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Illést tartott 
a Minisztertanács 

Épül a gázvezeték — Segítség a tanuló dolgozóknak 
A telekrendelet végrehajtása 

rA kormány Tájékoztatási 
Hivatala közli: 

A Minisztertanács csütör-
tökön ülést tartott. 

Huszár István, a Minisz-
tertanács elnökhelyettese tá-
jékoztatta a kormányt a ma-
gyar—szovjet gazdasági és 
műszaki-tudományos együtt- kcUlyj1.' 
működési kormányközi bi- s z a K a i 

zottság Moszkvában megtar-
tott 14. ülésszakáról. Az elv-
társi, baráti légkörű tárgya-
lásokon jóváhagyták az 
együttműködés 1975 utáni to-
vábbfejlesztésének fő irá-
nyait a legfontosabb ágaza-
tokban. Több kormányegyez-
ményt írtak alá, valamint 
ú jabb termelésszakosítási és 
kooperációs megállapodáso-
kat készítettek elő. Megvitat-
ták néhány kiemelt magyar 
gépipari vállalat, valamint a 
szovjet rokonvállalatok kö-
zötti együttműködésre vonat-
kozó javaslatot. A kormány 
a jelentést jóváhagyólag tu-
domásul vette. 

A nehézipari miniszter elő-
terjesztése alapján a kor-
mány határozatot hozott a 
magyar—szovjet földgázveze-
ték második, Leninváros— 
Zsámbók közötti szakaszá-
nak megépítésére. A 115 ki-
lométer hosszúságú vezeték 
építését még ebben az évben 
megkezdik. Az építést szov-
jet szakemberek, a további 
létesítmények kivitelezését 
pedig hazai vállalatok vég-
zik. 

A munkaügyi, valamint az 
oktatási miniszter javaslatot 
terjesztett elő a munka mel-
lett iskolai rendszerű tovább-
tanulásban részt vevő dolgo-
zók munkajogi kedvezmé-
nyeinek rendezésére. A kor-
mány úgy határozott, hogy 
növelni kell a munka mel-
lett tanulók kedvezményeit 

és tanulmányi szabadságát, vaslatára a kormány úgy 
A továbbtanulók utazási költ- döntött, hogy az idei őszi 
ségtérítésére megállapított Budapesti Nemzetközi Vá-
keretszintet a jelenlegi- sár — a fogyasztási cikkek 
nél kedvezőbb feltételekkel nemzetközi szakvásáraként 
határozták meg. — szeptember 14—22. között 

A munkaügyi miniszter kerüljön megrendezésre. A 
előterjesztése alapján a fia- Minisztertanács a külkeres-
talkorúak iparban történő éj-

foglalkoztatásának 
korlátozása érdekében a kor-
mány, — a Szakszervezetek 
Országos Tanácsával egyet-
értésben — úgy rendelke-
zett, hogy a 16. életévét be-
töltött fiatalkorú csak a tex-
tiliparban, 17. életévét betöl-
tött, szakmunkás-bizonyít-
vánnyal rendelkező fiatalko-
rú pedig a miniszter által 
meghatározott iparágakban 
foglalkoztatható éjszakai mű_ 
szakban. A kollektív szerző-

kedeimi miniszter javaslatá-
ra egyben jóváhagyta azt a 
programot, amely meghatá-
rozza, hogy hazánk 1975— 
1976-ban hivatalosan milyen 
külföldi kiállításokon ve-
gyen'?észt. 

A kormány megtárgyalta 
és jóváhagyólag tudomásul 
vette az építésügyi és város-
fejlesztési, valamint az igaz-
ságügy- és pénzügyminiszter 
közös előterjesztését az ál-
lampolgárok telek-, lakás- és 
üdülőtulajdonáról szóló jog 

dések azonban még ezeken a szabályok végrehajtásának 
területeken is korlátozhatják 
a fiatalkorúak éjszakai fog-
lalkoztatását. 

A belügy-, valamint a mun-
kaügyi miniszternek és a Mi-
nisztertanács Tanácsi Hiva-
tala elnökének előterjeszté-
sére a kormány elfogadta az 
állami tűzoltóság területi 
szervei módosított szolgálati 
rendszerére vonatkozó javas-
latot. 

