
2 PÉNTEK. 1970. SZEPTEMBER 11. 

né lkü l 
A Lőrinci Vat tagyárban 

korszerű technológiával, a 
hagyomanyos szövetnél lé-
nyegesen olcsóbban, nagy 
mennyiségben gyár t ják a 
szövés nélküli kelméket. 
1970-ben egymillió méter 
szövés nélküli f rot t í r t adnak 
át a konfekció iparnak, ahol 
férfi- , női köntösöket, kem-
pingcikkeket készítenek be-
lőle. Az így előállított f rot t í r 
35 százalékkal . olcsóbb a 
hagyományosnál. 

A X. pártkongresszus tiszteletére 

Á November 7. brigád 
tagjai elégedettek 

A Tisza Bútoripari Vál-
lalat szegedi gyárában há-
rom évvel ezelőtt a lakul t 
meg a November 7. nevet 
viselő brigád. A gépműhely 
t izenhárom régi dolgozója 
határozta el, hogy rész vesz 
a szocialista munkaverseny-
ben. többet és jobbat ter-
mel mint régebben. Börcsök 
Imre, a brigád vezetője nyolc 
éve ál l a faipari gépek mel-
lett. A gyár igazgatója és a 
szakszervezeti bizottság t i t-
kára csak szép szavakat 
mond, amikor a brigádróí 
beszélgetünk. 

A bútorgyártásban meg-
határozó helyen állnak. 
Szerkezeti és felületi meg-
munkálást végeznek, fu rné r -
lapot ragasztanak a fára, 
csiszolnak, fúrnak, mére t re 
vágnak. 

— Ha náluk jól megy, ak-
kor a további feldolgozás 
során is s t immel a munka 
— magyarázza Laczkó J á -
nos szakszervezeti t i tkár —, 
mivel a pontosság első szá-
mú követelmény a bútor-
gyártásban. 

Börcsök Imre örömmel 
mondja , hogy kis kollektí-
vá juk mennyire egyetértett 
azzal az elhatározással, hogy 
a pár t X. kongresszusának ! 
tiszteletére olyan vállalást I 
tettek, hogy a nagyvállalat | 
minden br igádja csatlakozott 
elhatározásukhoz. Mi volt ez 
az elhatározás? 

— Versenyre hívtunk ki l 
minden bútorgyári brigá-
dot, s aki a legjobb lesz, 
az nyer je el a vállalat leg-
kiválóbb brigádja címet. 

Előszedik a brigád fel-
ajánlásáról készített jegyző-
könyvet. Kiírom a vállalás 
egyes pontjai t , Börcsök Im-
re pedig mindegyikhez hoz-
záfűz valamit. 

Növelik az egy főre jutó 
termelés mennyiségét, ja-
ví t ják a gyártmányok mi-
nőségét. 

— Az elmúlt hónapok-
ban a brigád tel jesí tménye 
103—104 százalék között 
mozgott, de előfordult, hogy 
110 százalékot tel jesítettünk. 
A szerelőüzem nem dobott 
vissza egyetlen alkati-észt 
sem. 

Szakmai, ál talános iskolai 
és politikai ismereteiket ál-
landóan bővítik, növelik. 

— Egyik társunk, Puczkó 
György, a faipari techni-
kum másodéves tanulója. A 
brigád minden tagja részt 
vesz a párt- , illetve a szak-
szervezet ál tal indított po-
litikai oktatásban. 

A kollektíva legalább egy 
új í tás t kidolgoz. A gyár 
igazgatója mondja : 

— Elfogadtuk a Novem-
ber 7. brigád javaslatát, 
hogy az íróasztalok hát lap-
já t más fa j t a technológia sze-
rint készítsük. A régebbi 
lombos faáru helyett kes-
keny réteges lemezzel „zár-
juk" a redőnyös rész felső 
szegélyét. Az íróasztal hát-
l ap já t pedig hornyolás he-
lyett egyszerűbb megoldás-
sal i l leszthetjük fel. 

A társadalmi munkában 
élen járnak a brigád tagjai. 

— Hatvan óra volt a tá r -
sadalmi munkánk fe jenként 
— mondja a brigád vezető-
je. S ennél érdemes meg-
állni egy kis kitérőre. 

