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A SZOT oinökaégónok napirendjén : 

H népesedéspolitika 
és az Üdültetés 

A SZOT elnöksége hétfőn 
ülést tartott, amelyen több 
közérdekű kérdésről tár-
gy ált. 

Megvitatta, hogy a szak-
szervezetek milyen módon 
segíthetik a lehető leghaté-
konyabban a népesedéspoli-
tikai határozatok végrehaj-
tását. Az elnökség különö-
sen fontosnak ta r t ja a neve-
lő-f elvilágosító munkát, 
amelyben a szakszervezetek 
különösen a KISZ-szel, a 
Hazafias Népfronttal és a 
Vöröskereszttel kívánnak 
együttműködni. Ugyanakkor 
a szakszervezetek sajátos esz-
közeikkel minden lehetséges 
módon segítik a családvé-
delmet. Tovább akar ják nö-
velni a kedvezményes üdül-
tetésben részt vevő gyerme-
kes családok arányát, szor-
galmazzák a gyermekintéz-
mények építésének fokozását. 
Valamennyi illetékes válla-
latot arra ösztönöznek, hogy 
bővítsék a gyermekek ellá-
tását szolgáló cikkek válasz-
tékát, javítsák azok minősé-
gét. Az elnökség felhívja a 
szakszervezetek különböző 
szerveit, hogy hatékonyan tá-
mogassák a terhes nők köny-
nyebb munkakörbe helyezé-
sét, a család- és nővédelmi 
tanácsadó hálózat kiépítését. 
Szükségesnek tart iák a szak-
szervezetek a közétkeztetés 
fejlesztését, hazavihető éte-
lek készítését, a diákétter-
mek hálózatának bővítését. 
Az elnökség nyomatékosan 
felhívja a szakszervezeti 
szerveket a terhes nők és 
gyermekes anyák jogainak 
fokozott védelmére. 

A SZOT és a szakszerve-
zetek központi vezetőségei az 
ötödik ötéves terv, valamint 
a 15 éves távlati terv kiala-

kításának munkálataihoz 
kapcsolóivá javaslatokat dol-
gozhak ki a Minisztertanács 
részére a népesedéspolitiká-
val, a szociálpolitikával és a 
családpolitikával összefüggő 
további teendőkre. E javas-
latok foglalkoznak a többi 
között a családok jövedelmé-
vel, a több gyermek vállalá-
sára ösztönző lakásépítési és 
-elosztási rendszer kérdései-
vel, a gyermekintézmény-há-
lózat bővítésével, a dolgozó 
anyák és a terhes nők foko-
zott egészségvédelmével, 
egészségügyi, pedagógus, 
gyermekgondozói és egyéb 
szakemberek képzésének 
problémakörével. 

Ezután az elnökség a szak-
szervezeti politikai oktatás 
helyzetét és továbbfejleszté-
sének lehetőségeit tekintet-
te á t 

Jelenleg mintegy 600 000 
dolgozó tanulmányozza a 
szakszervezetek politikai tan-
folyamain a társadalom, a 
munkahelyi élet és a világ-
politika időszerű kérdéseit. 
A tanfolyamok rendszerét 
1967-ben vezették be. s a ta-
pasztalatok szerint az okta-
tásnak ez a formába bevált. 
Eredményesén szoHáljg a 
munkások, a dolgozók szo-
cialista világnézetének, tuda-
tos közéleti és tá-sadalmi ak-
tivitásának fejlesztését, s 
egyben hátékonv fóruma a 
munkahelyi politikai élet-
nek. 

A szakszervezeti oktatási 
rendszert az 1974—75-ös tan-
évtől annyiban korszerűsítik, 
hogy a tanfolyamok temati-
kái az eddiginél több témát 
kínálnak, s a néhány kötele-

Eéőkésztíéelek az Adria-vezeték 
magyar szakaszának építéséte 

Mint ismeretes, a közel-
keleti olajat az Adria-kikö-
tőool Jugoszlávián át cső-
vezetéken szállítják majd 
hazánkba, A vezeték 600 
milliméter átmérőjű ma-
gyar szakaszának építé-
sére megkezdődtek az elő-
készületek. A szakembe-
rek — tervezők és kivite-
lezők — beiárták azt a te-
rületet. amelyen át a veze-
ték Berzence községtől Száz-
ha'ombattáig halad: kijelöl-
ték a végleges nyomvonalat 
Ez Somoev megyében a ko-
rábbi elképzelésekhez vi-
szonvítva némileg módosul: 
a hatalmas csőkígyót — 
szem előtt tartva a Balaton 
kiemelt vízvédelmi érdekeit 
— nem Karád. hanem Be-
deekár közság térségében ve-
zetik. 

Hozzáláttak a Berzencén 
épülő, az olaj továbbítására 
szolgáló, nagv teljesítményű 
szivattyúállomás energiájá-
nak biztositás-inoz. Az elekt-
romos áramot a Nagykani-

zsa—Nagyatád—Kaposvár 
120 kilovoltos hálózatról ve-
zetik a berendezéshez. A 
szivattyúállomás két oldalról 
fogadja az energiát. Ha az 
egyik oldalról valamilyen 
ok miatt megszűnik az ener-
giaellátás. másik oldalról 
kapja az áramot. Ily módon 

mindig biztosítható az üze-
melés, az olaj folyamatos 
szállítása. 