A külkereskedelmi és a bel-
kereskedelmi miniszter ja-

tapasztalatairól. A jelentés 
megállapítja, hogy a rendel-
kezések — bár igen sokrétű 
társadalmi problémát érinte-
nek — az alapvető céloknak 
megfelelnek. A többletingat-
lanok kötelező értékesítésé-
nek előkészítésével kapcsola-
tos tanácsi munka javult. A 
Minisztertanács néhány ki-
sebb kérdésben kiegészítő ha-
tározatot hozott. 

A kormány ezután egyéb 
ügyeket tárgyalt. 

Ellátás gyümölcsből, 
zöldségből 

Csütörtökön a 
dr. -Lénárt Lajos 
helyettes elnökletével ülést 

Vasút-
k orszerűsstés 

MÉM-ben tartott a tárcaközi zöldség-, 
miniszter- gyümölcsbizottság. A lakos-

ság ellátásának helyzetével 
kapcsolatban megállapította: 
az idei árukínálatra rá-
nyomja bélyegét a rendkí-
vüli időjárás. Valamennyi nö-
vényi kultúra a szokásosnál 
10—12 nappal később érik be, 
emiatt az év első felében je-
lentősen fokozni kellett a 
zöldségimportot. Csak így le-
hetett elérni, hogy a lakos-
ság ellátása az év első felé-
ben kiegyensúlyozott volt, 
sőt egész sor cikkből javult 
az ellátás színvonala. A ter-
melői piacokra az év első hat 
hónapjában mintegy 5 szá-
zalékkal több áru került, 
mint az elmúlt év azonos idő-
szakában. Ezen belül különö-

s e n a gyümölcs értékesítése 
növekedett — több mint egy-
negyedével. 

A bizottság megvizsgálta a 
szezoncikkek áruhelyzetét is. 
A zöldbabellátás, mindent 
egybevetve, jobb lesz az el-
múlt évinél, az áru folyama-
tosan érkezik a piacokra. Az 
uborkaellátás — az időjárás 
miatt — jelenleg kedvezőt-
len. (MTI) 

Megkezdődött a Szeged—Békéscsaba vasútvonal átépí-
tése, ami több mint 17 millió forintba kerül. Jelenleg a 
rendező pályaudvar és a rókusi állomás közötti szakasz 
korszerűsítését végzi az Üt- és Vasútépítő Vállalat. A 
felújítás után ezen a vonalon is 100 kilométeres sebes-
séggel közlekedhetnek a szerelvények. Képünkön: szcre-

' iib az új betonaljakat 

A nők és a fiatalok helyzete 
a megye textiliparában 

Textiles szakszervezeti ülés Szegeden 
Csongrád megye a textilipar egyik fellegvára. A me-

gyék között a harmadik legnagyobb textiliparral rendel-
kező megye. Kereken 16 ezren dolgoznak textilipari üze-
meinkben. Ezért is volt nagy jelentősége annak a tegnap 
megtartott ülésnek, amelyet a Textilipari Dolgozók Szak-
szervezete és a Szakszervezetek Csongrád megyei Taná-
csának elnöksége együttesen tartott Szegeden. A vita té-
mája az a beszámoló volt, amelyet a pár t nő- és if júság-
politikai határozatának végrehajtásáról, tapasztalatairól 
Csongrád megye textiliparában szereztek a textiles szak-
szervezetek titkársága és az SZMT munkatársai. 

Az ülés elnöke Apró József, a Textilipari Dolgozók 
Szakszervezetének elnöke volt, az ülésen többek között 
részt vett <?s felszólalt Baranyai Tiborné, a Textilipari Dol-
gozók Szakszervezetének főtitkára. Oláh Miklós, a megyei 
pártbizottság munkatársa, Hantos Mihály, a megyei tanács 
elnökhelyettese. Juhász József, az SZMT vezető titkára és 
Takács Imréné, a textilművek fonónője, országgyűlési kép-
viselő is. 

Hat a rekonstrukció 

A textilipar népgazdasági 
jelentősége és Csongrád me-
gye iparában elfoglalt helye, 
valamint az a tény, hogy a 
megyében a textiliparbani 
foglalkoztatottak 70 százalé-
ka nő és 50 százaléka fia-
tal, indokolttá teszi, hogy a 
pár t nőpolitikái és i f júság-
politikai határozatainak vég-
rehajtását külön megvizsgál-
ják ebben a z iparágban. A 
jelentés alapján mégis nehéz 
egységes képet kapni a tex-
tiliparban dolgozó nők és 
fiatalok helyzetéről, noha a 
felszólalások is azt körvona-
lazták, hogy a vállalati, 
munkahelyi intézkedések se-
gítették a dolgozó nőfc t á r -
sadalmi egyenlőségének ki-
teljesedését, javították az 
ehhez szükséges gazdasági és 
kulturális feltételeket. A nő-
dolgozók nemcsak helyeslik 
a párt politikáját, hanem a 
végrehajtását, személyes 
ügyüknek is tekintik. 

