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Szolidaritási 
nyilatkozat 

A Szovjet Szakszervezetek 
Központi Tanácsa vasárnap 
közzétett nyilatkozatában 
megállapítja, hogy a szovjet 
dolgozók milliói testvéri szo-
lidaritásukról biztosítják a 
spanyol dolgozók önfeláldozó 
harcát, amelyet a Franco-re. 
zsim ellen vívnak. A szovjet 
szakszervezetek nyilatkoza-
tukban követelik, hogy ves-
senek véget a spanyol de-
mokraták üldözésének, és 
bocsássák szabadon a bebör-
tönzötteket. (MTI) 

Több gyermek születik 
Egészségügyi szakemberek 

népesedéspolitikai tanácskozása 

Szocialista 
országok 
diplomatái 
Gromikánál 

Andre j Gromiko, a Szov-
jetunió külügyminisztere va-
sárnap fogadta Dimitr Zsu-
levet, a Bolgár Népköztár-
saság moszkvai nagykövetét. 
J an Havelkát. a Csehszlo-
vák Szocialista Köztársaság 
moszkvai nagykövetét, Palr 
Szi Gvont, a Koreai Népi 
Demokratikus Köztársaság 
moszkvai nagykövetségének 
követtanácsosát, Severo 
Aguierre del Cristot, a Ku-
bai Népköztársaság moszkvai 
nagykövetét, Zenon Nowakot. 
ti Lengyel Népköztársaság 
moszkvai nagykövetét. Rapai 
Gyulát, a Magyar Népköz-
társaság moszkvai nagykö-
vetét, Hajángijn Banzragost, a 
Mongol Népköztársaság 
moszkvai nagykövetét, Arno 
Goedet, a Német Demokra-
tikus Köztársaság moszkvai 
nagykövetségének ideiglenes 
fcgyvivőjét. Gheorghe Bad-
rust. a Román Szocialista 
Köztársaság moszkvai nagy-
követét. valamint Nguyen 
Huu Hieut, a Vietnami De-
mokratikus Köztársaság 
moszkvai nagykövetét. 

A baráti megbeszélés so-
rán Gromiko tájékoztatta a 
szocialista országok diplomá-
ciai képviselőit az SZKP és 
a szovjet kormány külpoli-
tikai lépéseiről, amelyeket a 
Szovjetunió és a szocialista 
országoknak a nemzetközi 
feszültség enyhítését és a 
béke szilárdítását célzó közös 
Irányvonalával összhangban 
ha j t végre. 

A megbeszélés szívélyes és 
baráti légkörben folyt le. 

Hétfőn megyei főorvosok, 
szülész-nőgyógyász szakfőor-
vosok és egészségügyi cso-
portvezetők, valamint a Vö-
röskereszt vidéki szervezetei 
vezetőinek részvételével két-
napos országos népesedés-
politikai értekezlet kezdődött 
a Fővárosi Művelődési Ház-
ban. A tanácskozáson dr. 
Medve László egészségügyi 
miniszterhelyettes beszámolt 
arról, hogy a csaknem egy 
évvel ezelőtt megjelent kor-
mányhatározat nyomán szé-
les körű egészségügyi neve-
lő-felvilágosító munka bonta-
kozott ki. Ennek eredmé-
nyességét jelzi egyebek kö-
zött az is, hogy o terhesség-
megszakítások száma 40 szá-
zalékkal csökkent. A követ-
kezetes felvilágosító munka 
mellett ebben jelentős sze-
repe van a korszerű fogam-
zásgátlók szélesebb körű el-
terjedésének. 

