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Egy méterrel a nagy árvíz 
szintje felett Védekezés a Tisza 

délalföldi gátjain 

május 1-i ünnepségekre 
42 országból érkezik 
delegáció hazánkba 

A budapesti dolgozók hagyományos má-
jus elsejei seregszemléjének idei program-
ját kedden sajtótájékoztatón ismertette 
Pandurovins József, a Szakszervezetek Bu-
dapesti Tanácsának vezető titkára. 

A felvonulás kezdete előtt kétezer úttörő 
virággal köszönti a párt és a kormány ve-
zetőit, a lelátókon helyet foglaló vendége-
ket, köztük 42 ország szakszervezeti moz-
galmának képviselőit. A seregszemle pon-
tosan délelőtt 10 órakor kezdődik, a sok öt-
lettel összeállított, színes, látványos élcso-
port. felvonulásával. A menet élén — 350 
piros zászlót lengető fiatal sorfala között — 
a nemzetközi munkásmozgalom vörös lo-
bogója emelkedik magasba, az ünnepet kö-

szöntő jelszóval: „Éljen május 17* Utána 
hét méter magas, Lenin képével díszített 
ötágú vörös csillagot visznek, zászlót lobog-
tató 300 fiatal gyűrűjében, a következő so-
rokban pedig nagy méretű forgó földgöm-
böket, Békét a világnak! és Világ proletár-
jai, egyesüljetek! feliratokkal. 

Az élcsoport után 15 000 fiatal sorakozik 
fel a térség teljes szélességében, s látvá-
nyos gyakorlatokat mutat be. őket követi a 
budapesti dolgozók felvonulása nyolc osz-
lopban. A felvonuláson 1200 tagú egyesített 
kórus és több száz fóböl álló népitánc-cso-
port is részt vesz. Bemutatójuk után 2500 
sportoló vonul fel. 

Rózseművekkel erősitik a Tisza gátját 

Az Alsó-tiszavidé^i Víz- «an tart ják a hatalmas víz- zárva a víz behatolását. A 
ügyi Igazgatóság felügyelete tömeget. szádfal magában is képes 
alá tartozó Tisza-gátakon Az igazgatóság területén ellenállni a víz nyomásának 
már ezer emberrel védekez- egyedül az alpári nyári gát- és beépítve olyan szilárddá 
nek. A szegedi mércénél egy nál súlyos a helyzet. Mint teszi a gátat, hogy elsodrás 
nap alatt további nyolc cen- ismeretes, a Tisza középső veszélye nem fenyegetheti, 
timétert emelkedett a vizái- vidékén, Szolnok megyében Szerencsének mondható, 
lás. s csupán tizennégy centi- beengedték a nyári gátak hogy nincs erős szél, ami 
méter választja el attól a mögé a vizet, az Alsót-tisza- felkorbácsolná a hullámo-
szinttól, amelynél harmad- vidéki Vízügyi Igazgatóság kat, A védekezést azonban 
fokú készültséget rendelnek viszont igyekszik megóvni az a csapadékos időjárás ked-
el. A Maroson újabb árhul- elöntéstől az alpári nyári gát vezötlénül befolyásolja. Ne-
lám jelentkezett, ami szin- mögött levő területeket. Eb- héz szállító járművekkel nem 
tén duzzasztja a Tisza alsó ben a munkában most már akarják terhelni a gátat, s a 
szakaszát. Szeged mélyebb a honvédség is segít. Mivel szádfalazáshoz szükséges vas-
fekvésű városrészeinél már egyes gátrészeken átázás ke- lemezeket, s egyéb anyago-
magasabb a folyó szintje és letkezett, ezért úgynevezett kat a vízen szállítják dereg-
egy méterrel hajazza az szádfalazáshoz folyamodtak, lyékkel a veszélyeztetett töl- vállalatok munkáját nagy-

Arelíenőrző 
bizottságok 

a textilgyárakban 
Kedden, tegnap ülést tar- emelések elkerülése érdeké-

tott a Textilipari Dolgozók ben a szakszervezet is aktív 
Szakszervezetének elnöksé- tevékenységet kíván kifejte-
ge. Első napirendi pontként ni; társadalmi jellegű árta-
megvitatta a textilipar 1969. nácsadó bizottságot hozott 
évi termelésének, létszám-és . . . . „ -n- t -x-a i 
bérgazdálkodósának. vala- l e t r e 1 7 v a , , a l a t n a l m e e " 
mint jövedelmezőségének ta- alakultak az ar- es minöseg-
pasztalatait. ellenőrző bízottságok w. 

