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Szabadságot a chilei
nép hű fiainak!

Több a tej
Csongrád megyében
Jól gyarapszik a tehénállomány — Új tejgyűjtő
állomások
Az I972-es kormányhatározat nyomán — amely a
szarvasmarha-tenyésztés
gyorsabb ütemű fejlesztését
biztosítja — országosan eddig 6 százalékkal gyarapodott
a tehénállomány, a tejtermelés szintje pedig 14,5 százalékkal magasabb mint két
évvel korábban volt — állapították meg illetékesek a
napokban megtartott országos tanácskozáson, ö r v e n d e tes számunkra, hogy e fontos népgazdasági feladat teljesítésében Csongrád megye
a legjobbak között van, s az
országosnál nagyobb mértékben gyarapodott
eddig
megyénkben mind a tehénállomány, mind pedig a lejtermelés. Ezt igazolják a
Csongrád megyei
Tejipari
Vállalat felvásárlási eredményei is. A fejlődés tendenciája egyre erősebb.
Csápenszki István, a vál-

lalat igazgatója és Lengyel
Mihály, a felvásárlási és értékesítési osztály vezetője
mondották el bizonyításképpen, hogy 1973-ban például
89,2 millió liter tejet vásárolt fel a vállalat saját működési területén, s ez 26,1
százalékkal múlta felül az
előző évi kínálatot. Csongrád
megye területére vonatkoztatva pedig 26,3 százalék
volt a tejtermelés szintjének
növekedése 1973-ban, ez 59,5
millió liter tejet jelentett
tavaly.
Még érdekesebbek az idei
évre vonatkozó
termelési,
felvásárlási adatok. Az esztendő első hat hónapjában
47,8 millió liter tejet vásárolt
és értékesített a vállalat,
amiből 32,5 millió litert
Csongrád megyei gazdaságok
szállítottak. A múlt év azonos időszakához viszonyítva
(amely mar 26,3 százalékkal

Hogyan élnek?
Ankét a gyermekgondozási segélyt igénybe vevő
édesanyák helyzetéről — Problémák
a munkahelyre visszatéréskor
Jelenleg több mint
200
ezer édesanya veszi igénybe
a gyermekgondozási
segélyt;
,
csaladon belüli helyzetükről,
valamint munkába
állásuk
gondjairól volt szó csütörtökön a Magyar Nők Orszá_
.
.
gos Tanacsa es a
Magyar
Vöröskereszt közös ankétján,
A
Nötanács székházában
. ,.„
. , ...
megtartott talalkozon dr. Vidosfalvy Magda, a Vöröskereszt főtitkárhelyettese szólt
a Nötanács és a Vöröskereszt
együttműködéséről,
amelynek fő területe
az
egészséges életmódra nevelés, az Ifjúság felvilágosítása, valamint az egészséges,
harmonikus csalad kialakítása. A Vöröskereszt a népesedéspolitikai
határozattal
összefüggésben a felvilágosító, tudatformáló, egészségügyi nevelőmunkát, a közvélemény formálását tekinti
legfőbb feladatának. Ennek
érdekében' szerveztek tanfolyamokat,
létrehozták
az

tapasztalatáról számolt
be.
gyermekgondozási segélylyel otthonmaradó
kismamák a családdal töltött hákorábbinai
r o m év alatt a
több időt fordítanak olvasásra, pihenésre és tanulásra
". Hátrányt jelent azonban
szamukra a munkából,
a
s z a k m á b ó l való kiesés. Nem
egy édesanyát az a keile™flen hir vtá/£ ® mu?ka"
helyre visszatéréskor, hogy
töltötték be
régi
mással
munkakörét. Az sem egyedi
eset, hogy a visszatérőknek
ugyanúgy újra és ú j r a kell
vizsgázniuk,
bizonyítaniuk
szaktudásukat,
rátermettségüket, mintha újoncok lennének
munkahelyükön,
(MTI)
A

anyák iskoláját", amelyet j
az utóbbi időben a szülők '
iskolájává fejlesztettek. Ű j
kiadványaik segítségével or
vosok és védőnők oktatják
a fiatalokat a családi életre,
adnak ismereteket a szexuális élet problémáiról, az ú j szülött és a
kisgyermek
gondozásáról, ápolásáról. A
jövőben
többet
kívánnál;
foglalkozni a gyermekgondozási segélyen levő édesanyák
gondjaival.
Eddig
Pest,
Győr. Komárom, Borsod és
Hajdú megyékben alakultak
olyan klubok, amelyekben a
fiatal anyukák egészségügyi
el"adásokat hallgatnak meg,
az orvosokkal megbeszélik j
problémáikat A kismamái; 1
k' :bjai azért is népszerűek,
m./el az összejövetelek idején kicsinyeik felügyeletéről
is gondoskodnak.
Ferge Zsuzsa szociológus
a nők családon belüli helyzetéről végzett országos felmérés
eroeteasebh

