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az ifjúsági m ozgalom nak

Ifjúsági szórakoztató kombinát létesül
épülő úttörőtábor elkészítésé
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a DELTA Ktsz
A DELTA Ktsz és a Gépkí

sérleti' Intézet legújabb ter
méke, a baromfinevelő ketrec 
iránt Csehszlovákiában is 
nagy az érdeklődés- 

Az új rendelkezések értel
mében csak olyan terméket 
lehet Csehszlovákiába expor
tálni, amelyet a helyi állami 
kísérletek engedélyeznek. A 
kísérleti intézet vizsgálatának 
eredménye szerint a KGST- 
országokban készült baromfi- 
nevelő ketrecek közül a DELTA 
Ktsz által gyártottat minősí
tették a legjobbnak. Ebből 36 
ezer férőhely megrendelés ké
szült idáig, és további meg
rendelések várhatók. A cseh
szlovák kísérleti intézet mé
réseit a KGST-országoknak 
is közzé teszik.

A Labor Műszeripari Mű
vek esztergomi üzemei párt- 
bizottsága február harmadi
kén összevont párttaggyűlést 
tartott a  Technika Házában- 
A taggyűlésen Láng Károly 
műszaki igazgató a múlt évi 
vállalati terv végrehajtásáról, 
az idei feladatokról, vala
mint a negyedik ötéves terv
ről tájékoztatta a gyár kom
munistáit. Ezt követően is
mertették a párttagsággal az 
alapszervezeti és a pártbizott- 
eági választások lebonyolítá
sát tárgyaló jelentést.

A műszaki igazgató többek 
között elmondotta, hogy 1975- 
ig olyan mértékű termelésnö
vekedéssel számolnak, amely 
szerint a negyedik ötéves terv 
utolsó évére elérik az 1 mil
liárdos termelési értéket. Az 
export részaránya meghalad
ja majd a 60 százalékot 
Szólt arról is, hogy a 40—45 
százalékos emelkedést első
sorban a termelékenység nö
velésével kell elérni. A ter
melékenységnek évente átla
gosan 8—10 százalékkal kell 
emelkednie- Ez azt jelenti, 
hogy a termelésnövekedés öt 
év átlagában 87—95 százalék
ban a termelékenységből 
származik.

Ipari tanulók 
versenye

Szakemberek, szülők, bará
tok és o meghívottak népes 
vendégserege előtt zajlott le 
fi tatabányai Szakmunicáskép- 
eő  Intézet férfi é s  női fodrász
tanulóinak házi versenye. A 
már hagyományosnak mond
ható, évenként megrendezésre 
kerülő verseny egy kic_sit rep
rezentatív bemutató is volt, 
amelynek során alkalom nyílt 
eira, hogy a tanulók gyakor
lati műt kéjükön keresztül 
mutassák be a legújabb divat 
ezerirt; frizurákat- Az intézet 
tágas kultúrtermében húsz 
fodrásztanuló Edit rajthoz, 
hogy a megszabott időn belül 
a hagyományos, beat, nappali 
és esti frizurákat készítsen- 
Nemcsak a megjelent vendé
gek, de a szakemberek és zsű
ritagok véleménye szerint is 
jő munkáról tettek bizonysá
got- A zsűri a legjobb három 
helyezettet értéxes ajándék
kal Jutalmazta. K» a három 
tanuló fogja képviselni inté
zetét február 21-én a megyei 
fodrászver senyén.

Óriástorta
Több mint százféle hideg- 

konyhai és cukrászati készít
mény látható és vásárolható 
Debrecenben az Arany Bika 
Szálló üvegtermében, a ha
todik hajdúsági farsang ke
retében. A szakácsok és cuk
rászok parádéján bemutatták 
speciális készítményeiket a 
farsangra Debrecenbe érke
zett külföldi gasztronómiai 
szakemberek is. A kiállítás 
központjában másfél méter 
magas „óriástorta” emelkedik; 
a farsangi rendezvények lá
togatói között sorsolják majd
g .

