
Küzdelem a víz elleni Kambodzsai ütközetek 
Emberek és gépek a gátakon — Tetőzik a Maros 

Közel 15 ezer ember küz-
dött tegnap a Tiszaháton, a 
Tisza—Szamos—Kraszna kö-
zén a megáradt vjzekkel: 
ment, védekezik, s már a 
második vonalban, a meg-
előzés védgátjait, lokalizá-
ciós töltéseit építi. 

Vasárnap este azt jelen-
tették, hogy a személyi men-
tés befejeződött. De tegnap 
reggel ismét vizek közé zárt 
emberekért gyújtották be a 
kétéltűeket és szálltak fel a 
helikopterek. 

Fehérgyarmaton emelke-
dett a víz szintje, el kellett 
rendelni a teljes kiürítést. 
Tegnapig 44 községből 

mintegy 48 ezer embert te-
lepítettek biztonságos helyre. 
(A Túr melletti Kishódos la-
kóinak a határon túli szov-
jet Nagypalád ad biztonsá-
gos otthont.) A személyi 
mentés után a sok ezer em-
ber élelmezését, egészségügyi 
ellátását szervezik. 

A védekezés rendkívülisé-
gére jellemző: több mint 500 
kilométeres árvízvédelmi töl-
tésen állandó harmadfokú 
készültséget kell tartani mór 
napok óta. 

Fontos határozatokat ho-
zott hétfői ülésén, a Szabolcs-
Szatmár megyei árvízvédel-
mi bizottság a kitelepített 
lakosság élelmezésének javí-
tására és visszatelepítésére. 
A kitelepített lakosság élel-
mezése ugyan mennyiségileg 
eddig is kielégítő volt, de 
egyes helyeken előfordultak 
időbeni eltolódások, mert az 

állandó mozgás következté-
ben a fogadó községekben a 
nyilvántartás nem tartott lé-
pést-az áramlással. A helyi 
tanácsok legfrissebb jelenté-
sei alapján most már 

pontosan számba vették, 
hol, mennyi árvízkárosul-
tat telepítettek le, 

s az élelmiszereket ennek 
megfelelően soron kívül kül-
dik. Az adatok. ismeretében 
intézkedtek, hogy mindenütt 
megkapják a legszüksége-
sebb ruhanemüket, takaró-
kat is. 

Tekintettel arra. hogy a víz 
lassú apadása után egyes he-
lyeken megkezdődött a la-
kosság visszaszivárgása, az 
árvízvédelmi bizottság felhí-
vást adott ki, amelyben kö-
zölte. hogy 

a visszatelepítés is szerve-
zetten történik, 

saját érdekében mindenki 
vár ja meg az intézkedést. 
Előbb a munkaképes felnőtt 
lakosság térhet majd vissza 
otthonába, csak azután a 
gyerekek és az idősek. Ezzel 
egyidőben a műszaki és ve-
gyi védelmi alakulatok azo-
kon a helyeken, ahol a lassú 
apadás bekövetkezett, meg-
kezdték a visszatelepítés fel-
tételeinek megteremtését. 
Fertőtlenítik a településeket, 
lakóházakat, tisztítják a ku-
takat. Ebben a munkában 
részt vesznek a községek 
pá rí-. állami és gazdasági 
szerveinek együttes brigád-
jai is. 

Megnyitották a megyei in-
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Tunyogmatolcsiak biztonságban a honvédség kétéltűjének 
„fedélzetén" 

információs szolgálat 
Az árvízvédelmi kormánybiztosság a magánérdeklő-

dők tájékoztatására pénteken információs szolgálatot 
létesített Budapesten. A nagy számú érdeklődésre 
való tekintettel a korábbi 125-948 számú telefonállo-
máson kívül a 329-300 és a 329-301 számú állomás is 
a közönség rendelkezésére áll. 

formációs irodát is. Telefon-
száma: 14-88. 