volt nagyobb az 1972. évinél)
a fejlődés újabb 18,1 százalékot mutat.
Több helyen bonyodalmak
keletkeztek mostanában a
háztáji tej felvásárlás körül.
Egyes téeszek nem találják
eléggé nyereségesnek a birtokukban levő falusi tejgyűjtő állomások üzemeltetését.
Pontosabban arról van szó,
hogy az állomások berendezései már elavultak, nem fe_
lelnek meg az újabb tejhigiéniai
követelményeknek
sem, s nem akarnak áldozni
felújításukra. A másik probléma pedig az, hogy állategészségügyi okokból — helyesen — nem engedik be a
háztáji egyéni tejet saját feldolgozó üzemükbe a téeszek,
mert 6okba került a tbc és
a brucella-mentesítés. Ezeken
a helyeken sürgősen ú j tejbe,
gyűjtő állomásokat létesít a
vállalat. Röszkén, Dorozsmán,
Tiszaszigeten és Hódmezővásárhelyen már működnek az
ú j tejgyűjtők. Mivel azonban
igen sok helyen naponta csak
pár száz liter tej átvételéről
ván szó — a nagyobb beruházások elkerülése végett —
megfelelő faházakban kívánják megoldani az egyéni és
háztáji tej átvételét. Napközben pedig a helyi lakosság
számára t e j . és tejtermékeladással is foglalkoznának
ezekben az épületekben.
A téeszek kezelésében levő
állomások korszerűsítéséhez
jelentős anyagi támogatást
biztosít a vállalat. Egyes
téeszek ezt az ajánlatot sem
fogadják szívesen. Az említett minisztertanácsi határozat is kimondja, hogy a tej*
felvásárlás
azoknak
kell
folytatniok a jövőben is,
akik eddig is foglalkoztak
vele. Ez azonban nem zárja
ki, hogy a kölcsönös érdekeltség elve alapján a vitás
kérdésekben közös nevezőre
jussanak, s megosszák a fejlesztéssel járó terheket.
A vállalat törekvéseit — a
partnergazdaságokkal
való
együttműködésért
—
a
Csongrád megyei tanács vb a
közelmúltban értékelte, határozatilag is jónak minősítette.
Cs. J.

n Magyar Szolidaritási Bizottság nyilatkozata

Egy évvel ezelőtt döntötte meg Chile
törvényesen megválasztott kormányát a
fasiszta katonai puccs, s gyilkolták meg
Allende elnököt. A Magyar Szolidaritási
Bizottság ebből az alkalomból közzétett
nyilatkozata emlékeztet arra, hogy Allende elnök meggyilkolásával és törvényes
kormányának megbuktatásával megkezdődött a chilei hazafiak elleni könyörtelen
hajtóvadászat. Megkínoztatás és börtön
lett osztályrésze mindazoknak, akik valóra
akarták váltani a chilei nép évszázados
álmát: a szabad, független és virágzó haza megteremtését. Hazafiak ezrei jutottak
Allende sorsára, a börtönök megteltek demokratákkal és kommunistákkal.
Luis
Corvalánt és a Népi Egység kormány tagjait halálra akarják ítélni, hogy megsemmisítsék a haladó erőket Chilében.
Az elmúlt év során a fasiszta katonai
junta eltörölte a Népi Egység kormányának valamennyi haladó intézkedését, megszüntette a parlamenti rendszert, vissza-

szolgáltatta az államosított bányákat és
vállalatokat a monopóliumoknak, és ezzel
kiszolgáltatta az országot az Egyesült Államok legreakciósabb erőinek. A sztrájkjog eltörlésével megfosztották a dolgozókat alapvető jogaiktól.
— A leghatározottabban elítéljük a chilei ellenforradalom véres terrorját, a demokratikus, haladó erők elleni megtorló
akciókat. Ismételten kifejezésre juttatjuk:
együtt vagyunk a nemzeti függetlenségért,
a társadalmi haladásért, a demokráciáért
harcoló chilei néppel; minaazokkal, akik
harcban állnak az ellenforradalmi katonai
juntával. A magyar közvélemény cselekvő
szolidaritását kifejezve, követeljük a demokratikus szabadságjogok helyreállítását,
a terrorperek megszüntetését, a letartóztatott kommunisták, hazafiak szabadon
bocsátását, valamint a demokratikus rend
helyreállítását. Szabadságot a Népi Egység
vezető politikusainak, a chilei nép hű fiainak — hangzik a nyilatkozat.

