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Laoszi Hazafias Front Párt ja 
Központi Bizottsága elnöké-

A munkások érdekében A chilei 
külügyminiszter 

„Összkomfortos" munkahely — Lakásépítési alap J][(jfjjj||{||| Villamosított gátőrházak 
Ahol megfelelő körülmé-

nyeket biztosítanak a mun-
kához, ott szivesebben dol-
goznak az emberek, szebbek 
a gazdasági eredmények. Az 
sem titok, hogy a korszerű, 
„összkomfortos" munkahe-
lyek ma már inkább vonz-
zák a jelentkezőket, a pá-
lyájuk kezdeten álló fiatalo-
kat, mint az elhanyagolt, a 
kor követelményeire nem 
sokat adó gyárak, üzemek. 
Csongrád megyében, Szege-
den a legtöbb nagyvállalat 
— de kisüzem is — idejé-
ben telismerte ezt az alap-
vető igényt. Évről évre te-
kintélyesebb összeget szán-
nak a munkakörülmények 
megjavítására, a méltóbb 
öltözők, fürdők, pihenőhe-
lyek építésére. 

Hosszú évek tervezgetése 
után úgy tűnik, a Tisza Bú-
toripari Vállalat szegedi 
gyáregységének sorsa is jó 
úton jár: megkezdődött az 
új telep építése a volt ser-
téshizlalda. területén, a ju-
taárugyárral szemben. A 30 
millió forintos beruházás 
jól halad, a szegedi építő-
ipari technikum diákjai-
nak. segítsége révén, négy 
vasvázas csarnok falai áll-
nak, kettő pedig tető alá ke-
rült. .lövöre megépülnek az 
öltözők, fürdók. A m i n t a 
szegedi gyár vezetője el-
mondotta — az új csarno-
kokban összehasonlíthatat-
lanul kényelmesebb, tága-
sabb szociális berendezések 
váriak majd a munkásokat; 
amikor az új bútorgyár tel-
jesen elkészül, régi gondja 
oldódik meg a kollektívá-
nak. 

A MAV is azok közé a 
munkaadók közé tartozik, 
amely az utóbbi időben fo-
kozott gondot fordít dolgo-
zóira. Az elmúlt két évben 
jelentősen nőtt a vasutasok 
fizetése, s megkezdődött az 
elavult berendezések átépí-

tése, felújítása. A MÁy sze-
gedi igazgatósága az idén 
több mint 13 millió forintot 
költ Csongrád megyében új 
öltözők, mosdók, melegedők 
építésére, felújítására. S z e n -
tesen például csatornázzák 
az állomást, s teljes szociá-
lis kombinátot adnak át 
rendeltetésének. Szegeden, 
az átrakó pályaudvar szom-
szédságában új szolgálati la-
kásokat készítenek, amelye-
ket előreláthatólag szeptem-
berben vehetnek birtokba o 
családos vasutas dolgozók. 
Mivel a pályaudvarokon 
mind nagyobb a forgalom, a 
csomagok szállítása, a rako-
dás nagy fizikai megterhe-
lést okoz az embereknek. A 
jövőben ezen is segítenek: 
alkalmas kisgépeket, emelő-
villás targoncákat vásárol-
nak, s állítanak munkába 
Szeged állomáson, a Tisza 
pályaudvaron, a nagy for-
galmú csomópontokon. 

Az Alsótiszavidéki Víz-
ügyi Igazgatóság sokrétű 
szociális programot dolgo-
zo t t ki . Az idén átadják 
rendeltetésének a több mint 
25 millió forintos beruhá-
zással épült tápéi szociális 
épületet, ahol 180 ember 
számára lesz kényelmes öl-
töző, fürdő és száz férőhe-
lyes munkásszállás, amely 
szinte szállodának is beillik. 
A lakók négyágyas szobák-
ban pihenhetnek, kényelmü-
ket központi fűtés, hideg-, 
melegvíz-szolgáltatás. tár-
salgó szolgálja. Még ennél 
is nagyobb figyelmet érde-
mel az igazgatóság korszerű-
sítő akciója, amelynek során 
több mint száz. lakott hely-
től távol fekvő gátőrházat 
villamosítanak, látnak el 
vízvezetékkel. Csupán az 
átépítés 3 és fél millió fo-
rintbe kerül, a villany és a 
víz házakhoz vezetése pedig 
másfél millióba. Néhány 
gátőrházban már „nyugdí-

jazták" a petróleumlámpá-
kat és kigyulladt a villany, 
a munka nagyobb része 
azonban hátravan. A gátőr-
ház-korszerűsítő akció nyo-
mán több mint száz víz-
ügyi dolgozó és családja ke-
rül egyik napról a másikra 
jobb életkörülmények közé. 

