
(Folytatás az 1. oldalról:) 
virrasztott e községek lakos-
sága. 

Kritikus napok következ-
nek most a marosi árvízvé-
dekezésben. hiszen a tölté-
seket állandóan mossa, fe-
szíti a hatalmas árhul lám és 
számítani lehet esetleges csú-
szásra, szakadásra is. 

Olyan erőket mozgósítot-
tak, hogy mindenképpen 
megvédjék a víz betörésé-
tői az érintett községeket, 
különösképpen pedig Makó 
városát. 

Itt a magasabb pontokon, jó-
val a város előtt, olyan lo-
kalizációs vonalat építenek 
ki — minden rendelkezésre 
álló gépi. műszaki erőt össz-
pontosítva —, hogy ezzel a 
védekezéssel ellent tudjanak 
állni egy esetleges gátszaka-
dásnál is. Intézkedtek, hogy 
szükség esetén Makó lakos-
ságát se érhesse meglepetés. 
Aggodalomra azonban egye-
lőre nincs ok: 

a város előtti védtöltések 
állapota erösebb. mint a 
fentebbi szakaszokon. 

A magyar árvizek történe-
tében egyedülálló a Maro-
son levonuló hatalmas víz-
tömeg. Ilyennek tekinthető a 
Felső-Tiszán. bekövetkezett 
árvíz is. 

A kritikus órákban 
Makónál megközelítően 
2900 köbméter viz rohan el 
másodpercenként. 

A Tisza ugyanennyi idő alatt 
most 3100 köbméter vizet 
szállít. Ez a mennyiség a 
Duna közepes vízhozama. 

A Marosról levonuló árviz 
szükségszerűen megemeli 
Szegednél a Tisza vízszint-
jét. amely fokozatosan 
emelkedik, 

s megközelíti vagy eléri a 9 
méteres vízszintet. Ezzel az 
árhullámmal — a számítás 
szerint — nem találkozik 
össze az az árhullám, amely 
még felülről vonul lefelé. 

Szegedhez ez a nagy tö-
megű víz 2—3 nappal ké-
sőbb érkezik. 

A tiszai védőtöltések még 
mindig jól tar t ják magukat, 
noha a viz szintje ismét el-

érte. sőt meghaladta az ez 
évi áprilisi maximumot. 

A töltések magassága vál-
tozatlanul kibírja a vár-
ható legmagasabb vízállást, 

amely 1932-ben 9 méter 23 
centiméter volt. A töltések 

10 méter 30 centiméteres 
vízmagasságnak is ellent 
tudnak állni. 
Szeged önállóan védekezik 

az árvíz ellen. Minden eshe-
tőségre számítva, tegnap már 

elrendelték a város előtt, 
a, rakpart fölött a kőkor-
iátok levezető nyílásainak 
befalazását. 

A vízállásnak megfelelően 
harmadfokű készültségben 
állnak a véderők Szegednél 
is. s ez a fokozat érvénye-
sül a magyar—jugoszláv ha-
társzakaszig. 

Szegedet nem fenyegeti a 
víz, 

arra azonban számithatunk, 
hogy hosszan t^rtó. magas 
vízállás feszül a védőtölté-
seknek. amelyeknek őrzésére, 
figyelésére' nagyobb erőket 
összpontosítottak. 

Segítség a bajbajutottaknak 
A dolgozók szolidaritása 

Tegnap Szegeden ú jabb 
üzemi közösségek adták bi-
zonyságát együttérzésüknek, 
az árvízkárosultakkal való 
szolidaritásnak. A Szegedi 
Fémipari Vállalat gazdasági 
és mozgalmi vezetőinek kez-
deményezésére reggel mun-
kakezdés után röpgyűlést 
tartottak a vasas üzemben. 
A dolgozók egyétértettek az-
zal a javaslattal, hogy május 
20-i keresetüket valameny-
nyien — mintegy 500-an — 
az árvízsújtotta vidék lakos-
ságának megsegítésére a jánl-
ják fel. A vállalat ma, 21-
én már át is uta l ja a 35 ezer 
forintnak megfelelő összeget. 
Ezt egészíti ki a KlSZ-fiata-
lok kezdeményezése; a KISZ-
alapszervezet felajánlotta, 
hogy pénztárából 7 ezer 500 
forintot fizetnek be/szép pél-
dáját adva a gyors segítés-
nek. 

Több vasas dolgozó ruha-
félékkél, takarók ajándéko-
zásában tetézte a kollektív 
felajánlást. S talán a leg-
szebb példát szolgáltatja az 
áldozatkészségre Molnár An-
tal, Szentmihálytelek, Gor-
kij utca 12. szám alatti lakos, 
aki házában egy szoba-
konyhás lakásrészt ajánlott 
fel egy árvízkárosult család-
nak — ingyenes használatra, 
egy-másfél évi időtartamra. 

