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A% új félév során ónálló alapos tanulásra 
^kell törekednünk 

Hallgmtóimk felmérni^ m pártkaiároaatok ém a kormányprogramm tükrében 
A Párt Központi Vezetőségének 

júniusi és októberi határozata és a 
kormányprogramm kétségtelenül 
komoly változást hozott az egye-
tem politikai légkörének helyes ki-
alakításában. Azóta szabadabb a 
véleménynyilvánítás, Igen sok he-
lyes bírálat hangzik el, túl-
zás nélkül állíthatjuk, hogy sokat 
javult és egyre javul a párt és a 
tömegek közti kapcsolat. 

A sok pozitívum mfellett azon-
ban azt ls megállapíthatjuk, hogy 
a kormányprogramm és a pártha-
tározat értelmezése nálunk sok te-
kintetben leszűkült és az elmúlt 
fél év során úgyszólván csak a 
szociális panaszok felvételére és el-
intézésére korlátozódott. Hogy a 
szociális kérdések döntő súlyt kap-
tak, az önmagában véve nem hiba, 
mert 

azok megoldása nagymértékben 
befolyásolja az egyetemi munka 

minden területét. 
Az azonban már hiba, hogy a 

szociális kérdések mellett alig, 
vagy egyáltalán nem kaptak he-
lyet a kormányprogramm értelme-
zésében azok a kérdések, amelyek 
a szakmai és politikai munka mi-
nőségi megjavítására vonatkoznak. 
Ebben persze nem a hallgatók a 
hibásak, hanem a pártszervezet és 
a DISZ. Többek között éppen az 
a szűk értelmezés veaetett oda, 
hogy egyetemünkön még mindig 
nines elég lelkesedés és szinte pang 
a DISZ munkája. 

Nézzük meg a következőkben, 
mit is jelent valójában a párthatá-
rozat és kormányprogramm az 
egyetem életében? Ennek megérté-
séhez szükséges Mód Aladár elv-
társ decemberi pártnapi előadására 
hivatkozni. Mód elvtárs többek kö-
zött a következőket mondotta a 
kormányprogramm egyetemekre 
való vonatkoztatásáról: »A hiba 
kijavításához biztosítani kell a 
gazdasági bázist és megfelelő sor-
rendet kell tartani. 

A közoktatáson belül elsősor-
ban az általános iskolai okta-
táson kell segíteni, az egyete-
meken pedig a túlfeszitettséget 

< kell megszüntetni.« 
Ezután fcrról beszélt, hogy a jövő-
ben az egyetemeken nem a meny-
nyiségi, hanem a minőségi fejlő-
désnek kell előtérbe kerülni. 

E rö^id körvonalazás gyakorlat-
ban igen sokrétű feladatot jelent. 
Elsősorban azt, hogy az egész egye-
temi reindszert sok vonatkozásban 
át kell szervezni, a túlterhelést, a 
középiskolás korrepetáló módszere-
ket fel kell számolni és 

u előadások színvonalának 
emelésével, megfelelő Időbeosz-
tás biztosításával meg kell va-
lósítani a felsőoktatás valóban 

egyetemi jellegét. 
Mindezek a tényezők az elmé-

lyült egyetemi munka objektív fel-
tételeit hivatottak biztosítani és 
sok egyéb intézkedéssel együtt el-
sősorban az illetékes minisztériumra 
tanszékre, előadók munkájára 
vonatkoznak. 

Ezzel párhuzamosan a kormány-
programm a szociális kérdések 
megoldását is jelenti. Ennek már 
tapasztaltuk hatásait az elmúlt fél-
évben. Decemberben 114.800 forint 
segélyt osztottak ki a Tudomány-
egyetem és a Főiskola hallgatói 
között. Létrehozták az Egyetemi 
Klubot, többet és jobban foglalkoz-
nak az egyes hallgatók szociális 
problémáival és a legrászorultab-
bakon segítenek az egyetem ille-
tékes állami szervei. Néhol a helyi 
lehetőségekhez képest csökkentet-
ték a félévi vizsgák számát, illetve 
javították a vizsgabeosztáat, pl. a 
bölcsészkar IV. éves történelem 
szakán. Mindezek már a kormány-
programm jelentős kihatásai, azon-
ban kétségtelen, hogy az egyetemi 
hallgatóság ezeknél átütőbb erejű 
intézkedéseket vár. 

