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Az osztrák államelnök 
Budapesten 
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Drámai vasárnap 
a Körösök mentén 

« 

Több mint 40 ezer embert 
ki keiiett telepíteni 

Losonczi Pál az Elnöki Tanács elnöke az Országház Munkácsv-termében fogadta 
Franz Jonast, az Osztrák Koztarsaság elnökei. A találkozón részt vett Kádár János, az 

MSZMP KB első titkára is 

Losonczi Pálnak, a Nép-
köztársaság Elnöki Tanácsa 
elnökének meghívására hét-
főn délben hivatalos látoga-
tásra Magyarországra ér-
kezett Franz Jonas, az Oszt-
rák Köztársaság elnöke. 

Az osztrák államelnök kí-
séretében Budapestre érke-
zett dr. Rudolf Kirchschlá-
ger külügyminiszter, dr. 
Kari Trescher kabinetigazga-
tó. dr. Claus Winterstein 
nagykövet, protokollfőnök, 
dr. Georg Schlumberger kö-
vet, dt. Raimund Truxa ez-
redes, az elnök adjutánsa és 
dr. Josef Bandion kabinet-
titkár. 

Az elnököt és kíséretét ün-
nepélyesen fogadták a Feri-
hegyi repülőtéren. A vendé-
gek fogadására megjelent 
Losonczi Pál, az Elnöki Ta-
nács elnöke, Fock Jenő, a 
Minisztertanács elnöke, Kál-
lai Gyula, az országgyűlés 
elnöke, Kisházi ödön, az 
Elnöki Tanács helyettes el-
nöke, Péter János külügy-
miniszter, a Minisztertanács, 
az Elnöki Tanács több tag-
ja, a közélet több más ve-
zető személyisége. Ótt volt a 
fogadtatáson dr. Kurt En-
derl, az Osztrák Köztársa-
ság budapesti nagykövete, 
aki a magyar fővárosban 
csatlakozott az elnök kísé-
retéhez Jelen volt a fogad-
tatásnál a budapesti diplo-
máciai képviseletek számos 
vezetője és tagja, továbbá a 
budapesti osztrák kolónia 
tagjai. 

Az üdvözlések után Lo-
sonczi Pál köszöntötte az 
osztrák köztársasági elnököt. 
Szavaira Franz Jonas vá-
laszolt, megköszönve a ba-
ráti fogadtatást. 

A díszőrség diszmenete 
után a vendégek gépkocsiba 
szálltak és a magyar állam-
férfiak társaságában szállá-
sukra hajtattak. 

Losonczi Pál, a Népköz-
társaság Elnöki Tanácsónak 
elnöke hétfőn délután az 
Országház Munkácsy-termé-
ben fogadta az Osztrák Köz-
társaság elnökét. Franz .fo-
nást a látogatásra elkísérte 
dr. Rudolf Kirchschláger 
külügyminiszter, dr. Kari 
Trescher kabinetigazgató és 
dr. Kurt Enderl, az Oszt-
rák Köztársaság budapesti 
nagykövete. 

A szívélyes találkozón részt 

vett Kádár * János, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának első titkára, az Elnöki 
Tanács tagja, Kisházi Ödön, 
az Elnöki Tanács helyettes 
elnöke, Péter János külügy- . 
miniszter, Kurtán Sándor, a!, 
Magyar Népköztársaság bé- i 
esi nagykövete és Esztergá-
lyos Ferenc, a Külügymi-
nisztérium főosztály-vezető-
je. 

Az Osztrák Köztársaság el-
nöke hétfőn délután az Or-
szágházban látogatást tett-
Fock Jenőnél, a Miniszterta-
nács elnökénél és Kállai 
Gyulánál, az országgyűlés el-
nökénél. 

Losonczi Pál este vacsorát 
adott a Parlamentben Franz 
Jonas tiszteletére. A vacso- j 
rán mindkét államfő pohár-
köszöntőt mondott. 

Egvszerre több fronton kell 
védekezni immár hetek óta. 
Most különösen a Körösök 
mentén támadt kritikus 
helyzet. Vasárnap több mint 
negyvenezer ember dolgozott 
a gátakon. A Kraszna és a 
Szamos ismét maximális erő-
vel nyomia a gátakat, a Kö-
rösökön és a Berettyón soha 
nem mért vízszint alakult ki. 
Mindenütt vízállásrekordot 
mértek. A Berettyó 112 cen-
timéterrel lépte túl eddigi 
maximumát, a Sebes-Körös 
101 centiméterrel, a Fekete-
Körös 80 centivel. A Körös-
vidéken egész sor települést 
kellett kiüríteni: Űjirázt, 
Csökmőt. Darvast. Sarkadot. 
Sarkadkeresztúrt. Kötegyánt. 
Méhkeréket Dénesmaiort. 