A Pamutnyomóipari Válla-
lat szegedi gyárában, a tex-
tilmüvekben is a „hogyan 
segítsünk?" volt a fő téma. 
Az üzemi KlSZ-végrehajtó-
bizottság is erről tanácsko-
zott. A fiatalok 20 ezer forin-
tot ajánlottak fel az ifjúsági 
szervezet pénztárából, s már 
tegnap át is utalták ezt az 

összeget a központi segély-
alapnak. 

Az Országos Gumiipari 
Vállalat szegedi EMERGÉ 
gyárában is együttérzésükről 
tettek bizonyságot a dolgo-
zók. Röpgyűléseken határoz-
ták el, hogy egy szabad szom-
baton három műszakban 
fognak dolgozni, s keresetü-
ket — együttesen mintegy 
80 ezer forintot — az árvíz-
károsultak megsegítésére 
utal ják át. 

A Csongrád megyei Álla-
mi Építőipari Vállalatnál 
ugyancsak röpgyűléseket 
tartot tak tegnap. Az építő-
munkások elhatározták, hogy 
június 6-án, szabad szombat-
jukon valamennyien munká-
ba állnak. A rendkívüli 
munkanap bérét, igen tekin-
télyes összeget — mintegy 
300 ezer forintot befizetik a 
bajbajutot tak megsegítésére. 

A pusztamérges! külterü-
leti iskola kisdobosai és út-
törő csapata a vasgyűjtési 
hónap alatt megkeresett pén-
züket felajánlottak egy ár-
vízkárosult tanyai iskola 
megsegítésére. Az összeg 
nem nagy, 2 ezer forint. 46 
iskolás gyerek szép ajándé-
ka, követendő példa. 

* 

Az Allatforgalmi és Hús-
ipari Tröszt intézkedett ar-
ról, hogy az árvíz sújtotta 
Szabolcs-Szatmár megye la-
kossága a húsellátásnál sem-
miben se szenvedjen hiányt. 

A szabolcsiakat a tröszt 
intézkedése nyomán az or-
szág különböző vidékeiről 
látják el a szükséges áruval. 
Az úgynevezett szárazáru — 
a szalámi és a kolbász — 
Szegedről, illetve Békés me-

gyéből érkezik. Naponta két, 
sőt esetenként három ízben 
szállítanak a megyei hús-
iparnak „besegítő" testvér-
vállalatok. 

Az árvízkárosultaknak 
a természetbeni adomá-
nyokat — takarókat, ágy-
neműket stb. — a Vö-
röskereszt városi és sze-
gedi járási titkárságaira 
lehet eljuttatni. Mindkét 
vöröskeresztes titkárság 
a Vörösmarty utca 7. 
szám alatt van. 

Növekvő 
az Intermetall 

országok 
árucseréje 

Az Intermetall vaskohá-
sza t i együttműködési szer-
vezetben részt vevő országok 
— Bulgária, Csehszlovákia, 
Lengyelország, Magyaror-
szág, az NDK és a Szovjet-
unió —, továbbá a jugoszláv 
vaskohászati .egyesülés és a 
román Metallimport külke-
reskedelmi vállalat képvise-
lői májüs 1"3—20 között Bu-
dapesten tartották 21. érte-
kezletüket a vaskohászati 
termékek kölcsönös szállítá-
sáról. 

A részvevők egyeztettek a 
kohászati termékek harma-
dik negyedévi és a kohásza-
ti másodtermékek második 
félévi szállítását. 

A szerdán, tegnap aláírt 
jegyzőkönyv adatai szerint 
a kölcsönös szállítások ör-
vendetesen növekednek. A 
mostani megállapodások ér-
telmében 160 százalékkal 
több kohászati terméket, il-
letve másodterméket szállí-
tanak az idén egymásnak, 
mint amennyit tavaly ilyen-
kor 1970-re előzetesen ter-
veztek. Nőtt a cseretermékek 
választéka is, az eddiginél 
jóval több rúdárut, melegen 
és hidegen hengerelt lemezt, 
csőárut és kohászati másod-
terméket szállítanak egy-
másnak. Az említett termé-
kek részesedése a múlt évi 
forgalom 68 százalékáról 75 
százalékra emelkedett. (MTI) 