Megállapíthatjuk, hogy — a túl-
zásoktól eltekintve — e várakozás 
jogos, 

mind az egyetemi tanterv, idő-
beosztás, túlterhelés csökken-
tése, mind a szociális problémák 

elintézése terén. 
Mindezek a kérdések igen sok 

gyűlésen különböző formában fel-
merültek. A párt- és állami fóru-
mok általában elismerték, hogy a 
hallgatóknak igazuk van. Alapvető 
változás azonban ezen a téren nem 
történt. Emiatt azután sokan el-
kedvetlenednek, alábbhagy a lelke-
sedés és a munkakedv. Mindez a 
tanulmányi, különösen pedig -i po-
litikai munka rovására megy, tehát 
segíteni, változtatni kell rajta. 

Mindenekelőtt a DlSZ-^zerveze-
tek útján. A DISZ-szervezeteknek 
meg kell magyarázniok, hogy nem 
arról van szó, mintha a kormány-
programm nem vonatkoznék a 
hallgatók szociális panaszainak el-
intézésére, de lényeges változtatás-
hoz időre van szükség, mert nyil-
vánvalóan nem lehetséges az egye-
temek tantervi beosztását pár hét, 
vagy akár egy-két hónap alatt jól 
megoldani. Különösen nem lehetne 
jól megoldani éppen évközben, 
mert ez zavarokat okozna a tanu-
lásban. 

Ugyanez a helyzet a szociális 
kérdések megoldásánál is. A2 ösz-
töndfjreform úgyszólván az egész 
állami költségvetést megbolygatja. 
Amikor a szociális kérdésekből el-
túlzott problémát csinálunk, jusson 
eszünkbe az is, hogy 

Magyarországon soha még a 
történelem folyamán nem Ka-
pott a hallgatók döntő több-

sége ösztöndíjat. 
Egy másik-példára szeretnék utalni. 

A bukaresti VIT alkalmával dán és 
angol egyetemistákkal folytatott 
beszélgetéseim során meggyőződ-
tem arról, hogy a nyugati országok 
jórészében szinte ismeretlen foga-
lom az ösztöndíj. A munkás, vagy 
parasztszármazású hallgató ha 
egyáltalán bekerülhetnek az egye-
temre, úgy tartják fenn magukat, 
hogy nappal tanulnak, éjjel pedig 
dolgoznak. Mi összehasonlíthatat-

I kádermunka néhány kérdéséről 

lanul előnyösebb helyzetben va-
gyunk. Meg kell azonban értenünk, 
hogy egyetem-átszervezést, ösztön-
díjreformot nem lehet egyik nap-
ról a másikra végrehajtani. 

Meg kell látnunk a kormány-
programm másik oldalát ls, amely 

komoly feladatokat ró ránk a 
munka, a tanulás minőségének 

megjavítása terén. 
Ezzel kapcsolatban az a fő fel-

adatunk, hogy az adott lehetősége-
ket maximálisan használjuk kl. 
Feltétlenül elítélendő az olyan hall-
gatók magatartása, akik magas 
óraszámra, s egyéb objektív ne-
hézségekre hivatkozva megállapít' 
ják, hogy egyáltalán nem lehet jól 
tanulni és nem is tanulnak. Két 
ségtelen, hogy sok nehézség van 
ezen a téren, de 

az egyetemi hallgatók több-
sége a nehézségek ellenére is 
megállta a helyét a félévi 

gákon. 
A következő félévet azaal kell 

kezdenünk, hogy a meglévő nehéz-
ségeket leküzdve, valóban elmé-
lyüljünk a szakmai munkáknkban, 
minél alaposabban elsajátítsuk a 
marxizmus-leninizmust és erőnk-
től telhetően a lehető legmaximá-
lisabbat adjuk. Ehhez a párt és az 
állam meg fogja adni a támogatást. 
Rajtun áll, hogy hogyan élünk 
vele. Továbbra is fel kell vetnünk 
a hibákat, s különösen a helyi hi-
bák orvoslásával meg kell terem-
teni a jobb feltételeket a tanulás-
hoz és főképpen 

törekednünk kell az önálló, 
alapos tanulásra. 

