
árvíz és termelés 
Sajátságos helyzet 

delmében, amelyet a Területi Árvízvédel-
mi Bizottság tegnap áttekintett . A jelenle-
gi helyzetet az jellemzi, hogy a Maros las-
sú apadásával a határtól kb. Ferencszállás 
községig valamelyest csökkent az árvízve-
szély, noha itt sem szűnt még meg telje-
sen. A Maros alsó szakaszán, valamint a 
Tisza védtöltésein a víz további emelke-
désével (amely meghaladta az 1932-es 924 
cm-t) az árvízveszély súlyosbodott. A vé-
dekezés súlypontja a Tisza vonalára, első-
sorban Szeged térségére helyeződött át. 
Éppen ezért ezeken a helyeken kell tel jes 
erömegíeszítéssel védekezni a víz pusztító 
hatása ellen. 

A Tisza térségében 

Kábelgyáriak erősítik a töltést 

Védekezési tervünk 
mindenre kiterjed 

Papp Gyula vb-elnökhelyettes tájékoztatóba 

A tegnaipi árvízvédelmi ta-
nácskozás u tán külön is föl-
kereste munkatársunk Papp 
Gyula vb-elnökhelyettest, a 
szegedi árvízvédelem veze-
tőjét, hogy részletes tá jékoz-
tatót kér jen tőle Szeged vé-
delmi tervéről. 

Papp Gyula kérdéseinkre 
válaszolva elmondotta, hogy 
a város teljes védelmi ter-
ve készen van, Szeged poli-
tikai, tanácsi vezetői, vala-
mint a védekezést irányító 
vízügyi szakemberek ezt kel-
lő időben és teljes alapos-
sággal, minden eshetőségre 
k i ter jedő figyelemmel és gon-
dossággal készítették el. 
Szómba vették, hogy az á t -
vonuló á rhu l l ám tömegét és 
tartósságát tekintve példát-
lan lesz, s a veszély minő-
ségét ez határozza meg. Sze-
ged véd-elmét az egész also-
tiszai védekezés keretében 
kell megítélni, hiszen tud-
nunk kell, hogy bárhol moz-
dulnak erök a megyében, 
egyúttal Szegedet is védik. 

— A városunkat fenyegető 
veszély elhárítható, annak 
ellenére, hogy az tartós, 
m a j d egyhónapi küzdelmet, 
helytállást követel tőlünk. 
Érmek megfelelően szervez-
tük meg a védekezés irányí-
tását, a vízügyi és építési 
szakemberek mozgósítását, a 
szakértők helyzetértékelő 
csoportjait . A szegedi védő-
vonal minden kilométerére 
jut egy műszaki szakember, 
aki megfelelően tudja irá-
nyítani a munkát. A véde-
lemhez szükséges anyaggal 
rendelkezünk, gépek vannak, 
és a tartalékokról is folya-
matosan gondoskodtunk. 

— A veszély elhárításá-
hoz a kellő emberi erő 
ugyancsak megvan. A hon-
védségi alakulatok példás 
helytállása, a vállalatok dol-
gozói és a kirendelt közerő 
létszáma elegendő. Ez ma 
már napi kétezerről szükség 
esetén tízezerre is emelhe-
tő! A vállalatok, a lakosság 

helyzet, Üjszeged lakosságá- kerül t fenntar tani . Kisebb 
nak biztonságba helyezésére átmeneti zavart okozott a 
szintén megvan a terv, me- megnövekedett gépjármü-
lyet szükség esetén a lakos- forgalom, a torlódás; gond 
sággal időben közlünk. Ha- a segítségül jött emberek el-
sonló elképzelések vannak helyezése is, de ez mind ter-
a r r a az esetre, ha bármely mészetes nehézség ilyen kő-
külső városrész kerülne ve- rülmények között, A lakos-
szélybe! ságnak ezt feltétlenül meg 

— Minél inkább közele- kell értenie! Ugyanezt kell 
dünk a tetőzéshez, annál vál lalnunk a védekezés egész 
több embert kell a gátakra időtartamára. Lehet persze 
szólítani, mert a homokzsó- pillanatnyi nehézség, ilyen 
ko6 módszer a védekezés esetekben viszont az embe-
egyik legfontosabb része; ez rek őszinte megértését vár-
pedig nagyon munkaigényes, juk. 