A megyei tanács és a KISZ 
idei együttműködési tervében 
jelentős helyet kapott az úttö
rőmozgalom 25 éves jubileu
mának megünneplése. Az év
forduló alkalmából tervezett 
rendezvények megtartására 
90 000 forint hozzájárulást 
szavazott meg a megyei ta
nács végrehajtó bizottsága. 
Számba veszik a pedagóguso
kat, akik legalább öt éve fo
lyamatosan úttörő-csapatveze
tők. Javaslatokat tesznek 
munkájuk anyagi, erkölcsi el
ismerésére.

A KISZ megyei bizottságá
val együttműködve gondos
kodnak róla, hogy valamennyi

A taggyűlés felszólalói ki
tértek a termelékenység foko
zásánál? mikéntjére- A 2-es 
számú budapesti gyár főmér
nöke a termékei? műszaki 
színvonalának növelését szor
galmazta, de szólt az alkat
részgyártás tipizálásában rej
lő lehetőségekről . is- Bartos 
Kálmán, a 2-es gyár igazga
tója a meglévő objektumok 
minden négyzetméterének, a 
gépekben rejlő lehetőségek 
jobb kihasználásának fontos
ságát hangsúlyozta. Lázár Jó
zsef arról beszélt, mennyire 
elkerülhetetlen az ügyvitel 
gépesítése, az elképzelések 
központi, koordinált megva
lósítása. Pálmai László sze
rint a termelés előkészítésére 
több időt kell szánni. Beszélt 
arról, hogy a munkaversenyt 
a vállalati érdek megvalósulá
sa irányában kell kiterjeszte
ni. Bazsó Károly az 1-es szá
mú gyár KISZ-titkára a szak
munkásképzésre' irányítottá a 
taggyűlés figyelmét.

Beternák Gusztáv műszaki 
gazdasági tanácsadó a hori
zontális gyárszervezés terme- 
lékenységnövelő hatását is
mertette. Több hozzászóló 
foglalkozott a bérezés ösztön
zőbb formája kialakításának 
fontosságáról. A csoportos bé
rezési elv ma már nem min
denütt szolgálja a termelé
kenység növelését — jegyez
ték meg-

A gyár kommunistái tag
gyűlésükön jól érzékeltették, 
hogy a hatékonyság fokozását 
tekintik a legfontosabbnak- 
Ilyen értelemben fogalmaz
ták meg határozatukat is.

Megyeszerte folynak a fal
vak politikai és gazdasági 
életének fontos eseményei, a 
termelőszövetkezeti zárszám
adó közgyűlések. Ma — feb
ruár 6-án — a dadi Arany
kalász Tsz gazdái értékelik 
múlt évi gazdálkodásukat. 
Ebben a nem éppen legna
gyobb szövetkezetek közé 
tartozó közös gazdaságban is 
a jól végzett munka kelle
mes érzésével zárják az 
1970-es esztendőt.

A növénytermesztők csak
nem minden növényből ma
gasabb termésátlagot . értek 
el a tervezettnél. Az egyik 
54 holdas táblán például hat
fajta kukorica termelésére 
ugyanennyi kontroll parcel
lát létesítettek, hogy megál
lapítsák: a rendelkezésre
álló kukoricák közül, mely 
fajták hálálják meg legin
kább a helyi adottságokat. 
1970-ben az MV—570-es hib
rid rekord terméssel fizetett: 
holdanként — májusi mor- 
zsoltban számítva — 35 má
zsát takarítottak be.

Elégedettek a közösben a 
lucernával is. A tervezettnél 
kilenc mázsával többet ka&

ben jelentős előrehaladás idő
szaka legyen a jubileumi esz
tendő. Arra törekszenek, hogy 
a mostani munkálatok ered
ményeként minden tábort leg
később 1973-ban átadhassa
nak.

