
Szófiai 
figyelmeztetés 
A kommunista és munkáspártok budapesti konzulta-

tív tanácskozása után a nemzetközi közvélemény 
figyelme egy másik szocialista ország, Bulgária 

fővárosára irányult. Szófiában ülésezett az elmúlt napok-
ban a Varsói Szerződés legfontosabb vezető szerve, a po-
litikai tanácskozó testület Az érdeklődés a Varsói Szer-
ződés munkája iránt olyan nemzetközi szervezetnek szól, 
amely napjaink nemzetközi stabilitásának s kiváltképpen 
az európai status quo biztosításának egyik kulcsfontos-
ságú tényezője. 

A Szófiában tanácskozó párt- és állami vezetők — 
kőztük a Kádár János elvtárs vezette magyar küldöttség 
tagjai — tárgyalásaik során foglalkoztak a nukleáris fegy-
verek elterjedésének megakadályozásával, s megvitatták 
azt a szerződéstervezetet, amely a genfi 18 hatalmi le-
szerelési bizottságban folyó tárgyai ások alapja. (Erről a 
kérdésről Szófiában hat állam — Bulgária, Csehszlovákia. 
Lengyelország. Magyarország, az NDK és a Szovjetunó 
— nyilatkozatot tett közzé, amely támogatja a szerző-
déstervezetet, abban a reménvben, hogy az hozzájárul 
majd a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályo-
zásához, « a béke, az egyetemes biztonság megszilárdí-
tásához.) 

A szófial taná~sülés megkülönböztetett figvelmet for-
dított a vietnami kérdés vizsgálatára és az ebből adódó 
következtetések levonására. Az a barbár és s-mmivel sem 
igazolható agresszió, amelyet az Egyesült Államok ma 
határaitól sokezer kilométerre folytat a vietnami nép 
ellen, növekvő mértékben fenyegeti az egész világ béké-
iét. Növekvő mértékben, mert az eszkaláció kettős érte-
lemben is fokozódik. Az eszkaláció veszedelmes politiká-
ja ölt testet mindenekelőtt azokban az akciókban, ame-
Ivek a háború területi kiterjesztését célozzák Laoszra és 
Kambodzsára. Az amerikai fenyegetések megvalósulása 
esetén hamarosan ugyanolyan megpróbáltatások várná-
nak e két ország lakosságára, m ; nt eddig a vietnami 
népre. Az eszkaláció fokozód' ,sa abban is megmutatkozik, 
hogy az amerikai csapatok kiterjesztik rusztító eszközei-
ket a VDK és Dél-Vietram elleni háborújukban: a harci 
eszközök sorába már jó ideje bevonult a napalm, és a 
növényzetet elpusztító s az emberi szervezetben is mara-
dandó kárt okozó mérgező gázok. A légierő kötelékében 
feltűntek a B—5'-es óriásbombázók. Az amerikai légika-
lózok Hanoi és Haiphong munkásnegyedeire olyan bom-
bákat szórnak, amelyek pusztító hatásukban a nemzet-
közi törvények által elítélt, hírhedt, első- és második vi-
lágháborús dum-dum golyókat is tűlha'adiák. A bombák 
a robbanásra! ezernyi apró golyót vetn°k ki magukból, 
amelyek tömegesen nyilkoliák, nyomorítják az embere-
ket. Az eszkaláció ilyen üteme mellett egyáltalán nem 
csodálatos, hogy a közelmúltban komolv formában fel-
vetődött az Egyesült Államok közvéleményében is: nem 
készül-e vajon az amerikai hadvezetés a taktikai atom-
fegyverek felmérhetetlen következményekkel járó be-
vetésére? 

A Varsói Szerződésben résztvevő szocialista országok 
nyilatkozata határozottan megá' lanít ja: az agresszió ki-
szélesítésével és kiterjesztésével Washington nem képes 
megtörni a hősiesen küzdő vietnami nép akaratát és ere-
j é t Az Egyesült Államok kormánya a szocialista közös-
ség támogatására és minden oldalú segítségére támasz-
kodó vietnami népnek az eddiginél is erősebb vissza-
vágásával találja magát szemben. A Varsói Szerződés 
tagállamai ú j r a kifejezik készségüket, hogy —> ameny-
nyiben a VDK kormánya ezt kéri — önkénteseket bocsá-
tanak rendelkezésére, és megállapítják: „a továbbiakban 
is teljes támogatást nyújtanak és minden szükséges se-
gítséget megadnak a testvéri szocialista országnak, a Viet-
nami Demokratikus Köztársaságnak, a vietnami népnek 
— gazdasági és védelmi eszközöket, technikát és szak-
embereket. Ezt a segítséget mindaddig megadják, amíg a 
Vietnami Demokratikus Köztársaságnak, a vietnami nép-
nek ar ra szüksége lesz az Imperialista támadás győzel-
mes visszaveréséhez". 