Amikor megáradt folyók 
árvízzel fenyegették környe-
zetünket, a brigád egyik tag-
ja odahaza marad t Kübek-
házán, mer t a helyi tanács 
beosztotta a védekezéshez. 
A többiek társuk helyett is 
elvégezték a munkát . Nagy 
együttérzéssel vették tudo-
másul, hogy a szabolcsi t á -
jon milyen károkat okozott 
a víz. Régebben született 
meg a brigád elhatározása, 
hogy má jus elsejétől szep-
tember elsejéig minden ked-
den négy órát dolgoznak t á r -
sadalmi munkában , s a 
munkáér t kapot t pénzen vá-
sárolnak egy televíziót és 
egy tanyai iskolának ad ják . 
Később úgy döntöttek, hogy 
olyan iskolának adományoz-
zák, amelyet ká r ér t az á r -
víz során. 

A havi bérfizetések nap -
ján Molnár Mátyásné gyűj-
tötte össze a különórák dí-
jait. Szeptember elején szólt 
a társaknak, hogy együtt 
van nyolc és fél ezer fo-
rint, meg lehet vásárolni a 
tévét. A készülék megvan, 
szeptember 18-án, pénteken 
viszik el a fehérgyarmati já-

rásban levő Rozsály község 
általános iskolájába. 

A November 7. brigád tag-
jai most nagyon elégedet-
tek. A sikeres teljesítésnek, 
s annak, hogy örömet sze-
rezhetnek azoknak az em-
bereknek. akiket a pusztító 
víz megkárosított . A bri-
gád patronálója a gépmű-
hely művezetője, Fortuna 
István. Az is tetszett a kis 
kollektívának, hogy a ked-
di napokon a művezető sem 
ment haza, hanem beállt 
közéjük és végigdolgozta a 
négy órát, a gép mellett . A 
kis maradék pénzüket, meg 
az új í tásér t kapot t összeget 
sem „cibálják szét", hanem 
készülnek egy bankettra, 
ahol a családtagokkal együtt 
ünneplik meg erőfeszítéseik 
eredményét . Börcsök Imre 
szavait idézem: 

— Ügy gondolkodik a mi 
társaságunk, hogy ha már 
brigádba szerveződtünk, ak-
kor csináljuk a dolgokat, a 
munká t különben, min t az-
előtt. Igazam van? 

Igazuk van. 
Gazdagh István 

A tervjavaslat 
a I0T elnöksége 

előtt 
A mezőgazdaság negyedik 

ötéves tervének javaslatát és 
a szövetkezetek ezzel kap-
csolatos feladatai t vitatta 
meg Szabó István elnökleté-
vel kedden a Termelőszövet-
kezetek Országos Tanácsának 
elnöksége. A termelőszövet-
kezetekre háruló feladatokat 
érzékelteti, frogy a közös 
gazdaságok termelését az át-
lagosnál gyorsabban, har-
minchárom százalékkal, a 
sertéshús-termelést 88 száza-
lékkal kell növelni. Miköz-
ben mindent el kell követ-
ni a háztáj i gazdálkodás fe j -
lesztéséért is. Az idei ked-
vezőtlen időjárás miat t a 
termelőszövetkezetek egyré-
sze nehéz helyzetben, lecsök-
kent termelési és biztonsági 
alapokkal, megnövekedett 
terhekkel lép az ú j időszak-
ba. Az idén sok gazdaságban 
előreláthatóan csökken a jö-
vedelemrészesedés is. 

Az elnökség ál láspontja 
szerint a tervcélok csak úgy 
érhetők el, ha a termelőszö-
vetkezetek jól kihasználják 
előforrásaikat. növelik a 
munka termelékenységét, és 
ennek előfeltételeként javít-
ják a vezetést. 

Az elnökség felkérte az Il-
letékes minisztériumokat, 
hogy fordítsanak nagyobb fi-
gyelmet a mezőgazdasági 
gép-, gépalkatrészgyártás és 
-kereskedelm minőségi, szer-
vezeti problémáira, továbbá, 
hogy a szabályozórendszer 
kimunkálása során dolgozza-
nak ki a terv irányelveivel 
összhangban levő, de a je-
lenlegi helyzethez igazodó 
átmeneti megoldásokat, ame-
lyek helyreál l í t ják az árvíz 
és belvízsújtotta termelőszö-
vetkezetek gazdálkodásának 
egyensúlyát. 

Áz elnökség megtárgyalta 
a munkavédelem, valamint a 
belső ellenőrzés helyzetéről 
szóló jelentéseket is. 

