
No a ruhaipar 
exportja 

Csütörtökön tar to t ta ez évi 
első ülését a Ruházatipari 
Dolgozók Szakszervezetének 
központi vezetősége. 

A beszámoló hangsúlyozta, 
hogy a konfekcióipar sikere-
sen zárta az elmúlt évet. 
Termelési tervét 5,2 száza-
lékkal, a termelékenységi 
követelményeket egy száza-
lékkal teljesítette túl. A jó 
munka nyomán iparági át-
lagban mintegy t izenhat na-
pi bérnek megfelelő nyere-
ségrészesedés várható, a kü-
lönböző gyárak között az 
eltérés azonban igen nagy. 

Az 1966-os terv elsősorban 
azt a követelményt támaszt-
ja a gyárak vezetői és mű-
szaki dolgozói elé, hogy 
egyenletesebbé, szervezeteb-
bé tegyék a munká t és így 
lényegében a jelenlegivel 
azonos létszámmal a tavalyi-
nál 2,3 százalékkal nagyobb 
termelést é r jenek el a kon-
fekcióipar dolgozói. Az ipar-
ág export ja 1966-ban 6,4 
százalékkal nő. 

A szakszervezet és a Köny-
nyűipari Minisztérium ver-
senyfelhívással fordult a 
gyárak dolgozóihoz. Többek 
között azt kérik, hogy a 
szocialista munkaverseny 
továbbfej 1 ődése érdekében 
hárí tsák el azokat az aka-
dályokat — mint például az 
ütemtelen munkaadagolás, a 
rosszul meghatározott raor-
makövetelmények, a kere-
setingadozás és aránytalan-
ság — amelyek eddig sok 
helyen hátrá l ta t ták a ter-
melékenység fokozását (MTI) 

Ülést tartott a Minisztertanács 
(Folytatás az 1. oldalról.) reszt — tagjainak, továbbá 

zottság tevékenységében a gyűjtésben és a segélyezés 
részt vett szervezetek — kö- lebonyolításában részt vett 
zöttük a Magyar Vörös ke- valamennyi dolgozónak. 

• 

Baranya megye 
szövetkezeti mozgalma 

A Baranya megyei terme-
lőszövetkezetek megszilárdí-
tásának tapasztalatairól szóló 
jelentés megállapította: a 
nagyüzemi gazdaságok ki-
alakulásával a megyében is 
fejlődött a parasztság öntu-
data, javul tak az életkörül-
ményei, szilárdult a mun-
kás-paraszt szövetség. 

A szocialista átszervezés 
óta a megye mezőgazdasági 
termelése közel 17 százalék-
kal n ő t t A felvásárlás a 
múlt évben csaknem más-
félszerese volt az 1960. évi-
nek. Kedvezően alakul tak az 
átlagtermések, 21 százalék-
kal nőtt a szövetkezetek 
brut tó jövedelme. 

A szövetkezetek közös va-
gyona a második ötéves terv 
időszakában csaknem meg-
kétszereződött. Jelentősen 
hozzájárult ehhez az állami 
támogatás rendszere is. 

A gyengén gazdálkodó 
szövetkezetek helyzetét és 
fejlődését nehezítik a mos-
toha természeti körülmé-
nyek. A megyei tanács vég-
rehaj tó bizottsága behatóan 
megvizsgálta, hogyan lehet 
a megyében legjobban vég-
rehaj tani a kormánynak azt 
a határozatát , amely az ob-
jektív okok miat t gyengén 
gazdálkodó szövetkezetek 

megszilárdításának feladatait 
szabja meg. 

Javaslatokat és terveket 
dolgoztak ki a művelési ágak 
megváltoztatására, főleg a 
szántóföldi művelésre alkal-
mat lan meredek területek 
erdősítésére, a növényterme-
lés és az állattenyésztést kel-
lő összhangjának megterem-
tésére. Kidolgozták a hegy-
vidéki gazdaságok géprend-
szerét, munkadíjazási és jö-
vedelemelosztási módszereit; 
a gazdasági melléktevékeny-
ségekre is születtek elgondo-
lások. 

