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SZERDA 

Megjelenik hétfő kivéte-
lével mindennap, hétköz-

nap 8. vasárnap 12 
oldalon. 

ARA: 80 FILLÉR 

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 

Kilenc hónap mérlege 
Ipari termelés, kereskedelmi forgalom 

A Központi Statisztikai Hivatal adatai 
szerint az ev első -háromneevedében a bel-
földi és külföldi kereslet változatlan 
élénksége jellemezte a néoeazdasáe feilő-
dését. s a lakosság ellátása iavult. A szo-
cialista ipar hét százalékkal többet ter-
melt. mint a múlt év hasonló időszakában. 
Valamennvi ipari ágazat többet termelt, 
mint tavaly ilvenkor. Az átlagosnál gyor-
sabban különösen a veaviDar és a gép-
ipar növelte termelését. 14. illetve 9 szá-
zalékkal. A bánvászat 2.8. a kohászat 5.5. 
a könnyűipar 7.3 százalékkal termelt töb-
bet, mint a múl év első kilenc hónapiá-
ban. Az építőanvagipar termelése 3.4. ezen 
belül a cementtermelés 4 százalékkal ha-

ladta meg a tavalyi 6zintet. 
Az eltelt háromnegyed évben a mező-

gazdasági üzentek a fontosabb vágóálla-
tokból és állati termékekből ugvananv-
nvit értékesítettek, mint egv évvel ez-
előtt. ezen belül azonban az első félévben 
az értékesítés fi százalékkal kevesebb, a 
harmadik negyedévben 12 százalékkal több 
volt, mint 1969 azonos időszakában. 

A lakosságnak 10.8 százalékkal . több 
pénzt -fizettek ki. mint 1969 eisö három-
negyedében. kilenc hónap alatt a kiske-
reskedelem körülbelül százmilliárd forin-
tos forgalmat bonyolított le. 11.1 milliárd 
forinttal nagyobbat, mint tavaly ilvenkor. 
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Plenáris ules 
a DlVSZ-kongresszuson 

0 munkabizottságok beszámolói 
Kedden az építők Rózsa port nevében Nour Mohd mok haladó fiataljainak in-

Ferenc székházában folytatta Osman szudáni küldött kért dokínai szolidaritási konfe-
tanácskozását a Demokra- szót. Elmondotta: a felszóla- j a i a t MeeünneDÍit a la-
tikus Ifjúsági Világszövetség lók egyöntetűen elitélték az i e n c i a l a l - Megünneplik a ia 
VIII. kongresszusa. A plená- amerikaiak vietnami, laoszi. o s z ' n®D füesetlensegének 
r i s ülésen 12 munkabizott- kambodzsai agresszióiét. El- kikiáltását, valamint Kam-
ság képviselői számoltak be határozták, hogv december bodzsa nemzeti napját, 
négynapos tanácskozásuk. 20-án. a Dél-vietnami Nem- Az európai biztonság meg-
széles körű eszmecseréik ta- zeti Felszabadítás!"'' Frortt teremtéséből tanácskozó székT" 
pasztalalairöl. s előteriesz- megalakulásának évforduló- ,ció munkáját Jan Pawlak 
tették a szekciók végső for- ján világszerte szolidaritási 
mába öntött határozati ja- megmozdulásokat szervez-

lengyel küldött ismertette. A 
bizottság határozatban ítélte 

vaslatalt. 
Az indokínai népek har-

cával foglalkozó munkacso-

nek. Jövő esztendei esemé- el azt. az imperialista politi-
nyek közé tartozik még: ösz-
szehívják az Egyesült Álla-

Helytá l lás 
a „víznyomott" földeken 

kát. amely — elsősorban — 
a NATO segítségével Európa 
megosztottságának szentesí-

' tésére törekszik. A határozat 
kimondja: a haladó, demok-
ratikus ifjúság tűrhetetlen- A magyar 
nek tartja, hogy Spanyolor- j munkás-paraszt 

Somogyi K á r o l y n é felvétele 

NOVEMBER 7-E TISZTELETÉRE. A Naí#v Októberi Szocialista Forradalom évfor-
dulóiának tiszteletére Szeged is ünnepi díszt ölt. Az üzemekben, hivatalokban és 
intézményekben készülnek a dekorációk. Képünkön: a textilművek Lenin-kepét, 
a munkáshatalomért rohamra induló vöröskatonákról készült raizokat is elhelyez 

a gyár homlokzatán 

Tovább kell javítani a dolgozó nők 
gazdasági és szociális helyzetét 

Tájékoztató a Szeged városi tanács vb előtt 
a kormányrendelet végrehajtásáról 

Csongrádban sohasem kö-
vetelt olyan emberfeletti 
küzdelmet az őszi mezőgaz-
dasági munka, mint az idén. 

