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A nőpolitikái határozat végrehajtása 

javuló körülmények 
az élelmiszeriparban 

Közismert tény, hogy a 
szegedi üzemekben tóDD nő 
dolgozik, mint férfi. Bár 
legi obben a texti l , és kony-
nyüipari üzemben vannak, 
de az élelmiszeriparban is a 
női dolgozók aránya megha-
ladja az ötven százaléKot. 
Ezért is aktuális, hogy az 
élelmiszeripari dolgozók 
szakszervezetének tisztségvi-
selői rendszeresen és körül-
tekintően megvizsgálják: mi-
ként valósulnak meg azok a 
pári határozatok, amelyek a 
dolgozó nők élet- és munka-
körülményeinek javítása ér-
dekében születtek. Az 
ÉDOSZ Csongrád megyei bi-
zottságának tagjai nemrégi-
ben összegezték az elmúlt 
evei; tapasztalatait, s mai ta-
nácskozásukon áttekintik az 
eddigi változásokat és meg-
hat;. rozzák tennivalóikat is. 
Mit mutatnak a tények? 

Csongrád megyében össze-
sen 8 ezer 746-an dolgoznak 
élelmiszeripari üzemben, kö-
zülük a nők száma 4381, ami 
azt jelenti, hogy részarányuk 
50,2 szazalék. Ez az arány 
néhány nagv vállalatnál el-
tér az atlagtól, hiszen a pap-
rikaíeldolgozóban meghalad-
j a a 73, a konzervgyárban és 
a szentesi baromfifeldolgozó-
ban pedig a 60 százalékot a 

j iő i dolgozók • részaránya. A 
szakszervezeti vezetők azt 
iár t ják a legfontosabb ered-
ménynek, hogy az utóbbi 
időbén a nők egyre nagyobb 
számban vesznek részt a 
gazoasági vezetésben és a 
közéletben. Ennek alapvető 
mozgatórugója az volt, hogy 

' a politikai és gazdasági ve-
zetők szemlélete sokat válto-
zott. komolyan vették az 
MS'/.MP Központi Bizottsá-
gának 1970. február jában ho-
zott határozatát. 

Egyre több vállalatnál töl-
' tenek be komoly beosztást 

nők. Két élelmiszeripari 
üzemnek (konzervgyár és 
szikvízüzem) nő az igazgató-
ja, az Élelmiszeripari Főisko-
la tudományos főigazgató-
helyettese u g y a n c s a k nő. az 
élelmiszeripari szakközépis-
kola két helyettes igazgatója 
is nő, a sütőipar főmérnöke, 
két vállalat főkönyvelője és 
főosztályvezetője, több válla-
lat osztályvezetője, üzem- és 
főművezetője kerül ki a dol-
gozó asszonyok soraiból. A 
szakszervezeti bizottságok 
titkárai között is három nőt 
találhatunk, s a megye élel-
miszeripari üzemeiben meg-
választott 1166 szakszervezeti 
tisztségviselő között a nők 
száma 558, amely majdnem 
50 százalékos aránynak felel 
meg. 

Az élelmiszeripari üzem-
ben dolgozó lányok és asz-
szonyok a termelésben szor-
galmasan helytállnak, példa-
mutatóan végzik mindennapi 
munkájukat . Ezt bizonyítja, 
hogy a szocialista munkaver-
sen\ ben, a brigádmozgalom-
ban igen eredményes a rész-
vételük. Tavaly például 193 
munkásnő nyerte el a Ki-
váló Dolgozó kitüntetést, s 
2170 nő tagja szocialista bri-
gádnak. A munkáért kijáró 
legmagasabb kitüntetés bir-
tokosai is asszonyok, mivel a 
Szegedi Konzervgyár Vosz-
tok brigádjának alanító tag-
jai közül négyen Allami-di-
jat kaptak. Talán csak a fia-
talok sajátos munkamozgal-
maiban van még javítani va-
ló: a ,c-">kma i f jú mestere" 
és a „Kiváló i f jú mérnök és 

technikus" elnevezésű moz-
galmakban kevés a női dol-
gozók száma. 

