
V I L Á G P R O L E T Á R J A I , E G Y E S Ö L J E T E K ! 

ŰEIMAGYAR0RSZA6 
M A G Y A R S Z O C I A L I S T A M U N K Á S P Á R T L A P J A 

f i 
64. évfolyam 

10. szám 
1974. 

január 13., 
vasárnap 

Áras 
1 forint 

Tunézia 
és Líbia 
egyesül 

A hírszolgálati irodák 
szombaton gyorshírben jelen-
tették Tunézia és Líbia egye-
sülését, A két észak-afrikai 
arab ország ezután Iszlám 
Arab Köztársaság néven, 
egyetlen elnök, közös kor-
mány és alkotmány irányítá-
sa alá fog tartozni. 
• Az erről szóló nyilatkoza-
tot szombaton délután a tu-
néziai Dzserbában írta alá 
Burgiba és Kadhafi elnök. A 
két ország egyesítését jóvá-
hagyás végett népszavazásra 
bocsátják, január 18-án. 

Tunézia és Líbia egyesíté-
sét a két államfő teljes ti-
toktartással készítette elő, 
Kadhafi ugyanis magánjelle-
gűnek minősített látogatás-
ra érkezett pénteken este 
Dzserbába. Burgiba szomba-
ton délelőtt csatlakozott hoz-
zá, és délután már alá is ír-
ták a nyilatkozatot. 

A váratlan lépés általános 
meglepetést "keltett, hiszen 
Burgiba egy évvel ezelőtt 
hangoztatta, az igazi egység 
eléréséhez „talán évszázadok 
is kellenek". 

Módosításra várnak 
a kollektív szerződések 

. Tapasztalatok a KSZV-nél 
Természetesen nem tör- évvel ezelőtt összevonták a 

vényszerű a vállalatok kol- rostkikészítővel. Akkor ké-
lektív szerződéseit minden szítettek egy kiegészítő füg-
esztendőben kicserélni, meg-»geléket az érvényes kollek-
változtatni. A legutóbbit öt 
esztendőre készítették, s 
azok alapjaikban megfelel-
nek, legfeljebb a következő 
ötéves tervidőszakban vár-
nak lényegesebb változta-
tásra. Mégis érdemes foglal-
kozni a kollektív szerződé-
sekkel, hiszen vannak olyan 
vállalatok, tények, amelyek 
időszerűvé teszik néhány te-
rületen a módosítást! A 
Kenderfonó és Szövőipari 
Vállalat sajátos körülmé-
nyek közé került, így a kol-
lektív szerződésük is na-
gyobb figyelmet érdemel. 

Munkahelyek 
sajátosságai 

A KSZV azért 
többi vállalattól, 

tér e! 
mert két 

Jubileumi év után 

h i MHSZ munkájának 
eredményei 

Jubileumi esztendőt zárt a 
.Magyar Honvédelmi Szövet-
ség. amely 1973-ban ünne-
pelte megalakulásának 25. 
évfordulóját. Ennek főbb ta-
pasztalatairól és a szövetség 
előtt álló további feladatok-
ból nyilatkozott Kiss Lajos 
vezérőrnagy, az MHSZ főtit-
kára. Egyebek között megál-
lapította: 

— Jóleső érzéssel mondha-
tom, hogy a sok munkával 
párosult, számunkra ünnepi 
1973-as esztendő úi sikere-
ket. figyelemre méltó ered-
ményeket hozott. Szövetsé-
günk életének e kiemelkedő 
időszaka nagy érdeklődést 
váltott ki országszerte. 

Jól szolgálta a jubileum 
nemzetközi kapcsolataink 
erősítését, még szorosabbra 
fűzését, eteősorban a szocia-
lista országok testvérszerve-
zeteivel. de a világ különbö-
ző államainak sportolóival is. 

— A párt-, állami és tár-
sadalmi szervektől, az üze-
mektől. vállalatoktól, intéz-
ményektől, termelőszövetke-
zetektől, a fegyveres testü-
letektől kapott erkölcsi, po-
litikai és anyagi támogatás 
jelentősen növekedett. 
Örömmel számolhatok be ar-
ról is, hogy a megyei és já-
rási vezetőségeknél, szövet-
ségünk több ezer szakági 
klubjában növekedett az ön-
állóság. gazdagodtak a füg-
getlenített dolgozók és az 
aktivisták politikai, szakmai 
ismeretei. Ennek eredménye-
ként magasabb színvonalon 
és következetesebben telje-
sítették a katonai elő- és 
Utóképzést, a hazafias hon-
védelmi nevelés terén, vala-
mint a honvédelmi sportok 

kiszélesítésére és fejlesztésé-
re kapott feladataikat. 