Gazdálkodás 

A lengyel egységfront 
képviselője Szegeden 

Tegnap délelőtt kétnapos 
látogatásra Szegedre érke-
zett Janina Kalinowska-
Góralska. az Észak-lódzi Se-
lyemipari Vállalat igazga-
tója, a Lengyel Nemzeti Egy-
ségfront Lódz városi bizott-
ságának alelnöke, akit elkí-
sért dr. Stanislaw Andrzej So-
ehacki, a budapesti Lengyel 
Kultúra igazgatója. A ven-
dégeket a délelőtti órákban 
Szegeden, a Hazafias Nép-
front Vörösmarty utcai szék-
házában fogadta Lacsán Mi-
hályné, az Országos Béketa-
nács tagja, a népfront városi 

bizottságának elnökhelyette-
se és Hofgesang Péter, a 
népfront városi bizottságá-
nak titkára. 

A májusi békehónap rendez-
vényeinek keretében hazánk-
ba érkezett Janina Kalinows-
ka-Góralska egyike azoknak 
a partizán nőknek, akik a 
második világháború alatt 
tevékenyen részt vett a 
Lengyelország ' felszabadítá-
sáért vívott harcokban. 

A lódzi vendég a tegnapi na-
pon felkereste a Szegedi 
Textilműveket, megismerke-
dett a gyár munkájával , 
majd a szocialista brigádok 
vezetőivel folytatott eszme-
cserét, s tartott tájékoztatót 
a lengyel nők fasizmus ellen 
vívott harcáról. A délutáni 
órákban városnéző séta ke-
retében ismerkedett Szeged-
del. 

A lengyel vendég ma el-
látogat a Kenderfonó és Szö-
vőipari Vállalathoz, ahol 
tájékoztatót tart. A lengyel 
textilipar 25 éve címmel. 
Délután a népfrontszékház 
klubjában a népfront és nő-
mozgalom aktivistáival ta-
lálkozik. 

Szellemi tőke 
Á gazdálkodás — újra 

meg ú j ra szándékosan 
hangsúlyozzuk ezt a fogal-
mat, kiemelve többletét a 
puszta termeléshez viszo-
nyítva — az igazi, jó gaz-
dálkodás olyan tudomány, 
aminek tanulására a mos-
tani gazdasági körülmé-
nyek között ugyancsak rá 
vannak utalva az irányítók. 
Arra is. hogy a szellemi 
tőkével, a technikusok, 
mérnökök. közgazdászok 
tudásával jól gazdálkodja-
nak. 

Az ilyen gazdálkodásnak 
számos jelét láthatjuk. Pél-
dául abban, hogy a fiatal 
szakemberekre, a műszaki 
i f jú gárdára támaszkodnak 
egy-egy szegedi üzemben. 
Az eredmény: a fiatalok 
korán feladatközeibe kerül-
nek, a1 műszaki fejlesztés 

lényeges kérdéseit tárgyal-
ják meg velük, illetve ké 
rik segítségüket a megol-
dáshoz. 

Van azonban olyan szem-
lélet is, hogy az „ú j fiú, 
csak ismerkedjen. admi 
nisztráljon, „érjen" még 
néhány évet. nem kell 
mindjár t kezébe venni a 
fontosabb tennivalókat. 
„Vár sorodra!" — ez nem 
valami szerencsés buzdítás 
azok számára, akik csele-
kedni, segíteni akarnék. 
Sokkal szerencsésebb az 
olyan hozzáállás, amit a 
MÁV Szegedi Igazgatóságá-
nál tapasztalhattunk, hogy 
tudniiyik a szakdolgozat-
palvazaTön jó eredményt 
elérőket a Kiváló I f jú Mér-
nök. Technikus címmel ju-
talmazzák. s pénzjutalom-
ban is részesítik. 

Hosszú jegyesség 
Az újítók, a nehéz em-

berek — érzékeny emberek 
is. A jó újítói közérzetnek 
éppen ezért sok titka van, 
többek közt az, hogy bán-
nak vele. hogyan kezelik és 
mennyire méltányolják. 

Még az is, hogy — mikor. 
Például, ha egy ügyes kezű. 
friss fantáziájú technikus 
igazán jó alkotást tett le 
az asztalra, nem valami il-
lendő dolog évekig vára-
koztatni az újítási díjjal. 

Majd háromévi várako-
zás után kapta meg pénzét 
egy ilyen fiatalember. Ma-
ga panaszolta: már nem is 

tudott igazán örülni neki. 
— Úgy van ezzel az em-

ber. mint a hosszú jegyes-
séggel — mondta kesernyé-
sen. 

