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fl ruhagyári szakszervezeti bizottság terveiből 

Javítják a nők 
életkörülményeit 

Ha műszak váltáskor é r nek előnyben. A hosszabb 
az ember a Szegedi Ruha-
gyárhoz, szinte csuk lányo-
kat, asszonyokat lát a kapu-
nál — a dolgozók közel 80 
százukká nő. Nem csoda 
hát, hu ennek megfelelően 
igen fontos fe ladatnak t a r t -
ják annak a határozatnak az 
érvényesítését, amelyet a 

ideig betegállományban le-
vő nődolgozók részére — 
az üzemorvos véleményének 
kikérésével — alkalmas 
üdülőhelyen Ingyenes üdü-
lést szeretnének biztosítani. 

A szociális intézkedések 
között Igen lényeges pont, 
hogy felmérik, hány egye-

pár t Központi Bizottsága dülálló és nagycsaládos anya 
februárban hozott a dolgozó dolgozik a gyárban. Ré-
nök gazdasági és szociális 
helyzetének javítására. 

A munka mellett a csa-
lád, az otthon ezer gondja 
van az asszonyok vállán. 
Közös gondja ez az asszo- a n y a g l 
nyoknak, akárhol dolgoznak 
is. De ahol az „asszonyoké a 
gyár", az ő kezük m u n k á j á n 
múlik a termelési e redmé-
nyek jelentősebb fele, ott 
mindenkinek érdeke, hogy 
könnyebb szívvel, kevesebb 
gonddal á l l janak a gép mel-
lé. Ezért is készített részletes 
tervet a nők gondjainak 
könnyítésére a Szegedi Ru-
hagyár szakszervezett, bizott-
sága. Felmérték például, 
hogy a nők arányához ké-
pest igen kevés a közülük 
kikerül t vezető, műszakiak-
nál például csak 31 százalék 
a női vezetők a ránya és 
azoknak is alacsonyabb a 
fizetésük azonos szakkép-
zettség mellett is, mint a 
férf iaké. Általában igáz, 
hogy kevés a szakmailag jól 

szűkre minden év szeptem-
berében iskolázási segélyt 
folyósítanak, ami eddig is 
volt, de kérvényezni kellett 
és ezentúl nagyobb összegre 
számíthatnak, a csalód 

helyzetétől függően 
minimálisan 150 forintra, 
gyerekenként. Szorgalmazza 
a szakszervezet, hogy a ne-
gyedik ötéves terv során az 
üzemi bölcsődében és óvo-
dában növeljék a férőhelyek 
számát. Ugyancsak a csalá-
dosok élvezik annak a ha-
tározatnak az előnyeit is, 
hogy a lakásépítési segélynél 
vagy a szövetkezett lakáski-
utalásnál előnyben részesí-
tik őket, például visszafize-
tési kedvezményt kapnak, 
ha lakásépítési kölcsönt 
vesznek fel. A gyermek-
üdültetésnél továbbra is 
előnyben részesítik a több 

a szocmanag jur g y e r m e k e s e l a d o k g y e r e 
kepzett no dolgozo, viszont „ „ , 
a tanulásra, különösen a f i -
atalokat, győzködni sem kell, 
minden tanulási lehetőséget 
kihasználnak. 

A munkahelyi körülmé-
nyek megjaví tására tervezik 
azt is, hogy újból lesz majd 
tornaszünet, mer t bágyasztó 
meleg van a műhelytermek-
ben és azt tapasztal ják, hogy 
felfrissíti az embereke t 
Egyáltalán az egészségügyi 
szempontokra nagyobb f i -
gyelmet fordítanak. Érdekes 
például, hogy a terhes anyák 
részére „anyák iskolája" 
tanfolyamot tar tanak, amely-
hez ingyenes szakkönyvet 
biztosítanak. Eddig a gyár-
nak a szakszervezeti be-
utalókon kívül nyaranta 6 
IBUSZ-szobája volik amely-
ben 200 dolgozót tudtak egy-
egy hétig üd ültetni. Most 
szeretnék az „R"-alapból 
meg négy szoba fenntar tását 
fedezni és az üdülést 10 
napra felemelni, kikötve, 
hogy a családok részesülje-

kelt, ha indokolt egy-egy 
családból két gyereket is 
üdültetnek, szükség esetén 
térítésmentesen. 