Nagygyantét, Üjszalontát. 
Körösladánvt. Dévaványát. 
Mintegy 43 ezer embert te-
lepítettek át biztonsági okok-
ból. A kitelepített lakosságot 
Gyula. Békéscsaba. Kétegy-
háza, Elek. Gyulavári. Gyo-
ma. Kondoros és Orosháza 
fogadta be. (Tudakozódni a 
hozzátartozókról a követke-
ző telefonszámokon lehet é.i-
iel-nappal: Békéscsaba 11— 
170; Orosháza 120: Elek 32: 
Kétegyháza 1 és 7; Kondo-
ros 16 és 2; Gyoma 2; Gyula 
213. 

A Szamos mentén bizton-
sági okból 15 község mint-
egy 37 ezer lakosát előkészí-
tették az esetleges kiköltö-
zésre. 

A mellékfolyók áradása el-

len hatalmas küzdelmet vív-
nak román területeken is. A 
Fehér- és a Fekete-Körös ot-
tani gátszakadása nagy te-
rületeket öntött el. 

A Felső-Tisza térségében a 
második árhullám tetőzése 
óta a Szamos Csengernél 80. 
a Kraszna Agerdőmaiornál 
60. a Tisza pedig Vásárosna-
ménynál 20 centiméterrel 
apadt. Hétfőn délelőtt a Ti-
sza árhulláma Záhony köze-
lében tetőzött, jóval a ko-
rábbi maximum alatti víz-
szinttel. A Felső-Tisza men-
tén bekövetkezett kedvező 
változások alapián megkezd-
ték a védekezők számának 
csökkentését. A kitelepítésre 
előkészített községeket nem 
kellett kiüríteni. 

Nagyarányú felkészülés 
az újabb tiszai árhullámra 

Hamarosan teljesen elkészülnek a lokalizációs 
gátak földmunkái 

980 centiméteres tetőzés várható Szegeden 

Magyar és osztrák 
kitüntetések 

Losonczi Pál, az Elnöki 
Tanács elnöke és Franz Jo-
nas. az Osztrák Köztársaság 
elnöke hétfőn este kitünteté-
seket nyújtott át az Ország-
ház Munkácsy termében. 

A Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa Franz Jonas-
nak, a Magyar Népköztársa-

ság 'Zászlórendjének gyé-
mántokkal ékesített I. foko-
zata kitüntetést adományoz-
ta a nemzetközi biztonság, a 
különböző társadalmi rend-
szerű országok együttműkö-
dése, a Magyar Népköztár-
saság és az Osztrák Köztár-

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Hazaérkezett Nyers Rezső 
Vasárpap hazaérkezett 

Nyers Rezső, az MSZMP Po-
litikai Bizottságának tagja, a 
Központi Bizottság titkára, 
aki tapasztalatcsere-látoga-
táson az NDK-ban tartózko-
dott. Fogadására a Ferihegyi 

repülőtéren megjelent Bálint 
József, az MSZMP gazdaság-
politikai osztályának vezető-
je és dr. Herbert Plaschke, a 
Német Demokratikus Köz-
társaság budapesti nagykö-
vete. 

Szépen fejlődnek 
a fogyasztási szövetkezetek 

A fogyasztási szövetkezeti 
mozgalom másfél éves fejlő-
déséről számolt be dr. Mol-
nár Frigyes, a SZÖVOSZ el-
nöke az általános fogyasztá-
si szövetkezetek országos ta-
nácsának hétfőn, a Béke-
szálló kupolatermében tar-
tott ülésén. 

A beszámolóból kitűnt, 
hogy az ország lakott tele-
püléseinek 90 százalékát 

szinte kizárólagosan ellátó 
fogyasztási szövetkezetek 
most fejlődésüknek egy je-
lentős új szakaszához érkez-
tek. Lezártak egy munkában, 
eredményekben gazdag idő-
szakot, amelynek során 
egyebek között megalkották 
az új alapszabályokat és ú j -
jáválasztották a megyei szö-

vetségeket is. 

Dunaújváros 
születésnapja 
A dunaújvárosiak vasár-

nap ünepelték ú j városuk 20. 
születésnapját. A zászlódísz-
be öltözött Lenin téren több 
ezer dunaújvárosi helyezke-
dett el, amikor megkezdődött 
az évfordulóra rendezett 
nagygyűlés. A régi dunaúj- I 
városiak közül ott volt Föl-
des László miniszterhelyet-
tes, a városi pártbizottság 
korábbi titkára, Csányi De-
zső, a győri munkásőrség ! 
parancsnoka, volt dunaújvá- ! 
rosi pártszervező, Kovács 
Miklós nyugdíjas, annak ' 
idején építővállalati igazga- | 
tó. Takács Imre, a dunaújvá-
rosi pártbizottság első titká-
ra nyitotta meg a nagygyű-
lést. majd Komócsin Zoltán, 
az MSZMP Politikai Bizott-
ságának tagja, a Központi 
Bizottság titkára mondott 
ünnepi beszédet. 