Olyan nyilatkozat ez, amelynek szaval mögött már 
eddig is tettek álltak: fogyasztási cikkek, gépek, gyári 
berendezések, gyógyszerek és — nem utolsósorban — 
fegyverek és harci eszközök. M !ndezeknek nem kis sze-
repük van abban, hogy a példátlan hősiességgel harcoló 
vietnami nép nemcsak eredményesen áll ellen a világ 
legfejlettebb ipari bázisára támaszkodó amerikai hadse-
regnek. hanem képes arra is, hogy defenzívába szorítsa 
Westmoreland ultramodern fegyverzettel rendelkező csa-
pa ta i t Az amerikai repülőknek a VDK ellen folytatott 
légiháború minden egyes napjáért nagy árat kell fizet-
niük: aligha választható ez el attól, hogy Hanoit és 
Haiphongot olyan hatékony légvédelmi berendezések és 
eszközök, olyan repülőgépek védik, amelyek a szocialista 
testvérországokból származnak. Azoknak t e h á t akik az 
amerikai State Department irodáiban a következő na-
pokban elemzik majd a szófiai nyilatkozatot, tudniok 
kell: ez komoly figyelmeztetés. A szocialista országok 
holnap is, holnapután is minden szükséges módon kifeje-
zik majd szolidaritásukat azokkal, akik a nemzetközi im-
perializmus elleni fegyveres küzdelem első vonalában 
állnak. 

A Varsói Szerződés szocialista testvérországainak 
nyilatkozata olyan időnontban született, ami-
kor a hazafiak offenzívája a városok-

ban, Dél-Vietnam területének nagyobb réoz"n 
rngvogó eredményeket ér el. A pacifikálás, 
mindaz, amire a távozó hadügyminiszter, McNa-
mara s az egyelőre még nem távozó főparancsnok, West-
moreland oly büszke volt — füstbe ment, mítosznak bi-
zonyult. Ezen az sem változtat, hogji az ország vezetői 
változatlanul háborús győzelemről beszélnek, s eközben 
nem látják, hogy olyan délibábos ábrándképeket kerget-
nek, amelyektől annál távolabb kerülnek, mennél köze-
lebbnek vélik ő k e t . . . ö k talán nem látják, nem érzik 
ezt — de az amerikai politikai életben, s Egyesült Ál-
lamok szövetségesei körében most az a folyamat megy 
végbe, amelyet a nyugati sajtó „a tények gyötrelmes át-
értékelésének" nevez Kezdik már megérteni, hogy más 
idők járnak, s még az Egyesült Államok sem képes 
győzni azzal a néppel szemben, amelyet a függetlenség, a 
szabadság, a szocializmus eszméi éltetnek, s amely a szo-
cialista szövetségi rendszer testvéri segítségére számíthat 
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lobb munkakörülmények! 
teremtenek a vasulasol nak 

Szociális berendezések 
és szolgálati lakások épülnek 

A MÁV nemcsak a vasúti szor bokáig érő vízben dol- A munkát előreláthatólag 
közlekedéshez nélkülözhetet- goztak. A múlt évben először 1969 végén fejezik be. 
len berendezéseit korszerűsí- a raktárak mellé készítettek A MÁV szegedi igazgalósá-
ti, fokozottabban úgynevezett rakodóponkokat gán kapott tájékoztatás sze-

gondot fordít a munkakő- — azaz két és fél méter szé- rint a nagyarányú korszerű-
rülmények javítására is. les betonszerkezeteket —, sítésnél már az állomáskör-