— A város megszokott ele- — Az a meggyőződésünk 
tének biztosítása a tökéletes — mondotta összefoglalóul 
védekezés alapja. Ehhez —. hogy a kormányzati szer-
mindenekelőtt termelésre, a vek teljes áámogatását él-
kommunál is ellátás zavar- vezve, a honvédség további 
talanságára. az ellátás to-
vábbi jó szervezésére van 
szükség. Eddig mindezt si-

nagyszerü segítségével és a 
lakosság összefogásával a 
veszélyt el lehet hárítani. 

A barátság jegyében 
Nyelvüket a gátnál sem 

értet te mindenki, csak a 
szándékot. Amikor mi még 
éppen csak hallottuk má jus 
18-an. hogv fenyegető á rhu l -
lám várható a Maroson, ak-
kor sok készséges hazánkfia 
mellet t 250 szovjet katona 
is beállt a homokbányába 
zsákokat tölteni. Ott voltak 
Makó alat t a gáton, a köz-
vetlen veszély színhelyén, 
napsütésben félmeztelen, 
esőben ázva-fózva. de min-
dig megállás nélkül dolgoz-
va. Együtt a civilekkel, 
együtt a magyar katonákkal. 
Speciális te repjáró gépeik-
kel elsők között szállították 
út talan utakon a tömítő-
anyagot, kavicsot, amire 
szükség volt. mindent . 

Szeged és Odessza testvér-
városi kaDosolatát idézi a 
Kiszemboron pihenőbe vo-
nult kús egység szálláshelyén 
V. I. Martinov tiszt. Azért 

seggel készenlétben ál lnak 
mindaddig, amíg le nem vo-
nul két nagy folyónkon az 
árvíz. 

H. D. 

számolni kell 
azzal is, hogy a 

gátak megőrzéséhez sokkal nagyobb élő 
erőket, szakembereket, valamint védanya-
gokat és technikai eszközöket kell koncent-
rálni és szervezetten felhasználni, amin t 
azt a Maros gát ja inak védelme során te t -
tük. Az árvíz növekedésének veszélyessége 
Szegeden kézzelfoghatóan érzékelhető. Ép-
pen ezért o továbbiakban is fegyelmezetten 
cselekvő magatartást kérünk a lakosság-
tól, elsősorban a veszélyeztetett területe-
ken. A Tisza tel jes tetőzéséig még napok 
vannak hátra, s ezalatt fokozni lehet és 
kell védelmi felkészültségünket. A védeke-
zéshez szükséges erők további koncentrá-
lása a Tisza gát ja in azonban nem jelenti a 
Maros felsőbb szakasza védelmének elha-
nyagolását. Ellenkezően! A Tisza víz-
szintjének emelkedésével együtt számo-
lunk a Maros lassú apadásával, a töltések 
további elázásával, esetleg ú j a b b buzgárok 
keletkezésével is. Most már szakembereink 
sok tapasztalat tal készülnek a szerve-
zett védekezésre. Elhatározott szándékunk, 
hogy a töltések állandó erősítésével és 
megvédésével leküzdjük az árvízveszélyt. 

Hosszan t a r tó v í z l e v o n u l á s r a 
kell felkészülnünk mind a Tiszán, mind a 
Maros alsó szakaszán. Ezt a következtetést 
a Tisza növekvő vízszintjéből, a Körös 
áradásából, a Maros lassú apadásából, a 
Duna telítettségéből vonják le szakembe-
reink. A Maros bal partján levő községek-
ben azonban még fokozott készenlétben 
kell lennie a lakosságnak az esetleg sorra-
kerülhető gyors kitelepítés érdekében. Kor-
mányzati szerveink e helyzetnek megfe-
lelően egyre növekvő támogatást nyúj ta -
nak a gátak védelméhez. Újabb nagyerejü 
műszaki-katonai alakulatok érkeztek me-
gyénkbe és egymásután fu tnak be az 
olyan szerelvények és közúti járművek, 
amelyek a védekezéshez szükséges eszkö-
zöket hozzák. 