Kevesebb a diák a járás iskoláiban 
Javult a felszereltség 

Ismét benépesültek az is-
kolák, megkezdődött a gye-
rekek munkája . Nem ár t 
felemlíteni, hogy az elmúlt 
tanév milyen tapasztalatok-
kal szolgált a já rás iskolái-
ban. összesen év végén az 
általános iskolákban 13 ezer 
004 volt a létszám, ami csök-
kenést jelent az elózö isko-
laévhez, 800 fővel. Százhat-
van gyereket nem osztályoz-
tak, közülük 145 részesült 
felmentésben. Ennek oka 
leginkább a túlkorosság, a 
szülők szociális és erkölcsi 
helyzete, és a tanulók er-
kölcsi magatar tása volt. A 
felmentet teknek több mint 
fele a cigánytanulók közül 
került ki. 

Emelkedett a tanulmányi 
átlag. Az 1969/70. tanévet 
3,56 százados eredménnyel 
zárták az iskolák, ez 0,03 
százados növekedés. Közel 
0,6 százalékkal csökkent a 
bukott tanulók százalékará-
nya. Legalacsonyabb volt a 
bukási a rány Sövényháza, 
Szőreg. Zsombó, öt tömös, 
Zákányszék és Balástya, 
míg a legmagasabb Szaty-
maz, Tiszasziget, Forráskút, 
Ullés községekben és Kiste-
leken, a Rákóczi iskolában. 

Egy tanulóra 32,5 óra mu-
lasztás jutott átlagban, ami 
szintén elgondolkodtató az 
előző évi 25,18 százados át -
laggal szemben. Az oktató-
nevelő munka eredményes-
ségét igazolta, hogy csök-
kent a hitoktatásra jelentke-
ző tanulók száma, aránya. 
Az 1969 70-es tanévre a be-
iratkozott tanulók 3,82 száza-
léka jelentkezett hitoktatás-
ra, addig a szeptember ele-
jén megkezdett tanévre (ez 

az arány 1,92 százalékra 
csökkent) Zsombón, Sándor-
falván, Szatymazon, Tápén 
és Üllésen igen nagymérvű 
ez a csökkenés, csupán Zá-
kányszéken, Rúzsán, ö t tö -
mösön és Sövényházán van 
minimális érdeklődés. Az el-
múlt tanévben nyolc iskolá-
nál, most viszont 15 iskolá-
nál, illetve igazgatói körzet-
ben egyáltalán nem volt hit-
oktatásra jelentkező. Doma-
széken, Zákányszéken, Desz-
ken és Csengelén a világné-
zeti nevelés kérdéseit ki-
emelt fe ladatként kell ke-
zelni, és a szülök tudat for -
málására is nagy gondot for-
dítani, hiszen e négy he-
lyen legmagasabb a jelent-
kezők száma. 

Az elmúlt tanévben került 
sor a jubileumi évfordulók 
megünneplésére. Ez különö-
sen a nevelőmunka terén 
gazdag lehetőségeket nyú j -
tott a tanulók világnézeti, 
hazafias és internacionalista 
nevelésében. Az oktatási re-
form végrehaj tása szempont-
jából a szegedi járás iskolái-
ban az elmúlt tanév az ob-
jektív nehézségek ellenére 
is pozitívan értékelhető. 
Különösen a világnézeti ne-
velés, a szocialista hazafi-
ságra. és honvédelemre való 
nevelés, a közösségi mun-
kára nerelés területén szü-
lettek jelentősebb eredmé-
nyek. 

A gyenge és hátrányos 
helyzetű tanulók, a fizikai 
dolgozók gyermekeinek se-
gítésében is megfelelő lépé-
sek születtek, amelyet a 
bukási arány csökkenése is 
igazol. Valamennyi tantestü-
let nagy gondot fordított az 

aLapkészségi tárgyaknál a 
tanulók tudásszintjének 
emelésére, a tel jesítményké-
pes tudás növelésére. Az ön-
álló tanulói munkát , a ta-
nulói aktivitás fokozását a 
korszerű eszközök és mód-
szerek tudatosabb, és bát -
rabb alkalmazásával megfe-
lelő eredménnyel érvényesí-
tették. Például Zsombón, az 
iskolavezetés a nevelőtestü-
let vállalta a nagyobb ener-
giabefektetést igénylő kor-
szerű szaktantermes oktatás 
bevezetését, amely egy év 
alatt is igen sok pozitív 
eredményt hozott. 

