9

Ql^újAq,

a

A fiatalokat várják
a termelőszövetkezetek
Beszélgetés

a tiszaszigeti,

kisteleki

és tápéi

Tiszaszigeten, ahol az eimúlt hónapokban csak néhány fiatal dolgozott, mint
családtag a helyi termelőszövetkezetekben, most maguk a fiatalok foglalkoznak
azzal, hogy legyen elég fiatal erő a kaszára, kévehányásra, a cséplőgépek melletti asztagokra. Legyen elég
fiatal munkáskéz, hogy ne
maradjon kapálatlan egyet-

Márciusban
A tiszaszigeti KlSZ-titkár,
Márton Nándor is mindennap autózik Szegedre, mert
munkahelye a járási tanácsnál van. Ö igy beszél a falusi problémákról:
— Nem jól van ez igy,
hogy a Lenin Tsz 260 tagja
között csak három fiatal
van. Rajtuk kívül, mint családtagok, ugyan dolgoznak
néhányan, de ezzel nem lehetünk elégedettek. Az édesapák beléptek a tsz-be, de
gyermekeik kívül maradtak.
Sokan idegen helyen, Szegeden, vagy még messzibb
városokban keresik a boldogulást. Pedig ha a többség
idehaza dolgozna, a tsz-ben
is megkereshetné azt a
pénzt, amit mint segédmunkás kap. Erről azonban, úgy
látom, nem elég beszélni,

len négyszögöl kukorica sem.
Különösen a KlSZ-szervezetek vezetői, Márton Nándori
Molnár Gizella, s a határőralakulattól Kovács Lajos fohadnagy sűrűn meghányjákvetik a dolgot: hogyan győzzék meg a fiatalokat, hagyják ott a városi, az üzemi
segédmunkát, térjenek viszsza eredeti foglalkozásukhoz,
a földműveléshez.

A szegedi járás 21 községében működik már a Magyar Honvédelmi Sportszövetségnek
alapszervezete.
Ezek irányításával, s a KISZszervezetek közreműködésével ma már 27 helyen megszervezték a fiatalok továbbképzését szolgáló műszaki és
rádiós köröket. Ezekben ma
már több mint 600 fiatal tanul, közülük 230-an a falusi és
termelőszövetkezeti
KlSZ-szervezetek tagjai. Jó
eredménnyel
működik az
ásotthalmi iskolában tevékenykedő csoport, ahol Daróczi Ambrus a vezető. Hasonlóan eredményesen tanulnak a mórahalmi, gyálaréti és a pusztamérgesi fiatalok is.

kisz-esekkel

A lányok is hívják
haza a fiúkat

Tápérői is a városba húzódtak a fiatalok. Csak a
lányok
vannak
odahaza.
Alig négy-öt fiú maradt a
szövetkezetekben.
Pedig
nagy szükség lenne rájuk.
Erről beszélt Balogh Magda
termelőszövetkezeti
KISZtitkár is.

Minden tsz-ben legyen
KISZ-szervezet
zium diákjai, tanulói közül,
akik a politechnikai oktatás
keretében a helyi gépállomás műhelyében foglalatoskodnak, már most, az iskolai évek alatt igyekeznek
úgy elsajátítani a traktoros
szakmát, hogy érettségi után
rögtön munkába állhassanak.

— A tápéi fiúk nagyrészt
útépítéseknél, kútfúrásoknál,
vagy a városi üzemekben
dolgoznak, mint segédmunkások. Pedig idehaza is szükség lenne rájuk. Úgylátszik,
még nem jöttek rá, mennyivel jövedelmezőbb a munka
idehaza. Ezért úgy határoztunk, hogy a KISZ-fiatalok
fokozottabb
felvilágosító
munkát végeznek majd közöttük. Mivel többnyire csak
lányok vannak idehaza, hát
mi hívjuk majd haza a fiúkat.

Szakmát tanulhatnak a lányok

Középiskolás tanuló Kári
Sándor. Nem városban, falun él és ott is jár iskolába. Ott volt többedmagával az elmúlt napokban Kisteleken, ahogy ő mondja, a
forradalmi változások idején. Ö sem tagadja meg származását, s mint diák is harcol a jobb paraszti élet megteremtéséért. Társaival öszszefogtak, hogy segítsék az
új termelőszövetkezetekben a
KlSZ-szervezetek létrehozását. Vállalták a feketehalmi
tsz ifjúsági szervezetének segítését. A kisteleki gimng-

— A leánytanács által
rendezett
foglalkozásokon
Tiszaszigeten állandóan 20—
30 leány vesz részt —mondja Molnár Gizella. — Elmondhatni, hogy ügyeskezűek valamennyien, értenek
a varráshoz, kötéshez, sőt a
játékkészítéshez is. Mégis
alig néhányan
dolgoznak
csak a szövetkezetben, apjuk, édesanyjuk mellett. Kocsis Istvánné, Kiss Magdolna, Bellér Hermina aktívan
részt vesznek a tsz munkájában. Itt igazán tág tere
van az ügyesség, a tettrekészség
kibontakozásának.
Ezenkívül szép keresethez
is juthatnának a leányok, s
ezzel pótolhatnák a »stafír«
költségeit. Sőt egész életre
szóló szakmát is tanulhatnának, mint például Szirovicza