A születésszám alakulása 
és a terhes nők számának 
növekedése már az első fél-
évben jelezte: a következő 
időszakban — a népesedés-
politikai intézkedésektől füg-
getlenül is — több szüléssel 
lehet és kell számolni. A 
becslések szerint ez a ten-
dencia a következő tervidő-
szakban is folytatódik: 197(5 
—1980 között mintegy 100 
ezerrel több gyermek szü-
letik majd, mint a IV. 
ötéves .terv éveiben. Meg-
felelő ellátásukra idejé-
ben föl kell az egészségügy-
nek készülnie. Első lépésként 
a kórházak szülészeti és ú j -
szülöttrészlegeit kell bővíte-
ni. A rendelkezésre álló 
központi- erőforrásokból a 
minisztérium elsősorban 
azoknak a megyéknek nyújt 
támogatást, ahol az ú j szü-
lészeti osztályok mielőbbi be-
lépésének feltételeit biztosí-
tani tudják. 

Az újszülött- és a kora-
szülött-ellátás feltételeinek 
javítására a közelmúltban 
irányelveket dolgoztak ki. Az 
ennek alapján létesítendő re-
gionális területi központok-
ban és egyetemi klinikákon 
magas színvonalú felszerelés-
sel gondoskodnak a koraszü-
löttek korszerű ellátásáról. 

A három éven aluliak gon-
dozásában az orvosok elsőd-
legességet tulajdonítanak az 
anyai gondozásnak. Az egész-
ségügy vezetői ezért a gondo-
zási segélyrendszer további 
korszerűsítését és az anyai 
gondozás lehetőségeinek bő-
vítését szorgalmazzák. Emel-
lett azonban az eddigieknél 
fokozottabban kell segíteni a 
bölcsődék és az egyéb gyer-
mekintézmények építését. 
(MTI) 

Magyar-NSZK 
gazdasági megállapodás 
Kormányszintű vegyes bizottság 

alakul 

Szélesedő kooperáció 

Lassan apad a Tisza 
Fakadó vizek a töltések mentén 

A Tiszán levonuló magas 
árhullám 840 centiméteres 
tetőzéssel áll Szolnoknál na-
pok óta. Tetőzést mértek — 
736 centiméteres vízmagas-
ságot — Tiszaugnál, amely 
lényegesen alatta van a 
maximumnak. Tekintve 
azonban, hogy itt is hosszan-
tartó magas vízállásra lehet 
számítani, legalább novem-
ber végéig, az alpári nyári 
gátnál elrendelt harmadfokú 
árvízvédelmi készültséget 
változatlanul fenntart ják. 
Feljebb intenzívebb a folyó 
apadása. Tokajnál huszon-
négy óra alatt 22 centimé-
tert apadt, Polgárnál húszat, 
Tiszafürednél ötöt, Kisköré-
nél három centimétert. 

Az ATIVIZIG-től kapott 
jelentés szerint a Tisza Sze. 
gednél igen lassan apad, 
huszonnégy óra alatt mind-
össze három centimétert esett 
a vízoszlop magassága a 767 
centiméteres tetőzéstől. Ma-
gas vízállású most a Tisza 
Szegednél, méghozzá rendkí-
vüli mértékben. Amióta jegy-
zik vfzállását, novemberben 
még sosem volt ilyen magas. 
1941. november 12-én mér-
tek a mostanihoz megközelítő 
vízmagasságot, amely akkor 

663 centiméter volt. Novem-
berben általában a Tisza 
Szegednél • mínusz 100, plusz 
110 centiméter között szokott 
ingadozni. Most viszont má-
sodpercenként 2 ezer 500 
köbméter vizet szállít. 

A Maros Makónál is igen 
lassan apad. Biztató azon-
ban, hogy Erdélyben nem 
volt az utóbbi tíz napban 
jelentős mennyiségű csapa, 
dék, s így a folyó nem kap-
hat utánpótlást. A már tar-
tósan magas árhullám kö-
vetkeztében mind a Tisza, 
mind a Maros töltéseinek 
védett oldalánál megjelentek 
a fakadó vizek, s ennek kö-
vetkeztében Csongrád me-
gyében 466 hektár került víz 

alá. A fakadó vizek mind-
addig terjeszkednek, amíg a 
folyókon nem következik be 
az intenzív apadás. Ez az 
állapot november végére 
várható. Ezért változatlanul 
fennáll a Tiszán Szegednél 
is a másodfokú árvízvédelmi 
készültség, valamint a ATI-
VIZIG-hez tartozó többi véd-
szakaszon is. 