örvendetes , hogy a kor-
szerűség feltételei a tanyai 
iskoláknál sokat, javultak, 
bár még lehet bátrabban to-
vább lépni a. gyakorlati al-
kalmazás terén, az új és ha-
tékony módszerek felhasz-
nálásában. Van fejlődés az 
okfatás tárgyi feltételeinek 
javí tásában is. Tovább 
emelkedett a villamosított 
tanyai iskolák száma, és ma 
má.r ez mintegy 74 százalék. 
Valamennyi villamosított is-
kolát elláttak a legszüksé-
gesebb korszerű technikai 
eszközökkel. A járás 128 is-
kolája összesen 152 tévéké-
szülékkel rendelkezik, ebből 
73 tanyai iskoláknál van. De 
magnetofonokat, lemezját-
szókat és diavetítőket is vá-
sárolnak, ma már a korsze-
rű audió-vizuális eszközök-
kel való ellátottság a köze-
pes szint felett van. Jó 
eredménnyel kecsegtet a sa-
ját készítésű szemléltetőesz-
közök számának gyarapítá-

sa is. 

K o r h a t á r : 
1 8 é v 

A párt ú j szervezeti szabályzatának tervezete javasol-
ja, hogy a párttagsági felvétel ú j korhatára a 18. 
életév legyen. 

A javaslat gyökerei minden bizonnyal a IX. pár t -
kongresszus ama határozatában kereshetők, mely kimond-
ta, hogy a tagfelvételnél KISZ-tag esetében az egyik a ján ló 
az a KlSZ-alapszervezet l/űiet, ahová a f iatal tartozik. 
Annak idején ettől a lehetőségtől a KISZ-esek és az idő-
sebb párt tagok közül ls jó néhányan megszeppentek. A 
KISZ-esek azért, mer t felismerték, hogy ez a bizalom, 
amellyel az MSZMP a pár t i f júsági szervezetét illette, 
nagy felelősséggel jár. A pártépítés m u n k á j a nem gyerek-
játék, abban részt vállalni nagy körültekintést, szilárd elv-
hűséget, megfontoltságot, szóval „felnőttséget" követel. Az 
idősebbek közül éppen emiatt vi tat ták el a kételkedők a 
KISZ jogát arra, hogy segítsen, aktív szerepet vállaljon a 
pártépítésben. Attól tar tot tak, hogy a fiatalok "nem lesz-
nek képesek eleget tenni e joggal járó nehéz kötelessé-
geknek. 

A Kommunista If júsági Szövetségben régen dúló vita, 
hogy miként egyeztessék össze a szervezet nevében is sze-
replő kommunista jelleget a pár t által rá juk bízott másik 
alapvető feladattal , azzal, hogy a magyar i f júság széles 
tömegeit fogják össze. Másként kifejezve: hogy a KISZ 
tömegszervezet legyen. A viták, mint csaknem mindig, 
szültek szélsőséges nézeteket is, ám ezekkel együtt első-
sorban is a helyes álláspont kialakítását segítették elő. 
Amikor idén év elején az MSZMP Központi Bizottsága 
napirendre tűzte az if júság, az if júságpoli t ika helyzetét és 
alapos vizsgálat tárgyává tette, többek között azt is 
állapíthatta, hogy a KISZ ma már képes eleget tenni két-
irányú, de egyibással nagyon is összefüggő fe ladata inak: 
tömegszervezet, de ügy, hogy egyúttal nem vész el benne 
kommunista jellege sem. 

Ezt a kommunis ta jelleget erősíteni, a f iatalokat a 
pár t poli t ikájával megismertetni, gondolkodásukat, élet-
szemléletüket a marxizmus—leninizmus ideológiája alap-
ján kialakítani — a KISZ állandó, soha meg nem szűnő, 
véget nem érő célja. Ellentmondásnak tűnik? Nem az. Egy 
if júsági szervezet soha nem öregszik meg, kötelékébe év-
ről évre ezer meg ezer KISZ-korosztályt elért f iatal érke-
zik, akikkel a munkát , úgymond, mindig elölről kell kez-
deni. Ez az állandó változás, ez az állandó újrakezdés te-
szi különösen széppé, nagyon érdekessé a KISZ-t. Való-
színűleg ez az egyik, ha talán nem a legfőbb oka annak, 
hogy a régen volt i f júsági vezetők magas pár t - vagy ál-
lami funkciókban is olyan nagy szeretettel, sokszor szinte 
romant ikusnak tűnő nosztalgiával gondolnak vissza az 
if júsági szövetségben töltött éveikre. 

