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U Thant 
Moszkvában 

Szovjet—svéd tárgyalások 
Valóságos diplomáciai 

nagyhét kezdődik Moszkvá-
ban. Miközben Oiof Palme 
svéd miniszterelnök kor-
mányfői szintű megbeszélé-
seket folytat a szovjet fővá-
rosban, újabb magas rangú 
vendég, ü Thant. az ENSZ 
fótitkára érkezett tegnap 
Moszkvába a szovjet kor-
mány meghívására. A vi-
lágszervezet főtitkára és 
egyben első számú utazó dip-
lomatája ezúttal hatodszor 
látogat el a Szovjetunióba. 

U Thant öt napot tölt 
Minszkbe, Belorusszia fővá-
Minszkbe, Belorussziia fővá-
rosába. 

Alekszei Koszigin szovjet 
kormányfő szerdán a Kreml-
ben találkozott Olof Palme 
svéd miniszterelnökkel. 
Megelőzőleg a szovjet kor-
mány villásreggelit adott 
Olof Palme .tiszteletére. s 
ezen Koszigin többek között 
rámutatott arra. hogv egy 
összeurópai tanácskozás fon-
tos lépés lehet az európai 
biztonság fenntartásához ve-
zető úton. A Szovjetunióban 
megelégedéssel állapítják 
meg. hogy egy ilyen értekez-
let gondolata kedvező vissz-
hangra talált Svédország és 
más észak-európai országok 
kormányónál. 

Koszigin rámutatott a ke-
reskedelmi kapcsolatok je-
lentős növekedésére. Hang-
súlyozta. hqgv Svédország 
semlegességi politikája Euró-
pa és különösen Észak-Euró-
pa stabilitásának fontos té-
nyezője. E politika kedvező 
feltételeket teremt a szovjet 
—svéd kapcsolatok további 
fejlesztéséhez is. 

Palme svéd miniszterelnök 
kijelentette, hogy ..találko-
zónkra nyugtalan időkben 
került sor". „A délkelet-
ázsiai és közel-keleti válság 
kihat azoknak az államok-
nak a kapcsolataira, ame-
lyektől a háború és a béke 
kérdése függ." 

Rámutatott arra. hogv 
Svédország bekapcsolódott az 
európai biztonsági értekezlet 
összehívására vonatkozó ter-
veket illető konzultációkba. 

— Nagv megelégedéssel ál-
lapíthatom meg — mondotta 
—. hogy gazdasági és társa-
dalmi rendszereink különbö-
zősége ellenére, kapcsola-
taink kedvezően alakulnak, 
nem túlzás, ha azt mondom, 
hogy valóban ió szomszédok 
vagyunk. A Szovjetunióval 
való jószomszédi viszony 
életbevágóan fontos Svéd-
ország számára — jelentette 
ki Olof Palme. 

A Tisza gátjait már 120 napja terheli 
a magas víz Ébísr figyelőszolgálat 

Újra labilis a meteorológiai 
helyzet 

Dunántúlra látogatott 
az osztrák 

kormányküldöttség 
Dr. H. C. Franz Jonas, az 

Osztrák Köztársaság elnöke 
és kísérete szerdón délelőtt 
Székesfehérvárra látogatott. 
A vendégeket a látogatásra 
elkísérte Losonczi Pál. a nép-
köztársaság Elnöki Tanácsá-
nak elnöke, Péter János kül-
ügyminiszter, dr. Lévárdi 
Ferenc nehézipari miniszter 
is. 

A Fejér megyei tanácsnál 
a megye és a város vezetői 
fogadták a vendégeket. Dr. 

Tapolczai Jenő, a megyei 
tanács végrehajtó bizottsá-
gának elnöke tájékoztatót 
adott a megye életéről, fejlő-
déséről, majd Juhász János, 
a Székesfehérvári Könnyű-
fémmű igazgatója a vállalat 
tevékenységét ismertette. Ezt 
követően a vendégek megte-
kintették a könnyűfémmű-
vet. 

A vendégek Székesfehér-
várról a Balatonhoz utaztak. 

Az Osztrák Köztársaság elnöke és kíséretének több tagja 
budapesti tartózkodása során ellátogatott a Nemzeti Ga-
lériába és a Magyar Nemzeti Múzeumba. Képünkön dr. H. 