A népfront és a fiatalok
Elni a lehetőségekkel

Nem újkeletű dolog, hogy
a Hazafias Népfront különböző bizottságainak
prog.
ramjában rendszeresen szerepel a fiatalok nevelése, s e .
gítése. Különösen az ifjúsági törvény megjelenése óta
bővült a népfront kapcsolata a tizen és huszonévesekkel. így a társadalmi munkamegosztást a nevelésben is
nyomon követhetjük és a k ü lönböző foglalkozásokat látva
az is kiderül, milyen sokfajta lehetősége van a szabad idő hasznos eltöltésének.
Persze nemcsak erről van
szó.
A tanácsüléseken vagy a
népfrontbizottságok tanácskozásain sok fiatal látható,
közéleti szereplésükre igényt
tartanak, javaslataik, kezdeményezéseii c visszhangra t a lálnak. Csongrád megyében a
harminc éven aluliak aránya
a népfrontbizottságokban 14
százalékról
10
százalékra
emelkedett — a fiatal t a nácstagok száma
pedig 15
százalék. így hát az ifjúság
részvétele — a város és községfejlesztési munkában —
egyre jelentősebb. Ezért is
kezdeményezték a népfrontbizottságok. hogy a fiatal ta-

— Ujabb fórumok

nácstagok továbbképzéseken
gyarapíthassák ismereteiket
az állami élet legkülönbözőbb kérdéseiről. Különösen
Hódmezővásárhelyen és Makón népszerűek ezek a tanfolyamok. Másutt klubfoglalkozások keretében történik a politikai
ismeretterjesztés. Például a csongrádiak az ifjúsági összejöveteleket arra használták, hogy
megbeszélték, amit az alkotmányról illik tudni. Az ilyen
fórumok elősegítik és előkészítik a fiatalok közéleti sze.
replését.
A
népfrontrendezvények
témája nagyon sok kérdésre kiterjed. Közkedveltek és
a legnagyobb az érdeklődés
a klubok iránt. De mellettük már számos kezdeményezést jegyeznek.
Az Olvasó Népért-mozgaL
mat a népfront
1973 óta
szervezi, irányítja. Igen szép
eredményeket értek el — társadalmi
munkával — a
könyvtárak
fejlesztésében.
Hódmezővásárhelyen a
dr.
Münnich Ferenc
általános
iskola a népfront városi bizottságának segítségével kapott egy 5 ezer
forintos
könyvtárat. Hasonló kezdeményezéssel Szegeden, Tarjánban fiókkönyvtár létesült.
Ugyancsak Szegeden, a népfront körzeti bizottságainak
ösztönzésére 12
szocialista
brigád kapcsolódott be
a
Könyvet az általános iskolásoknak gyűjtési akcióba.

közreműködnek
a
szülői
munkaközösségek megválasztásában,
irányításában, az
oktatáspolitikai határozat ismertetésében. A pedagógusok széles körű bevonásával
a szülői ház és az iskola
kapcsolatának
elmélyítését
szorgalmazzák. A felvilágosító munkában fontos szerepet
kapott a Szülők akadémiája. A legkedvezőbb tapasztalatokat a szegedi
járási
népfrontbizottság
gyűjtötte
össze. A járás 19 községében
előadásokat
szerveztek
a
szülők részére. Óriási volt
az érdeklődés a pszichológia és a pedagógia iránt.
Ugyancsak eredményesnek
mondható
a
honismereti
szakkörök és a klubok működése. Fiatalok és idősek
egyaránt szívesen eljárnak a
foglalkozásokra. Elismert elŐL.
adók inspirálják a diákokat
a haladó hagyományok felkutatására.
ápolására
és
megőrzésére.

Á
Hazafias
Népfront
Csongrád megyei elnöksége
amikor sorra vette az eddigi tapasztalatokat,
eredményeket. felhívta a figyelmet,
hogy néhány területen a z ifjúság politikai nevelését tovább kell javítani. Így például a jövőben több lehetőség
n y í l i k m a j d az olyan fórumok szervezésére, ahol a tanácsi és népfrontvezetőkkel
találkozhatnak a fiatalok és
megismerhetik a város- és
községfejlesztés időszerű kérA mült tanévtől kezdve az déseit. valamint a közös tenú j iskolai rendtartás értel- nivalókat is.
H. M.
mében a népfrontbizottságok

Országos
ifjúsági parlament

Szeieik
avilamesvonalat

Tegnap,
csütörtökön
a Dimény Imre, mezőgazdasáKertészeti Egyetem díszter- gi és élelmezésügyi miniszmében tanácskozott az első ter tartotta.
mezőgazdasági
és
élelmiszer-gazdasági országos ifjúsági parlament. A tanácskozást több mint
kétezer
munkahelyi, szakmai,
megyei ifjúsági parlament előzte meg. Négyszázezer fiatal
képviseletében 205 ifjúsági
képviselő tanácskozik.
Somogyi Kdrolyné felvétele
Tanácskozást es bemutatót
Az ifjúsági torvény végre- tartottak csütörtökön a KunA Bajai úton — az út teljes átépítésével együtt — sort kellett hajtását, a fiatalok munka- baja—Bácsszőlősi
Állami
keríteni a villamospálya újjáépítésére is. Képünkön: a felmunka- Gazdaságban. A napirendjén
sővezeték szerelésén a Budapesti Közlekedési Vállalat dol- helyi bérezését, a
a hazai szőlőtermesztés regozói munkálkodnak, a pályát pedig az ALÉP dolgozói verseny-mozgalmat vitatták konstrukciója és gépesítésekészítik. .
í meg. A
elpariási <j£, oek lehetősége; gaggnektek,

Szőlősük
rekonstrukciója