Meg kell állapítani, hogy a kiváló 
képességű hallgatók nagyrésze « 
megelégszik a vizsgán megkövetelt 
anyag jeles osztályzat erejéig meg-
kívánt elsajátításával. El kell érni, 
hogy a legjobb hallgatók ezen túl-
menően, önként támasszák maguk-
ban azt az igényt, hogy megismer-
jék szakmájuk jelenlegi tudomá-
nyos helyzetét, szenvedélyükké vál-
jék a kutatás és a továbbképzés. 
Ehhez is minden erkölcsi és anyagi 
segítséget megad a kormánypro-
gramm. Czuth Béla és Serfőző La-
jos IV. éves történész hallgatók 
ezer-ezer forintos akadémiai juta-
lomban részesültek tudományos 
kutató munkájuk elismeréseként. 

Az elmondottakból kitűnik, hogy 
a párthatározat és a kormány-
programm a szociális igények 
kielégítése mellett igen sokol-
dalú és melyértelmű változást 

jelent egyetemeink életében. 
Uj szakasz kezdődött a kormány-
programmal az egyetemek fejlődé-
sében is, s ez új feladatokat ró 
ránk. Meg kell javítani a DISZ 
munka tartalmát és módszereit, 
mert e téren kevés változás tör-
tént. A DISZ-nek jó politikai 
munkával oda kell hatnia, hogy 
felszámolja a még mindig meglévő 
fásultságot, lelkesedést öntsön a 
hallgatókba és újult erővel indul-
hassunk a második félév munkájá-
nak. 

Suki Béla 

Hogyan hajtotta végre a Jogi Kar pártszervezete 
a párt júniusi és októberi határozatait 

Pártunk Központi Vezetősége a 
belső pártéletben mutatkozó hiá-
nyosságok kiküszöbölése, a párt-
munka minden területének megja-
vítása érdekében nagyjelentőségű 
határozatokat hozott. 

A jogi karon a határozatok meg-
vitatása élénkebbé, egészségesebbé 
tett© a pártéletet, friss szellemet 
hozott nemcsak a párttagok, de a 
pártonkivüliek körében ls. 

Az alapszervezet vezetősége igye-
kezett és igyekszik a kollektív ve-
zetés elvét maradéktalanul érvé-
nyesíteni. A vezetőség tagjai min-
den kérdést alaposan megvitatnak, 
a megvitatás után együttesen fog^ 
lalnak állást és hajtják végre a 
határozatokat. 

Megjavult a határozatok végre-
hajtása során a bírálat és önbírá-
lat alkalmazása is. Taggyűléseink 
egyre többet adnak ebben a vonat-
kozásban. A felvetett bírálatok és 
önbírálatok őszinték, segíteni aka-
rók. Ezt az bizonyítja a legjobban, 
hogy soha nem hatástalanok, alkal-
mazásuk után mindig javul a 
munka. Még fokozottabban szük-
ség van arra, hogy a párttagok 
egym;'.s munkájá t kritikusan vizs-
gálják és őszintén tárják fel a la-
zaságokat, a munkának, a maga-
tartásnak a hiányosságait. De 
ugyanakkor arra is szükség van, 
hogy a vezetőség munkájában mu-

tatkozó hiányosságokat is még éle-
sebben mutassák meg. Itt kell meg-
említeni, hogy még mindig vannak 
olyan párttagjaink, akik a határo-
zatok megjelenése után is eléggé el 
nem ítélhető közömbösséget tanú-
sítanak a pártélet sokszor Igen 
fontos kérdései iránt. A párthatá-
rozatok számtalan lehetőséget tár-
tak fel a párttagság aktivizálására 
vonatkozóan. Hogy még mindig 
vannak ilyen párttagjaink, ez azt 
jelenti, hogy a vezetőség ezeket a 
határozatok által feltárt lehetősé-
geket nem minden esetben tudta 
gyümölcsöztetni. A vezetőségnek 
arra kell törekednie, hogy a bírá-
lat, önbírálat alkalmazásával, párt-
munkával való megbízással, a párt-
demokrácia következetes megszilár-
dításával és továbbfejlesztésével 
vonja be a még passzív párttago-
kat is a pártéletbe. 

A párthatározatok nagy súlyt 
helyeznek a pártonkívüli dolgozók-
kal való kapcsolat megszilárdítá-
sára. Alapszervezetünk területén 
ezen a téren is értünk el eredmé-
nyeket. A pártonkivüliek szeretik a 
pártot, bizalommal viseltetnek 
iránta. Legjobb bizonyítéka annek, 
hogy problémáikkal — legyen ez 
kari vonatkozású, vagy egyéni ter-
mészetű — bátran keres meg a 
vezetőséget, mert tudják, hogy a 
segítséget megkapják. 