A legfrissebb jelentések 
szerint 

a Maroson levonuló árhul-
lám hétfőn délben a maxi-
mum körüli vízszinttel te-
tőzött Aradnál. 

Ehhez hasonló, tehát a maxi-
mumot megközelítő duzza-
dás várható a magyar sza-
kaszon is. Ezért az éjszaka 
folyamán felvonultatott ár-
védelmi -erőket hétfőn dél-
előtt ú jabb osztagokkal és 
számos géppel erősítették 
meg. s még 

további erőket 
irányítanak ebbe a térségbe, 
hogy felkészüljenek a ma-
gas árhullám fogadására. 

* 
A szegedieknek nemcsak 

az tűnik fel. hogy milyen 
magas a Tisza, hanem az is, 
hogy a Magyar Tanácsköz-
társaság útján, az Alsó-Ti-
szavidéki Vízügyi Igazgató-
ság épületével szemben mi-
lyen sok autó és erőgép áll 
készenlétben. 

Takarók, ruhák Szegedről 

A Maros mindkét part ján 
ugyanis elrendelték a har-
madfokú árvízvédelmi ké-
szültséget. 

Az előrejelzések szerint szo-
katlanul heves árhullámmal 
lesz dolguk a Maros gótjai-
nak. Az árhullám valószínű-
leg ma reggel éri el Makót, 
ahol tegnap 

töltésbiztosításokat végez-
tek. 
A jelenlések szerint teg-

nap a Maros Aradnál 6,89-
cel tetőzött, Makóra 5.85— 
5,90-es árhullámot várnák. 
A védelmi munkák ennek 
megfelélőeri teljes erővel 
folynak, segít a honvédség 
és a karhatalom is. A gáta-
kon 2300 ember dolgozik, és 
mintegy kétszáz munkagép 
van állandó készenlétben. 

A nagy májusi esőzések 
hatását mór a Tiszán és a 
Körösökön is érezni lehet. A 
vízügyi igazgatóság tegnap 
délután 6-tól ezeknek a fo-
lyóknak körzetükbe tartozó 
szakaszain elrendelte a má-
sodfokú árvízvédelmi ké-
szültséget. 

Dél-vietnami csapatok 
hatoltak be Laoszba 

A hazafias erők hétfőn a 
kambodzsai fővárostól 45 
kilométernyire délre, Tramk-
hnar térs ~ '.ében ellentáma-
dást indnoitak afc országba 
behatolt dél-vietnami csapa-
tok ellen. Nyugati hírügy-
nökségek megjegyzik, hogy 
az invázió óta most először 
fejlődött ki nagyszabású üt-
közet a főváros közelében. 

Változatlanul folynak a 
harcok Kompong Cham vá-
ros körzetében. A Reuter 
hírügynökség tudósítójának 
jelentése szerint, bár a ha-
zafias erök vasárnap reggel 
kivonultak a városközpont-
ból és a Mekong folyó túlsó 
par t ján foglaltak el álláso-
kat. Továbbra is ellenőrzé-
sük alatt ta r t ják azonban a 
Kompong Cham-i egyetemet 
és több közintézmény épüle-
tét. 

Változatlanul a hazafiak 
kezén van Stung Treng 
észak-kambodzsai tartomá-
nyi főváros. 

Phnom Penhtől északra a 
partizánok több száz kilo-
méteres szakaszon a Mekong 
folyó mindkét par t ján ural-
ják a helyzetet. 

A Vietnamban állomásozó 
amerikai csapatok és a sai-
goni rezsim csapatai ' hétfőn 
24 órás tűzszünetet jelentet-
tek be Buddha születésnap-
ja, május 19-e alkalmából. A 
tűzszünet délben lép életbe, 
de nem vonatkozik a kam-
bodzsai, intervencióban részt 
vevő-' amerikai—saigoni egy-
ségekre, á r rá a tízezer főnyi 
vietnami hadseregre sem, 
amely amerikai légitámoga-
tással vasárnap réggel tört 
be Kambodzsa területére. 

