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Folytatódnak a szovjet-
amerikai tárgyalások 

Tegnap újabb megállapodást írtak alá 
Csütörtök délután Moszk-

vában folytatódtak a szovjet 
—amerikai hivatalos tárgya-
lások, amelyeken ezúttal 
szovjet részről Nyikolaj 
Podgornij, a Legfelsőbb Ta-
nács elnökségének elnöke és 
Alekszej Koszigin kormány-
fő vett részt. Jelen volt 
Bajbakov miniszterelnök-he-
lyettes, az Állami Tervbi-
zottság elnöke, Gromiko 
külügyminiszter, Patolicsev 
külkereskedelmi miniszter. 
Dobrinyin, a Szovjetunió 
washingtoni nagykövete. Ni-
xon elnök mellett ott volt 
Rogers külügyminiszter, Kis-
singer főtanácsadó és több 
más személyiség. Ez alka-
lommal a szovjet—amerikai 
kereskedelem és a gazdasá-
gi együttműködés kérdései-
ről tárgyaltak mintegy két 
óra hosszat. 

Csütörtökön délután öt 
órakor újabb fontos szovjet 
—amerikai kétoldalú megál-
lapodást írtak alá: a nyílt 
tengeri hajó-, valamint a re-
pülőgép-incidensek megaka-
dályozásáról szóló egyez-
ményt. 

Mint John Warner hadi-
tengerészeti minis2ter. a 
megállapodás egyik aláírója 
a sajtóközpontban hangsú-
lyozta, ez a megállapodás 
nem azonos a tengeri inci-
densek elkerülésével kapcso-
latos 1958-as genfi egyez-
ménnyel, s több pontjában 
túlmegy az eddigi összes ha-
sonló nemzetközi vagy két-
oldalú megállapodásokon. A 
legfontosabb új vonások: az 
egyezmény első alkalommal 
nyújt biztosítékot a repülő-
gép-incidensek elkerülésérc. 
Míg az egyik cikkely el-
ismeri, hogv bármely ország 
hadihajóinak jogában áll 
megfigyelni a másik ország 
flottáját, másfelől intézke-
dik arról is, hogy „megfi-
gyelés" ürügyén ne fordul-
hassanak elő a hajózás biz-
tonságát veszélyeztető ráre-
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A közös űrkutatási egyezmény sikerére koccint 
Leonyid Brezsnyev és Richárd Nixon 

pülések. Tiltja az egyez-
mény továbbá azt is, hogy a 
hadihajók ágyúikat egymás 
ellen irányítsák, s így ve-
szélyes fenyegetést idézze-
nek elő. 

A megállapodást szovjet 
részről Gorskov flottatenger-
nagy, a szovjet haditengere--
szeti flotta parancsnoka írta 
alá. 

Ziegler, az amerikai kül-
döttség szóvivője a tengeri 
incidensek elkerülésével 
kapcsolatban létrejött meg-
állapodásról felolvasta Ni-
xon elnök rövid sajtónyilat-
kozatát is, amelyben Nixon 
kijelenti: hisz abban, hogy 
a második világháború utáni 
időszakban létrejött első ka-
tonai megállapodás fontos 
kezdeményezést jelent a 
Szovjetunióhoz fűződő kap-
csolatok szempontjából. 

Moszkvai sajtókörökben 
altalában az a vélemény 

alakult ki, hogy csütörtöktől 
a hivatalos tárgyalások „ne-
hezebbik szakaszukhoz" ér-
tek. A hivatalos szóvivők 
ennek ellenére cáfolták 
azokat a feltételezéseket, 
amelyek szerint valamiféle 
nehézségek támadtak volna 
a SALT-megállapodás elő-
készítésével kapcsolatban. 
Mint Zamjatyin szovjet szó-
vivő rámutatott, a stratégiai 
fegyverrendszerek korláto-
zásával kapcsolatos megbe-
szélések folytatódnak. „Ha 
bármi probléma lenne a 
SALT-tárgyalásokon, akkor 
a két küldöttségvezető már 
régen itt lenne, hogy a fő-
nökökkel tárgyalja meg a 
problémákat" — jelentette 
ki élénk derültség közepet-
te, arra utalva, hogy Szem-
jonov szovjet és Smith ame-
rikai küldöttségvezető még 
nem érkezett meg Moszkvá-
ba Helsinkiből. 