C Franz Jonas a Nemzeti Múzeum éremtárában 

Tegnap Szegedre látogatott 
Vincze József, az Országos 
Vízügyi Hivatal elnökhelyet-
tese. Az Alsótiszavidéki Víz-
ügyi Igazagtóságon tájékoz-
tatta Forgó László igazgató 
a Tiszán, a Hármas-Körösön 
és a Maroson folyó árvízvé-
delmi munkákról. Megbe-

szélték a soros tennivalókat 
a hátralevő időszakra, ami-
kor is a Tisza hosszan tartó 
magas vízoszloppal neheze-
dik a védőgátakra. Petár 
Vitjuk, a Vajdaság védelem-
vezetője is ellátogatott Sze-
gedre, s az Alsótiszavidéki 
Vízügyi Igazgatóságon ka-
pott tájékoztatást a Tisza 
magyar szakaszán folyó vé-
dekezésről, illetve kicserélték 
a magyar—jugoszláv szaka-
szon folyó árvízvédelemmel 
kapcsolatos eddigi tapaszta-
latokat. 

— A védekezésben a mun-
ka nagyja és neheze még hát-
ra van — tájékoztatott teg-
nap Forgó László, az Alsó-
tiszavidéki Vízügyi Igazgató-
ság vezetője. Hangsúlyozta, 
hogy több mint 120 napja 
fekszik már a Tisza egyfoly-
tában a védőgátaknak, ame-
lyek eddig jól ellenálltak a 
hatalmas teherpróbának. 
Utoljára 1941-ben volt Ilyen 
tartós a víz a töltések lábá-
nál. de lényegesen kisebb 
vízoszlop-magassággal. Ak-

I kor kereken 100 napig áz-
tatta a védőgátakat a Tisza. 

! Az 1970-es rekord az előze-
tes becslések szerint jóval 
meghaladja majd a 150 na-
pot. Ez a nagy teherpróba 
mór eddig is megmutatta, 
hogy a nagv víz elvonulása 
után hol kell egyes gátsza-
kaszokat alaposan átvizsgál-
ni, azt követően pedig meg-
erősíteni. Vonatkozik ez a 
Tisza, a Maros és a Hár-
mas-Körös gátjaira egy-
aránt. 

A gátakon a védekező 
munkában továbbra is erő-
teljes a berendezkedés mind 
technikai felkészültségben, 
mind pedig a szükséges 
anyagok tartalékolásában. 
Jelenleg és még napokon át 
14 ezren vesznek részt a vé-
dekező munkában az Alsóti-
szavidéki Vízügyi Igazgató-
sághoz tartozó tiszai, maro-
si és körösi védvonalakon. 
Hosszú hetek óta áldozat-
készségről. kitartó munkáról 
tettek tanúbizonyságot a vé-
dekezők, akik nem tűrtek 
meg maguk mellett olyano-
kat. akik fegyelmezetlenül, 
komolytalanul viszonyultak 
a közös összefogáshoz. Volt 
már rá példa, hogy a mun-
kát sértőkkel szemben hat-
hatós intézkedésre volt szük-
ség. Még hetekig fog itt. ma-
gasodni előttünk fenyegető-
en a Tisza, a 1 öltések periig 
mindinkább szivárognak, cso-
rognak. Ezt látva, a figyelő-
szolgálatnak ezután is olyan 
ébernek kell lennie, mint 
eddig. 

Az elmúlt 24 óra alatt 
Csongrádtól a magyar—ju-
goszláv határszakaszig nem 
adódott kritikus helyzet a 
védvonalakon, mindenütt be-
rendezkedtek a tartósan ma-
gas viz. fogadására. Ahogy 
az árhullám, a tetőző víz 
iionul lefelé, úgy jönnek 
vissza a védekezők Szeged-
hez közel. A védekezők lét-
számát június 20-tól mint-
egy 3 ezer fővel növelik, s 
ez az erő mindvégig meg-

j marad, amíg intenzív apa-
j dást nem mérhetünk a Ti-
szán Szegednél. A Hármas-
Körösön a védekezésben 
most már bizakodóak lehe-
tünk, miután a folyó látha-
tóan apad, noha még min-

E n y e d i Z o l t á n í e lvé te l* 

A Békés megye! polgári védelmi alakulat katonái negyedik 
a körtvélyesi gátszakaszon. Nagy részük van abban, hogy a 

megfeszített munkával sikerüli elhárítani. 

hete dolgoznak 
gát elcsúszását 

dig fennáll a biztonságos vé-
dekező munka, mert a vízál-
lás magassága azt továbbra 
ts megköveteli. Az előrejel-
zések "szerint a Körösökön 
most már nincs újabb árhul-
lámra kilátás, a legutóbb^ 
nagy esőzések óta nem hul-
lott újabb csapadék a víz-
gyűjtőbe. Makónál a Ma-
ros már két nap óta 490 cen-
timéter. Az előrejelzés sze- i 
rint Romániában Soborsiu-
nál észleltek kisebb vízszint-
emelkedést, amely még nem 
érte el Aradot. Ez az emel-
kedő tendencia lényegesen 
már nem befolyásolja a víz-
oszlop magasságát Makónál, 
következésképpen a Maros 
a jelenlegi vízhozammal vo-
nul lefelé a következő na-
pokban is. 

