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Az építők ünnepén
Bármerre is járunk me

gyénkben, hazánkban, min
denütt új házak, gyárak, erő-, 
művek, iskolák hirdetik beszé
desen a magyar nép alkotni 
vágyását az építő- fa- és építő
anyagipari dolgozók szorgal
mát, munkaszeretetét Éven
te egyszer megünnepeljük az 
építők napját és ilyenkor

még tízezer lakást építenek 
fel. E nagyszerű cél teljesíté
sében megyénk építőmunká
sai és építőanyagipari dolgo
zói is megteszik a magukét.

A dolgozók, a szervezett 
munkások a szakszervezeti ve
zetőségválasztó küldöttérte
kezleteken elemezték a tervek 
végrehajtását és felajánláso

*

megemlékezünk azokról a 
nagy harcokról is, amelyeket 
a múltban vívtak a tőkés tár
sadalmi rend igazságtalansá
gai ellen. Beszélünk azokról a 
nagyszerű hőstettekről is, 
amelyeket a második világhá
ború idején rombadőlt ország 
építése idején vittek véghez.

A kommunista párt 1945 
május 2 0 -i értekezletén újjá
építési programjában a követ
kezőket fektette le: „... A meg
lévő erőket a legfontosabb 
feladatokra, a vasúti közleke
dés és a - postaforgalom, az 
építőmunka megszervezésére, 
a tönkrement gyárak, elpusz
tult lakóházak. objektumok 

‘felépítésére kell összpontosí
tani.” Ezt a programot az épí
tőmunkások magukévá tették, 
és elmondhatjuk, eleget tet
tek e nagy feladatnak.

Az építők ünnepén a jövő
beni feladatokról is szólni 
kell. Sok még a gond. sokat 
kell tenni, hogy minden csa
lád megfelelő otthont kapjon. 
A SZOT XXI. kongresszusán 
Gyöngyösi István, az Építő-és 
Építőanyagipari Dolgozók 
Szakszervezetének főtitkára 
felszólalásában elmondta, 
hogy a harmadik ötéves terv
ben az előirányzott lakás- 
program teljesítésén kívül

kát tettek az Októberi Forra
dalom 50. évfordulója tiszte
letére. A vállalásokban a szo
cialista brigádok példát mu
tatnak, s ez nagy halasi gya
korol a többi dolgozóra is. A 
párttaggyűléseken, szakszer
vezeti összejöveteleken emel
lett mind több szó esik a gaz
dasági mechanizmus reform
jának előkészítéséről, s ezzel 
kapcsolatban a szocialista bé
rezés elvének hathatósabb ér
vényre juttatásáról, A szán
dék ismert: aki többet ad a 
társadalomnak, az nagyobb 
mértékben részesüljön az 
anyagi javakból is. A párt és 
a kormány elismeri az építő
ipar fontosságát, s ez már 
eddig is kifejezésre jutott a 
munkakörülmények és a bé
rek javításában, a különböző 
munkaügyi problémák rende
zésében. Az építők szakszer
vezetének megyebizottsága 
úgy látja, hogy ezekre az in
tézkedésekre még jobb mun
kával kell reagálnia minden
kinek a maga területén.

Az építők szakszervezetének 
megyebizottsága köszönti az 
építők napján az építő-, fa- és 
építőanyagipari dolgozókat Il
lesse elismerés munkájukat, 
dolgozzanak úgy, ahogy ezt 
tőlük a feladatok és a nagy
szerű célok megkívánják.

A másik rétje zöldebb***
A másik osztály vagy 

réteg
---- s van

előnyösebb helyzetben. Az, 
amelyikbe nem mi tartozunk... 
Az ő rétje a zöldebb, ő élve
zi a nagyobb előnyöket...

Az olvasó bizonyára sejti, 
miről is van szó. Azokról a 
hol itt, hol ott elhangzó vé
leményekről, amelyek szerint 
az ő társadalmi osztályuk ro
vására a másikat részesítik 
előnyben. Nem egy esetről 
hallani mostanában, amikor 
pártmunkásokat, propagandis
tákat ilyen kérdéssel állíta
nak meg.