A nők és a fiatalok helyt-
állása a munkában nem egé-
szen derül ki mégsem a tex-
tilipar termelésnövekedésé-
ből, ugynis a megye jmás 
iparára az országosnál na -
gyobb növekedés volt jel-
lemző. míg a textilipar a 
negyedik ötéves terv első 
három évében 6,3 százalék-
kal növelte termelését, ami 
elmaradást jelent. Ez sok 
mindennel indokolható, töb-
bek között még azzal is, 
hogy az iparági rekonstruk-
ció is okozott átmenetileg 
fennakadásokat, de főképp az 
általában nehéz munkaerő-
helyzet, amely a textilipart 
az alacsony keresetek és a 
nehéz munkakörülmények 
miatt különösen sújtotta. A 
központi bérfejlesztés hatá-
sára csökkent a munkaerő-
vándorlás, kezdj már érez-
tetni hatását a rekonstruk-
ció is. A megye textilipará-
nak gazdálkodásában az 
utóbbi években jellemző, 
hogy a termelékenység nö-
vekedése a többi megyei 
iparág átlagánál magasabb 

Magyar—egyiptomi 
tudományos együttműködés 

Csütörtökön a Kulturális 
Kapcsolatok Intézetének 
székházában Nagy Miklós, a 
Kulturális Kapcsolatok Inté-
zetének elnökhelyettese és 
Hassan Bolbol egyiptomi kül-
ügyminiszter-helyettes aláír-
ta az 1974—1975. évre szóló 
magyar—egyiptomi kulturá-
lis és tudományos együtt-
működési munkatervet. 

A dokumentum alapján to-
*uább folytatódik a ket oc-

szág között az ösztöndíjasok 
cSeréje. A következő két év-
ben is jelentős számban fo-
gadunk aspiránsokat Egyip-
tomból. Professzorokat, illet-
ve kutatókat cserél az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem és 
a Kairói A1 Azhar Egyetem, 
továbbá a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia világgazda-
sági kutatóintézete és az 
Egyiptomi Nemzeti Tervezési 
Intézet (MTW 

volt. Az átmeneti évek ne-
hézségei után főképp ez mu-
tat a nők és a fiatal textil-
munkások helytállására, és 
sokszor nem kis áldozatvál-
lalására. 

Gondok 

Hogyan élnek, mik a gond-
jaik a textiliparban dolgozó 
nőknek, fiataloknak? A köz-
ponti bérintézkedés során 13 
ezer 400 textilmunkás ka-
pott béremelést, a KSZV-nél 
például 9,3 százalékot, a tex-
tilművekben kereken 13,4 
százalékot, s ezt megelége-
déssel fogadták. Azóta ja-
vult a munkaerőhelyzet, a 
megye textiliparában, viszont 
változatlanul gond a munka-
körülmények javítása: a 
nőknek mintegy 70 százaléka 
három műszakban dolgozik, 
és megoldhatatlan gondnak 
látszjk a nagyarányú túl-
óráztatás. s a túlmunka a rá -
nyain belül is a szabad 
szombatok igénybevétele. Ez 
jó néhány esetben a gazda-
sági vezetés és a szakszerve-
zet között összeütközéshez is 
vezetett; a textilművekben 
például 20 kötelező plusz 
műszakot rendeltek el a fel-
ügyeleti szervek, a szabad 
szombatok terhére! Ugyan-
csak jelentős gond, hogy bár 
a texti l , és textilruházati 
ipar rekonstrukciójára fordí-
tandó összegből megyénk 7 
százalékot kapott, s ezáltal 
néhány gyárunkban modern, 
ú j berendezéseket használ-
nak már, mindemellett van-
nak még igen elmaradott 
körülményű üzemrészek is. 
Vagyis az iparág korszerűsí-
tését sürgeti a szakszervezet, 
hogy a vállalaton és iparon 
belül a munkaerő-vándor-
lást lehessen csökkenteni. A 
felszólalók is kiemelték azt 
a goncrot. hogy a technika 
korszerűsítésével néhány 
üzemben növekedett a za j -
szint, sőt a levegő páratar-
talma is rosszabb, hiába kor-
szerűek a gépek, ha nehe-
zebb ilyen körülmények kö-
zött egészségileg helytállni. 
Mindenképpen ide tartozik 
az is, hogy nem tudnak az 
üzemek az egészségükben 
károsodott dolgozóknak meg. 
felelő könnyebb munkád 
biztosítani, s emiatt éppen 
idősebb korukra kevesebb 
bérért kell dolgozniuk az 
asszonyoknak. 