— Az MHSZ-klubok — 
mint a szövetség társadalmi 
bázisai — döntő többségük-
ben a hazafias honvédelmi 
nevelés, az elő- és utókép-
zés, a honvédelmi sportok 
központjává váltak. A klu-
bok szakemberekkel és esz-
közökkel segítették — és ezt 
teszik a jövőben is — az is-
kolákban. a KISZ I f jú Gár-
da-szakaszainál, az úttörő-
csapatoknál, a honvédelmi 
oktató és nevelő tevékeny-
séget. A tanácsok, a gazda-
sági egységek zöme növekvő 
mértékű anyagi segítséggel 
járult hozzá munkánk fel-
tételeinek javításához. En-
nek az anyagi segítségnek 
is. de az MHSZ-dolgozók, 
-klubtagok és a feladataink 
végrehajtását lelkesen t á . 
mogatók munkájának kö-
szönhető, hogy csupán az 
utóbbi két esztendőben több 
mint 70 korszerűen felsze-
relt kiképzési és sportbázist 
adtunk át rendeltetésének. 

— A most kezdődött esz-
tendőről még annyit, hogy 
eseményekben ez is gazdag-
nak ígérkezik. Ezúttal első 
alkalommal hazánkban ren-
dezik meg az ejtőernyős-vi-
lágbajnokságot. Ugyancsak 
Magyarország lesz a színhe-
lye a „Testvériség—barát-
ság" komplex nemzetközi rá-
diósversenynek, valamint a 
szocialista országok nemzet-
közi műrepülő felkészítő-
versenyének. 1974-ben is — 
az előző évekhez hasonlóan 
— számos, külföldön sorra 
kerülő nemzetközi verse-
nyen vesznek majd részt 
sportolóink — fejezte be 
nyilatkozatát a főtitkár. 

tív szerződéshez, amely ér-
vényben volt mindaddig, 
amíg megszületett a végle-
ges szerződés. Ez a kollektív 
szerződés 1973. január 1-től 
1975. december 31-ig szól. 
Harkai Vilmos* a vállalati 
szakszervezeti tanács titkára 
elmondta, hogy végered-
ményben minden esztendő-
ben át kell vizsgálniuk a 
kollektív szerződést, mert a 
munkahelyi sajátosságok 
változása olykor változtatást 
igényel a szerződésekben is. 

Az összevont nagyvállalat 
régebben kialakított kollek-
tív szerződése kiállta a pró-
bát. A központ és a hat 
gyártelep önálló függelékben 
rendezi a maga sajátossága-
i t Különben már most ké-
szülnek a kollektív szerző-
dések módosítására. A gaz-
dasági vezetők beszámolnak 
arról, hogy milyen tapaszta-
latokat szereztek az elmúlt 
esztendőben, s mit tar taná-
nak szükségesnek változta-
tásra. Ezután következnek a 
termelési tanácskozások, ahol 
a dolgozók ís elmondják vé-
leményeiket javaslataikat 
és csak a „visszatért" gon-
dolatok után kezd munkába 
a szakszervezeti tanács mel-
lett működő bizottság. 

Változó 
rendelkezések 

A vállalatok alaptörvényét 
befolyásolják azok a rendel-
kezések, amelyek év közben 
látnak napvilágot. A KSZV 
szakszervezeti tisztségviselői 
úgy értékelik kollektív szer-
ződésüket hogy az megfele-
lően betölti f e lada tá t be-
tartják a gazdasági vezetők 
és a dolgozók is. Nyilván-
valóan vannak olyan alap-
vető dolgok, amelyek na-
gyobb- érdeklődést váltanak 
ki a dolgozók részéről: a 
bérpolitikai intézkedések, 
munkaügyi szabályok, túl-
órák helyzete, a szabadságo-
lás rendje, a csökkent mun-
kaképességűek elhelyezése 
és keresete stb. De e téren 
sem tapasztaltak a szakszer-
vezeti vezetők semmilyen 
visszásságot. 

Leggyakrabban a változó 
rendeletek és a vállalatnál 
megvalósuló üzem- és mun-
kaszervezési határozatok, át-
szervezések követelnek mó-
dosítást a kollektív szerző-
désben, vagy annak vala-
mely függelékében. Nemré-
giben például a KSZV-nél is 

történtek átcsoportosítások, 
hiszen a központi gépműhe-
lyük most az újszegedi szö-
vőüzem kebelébe került, de 
más elveket kívánnak kö-
vetni az étkeztetési hozzájá-
rulásban, a lakásépítkezések 
támogatásában és más egye-
bekben. 