Az egyik Duna menti nagy
üzemben elhangzott néhány 
munkás szájából, hogy a mos
tani parasztpolitika kedvezőt
lenül hat a munkásosztály 
közhangulatára. Azt állítot
ták ezek a bejáró munkások, 
hogy falujuk szövetkezetében 
magasabb a parasztok élet- 
színvonala, mint az övéké. 
Sérelmesnek találták, hogy 
egy kocsis többet keres, mint 
egy lakatos. Amikor azonban 
megkérdezték tőlük, belépné
nek-e ebbe a gazdag szövet
kezetbe, tagadó választ adtak. 
Arra a kérdésre pedig, nogy 
a termelőszövetkezeti tagok 
általában jobban keresnek-e, 
mint a gyári munkások, vé- 
gülis mindannyian elismerték, 
hogy a legtöbb szövetkezeti 
tag nem részesedik még olyan 
keresetben, szociális kedvez
ményekben, kulturális és szó
rakozási lehetőségekben, ami 
a munkások jelentékeny ré
szének adva van.

Más megjegyzések is el
hangzanak a termelőszövetke
zeti tagokról. Több gyárban 
és ktsz-ben kifogásolják, miért 
folytatnak a termelőszövetke
zetek ipari tevékenységet. 
Egyesek úgy vélik, hogy ez a 
munkásosztály és a szövetke
zeti kisiparosok rovására tör
ténik. Ha tőlük függne a do
log, talán azonnal betiltaná
nak minden termelőszövetke
zeti melléküzemági tevékeny
séget. Pedig köztudomású, 
hogy a jövő felé vezető út 
egyúttal az ipari mezőgazda
ság felé is vezet. Persze, ez is 
konkrét elemzést igényel. 
Igaza volt annak a városi 
párt-végrehajtóbizottságnak, 
amely a helyi termelőszövet
kezet műanyagipari tevé
kenységét vette bonckés alá, s

úgy foglalt állást, hogy amíg 
a szövetkezet meg nem erő
södik, addig nyugodtan tart
sa csak fenn a műanyagipari 
üzemet. Miután azonban meg
erősödött, ne folytassa tovább 
ezt a tevékenységet '

A termelőszövetkezeteket 
járva, hasonló vélekedéseket 
hall az ember. Egyes tsz-ta- 
gok sérelmezik, hogy az ő 
esetükben a nyugdíjkorhatár 
nem azonos a munkásokéval, 
alkalmazottakéval és az értel
miségiekével. Mások azt te
szik bírálat tárgyává, hogy a 
paraszti nyugdíj miért nem 
éri el az ipari munkásokét, 
vagy azon tűnődnek, miért 
alacsonyabb a tsz-tagok gyer
mekgondozási segélye az ipar
ban vagy hivatalban dolgozó 
asszonyokénál ?

M i e í  ha nem a másik 
-  * véglet? Hiszen —

—— legyünk őszinték 
— a parasztemberek még egy 
évtizeddel ezelőtt sem gon
dolták volna álmukban sem, 
hogy a mezőgazdaságban dol
gozó százezrek mára nyugdí
jat kapnak, családi pótlékot, 
orvosi ellátást, gyermekgon
dozási segélyt — és így to
vább. Igaz, egyes területeken 
ez még nem éri el a munká
sok és alkalmazottak számára 
nyújtott szociális kedvezmé
nyek mértékét. Ennek azon
ban egyelőre gátat szabnak az 
ország általános gazdasági le
hetőségei. De a jövőben fo
kozatosan ezek a különbségek 
is megszűnnek.