Kettős fe ladatot ^ 
ben. Egyrészt: minden SZÜKSÉGES élő-
és technikai eszközt mozgósítani gát ja ink 
védelmére, másrészt: mind fokozottabb fi-
gyelmet kell fordítani a termelés folytatá-
sára mind az iparban, mind a mezőgazda-
ságban. Hangsúlyozzuk, hogy a Tiszán a 
növekvő árvízveszély elhárítását tesszük 

az első helyre, ezzel együtt azonban foko-
zott figyelmet kell szentelni a termelésre, 
a termelés gondjainak, feladatainak meg-
oldására is. Erről annál inkább szólni kell, 
mert nagy árvízvédelmi erőkkel rendelke-
zünk és b í r juk lakosságunk megértő, cse-
lekvő, áldozatkész támogatását. Minden 
reményünk megvan arra. hogy az árvíz 
néhány hét múlva pusztítás nélkül levonul 
és akkor a termelés kerül az első helyre. 
De addig is sokat tehetünk azért, hogy 
indokolatlan elmaradást ne szenvedjünk a 
termelésben. A víz pusztítása és a szerve-
zett védekezés már eddig is sokba került, 
ne növeljük a károkat még a termelés le-
maradásával is. 

A T e r ü l e t i Á r v í z v é d e l m i 
R i 7 n f i c á n gondosan mérlegelve 
D l Z O l l S d U a h e l y z e t e t t e g n a p 
úgy döntött, hogy Makó és a környező 
községekből kitelepített munkaképes lako-
sokat naponkénti oda-vissza szállítással be 
kell kapcsolni, mindenek előtt a mezőgaz-
dasági termelésbe. Most még nem olyan az 
árvízhelyzet, hogy a kitelepített lakosokat 
aká r részlegesen, vagy teljesen visszaköl-
töztessük. de a r ra lehetőség van, hogy a 
mezőgazdaságban már is jelentkező lema-
radást csökkentsük, az égetően sürgős ve-
tési és növényápolási munkáka t elvégez-
zük. Ez az új helyzet gondos szállítási, 
munkaszervezési és ellátási feladatokat há -
rít a mezőgazdasági üzemek vezetőire. Bí-
zunk szervezőképességükben és a rendkí-
vüli helyzethez való alkalmazkodó képes-
ségükben. Fegyelmet, szervezettséget ké-
rünk úgy tőlük, mint a termelésbe most 
bekapcsolt emberektől. 

A folyamatos termelés feltételeinek to-
vábbi biztosítása és javítása megyénk 
minden gazdálkodó egységében feladat. A 
gátatc védelméhez szükséges közerőt — 
amig csak lehet — a nem termelő terüle-
tekről kell mozgósüani. Veszély, esetén 
természetesen mindent az árvízvédelem-
nek kell alárendelni megyénk bármely 
területén. A munkaerővel is mindenüt t 
takarékosan bánjanak. A termelésben 
résztvevők mindent tegyenek meg a zök-
kenőmentes munka érdekében. A Makón 
leállított és dolgozni kezdő üzemekben 
mielőbb álljon vissza a termelés korábbi 
ritmusa és folyamatossága. A mezőgazda-
ságban minden művelhető területet hasz-
nosítsanak és a kultúrnövényeket szaba-
dítsák meg a gyomoktól. Gondozzák, 
ápolják az ál latál lományt — minimálisra 
csökkentve itt is a veszteségeket. 

Bőven van (ehát t enn iva lónk , 
de erőink és lehetőségeink további ésszerű 
kihasználásával megoldjuk az árvízvéde-
lem. valamint az anyagi javak termelésé-
nek együttes feladatát. 

A víz gátak között tartásával megvéd-
jük az embereket, a városokat és közsé-
geket. egyben ipari, mezőgazdasági üze-
meinket és olajtelepeinket is. A gátakon 
és a termelésben dolgozók közös frontot 
alkotva egv célt szolgálnak: az ember 
győzelmét a természet felett. 