A belvizektől további ér-
tékes területeket szabadítot-
tak meg. Csongrád megyé-
ben — az ATIVIZIG nyilván-
tartása szerint — 2 ezer 456 
hektáron van még belvíz. 
Az intenzív levezetés hatá-
sára megszüntették a koráb-
ban elrendelt belvízvédelmi 
készültséget, az átemelő szi-
vattyútelepek azonban vál-
tozatlanul dolgoznak. 

Hosszú lejáratú, tiz évre 
szóló gazdasági, ipari és mű-
szaki együttműködési megál-
lapodást írt alá hétfőn, teg-
nap a Külkereskedelmi Mi-
nisztériumban dr. Bíró Jó-
zsef külkereskedelmi minisz-
ter és dr. Hans Friderichs, az 
NSZK szövetségi gazdasági 
minisztere. Az aláírásnál je-
len volt Nagy János külügy-
miniszter-helyettes, dr. Sza-
lai Béla külkereskedelmi mi-
niszterhelyettes, valamint 
Hamburger László, hazánk 
bonni, és Hermann Kersting, 
az NSZK budapesti nagykö-
vete. 

Az aláírás után a két mi-
niszter méltatta a megálla-
podást. Dr. Bíró József rá-
mutatott, hogy a két ország 
kooperációs kapcsolatait sza-
bályozó hosszú lejáratú meg-
állapodás, amely az árucse-
re-forgalom területét is fel-
ölelte, és ez év végén lejár, 
pozitívan hatott a gazdasági 
kapcsolatok fejlődésére, az 
áruforgalom öt év alatt meg-
háromszorozódott, és javul 
kivitelünk áruszerkezete is. 
Csökken az agrártermékek 
részaránya, s mind nagyobb 
hányadot képviselnek a fo-
gyasztási iparcikkek. A 6Q-as 
évek közepén exportunknak 
még csaknem kétharmada 
volt mezőgazdasági és élel-
miszeripari cikk, ez az arány 
azóta egyharmadára csök-
kent. Az NSZK hazánk nyu-
gat-európai partnerei sorá-
ban mind az áruforgalom, 
mind a kooperációs tevé-
kenység tekintetében az első 
helyen áll; 

Dr. Hans Friedrich rámu-
tatott, hogy a két ország 
vállalatai között lényegesen 
bővült a termelési együtt-
működés, jelenleg 176 koo-
perációs szerződés van ér-

vényben. A most aláírt meg-
állapodás a kooperációk to-
vábbi bővítését teszik lehe-
tővé, s ez elősegítheti az áru-
csere-forgalom fokozását. 
Mint mondotta, a két ország 
gazdasági kapcsolatainak 
árnyoldala a kölcsönös szál-
lítások kiegyensúlyozatlansá-
ga. Az idén különösen fel-
gyorsult az NSZK-ból szár-
mazó magyar import, míg az 
export növekedési üteme 
mérséklődött. így az árucse-
re mérlege az idén várha-
tóan jelentős magyar passzí-
vummal zárul. -