A szakszervezeti vezetőségválasz-
tás során a pártonkívüliek részéről 
kiinduló helyes kezdeményezések je-

lentősen hozzájárultak a vezetőség-
választás sikeres lebonyolításához. 
Kezdeményezésük megértésre és 
támogatásra talált a pártvezetőség 
részéről. 

De nem minden pártonkívüli 
dolgozó értette meg eléggé a párt-
szervezetnek a hibák kijavítására 
irányuló tevékenységét. Sok eset-
ben a segítőkészég mögött hátsó 
gondolatot keresnek, ami szerin-
tünk egyes^személyek ellen Irányul. 
Ez annak a következménye, hogy 
a pártonkívüliekkel való kapcsolat 
egyik döntő eszközét, népnevelők 
mindennapi, mindenkihez eljutó 
munkáját nem eléggé aknáztuk kl 
és használtuk fel arra, hogy a párt-
szava, Ígéretei, az Ígéretek megva-
lósítása egyre szorosabbra fűzze a 
párttagok és pártonkívüliek kap-
csolatét. 

Pártcsoportjaink gazdái munka-
területüknek, ismerik az összes 
problémákat és nagymértékben 
hozzájárulnak azok megoldásához. 
A pártcsoportvezetőkkel a vezető-
ség egy tagja módszeresen foglal-
kozik. Az előkészítők jól szervezet-
tek, jó szempontokat adnak a párt-
csoportértekezletek megtartásához. 

A határozatok szellemében vég-
zett további munka, a vezetőségvá-
lasztásra való lelkes felkészülés 
következtében újabb eredményeket 
várunk pártmunkánk megjavítása 
terén. 

Csohány László 

Egyetemeink, főiskoláink dolgo-
zói és hallgatói nagy érdeklődéssel 
olvasták Kiss Károly elvtársnak, 
a Szabad Nép 1953 december 23-i 
számában megjelent «A káderek — 
élő emberek« című cikkét, mely-
ben rámutatott arra, hogy a kor-
mányprogramm, a párthatározatok 
népi demokráciánk fejlődésében új 
szakaszt nyitnak meg és ennek a 
történelmi jelentőségű ténynek az 
emberekkel, a káderekkel való fog-
lalkozás minőségi megjavulá sában 
ls feltétlenül tükröződnie kell. Ha 
jobban és többet foglalkozunk az 
emberekkel, gyorsítjuk a szocializ-
mus felépítését, hiszen az emberek 
azok, akik az új társadalomhoz 
szükséges anyagi és szellemi Java-
kat létrehozzák. A kádermunka 
megjavítása nagymértékben előse-
gíti a káderek öntevékeny, h»«os 
bekapcsolódását építőmunkánk fel-
adatainak áldozatkész vállalásába, 
végrehajtásába; példamutatásuk, 
agitációjuk mozgósítja és magával 
ragadja a tömegeket is. 

Meg kell mondanunk, hogy a mi 
területünkön is komoly hibák 
csúsztak be a kádermunkába: az 
elkövetett hibáknak azon alaptípu 
sai, melyeket Kiss elvtárs cikke 
felsorolt, a ml munkánkra in töb-
bé-kevésbbé jellemzők. Nálunk is 
előfordult például, hogy az állami 
vezetők kisebb-nagyobb hibák el-
követése miatt leváltottak, elbocsá-
tottak embereket, de nem mindig 
gondoskodtak megfelelő elhelyezé-
sükről. Egyik családos elvtársunk 
már hosszú hónapok óta állás nél-
kül van és a Pártbizottság legeré-
lyesebb és leghatározottabb állás-
foglalása sem volt mindeddig elég-
séges ahhoz, hogy az állami szer-
vek ezt az embertelen eljárást vég-
re orvosolják. Egyik dolgozónkat, 
aki hosszú idő óta saját elhatáro-
zásából kérte, hogy az érdeklődési 
körének jobban megfelelő középis-
kolai munkára osszák be, mint 
»létszámfelettit« úgy bocsátották cl, 
hogy egyidejűleg nem nevezték ki 
az általa régóta kért helyre. Ezek 
a zökkenők a hivatali apparátusok 
nem kielégítő munkájából adódnak, 
de méltán keserítik el az érdekelt 
dolgozókat és a többlekben is a bi-
zonytalanság érzetét keltik. Bár 
nem általőnos, de egyes elszigetelt 
esetekben az is előfordult, hogy 
hirtelen érdeklődni kezdtek olyán 
embereknek a múltja iránt, • akik 
hivatali, vagy pártmunkájuk során 
bírálatukkal magukra vonták a »fi-
gyelmet«. 