Ugyancsak nagy segítséget 
nyúj t az asszonyoknak, hogy 
megszervezték az üzemi 
konyhán a vacsorafőzést. 
Január 1-től önköltségi áron 
ételhordóban hazavihetik a 
vacsorát, s a konyha kapa-
citása körülbelül 350—400 
vacsoraadag készítését teszi 
lehetővé. A szakszervezet 
megállapodott a ruhagyár 
közelében levő fűszerbolttal, 
hogy a gyár dolgozóinak 
rendelésere előre becsoma-
golják a kért, árut, ezzel is 
megrövidítik a bevásárlási 
időt. 

Sok mindent lehetne még 
idézni a szakszervezet rész-
letes terveiből, többek kö-
zött azt is, hogy többféle 
politikai tanfolyamot indí-
tanak a nődolgozóknak, 
vagy akár azt, hogy az 
egészségtelen munkaterme-
ket megszüntetik és 1971. 
első negyedében á tad ják az 
ú j munkatermeket , Illetve 
az ú j öltözőt és fürdőt. J e -
lentős az is, hogy a kereseti 
arányokat és besorolásokat 
változatlanul figyelemmel 
kísérik és a bérarányta lan-
ságokat igyekeznek meg-
szüntetni. Vagyis a gyárban, 
ahol a dolgozók nagy több-
sége nő, elsősorban a nők 
életkörülményeit kíséri f i-
gyelemmel a szakszervezeti 
bizottság. 

P. Sz. M. 

Gépesített 
sertéstelep 

Az ország egyik legna- i 
gyobb sertéstelepét adták út i 
rendeltetésének pénteken a 
Füzesabonyi Állami Gazda-
ságban. A gépesftett nagy-
üzem 68 millió forintos költ-
séggel épült és évente 13 600 
sertés hizlalását teszi lehe-
tővé. Számítások szerint egy | 
kilogramm sertéshús előállí-
tásához 3,6 kilogramm ta-
karmányt használnak fel. 
(MTI) 

S z a k t u d á s 
és d e m o k r a t i z m u s 

Befejeződött 
a féli egyetem 

Harkányban pénteken be-
zárta kapuit a népek bará t -
sága téli egyetem. Európá-
ban ez az egyetlen nemzet-
közi téli egyetem. Az Isme-
retgyarapítást és kellemes 
pihenést nyúj tó találkozón 
hét országból mintegy száz 
vendég vett résstt. A kéthe-
tes program során a TIT-
egyetem hallgatói — előadá-
sok, bemutatók és k i rándu-
lások révén — megismer-
kedtek hazánk gazdasági, 
társadalmi és kulturális 
helyzetével, a szocialista 
építés negyedszázadának 
eredményeivel. Megtekintet-
ték Baranya és Pécs neve-
zetességeit. 

— Aki valamit meg tud 
érteni, el tud magyarázni, 
az valóban érti ls a dolgát. 
Egykori kedves tanárunk e 
szavakkal biztatott minket 
a közös tanulásra, a lecke 
érvelő-magyarázó felmon-
dására. Gyakran hozzáté-
ve ezt a végkövetkezte-
tést is: nem az iskolának, 
hanem az életnek tanu-
lunk. 

Most is u yaló élet lec-
kéit tanulmányozvu merül 
föl emlékezetemben régi 
mondása. Képzettársítás-
ként a X. pártkongresszu-
son elhangzottakhoz. Azok-
hoz a lelibetaléló monda-
tokhoz, melyek u vezetői 
döntés és beavatás, en-
nek kapcsán pedig a szak-
értelem kérdéseit elemzik. 