A kormány a jelentés alap-
ján megállapította, hogy a 
Baranya megyei tanács vég-
reha j tó bizottsága és a já-
rási tanácsok végrehaj tó bi-
zottságai kellő gonddal, 
eredményesen irányították, 
szervezték a termelőszövet-
kezetek fejlesztését, a terme-
lést és a gazdálkodást, segí-
tet ték a szövetkezetek poli-
tikai megszilárdítását. Fel-
hívta a megyei, a járási és a 
községi tanácsok végrehaj tó 
bizottságait: nyúj t sanak to-
vábbra is segítséget ahhoz, 
hogy a termelőszövetkezeti 
gazdaságokban létrejöjjön az 
adottságaiknak legjobban 
megfelelő termelési szerke-
zet. 

Újabb határozatok a vizek 
védelmére 

A vizek mi nőségének vé- tés — a többi között — az 
delme érdekében folytatott a lábbiakat taralmazza: 
munkáról összeállított jelen- Az egész világon mind na-

A harmadik kívánság 
f II Végül a fa lu fölé ha-

ta lmas ezüstgömb emelke-
dett , mely naponta kristály-
tiszta ivóvizet küld a dol-
gos, jó emberek ot thonába — 
talán így végződne a deszki 
harmadik kívánság meséje. 
Csakhogy az ezüstös fényű 
hidroglóbus története nem 
mese. Annyi szent: a harma-
dik kívánság volt. 

— Az alföldi fa luknak — a 
feketeföldiekre gondolok — 
ál ta lában három nagy köz-
ségfejlesztési gondjuk volt. 
A villany, a járda és az 
ivóvíz — magyarázta Molnár 
Mihály tanácselnök. — Ná-
lunk a villany (tíz porta ki-
vételével) minden házban 
bent van; valamennyi utcá-
ban, természetesen az egyik 
oldalon, já rda vezet. Most 
oldottuk meg az ivóvízellá-
tást. 

Teljesült Deszk három kí-
vánsága. Persze, nem varázs-
intésre. Ellenkezőleg, hosz-
szas harc és munka árán. 

Szomszédos utcákban la-
kik Maróti Ferenc asztalos, 
Simon Géza, a gépjavító 
brigádvezetője és Juhász Fe-
renc községi pár t t i tkár . 
Mindannyian tanácstagok. 
1962-ben azzal az elgondolás-
sal keresték fel a tanácsel-
nököt: u tcatömbjükben víz-
társulást szerveznek. Mint-
egy 40 embert m á r meg is 
nyertek az ügynek. 

A tanácstagok kezdeménye-
zése tetszett a község veze-
tőinek. Miért ne lehetne az 
egész falut e közösségbe 
szervezni? — gondolták. Hi-
szen az artézi kutak 50—60 
évesek, lassan kimerülnek. 
A vízügyi szakemberek ha-
sonló véleményen voltak, 
így kezdődött a törpevízmű-
társulás szervezése. A ta-
nácstagok — elsőként Maróti* 
Juhász és Simon, továbbá 
Radity Velimir. Gyukin 
György és még jónéhányan 
— házról házra jártak, ma-
gyarázták a törpevízmű lé-
tesítésének tervét. Hát szép, 
szép az elgondolás — hüm-
mögtek a gazdák —, csak-
hogy az az ötezer forintocs-

A három szomszéd 

Szavuknak hi te le van 
ka is szép summa. S ki tud-
ja nem nő-e duplá já ra a 
kiadás, mire a mű elkészül? 
Hogyan győzi meg egy kút 
az egész falut? A falu szé-
lein egyáltalán lesz-e víz a 
c s a p o k b a n ? . . . És nagyon 
sok hasonló aggályoskodást 
sugallt a hozzájárulási ösz-
szeg. Azt mondták a tanács-
tagoknak: előbb lássuk, az-
tán hisszük. 