A területi árvízvédelmi 
bizottság tegnap ismét mun-
kaértekezletet tartott és át-
tekintette a vízügyi helyze-
tet és az ezzel összefüggő 
védelmi feladatokat. Forgó 
László, az Alsótiszavidéki 
Vízügyi Igazgatóság vezetője 
részletes hidrológiai elemzést 
terjesztett a bizottság elé. 
Eszerint a Körös völgyében 
keletkezett árhullám rend-
kívüli árvízi veszélyhelyzetet 
idézett elő. Hatása hamaro-
san az Alsó-Tisza völgyében 
is érezhető lesz. Egyedül a 
Maroson várható vízhozam-
mérséklődés. A Tisza vízál-
lásait elsősorban a Körösből 
érkező másodpercenkénti 
1600 köbméteres vízhozam 
befolyásolja, s a hétfői víz-
állásra Szegeden 80 centimé-
teres emelkedést lehet várni. 
Még mérséklődés esetén is 
napokig állandósuló 950 cen-
timéter körüli vízállással 
kell számolni Szegeden. Ha 
a Szamos vidékéről levonuló 
árhullám a Körösével egye-
sülne. a Tisza Szegednél 
minden bizonnyal „megdön-
tené" az idei 961 centiméte-
res rekordot. 

Ez a vízállás legkorábban 
június 18—20. illetve 23—26 
között alakulhat ki, s egy-
ben meghatározza a tenni-
valókat. Június 14-én a 
Csongrád megyei védekezés-
ben 14 ezer ember vett részt, 
a következő napokban azon-
ban újabb erősítésre lesz 
szükség. Mindenek előtt 
Szegeden kell megtámasztani 
ismételten a belvárosi védő-
falat, és ezzel párhuzamos 
szorítógátat kell kiépíteni, a 
vízállás magasodásával azo-
nos ütemben, nehogy a rak-
part károsodjon. A védelmi 
munkát ismét 10 méteres 
vízállás lehetőségéhez ter-
vezték meg. 

A területi bizottság elis-
merését fejezte ki a védeke-
zés eddigi munkálataiban 
részt vett honvédségi és pol-
gári erőknek, a vízügyi és 
társadalmi-politikai irányító 
testületeknek, és arra hívta 

( H o r v á t h Dezső fe lvé te le ) 
Ismét munka a Korányi rakparton 

fel a figyelmet, hogy az 
újabb küzdelemben ugyan-
úgy szervezettségre, fegye-
lemre, az erők ésszerű moz-
gósítására van szükség, mert 
a megviselt töltések még 
több éberséget követelnek. A 
következő 2—3 nap elegendő 
a felkészülésre, a védekezés 
alapos megszervezésére. 

Az újabb árhullám ter-
mészetesen sok szempontból 
ú j helyzetet teremt. A ve-
szély most már egyszerre 
több helyen is fennáll, s 
minthogy a kisegítő erőket 
más veszélyes helyeken köti 
le a víz, most sokkal inkább 
mozgósítanunk kell a ma-
gunk védelmi erejét: a me-
gye lakosságát, az itt föllel-
hető gépeket és technikai 
eszközöket. A legutóbbi ár-
hullám kivédésének tapasz-
talatai ugyanakkor már gaz-
dagítják ismereteinket, ha-
tékonyabbá teszik munkán-
kat. 

Ügy döntött a területi bi-
zottság, hogy a vízügyi szer-
vek ma délig elkészítik a 
védekezéshez szükséges ka-
tonai és közerők mozgósítási 
tervét, a gépek munkába ál-
lításának programját. A szi-
gorú tervszerűség azért is 
fontos, mert a termelőmun-
kát szintén folytatni kell. A 
legszigorúbb fegyelemre van 
szükség, mert eröpocsékolás 
nélkül csak igy tudjuk el-
látni a kettős feladatot. A 
gátakra kirendelt emberekre 
ugyanúgy vonatkoznak a fe-
gyelem normái, mint az ál-
landó munkahelyen, s ezért 
felelősek a közerőt kiállító 
vállalatok és intézmények is. 
Megengedhetetlen, hogy pél-
dául ittasan vonuljanak ki 
emberek a gátakra, amire 
nem is egy példa volt az 
utóbbi napokban. Ugyan-
olyan fontos, hogy a figyelő-
szolgálatra kijelölt emberek 

(Folytatás a 3. oldalon.) 
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