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Szolídaiíiás 
Chilével 

Szolida-itási napot tarta-
nak ma világszerte a becsü-
letes és jószándékú embe-
rek, akik nem tűrhetik, 
hogy elveikért, igazságos 
ügyükért embertársaikat 
börtönözzék be. kínozzák 
meg rettenetes kegyetlenség-
gel. A chilei tábornokok, 
akik esküjük megszegésével 
és az alkotmány megtagadá-
sával törvénytelenül ma-
gukhoz ragadták a hatalmat, 
öthónapos rémuralmuk alatt 
25 000 embert gyilkolt k, 
meg. Működnek a koncent-
rációs táborok, amelyekben 
hazafiak és demokraták tíz-
ezrei sínylődnek. Nemrég 
érkezett a hír, hogy Pinochet 
tábornok és a fehérterror 
többi vezetői felújították és 
kibővítették a hírhedt pisa-
guai börtönt, amelyet Ne-
ruda. a chilei nép nagy 
költője énekelt meg drámai 
versekben, és amelyet a Né-
pi Egység éveiben már-már 
belepett a sivatag homokja. 
Kiszivárognak a kétségbe-
esett híradások Chaeagucó-
ból, Quiriquin, és Santa Ma-
ria-szigetéről, valamint a 
két megsemmisítő hajóról, 
Leguról és Angamosról. Aki 
ezekre az úszó börtönökre 
kerül, leszámolhat életével. 

Egy-egy szórványos hír el-
jut a világhoz a déli-sark-1 
vidék zord, örökké viharos ; 
tájairól. Itt az elkeseredés i 
szigetétől délre fekszik az a ' 
Dawson-börtönsziget, ahová 
a junta a Népi Egység veze-
tőit hurcolta. Itt rabosko-
dik Louis Corvalán, a Chi-
lei Kommunista Párt legen-
dás hírű főtitkára, a láng-
lelkű néptribun, a forradal-
márok elhivatott, hős vezé-
re, ö t a fasiszta diktatúra 
urai már régen eltettek vol-
na láb alól. ha a világ köz-
véleményének fellépése nem 
akadályozta volna meg őket 
ebben. 

Corvalán elvtárs életben 
maradása a bizonyíték, mi-
lyen hatalmas ereje van a 
szolidaritási mozgalomnak. 
A Chilei KP főtitkára ugyan 
még nincs túl a z életveszé-
lyen, de minden egyes til-
takozó távirat, minden egyes 
tiltakozó levél, amelyet a vi-
lág bármely részéből intéz-
nek a juntához, meghosszab-
bíthatja e nagyszerű forra-
dalmár életét és meghátrá-
lásra kényszerítheti a vé-
rengző tábornokokat. E z a 
tiltakozás nyitotta ki Brio-
nes. volt belügyminiszter 
bőrtönét; ez a felháborodás 
kényszerítette a diktatúra 
urait, hogy Rolando Calde-
yon volt szakszervezeti ve-
zetőt, akit követségi me-
nedékhelyén ért a golyó, a 
kórházi ápolás után vissza-
engedjék menedékhelyére! 

A világ szolidaritásának 
megvan az ereje Ezért 
határozta el a Szakszerveze-
ti Világszövetség, hogy meg-
rendezi a chilei nép igaz-
ságos ügve melletti világszo-
lidaritás napját. A fehé"ter-
ror elltni egybehangzó til-
takozás bizonyára hozzájárul 
majd ahhoz, hogy elfogja a 
forradalmárok fizikai meg-
semmisítésére törő táborno-
kok kezét 

Októberben befejeződik Szegeden 
zpregram 

Nyugalomba vonul a 1W éves szegedi gázgyár — 90 
milLó vezetéképítésekre — Gázkészülék-ellenőrzés 
Energiamérlegünk nyelve 

átbillent a szénhidrogén-
származékok javára, leg-
alábbis ezt mutatják a té-
nyek, az ország déli terüle-
tén, Csongrád, Bács és Bé-
kés megyében. A Dél-alföldi 
Gázgyártó és Szolgáltató 
Vállalat tevékenysége e há-
rom megyére terjed ki, s aa 
itt elvégzett munkákról, va-
lamint az idei tervekről tá-
jékoztatta az újságírókat dr. 
Varga János igazgató teg-
nap, hétfőn délelőtt Meg-
tudtuk a beszámolóból, hogy 
a vállalat már az elmúlt év 
végére eleget tett annak a 
kötelezettségének, amelyet a 
tervek a negyedik ötéves 
terv idejére határoztak meg 
Két évvel előbbre járunk a 
szénhidrogénre való átíérés 
programjában. 