A vállalatok szakszervezeti 
tisztségviselői nagy gondot 
fordítottak arra, hogy a ko-
rábbi bérezési eltérések meg-
szűnjenek, s uralkodóvá vál-
jék az az elv: egyenlő mun-
káért egyenlő bért kapjanak 
a nők és a férfiak egyaránt. 
A múlt évi központi bérin-
tézkedések jó alkalmat ad-
tak arra, hogy korrigálják a 
régebben kialakult helyzetet. 
A konzervgyárban például a 
bérfejlesztés 64,2 százalékát a 
nők kapták meg, holott rész-
arányuk alapján csak 57,6 
százalék jár t volna számuk-
ra. Ugyanitt a női művezetők 
és csoportvezetők 50 forint-
tal több bért kapnak, m i n t a 
férfiak, ezzel ösztönzik a nő-
ket a tanulásra, s magasabb 
munkakörök vállalására. 

Az élelmiszeripari vállala-
tok párt-, gazdasági- és szak-
szervezeti vezetői következe-
tesen arra törekednek, hogy 
az anyagmozgatás gépesítésé-
vel mentesítsék a dolgozó nő-
ket a nehéz fizikai munká-
tól, különösen a nagyobb ter-
hek cipelésétőí. Ilyen — a 
nők munkájá t könnyítő — 
beruházásokat haj tot tak vég-
re a konzervgyárban, amikor 
üzembe helvezték a folyama-
tos sterilizálót és a .haldara-
boló gépet. A paprikafeldol-
gozóban és a baromfiiparnál 

növelték azoknak a munka-
helyeknek a számát, ahol a 
nők ülve dolgozhatnak. O j 
félautomata csomagológépet, 
címkéző- és dobozmosó gé-
pek könnyítik a fizikai mun-
kát mind a két üzemben. 

Az életkörülmények javí-
tását szolgálja több üzlet is 
a vállalatok területén: a 
konzervgyárban, a paprika-
feldolgozóban, a húsiparnál, 
ahol előre lehet rendelni a 
bevásárolni valókat, s mű-
szak után csomagolva átve-
hető. Általában minden 
üzemben támogat ják a több-
gyermekes anyákat. Segé-
lyezésükre a konzervgyárban 
az idén 137 ezer forintot, a 
húsiparnál 700 ezer forintot 
osztottak ki, az iskoláskorú 
gyermekek szülei 300 forin-
tot kaptak tanszervásárlások-
ra. A konzervgyárban 10 dol-
gozó kapott lakásépítési köl-
csönt, közülük hat fiatalasz-
szony, a paprikafeldolgozóban 
két munkásasszonynak adtak 
92 ezer forint hosszú le járatú 
kamatmentes hitelt lakásra, 
a te j ipamái négv asszony 
kapott összesen 200 ezer fo-
r int lakásépítési támogatást. 

A vállalati üdültetésben 
ugyancsak előnyt élveznek a 
dolgozó lányok és asszonyok. 
Több üzemben megfelelő, és 
jól-'felszerelt klubokat alakí-
tottak ki, hogy a bejárók kul-
turált helyen töltsék el a vá-
rakozási idejüket. 

Ölést tartott a járási 
pártbizottság 

Szegedi 
vasutasok 

sikere 
A MÁV Szegedi Igazga-

tóságának területén, a Dél-
Alföldön a téli időben, az 
egyik legmozgalmasabb „őszi 
forgalmi" vasárnapot dolgoz-
ták végig a vasutasok: több 
mint 2200 vagon árut fogad-
tak és raktak ki, illetve in-
dítottak út ra a területről. Ez 
utóbbiak között még mindig 
a cukorrépa szerepelt a leg-
nagyobb mennyiségben. 

Az egész őszi forgalmi 
időszakban ezer irányvonat 
szervezése is hozzájárult ah-
hoz, hogy sikeresen segíthet-
ték a mezőgazdaságot a ne-
héz betakarításban. A prob-
lémák ellenére az idén több 
mint 5,6 millió tonna árut 
mozgattak meg, s már túl-
teljesítették egész évi áru-
szállítási tervüket. Az év 
végéig mintegy negyedmillió 
tonna árut szállítanak terven 
felül a szegedi vasutasok. 

Losonczi Pál 
és Fock Jenő fogadta 

Adam Malikot 
Losonczi Pál, a Népköztár-

saság Elnöki Tanácsának el-
nöke hétfőn az Országház-
ban fogadta Adam Malikot, 
az Indonéz Köztársaság kül-
ügyminiszterét és a kíséreté-
ben levő személyiségeket. 