Lakás, óvoda 
Mint általában a munká-

soknak, a textilipariaknak is 
óriási gondja a lakáshiány. 
A munkáskeresetből rendkí-
vül nehéz különböző lakás-
típusokhoz egyaránt szüksé-

ges kezdő tőkét összegyűjt*, 
ni. Az iparban ugyan tavaly, 
másfél millió forint volt a 
lakásfejlesztésre felhasznált 
összeg, de ez egyáltalán nem 
elegendő, főleg mert az a 
helytelen gyakorlat, hogy e l -
aprózzák a támogatásra 
szánt pénzt. A részesedési 
alapból kellene komolyabb 
erőforrást képezni, s ugyan-
akkor nem apró, 5—10 ezer 
forintos kölcsönöket adni. Az 
értekezleten több hozzászóló 
felvetette, hogy a lakásépí-
tés szervezésében is elkelne 
a vállalati támogatás, s azt 
az elvet kellene még foko-
zottabban érvényesíteni, hogy 
a nagycsaládosok soron kí-
vül kapjanak állami lakást. 
Hasonlóan gond — éppen 
mert ilyen magas a nődoL 
gozók aránya —, hogy ke-
vés a férőhely a gyermekin-
tézményekben. Igaz, hogy a 
megyében a tervidőszakhoz 
képest több óvoda épült, 
köztük jó néhány vállalat is 
épített, ennek ellenére ko-
moly gondja az édesanyák-
nak gyermekük megnyugtató 
elhelyezése. A megyében a 
bölcsődés korúaknak mind-
össze 8,3 százalékát tudják 
gyermekintézményben elhe-
lyezni. így aztán igen élesen 
vetődik fel a textiliparban a 
kismamák távolmaradása 
miatti termeléskiesés, hiszen 
pilanatnyilag is 1530 gyer-
mekgondozási segélyen levő 
édesanya hiányzik a terme-
lésből. Való igaz, hogy a 
gyermekgondozási segélyt 
éppen azért ad ja az állam, 
hogy a z édesanyák nevelhes. 
sék 3 éves korukig a gyer-
mekeiket. viszont többen 
jönnének visza a munkába, 
ha el tudnák helyezni gyer-
mekeiket. Az ő helyettesítés 
sük azt jelenti, hogy sokszor 
a megye, sőt az ország tá -
volabbi részéről is toboroz-
nak munkaerőt, amellyel a 
bejáró dolgozók számát nö-
velik. vagy a z albérlők szá-
mát. hiszen a munkásszállá-
sokon helyet nem tudnak 
már biztosítani. Ezeket az 
életkörülményeket is figye-
lembe kell venni, amikor 
értékelni próbáljuk, milyen 
elkeseredetten beszéltek ezen 
a tanácskozáson a szakmun-
kásképzés helyzetéről, vagy 
arról, hogy az amatőr mű-
vészeti mozgalom az iparág-
ban szinte teljesen elhalt. 
A legutóbbi alkalom éppen 
az ifjúsági parlamentek ülé-
se volt, amikor a fiatalok a 
továbbtanulás, a művelődés 
és sport helyzetét bírálták. 
Ezek a gondok pedig a je-
lenlegi körülmények között 
ú j ra termelődnek, vagyis a 
megoldáson nemcsak a szak-
szervezetnek kellene töpren-
geni. 

Hasznos 
kezdeményezés 
A Textilipari Dolgozók 

Szakszervezetének munka-
gyakorlatában ez volt az első 
alkalom, hogy valamelyik 
megye szakszervezetének ta-
nácsa elnökségével együtt vi-
tat meg egy témát. A teg-
nap; ülés kritikus szelleme, 
alkotó légköre mindenkép-
pen azt példázza, hogy hasz-
nos volt ez a kezdeményezés. 

A tanácskozás sok ötletet 
adott, amelyet a nőpolitikái 
és ifjúságpolitikai határozat 
végrehajtása során haszno-
sítani tudnak az iparág szak-
szervezeti munkájában. 

Sz. M. 