A sokmillió forint értékű amelyek segítségével a mun- zetesítés követelményeit is 
vágányépítés, a biztosító be- kások jelentősen könnyebben figyelembe veszik, kisebb 
rendezés felújítása után a rakodhatnak vagonokból. mértékben módosítják a vá-
napokban ú j csatornaháló- I,ehetőség nyílt a nehéz gányhálózatot is. 
zat építése kezdődött el, ez- fizikai munka gépesítésére Alaposan javulnak a 
úttal a Tisza-pályaudvaron. is. vasutas dolgozók szociális 
Az utóbbi években szinte ál- A nemrég kezdődött csa- körülményei, 
landóan rekord forgalmat tornázás 10—12 millió forin- Mintegy 2,4 millió forintos 
lebonyolító teherpályaudvar tos beruházással készül. Ez- költséggel Szeged-rendező-
rakterülete és csatornaháló- zel egyidőben az egész pá- pályaudvaron üzemi . kony-
zata nem felelt meg a kö- lyaudvar területét — csak- hát, a szegedi fűtőháznál és 
vetelményeknek, rossz idő- nem 10 ezer négyzetmétert a IV. számú pályafenntartá-
ben, esőben vasutasok sok- — ú j burkolattal lát ják el. si szakasznál ú j öltözőt — 

fürdőt építenek. 
Ugyancsak ú j öltözőt és 

fürdőt kapnak a rókusi és 
Tisza-pál vaud vari távközlé-
si dolgozók. 

Valamennyi émtkczcsen 
jól halad a munka: 

előreláthatólag a pályafenn-
tartási szakasz dolgozói a 
félév végén, a fűtőház dol-
gozói pedig ez év végén 
birtokukba vehetik az ú j 
szociális berendezéseket. A 
MÁV igazgatóságon azt is 
elmondták, hogy az idén 

több mint húsz szolgálati 
lakás készül: 

négy Újszegeden, négy Ró-
kuson; az Indóház téren pe-
dig modern, 16 lakásos lakó-
házat építenek. 

A szegedi igazgatóság te-
rületén eddig nem volt vas-
utas munkásszállás. A mun-
kaerőgond leküzdésére, az 
ingázó vasutasok életkörül-
ményeinek javítására néhány 
hete 

ú j munkásszálló építése 
kezdődött meg a szeged: 
vasútállomással szemben 

áz ÉVM Szegedi Tervező 
Vállalat tervei alapián négy-
emeletes, 1?0 személy elhe-
lyezésére alkalmas korszerű 
épületet emelnek — előrelát-
hatólag mintegy 7 millió fo-
rintos beruházással. A mun-
kát a MÁV szintén saját 
erőből végzi. Az elképzelé-
sek szerint két-három ,áeya« 
szobákban helyezik majd el 
az otthonuktól távol levő 
vasutas dolgozókat. 

M. I. 

Küldöttségek hazautazása 
A kommunista és munkás- MSZMP Politikai Bizottsá-

pártok konzultatív lalálko- g a n a k póttagja, Pullai Ár-
zóján részt vett delegációk . . Köznonti B i z o t t s á " 
közül szombaton elutazott p a d ' a központi B l z o t t s a = 
Budanestről az ecuadori, az titkára, Bruttyó Jar.os, a 
izraeli, a kanadai, a luxem- Köznonti Ellenőrző Bizottság 
burgi, a norvég, a svájci, a elnöke, Benke Valéria, Ka-
sz-'riai és a tunéziai párt- tona Tmre, Sándor József, a 
küldöttség. Központi Bizottság tagjai 

A delegációkat Ilku Pál, az búcsúztatták. 

Egymillió új kereső 
1971-ig 

A kormányzati és a társa-
dalmi szervek állandó fi-
gyelemmel kísérik a nők 

helyzetét, elhelyezkedésük, 
munkájuk könnyítésének le-
hetőségeit. 