Az igazgatóság ezenkívül 
jobban segíti fiatal dolgozó-
it, például a KISZ-korban 
levő családosok lakásépítke-
zésének támogatására 200 
ezer forintos alapot létesí-
tettek. A szakszervezeti ta-
nács javaslatára vállalati 
támogatással építenek tár-
sasházakat: az első hatlaká-
sos ház alapozása megkez-
dődött. A kivitelezést a víz-
ügyi vállalat saját épitöbri-
gádja vállalta" el. s ezzel — 
ismerve a jelenlegi építő-
ipari helyzetet —, a legna-
gyobb támogatást adta az 
otthont rakóknaik. 

A hazánkban járt Clodo-
miro Almeyda Medina, a hi-
vatalos baráti látogatáson 
Bulgáriában tartózkodó chi-
lei külügyminiszter szerdán 
délelőtt megkezdte tárgyalá-
sait Ivan Basev bolgár kül-
ügyminiszterrel. A megbeszé-
léseken mindenekelőtt a két 
ország közötti kapcsolatok 
fejlesztéséről cserélték ki né-
zeteiket, s áttekintették a je-
lenlegi világpolitikai helyze-
tet. 

A chilei külügyminisztert 
fogadta Todor Zsivkov, a 
BKP Központi Bizottságának 
első titkára, az ország mi-
niszterelnöke. 

* 
Chile és a Mongol Nép-

köztársaság diplomáciai kap-
csolatokat létesített egymás-
sal — jelentették be Santia-
góban. Az erről szóló ok-
mányt a két ország buka-
resti nagykövete írta alá. 

Vietnami hazafiak 
szabadon bocsátása 

A VNA jelenti: 
1 ,„A Quang Tri dél-vietna-
mi tartomány északi részé-
ben harcoló népi felszabadító 
fegyveres erők parancsnok-
sága napiparancsban rendel-
te el. hogy a tartomány észa-
ki részein harcoló népi fel-
szabadító fegyveres erők jú-
nius 4-én 0 órától 24 óráig 
szüntessenek be minden szá-
razföldi, tengeri és légi had-
műveletet azon a tüzszüneti 
övezeten belül, amelyet a 
vietnami hírügynökség má-
jus 13-i nyilatkozata határo-

zott meg annak érdekében, 
hogy biztosítsák az ameri-
kaiak és saigoniak által Dél-
Vietnamban jogellenesen 
fogvatartott .vietnami haza-
fiak biztonságát, akikkel 
kapcsolatban az amerikaiak 
és a saigoniak is beleegyez-
tek, hogy június 4-én felté-
tel nélkül szabadon engedik 
őket". 

Hanoiban egyébként szer-
dán este hozták nyilvános-
ságra azt a vietnami—laoszi 
közös közleményt, amelyet 
Szuíanuvoung hercegnek, a 

Vasbetonból 
Szeged Belvárosában két ú j középmagas ház épül 

látványos gyorsasággal. Az Országos Kőolaj- és Gázipar! 

Tröszt megrendelésére a DÉLÉP a Roosevelt téren és a 

Kígyó utcában emel olajbányász házat, az előbbiben 69, az 

utóbbiban 42 család számára. A Kígyó utcai épületben ezén 

kívül az MTESZ új központja is helyet kap majd. 