Támadnak 
a dél-vietnami 
szabadság-
harcosok 

A dél-vietnami felszabadí-
tó erők csütörtökön több 
irányból heves tüzérségi és 
gyalogsági támadást intéztek 
Kontum tartományi székhely 
ellen — jelentette Pleikuból 
amerikai katonai forrásra 
hivatkozva az AFP tudósító-
ja. A szabadságharcosok 600 
lövedéket zúdítottak a város 
katonai célpontjaira. Hat 
órán át heves harcok folytak 
Kontum repülőterén és a 
város keleti részén. A népi 
erők gyalogosai csütörtökön 
először törtek át a 23. sai-
goni gyalogos hadosztály vé-
delmi vonalán, majd az estig 
tartó harcok után visszavo-
nultak a város körül mint-
egy 2 kilométernyire kiépí-
tett állásaikba. A saigoni pa-
rancsnokság a Kontumban 
elszenvedett veszteségekről 
nem adott ki jelentést. 

Pleiku ellen csütörtökön 
szintén tüzérségi támadást 
indítottak a szabadságharco-
sok. A város repülőterére 
több rakéta csapódott be. A 
felszabadító erők elfoglalták 
a Pleikutól 22 kilométernyi-
re délkeletre fekvő Plei Phan 
falwt. (MTI) 

A Vöröskeresztet Is 
bevonták a gyermek-
és Ifjúságvédelembe 

Az. új egészségügyi tör- A legfontosabb feladatnak 
vény értelmében a jövőben azt tartják, hogy a megrom-
a Vöröskereszt intenzíven lott családi életeket rendbe-
bekapcsolódik a gyermek- és hozzák, hogy a gyermekek jó 
ifjúságvédelembe, régóta vég- környezetben nőjenek fel. 
zett családvédelmi tevékeny-

As algyői 
kanyarulatban 

Befejeződött a résfaiépítés — Éjjel-nappal dolgoznak a gépek 
Már két teljes éve nincs 

megállás a Tisza algyői—tá-
péi kanyarulatában. A ha-
talmas munka a provizóri-
kus védelemmel kezdődött és 
az állandó biztonság megte-
remtésével folytatódik. Sok 
meleg pillanata volt itt a 
védekező munkásseregnek, 
most pedig elsősorban a gé-
pek izzadnak szüntelenül. 
Mert alighanem ez a nagy 
árvíz utáni helyreállítási és 
további védelmi munkák 
legnagyobbika az Alsótisza-
vidéki Vízügyi Igazgatóság 
területén. Ebben az öböl-
ben fekszik értékes népgaz-
dasági kincsünk, az olaj- és 
gázmező; ez a gát védi Al-
győt és Tápét, de még Sze-
gedet is. 

Majdnem megbuggyant itt 
a Tisza 1970-ben, így az ak-
kori maximális vízálláshoz 
igazodva magasítják és erő-
sítik a töltést. Tizenöt ki-
lométeres szakaszon mint-
egy 70 centiméterrel, 1 mé-
terrel emelik meg a koro-
nát, amelynek ú j szélessége 
6 méter lesz. Több mint 
760 000 köbméter földet 
emelnek ki a kotrók az ár-
területről, amit hatalmas te-
herkocsik hordanak föl, és 
földgyalúk egyengetnek a 
töltésen. 