Nem arról van szó termé
szetesen, mintha veszedelmes 
ellentétek állnának fenn. A 
két osztály barátságát, egy
másra utaltságát az élet na
ponta ezernyi példával bizo
nyítja, Az eltérő érdekek, a 
ténylegesen is meglévő gaz
dasági és szociális különbsé
gek valójában természetessé 
is teszik, hogy ilyen nézetek 
időnként fölbukkanjanak, akár 
falun, akár városon. Ha azon
ban jobban megnézzük a dol
got, azt látjuk, hogy maguk
nál az egyes üzemeknél, il
letve termelőszövetkezeteknél 
is változóak ezek a tényezők. 
Az egyik üzemben a munka 
természete miatt szolgálati 
lakással fogadják a munkást 
vagy mérnököt, a másikban 
nincs ilyesmi. Az egyik szö
vetkezet gazdag, a másik sze
gényebb. Az egyikben nagyobb

ff Hatszázforintos" kisbabák
TATABANYA. Az újvárosi 

ínodern lakásban egész nap 
otthon van az édesanya, Ne
mes Andrásné. A látogatót 
idilli kép fogadja: a mama 
ölén kacarászó, négyhónapos 
kislány, s mellettük a kis
ágyon, délutáni alvástól mor
cosán a négyéves kisfiú.

— Végre együtt lehetünk 
— mosolyog a mama. — Amíg 
dolgoztam, Zolika hol a böl
csődében, hol a nagyszülők
nél volt, alig láttuk... Most, 
mire újra dolgozni kezdek, ő 
már iskolás lesz, a kicsi meg 
óvodás.

Rövid számvetést végez, 
közben mindig félbeszakítják 
a gyerekek. Egy sdmogatásra, 
meleg szóra tartják arcukat, 
kezüket.

— Nem jártam rosszabbul. 
Hatszáz a gyermekgondozási 
segély, háromszáz a családi 
pótlék... az kilenc. Ezerhárom
száz forintot kerestem az új
városi ABC-ben. De a négy
száz ferint különbözet elment 
volna bölcsődére, óvodára, s 
ráadásul nem lehettem volna 
j> kicsikkel. Ügyis ezt tervez
tem- fizetés nélküli szabad

ságot veszek ki. Ez a segély 
úgy jött nekem, mint valami 
ajándék. Hálás vagyok érte.

Nincs ideje unatkozni. Fő
zés, takarítás, a két gyermek 
gondja lefoglalja egész nap. 
S közben boldogan figyeli a 
kicsit: már gügyög, lassan 
majd felül, járni kezd... — 
Jobb neki, hogy méllette va
gyok — mondja —, bár Zo
li mellett is maradhattam vol
na!

SZOMÖD. Gyermekrendelés 
volt az egészségházban, on
nan tér most vissza Bars! 
Lajosné. A kiskocsiban szuny- 
nyad a négy és fél hónapos 
fiatalember, Balázs. Szépen 
lesült már a szabad levegőn: 
a kis ház kertjében alhat 
egész nap.

— Első gyerek — meséli a 
mama. — Nem tudtam volya 
kire hagyni, ha tovább dolgo
zom a tatai csemegeboltban. 
Igaz, pénzben megérezzük: 
ezerhétszáz forint körül ke
restem, s most két és fél évig 
csak havi hatszázat kapok. 
De majd beosztjuk a férjem 
keresetét Nem... a munka wem

hlányzik, van itthon elég do
log. A vevők viszont keres
nek: tíz éve dolgoztam egy 
helyen.

A hűs konyhában a férj 
kavargat egy kislábas főze
léket. Sárgarépa, Balázsnak.

— Spenótot eszik, borsót... 
— . büszkélkedik a mama. — 
A doktor most nagyon meg
dicsérte, amiért olyan szépén 
lesült. Nem vittem volna böl
csődébe: felzavami a legjobb 
álmából, utazgatni vele., jobb, 
hogy mellette vagyok.

Balázs nem nyilatkozik, 
bár már nem alszik: közeleg 
az étkezés ideje, s ő nagyon 
szereti a hasát.

OROSZLÁNY. Szép kertes 
házban kis albérleti szoba: 
itt laknak Tóth Sándorék. A 
férj bent alszik, éjjeles volt 
a bányában. A lugas alatt 
gyerekkocsi. Üres: Sanyika 
most eszik éppen. Almát, ka
nállal.

— Persze, még csak szo
pogatja -f- mosolyog a fiatal 
mama. — Még szopik. Négy 
és fél hónapos. Jövő hónaptól 
máj kapom a hatszáz formtor

segélyt... Hát... A tejboltban 
ezeregyszáz körül kerestem. 
Házra gyűjtünk, kellene a 
pénz. Így mégis sokkal jobb. 
Ugye, fiam?