Nagyon fontos és a káderekkel 
való foglalkozás ábécéjéhez taro-
zik, hogy a személyzeti osztályok 
munkatársai, de valamennyi vezető 
is őszinte, világos magatartást és 
bánásmódot tanúsítson a káderek 
Iránt, nap, mint nap kísérje figye-
lemmel fejlődésüket és ehhez iga 
zítsa véleményét. Dolgozóink már 
eléggé fejlettek ahhoz, hogy a »kel 
lemetlen« igazságokat is megértsék 
és a jóakarat, a segítőkészség jelé 
nek ítéljék munkájuk, magatartá-
suk bírálatában. Ezzel szemben . az 
őszintétlenség, a kétértelműség az 
emberekkel való foglalkozásban 
előbb-utóbb bizalmatlanságot, belső 
ellenállást — és esetleg hasonló 
őszintétlenséget — szül. Személy-
zeti osztályaink munkája az utóbbi 
időben komolyan megjavult. A jö-
vőben még inkább úgy kell mfl-
ködniök, hogy dolgozóink saját fej-
lődésük egyik biztos és nélkülöz-
hetetlen támaszát lássák bennük, 
ahová gondjaikkal, bajaikkal is bi-
zalommal fordulhatnak. Teljesen 
fel kell számolni annak a múltban 
kialakult ferde helyzetnek a ma-
radványait, hogy nem egy dolgo-
zónk a személyzeti osztályokban — 
gyakran nem is alaptalanul — va-
lami kiszámíthatatlan, hideg és az 
emberek ügyes-bajos dolgai iránt 
meglehetősen érzéketlen, murkáját 
»titokzatosan» végző szervet látott. 

Mindez korántsem Jelentheti a 
szükséges éberség elaltatását. Ép-
pen ellenkezőleg; a tömegekkel 
való kapcsolatunk erősítése, dolgo-
zóink bizalmának elmélyülése fo-
kozottabban megteremti a feltéte-
leit annak, hogy a búzát a kon-
kolytól elválaszthassuk. 

A tanszemélyzet vonalán még 
mindig elriasztó példákat találunk 
a kádereknek adminisztratív fel-
adatokkal való elhalmozására. Nem* 
régiben előfordult, hogy az irodal-
mi tudományok egyik kandidátu-
sát, aki tanszékvezető és mellesleg 
épületigazgató is, a következő »tu-
dományos« feladattal bízta meg va-
lamelyik buzgó újítási felelő»: szá-
mítsa ki, mennyi tüzelőanyagot le-
hetne megtakarítani a háromeme-
letes épületben azzal, ha az abla-
kokra újságpapírból készült hurká-
kat ragasztanánk. Eltekintve attól, 

idő óta — valószínűleg, mióta .ax 
ablaküveget feltalálták — tömege-
sen alkalmazzák, tehát világos, 
hogy az élelmes »újító« aligha csi-
nálhatna belőle pénzt, mindeneset-
re meg kellett volna fontolni: nem 
lett volna-e helyesebb ezt a — tel-
jességgel felesleges — számítást 
valamelyik fűtéstechnikai szakem-
berre bízni, tudósunkat pedig hagy-
ni, hogy kutatómunkáját, vagy az 
előadásaira való felkészülését vé-
gezhesse? 

hogy ezt az »újítást« már hosjzú sítheti sorait. 

A tudományos- és oktató-káde-
rekkel való foglalkozás komoly • 
hiányossága a tudományos munka 
feltételei biztosításának elhanyago-
lása, elsősorban az elméleti tan-
székeken. Míg a kísérleti és gya-
korlati tanszékek viszonylag job-
ban el vannak látva technikai se-
gédszemélyzettel, addig az elméleti 
tanszékek könyvekkel, könyvtáro-
sokkal, gépírókkal, hivatalsegédek-
kel való ellátottsága terén nagy az 
elmaradás. Elsősorban ezeknél a 
tanszékeknél jelentkezik a szűkös 
elhelyezés is. Ha többen zsúfolód-
nak egy szobába, ez jelentős mér-
tékben gátolja a tudományos mun-
kát, az önképzést, az előadásokra 
való felkészülést, nem is szólva a 
hallgatókkal való egyéni foglalko-
zásról. 