* 
A megállapodásban a két 

ország meghatározta a koo-
perációs kapcsolatok továb-
bi bővítésének számításba 
vehető főbb területeit, rög-
zíti a gazdasági, ipari és 
műszaki együttműködés te-
kintetében a kölcsönös leg-
kedvezőbb elbánást. Elhatá-" 
rozták azt is, hogy a két or-
szág hatóságai támogatják a 
kooperációs szerződések lét-
rehozását. és azok végrehaj-
tását, s különféle könnyíté-
seket nyújtanak, kedvező fi-
nanszírozási és hitelezési fel-
tételeket teremtenek. A meg-
állapodás alapján kormány-
szintű vegyes bizottságot 
hoznak létre', ennek feladata 
lesz. hogy rendszeres eszme-
cserét fplytasson a . kooperá-
ciós továbbfejlesztésről, és ú j 
lehetőségeket tárjon fel. A 
nagyobb vállalatok között is 
ösztönzi jelentősebb termelé-
si kooperációk kialakítását, 
és , javaslatokat dolgoz ki a 
felmerülő problémák megol-
dására. A vegyes bizottsága 
gazdasági kapcsolatokkal ösz-
szefüggő egyéb kérdések 
rendszeres, magas szintű 
megvitatására is alkalmas 
fórum lesz. (MTI) 

„Csarnokvarró" üzem 
j A Kenderfonó és Szövő-
ipari Vállalatnál nemrégi-
ben kidolgozták a PVC-vel 
impregnált, s varrással kon-
fekcionált légtartós ponyva-
csarnokok gyártásának tech-
nológiáját. Az ú j gyártmány 
és a 'echnolóeia jól bevált, 
s mind nagyobb az érdek-
lődés bel- és külföldön a 
levegővel fenntartható, var-
rott csarnokok iránt. Ilyen 
megoldással mezőgazdasági, 
és ipari raktárakat, fedett-
uszodákat, . kiállítási csarno-
kokat is gyártanak növekvő 
mennyiségben. Jugoszlávia 
olyan hatalmas, tengeri ki-
kötőben alkalmazható rak-
táróriást kíván gyártatni, 

amelybe kamionok is ki-be 
járhatnak. Ilyen nagy „pony_ 
vapanélek" összevarrása nagy 
helyet, s különleges körül-
ményeket igényel. Ezért, 
most, többszáz négyzetméter 
alapterületű, csarnokvarró 
üzemet alakítanak ki a vál-
lalat jutaárueyárában. 

Az üzemrész hamarosan 
elkészül, s elsőként a Bor-
sodi Vegyikombinát megren-
delését elégítik ki; két da-
rab, egyenként 1650 négyzet-
méter alapterületű raktárat 
varrnak az ú j konfekció-
üzemben. A költségek né-
hány hónap alatt visszaté-
rülnek a vegyikombinátnak. 

Fővárosi 
munkások 
segítsége 

Egy pillanatra álltak meg serény mun-
kájuk közben ők, a képen látható mun-
kásemberek, a csanyteleki Tisza Tsz föld-
jén. Vígh Ferenc brigádvezetőtől tudtuk 
meg, hogy újabb erősítés érkezett Csong-

rád megyébe Budapestről, a BKV-tól. Há-
romszázötven önkéntes, autóbuszvezető és 
szerelő vállalkozott arra, hogy a szentesi, 
a csongrádi, csanyteleki, maroslelei, s az 
öttömösi téeszparasztok segítségére siet eb-
ben a kíméletlen, őszi betakarítási csatá-
ban. 

Vígh Ferenc és társai, Geösits László, 
Tóth Ferenc, s a többiek a főváros útvo-

nalain járnak, munkahelyük a Bosnyák 
tér, a Rákóczi út, Zugló, Kelenföld, és a 
legújabb 280-as Ikarus csuklós panoráma-
kocsikat vezetik. 

S most itt vannak. Törik a kukoricát, 
szedik a répát, káposztát, a megyénkkel 
testvéri kapcsolatban álló VII. kerület 
képviselőiként. Dolgoztak november 7-én 
is. Sőt, 7-én és 9-én újabb 75 fős erősítés 
érkezett a jelenleg itt levő 350 pesti ön-
kéntes gárda mellé. Az újakat öt tömösre 
irányította a megyei tanács élelmezési osz-
tálya. 
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