„A vezető embereknek az 
a kötelességük, hogy állás-
pont jukat , döntéséi k he-
lyességét meg ls tudják 
indokolni és meggyőző ér-
veléssel, bizonyítással el 
is tud ják fogadtatni a 

munkatársaikkal . A meg-
győző érveléshez, bizonyí-
táshoz természetesen tu-
dásra, alapos felkészültség-
re, képzettségre van szük-
ség." Biszku Bélának. az 
MSZMP Politikai Bizottsá-
ga tagjának, a KB t i tká-
rának beszédéből való az 
idézet. Fontos feladutot to-
gHimaz: a vezetőnek min-
den tekintetben ismernie 
kell a maga munkaterü-
letét, s ezeknek a maga-
sabb fokú ismereteknek 
alapján meghozni döntése-
it. S a döntéseket — érvel-
ve, bizonyítva — ismertet-
nie kell a közösséggel is. 
• Vitathatat lan: ez nehe-

zebb módszer a parancsol-
gatásnál. De az üzemi kö-
zösségekben sem u proto-
kolnak, vugy a vezetői 
presztízsnek. hanem az 
életnek tanulnak. S való-
ban : a hozzáértés és a de-
mokratizmus egymást erő-
sítő párban járnak. 

S. M. 

Foglalkozások 
a téli iskolai szünetben 

Ma reggel az idei év utol- pihenéséről. Az általános is- téli táborok v á r j á k : a rad-
kolákban foglalkozásokat nótisték 42-en a dobogókői 

KISZ vezetőképző-táborba, 
20 természet járó pedig a 

só tanítási rmpjúra ülnek be , , .. , ... 
szerveznek a napkoziottho-

a tanulok az osztalyokba; n 0 K tanulóknak, elhelyezik 
december 19-től Január 7-.ig őket, étkezést biztosítanak, 
téli szünet lesz. Az iskolák tévénézést, diafiimvetítést, 
természetesen 
szerveznek a 18 napra, gon-
doskodnak a tanulók akt ív 

programokat ^ z e u m - és képtórlátegatá-
sokat terveznek. A szakszer-
vezeti művelődési otthonok-
ban a téli szünet idején pe-

Börzsönyben levő Kisirtás-
pusztára ta r t január első 
hetében. A Tisza-parti gim-
názium természetjárói a 
Blikkbe utaznak. Máshol 
klubösszejöveteleket, társas 

dagógusok ta r tanak „szolgá- foglalkozásokat szerveznek, 

Csempész 
a Wiener Walzeren 

A 777. úton ooiptók el 
A Wiener Walzer- és az 

Orient-expressz legismertebb 
„törzsvendege" hosszű ideig 
egy Nemetovics Baht i jar ne-
vű utas volt, aki hetenként 
néha többször is átruccant 
Bécsből Budapestre. Nem-
csak a vonatok személyzete, 
hanem a vámőrök is jól is-
merték, v i tá juk azonban so-
hasem volt. Csomagjaiban 
sohasem volt 4000 forintnál 
nagyobb értékű áru, így hol-
mijá t nemcsak átengedték a 
határon, de vámot sem kel-
lett fizetnie. Az illetékes 
szervek azonban már rég-
óta gyanították, hogy az 
egyébként szabályosan be-
hozott holmi haszonnal cse-
rél gazdát Magyarországon. 
Erre bizonyítékot a 117. uta-
zása alkalmával találtak. 
Kiderült, hogy az egyébként 
jugoszláv állampolgárságú 
csempész Bécsben bérelt la-
kást, és 1969. májusa óta 
kisebb tételekben összesen 
több mint 400 000 forint ér-
tékű árut hozott be és érté-
kesített Magyarországon. Ap-
ránként, 172 férfiinget, 131 
kiló fonalat, 194 szivacska-

bátot és kosztümöt, 310 
blúzt, 138 garbót, 110 ingpu-
lóyert, 61 tranzisztoros r á -
diót és több más á ru t adott 
el ismerőseinek. 