Az idén abból a megköze-
lítőleg 1,8 milliárd forintból, 
amelybe az Adria-vezeték 
magyar szakaszának építése 
kerül. 140 millió forintot 
használhat fel a kijelölt be-
ruházó. a generálkivitelező 
Siófoki Kőolajvezeték Válla-
lat. Az összeg nagy részét 
tervezésre, általában az egy 
év múlva kezdődő építkezés 
előkészítésére fordít ják. 

ző téma kivételével minde-
nütt azt választják ki, amely 
a helyi sajátságoknak, igé-
nyeknek leginkább megfelel. 
Az elnökség fontosnak tart-
ja, hogy a politikai oktatás 
is fokozottan segítse a fiatal 
munkások, az ú j szakszerve-
zeti tagok beilleszkedését a 
mozgalmi, a munkahelyi 
életbe. A szakszervezetek a 
KISZ-szel együttműködve az 
1974—75-ös oktatási évtől a 
politikai oktatás során is be-
hatóan tájékoztatják a fiata-
lokat a szakszervezeti moz-
galom feladatairól, a tagság 
jogairól, kötelességeiről, a 
munkahelyi életbe való be-
illeszkedéssel kapcsolatos is-
meretekről. A vidékről bejá-
ró dolgozók részére önálló 
konzultációs jellegű foglalko-
zássorozat indítását tervszik. 
hogy ezzel is bővítsék ezek-
nek az embereknek a tájé-
kozottságát. 

Az elnökség az 1974. évi 
üdültetési tervről is tárgyalt. 
Az idén 354 200 dolgozót 
üdültet a szakszervezet, 16 
ezer 700-zal többet, mint 
1973-ban. A kormány több-
letjuttatása'val tette lehető-
vé az akció bővítését. Az 
idén összesen 312 millió fo-
rint tal segíti az állam a 
kedvezményes szakszervezeti 
üdültetést, ezzel azt is lehe-
tővé teszi, hogy. 1974-ben is 
a hozzájárulási összegek nö-
velése nélkül üdülhessenek a 
dolgozók. A külföldi csere-
és turistaüdültetés keretében 
ebben az évben több min* 
hétezer dolgozó jut el Bul-
gáriába, Csehszlovákiába, a 
Szovjetunióba, az NDK-ba 
Romániába, Jugoszláviába 
Ausztriába és Olaszországba. 

A szakszervezeti üdültetés 
azonban nem az egyedüli le-
hetősége annak, hogy a dol-
gozók olcsón pihenhéssenek. 
A vállalatok és intézmények 
is egész sor üdülőt fenntar-
tanak, az idén összesen mint-
egy 900 ezer dolgozó töltheti 
szabadságának egy részét 
szakszervezett, illetve válla-
lati üdülőben. 

Az SZOT elnöksége fel-
hívta az illetékes szakszerve-
zeti szerveket, hogy az üdü-
lőjegyek elosztásakor gon-
doskodjanak a munkások és 
a családosok nagyobb arányú 
üdültetéséről, s nyújtsanak 
anyagi támogatást az üdülés-
ben részt vevő nagycsaládo-
soknak és alacsony keresetű 
dolgozóknak. 

Többet vállalnak 
a szegedi fiatalok 

Továbbképzés előtt — Társadalmi 
munka - Ifjúsági parlamentek 

Hamarosan, a jövő hét el-
ső felében rendezi meg a 
KISZ' szegedi városi bizott-
sága szokásos téli vezető-
képzését, KISZ-titkárok szá-
mára. A továbbképzésen va-
lamennyi, az ifjúsági szövet-
ség munkájában fontos té-
ma napirendre kerül, külö-
nös tekintettel az alapszer-
vezetek idei feladataira. Ezek 
közül is kiemelkedik a For-
radalmi Ifjúsági Napok elő-
készítése. A KISZ munká-
jában továbbra is központi 
szerep, s egyre fontosabb 
feladatok várnak az alap-
szervezetekre, és az egyes 
KISZ-tagokra is. Az a cél, 
hogy a szövetség valameny-
nyi tagjának legyen magha-
tározott feladata, melynek 
teljesítését számon is kérik 
tőle. Mindez kapcsolódik ah-
hoz a célhoz, melynek alap-
ján az eszmei és politikai 
munka javítására kell töre-

'kedniük az alapszervezetek-
nek. 