Az adminisztratív és fizikai dol-
gozók jó, vagy rossz munkájától 
szintén nem kis mértékben függ a 
gyógyító-, oktató- és tudományos 
munka sikere. Mégis, meg kell val-
lanunk, hogy a velük való foglalko-
zást sokan tizedrangú kérdésnek 
tekintik. Ha anyagi helyzetük meg-
javítása egészbenvéve országosan 
rendezendő kérdés is, fokozottabb 
egyéni megbecsülésük nyilvánítása 
elsősorban a mi feladatunk. 

Mindeddig túlnyomóan tansz.-
mélyzetünkről, dolgozóinkról, te-
hát meglévő kádereinkről beszél-
tünk. Egyetemeink azonban első-
sorban az új értelmiségi kárderek 
kinevelésének sajátos műhelyei. 
Ez a felelősségteljes feladat azt kö-
veteli párt- és DlSZ-szervezeteink-
től, hogy az ifjúság körében ki-
fejtett nevelőmunkájukat is dön-
tően javítsák meg a párt- és kor-
mányhatározatok szellemében. Eb-
ből következik, hogy az egyeteme-
inken és főiskoláinkon tanuló min-
den becsületes hallgatóra úgy te-
kintsenek, mint új értelmiségünk 
egyaránt szükséges jövendő tagjára, 
így végzett politikai nevelómun-
kánk képezze az ifjúság belső egy-
ségének szilárd alapját területün-
kön. Az ifjúsági egység kialakítá-
sában bizton számíthatunk öntuda-
tos munkás- és parasztfiataljaink-
ra. Az ő feladatuk, hogy szoros elv-
társi-baráti együttműködésben a 
többi hallgatóval, a társadalmi 
munka feladatait arányosan meg-
osztva. minden szektáns elzárkó-
zást feloldva segítsék az ifjúság 
összefogását kikovácsolni. 

Az új szocialista értelmiségiek ki-
nevelésében már eddig is jelentős 
eredményeket értünk el. Ennek 
egyik kézzelfogható bizonyítéka, 
hogy a jelen tanév során nagyobb 
számban végeznek kitűnő fiatalok 
egyetemeinken, mint eddig bármi-
kor. Tanszékeink, intézeteink ve-
zetői máris felismerték, hogy az 
utánpótlásnak ebből a nélkülözhe-
tetlen forrásából, feltétlenül meríte-
niök kell, ha erősíteni, javítani 
akarják a tudományos- és oktató-
személyzet kollektíváját. Ez annál 
kézenfekvőbb, hiszen ezúttal dön-
tően saját nevelésű, kipróbált és 
általuk jól ismert tehetséges fia-
talokról van szó, akiknek tudásuk 
legjavát adták át. Nincs nagyobb 
öröme az igazi tudósnak és pedagó-
gusnak. mint közelről látni és se-
gíteni saját legjobb tanítványaink 
szüntelen előrehaladását az egye-
tem padjaitól kezdve egészen ad-
dig, hogy közvetlen munkatársaivá 
válnak. 

A legközelebbi Időben kádermun-
kánk próbaköve lesz a pártalap-
szervezetek vezetőségeinek üirav;<-
lasztása, a továbbiakban pedig a 
tag- és tagjelöltfelvétel gyökeres 
megjavítása. A jó előkészítés bizto-
sítja, hogy alapszervezeteink a párt-
hű, tisztamultú, becsületes munká-
jukban kiváló, a többi dolgozó és 
hallgató bizalmát élvező legjobb 
káderekből választhassák kl terü-
letük vezető kollektíváját. A tag-
jelöltekkel és a pártonkivüliekkel 
való szakadatlan, gondos foglalko-
zás, bátor bevonásuk a társadalmi 
munkába, az irántuk megnyilvá-
nuló bizalom kifejezésre juttatása 
pártmegbizatásokban, jogos bírála-
taik és egyéni problémáik figye-
lembe vétele pedig meg fogja te-
remteni azt a széleskörű tartalékot, 
melyből pártunk szüntelenül erfl-