Egyik honfitársnőjének, a 
18 éves Santov Nur i jának 
szintén megtetszett az ötlet: 
Jugoszláviából ő is bekap-
csolódott a Bécs—Budapest 
ingajáratba. 

A pesti központi kerületi 
bíróság Nemetovics Bahti-
ja r t egy év és három hóna-
pi, Santov Nuri já t pedig 
nyolchónapi szabadságvesz-
tésre ítélte vám- és devi-
zabüntett miatt . Felelősségre 
vonták és megbüntet ték a 
csempészeknek azt a négy 
ügyfelét is, akik az árut át-
vették és azt haszonnal to-
vábbadták. 

Az illetékes szervek több 
más, hasonló esettel is fog-
lalkoznak. Nem kevés kül-
földi visszaél ugyanis azzal 
a lehetőséggel, hogy 4000 fo-
rintig bármikor, akár na-
ponként is, vámmentesen 
hozhat be külföldről a j án -

déktárgyat . 

latot", hogy a diákok ide is 
ellátogathassanak. Ahol le-
het, korcsolyapályát építe-
nek, s ha az időjárás nem 
szól közbe, korcsolyaverse-
nyeket és más házi ba jnok-
ságoíkat bonyolítanak le. 
Több iskolában fenyőfaün-
nepélyt tartanaik. 

pedagógusok Irányításával 
készülnek a gyulai Erkel 
Diákünnepségeikre. 

A téli szünet idején tar t -
ják szegedi és megyei kö-
zépiskolák fizikai dolgozók 
gyerekeinek bentlakásos 
egyetemi előkészítőjét. Olyan 
iskola is akad, ahol ta taro-

A középiskolák tanulóit zási munkákat folytatnak. 

4 z etső magyar 

atomreak tor 
A Központi Fizikai Kutató 

Intézet és az Izotóp Intézet 
szakemberei az utolsó simí-
tásokat végzik az elsó ma-
gyar gyártmányú a tomreak-
toron. A Budapesti Műszaki 
Egyetem területén épülő mi-
níreaiktor egyes berendezé-
seinek próbáit előrelátható-
lag ez év végén, a jövő év 
elején kezdik meg. Február-
ban pedig sor kerül majd az 
úgynevezett fizikai indításra, 
amikor is a hasadó uránt 
tartalmazó fűtőelemeket el-
helyezik a „magban". A re-
aktor 31 főnyi személyzeté-
nek vezetője Csom Gyula 
főmérnök elmondta, hogy ez 
a reaktor lényegesen kisebb 
teljesítményű (10 kilowat-
tos) lesz, mint a szovjet 
szakemberek vezetésével a 
KFKI-ban épült. Főleg ok-
tatási és kutatási célokat 
szolgál majd és az ország 
többi egyetemének is ren-
delkezésére áll. Egy „besu-
gárzó alagút" is készül hoz-
zá, amelyben az oi-vos- és 
agrármérnök hallgatók vizs-
gálhat ják növényeken, álla-
tokon a radioaktív sugárzás 
biológiai hatásait. Érdekes-
ségek: az első adag, 2,8 kilo-
gramm súlyú hasadó urán 
üzemanyag — a Szovjet-
unióból hozzúlk — négy-öt 
évig lesz elegendő. A be-
sugárzásra küldött anyagok 
30 méter hosszú. 2,5 centi-
méter átmérőjű csövön, 
emberi kéz érintése nélkül 
jutnak a laboratóriumokból 

Tovább tart a köd 
Késnek a vonatok és a buszok 

Hazánk területére sűrű, tak be. A hegyvidékről. így Nehézségeket okozott a 
áthatolhatat lan köd ereszke- Nagybátony, Ózd, Szolnok köd a Ferihegyi repülőtéren 
dett csütörtökről péntekre térségéből ennél sokkal töb- is. A meteorológiai jelentés 
Virradóra, amely a reggeli 
órákban sem szűnt meg. A 
köd nagy nehézségekel oko-
zott a köziúti ós a légiforga-
lomlban. 