Sok évi lervezgetés után 
jelentős állomáshoz jut el az 
úttörőmozgalom a jubileum 
időszakában Tatabányán. A 
megyei úttörőház építésében 
érintett és érdekelt szervek a 

kötelezettségeket előíró együtt
működési szerződés kötnek. 

A jubileumi év rendezvényei
nek egyik jelentős esemé

nyeként tervezik a Tatabányán 
építendő megyei úttörőház 
alapkőletételét.

A megyei tanács és a KISZ 
megyei bizottsága közötti 
együttműködés; szerződés idei 
feladatai között szerepel a 
megyei Ifjúságpolitikai és Ok
tatási Tanács létrehozása. A 
tanács operatív munkáját fő
foglalkozású ifjúsági referens 
irányítja majd.

A sokirányú együttműködé
si tervben foglaltak megva
lósításához a megyei tanács 
jelentős pénzösszeggel járul 
aozzá. A pénzügyminisztérium 
Utal biztosított 130 000 fo- 
mtos alapot saját anyagi erő
öl 400 000 forintra emelte 
2l a megyei tanács végrehaj

tó bizottsága. A IV. ötéves 
:rvre központilag előirányzott 

1 millió 450 ezer forintot pe
dig 2 millióra egészítette ki.

A megyei tanács végrehajtó 
bizottsága ajánlással fordult 
az alárendelt végrehajtó bi
zottságokhoz, hogy állítsák 
össze a maguk szintjén az if
júsági együttműködési terv 
távlati és idei feladatait. Ha
sonló módon határozzanak 
meg anyagi alapot is. Gon
doskodjanak róla, hogy az 
összegeket a KISZ állásfogla
lásával egyeztetve használják 
fel.

Ebben a szellemben készí
tik elő Tatabányán az ifjúsá
gi szórakoztató kombinát épí
tését. A jelenlegi elképzelések 
szerint a Május 1 park meg
lévő objektumainak felhasz
nálásával fejlesztenék ki az 
intézményt. Egyeztetik az ér
dekeltek véleményét és arra 
törekszenek, hogy a dokumen
táció lehetőleg május elsejére 
elkészüljön,

A megyében több helyen 
ifjúsági klub nyitását terve
zik. A KISZ megyei bizottsá
ga erre a célra 300 000 forint 
támogatást nyújt.

laztak holdanként. S emellett 
harminc mázsa I. osztályú, 
fémzárolt lucemamagot adott 
a közösség népgazdaságunk
nak.

A megye élelmiszergazdasá
gában tekintélyes a szerepe 
a dadi szövetkezetnek. A 
tervezett százhárom hízott 
szarvasmarhával szemben, 
százhuszonhetet értékesítet
tek. A tehenészet pedig a 
magas zsírtartalmú tejen túl, 
száznál is több borjúval gya
rapította a közösség vagyo
nát.

A sertéstelepen dolgozó 
tsz-tagokra is joggal lehet 
büszke a közösség. Munkájuk 
eredménye többek között az 
is, hogy csaknem kétszáz hí
zóval többet adtak népgazda
ságunknak a  tervezettnél. A 
juhállomány is százötvennel 
több lett a vártnál.

A szövetkezet közös vagyo
na egy év leforgása alatt 
csaknem négymillió forinttal 
növekedett. A biztonsági ala
pot pedig két és fél millió 
forinttal növelték az Arany
kalász Tsz dolgos gazdái. Di
cséretesen dolgozott éven ét

A napokban véletlenül ré
szese lehettem egy fiatal 
mérnök most alakuló, de éle
tében fontos elhatározásának. 
Az illető az esti egyetemen 
kiválóan vizsgázott dialekti
kus materializmusból, s a 
vizsga után kialakult be
szélgetés során kijelentette: 
„Most, hogy megismerkedtem 
a marxista filozófia mélyebb 
összefüggéseivel, elhatároz
tam, hogy kérni fogom a 
pártba való felvételemet. 
Egyszerű családból szárma
zom, a munkámat igyekszem 
a mai követelményeknek 
megfelelően végezni, a párt 
politikájával egyetértek és 
most már tudományosan is 
bizonyítottnak látom, hogy a 
szocializmus testesíti meg a 
fejlődést. S ez még akkor is 
így van, ha gazdasági vonat
kozásban, az egy főre eső 
termelésben nem is tudtuk 
még utolérni a fejlett tőkés 
országokat.”