Fock Jenő, a Miniszterta-

nács elnöke ugyancsak hét-
főn fogadta Adam Malik in-
donéz külügyminisztert és az 
indonéz delegáció tagjait. 

A szívélyes légkörű talál-
kozásokon részt vett Pú j a 
Frigyes külügyminiszter is. 

Laoszi kormány-
küldöttség érkezett 

hazánkba 
A Magyar Népköztársaság 

Minisztertanácsának meghí-
vására Soth Petrasi, a laoszi 
ideiglenes nemzeti egység-
kormány gazdasági és terve-
zésügyi minisztere vezetésé-
vel vasárnap kormánykül-
döttség érkezett hazánkba. A 
delegáció előzőleg a Német 
Demokratikus Köztársaság-
ban folytatott tárgyalásokat. 
A küldöttség fogadására a 

Ferihegyi repülőtéren meg-
jelent Borbándi János, a 
Minisztertanács elnökhelyet-
tese, dr. Szalai Béla külke-
reskedelmi miniszterhelyet-
tes. 

Fock Jenő, a Miniszterta-
nács elnöke hétfőn hivatalá-
ban fogadta Soth Petrasit, a 
laoszi ideiglenes nemzeti 
egységkormány gazdasági és 
tervezésügyi miniszterét. 

Békemozgalmunk sikeresen 
épít pártunk politikájára 

Üiésezett az OBT 

Tegnap, hétfőn kibővített 
ülést tartott az MSZMP sze-
gedi járási bizottsága. A ta-
nácskozáson a pártbizottság 
tagjain kívül részt vettek a 
községi pártbizottságok és 
csúcsvezetóségek titkárai is. 
A testület tagjai egyetlen 
kérdést tárgyaltak meg: a 
pártbizottság beszámolójának 
tervezetét az elmúlt négy 
esztendő munkájáról, ame-
lyet majd a járási pártérte-
kezlet elé terjesztenek 1975 
februárjóban. A bizottság be-
számolóját három munkacso-
port készítette elő és dolgoz-
ta fel. A tegnapi ülésen töb-
ben is véleményt mondtak, 
hogy még pontosabbá és tel-
jesebbé tegyék a testület ösz-
szefoglalóját arról a sokrétű 
munkáról, amelyet a X. párt-
kongresszus és a felsőbb párt-
szervek határozatainak vég-
rehajtásáért tettek. 

Különösen részletes lesz a 
járási pártbizottság beszámo-
lója a szegedi t á j mezőgaz-
daságának helyzetéről, a gaz-
daságok értékesítő tevékeny-
ségéről, a városokat ellátó 
szerepről, a gazdaságok tár-
sulásairól és közös vállalko-
zásairól, a szolgáltatásokról, 
a falvak ellátásáról, a háztá-
jiban megtermelt javak fel-
vásárlásáról, de kitérnek a 
községekben levő ipari üze-
mek munkájára , a szakem-
berképzésre, a falusi lakos-
ság szociális és kulturális vi-
szonyaira is, a gyermekintéz-
mények hálózatának helyze-
tére, a lakosság, elsősorban 

a kommunisták közéleti mun-
kájára , a párttagság politi-
kai képzettségének helyzeté-
re, a szocialista munkaver-
senyre, és minden olyan do-
logra, amely valamilyen for-
mában érinti a járás lakossá-
gát. 

A pártbizottság ülésén a 
következők szólaltak fel: Ta-
nács Imre (Röszke), Vőneki 
János (Rúzsa), dr. Tóth Imre 
(Balástya), Börcsök Szilvesz-
ter (Ásotthalom), Dobó Szil-
veszter (Mórahalom), Csehó 
József (Kistelek), Gruber Já -
nos (Pusztaszer). Kálmán Fe-
renc (Zsombó), Vörös Lajos 
(Deszk), majd Jáhni László, 
a pártbizottság első t i tkára 
adott tájékoztatót az alap-
szervezetek beszámoló tag-
gyűléseinek tapasztalatairól, 
és összefoglalta a vitában el-
hangzott javaslatokat. 