Ugyancsak saigoni jelenté-
sek szerint május 19-ére, 
amely nemcsak buddhista 
vallási ünnep, hanem Viet-
nam lakosságának nagy ré-
sze számára elsősorban Ho 
Sí Minh születésnapjának 
ünnepe, tűzszünetet rendel-
tek el a DIFK fegyveres erői 
is, ezt a jelentést azonban 
az ideiglenes forradalmi 
kormány részéről egyelőre 
nem erősítették meg. A fel-

szabadítási front tüzérségi 
erői hétfőre virradóra 12 
amerikai és dél-vietnami 
célpont ellen intéztek táma-
dásokat. 

A kambodzsai királyi nem-
zeti egységkormány nyilat-
kozatot adott ki, amelyben 
erélyesen elítéli az úgyne-
vezett „kambodzsai konfe-
renciát", amelyet az ameri-
kai , imperializmus ösztönzé-
sére hívtak össze , Djakartá-
ban, s amelyet durva be-
avatkozásnak tekint Kamü 
bodzsa belügyeibe. 

Mansfield szenátor, a sze-
nátus demokrata párti több-
ségének vezetője, egy tele-
víziós nyilatkozatában ismét 
állást foglalt az Egyesült Ál-
lamok kambodzsai interven-
ciója ellen és támogatást 
kért a szenátus előtt- fekvő, 
a hadműveletek befejezésére 
irányuló határozatok szá-

mára. 
William Fulbright szená-

tor, a szenátus külügyi bi-
zottságának elnöke, szintén 
televíziós nyilatkozatban 
foglalt ú j ra állást a délke-
let-ázsiai hadműveletek ki-
terjesztése ellen. Kijelentet-
te: egyedül ő — s a többi 
szenátornak is felduzzadt a 
postája! — az elmúlt há-
rom hétben 150 ezer olyan 
levelet és táviratot kapott 
választóitól, amelyek az el-
nök kambodzsai elhatározá-
sa fölötti mélységes aggo-
dalmuknak adnak hangot. 

A Washington Post hétfői 
száma közölte, hogy dél-
vietnami szárazföldi csapa-
tok hatoltak be Laosz terü-
letére azzal az állítólagos 
céllal, hogy csapást mérje-
nek a hazafias erök után-
pótlási vonalaira. A Penta-
gon beismerte, a Fehér Ház 
és a külügyminisztérium vi-
szont megkerülte a beismer 
rést a dél-vietnami csapa-
tok laoszi hadműveleteivel 
kapcsolatban. A Pentagon 
szóvivője hétfőn azt is el-
mondotta, hogy a saigoni re-
zsim csapataival együtt az 
amerikai tanácsadók is részt 
vesznek ilyen akciókban. 

60. évfolyam, 115. szám 
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Megjelenik hétfő kivéte-
lével mindennap, hétköz-

nap 8. vasárnap 12 
oldalon. 
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Pártmunkás* 
küldöttségünk 

Bukarestben 
A Román Kommunista 

Párt KB meghívására Háry 
Bélának, az MSZMP KB 
párt- és tömegszervezetek 
osztálya helyettes vezetőjé-
nek vezetésevei hétfőn párt-
munkásküldöttség utazott 
Bukarestbe. A küldöttséget a 
Ferihegyi repülőtéren dr. 
Perjési László, az MSZMP 
KB külügyi osztályának he-
lyettes vezetője búcsúztatta. 

Román 
delegáció 

hazánkban 
Bondor József építésügyi 

és városfejlesztési miniszter 
meghívására Traian Ispas 
román építőanyagipari mi-
niszter vezetésével román 
építésügyi küldöttség érke-
zett hétfőn Budapestre. 

a bajbajutottaknak 
mekekre is gondolt: bébi 
overállokat is csomagolt a 
ruhaneműk közé. Egykettőre 
megteltek az áruszállító ko-
csik, a raktárak dolgozói — 
Öesai Mihály, Lévai József, 
Sípos Ferenc, Nagy Péter, 
Földesi István és a többiek 
is — minden más munkát 
félretéve csomagoltak, ösz-
szesen 142 ezer forint értékű 
árut indítottak útnak. A kí-
sérő számlán ez áll: Címzett: 
Árvízkárosultak, Nyíregyhá-
za, Szabolcs-Szatmár megye. 