Persze az ilyen emberekbe 
valóban csak véletlenül bot
lunk bele. Kevés munkás 
vagy paraszt mondja például 
el, hogy hogyan jut el az 
egész életét meghatározó dön
tésig. S a legtöbb embert se
gíteni is kell, hogy nem 
egészen kialakult álláspontjá
ban végleg megerősödjék. Ez 
a segítség már a jó szemű 
pártcsoport bizalmin, vezető
ségi tagon, vagy titkáron mú
lik, aki észreveszi munkatár
sai fejlődését, s részese politi
kai érzési folyamatának. 
Csakis így képzelhető el a 
tagfelvétel tervszerűsége, az 
emberileg, politikailag és 
szakmailag legalkalmasabb 
dolgozók kiválasztása. Annál 
inkább is indokolt a tagfel
vétel tervszerűsége, mert az 
utóbbi időben egyes helye
ken csökkent a pártban a 
munkások és a fiatalok ará
nya. S ez a jelenség feltétle
nül azt a követelményt állít
ja előtérbe, hogy a pártszer
vezetek tudatosan törekedje
nek a megfelelő társadalmi 
összetétel kialakítására. Ha 
valahol, akkor a mi megyénk
ben minden lehetőség adott 
a pártnak munkások és fia
talok által történő gyarapí
tására, csupán megfelelő erőt 
kell összpontosítani ennek a 
nem könnyű, tartós egyéni 
foglalkozást kiváltó feladat
nak a végrehajtására.

önkéntelenül is felmerült a 
kérdés, milyen ütemű legyen 
a tagfelvétel, hogy az ará
nyok kedvezően alakuljanak. 
Mivel ez nem lehet kampány 
kérdése, mindig az adott 
munkahely lehetőségei, a 
pártszervezet helyzete és a 
dolgozók politikai érettségi fo
ka határozzák meg, mikor, 
kit lehet felvenni a pártba. 
Az MSZMP politikai gyakor
latától a kampányszerűség 
teljesen idegen. Ezzel gond 
nincs is, inkább azzal, hogy

a traktoros brigád és a sze
relők kollektívája is. Talajja
vításra kétszázezer, gépvásár
lásra négyszázezer forintot 
költöttek.

A jó minőségű munkára 
ösztönző kereset is előnyösen 
alakult: a 10 órás munka
napra jutó részesedés már 
meghaladja a száztíz forin
tot.

A beszámoló külön kiemel
te a nődolgozók példás mun
káját. Az egy-egy nődolgozó
ra jutó csaknem huszonegy- 
ezer forint évi kereset re
kordnak számít a  szövetkeze
tek történetében.

A munkából kiöregedett 
nyugdíjasokról is gondoskod
nak a közösben. A búza mel
lett egy-egy kocsi tüzelőt is 
kapnak az idős emberek. A 
háztáji föld megmunkálásán 
túl —* akinek állata is van — 
egy-egy kocsi szalmát is jut
tat a közösség. Az idén külön 
nyugdíjkiegészítést is ad a 
szövetkezet.

Akik többet dolgoztak a 
közösben, — mint az alapító 
tagok — több anyagi jutta
tásban részesülnek.

a fizikai munkások aránya 
csökken és a fiatalok esetében 
sem sikerült lényeges válto
zást elérni. Számos bizonyíté
kot lehetne szolgáltatni, hogy 
ahol ez a jelenség érvényesül, 
elsősorban a pártszervezet hi
báztatható. Bizonyára jogos 
az a feltételezés, hogy ahol 
esztendők óta nem mozdultak 
előre a tagfelvételben, ott a 
pártmunka egészével is baj 
van. és változtatásokra van 
szükség.