A jelentések szerint To-
kajnál tetőzött a Tisza a 
legutóbbi nagy esőzések mi-
att a Szamoson kialakult ár-
hullámmal. Szolnoknál az el-
múlt 24 óra alatt 5 centi-
méter áradást mértek. Ezt a 
vízszintet a szamosi árhul-
lám még megemeli mintegy 
70—80 centiméterrel. Az így 
kialakult vízoszlop azonban 

alatta marad a korábbi ma-
ximumnak. Csongrádnál in-
gadozik a vízszint. Tegnap-
hoz mérten ugyan egy centi-
métert apadt, ez azonban 
csak átmeneti, mert a jelen-
legi. a Szolnoknál tartó ára-
dás és a később befutó sza-
mosi eredetű víz a csongrá-
di vízmércénél is emelkedést 
jelent majd. Szegeden 24 óra 
alatt 4 centimétert emelke-
dett a vízszint, amely to-
vábbra is áradó tendenciájú. 
A Körösök vize má>- a Ti-
szában halad, s a későbbiek-
ben számíthatunk azokra a 
vizekre is, amelyeket visz-
szatartottak a vésztározók-
ban, illetve román terület-
ről is visszavezetik a gátat 
átszakító kártékony vizeket. 

A hidrológusok szerint a 
folyók jelenlegi állapotuk-
ban olyan játékot űznek, 
amelyből nem következtet-
hetünk gyors, máról holnap-
ra bekövetkező intenzív apa-
dásra. A rendelkezésre álló 
vízszint-értékekhez feltétle-
nül be kell kalkulálni a Du-
nán levonuló árhullámot is, 
amelv még Mohácsnál nem 
tetőzött. Onnan mintegy 5— 

6 nap múlva éri el Titeltj 
azaz a Tisza lefolyását las^ 
sitja. Ilyen előzetes számig 
tások alapján bizonyos, hogy 
a Tisza Szegednél tartósan 
magas lesz a várható tetözés 
után, olyan lassacskán apad 
majd, mint a 961 centiméte-
res maximumot kővetően! 
Ezek az előreszámítások ter-
mészetesen csak úgy érvé-
nyesek, ha továbbra is szá-
raz, napfényes idő lesz. SajJ 
nos, az utóbbi 24 órában ha^ 
zánk egyes részei fölött meg-; 
változtak az éghajlati vi-
szonyok, erős széllökésekkel 
kísérve nagy mennyiségű 
csapadékot hoztak az ú jabb 
viharok, vagyis a meteoroló-
giai helyzet ismételten labi-
lissá vált. 

A belvizek elleni védeke-j 
zésben is erőteljes a mun-
ka, másodpercenként 41] 
köbméter vizet távolítanak 
el a szivattyúk az elöntött, 
területekről, amelyekről, ha 
lassan is, de egyre fogy a 
víz. Az Alsótiszavidéki Víz-; 
ügyi Igazgatósághoz tartozó 
területen mintegy 45 ezer 
holdat, szántót, rétet, legelót 
öntött el a belvíz. 

Követve 
a szegedi példát 

A szegedi konzervgyár Vosztok nevet viselő brigádjá-
nak felhívása országosan is visszhangra talált. Nagyatád-
ról és Győrből kaptunk értesítést, hogy egyetértenek a 
szegediek felhívásával, szívesen csatlakoznak ahhoz a fel-
ajánláshoz, hogy munkaverseny vállalásaikat tetézik és 
úgy dolgoznak, hogy többlet-teljesítményeikkel hozzájá-
ruljanak a nemzeti jövedelem 1 százalékos túlteljesítésé-
hez. 

A Magyar Hűtőipar győri gyára táviratban jelentette 
be, hogy a tiszta vállalati eredményüket 1 százalékkal ja-
vít ják és ennek eredményeképpen 280 ezer forintot az ár-
vízkárosultaknak adományoznak. A nagyatádi konzerv-
gyár elfogadva a szegediek felhívását azt vállalta, hogy 
az éves eredményüket 2 százalékkal javítják. 

Jugoszláviai 
helyzet 

A jugoszláv árvízvédelmi 
szakemberek szerint a mos-
tani árhullám minden eddi-
ginél nagyobb veszélyt re j t 
magában, mivel az átázott, 
latyakossá vált töltések alatt 
fekvő rétegek már igen sok 
helyen nem nyújtanak kellő 
biztonságot a nagy víznyo-
mással szemben. Zentát észak 
felől fenyegeti a legnagyobb 
veszély, mivel az adogjáni 
töltésnél még mindig válsá-
gos a helyzet. 

A jugoszláv sajtó válto-
zatlanul nagy elismeréssel ír 
a magyar és a jugoszláv á r -
vízvédelmi szervek hatékony 
együttműködéséről. 


