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S zó t kap  a  e&apatvezető
A megyei úttörő elnökség 

legutóbbi ülésének program 
ja pan két úttörőcsapat m un
kájának  ism ertetése és elem 
zése szerepelt. M eghívták az 
ülésre a  táti iskola Csapat
vezetőjét és igazgatóját, s  a 
tatabányai Mező Im re iskola 
vezetőit. A táti úttörőcsapat 
az elm últ másfél évben vég
zett kiemelkedő m unkájáért, 
a tatabányai a  téli szünidő 
program jának összeállításáért 
dicséretben részesült.

A napirendi pontok között 
szerepelt Tatabánya város út
törőinek téli szünidei prog
ram ja is. Valamennyi iskolá
ban megrendezik a fenyőfa- 
ünnepélyt. ahol a gyermekek 
megajándékozzák egymást. 
Örsi keretben m ozilátogatáso
k a t szerveznek. A kisdobosok 
szám ára játékdélutánokat, 
filmvetítéseket, daltanuló-ösz- 
szejöveleieket szerveznek.

A közös programokon kívül 
■minden úttörőcsapat egyéni 
tervet is készített a téli szu
nyt tartalm as eltöltéséhez. A

csákányosi Esze Tam ás isko
la  csapata üzemlátogatást- k i
rándulást és csapatgyűlést 
rendez. A Ságvári iskola ta 
nulói raj gyűléseken, üzem lá
togatásom, kétnapos tú rán  és 
operalátogatáson vesznek 
részt. A Dózsa iskola úttörői 
játékos céllövészeten vetélked
nek, a  H ám án Kató csapata 
politikai vetélkedőt tart. A, 
Kun Béla csapat korcsolya
pályát épít, az Ady és a 
Széchenyi iskolában a gyenge 
tanulók segítésére használják 
fel a téli szünetet.

A megyei úttörő elnökség 
az ülés végén elhatározta, 
hogy gyakorlattá teszi az eh 
hez hasonló elnökségi meg
beszéléseket, s rendszeresen 
meghív egy-egy csapatvezetőt.
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Hőerő
m ű V állalat pártirodáján . A 
p árttitk á r veszi föl a  kagy
lót:

— Tessék, i t t  Farkas Béla.
— I tt meg Góderm ayer 

Sándor, a  zagytérről. T itkár 
élvtárs, két darab  tagfelvéte
li kérdőívre lenne szükségem. 
Van itt  ké t ember- aki a 
pártba  váló felvételét szeret
né kérni. Én m in t pártb izal
mi úgy látom, hogy érdem e
sek lennének a  párttagságra.

— Jól van  Sanyi- a  két 
kérdőívet m ég ma eljuttatom  
hozzád, de most annyi min
den összejött, hogy az idén 
m ár nem  kerü lhet az ügv a 
taggyűlés elé, csak január-

fé lidő  a  kom árom i 
k lubnapokon

A városi nőtanács patronál
ta  Komáromban a most !>e- 
íejeződött előadássorozatot. 
EZ kifejezésre ju to tt a láto
gatottságban is. hiszen a jlat
van jelentkező rendszeresen 
részt vett m inden foglalkozá
son. A sorozat a Szovjetunió 
történetével ism ertette meg a 
hallgatóságot.

Január elejéig nem jönnek 
össze a komáromi nőtanács 
klubjának tagjai. Az őszi téli 
program  félidejéhez érkezeti. 
A néhány hetes szünet meg
kezdése előtt teadélutánon ér
tekeitek az eddigi eseménye
ket. E lhatározták, hogy az úi 
esztendőben kezdődő TlT-so- 
rozaton könnyebb tém ákkal 
ismerkednek. Az asszonyok 
kívánságára előadást hallgat
hatnak többek közt: Az ope
re tt világa. A D una-kanyar 
s zépségei címmel.