Nem arról van szó, mint
ha ezeken a jelenségeken nem 
lehetne bizonyos idő után 
változtatni. Ha foglalkoznak a 
pártépítéssel, egy két év alatt 
sok pártszervezetben ebben a 
vonatkozásban is szép ered
mények születhetnek. Pusz
tán hozzáállás kérdése, a 
dolgozókkal való alaposabb 
foglalkozáson, erkölcsi meg
becsülésükön és nevelésükön 
múlik, hogy ott, ahol ma egy
helyben topognak, bizonyos 
idő után több fiatal munkás 
párttaggal erősödjenek. Ez 
az optimizmus annál inkább 
is indokolt, mert az új Szer
vezeti Szabályzat lényeges 
könnyítésekkel segíti elő a 
pártszervezetek erősítését.

Távolról sem arról van szó, 
mintha a párt fejlődése nem 
lenne egészséges, de egyes 
helyeken az elöregedés ve
szélye fenyeget, másutt pedig 
a munkás párttagok arányá
nak csökkenése a gazdasági 
szervező tevékenységben és a 
tömegpolitikai agitációban is 
negatívan érezteti hatását. 
Ezekben az üzemekben a 
megújulás, az új erőkkel való 
gyarapodás, a további jó 
munka alapvető feltétele. S 
ha azt mondjuk, hogy már 
az ;s sokat segít az ügyön, ha 
egy kicsit jobban odafigyel
nek erre a jelenségre, talán 
helyes nyomon járunk. Nem 
egy olyan pártszervezet akad, 
amelyben korábban évekig 
nem vettek fel új párttagot, 
még az önként jelentkezőket, 
sem, s az új pártvezetőségek

A srác óvatosan ereszkedik 
a dombocskáról lefelé. A nap 
felmelegítette az utat, de csak 
a legfelső réteg ereszkedett 
meg, a  víz alatt jég van. 
Könnyű elcsúszni. — Nem 
lakhat messze, hiszen kabát 
nélkül jött, csak úgy pulóver
ben. A kenyeret két karral 
szorítja magához, mintha at
tól félne, valaki el találja 
venni. Pár lépésre tőlem meg
áll.

— A péket keresi? — Této
va bólintásomra állával fölfe
le mutat, a dombtetőre.

— Egy pék van Bajnán?
— Csak eg y ... Maszatos 

markával tép egy darabot a 
még gőzölgő cipóból. Jóízűen 
ropogtatja a héját.

Meglepetten néz rám.
— Szereted a kenyeret?
— Én? N em ... — aztán 

észbekap. — így melegen más 
az íze. Meg a sarka az jó, 
ropogós. Ha karéjt vágnak, 
azt nem eszem meg. Még hús 
mellé sem.

A sütöde ajtajában néhány 
gyerek bámészkodik. Zsemlé
re várnak. A pék fel sem néz. 
A pirosra sült péksüteménye
ket rakja ki éppen a kemen
céből. Majdnem megtelt már 
a füles kosár. A padkán „be
vetésre” készen várakozik a 
következő sorozat kifli. Haj
szálra egyformák.

Az üzletben minden vásárló 
siet. Itt nem. Jó nézni ezt a 
munkát, és olyan kellemes a 
frissen sült kenyér illata. Az 
asszony, aki eddig a kenyér
rel teli polcok között foglala
toskodott, most üres kosarat 
húz a pék keze ügyébe, majd 
a várakozókhoz fordul.