A három megye 11 váro-
sában vezetékes gázellátást 
biztosítanak a lakosságnak, 
csak Kiskunhalason, Kalo-
csán és Szarvason nincs gáz-
vezeték. összesen 45 ezer 
lakásban használnak föld-
gázt, illetve városi gázt. 
Igen- elterjedt a palackos gáz 
is. hiszen 272 ezer fogyasz 
tót tartanak nyilván, és 20 
ezren várnak arra, hogy 
igényeiket mielőbb kielégít-
sék. A statisztikai adatok 
azt bizonyítják, hogy Csong-
rád megyében a háztartá-
sok 55.8 százaléka, Bács 
megyében 62, Békés megyé-
ben pedig 51,8 százaléka 
használ vezetékes vagy pa-
lackos gázt A vállalat ve-
zetői elmondták, hogv a ta-
nyai lakosság pébé-gázzal 
való ellátását külön is fon-
tosnak tartják, az ott élő 
fogyasztóknak tartalékpalac-
kot biztosítanak, és az ú j 
igénylőket — egyelőre Bács 
megyében — soron kívül ki-
elégítik. , 

A vezetékes gázellátásban 
Szeged kimagaslóan vezet, 
hiszen a 45 ezer fogyasztó-
ból több mint 20 ezer itt ta-
lálható, bár hozzá tartozik 
a tényekhez, hogy Szegeden 
pontosan 110 éves a gáz-
szolgáltatás. Kecskeméten 
6500, Békéscsabán 4300 la-
kásban használnak vezeté-
kes gázt. Tavaly a három 
megyében 4000 ú j lakást 
kapcsoltak be a gázfogyasz-
tók táborába, és 4800 új fo-
gyasztó kapott vezetékes 
gázt. A vállalat igazgatója 
elmondta, hogy minden reá-
lis igényt kielégítettek a la-
kosságnál, az iparban és a 
mezőgazdaságban. A laká-
sokban egyre inkább áttér-
nek a teljes gázhasználatra: 
gázzal fűtenek, főznek és 
vizet melegítenek. Egy-egy 
fogyasztó évente 1400—1500 
köbméter földgázt használ 
el, de sok régi lakásban, el-
sősorban Szegeden, csak fő-
zésre használják a gázt. 

Sainos, a propán-bután 
gázellátás még nem korlát-
lan, a 20 ezer igénylő közül 
csak 15 ezren számíthatnak 
gázpalackra 1974-ben. A pa-
lackok töltése és cseréje vi-
szont zavartalan. A nemré-
giben átadott algyői töltő-
üzem teljes kapacitását ki 
sem használják. Hamarosan 
a turistapalackok cseréjét is 
megoldják, a nagyobb cse-
retelepeken tartalékpalacko-
kat helyeznek el. Az is saj-
nálatos, hogy néhány fo-
gyasztó felületesen, gondat-
lanul kezeli a palackot, 

A műanyag cső lefektetése gyorsabb és olcsóbb. A po-
lietilén gázcsöveket hegesztéssel illesztik össze 

amelynek a következménye 
tavaly 15 robbanás volt, 
könnyebb és súlyosabb sé-
rülésekkel. A vezetékes gáz-
hálózatban 13 robbanás tör-
tént 1973-ban. A vállalat 
újabb, modern műsorokét 
vásárolt a vezetékek ellen-
őrzésére, s ellenőri csoport-
juk állandóan vizsgálja a 
hálózatot. 