A téli szezont — akárcsak 
tavaly — kirándulással zár
ják. Az úti cél az idén É sz
tergom  lesz.

lélapő-ünnepély A Szovjetunióban járt
December negyedikén a szo- 

módi úttörőcsapat Rózsa őrse 
kellemes meglepetést készített a 
dunaszentmiiklósi kisdobosok
nak. Télapó-ünnepélyt ren 
deztek egy őrsi ó rakeretében. 
A m ikor a kisdobosok három  
óra felé, m it sem sejtve, 
szállingóztak az iskolába, egy- 
egy úttörő fogta kézen őket- 
s vezette a helyükre. Kedves 
kis m űsort ad tak  a nagyok, 
m ajd megérkezett a Télapó. 
B undáján  és kucsm áján m ű
hó csillogott. A kisdobosok 
látva- hogy igazi Télapóval 
van dolguk, beszédbe ele
gyedtek Vele. Csak az egyik 
fiú nézett gyanakodva. Végül 
odafordult a raj vezetőiéhez: 

— Erzsi! Hol term ett ez a 
Télapó, hogy olyan kicsi?

M egnyugtató választ ka
pott. — Ez nem akárm ilyen 
Télapó. Ez kisdobos Télapó, 
azért ilyen kis növésű:

Ebben Aztán m indannyian 
megnyugodtak.

Búzer Erzsébet, Szomód

Iskolánk tanulói közül Mol
n á r  Évának ju to tt az a meg
tiszteltetés, hogy sok társával 
együtt a  novem ber hetedikéi 
ünnepségekre a Szovjetunió
ba utazhatott. Hálókocsis vo
natuk  első állomása K i jé t  
m ajd pedig Moszkva yp lt 
M indkét helyen felvonulás? 
nak  voltak nézői, illetve 
résztvevői. Sok élménnyel, 
em lékkel gazdagodva tértek 
haza. A szülőknek, ism erő
söknek- pajtásoknak úgy be
széltek erről az ú tró l: olyan 
volt. m in t egy álom.

Szendi Márta- Tat«

6 környékük haditengerészeti 
tám aszpont? Hiszen alig van 
néhány halászbárkájuk.

Találkoztam  Mai Bo-val, az 
am erikai háborús bűnöket 
vizsgáló bizottság egyik tag
jával. Képeket, dokum entu
mokat m utatott. S elm ondta 
a .Ha Phu iskolások tragédiá
já t:

— Az iskolakezdés előtti 
percekben gyújtó és ananász 
bom bákkal tám adták a  tan 
term eket: harm inchárom  gye
rek. halt meg és huszonnyolc 
megsebesült. Tudja milyen az 
ananász bomba? Az egész 
szerkezet alig nagyobb egy 
ananász gyümölcsnél, de a 
robbanás pillanatában száz és 
száz szilánkra szakad szét. 
Szinte átszitálja az emberi 
testet. Nehéz kioperálni, h i
szen ahány szilánk, annyi vá
gás.

Rendezgetem az emlékeket, 
a Vietnamban töltött hatom  
hét em lékeit. A veszélyben 
m egfáradt idegeknek hosszú 
idő ez. Lapultam  futóárokban, 
lá ttam  a leégett iskolákat, 
gyárakat, u m égcsonkított 
gyerekeket. Beszéltem a Nam 
Mgani asszonyokkal, akik éle
tűk  kockáztatásával hordták  a 
lőszert a sziklafedezékben 
küzdő katonáknak. Láttam  
az egyik katona felégett te

nyerét, aki — vízhiányban — 
puszta kézzel cserélte ki a 
géppuska forró csövét. Em
lékszem és nem  felejtem  el az 
egyszerű em bereket, akik 
megosztották velem  szűkös 
rizsfejadagjukat, és meleg 
szeretettel beszéltek Magyar- 
országról. Találkoztam  I Along 
Tru óvoda lakóival. Láttam  a 
nyiladozó értelm ű csöppsége
ket, akik  az önfeledt já ték  
helyett először azt tanulják  
meg: a jó kis gyerek hogyan 
megy az óvóhelyre? Lefényké
peztem az édesapát, aki négy
éves fiának holttestét tulajdon 
két kezével kaparta ki a ro 
mok alól.