Az Országos Tervhivatal 

sárnapi munkára és túlórára 
nem szabad kötelezni azokat 
a nőket, akiknek kiskorú 
gyermekeik vannak. A nők 
helyzetéről egyébként álta-
lános felmérés készül. A 

számításai szerint a mosta- Központi Nepi Ellenőrzesi 
ni ötéves tervidőszakban, Bizottság tíz fővárosi kerü-
vagyis 1966 és 1970 között létben es 12 megyeben fe-
az országban 210 000-rel nö kivizsgálja a dolgozó nők 
a foglalkoztatottak száma, s helyzetét és tapasztalatait 
mivel időközben különböző megfelelő ál 'ami forumok 
okok miatt számos munka- e l e terjeszti. (MTI) 
hely megürül, öt év alatt 
összesen több mint egymil-
lióan tudnak az országban 
elhelyezkedni, közülük 
480 000—500 000 nő. így a 
dolgozó nők aránya, ha sze-
rény m'értékben is, de to-
vább emelkedik. 1961 elején 
az összdolgozók 35,9 száza-
léka tartozott a gyengébb 
nemhez, arányuk jelenleg 38 
százalék, 1970 végére pedig 
már a negyven százalékot is 
túlhaladja. 

A fővárosban általában 
nincsenek a nőknek elhe-
lyezkedési gondjaik, még a 
szakképzetlenek is viszonylag 
könnyen álláshoz juthatnak, 
vidéken azonban — különö-
sen a szakképzetlenek elhe-
lyezkedése — még megol-
datlan, bár a fokozott ipar-
telepítés hatására ott is 

egyre több munkaalkalom 
kínálkozik. 

A hivatalos jogszabályok, 
de a vállalati kollektívák 
saját kezdeményezéseikkel is 
igyekeznek könnyebbé tenni 
a dolgozó nők munkáját . 
Nemrég jelent meg az a 
rendelkezés, amely bizonyos 
nehéz munkák ahS mentesí-
ti a nőket. A vállalati kol-
lektív szerződések pedig 
csaknem mindenütt igyekez-
nek javítani a gyermekesek 
helyzetén. A nőket foglal-
koztató legnagyobb vállala-
toknál például vállalati jog-
szabályba iktatták, hogy va-

svéd és francia 
cégekkel 

A Budavox Híradástechni-
kai RT nagyjelentőségű 
szerződéssorozatot írt alá a 
svéd Ericsson és a francia 
Sat híradástechnikai cégek-
kel licencek és berendezések 
vásárlásáról. A több mint 
10 millió dolláros szerződés-
sorozat — a legnagyobb a 
felszabadulás óta, amit a 
magyar híradástechnika kül-
földi céggel kötött — a kü-
lönféle engedélvek megszer-
zése után szombaton lépett 
életbe. 

A megállapodás értelmé-
ben az Ericsson cég a Bu-
davox rendelkezésére bo-
csátja korszerű crossbar 
rendszerű te 'e 'onközpontjá-
nak dokumentációit, gyártási 
és exportjogát, továbbá a 
gyártáshoz. szülcséges számos 
berendezést. A licenc alap-
ján a Beloiannisz gyár 1971 
—72-ben k e d i meg rendkí-
vül korszerű na"vvárosl fő-
köm ontok. a vidéki és bár-
házközportök előál'f^ását. 

Egy más'k szerződés alap-
ján a svéd cAg átadia 300 
és 960 csatornás átviteltech-
nikái berendezésinek doku-
mentációját. gyártási és ex-
nortiogát. Ezt a Te'efongyár 
kapja, így módta lesz arra. 
hogy a jelenlegi 3 és 12 csa-
tornás berenderAse't a na-
"vobb teliesítménvű. korsze-
rűbb gyártmányokra cserébe 
fel. 1170-től már ezt az ú j 
cikkét szállíthatja a Tele-
fongyár P hazai és a külföl-
di rendelőknek. 

A harmadik szerződést a 
magyar posta bizonyosaként 
(rta alá a Budavox arról, 
hogy a svéd cAg nemcsak 
licencet, hanem kész telefon-
központokat is ad a magyar 
hírközlő-hálózat fejlesztésé-
hez. 

Alkatrész 
százezer-
számra 

Somogyi Káro lyné íelvétele 

A Szegedi Kéziszerszámgyárban mintegy 180 külön-
féle alkatrész készül precíziós öntéssel. Többek között a 
sokáig hiánycikknek számító húsdaráló-késekből összesen 
három méretben mintegy 220 ezer daraoot állítanak elő. 
Az alkatrészformát először viaszból készítik el, amelyet 
azután különleges vegyi eljárásokkal kezelnek, kiéget-
nek és ebbe öntik az elektromos módszerrel olvasztott 
fémet. Képünk a formakészítés egyik fontos munkamű-
veletét, a vegyi kezelést mutat ja be. 