Elmondták a DÉGÁZ ve-
zetői, hogy az ipar és a me-
zőgazdaság még nem hasz-
nálja ki azokat a lehetősé-
geket. amelyeket a gázszol-
gáltatás kínál. A három me-
gye évi 270 millió köbmé-
teres fogyasztásából a me-
zőgazdasági üzemek mind-
össze 10 millió köbmétert 
igényeltek. Mindenütt, 
amerre a távvezetékek el-
haladnak, könnyűszerrel 
tudnak gázt adni ipari és 
mezőgazdasági üzemeknek. 
Helyes volna — különösen 
mananság —, ha a gázolajat 
használó üzemek áttérnének 
földgázra, hiszen földgázból 
bőséges a lehetőség, míg az 
olaj egyre inkább ,aranyat 
ér". Bár az is igaz, hogy az 
ipari üzemek áttérése a szi-
lárd fűtőanyagokról a szén-
hidrogénekre megfelelő 
ütemben halad, s az emlí-
tett évi 270 millió köbméter 
gáznak közel 80 százalékát 
használják fel. Ez a gáz-
mennyiség körülbelül 14—15 
ezer vagon jó minőségű fe-
keteszénnel egyenlő. 

Szűkebb környezetünk. 
Szeged és Csongrád megye 
évi fogyasztása a múlt év-
ben 131 millió köbméter 
volt, Szegedé ebből 87 mil-
lió köbméter. Ennél sokkal 
több is lehetne, ha a sze-
gedi üzemek és intézmé-
nyek mind áttérnének a 
korszerűbb gáztüzelésre. Pa-
radoxonnak tűnik, hogy 
Szeged belvárosában éppen 
az egyetemi klinikák udva-

rai „salakdombok". Vagon-
számra hordják a szenet és 
a salakot, füstölnek és po-
rolnak. De szénnel tüzelnek 
az épitőipari szakközépisko-
lában és más iskolákban is. 
Sok új üzem létesült az el-
múlt években, de közülük 
néhol olaj fűtést vezettek be, 
holott a kerítésük mellett 
fut el a gázvezeték. Az olaj-
tüzelésű kazánokat kis költ-
séggel át lehet alakítani 
gáztüzelésre, vagy kombi-
ná't megoldást is alkalmaz-
hatnának: nyáron gázzal, 
télen olajjal. Így kerülne 
szinkronba a gáztermelés és 
a fogyasztás. Persze áren-
gedményekkel kellene ösz-

tönözni az ilyen üzemeket, : 
közöttük a textilműveket, a : 
tejipart és másokat. 

Több, érdekes tervről is 
beszámoltak a DÉGÁZ ve-
zetői: Szegeden, a város fel-
szabadulásának harminca- , 
dik évfordulójára teljes 
egészében áttérnek a föld-
gázra, s ezzel betölti hivatá-
sát az 1864. májusában fel-
épített városi gázgyár. A 110 
éves üzemet nyugdíjba kül-
dik. ünnepélyes keretek kö-
zött mondanak búcsút a 
kormos külsejű és belsejű 
gyárnak. Vezetékes gázt kap 
április negyedikére Makó is, 
bár korábban megindíthat-
ták volna az ellátást, ha a 
távvezeték időben elkészül 
Hódmezővásárhely és Makó 
között. A gázművek vezetői 
szükségesnek tartják, hogy 
Szeged földgázellátása ne 
csupán egyetlen fővezeték-
ről történjék — emiatt vol-
tak már gondok néhány hó-
nappal ezelőtt —, hanem 
egy újabb fővezeték „támo-
gassa" a várost Üjszeged fe-
lől, csak így lehetünk nyu-
godtak, hogy semmi zavar 
nem történik a gázellátás-
ban. t 

Ebben az évben a DÉGÁZ 
90 millió forint értékben kí-
ván vezetékeket építeni, bár 
a jelzett összegnek csak a 
felével rendelkezik ez idáig, 
a másik felét a tanácsoktól 
várja támogatás, illetve köl-
csön formájában. A vezeté-
kek építésénél felhasználják 
a műanyag csöveket, 3,6 ki-
lométer hosszban. Az idén 
újabb ötezer fogyasztót 
kapcsolnak be a gázellátás-
ba. Szegeden 1350 lakásba 
kötik be a gázvezetéket. A 
vállalat szakemberei meg-
kezdték szokásos ellenőrző 
kőrútjukat is, s ahol áttér-
tek a földgázra, ott átvizs-
gálják a gázkészülékeket, 
amelyért a fogyasztónak 10 
forintot kell fizetnie. 

Béke és Barátság 
Klub Szegeden 

o 
A Hazafias Népfront megyei és Szeged városi elnök-

sége már korábban döntött arról, hogy létrehozza a Béke 
és Barátság Klubot. A klub megalakítására tegnap délután 
került sor, a népfront Szeged városi székházában. 