A szakszervezetnek az (MTT) 
iparág gazdálkodásáról készí-
tett felmérése megállapítja, „ , , , 
hogy az iparághoz tartozó, 
vállalatok működését, illetve 
annak eredményeit erőteljes 
differenciálódás jellemzi. A 

Előre gyártott 
fürdőszobák 

A miskoci házépítő kombi-
I nátban több mint 8 millió 
I forintos beruházás felhasz-

nálásával ú j üzemcsarnokot 
rendeztek be. amelyben elő-
re gyártott fürdőszobákat ké-
szítenek. A kicsempézett és 
festett térelemekbe előre be-
szerelik a kádak a melegí-
tőt. stb. Ígv az építkezésekre 
már komplett fürdőszobákat 
szállítanak, amelyeket daru 
seg''tségével emelnek a he-
lyükre. 

1879-es pusztító nagy árvi- Erős vaslemezeket süllyesz- tésszakaszokra. 
zet. A mostani gátak bizto- tettek gépekkel a talajba, el- T. B. 

Garantálható a szén 
minősége 

Az izotópkutatás, -felhasz- rűségét a Haldex nevű — gükkel tökéletesítették a ter-
nálás információs központja lengyel—magyar közös vál- melési folyamatokat oly ha-

lalkozás. A pontos informá- tásfokkal. hogy értékük fél 
ciószolgáltatás az értékes év alatt megtérül. Ennek el-

alap- lenére nem tudják széles 
körben alkalmazni. A hazai 

Űi eljárást dolgoztak ki a szükséglet kielégítésére 
csövek, berendezések falvas- ugyanis csak néhány ilyen 

lett ezen a héten a Veszpré-
mi Vegyipari Egyetem. A ra-
diokémiai tanszék, valamint szén kiválogatásának 
a Magyar Tudományos Aka- feltétele, 
demia izotóp intézetének 
szervezésében, kiállítás nyílt 
és különböző rendezvénye- tagságának mérésére, folya-
ken. konzultációkon ismerte- déksürüségek és folvadék-
tik a szakemberekkel a fiatal s z j n t meghatározására is. 
tudományág legújabb ered- A D r o t o t í p u s o k n a s v si_ 
menyeit. Kedden Straub k e r r e l s z e r e p e l t e k . Segíteé-
Gyula, a radiokemiai tan-
szék vezetője tájékoztatta a 
saitó munkatársalt új eljá-
rásaik Ryakorlati jelentősé-
géről és alkalmazásukról. 

A professzor elmondotta, 
hogy a. sugárzó anyagok se-
gítségével sikerült olyan 
műszert szerkeszteni, amely-
lvel percek alatt, mérhető a 
szén hamutartalma, s ezál-
tal kalóriaértéke. Az eddigi 
módszerek szerint csak ége-
téssel lehetett meghatározni 
a szén minőségét, ez az eljá-
rás azonban nem adott le-
hetőséget a folyamatos elem-
zésre. A veszprémi műszer 
elsősorban erőműveknél hasz-
nálható. ahol percről percre 
minősíti a szenet, jelzi azt a 
jelentős eltérést. amelynél 
már dúsítani kell a tüzelő-
anyagot. Az izotópos műszer 
segítségével garantálhatják a 
szénmárkák minőségét is. 

A Veszprémi Vegyipari 
Egyetem műszerével ellenőr-
zi a meddők ó66zetétalét, sű-

műszerre van szükség, kis 
szériában való gyártásukra 
pedig eddig még nem talál-
nak vállalkozót. (MTI) 

mértékben befolvásolta a 
megrendelések változata: a 
belkereskedelem igénvei 
ugyanis tavaly csökkentek. 
Most pedig éppen az ellen-
kező tendenciák tapasztalha-
tók. Nagy erőfeszítéseket kí-
ván a gyárak vezetőitől, dol-
gozóitól, a kereslet kielégí-
tése. a munkaerőhiány le-
küzdése. 