Idei utolsó ülését tartotta 
hétfőn — az Országház Va-
dásztermében — az Országos 
Béketanács. Számadást vég-
zett a magyar békemozgalom 
1974-ben kifejtet t sokirányú 
tevékenységéről és kidolgozta 
a mozgalom 1975. évi akciói, 
nak — hazai tevékenységé-
nek és külföldi propaganda 
munkájának — irányelveik 
Részt vett a tanácskozáson 
és az elnökségben foglalt 
helyet Kállai Gyula, az 
MS^MP Politikai Bizottsá-
gának tagja, a Hazafias Nép-
front Országos Tanácsának 
elnöke. 

Dr. Réczei László, az OBT 
alelnöke az ülést megnyitó 
beszédében emlékeztetett ar-
ra, hogy 1974. jubileumi éve 
volt a magyar békemozga-
lomnak és a világ békemoz-
galmának: 25 éve, hogy a 
felvilágosult emberiség sza-
kított azzal a cselekvést bé-
nító beidegzésével, hogy a 
háború ellen nem tehet sem-
mit. 

Pethő Tibor, az Onszágos 
Béketanács elnökhelyettese 
fűzött szóbeli kiegészítést az 
ülés részvevőinek korábban 
megküldött írásos jelentésé-
hez az idei munkáról és a 
további tevékenység irány-
elveire vonatkozó javaslat-
tervezethez. Rámutatott töb-
bek között arra, hogy a ma-
gyar békemozgalom egész 
népünket átfogó mozgalom-
má vált. Ennek egyik oka 
az, hogy a párt és a kormány 
külpolitikája az egész nép 
békeérdekeit fejezi ki. A bé-

kemozgalom sikeresen épít e 
politikára, és a jövő felada-
tai meghatározásánál is biz-
tosan építhet rá. 

A vitában a felszólalók a 
békemozgalmi munka külön-
böző területein, a társadalmi 
és tömegszervezeteknél, a 
politikai nevelésben és felvi. 
lágosításban az if júság köré-
ben, a gyárakban, a termelő-
szövetkezetekben elért ered-
ményekről számoltak be. 

A hozzászólásokból egyön-
tetűen az a vélemény rajzo-
lódott k i : eredményes évet 
záró békemozgalmunknak a 
következő esztedőben aktívan 
részt kell vállalnia az ország 
előtt álló — a párt kongresz-
szusi irányelveiben is részle-
tesen felsorolt — feladatok 
megoldásából. 

Ország-
gyűlési 

bizottság 
a i e i 

Hétfőn, a Parlamentben 
ülést tartott az országgyűlés 
terv- és költségvetési bizott-
sága. A tanácskozáson részt 
vett Apró Antal, az MSZMP 
Politikai Bizottságának tag-
ja, az országgyűléá elnöke is. 

A bizottság a jövő eszten-
dei állami költségvetés ter-
vezetének elemzését tűzte 
napirendre, ezt megelőzően 
azonban meghallgatta a társ-
bizottságok — ugyancsak e 
témákban született — állás-
foglalását. Az elmúlt napok-
ban az országgyűlés 10 bi-
zottsága vitatta meg szakági 
bontásban az államháztartás 
jövő esztendei pénzügyi 
programját. Mint ismeretes, 
az országgyűlés soron követ-
kező, téli ülésszakának lesz 
feladata a költségvetés tör-
vénybe iktatása. (MTI) 

Tanácsi delegáció 
utazott Szabadkára 

Tegnap, hétfőn a szabadkai 
tanács meghívására három-
tagú tanácsi delegáció uta-
zott Szegedről jugoszláviai 
testvérvárosunkba. A küldött-
séget Prágai Tibor, a városi 
tanács elnökhelyettese veze-
ti, tagjai pedig dr. Hovorka 

István, a mezőgazdasági és 
élelmezési osztály, valamint 
Katona István, a pénzügyi 
osztály vezetője. 

A kétnapos látogatás so-
rán a küldöttség a szabadkai 
tanács munkájával ismerke-
dik. 

Űj iípusú elektromos tűzhely sorozatgyártását kezdte 
meg, a VBKM Pápai Elekthermax Gyára. A hazai igények 
növekedése indokolta, hogy a programozható automatával 
ellátott „AT—74" a hazai kereskedelemben is kapható le-
gyen. A karácsonyi vásárra már több száz darabot szállí-
tottak az üzletekbe. Képünkön: Horváth Erzsébet és Varga 

i Józscfné szerelik az új tűzhelyet a szalagon. 
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