A gát külső oldalát erősí-
tik a súlyos terheléssel. Éj-
jel-nappal zúgnak a gépek 
a vesszősi gátőrház körül. 
Nemcsak az Alsótiszavidéki 
Vízügyi Igazgatóság embe-
rei és gépei dolgoznak itt — 
segítségül jött gépparkjával 
és személyzetével a Közép-
dunántúli Vízügyi Igazgató-
ság is. S erre azért volt 
szükség, mert előzőleg egy 
igen bölcs határozat szüle-
tett: a fő védelmi vonala-
kon csak vízügyi szerveze-
tek dolgozhatnak! 

Természetesen nem min-
denütt lehet a töltést kí-
vülről erősíteni. Algyő is 
útját állja a gátnak, jólle-
het a szélső sort elvitte a 
víz. Ilyen helyeken a men-
tett oldalon kell dolgozni. 
Érdekessége a szakmának, 
hogy az ártéri oldalon egé-
szen más a töltéserősítési 
technológia. Nem a nagy-
arányú földmunka vezet 
eredményre, hanem egy kes-
keny agyagfal építése. Hat-
méteres mélységig mintegy 
60 centiméteres agyagfalat 
építettek a talajba, egé-
szen az alsó vízzáró réte-
gig. 

A töltést, amely most 
szemlátomást magasodik és 

ségével. Ennek kapcsán csü-
törtökön Szombathelyen 
gyermek- és ifjúságvédelmi 
konferenciát rendeztek hat 
megye illetékes szakemberei, 
továbbá az országos gyer-
mek- és ifjúságvédelmi al-
bizottság és a Magyar Nők 
Országos Tanácsának képvi-
selői. Hangsúlyozták, hogy a 
gyermek- és ifjúságvédelem 
sokat nyer és vár a vöröske-
resztes aktívahálózat bekap-
csolódásától. Elsősorban a 
„jelzőrendszer" erősítésére 
számítanak, mivel sajnálatos 
módon állandóan fokozód-
nak a veszélyt jelentő tár-
sadalmi jelenségek: az alko-
holizmus, a válás, az urba-
nizáció, a faluról való elköl-
tözés. A 600 000 napi „ingá-
zó" egy része sem a legszi-
lárdabb családi bázist nyújt-
ja gyermekeinek. 

Az ülésen szó esett arról 
is, hogy a védőnők különö-
sen hathatós általános és 
speciális gyermekvédelmi 
munkát végeznek. 

Bolgár 
pártküldöttség 

látogatása Szegeden 

testesedik, valamikor ta-
licskás-kordélyos kubikosok 
emelték. Mint a hangyák, 
hordták, hordták az árterü-
letről a földet. Most alig 
látni embert. Csak a kot-
rók, a teherkocsik és a dó-
zerek vezetőfülkéjében 
nyomják a gombokat, a ka-
rokat, forgatják a kor-
mányt. Nyolcvanmillió fo-
rint értékű munkát végez 
el pár tucatnyi ember a jö-
vő év végéig. Mert akkorra 
készen kell lennie a nagy 
műnek. 

után teljesen megbízható 
szakasza lesz a Tiszának, az 
algyői hídtól egészen a tá-
péi kapuig, azaz a szegedi 
körtöltésig. A másodlagos 
védelmi vonalakkal együtt 
— amilyen a szeged—vásár-
helyi vasúti töltés, a loka-
lizációs töltések és a kör-
töltés — északról már nem 
törhet vizveszedelem Sze-
gedre. De ugyanilyen biz-
tonság őrzi az olajmezőt, • 
víz menti településeket és a 
szegedi külső iparkörzetet 

A megerősített kanyar ez- is. 

VIda Elemér felvétel* 

Munkában a réselőgép az algyő—tápéi kanyarulatban 

Országgyűlési bizottságok ülése 

Egészségügyi beruházások 
Dr. Pesta László elnökleté-

vel csütörtökön a Parlament-
ben ülést tartott az ország-
gyűlés szociális és egészség-
ügyi bizottsága. A tanácsko-
záson a képviselők az egész-
ségügyi beruházások helyze-
tét elemezték. 