— Bizony, sok helyt szíve-
sebben muta t t ak volna aj tót , 
mint széket. Egyik gazdánál 
így biztat tak: míg a vízmű 
elkészül, addig még valaki 
meg fog halni. — De még 
azután is! — felel tem neki. 
A többség ugyan akar ta , de 

makacs emberekben sem 
volt hiány. Legjobban azok 
zsugoriskodtak, akiknek több 
pénzük volt — emlékezik az 
egyéves szervezőmunka fur-
csaságaira Maróti mester. 
Asztalos és a ktsz helyi mű-
helyében dolgozik. (Azaz dol-
gozna, ha — mint pillanat-
nyilag is — engedné a sok 
adminisztráció.) Ez a közép-
termetű, népszerű ember rég-
óta tevékeny tanácstag. Sza-
vának súlya van mind a 
tanácsban, mind az embe-
reknél. 

A falu szerb származású 
fia, Radity Velimir pedagó-
gus is sokat fáradozott a 
törpevízmű születésén. Több 
mint évtizede tanít a fa lu-
ban. Szívügye a deszki dél-
szláv együttes, melynek 15 
éve táncosa, szervezője, ren-
dezője. Országos sikereket is 
arat tak. Most — bánatára 
— hervadozik az együttes. 
Nincs utánpótlás, a fiatalok 
máshol dolgoznak, a régiek 
meg kiöregedtek. 

Radity Velimir nagyon te-
vékeny ember: tanácstag, a 
művelődésügyi állandó bizott-
ság elnöke, a községi párt-
alapszervezet t i tkára. A sze-
gedi egyetemen most szerzi 

a tanár i szakképesítést. A 
téli vakáció nem pihenést je-
lentet t számára, hanem az 
egyetemi vizsgaidőszak által 
diktált tanulási ha j rá t . Rusz 
Milosnéval, a községi tanács 
vb t i tkárnőjével kopogunk 
be iskolai otthonába, mely 
csendes és néptelen volt. 
Nemcsak a tanulókat sza-
badságolta, de a családot is. 
Egész nap já t a tanulásban 
hasznosította. 

A harmadik kívánság „va-
rázspálcája" Deszken nem 
más volt, csupán a tanácsta-
gok ügyszeretete, türelmes 
szervező munkája . Az emlí-
tet teken kívül mintegy 25 
tanácstag fáradozott, hogy az 
ezüstös fényű hidroglóbus a 
falu fölé emelkedjék és ház-
hoz vigye a tiszta, egészsé-
ges ivóvizet. 

Balogh Ödön 

gyobb figyelmet és anyagi 
eszközöket fordí tanak ar ra , 
hogy megvédjék a folyóvi-
zek tisztaságát, megakadá-
lyozzák szennyeződésüket. 
Magyarországon 1961-ben in-
dult meg a szervezett véde-
kezés a vizek szennyezése 
ellen. Kormányhatározat ír-
ta elő, hogy az ipartelepe-
ken építsék meg, illetve kor-
szerűsítsék a szennyvíztisztí-
tó berendezéseket. Azóta 32 
üzemben mintegy 140 millió 
forintot költöttek erre. 

Az utóbbi három évben a 
városi csatornaművek hiány-
zó szennyvíztisztító telepei-
nek kiépítésére 120 millió 
forint beruházást biztosított 
a kormány. Ennek kereté-
ben készült el a soroksári 
Duna-ág vizének minőségét 
javító délpesti szennyvíztisz-
tító telep, továbbá Pécs és 
Balatonfüred korszerű 
szennyvíztisztító telepe. 

A vizek szennyezéstói va-
ló megóvása érdekében az 
Országos Vízügyi Főigazga-
tóságon központi vízminősé-
gi felügyelet, a vízügyi igaz-
gatóságoknál laboratóriumok 
alakultak, amelyek rendsze-
resen vizsgálják az ipartele-
pek szennyvizeit és a fel-
színi vizek minőségét Ered-
ményesen működnek — mint 
társadalmi szervek — a me-
gyei vízvédelmi bizottságok. 
A káros szennyezést okozó 
üzemekre 1964-ben 40 millió, 
1965-ben 25 millió forint 
úgynevezett szennyvíz-bírsá-
got ró tak ki. Ez a pénz is 
tisztító berendezések építé-
sére fordítható. Mindezek 
eredményeként sikerült a 
korábbi állapothoz képest 
jelentős előrehaladást elérni, 
s ma m á r elmondható, hogy 
belföldi eredetű ú j abb na-
gyobb tar tós szennyezés az 
utóbbi két évben nem ke-
rül t a vízfolyásokba. 