Láttam  ezeket. És félek. 
Amikor a televízió képernyő
jén  gyilkos terheikkel újból 
megjelennek az am erikai gé
pek, félek, hogy megszokom a 
látványt es néni találok majd 
kifejezést hogy leírjam  m ind
ezt. M ert nagyon nehéz írni 
arról, am it V ietnam ban ta 
pasztaltam . Túl sok • olyan 
asszonyt láttam , aki hajában 
fehér szalagot viselt. A viet
nam iak így gyászolnak.

Vége
K lfálr Fércük

Szavalóverseny
Jól sikerült, ta rta lm á

ban gazdag szavalóver
senyt rendezett iskolánk, a 
ta tai Vaszary iskola. Tanári 
irányítással mad m agyar 
szovjet, bolgár, román, cseh
szlovák és török költők ver
seit válogatták ki és adták  
elő a pajtások. A szavalok 
közül tizenkét bein könyvjuta
lomban részesültek. A leg
szebb verseket a  szül® érte
kezleteken is bem utatják « 
pajtások.

Takács Erika, Tata

(Akiről egy úttörőid porté r- 
kolléga- Dorogi Györgyi leve
léből azt is m egtudtuk, am it 
ő szerényen elhallgatott: hogy 
a  szavalóversenyt ő nyerte!)

ban tudunk a  felvétellel ér
dem ben foglalkozni.

Góderm ayer m egérti a  ha
lasztás okait, s  m egszületik a 
megállapodás a határidőre 
vonatkozóan is.

— így megy ez m ostanában 
nálunk — jegyzi meg a párt
titkár, m iután le tette  a haH- 
gatót. — Illés A ndor garázs
mester, párt bizalmi a m últ 
héten v itt el két darab  felvé
teli kérőlapot. Pállai József 
K lS Z -tttkám ál is van kettő. 
Az idén m ár 12 új párttagot 
vettünk föl. s m int látható, 
egyre ú jabb  jelentkezők van
nak.. Mindez szerintem  a IX. 
kongresszus hatására alakult 
így. Kezd beérni a mi embe
reink. gondolkozásában és e l
határozásában is a kongresz- 
$zus vetése.

Pedig a  pártszervezet nem 
liberális a  tagfelvételi kérel
mek elbírálásában. A politi
kai oktatásban és a társadal
mi m unkában, tömegszerve
zeti életben való aktív  rész
vétel alapkövetelm ény. Ma 
m ár m indenkitől elvárják, 
hogy rendelkezzék a nyolc 
általános elvégzéséről szóló 
bizonyítvánnyal is. S term é
szetesen a m unkában való 
helytállás és a p árt politiká
jának m aradéktalan tám oga
tása is kell. hogy iellemezze 
a pártba jelentkezőt.

Az idén f"lvf tek kéthar-m ada fizikai
------------= =  m unkás. Ez is bi
zonyítja. hogy a  pártszerve
zet tudatosan törekszik a 
m unkás párttagok szám ará
nyának növelésére. Mindez 
egy tervszerű pártépítő  tevé
kenység term észetes következ
ménye.

— Egy időben kisebbségben 
voltak a  m unkások a  párt- 
szervezetben — magyarázza 
Farkas Béla. — Ez m eglát
szott a  pártm unkán, a  tag 
gyűlések légkörén is. Rájöt
tünk. hogy egy üzemi párt- 
szervezet erőteljesebben ké
pes megvalósítani a p árt po
litikáját, ha a párttagok több
sége fizikai m unkás.