Ma már tudjuk, hogy a IX. kongresszus határozata he-
lyes volt. a KISZ jó ajánlólevélnek bizonyult azoknál a 
fiataloknál, akiket i f júkommunis ták alapszervezetei java-
soltak a pár tba Ez a módszer egyúttal segítette kidombo-
rítani a szövetség kommunista jellegét is, ami kézenfekvő, 
hiszen az, hogy az arra érdemes f iatalokat a j án l j ák a 
pártba, egyúttal azt is jelenti, hogy felkészítik a pár t tag-
ságra, hogy kommunistává nevelik. S ha van is hiba e 
tekintetben a KISZ munká jában , inkább abban nyilvánul 
meg, hogy nem minden alapszervezet mer bátorságot ven-
ni-ahhoz magának, hogy legjobb tagjai t a pár tba a ján l ja . 

A kezdeti ellenérzések a siker lát tán teljesen meg-
szűntek. S most jön a következő lépés, az összefüggés a 
IX. pártkongresszus határozata és a X. határozattervezete 
között világos: eddig a 21. volt, ezután a 18. életév betölté-
se legyen a párt tagság korhatára . Gyerekek döntik el. kik 
kerül jenek a pár tba? Ilyen kérdések hangzottak el i t t-ott 
négy évvel ezelőtt. Gyerekek a pá r tban? Ezt kérdezhetnék 
vagy kérdezik is, akik szeretnek minden ú j ja l szemben 
fenntar tásokkal élni. 

Csakhogy egy 18 éves fiatal, akár leány, akár fiú. már 
nem gyerek. Nem gyerek, különösen manapság. Tud juk 
jól, hogy a fiatalok felnőtté érése századunkban mind ko-
rábbi évekre tolódik. Nemcsak a testi, a szellemi érés is. 
Nálunk ez különösen a felszabadulás óta érhető jól tetten. 
Néhány évvel ezelőtt ennek felismeréséből fakadt az az 
azóta már minden tekintetben helyesnek bizonyult rendel-
kezés, amely -a katonai szolgálat teljesítésének korhatárá t 
is 20-ról 18-ra szállította le. A munkapadok mellett dolgo-
zó, kenyeret kereső, családot fenntartó, katonai szolgálatot 
teljesítő, egyetemi tanulmányokat folytató 18—21 éves f ia-
talok fiatalok ugyan, de nem gyerekek. Ha meggyőződésük 
kommunista, munká juk , életük kommunistához méltó, mi-
ért ne lehetne a pár tban a helyük? 

Bízom benne, hogy senkit meg nem sértek vele: a 
párt egyébként sem volt soha csak az idősebbek harci 
szövetsége. Ezt éppen a köztiszteletben álló öreg vagy már 
nem egészen fiatal kommunisták tud ják leginkább bizo-
nyítani. A veteránok. Azok, akik reszt vettek a Tanács-
köztársaság megteremtésében és fegyvert fogtak védelme-
ben. Hány esztendősek voltak akkor? Azután mai veze-
tőink legtöbbje. Azok, akik a Horthy-fasizmus idején is-
merkedtek meg a párttal , részt vettek az illegális mun-
kában, sokszor életüket tették kockára az eszméérte, mun-
katársaikért . Azok, akik 1945-ben elsőként indultak harc-
ba az ú j Magyarországért, s nyitottak csapást számára a 
nehéz és bonyolult koalíciós időkben. Hány esztendősek 
voltak akkor? 

Par tunk ma erős. eszmei vonala szilárd, polit ikája az 
ország egész népe előtt tekintélyt vívott ki. A szer-
vezeti szabályzat tervezett módosításai azt a célt 

szolgáljak, hogy a pá r t erkölcsi ereje tagjai révén mind 
teljesebb, mind megalapozottabb legyen. A parttagság kor-
határának leszállítása is szorosan beletartozik ebbe a tö-
rekvésbe, egyik eszköze annak, hogy a pár t nemre és korra 
való -tekintet nélkül minden magyar kommunis tá t össze-
fogjon nagy céljaink elérésére. Nem kétséges természete-
sen az sem. hogy a Kommunista Ifjúsági Szövetség szá-
mára is újabh. az eddiginél is nagyobb feladatokat jelent 
ma jd ci fiatalok nevelése, felkészítése a párt tagságra. 

FEHÉR KALMAN 