A legnehezebb a dolguk a 
szántó traktorosoknak. 

30 000 hold olyan ..víznyo-
mott" föld van a megye ha-
tárában amelyet kétszeres 
elemi csapás — belvíz és ár- r 
víz — pusztított. Végig a j 
Tisza és a Maros mentén, a 
Hármas-Körös torkolati tér- j 
ségében a töltések mindkét [ 
oldalán kiterjedt területetj 
árasztottak el június—július 
hónapban a fakadó vizek. 
Ügy összetömítették a talajt, 
hogy most a szó igazi értel-
mében 

már két hónapja alig volt 
pihenőnapjuk. 

Mégis vállalják a rendkívül 
nehéz munkát, s nem csu-
pán a többletkeresetért, ha-
nem becsületből. Ugyanúgy, 
mint a nyáron a gátakon, a 
nagy árvízi védekezés ide-
jén. mo6t is éjt nappallá té-
ve dolgoznak. (MTI) 

szagban. Portugáliában és 
Görögországban még ma is 
olyan fasiszta rendszerek 
vannak, amelyek a legele-
mibb szabadságjogoktól is 
megfosztják polgáraikat. 

A határozat kiemeli: az 
európai béke és biztonság 
megteremtésének érdekében 
rendkívül ielentő6 volt a finn 
kormánynak az a kezdemé-
nyezése. hogy a közeli jövő-
ben hívják össze az európai 
államok konferenciáját. 

a kiemelkedők közé tarto-
zik: 70 százalékos. Ez azt 
jelenti, hogy Szegeden mint-
egy 32 ezer nő dolgozik, s 
az elmúlt tíz esztendő alatti 
fejlődés a nők foglalkozta-
tottságában 40 százalékos. 
Nagyobb részüket az ipar al-
kalmazza, százalékarányban 
azonban a kereskedelemben 
vannak többségben. A szak-
munkásoknak körülbelül 

.., . , .,, .. egynegyede nő, a szakmun-
A tajekoztato megallapit- kástanulóknak pedig valami-

forradalmi 
kormány 

1013/1970. Korm. sz. határo-
zata fontos előírásokat tar-
talmaz a nők gazdasági és 
szociális helyzetének javí-
tásáról. A Szeged városi ta-
nács végrehajtó bizottsága 
tegnapi ülésén megtárgyal-
ta azt a jelentést, melyet a 
munkaügyi osztály erről a 
témáról benyújtott, 

ja, hogy Szeged lakosságá-
nak 52,8 százaléka nő és kö-
zülük 39 ezer 300-an tartoz-
nak a munkaképes korúak 
közé. Foglalkoztatottságuk 
az országos adatok között is 

vei több mint 36 százalé-
ka. 

Az adatok azt bizonyít-
ják, hogy Szegeden biztosí-
tott a nök foglalkoztatottsá-
ga, de egyúttal nagy gond, 
hogy mintegy 10 ezer leány 
és asszony három műszak-

i ban, 12 ezer pedig két mű-
í szakban dolgozik. 
| Továbbra is sok a tenni-
I való a munkakörülmények, a 
munkafeltételek javításában. 
A nök nagy arányú foglal-
koztatása megköveteli, hogy 
még gyorsabban folytassuk a 

Tíz évvel kezdődött meg eladásból származó bevétele- némileg gátolja az a tény, gépesítést, számoljuk fel az 
szervezetten azoknak a álla- ket lakásépítésre, javításra hogy a megvételre felhívott egészégre ártalmas munka-
mi házingatlanoknak az ér- használhatják. A megyében bérlőnek 90 nap áll rendel- körök technikai elmaradott-
tékesítése, amelyekről egy a városgazdálkodási vállala- kezésére, hogy nyilatkozzon ságát, csökkentsük. vagy 
1959-es kormányrendelet tok és községi tanácsok ke- szándékáról, s újabb 90 nap. szüntessük meg a foglalko-
rendelkezett. Az elmúlt év- zében levő ingatlanoknak 90 hogy megkösse az adásvételi 2ási ártalmakat. Mind több 
tizedben Csongrád megyében százaléka olyan, hogy a meg- szerződést, s az is, hogy az lehetőséget kell biztosítani 

hősies helytállást követel a a helyi- tanácsok összesen határozott egytucat bérle- utóbbi időben alaposan meg-

• 

Állami házak - magánkézbe 

szántás. 
< 

A szentesi, a csongrádi és a 
makói tsz-ek folyó menti s z i n t « valamennyit 

, ,, , , saroltak, 
tablaiban a hallatlan erófe- i 

1291 kisebb lakásingatlant mértvnél 
jelöltek ki eladásra. Az ezek- tartalmaz, 
ben levő bérlemények közül egyéb kizáró okok is az 

megvá- 1969-es kormányrendeletben, 

kevesebb lakást emelkedtek az eladási árak. 
de mivel vannak 

6zítések .ellenére is gyakran 
5—6 holdat kénytelenek ki-
hagyni. annyira „szurkos", 
összepréselődött a talaj. 

