kambodzsa helye üresen ma-
radt, miután az előzetes kott Pol Pot-rezsim képvi- a fejlődő világ 
megbeszeleseken a tagálla- se i j e 
mok nem tudtak megegyezni A. megnyitón a 
abban, hogy az ázsiai orszá- g o k i a megfigyelők és a meg-

Üdvözlő táviratok 
Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke és Lázár 

György, a Minisztertanács elnöke üdvözlő táviratot In-
tézett az el nem kötelezett országok Havannában ülé-
sező VI. csúcsértekezletéhez. A távirat hangsúlyozza: 
a Magyar Népköztársaság nagy jelentőséget tulajdonít 
az el nem kötelezett országok mozgalmának és szolidá-
ris az imperializmus, a gyarmatosítás, az újgyarmato-
sítás és a fajüldözés ellen vívott harcával. A Magyar 
Népköztársaság támogatásáról biztosította a mozgalom 
kezdeményezéseit, amelyek elősegítik a világ békéjé-
nek megőrzését, az enyhülési folyamat előrehaladását 
és a leszerelés ügyét. A magyar vezetők kifejezték re-
ményüket, hogy a mozgalom országai antiimperialista 
összefogásának erősítésével megalapozza a nemzeti 
függetlenség megszilárditásáért, a gazdasági önállósá-
gért, a békéért és a társadalmi haladásért folytatott 
további küzdelem sikerét. 

Üdvözletet küldött Fidel Castro Rúznak Leonyid 
Brezsnyev, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnök-
ségének elnöke a szovjet kormány és az egész szovjet 
nép nevében is. 

kiemelkedő 
vezetőit a fotósok hada vár-

tagorszá- ta, akik megörökítették a szí-
vélyes. kölcsönös üdvözlése-

got a csúcson a Kambodzsai hívottak több mint 110 or- ket, a rögtönzött „mini-
Népköztársaság i törvényes sz®S képviseletében foglalták csúcsokat", az első magas 
kormánya, vagy pedig a bu- el helyüket. Hétfő reggelig szintű diplomáciai eszmecse-

összesen ötvenegy tagország réke t 

Helmut Scbmidt 
ma érkezik Budapestre 

Kádár Jánosnak, a Ma- gi Köztársaság szövetségi 
gyar Szocialista Munkáspárt kancellárja szeptember 4-én, 
Központi Bizottsága első tit- kedden érkezik hivatalos lá-
kárának, a Magyar Népköz- togatásra a Magyar Népköz-
társaság Elnöki Tanácsa tag- társaságba. (Helmut Schmidt _ 
jának meghívására Helmut életrajzát a 2. oldalon ismer-I riának elhunyt 

államfője vagy kormányfője 
és hatvan ország külügymi-

Az értekezlet megnyitása 
után, a megjelentek hatalmas 

nisztere érkezett a kubai fő- tapsa közepette Fidel Castro 
városba és vett részt az ün- lépett a szónoki emelvényre 
nepélyes megnyitón. és mondta el nagy érdeklő-

A csúcs megkezdése előtt déssel várt beszédét. 

Fidel Castro beszéde 
Fidel Castro beszéde be- céllal — azt a propagandát 

vezető részében bensőséges terjeszti, hogy Kuba az el 
szavakkal emlékezett Huari nem kötelezett országok moz-
Bumedienről, a mozgalom galmát a szovjet politikához 
egyik alapító tagjának, Algé- kívánja kötni — mondotta. 

Schmidt, a Német Szövetsé- tétjük.) 
elnökéről. 

Kádár János interjá! adott 
az ARD tévéállomásnak 

Kádár János, az MSZMP terjút adott az NSZK-beli te-
Központi Bizottságának első levízióállomásnak. 
.... . , , ,, j - A beszelgetesen jelen volt 
titkára hétfőn fogadta dr. pálos Tamás az MSZMP 

Konrád Faltért, az ARD bécsi Központi Bizottságának osz-
irodájának vezetőjét és in- tályvezető-helyettese. 

akire a csúcskonferencia egy-
majd így folytatta: 

Kuba független és szuve-
perces néma felállással em- rén orszíg% amely se akinek 
lékezett 

A kubai államfő ezután 
részletes áttekintést adott a 
mozgalom előtt álló politikai 
feladatokról. A leghatározot-
tabb hangon utasította visz-

sem engedi meg, hogy dik-
tálja. mit tegyen. Kuba gya-
korlati példákkal és nem sza-
vakkal bizonyította hűségét 
külpolitikájának alapelvéhez, 
a nemzetközi szolidaritáshoz. 

sza az Egyesült Államoknak Kuba _ bár területe mind_ 
es Kmanak a hatodik csúcs-
értekezlet megtorpedózására 

össze kilencven mérföldnyi-
„ , , , , . . . , re van a világ legerősebb 

tett kiserleteit — fontosnak imperialista nagyhatalmától. 
és nagy jelentőségűnek ne 
vezte azt, hogy ezek a kísér-
letek kudarcot vallottak. Az. 

i imperializmus — spekulációs 

sohasem változtatja meg az 
elmúlt húsz évben követke-

(Folytatás a 2. oldalon.) 