A Tisza vízgyűjtő terüle-
tén ál talában t iszták a vizek, 
de erősen szennyezett a 
Zagyva és a Sajó. 

A Duna vízgyűjtőjének vi-
zei minőségi szempontból 
ál talában el fogadhatók. Ki-
sebb javulás van a soroksá-
ri Duna-ágban és néhány más 
kisebb vízfolyáson. A Duna 
vizében időszakonként át-
meneti romlást észleltek, s 
ez esetenként veszélyeztette 
a budapesti felszíni vízmű 
üzemét is. 

A KGST-tagországok víz-
ügyi szervei mind szorosab-
ban együt tműködnek a vizek 
tisztaságának védelme te-
rén: egységes módszereket 
dolgoztak ki a vizek minő-
ségének vizsgálatára, ered-
ményeket értek el a szenny-
víztisztítás technológiájának 
fejlesztésében is. 

A Minisztertanács a vizek 
tisztaságának hatékonyabb 
védelme céljából a káros 
szennyezések megszünteté-
sét előmozdító ú j abb határo-
zatokat hozott. (MTI) 

Nyugtalan ifjúság 
Ecikk nem vállalkozik többre, mint néhány gondo-

latra arról, ami t a fiatalokkal, a „felnőtt kamaszok-
kal" kapcsolatban sokszor hall az ember : hogy mindent 

megkaptak, hogy az i f júság megértésének, nevelésének ez a 
kulcsa, s öreg hiba volt elkényeztetni őket. 

Ki tagadná, hogy jobb anyagi körülményeik vannak, 
s tanulási lehetőségeik összehasonlíthatatlanul kedvezőb-
bek, min t a mai felnőtt nemzedéké annak idején? Erre a 
különbségre, előnyös helyzetükre, gyakran, s a lap jában 
helyesen f igyelmeztet jük őket. Meglehetősen sokszor hal l -
ják. Mit várunk ettől? Hogy jobban megbecsüljék azt, 
amihez nem a maguk erejéből jutottak. Egy diploma az 
á l lamnak százezer for in t jába kerül. Hány év alat t tör-
lesztik le, már akik letörlesztik ezt a „hitelt", amelynek 
még a kamatai t is a társadalom fizeti? A tőkés országok-
ban is sokféle rendszere van az ösztöndíjaknak. A tanu-
lás mégis sokkal többe kerül, s éppen ezért a társadalmi 
bázis, amelyre a felsőoktatás épül, sokkal szűkebb. Mi a 
közoktatás tényleges for radalmát haj to t tuk végre, s ez az 
i f júság egész helyzetét alapvetően megváltoztatta a há-
ború előttihez képest. Éppen ezért igazunk van, amikor 
ezt t ek in t jük egész pedagógiai s t ratégiánk kiinduló pont-
jának. Hogy okosan érvelünk-e, s hogy valóban a for ra -
dalmi lényegre muta tunk-e rá, vagy megállunk ott, hogy 
„bezzeg az én időmben még cipőre sem tellett" — ez 
már más kérdés. De hogy ennek a tudatá t nekünk éb-
ren kellett t a r t anunk a f iatalokban, arról nem lehet vita. 

Bármilyen fontos ki indulópontja is ez pedagógiánk-
nak, nem tula jdoní tunk-e ennek a valóságosnál is na-
gyobb jelentőséget? Nem adjuk-e olyan kérdésekre is, 
amelyekre mást kellene felelnünk, ezt a választ? Mert 
nem mindig é r jük el ezzel az érveléssel a jogosan meg-
kívánt hatást. S ez nem azt jelenti, hogy a fiatalok há-
látlanok, hogy semmibe sem veszik, ami t mások ér tük 
tettek, hanem azt, hogy ez az érvelés nem mindig illesz-
kedik egy kiforrott , egészséges pedagógiai gyakorlatba, 
nincs mindig összhangban a fiatalok más tapasztalatai-
val, s ezért nem hat úgy, ahogy különben hatna. 