A MÁV tájékoztatasa sze-
rint: a Pusztaszabolcs, Ko-
márom, Hatvan, Szolnok és 
Szob Irányából közlekedő 
vonatok 30 perc vagy még 
ennél is nagyobb késéssel 
futottak be a budapesti pá-
lyaudvarokra. 

Az Engels téri MA VAUT 
pályaudvaron kapott értesü-
lés szerint a Budapestről in-
duló autóbuszok menetrend-
szerűen indul tak az ország 
különböző pontjaira, azon-
ban a fővárosba érkező já ra-
tok félórás késéssel fu to t -

bet késtek a buszok a reg-
geli sűrű köd miatt. 

mára ls azt jelentette: 
vább tart a köd. 

to-

„Felkérjük a HM-, BM. és IM-szervekhez tartozó ked-
ves megrendelőinket, hogy 1970. évre rendelt méretes 
lábbeliket és csizmákat folyó hó 22-ig cipőszaküzle-
tünkben vegyék át. mer t az utalványokkal szövetke-
zetünknek folyó hó 24-lg bezáróan el kell számolnia 
az illetékes hatóságokkal. 

Április 4. Cipő- és Papucskészitő Szövetkezet 
cipőboltja. Szeged, Kígyó u. 3. 

a sugárzási zónába, onr 
pedig a vizsgálóterembe. 

A környezet és a reak' 
épületben dolgozók védelr 
tökéletesen megszervezték. 
0,1 négyzetméter alapterü 
tű, fél méter magas akti 
zónát — ahol az uránharí-
tás, az energiatermelés tör-
ténik — másfél méter á t í r ' -
röjű, 6,5 méter magas és két 
méter falvastagságú külön-
leges betonból készült, víz-
zel telt tartályban helyezték 
el. Az atomreaktor épületébe 
csak teljesen egészséges 
hallgatókat és oktatókat en-
gednek be. Bent tetőtől tal-
pig át kell öltözniük. és 
csak többszöri zuhanyozás 
és sugárvizsgálat után lép-
hetnek ki. A reaktor műkö-
dése során keletkezett fer-
tőzött szilárd hulladékokat a 
KÖJÁL elszállítja az izotóp-
temetőbe a folyékony- és 
légneműekei pedig a helyszí-
nen tisztítják meg. 

Czlppán György 

K i u r g t a k 
a s ó r i á s 

f e n y ő t 
A borsodi Erdő- és Fafel-

! dolgozó ÁUarrü Gazdaság a 
; í íárömhuta melletti fenyves 
erdejében pénteken kivágták 

' a Parlamentben felállítandó 
^ karácsonyfát. A zempléni 
erdőség festői szépségű „ős-
fenyveséből" választották kl 
a 15 méter magas sudár 
törzsű fenyőt. 

A fakitermelő brigád elő-
ször gondosan a törzshöz kö-
tözte a karvastagságú, 3 
méterre is kinyúló ágakat, 
majd motorusfűrésszel vág-
ták át a 20 centiméter át-
mérőjű törzset. A fenyőóri-
ást csigák segítségével eresz-
tették á földre. Előzetesen 
tűlevelű ágakból vastag „fe-
nyőpaplant" készítettek alá, 
hogy ne sérüljön meg. 

A parlamenti karácsony-
fát az erdőgazdaság dolgo-
zói. a hegyi ösvényeken kü-
lönleges jármüvei továbbí-
tották Olusztiszíkúru, ahon-
nan a budapesti 22. AKÖV 
KISZ-brigádja szállítja 
szombaton Budapestre. 