A képen látható csomago-
kat — sok meleg takarót, 
gyermekruhát, öltönyt — 
tegnap reggel válogatták 
össze a raktárakban, ma 
már valamelyik Szabolcs-
Szatmár megyei faluban me-
legítik, takarják a rászoruló-
kat. A szegedi központú Dél-
magyarországi Textil- és 
Felsőruházati Nagykereske-
delmi Vállalat vezetői hétfőn 
reggel munkakezdéskor né-
hány perces beszélgetés után 

Somogyi Károlyné felvétele 

elhatározták, hogy segítenek 
az árvízkárosultakon, a rak-
tárak dolgozói pedig azonnal 
munkához láttak. Jól tudták 
— hisz az újságból olvasták, 
a rádióban hallották, a tele-
vízióban látták —, hogy a 
víz elől menekülők hideg 
széltől is szenvednek, ezért a 
küldeményt úgy állították 
össze, hogy hideg és ned-
vesség ellen védelmet nyújt-
son. Ross Jenőné raktári 
részlegvezető az apró gyer-

Szegeden megnyitották 
a szovjet műszaki-

tudományos napokat 
Tegnap, hétfőn délelőtt 10 

órakor a Szegedi Akadémiai 
Bizottság dísztermében ke-
rült sor a szovjet műszaki-
tudományos napok első sze-
gedi eseményére: ünnepélye-

Nemzetközi 
idegenforgalmi tanácskozás 
Hétfőn a Duna Intercon-

tinental Szállóban nemzetkö-
zi idegenforgalmi tanácsko-
zás kezdődött. A megbeszélé-
sen az UIOOT-nak — a hi-
vatalos idegenforgalmi szer-
vezetek nemzetközi szövetsé-
gének 31 országot képviselő 
61 küldötte, valamint a szö-
vetség regionális bizottságai-
nak — képviselői tárgyalnak 
a szövetség soron következő 
tennivalóiról. 

A nemzetközi tanácskozást 
Szurdi István belkereskedel-

mi miniszter. az országos 
idegenforgalmi tanács elnö-
ke nyitotta meg. 

A tanácskozás több napig 
tart. Legfontosabb program-
pontja az ENSZ legutóbbi 
közgyűlésének egyik határo-
zatával függ össze, amely 
szerint az UIOOT eddigi stá-
tusát megváltoztatva kor-
mányközi szervezetté alakul 
át. A tanácskozáson egyebek 
között előkészítik a szervezet 
idei. Mexikóban sorra kerülő 
közgyűlését. 

sen megnyitották a kétnapos 
előadássórozatot. 

A Szegedre érkezett szov-
jet tudósokat, a szakembe-
reket és érdeklődőket Musz-
ka Dániel, a József Attila 
Tudományegyetem kiberneti-
kai laboratóriumának tudo-
mányos osztályvezetője üd-
vözölte ebből az alkalomból. 
Ezután R. M. Kurkov, a Len-
elektronmas Egyesülés ve-
zető mérnöke megtartotta az 
első előadást Számítástech-
nika alkalmazása az ipar 
irányításában címmel. 
Ugyancsak tegnap adott tá-
jékoztatást Összetett rend-
szerek leírása, kutatása és 
modellezése címmel T. P. 
Marjanovics. a matematikai 
és fizikai tudományok dokto-
ra. az Ukrán SZSZK Tudo-
mányos Akadémiája Kiber-
netikai Intézetének osztály-
vezetője. 

Délután városnézés volt a 
program, este baráti beszél-
getésre jöttek össze vendé-
gek és vendéglátók. Ma dél-
előtt folytatódik az érdekes 
tudományos kérdések ismer-
tetése. 