E fontos és átfogó kérdé-
sekkel részletesen foglalkoz-
nak majd a vezetők tovább-
képzésén. Érdemes azonban 
a városi KISZ-bizottság né-
hány. 1974-re szóló, a város 
életét közvetlenül é r in t i 
tervéről szólni. Nevezetesen 
a társadalmi munkáróL A 
bizottság vállalta, hogy a 
szegedi fiatalok az idén tíz-
ezer fát ültetnek el társa-
dalmi munkában. A tarjáni 
záportározónak és környé-
kének rendbehozására s á n -
tán a fiatalok vállalkoztak. 
Újszegeden, a ligetben még 
az idén meg kell kezdeni 
az ifjúsági park kialakítá-
sát — ehhez is tetemes tár-
sadalmi munkát ajánló. t fel 
a KISZ. Az ifjúsági park 
énítését a tanács részben az 
ifjúsági alapra összegyűlt 
pénzbői finanszírozza. Éppen 
ezért — és más ifjúsági lá-

| tesítmények megvalósítása 
érdekében — a KISZ várcsi 
bizottsága az idén szorgal-
mazni fogja, hogy a KISZ-
szervezetek a kommunista 
szombatokért kapott pénz 
egy részét az ifjúsági alap-
ra utalják át. 

A bizottság várospolitiká-
val összefüggő tervei tehát 
azt a célt tűzik ki. hogy a 
fiatalok mind többel járul-
janak hozzá a város szépí-
téséhez, rendezéséhez, s az if-
júsági létesítmények építé-
séhez. Többek közt ezért is 
kívánja a bizottság javítani 
a lakóterületeken is a KISZ-
munkát, hogy a város egyes 
körzeteinek szépítésében is 

i többet vállaljanak a fiata-
lok, s az eddiginél intenzí-
vebben vegyenek részt egy-

egy városrész közéleti mun-
kájában. 'Ehhez a koieeti 
népfrontbizottságok együtt-
működésére is szükség van. 
Azt szeretnék elérni, hogy a 
Hazafias Népfront körzeti bi-
zottságai alakítsanak i f júság, 
politikai bizottságokat. A 
népfront szerveivel közösen 
nyilván ú j lehetőségeket le-
het feltárni az egyes város-
részek szépítésére is. A bi-
zottság azt is célul tűzte 
ki — éppen a lakóterületi 
KlSZ-munfca továbbfejlesz-
tése kapcsán —, hogy meg-
nyerje a tanács művelődés-
ügyi osztályának segítségét 
arra, hogy a művelődési köz-
pontok is a fiatalok érdek-
lődésének inkább megfelelő 

programokat állítsanak ösz-
sze, mintegy kis ifjúsági há-
zakként működjenek, bizto-
sítva a fiatalok szabad ide-
jének hasznosabb eltöltését. 

Fontos eseménye lesz a 
mozgalomnak a z is, hogy az 
ifjúsági törvény megalkotá-
sa óta először most kell ösz-
szehívni a vállalati, ágaza-
ti ifjúsági parlamenteket. 
Mindenképpen gondos előké-
szítést igényelnek ezek is. 
hiszen az ifjúsági törvény 
végrehajtásával kapcsolat-
ban még meglehetősen sok 
teendőjük van a vállalatok-
nak. s éppen ezért a par-
lamentekre is fontos felada-
tok várnak. 

Hz. L 

Átadás e l ő t t 
Befejezték a Belkereskedelmi Szállítási Vállalat sze-

gedi. Fonógyári úti telepének építését. Saját gépkocsijaik 
majd ott parkolhatnak, s elvégzik a szerviz munkálatait is. 
összesen 120 teherautónak biztosítottak helyet. A vállalat-
tól kapott tájékoztatás szerint szolgáltatást is végeznek. 
Nagy- és futójavítást nem vállalnak, de mosásra, zsírzásijá, 
olajcserére, fék-, illetve fényszóró-beállításra, valamint a 
motor diagnosztikai vizsgálátára magánosok is bevihetik sze-
mélygépkocsijaikat. A telepet március végén adják á t 

Púja Frigyes 
Moszkvába 

uíüzik 
Púja Frigyes, a Magyar 

Népköztársaság külügymi-
nisztere a Szovjetunió kor-
mányának meghívására, hi-
vatalos, baráti látogatásra ja-
nuár 8-án Moszkvába uta-
zik. (MTI) 

Robbantjak 
a Jégtorlaszt 

Az Észak-magyarországi 
Vízügyi Igazgatóság jelenté-
se szerint vasárnap mintegy 
kétszázan dolgoztak a Fel-
ső-Tiszán keletkezett veszé-
lyes jégtorlasz szétbontásán. 
A különböző brigádok — 
köztük a tarcali kőbányá-
szok és az OVH speciális 
osztagai — huszonkilenc so-
rozatrobbantással lazították 
a parttól partig terjedő vas-
tag jégmezőt, hogy biztosít-
sák a négy jégtörő hajó fo-

lyamatos m u n k á j á t A jó 
együttműködés eredménye-
ként egy nap alatt ú jabb 
másfél kilométer torlaszt tá-
volítottak el és engedtek le 
a Tiszán. 

A folyamatos robbantá-
sokkal és a jégtörő hajók 
bevetésével az erede'ileg hu-
szonhét kilométer hosszú 
jégtorlasz az elmúlt tíz nap 
alatt jelentősen összeszűkült. 
A robban tóbrieádok most 
különleges töltetekkel re-
pesztik e jégpáncélt 

A szociális épület emeletein a BSZV gépkocsivezetői kap-
nak szállást 

A szervi/műhely már elkészült; ablakait tisztítják 