A megerőltetés következ-
tében sorra meghibásodnak 
a traktorok, az ekék. és kez-
denek elfáradni, kimerülni 
az emberek is. Ez nem is 
csoda, hiszen 

sárolták, átlagosan 21 ezer ezeknek csak 31 százalékát 
lehet eladásra kijelölni. 

A jelenlegi helyzet — 
ahogy a megyei tanács vég-
rehajtó bizottságának tegna-
pi, keddi ülésén elh 

Tavaly új rendelet jelent 
meg, s ez nagyobb lehetősé-
get adott azoknak, akik há-
zat akarnak vásárolni, egy-
ben könnyebbséget jelent a 
fenntartóknak is, akiknek a 

arra, hogy elegendő munka-
hely álljon rendelkezésre a 1470 kijelölt bérleménnyel 

számolva, a tanácsoknak, il-
letve városgazdálkodási vál-
lalatoknak az állami házin-
gatlanok eladásából 45 mil-
lió forint bevételük lehetne 
ideális eseben, s ebből —. ha 
a pénzt lakásépítésre fordí-
tanák — mintegy 200 új ál-

— az, hogy a tanácsólf már lami lakással tudnák segite- , . , . , 
88 épület kijelölését jóvá- ni a rászorulókat. A szegedi | a kormanyhatarozat ertelme-

kevés lakást magúkba fog- hagyták, most van folyamat- járásban például a? eladásra ben fokozatosan javíthas-
laló ériületek gondozása nem bau 309 ingatlan ügye, s kijelölhető ingatlanok közül s u k . szemléletbeli torzuláso-

" , * v« 'uwu»n még nem foglalkoztak ér- — őszesen 135 van — edjlig fc . , , k ü z d e n i , 
volt gazdasagos. Különösen d e m b e n 9 1 i n g a t l a n SOrsával. 17-nek a kijelölését hagyták ! l \ Le k e U k u - d e n i • W 
az serkenti az eddigi gazda- E g y év alatt tehát sok min- jóva a tanácsok, s ebből például tarthatatlan az a 
kat az értékesítésre, hogy az den történt, bár az eladást ötöt-el is-.adtak . már,. 1 helyzet,, hogy a legtöbb mun-

káltató még ma is elzárkó-
zik terhes nők felvételétől 
még abban az esetbén is, 
ha ez számukra létkérdést, 
jelent. Még mindig csekély 
a nők aránya a vezető mun-
kakörökben és a férfiakkal 
azonos munkáért legtöbb 
munkahelyen ma is alacso-
nyabb bért kapnak. 

Szegeden a foglalkozta-
tott nőknek már H2 száza-
léka dolgozik csökkentett 
munkaidőben. A további 
munkaidő-csökkentés ' e l ső-
sorban a kereskedelemben, 
az egészégügyi munkahe-
lyeken és a szolgáltatásban 
időszerű, ahol mintegy , S—7 
ezer nő élvezhetné ennek 
előnyeit. 

A dolgozó nök életkörül-
ményeit lényegesen befolyá-
solják a szociális és gyer-
mekintézmények. Elsősorban 
a bölcsődék és óvodák fel-
ügyeleti és foglalkoztatási 
idején kellene változtatni; 
mert kevésbé igazodik az 
üzemi műszakbeosztások-
hoz. Sok gondot jelent a 
dolgozó asszonyoknak a 
gyermekek étkeztetésének; 
megszervezése is. minthogy, 
az óvodai és iskolai napkö-i 
zis ellátás egyelőre csali1 

részben biztosítja az igé-
nyeket. Minthogy a gyer-
mekintézmények bővítését a 

sokgyermekes anyáknak, az tanács saját erőből képtelen 
idősebb, vagy egészségi álla-
potuk miatt csak könnyű fi-
zikai munkára alkalmas 
nőknek. 

Hogy a dolgozó nök gaz-
dasági és szociális helyzetét 

megoldani, a jövőben /oko-
zottabb mértékben kell 
apellálni az. érdekelt üze-
mek anyagi erejére is. Ha-
sonlóképpen fontos a nök 
háztartási munkáját meg-
könnyítő szolgáltatások fej-
lesztése, a kereskedelmi el-
látás javítása, a vásárlás 
megkönnyítése, a vendéglá-
tó iparnak a kózreműködé-
se. 