Igaza van. Pszichikailag 
is kedvező hatású, ha idő-
ben jön a jutalom. Nem 
jó sokáig „jegyben járatni" 
egy tehetséges szakembert 
olyan újítással, amin már 
túl van. Inkább azt kell 
elősegíteni, hogy ilyenkor 
már ú j abb alkotáson törje 
a fejét. Zavartalanul, s ab-
ban a meggyőződésben, 
hogy érdemes. 

Kézfogás a tudománnyal 
Az üzemek legtöbbjében 

nincs külön kutatórészleg, 
saját terep a kísérletek 
számára. Nyilván ez lenne 
a legcélszerűbb, de erre 
még várni kell. Addig is 
azonban lehetőséget kell 
teremteni a termelőmunka 
és a tudomány minél jobb 
együttműködésére. 

A különféle ipari kutató-
intézetekről nem elég csak 
azt tudni, hogy vannak. Azt 
is érdemes észben tartani 
a gyáriaknak, hogy értük, 
a sikeresebb termelésért 
hozták létre ezeket az in-
tézeteket. Továbbá, hogy 
nemcsak Mohamed mehet 
a hegyhez, hanem fordítva 
is. Vagyis a kölcsönösség 
kívánatos és célszerű. 

Szegeden például a Ken-
derfonó és Szövőipari Vál-
lalatnál számos témát 
együtt dolgoztak ki a Tex-
tilipari Kutatóintézet és a 
vállalat legértőbb szakem-
berei. Ugyancsak jó pél-
dát kínál a konzervgyár, 
ahol egy kitűnőnek ígérke-
ző „ilyen még nem volt" 
találmányt — az osztott 
hidrostatikus sterilező be-
rendezést — maga a felta-
láló, a Konzervipari Kuta-
tóintézet Tudományos mun-
kássága próbál ki a gya-
korlatban, szorosan együtt-
működve a gyár szakembe-
reivel. 

Simái' Mihály 

Allatforgalmi 
és húsipari 

tanácskozás 
Szerdán az ÉDOSZ Gor-

kij fasori székházában 
az állatforgalmi és hús-
ipari vállalatok tanácskozá-
sán Köves Béla, a tröszt ve-
zérigazgatója elmondotta, 
hogy a távlati tervek sze-
rint 75—80 kilogrammra nő 
majd a jelenlegi 58 kilós egy 
főre jutó hazai húsfogyasz-
tás. Ez máris a közepesnél 
valamivel jobb európai szín-
vonalnak felel meg, az állat-
forgalmi és húsipari vállala-
tok azonban arra töreked-
nek, hogy az ú j gazdaság-
irányítási rendszer előnyeit 
kihasználva minél előbb le-
hetővé tegyék a belföldi fo-
gyasztás további javítását 

A tanácskozáson dr. Banké 
Antal, a MÉM főosztályveze-
tője elmondotta, hogy a hús-
iparban egyre inkább létjo-
gosultságot kapnak a terme-
lési megállapodások. Mind 
több állatforgalmi és hús-
ipari vállalat anyagilag is 
„beszáll" egy-egy mezőgaz-
dasági nagyüzem fejlesztésé-
be. A vállalatok például Tol-
na megyei termelőszövetke-
zetekben anyagi támogatás-
sal tették lehetővé, hogy a 
tervezettnél lényegesen gyor-
sabban valósítsanak meg 
olyan beruházásokat, ame-
lyekből a termelőnek és az 
ipari vállalatoknak egyaránt 
hasznuk van. (MTI) 

SZO T'küldöttség 
Jugoszláviában 

M Á J U S B U D Á N Kényes. Tamás felvétele 

A Jugoszláv Szakszervezeti 
Szövetség Központi Taná-
csának meghívására Gáspár 
Sándor főtitkár vezetésével 
szerdán ötnapos látogatásra 
Jugoszláviába érkezett a 
magyar szakszervezetek Or-
szágos Tanácsának küldött-
sége. 

Belgrádban szerdán meg- CSÜTÖRTÖK, 
kezdődtek a két szakszerve- 1970. MAJUS 21 

közötti megbeszélések ' 

Gáspár Sándor és Dusán 
Petrovics vezetésével. A ma-
gyar és a jugoszláv szak-
szervezetek képviselői tájé-
koztatták egymást a két or-
szág fejlődéséről, a szakszer-
vezetek szerepéről és tevé-
kenységéről. 

Laserek 
A leningrádi optikai-me-

chanikai egyesülés megkezd-
te a rubinkristályos kvan-
tumgenerátorok sorozat-
gyártását. 

Ezekre a laserekre a bio-
lógusoknak. vegyészeknek, 
kohászoknak és orvosoknak 
van szükségük. Most a le-
ningrádi mérnökök és tudó-
sok laser-műtőkések sorozat-
gyártását készítik elő. 
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