A IX. kongresszus óta 
egyébként m intha könnyebb 
lenne a pártszervezet dolga. 
A kongresszusi határozatok 
megvalósítása és az azóta be
következett szociális intézke
dések jó hatása vitathatatlan . 
Az asszonyok gyermekgondo
zási segélye, a 44 órás m un
kahét bevezetése, a  nyereség
részesedési rendszer módosí
tása kedvező fogadtatásra ta 

lá lt a  vállalatnál, s  e se te t 
az intézkedéseket a pártszer« 
vezet is igyekezett megismer
tetni mindenkivel. A legutób
bi vezetőségválasztáskor 4 úi 
em ber kerü lt a  7 tagú veze
tőségbe, s  azóta az üzem et 1» 
egyre jobban átfogják. A ve
zetőségi tagok és a  pártb izal
m iak igyekeznek személyes«» 
is elju tn i mindenhova, a, ve
zérlő term ektől a  zagytérig.

A szakszervezeti titk ár elé
gedett a  pártvezetőség m un
kamódszerével. Ügy érzi, az 
utóbbi időben a szakszerveze
ti m unka becsülete m egnőtt 
az üzemben. A. pártvezetőség 
alaposan számba vette az ér
tékelő taggyűlésen, ki milyen 
m értékben végezte el szak- 
szervezeti megbízatását. Szak- 
szervezeti bizalm inak lenni — 
ez a legkomolyabb pártm eg- 
bizatások közé tartozik a vál
lalatnál.

A pártszervezet és a tö 
megszervezetek jó együttm ű
ködését jelzi, hogy a szocia
lista brigádok nagy m egbe
csülésnek örvendenek és a 
pártszervezet komolyan szá
m ít rájuk.

— Ebben bizonyára az is 
közrejátszik, hogy a  p árttit
k ár is ötszörös szociálisra 
brigádnak a  vezetője volt, 
m ielőtt ebbe a funkcióba k e
rü lt — vélekedik Porkoláb 
Dániel, a  Puskás T ivadarról 
elnevezett szocialista brigád 
kom m unista vezetője. — A 
szocialista brigádok igyekez
nek a dolgozók politikai kép
zését előrevinni, a példám vi
ta tásban  is élen járni. Mi 
például az Idén m egnyertük 
az üzemiben indíto tt tisztasá
gi versenyt, am i eSv erőm ű
ben nagyon fontos dolog

iNéha előfordul hogLegy-egy
— 1 " ~---- üzemben
a  pozitív tényezők kedvezően 
halmozódnak. Ez tö rtén t az 
Idén az Oroszlányi Hőerőmű
ben is. Gazdasági téren e r  
többek között a korábban 
felrobbant III-as kazán idő 
előtti helyreállításában nyil
vánult meg. A dolgozók na
gyon sok társadalm i munka* 
végeztek az ügy érdekében. 
Ez összekovácsolta őket, meg
m utatta  erejüket. .Mindez 
azonban m ár csak következ
m ény volt. A IX. kongresszus 
nyom án kibontakozott politi
kai pezsgés következménye.

D. Kónya Lajos
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Az utóbbi évtizedek egyik 
leghosszabb és legkellemesebb 
őszét búcsúztattuk az idén: a  
„vénasszonyok nyara” a  szep- 
tem bervégi főidényét még 
csaknem két hónapra meg-
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hosszabbította. M ár az -igazi 
nyár is rendkívül száraz és 
meleg volt. s  a szuperhosszú 
ősszel együtt átlagban csak
nem  2 fokos m elegtöbbietet 
produkált. Az utóbbi öt hó
nap hőm érséklete is másfél 
fokkal halad ta tú l az évszá
zados átlagszintet. Az őszi 
hónapok közül a  szeptem ber 
és az október egyaránt 2 fok
k a l  a  novem ber fél fokkal 
te ljesíte tte tú l a  n o rm ák a t 
Különösun szép volt az ok
tóber és a  novem ber első fe
le. Októberben az átlagosnak 
számító 140 óra helyett 172 
órás napsütést kaptunk, no
vem berben pedig az átlagos 
61 óra helyett 101 órányit. 
Napíényhozasn tekintetében az 
idei novem ber a  úoveíiabefek 
rangsorában az előkelő har
madik helyet szerezte meg. 
Az abszolút rekordernek szá
mító 1930-astol mindössze 
7 órával m aradt *?.