Nyereségelosztás, 
lakáskérdések 

A nagyvállalat gazdasági 
terveiben meghatározták, 
hogy évente legalább kétheti 
fizetésnek megfelelő összeget 
osztanak a részesedési alap-
ból. A kollektív szerződésbe 
nyilvánvalóan hosszú távra 
pontos összeget ném rögzít-
hetnek, hiszen a gazdasági 
eredményeket az adott esz-
tendőben érvényesülő elő-
nyös és hátrányos tények 
befolyásolják. Az elosztási 
elveket már pontosan körül-
í r ja a kollektív szerződés. A 
lakásépítési hozzájárulás 
összege, de a támogatás mó-
dozatai ugyancsak változott 
az elmúlt években. Erről é r -
demes néhány adatot is 
közreadni. 

A KSZV korábban csak a 
részesedési alapból tartalé-
kolt évi 200 ezer forintot, a 
dolgozók lakásépítkezéseinek 
támogatására. Az elmúlt év-
ben már változott a helyzet, 
hiszen a részesedési alapból 
többet félretesznek, és a 
gyárak önállóan döntenek az 
elosztásról. De a felújítási 
alapból is támogatják a dol-
gozókat. Tavaly a szakszer-
vezetek 5 dolgozót, az i f jú -
sági szervezet pedig négy 
dolgozót javasolt munkásla-
kás-akcióra. Ketten már be 
is költöztek az ú j otthonuk-
ba, s a vállalat számukra 
100 ezer forint kamatmentes 
hitelt adott. Ilyen célra kü-
lönben 600—700 ezer forint-
tal rendelkezik a vállalat, 
összesen, amióta a vállala-
toknak módjukban van tá-
mogatni munkásaikat, hogy 
azok megoldják lakáskérdé-
süket, 154-en kaptak hitelt 
munkahelyüktől. 

A most sorra kerülő ter-
melési tanácskozásokon a 
dolgozóknak lehetőségük 
lesz véleményt mondani az 
érvényben levő kollektív 
szerződésről, és javaslatokat 
is tehetnek módosításra. A 
kenderípar vállalatainak 
dolgozói februárban és már-
ciusban értékelik munkahe-
lyük alaptörvényét. Ezek a 
tanácskozások igen jó alkal-
mat adnak arra is, hogy to-
vább szélesedjék az üzemi 
demokrácia. 

Búzakalász 
januárban 

Mindenképpen szokatlan látvány január eiső felében 
— ha hó nincsen, akkor is —, hogy kalászt ha j t a búza. 
A szegedi gabonatermesztési kutató intézet kiszombori kí-
sérleti telepén, az üvegházakban most keresztezik a külön-
böző búzákat, hogy továbbtermesztésre alkalmas fa j tákat 
találjanak. Átlagosan tíz év kellene egy ú j búzafajta ne-
mesítéséhez, azzal, hogy egy évben két nemzedéket neí 
veinek föl. lényegesen megrövidülhet ez az idő. 

Tisztítják a Dunát 
a szennyező pakurától 

Az a j faJtakHt kdlönböző rezisztencia-vizsgálatnak is 
alávetik: kutat ják, mennyire érzékenyek egyes betegségek-
re. Képünkön a gabonarozsda spóráit gyűjtik össze, ezzel 
fertőzik meg a növényt, és csak azt termesztik tovább, 
amelyik legjobban ellenáll a fertőzésnek. 

Az OVH tájékoztatása 
szerint még vasárnap is é j -
jel-nappal dolgoznak a víz-
szennyezés elhárításán a 
Dunaújváros—Paks közötti 
Duna-szakaszon. A Dunai 
Vasmű 5000 köbméteres pa-
kuratartályából eredő víz-
szennyezés elhárításán már 
hat vízügyi igazgatóság több 
mint 700 dolgozója munkál-
kodik. A megfeszített mun-
kát csaknem 100 gép és 
szállítóeszköz, 110 vízi jármű 
—> vontató, uszály, kitűzőha-

jó, motorcsónak, ladik — se-
gíti. A folyón úszó. csomók-
ba dermedt pakura ú t já t 
többhelyütt uszályokkal 
igyekeznek elállni a meder-
ben. hogy, a vízszennyezés 
ne vonulhasson tovább. 

A mintegy 2800 köbméter 
kiömlött pakura jelentős ré-
szét már sikerült kiemelni a 
folyóból, de a jobbára csak 
kézi erővel végezhető mun-
ka még hetekig eltarthat. 
Szükség esetén újabb vízvé-
delmi erők mozgósítására is 
sor kerül. 

Még szokatlanabb látvány: télen vetnek. A FAO nem-
zetközi búzakutató központjának megbízásából fajta-össze-
hasonlító kísérleteket is végeznek itt. A búza egy részét 
ősszel vetik el a kísérleti parcellán, a másikat tél közepén, 
de marad vetnivaló tavaszra is. A vizsgálat célja: megálla-
pítani, melyik fa j ta viseli el legjobban a telet. Ügyes ki$ 
géppel vetnek, arra is alkalmas, hogy a nemesített növény 
egy-egy kalászából származó magot külön sorba vesse. 