Ifjúsági
munkacsapatok
a
termelőszövetkezetekben
A gyálaréti fiatalok eredményes munkájáról már sokat hallottak, olvastak a szegedi járás termelőszövetkezeteiben dolgozó fiatalok. Az
elmúlt nyáron olyanok is
akadtak, akik ellátogattak
Gyálára, hogy tanulmányozzák a Komszomol Tsz-ben
dolgozó parasztfiatalok munkáját. Utóbb a szatymazi lányok tevékenységéről is sok
jót hallani. Míg a gyálaiak a
szövetkezeti munka szinte
minden ágában tevékenykednek, a szatymazi lányok főként a csibenevelésben tűntek ki.

E két község termelőszövetkezeti fiataljainak példáját követve sorra összefognak a KISZ-szervezetek kezdeményezésére a termelőszövetkezeti fiatalok. A közösségen
belül
közösséget,
vagyis munkacsapatokat, brigádokat
alakítanak. Legutóbb a deszki Kossuth éa
a pusztaszeri Petőfi Tsz-ben
alakult ifjúsági munkacsapat. A sándorfalvi Rózsa Ferenc Tsz-ben konkrét feladatokat is vállaltak a fiatalok. A vezetőség hozzájárult, hogy övék legyen a takarmánytermesztés munkája;

Részt kérnek a műszaki intézkedési terv
megvalósításából
a S z e g e d i Kenderfonógyár fiatal technikusai

visszajövök

Tettekre is szükség van.
Ezért magam is ugy dontottóm, marciusban hazajövök
a termelőszövetkezetbe.

LZ&eiaiizmuLÍvt
Műszaki és rádiós
körök a falun

Az idei tavaszon, s a
nyáron sem lesz kevesebb
a munka a szegedi járás
szántóföldjein, mint bármikor az elmúlt esztendőben. A vetés, növényápolás, aratás — és kicsit még
előbbre nézve — a betakarítás, vagy a gyümölcsösök,
szőlők
gondozása
mind-mind
munkáskézre
vár. A KISZ járási bizottsága legutóbbi ülésén a
többi között erről is szót
váltott a fiatalokkal. Ez a
falusi
KlSZ-szervezetekben is sokszor szóba kerül.

Legyen elég fiatal munkáskéz

Vasárnap, 1961. január 29.

Emi, aki most végzi el a
baromfitenyésztő
tanfolyamot

„Csináld,

ahogy

én"

— Örömmel hallom, hogy
Márton Nándi hazajön a faluba dolgozni. Így kellene
tennie minden KlSZ-titkárnak, s példát mutatni a
KISZ-fiataloknak a szegedi
járás községeiben — mondja
Kovács Lajos főhadnagy. —
Váljon a falusi kiszesek jelszavává: -Csináld, ahogy én«.
Bízom benne, hogy tavaszra
sok fiatal követi majd Márton Nándor példáját, s viszszajön a faluba. Hiszen ők
jobban szeretik a falut, ahol
születtek. Ügy
gondolom,
csak bíztatni kell őket.

Az i s k o l á b ó l
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technikusoknak még jónéhány éven át kell dolgozniok az üzemben, hogy elmondhassák
róluk,
értik
szakmájukat Hogy jó szakemberek legyenek, sokat kell
velük foglalkozni és ez a feladat az idősebb mérnökökre,
szakemberekre vár. A Szegedi Kenderfonógyár KISZszervezete is vállalt ebből a
munkából.

lati és elméleti kérdésekről.
Ezeken a hasznos foglalkozásokon azonban a harminc
technikus
közül általában
mindig ugyanaz a 10—12 fiatal vett részt Amikor a többiektől számonkérték, miért
nem jelentek meg az előadáson,
őszintén
elmondták,
hogy nem tartják megfelelőnek a továbbképzés színvonalát, s véleményük szerint
nem segíti munkájukat.
« „ ,
KlSZ-bizottsá-

Két évvel ezelőtt a KISZszervezet kezdeményezésére
megalakították az üzemben
a technikusok tanácsát. Ez
az új szerv vette kezébe a
mintegy 30 fiatal technikus
szakmai továbbképzését A
technikusok kezdetben önképzőköri alapon
indultak
el. Kéthavonként
egy-egy
technikus tartott előadást az
üzemben előforduló gyakor-

tett ezzel és keresték a helyesebb módszert, az elengedhetetlenül fontos továbbképzés újabb formáit A
KISZ-bizottságnak
segítséget nyújtott az MTESZ. Három hónappal ezelőtt az
MTESZ megalakította a fiatal műszakiak körét. A cél
itt is ugyanaz volt, mint a
kenderfonágyári kiszeseknél:
a fiatal mérnökök, techniku-