Emléktáblát avattak 
az árvíz évfordulóján 

Tanácshozás az országgyűlés 
következő Ülésszakáról 

Szerdán a Parlamentben 
értekezletet tartottak az or-
szággyűlés tisztségviselői, ál-
landó bizottságainak elnö-
kei, valamint a megyei kép-
viselőcsoportok vezetői. A 
tanácskozáson — amelyen 
részt vett az országgyűlés 
két alelnöke, Varga Gábor-
né, és dr. Beresztóczy M i k -
lós is — elsőként Apró An-
tal, az országgyűlés elnöke 
tájékoztatta a képviselőket a 
Parlament soron következő 
ülésszakának programjáról, 
a bizottságok és a képviselő-
csoportok ezzel kapcsolatos 

teendőiről. Apró Antal be-
számolt azokról a jelentő-
sebb törvényjavaslatokról is, 
amelyek várhatóan még az 
év második felében az or-
szággyűlés plénuma elé ke-
rülnek. 

A tanácskozás második 
napirendi pontjaként Mada-
rast Attila pénzügyminisz-
ter-helyettes adott számot az 
1970-es állami költségvetés 
végrehajtásának főbb ta-
pasztaltairól, gazdasági hely-
zetünk elmúlt évi alakulá-
sáról. 

Puliéi Árpád 
előadása a politikai 

akadémián 
A Magyar Szocialista Mun-

káspárt Központi Bizottsá-
ga politikai akadémiájának 
előadássorozatában szerdán, 
az építők Rózsa Ferenc Mű-
velődési Házában Pullai Ár-
pád, az MSZMP Központi 
Bizottságának titkara elő-
adást tartott „Az MSZMP 
ifjúságpolitikájának néhány 
kérdése" címmel. 

Övári Miklós, a párt Köz-
ponti Bizottságának titkára 
nyitotta meg az előadást, 
amelyen részt vett politikai, 
társadalmi és kulturális éle-
tünk szártios ismert szemé? 
lyisége. 

nek és az általa vezetett la-
oszi küldöttségnek a VDK-
ban tett látogatásáról és 
Thon Duc Thang elnökkel 
folytatott tárgyalásairól ad-
tak ki. 

A közös közlemény többek 
között rámutat, hogy az 
Egyesült Államoknak be kell 
szüntetnie agresszióját, telje-
sen és feltétel nélkül kell 
kivonnia saját és szövetsé-
gesei csapatait Indokinából. 

Szerdán volt egy éve, hogy 
a Tisza vízállása tetőzött 
Szegednél. Egy esztendeje, 
hogy a víz magasan fölé 
emelkedett a város szintjé-
nek, hogy elöntéssel fenye-
gette a várost, és az Alföld 
tekintélyes részét. De a gá-
tak és védőik kitartottak. A 
város megmenekült. 

Tegnap délelőtt 11 órakor 
Vásárhelyi Pál Széchenyi té-
ren levő szobrának talapza-
tán emléktáblát lepleztek le 
a nagy Víz tetőzésének el-
fiö évfordulóján. A táblán 
szöveg : „Az elhárított árvíz-
veszedelem tetőző vízállása 
961 centiméter. 1970. június 
2." És egy vonal, amely a 
víz magasságát mutatja. 
Mintegy két méterrel a Szé-
chenyi tér aszfaltja fölött! 

A táblát a Műszaki és 
Természettudományi Egye-
sületek Szövetségének 
Csongrád megyei szervezete, 
a Magyar Hidrológiai Társa-
ság Csongrád megyei cso-
portja, a városi tanács és 
az Alsótiszavidéki Vízügyi 
Igazgatóság egyetértésével 
helyezték el a szobor talap-
zatán. Avatóbeszédet Dévény 
István, aranyokleveles mér-
nök mondott, a Magyar Hid-
rológiai Társaság Csong-
rád megyéi csoportjának el-
nöke. Beszédében kiemelte, 
hogy Vásárhelyi Pál ismer-
te "fel elsokent a szabályo-

zás szükségességét. A sza-
bályozásét, amely lehetővé 
tette a Tisza környékének 
benépesedését, megszüntette 
a Szeged környéki mocsara-
kat. A szabályozás azonban 
nem jelentett és ma sem je-
lent maradéktalan bizton-
ságot. Éberségre, szervezés-
re és munkara most is szuk-
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ség van. Mint ahogy szük-
ség volt rá az elmúlt évben 
is, amikor a víz magassága 
minden számítást felülmúlt. 
Végül ismételten köszönetet 
mondott az egész város ne-
vében a védőknek. Helytál-
lásukra. a veszélyre most 
már tápla emlékezteti az 
utókort. 
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