Kettős kötelességteljesítés 
A ruhagyár dolgozóinak példás helytállása 

ENSZ-
határozat 

hasonlóképp messzemenő . . . 
megértésről, városszeretetböl eniliti, mer t az odesszai kor-
fakadó áldozatkészségről tesz 
tanúságot. 

Ismeretes, hogy ilveri 
veszélyes helyzetben az elő-
relátásnak mindenre ki kell 
terjednie. Ezért azt is meg-
kérdeztük. milyen elgondolá-
sok vannak Szeged legveszé-
lyeztetettebb városrészeinek 
megvédésére, a lakosság biz-
tonságának megőrzésére. 

— El kell mondanom — 
válaszolt Papp Gyula —, 
hogy minden intézkedés ép-
pen a biztonságot szolgálja, 
még akkor is, ha személyi-
leg kellemetlen lehet. A la-
kosság l á t j a a védekezés 
méretei t a Tiszán és részese 
annak. A körtöltés végszük-
ség esetén megvédi a város 
belső területét, így egész 
lakosságát. Üjszeged helyze-
te sem rosszabb. A Maros 
torkolati részén, a vízügyi 
szakemberek szerint, a töl-
tés képes ezt a városrészt 
megvédeni, így közvetlen ve-
szély ott sem fenyeget. Ha 

zetből sok katonájuk volt a 
gáton. Az önzetlen barátság 
homokzsákról homokzsákra, 
lépésről lépésre nyomon kö-
vethető. kézzelfogható bizo-
nyítéka az az igyekezet, 
amelyet gát ja ink védelmében 
tanúsítottak. Dagasztották a 
sarat, sokszor derékig érő 
hideg la tyakban dolgoztak, 
de dolgoztak, pontosan, 
ahogy szakembereink kíván-
ták. 

Hágván értet ték egymást? 
Rendkívüli helyzetben nincs 
sznkrég mindig tolmácsra. 
Bár egyikük sem volt még 
árvízvédelemben — mondja 
az egyik parancsnok —, de a 
veszélyt könnyű volt felis-
merni. Innen pedig már kö-
zönséges jelbeszéddel is lehet 
tájékozódni. 

Má jus 25-ig szabályos vál-
tásban dolgoztak. Most pi-
henőben vannak, de készen-
létben. hogy ú j r a segítsenek, 
ha esetleg szükség lenne rá-
juk. Kétéltű jármüveik Kis-
zombor és Maroslele körze-

mégjs eloadodna kri t ikus tébea varnak ét, segíbókász-

A szegedi iparvállalatok 
dolgozóira kettős feladat há-
rul ezekben a szorongatott 
napokban. Segítséget nyú j -
tanak a gátak védelmében 
és megfeszített erővel foly-
t a t j ák a mindennapos ter-
melőmunkát . 

A Szegedi Ruhagyár közel 
négyezer dolgozója szép pél-
dá j á t ad ja a segítésnek. A 
napokban utal ták át az á r -
vízkárosultak megsegítésére 
felajánlot t egynapi kerese-
tüket. 189 ezer forintot, a 
Magvar Vöröskereszt csekk-
számlájára . Ezzel egyáltalan 
nem merült ki segítségnyúj-
tásuk. Tegnap, csütörtökön 
a Vöröskereszt szegedi szer-
vezetének székházába szállí-
tottak 256 da rab kétrészes 
munkaruhá t , 291 d a r ab nad-
rágot. 138 darab férfi öltönyt. 
157 d a r ab férfi zakót, 130 
lemberjackot és 28 ezer d a -
r a b fólia zsákot élelmiszerek 
csomagolására. Ez az anyagi 
segítség több mint félmillió 
forint értéket jelent. 