— Mit kérsz Marika?
— Húsz zsemlét.
Néhány perc múlva csak 

hárman maradunk a sütödé
ben. Tóth László, Tóth Lász- 
lóné és az újságíró. A pék 
ellenőrzi a kemence melegét,

megválasztása után azonnal 
minőségi változás ( követke
zett be. Kiderült, hogy igen
is vannak felvételre alkalmas 
fiatal munkások, nők, csak 
segítséget igényelnek elhatá
rozásuk gyakorlati kivitelezé
séhez, gátlásaik feloldásához;

A pártban nemzedékek ere
je testesül meg. Sorainak gya
rapodása végtelen megújulási 
folyamat eredménye. S ez a 
folyamat nem spontán jelle
gű. A X. kongresszus hatá
rozata erről a következőt 
mondja: „Az MSZMP a kom
munizmus eszméjéért küzdők 
három nemzedékét tömöríti, s 
ezek nagy harci tapasztalatot 
és tettrekészséget testesítenek 
meg. A pártépítés során ez
után is az a feladat, hogy a 
munkában élen járó fizikai 
és szellemi dolgozók koréból 
nyerjünk új harcosokat. Meg
különböztetett figyelmet kell 
fordítani a párt munkásjelle
gének erősítésére, az ipari 
munkások és más fizikai dol
gozók legjobbjainak kom
munistává nevelésére és a 
pártba való felvételére. Erő
síteni kell a nők és a fiatal 
nemzedék soraiban folyó párt
építő munkát is.”

Ez az útmutatás évekre 
meghatározza a pártszerveze
tek ez irányú teendőit. S az 
új Szervezeti Szabályzat rend
kívüli mértékben megkönnyíti 
a tagfelvétel módját, az idé
zett útmutatás szellemében 
történő cselekvést Minden 
azon múlik, hogy egy-egy 
adott helyen idejében felfi
gyelnek-e erre a fontos fela
datra, s megkülönböztetett mó
don törekszenek-e a határozat 
végrehajtására. A következő 
időszakban a harmadik nemze
dék feltétlenül előtérbe kerül 
a pártépítésben is. S az új 
fiatal erők, munkások és nők 
bevonása a pártszervezetek 
megfiatalodását a három nem
zedék erejének gyarapodását 
is magával hozza.

a * sütőlapátot nem teszi le * 
kezéből beszélgetés közben 
sem.

— Örökölte talán a szak
mát?

— Nem é n .... Ezt választot
tam. Ugye hihetetlen? — te
szi hozzá kesernyésen. — A 
mai gyerekek már nem men
nek el péknek...

— Az egész községet mi 
ketten látjuk el kenyérrel, 
péksüteménnyel —■ szól köz
be az asszony,

— Egyrészt Jő, hogy csak 
ketten vagyunk — folytatja 
ismét a pék — legalább al
kalmazkodni nem kell sen
kihez. Ámbár néha elkelne 
egy segítség. Különösen ün
nepek e lő tt... Másrészt baj, 
mert a  szabadságunk csak elv
ben létezik. Ki sütné addig a 
kenyeret?

Baj nalak mind a ketten. A
sütöde saját tulajdonuk volt. 
Á földművesszövetkezet, majd 
a sütőipari vállalat vette át 
tőlük. Havi 50 forint bérleti 
díjat fizet érte a  vállalat. Fi
zetésük 3500 forint. Kettőjük
nek.

— Nem panaszkodom, mert 
szeretem a  szakmám. Már az 
is megéri, ha az ember szíve
sen csinálja, amit csinál. És 
tiszta, szép munka e z .. .  A 
fiúnk üzemben dolgozik. Töb
bet keres, mint én, pedig csak 
most kezdte.

Három gyereket neveltek 
fel. A fiún kívül még két 
leányt. Egyikük sem tud ke
nyeret sütni. A pék folytatja 
félbeszakított munkáját, az 
éhes kemence gyorsan elnyeli 
az előkészített kifliket Már 
csak egy dologra vagyok kí
váncsi. Akad-e még Bajnán, 
aki saját készítésű kenyeret 
fogyaszt?

— Kevesen bár, de hoznak 
Hetenként egyszer sütünk há>
zi kenyeret.
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Az Esztergomi Műszeripari Művek 
kommunistái a gyár negyedik ötéves 

tervéről tanácskoztak

Na: zárszámadó közgyűlés Dadon

Négymillió forinttal gyarapodott a vagyon
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