A klub feladata, hogy időszerű nemzetközi kérdések-
ről tájékoztató előadásokat szervezzen, s hogy lehetőséget 
biztosítson tagjainak — népfrontaktivistáknak, népfront-
tisztségviselőknek és más érdeklődőknek — nemzetközi po-
litikai témájú kötetlen eszmecseréken való részvételre, to-
vábbá a nemzetköri politikai kérdésekkel foglalkozó iro-
dalom és szaklapok olvasására, tanulmányozására. A klub 
a népfront Szeged városi. Vörösmarty utcai székházában 
működik. 

Az elfogadott programtervezet szerint a klub hétfőn 
délután és este áll a tagok rendelkezésére. Itt kerül sor 
havonta általában egy alkalommal a nemzetközi politikai 
élet egy-egy fontos eseményéhez kapcsolódó előadásra is. a 
témák legjobb szakértőinek bevonásával. Emellett a hétfői 
klubnapok programjában vitaesték is szerepelnek, élmény-
beszámolókhoz, rövid, összefoglaló jellegű előadásokhoz 
kapcsolódva. 

A klub tegnapi, alakuló ülésén megválasztotta vezető-
ségét. majd elkészítette az elkövetkező hónapokra vonat-
kozó programjának tervezetét. 

J. B. Tito 
hazánkba 

látogat 
A Magyar Szocialista 

Munkáspárt Központi Bi-
zottságának és a Népköztár-
saság Elnöki Tanácsának 
meghívására Joszip Broz Ti-
to, a Jugoszláv Szocialista 
Szövetségi Köztársaság elnö-
ke, a Jugoszláv Kommunis-
ták Szövetségének elnöke és 
felesége a közeli' napokban 
baráti látogatásra a Magvar 
Nénköztársaságba érkezik. 
(MTI) 

Marchais 
Berlinben 

Erich Honeckernek, a Né-
met Szocialista Egységpárt 
Központi Bizottsága első tit-
kárának meghívására hétfőn 
az NDK fővárosába érkezett 
Georges Marchais, a Francia 
Kommunista Párt főtitkára. 

iiíiullám 
a Tiszán 

A múlt hét elején a Ma-
ros-völgyben 60—100 milli-
méter csapadék hullott, 
amelynek következtében ár-
hullámok alakultak ki a Tú-
ron, a Szamoson, a Maroson 
és a Körösökön. A várat'art 
áradások hatására Kiskörén 
elengedték a visszatart tt 
vizet, amely levonulásában 
az utóbbi három nap alatt 
közel 3 méterrel megemelte 
a Tisza vízszintjét. A feb-
ruár elsején még mínusz 14 
centiméteres vízállás teg-
napra plusz 257 centiméter-
re emelkedett Szegednél és 
még további áradás várha-
tó. 

Dr. Vágás István, az Al-
sótiszavidéki Vízügyi Igaz-
gatóság főosztályvezetője 
tegnap délután arról tájé-
koztatott, hogy készültségi 
fokozatot nem rendel el az 
igazgat 'ság a most lev nu-
ló tiszai árhullámmal kan-
csolatban. bár a hét közepé-
re várhatóan négy-négy és 
fél méterre emelkedik a Ti-
sza vízszintje, s ezt a ma-
gasságot pár naoig megtart-
ja. Szolnok fölött is van a 
Tiszán kisebb árhullám, 
amely a jelenlegivel nem 
találkozik. Lényegében a 
Maros és a Körösök vize 
szaladt most le a Tiszán. 

Immár harmadik eszten-
deje, hogy tavaszt élvezünk 
a télben és csapadékkal 
most is adós a természet. 
Belvíz nincs és nem volt, 
éppen ezért a fehér-tói hal-
gazdaság máris vizet kér a 
Tiszából. Tavaly okt 'ber 'ta 
január végéig mintegy 50 
milliméter csapadékkal 'ar-
tozik" a termés et. Na-
gyobb a z adóssága S e e ' és 
Makó környéken. E't véve 
alapul, az ATI VÍZIG m ris 
felkészült, hogy szükség 
szerint vizet szolgáltasson a 
területén fekvő mezőgazda-
sági üzemeknek, ha tovább* 
ra is tartós lesz a csapa-
dékhiány. 