A textiliparban a múlt év-
ben 1 milliárd 19 millió fo-
rintot fordítottak a termelé-
kenységet. a termelés gazda-
ságosságát növelő, a gyárt-
mányok minőségét, korszerű-
ségét javító, valamint a szo-
ciális beruházásokra. 

A szakszervezet elnöksége 
foglalkozott a textilipari ter-
mékek árának alakulásával 
is. s megállapította, hogy a 
múlt év harmadik negyedé-
től kezdve nagyobb termelő 
ármozgások tapasztalhatók. A 
helytelen, káros tendenciák 
feltárása és a jogtalan ár-

Visszarendelték 
az Apollo—13-at 

Az elektromos berendezések 

üzemzavara — A holdkompban 

az űrhajósok 

ELECTRICAL POWER 

Kambodzsa USJI-segélyl kér 
Az új kambodzsai vezető- elesett, 59 pedig megsebe- sére ezer főnyi katonaságot 

ség kedden nyíltan felszólí- sült az ellenállókkal vívott küldött. A kormány katonai 
totta az Egyesült Államokat, harcokban. A kommüniké szóvivője szerint a város el-
hogv nyújtson katonai se- azt állítja, hogy az ellenál- leni újabb támadás minden 
gélyt a rezsimnek Szihunak lók „Vietcong és észak-viet- pillanatban várható, 
híveivel szemben. A Phnom n.ami" katonák voltak, és Takeo tartományban az el-
Penh-i úgynevezett „közüdv- hogy közülük 141-en estek lenállók megtámadták a 
kormány" nevében a junta el. kormánycsapatok két előőr-
elnöke, Lon Nol tábornok a A VNA hírügynökség idő- sét és mintegy ötven foglyot 
rádióban jelentette be, hogy közben arról tájékoztatott, ejtettek 
most már bármely forrásból hogy a khmer hazafias erők ' 
hajlandó Kambodzsa katonai visszaverték a saigoni had- A dél-vietnami ideiglenes 
segítséget elfogadni. sereg két zászlóaljának tá-

A kambodzsai rezsim madását a kambodzsai Svay 
egyébként kedden újabb Rieng tartomány ellen. 
közleményt adott ki arról, A Phnom Penh-i kormány- ,, 
hogy a vietnami—kambodzsai zat a szorongatott helyzetben z a t o t s u § a r z o t t ' amely tilta-
határon az eltelt három nap levő Svay Rieng tartományi kőzik a Kambodzsában élő 
alatt 46 kambodzsai katona főváros védelmének erösité- vietnamiak üldözésé ellen. 

forradalmi kormány külügy-
minisztériuma kedden a 
DIFK rádiójában nyilatko-

Rajzunk azt a helyet mutatja, ahol az Apollo—13 űrhajó 
hibája van: az űrhajó fűtőanyag müvében és oxigéntank-

jaiban 

Minden eddiginél súlyo- oxigéntartalékot. Az űrhajó" 
sabb válságba került az sok utasítást kaptak arra. 
Egyesült Államok űrhaiózá- hogy az, energiaellátásra a 
si programja, jelentették a holdkompot használják és 
hírügynökségek. Az Apollo— húzódjanak át annak belse-
13 űrhajósai kédden reggel az jébe. Bár » holdkomp ere-
életükért küzdöttek, miután detileg két ember számára 
az életfunkciót fenntartása- készült. mindhárman el 
hoz szükséges berendezések 
meghibásodásával a hold-
expedíció a katasztrófa szélé-
re került. 

Az űrkabin, amelyben az 
űrhajósok helyet foglaltak, 
ismeretlen eredetű robbanás 
következtében szinte teljesen 
elvesztette az elektromos 

i áram előállításához szükséges 

tudtak helyezkedni benne. 
Az Amerikai Űrhajózási 

Hivatal hivatalosan is beje-
lentette. hogy az Apollo—13 
holdraszállási programját le-
mondták és kísérletet tesz-
nek arra. hogv az űrhajót 
visszahozzák a földre. 

Ugyanakkor azt is közölték, 
(Folytatás a 2. oldalon.) 