A szállítási és fizetési 
megállapodásokat mellőzve 
néhány óra alat t 500 darab 
esőkabátot küldtek a makói 
Maros-gáton dolgozó embe-
reknek és 800 esőkabátot a 
Tisza mentén védekező mun-
kásoknak. . Ügy érezték a 
szegedi gvár vezetői, hogy 
első a gyors segítség, mivel 
érvényes az ismert mondás, 
hogy kétszer ad. aki gyor-
san ad. A ruhagyár dolgozói 
égyontetuen úgy határoztak, 

hogy ideiglenesen felfüggesz-
tik a szabad szombatjaikat , 
s legalább négy esetben tel-
jes termelőmunkát végeznek. 
Nagy szükség van a gyár 
termékeire, a munkaruhákra 
es a honvédségi egyenru-
hákra. hiszen az árvízi vé-
dekezés során gyorsabban és 
nagyobb mennyiség elhasz-
nálódik. A négy szabad 
szombati műszak alat t kö-
rülbelül 5 millió forint ér-
tékű á rú t készítenek a ru -
hagyár üzemeiben: a szege-
di. a szentesi és a bácsalmási 
gyárakban. Ezért a munká-
ért a dolgozók természetesen 
rendes bérezést kapnak. 

Az árvíz elleni védekezés 
a gyár férfi dolgozóit is a 
gátra hívta. Nyolc óránként i 
váltásokkal negyven-rfegy-
ven. összesen 160 ruhagyár i 

dolgozó vesz részt a gátak 
erősítésének munkálataiban. 
A vállalat a gátakon dolgozó 
alkalmazottainak rendszere-
sen biztosítja élelmezését, 
munkaruháva l való ellátá-
sát. Ugyanakkor 150 be járó 
dolgozójukat is pótolniuk 
kell. Pzért úgy határoztak, 
hogy az irodai alkalmazot-
tak. akik ismerik a munka-
gépek kezelését, egyelőre a 
termelő csarnokokban dol-
goznak. a Szegedi Ruhagyár 
főmérnöke, Szabó Sándor fel-
mondta, hogy tervezett ter-
melésük egyáltalán nem 
csőkkent. s minden remé-
nyük megvan arra. hogy ke-
reskedelmi kötelezettségeik-
nek rendben eleget tegye-
nek, sőt a rendkívüli hely-
zetnek megfelelően segítsé-
get nyúj tsanak környezetünk 
védelmében. 

Az 

Szabadka kész a segítségre 
Tegnap ismét Szegedre 

látogattak jugoszláv testvér-
városunk, Szabadka vezető 
képviselői. Mint ismeretes, 
a testvérváros nevében ko-
rábban segítséget a jánlot tak 
fel. Antun Milodanovic-Dela, 
a Jugoszláv Kommunisták 
Szövetsége szabadkai községi 
bizottságának első t i tkára és 
Bogi. KaroJa* a uzabddkat 

községi szkupstina elnöke 
felkereste Sípos Gézát, a 
Szeged városi pártbizottság 
első t i tkárát . Bejelentették, 
hogy a Szegednek fe la ján-
lott segítségre máris készen 
állnak. 

Egyesült Nemzetek 
Szervezetének gazdasági és 
szociális tanácsa csütörtökön 
egyhangú határozatot hozott 
a romániai és a magyaror-
szági árvízzel kapcsolatban. 

A határozatban a tanács 
mélységes együttérzését fe-
jezi ki Románia és Magyar-
ország népének és kormá-
nyának a természeti csapás 
miatt . A tanács felhívja a 
világszervezet minden tag-
ál lamát és a társadalmi szer-
vezeteket, vegyék fontolóra 
milyen módon nyú j tha tnak 
segítséget a két országnak. A 
határozat végül felkéri az 
ENSZ főt i tkárát és a világ-
szervezet szakosított intézmé-
nyeit : a nemzetközi élelme-
zési és mezőgazdasági szer-
vezetet (FAO), a nemzetközi 
gyermek és oktatásügyi ala-
pot (UNICEF) és a nemzet-
közi fejlesztési szervezetet 
(UNIDO). hogy a rendelke-
zésükre álló eszközöket f i-
gvelembe véve nyúj t sanak 
sürgős segítséget a két or-
szág népének és segítsék elő 
a tnormális életkörülmények 
helyreállítását. 

A szavazás után Diacones-
cu nagykövet, a Román Szo-
cialista Köztársaság állandó 
ENSZ-képviselője és Tardos 
József tanácsos, a magyar 
ENSZ-képviselet ideiglenes 
ügyvivője mondott köszöne-
tet a tanácsnak. 
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