Dr. Dabrónaki Gyula ál-
lamtitkár, a Központi Népi 
Ellenőrzési Bizottság elnöke 
vitaindító tájékoztatójában 
annak a vizsgálatnak a ta-
pasztalatait ismertette, ame-
lyet a népi ellenőrzés a kö-
zelmúltban végzett a fővá-
rosban, illetve az ország 
nyolc megyéjében. Elöljáró-
ban utalt az egészségügyi el-
látás fejlődésének jelentő-
sebb állomásaira, majd a 
beruházások helyzetét tag-
lalva leszögezte: Az egész-
ségügy más ágazatokkal ösz-

j szemérve kedvezőtlenebb 
1 helyzetben van, sőt a ren-

delkezésre álló eszközök 

Peko Petkov, a Bolgár 
Kommunista Párt Tolbuhin 
megyei titkára vezetésével 
négytagú bolgár pártkül-
döttség érkezett tegnap, 
csütörtökön Szegedre. A de-
legációt elkísérte Molnár 
Gyula, az MSZMP Központi 
Bizottsága tudományos, kul-
turális és közoktatási osztá-
lyának munkatársa. 

A vendégeket dr. Koncz 
János, a megyei pártbizott-
ság osztályvezetője tájékoz-
tatta megyénk kulturális éle- re. 

téről. A beszélgetésen részt 
vett dr. Ozvald Imre, a Sze-
ged városi pártbizottság tit-
kára és Hantos Mihály, a 
megyei tanács vb elnökhe-
lyettese. 

A küldöttség tagjai ma lá-
togatást tesznek a Szegedi 
Tanárképző Főiskolán és az 
Erdészeti Technikumban. 
Délután dr. Ágoston József, 
a megyei pártbizottság tit-
kára fogadja a küldöttséget. 

A vendégek az esti órák-
ban visszautaznak Budapest-

szellemi kapacitások felhasa. 
nálása nem elég hatékony, 
nem követi eléggé a társa-
dalomban végbemenő válto-
zásokat, a megbetegedések 
alakulását, nem fedi a meg-
előző jellegű egészségügy kö-
vetelményeit. A második öt-
éves tervben 3,6 milliárd, a 
harmadik ötéves tervidőszak-
ban 4,4 milliárd forint volt 
az egészségügy összes terve-
zett beruházása, s noha a 
teljesítés forintban megkö-
zelítette az előirányzatot, a 
tartalmi végrehajtásban, a 
különböző egészségügyi in-
tézmények tető alá hozatalá-
ban jelentős lemaradások 
voltak. 

A vitában felszólalt dr. 
Marton Zoltán, dr. Noszkay 
Aurél, dr. Petri Gábor, Oláh 
János, dr. Bodogán János. dr. 
Hargitai Katalin, dr. Laka-
tos Pál József és Varga Ká-
roly országgyűlési képviselő. 

Idegenforgalom 
Az országgyűlés kereske-

delmi bizottsága csütörtökön 
a balatonfüredi Marina-szál-
lóban tartotta ülését. Az ide-
genforgalom helyzetét és 
feladatait tárgyalták. 

Az ülésen elmondották, 
hogy hazánk idegenforgalma 
és az ebből származó árbe-
vétel az elmúlt esztendőben 
elérte és az idén már meg-
haladja az 1975-re tervezett 

szintet. Az elmúlt esztendő-
ben a világon 180 millió 
ember utazott és vette 
igénybe az idegenforgalom 
szolgáltatásait. A világsta-
tisztika százalékos növeke-
désével szemben a magyar-
országi utasforgalom 13 szá-
zalékkal, a devizabevételek 
aránya pedig 34 százalékkal 
volt nagyobb, mint 1970-ben, 

» 