Hogy a mai fiatalok mindent megkapnak? Ebből any-
nyi igaz, hogy ha valaki bejut a középiskolába, 
vagy felsőfokú intézetbe, ha családja nem tud ja biz-

tosítani, az állam bocsát rendelkezésére olyan anyagi 
eszközöket, amelyek lehetőséget adnak tanulmányai el-
végzésére. E mondatot egyetlen jelzővel sem lehet bőví-
teni. Azt sem mondhatnánk, hogy gondtalanul, nehézsé-
gek nélkül, könnyen végezheti el tanulmányait , s azt 
sem, hogy igen szűkösen, csak nagy nehézségek árán. El 
t ud ja végezni. Kevesebb már nem lenne elég, többre 
nincs lehetőség. Erről nem szükséges bővebben beszélni. 

Nagyobb probléma ennél a pályakezdő fiatalok anyagi 
helyzete. Az egyetemi, főiskolai hallgatóknak, ha szűkö-
sen is, de mindene megvan. Ahogy a sa já t lábára áll, 
kedvezőtlenebb anyagi helyzetbe kerül. Az albérlet sok-
kal drágább, mint a kollégium, az üzemi, vendéglói ét-
kezés vagy a főzés többe kerül, mint a menza; ezerkét-
száz—ezernégyszáz forintból nehéz kijönni. Nem áll í that-
juk tehát, hogy kényezteti őket az élet. 

Arról sem tudok, hogy a munkásf ia ta lok ne ismernék 
a gondokat. Ha valaki ott dolgozik, ahol lakik, ha szü-
lei viselik gondját , s még nem alapít családot, persze 
könnyen él. De csak ilyen körülmények mellett! A többi-
nek sincsenek súlyos, nagy gondjai. De hogy mindent 
megkapnának? Sok mindent megkapnak, sok mindent 
nem kapnak meg, amit pedig megkaphatnának, annak a 
veszélye nélkül, hogy „elrontanánk" őket. 

De nem is ez a fő kérdés. A fiataloknak — a szó 
anyagi értelmében — valóban viszonylag könnyű a dol-
guk. Ehhez azonban hozzá kell tennünk: ezeket a f ia ta-
lokat a szocialista Magyarország első húsz esztendeje ne-
velte. „Bennünket mindig úgy emlegetnek — mondotta 
egy húszéves fiú —, hogy mi beleszülettünk a szocia-
lizmusba. Pedig mi az átmenet i társadalomba, a forrongó, 
nehéz évekbe szület tünk bele." És ez is — igaz! 

» T em, a mai húsz vagy húsz-egynéhány évesek igazán 
nem selyempapírban nőttek fel. Anyagilag jobb 
helyzetben voltak, s vannak, mint szüleik, annak ide-

jén. De azt a pozitív hatást, amit ez gyakorol, negatívu-
mok gyengítették. Az ország politikai, gazdasági életében 
például már emlegetni sem fogjuk a személyi kultuszt, 
amikor a jellemekben még nyomon követhet jük torzító 
hatását. Ez az i f júság nyugtalan években nőtt fel. S ne-
künk, ha valóban segíteni aka runk nyugtalan útkeresé-
sükben, ebből kell ki indulnunk, ezt kell megértenünk. 

K. GY. 

Könyvsarok 
A szegcdi szalámigyár Ma-

ros utcai f ront ján a közel-
múltban adtak át egy ú j 
épületet, amelyben helyet 
kapott az üzem konyhája és 
étkezdéje. Az üzemi szak-
szervezeti bizottság, vala-
mint a vállalat könyvtára 
kezdeményezésére könyváru-
sitást és kölcsönzést rendez-
tek be az étkezdében. A 

könyvsarok népszerű a dol-
gozók körében, hiszen ebéd-
re menet és jövet a legfris-
sebb kiadású könyveket köl-
csönözhetik. va»v vásárol-
ha t ják meg. 
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