Az UZem

ga is

egyetér-

Öntözési terv társadalmi munkával
A KISZ Csongrád megyei
bizottsága az elmúlt év november
11-én
szerződést
kötött
az
Alsótiszavidéki
Vízügyi Igazgatósággal, melyben védnökséget vállalt a
hattyastelepi
belvízlevezető
csatorna építése felett.
A Vízügyi
Igazgatóság
KlSZ-szervezete
vállalta,
hogy az építkezés műszaki
irányítását ellátja; Ezenkívül a
hódmezővásárhelyi
Dózsa Termelőszövetkezettel
kötött komoly szerződést. A

SOROKBAN
— Ötnapos titkári értekezletet rendez Szegeden
a
KISZ Szeged városi bizottsága. A tanfolyam január
31-én kezdődik a
Kálvin
térj pártházban. A KISZtitkárok a KISZ első kongresszusának anyagát tanulmányozzák, dolgozzák
fel.
Az üzemi és hivatali KISZtitkárok vesznek részt
a
tanfolyamon, a
középiskolákban ugyanis már befejezték a kongresszus tanulmányozását,
az egyetemeken pedig a későbbi időben
kerül sor erre.
— Tizenkét fiatal jelentkezett
továbbtanulásra az
üjszegedi Haladás Termelőszövetkezetből. Közülük egy
a Pedagógiai Főiskolán tanul. A többiek szakmájukban akarnak nagyobb tudásra szert tenni. Valamenynyien eredményesen szerepeltek a felvételi vizsgán.
— Ifjúsági brigádot szerveztek a 42-es Autóközlekedési Vállalat
karbantartó
műhelyében.
Az
idősebb
munkások kezdetben nem
nagy szakmai jövőt jósoltak
a fiatalok brigádjának, azonban az ifjúmunkások eredményes
ténykedésükkel
helytállnak a munkában.

kiszesek vállalták, hogy a
termelőszövetkezet 200 holdnyi területére elkészítik az
öntözési tervet. Ez önköltségi áron is 30 ezer forintot
jelenti
A
Vízügyi
Igazgatóság
KISZ-fiataljai ezt a munkát
természetesen
munkaidő
után végzik el.
Jelenleg
szombat délutánonként
a
helyszínen méréseket folytatnak. majd ezeket feldolgozzák.
A tervek szerint
március
31-ig elkészül
a
termelőszövetkezet
öntözési
terve.

sok
továbbképzése.
Ettől
kezdve a Szegedi Kenderfonógyár
technikusai
az
MTESZ által rendezett tudományos előadásokon vesznek részt, melyeket tudományos munkatársak, s a szakmák legjobbjai tartanak.
A kenderfonógyári KISZ
bizottsága nem mondott le a
technikusok
továbbképzéséről,
foglalkoztatásáról. A
technikusokból öt brigádot
szervezett, ezeknek a brigádoknak külön feladatot adnak. Igy például jobb anyagtárolást, a helyesebb anyagmozgatást stb. Nemcsak gyakorlati kérdéseket kell megoldaniok a technikusoknaki
hanem több elméleti problémát is. Igy például az elmúlt héten az egyik brigád
feladatként
kapta,
hogy
vizsgálja meg: -Milyen tényezők befolyásolják az előfonal egyenetlenségét*. Ezt
úgy tudják megoldani, ha
sok-sok mérést végeznek a
gyakorlatban.
A
mérések
eredményeit majd dokumentálják.
M:_J„
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tási tervből egy-egy feladatot, s ezzel igen sokat segít
az üzem tervének teljesítésében, illetve túlteljesítésében. Az MTESZ és a Szegedi Kenderfonógyár KISZ-bizottsága tervében szerepel
közös kirándulás is. Az elképzelések szerint ez év tavaszán az üzem technikusai
Kőszegre, az Ágyterítőgyárba utaznak tapasztalatcse-

Ifjúmunkások az exportterv sikeréért

Sok fiatal dolgozik a Szegedi Ruhagyárban. Közülük
többen ifjúsági brigádokban tömörülve küzdenek a szocialista cím elnyeréséért vagy megtartásáért. Mások a
különböző munkaszalagokban tevékenykednek igen eredményesen az idősebb dolgozók mellett. A fiatalok ebben
az üzemben ls külön gondot fordítanak az exportcikkek
gyártására. Az idén belga és norvég halászok részére tízenötezer vízhatlan kabátot gyártanak, más országok kereskedelmi vállalatainak megrendelésére pedig
tizennyolcezer műbőrkabátot készítenek.
Képünkön az egyik ifjúmunkás-csoport — Kendercsi Lászlóné, Blaha Zsuzsa és Szabó Zoltánné — látható, amint a halászkabátok gyártásával foglalatoskodik.