Sanyika egész arca nevet. 
Kishíja lenyeli a kanalat is, 
úgy kap az alma után. Nem 
kell félnie az elhízástól: vo
nalai éppen megfelelnek a 
korának.

— Olyan szépen lebarnítja 
a nap — nevet a mama.

Ö is úgy tervezte: fizetés 
nélküli szabadságot vesz ki 
a gyermek kedvéért. A hat
száz forint most majd a le
endő ház tégláit szaporítja. 
Sanyikénak az egyelőre édes
mindegy. A mama fontos: 
kézbe kéredzkedik, ahogy 
föléje hajolnak, és nagyokat 
nevet.

— Figyelem a többi gye
reket... A nála nagyobbakat, 
a kisebbeket. Hasonlítgatom: 
mit tud már, mit fog tudni 
— emeli kariára a kicsit. — 
Ugye, rendes fiú vagyok? — 
kérdezi helyette.

De még milyen rendes. Igaz, 
könnyű neki,, s a többieknek 
is. Hatszáz forintért az állam 
fizeti nekik a létező legjobb 
dajkát: az édesanyát.

Flórián Zsuzsa

a háztáji, mint a másikban. 
Látható, hogy az egyenlőség 
követelése illuzórikus dolog, 
hiszen nemcsak az egyes osz
tályok között, hanem ugyan
azon osztályokon belül is 
vannak különbségek az emlí
tett kedvezmények egy részét 
illetően.

Szükséges erről fogd®j
- -------  . — nyíl

tan szólni. Ezek a nézetek 
ugyanis semmi esetre sem erő
sítik szocialista hazánk baráti 
osztályainak és rétegeinek 
egységét, tehát a szocialista 
nemzeti egységet sem. Ezért 
érdemes felfigyelni rájuk és 
adott esetben határozottan cá
folni is őket. Amit a különbö
ző baráti osztályok eddig el
értek, azt egymás kölcsönös 
támogatásával érték el. S mi
nél inkább erősödik ez az 
együttműködés és a kölcsönös 
barátság, annál inkább köze
ledik egymáshoz a különböző 
osztályok és rétegek gazdasá
gi és szociális helyzete is. A 
jövő kilátásaira az a mérva
dó, ámfl Kádár elvtárs mon
dott a szakszervezetek leg
utóbbi kongresszusán: „Le
gyen még erősebb igazság az, 
hogy a szocialista társadalom 
építésének együtt kell járnia a 
dolgozók életszínvonalának 
rendszeres emelésével.” S ez 
minden dolgozó osztályra és 
rétegre egyaránt vonatkozik.

Konya Lajos

Noplójegyzefek

Q a ú g y  !
A kalauz is utas, nem cso

da, ha néha elunja a neutrá
lis kapcsolatot, csupán a 
jegykezelés idejéig tartó is
meretséget. Majdnem üresen 
zötyög a vonat, a kalauz bá
csi leül és mesél. Epizódok a 
szakma kulissza titkaiból.

>,Nem is gondolnák, hogy 
milyen érték van egy ilyen 
kalauz táskában, Itt van pél
dául a bárcatömb. Aki az ilyet 
ellopja, az annyi jegyet állít 
ki, annyit utazhat ingyen, 
hogy csak na. És van ám hogy 
elemlik táskástól, mindenestül. 
Most is> vagy fél éve kere
sünk már egy bitangot, aki at 
egyik szolnoki kollégától emel
te el a jegytömböt. Sehogy 
sem tudjuk lefülelni. Pedig 
számozva van a tömb, köny- 
nyen rajtaveszhet a gazem
ber."

— Na és magánál is fel ran 
írva a szám?

— Hát felírva fel van, 
csak a fene tudja hova lett.

— Ja úgy!...

O szt álljon  I d i l l i  
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örömmel üdvözöltük s* 
elektromos kézszárítót még 
tavaly, amikor felszerelték a 
tatai Kristály-szálló mosdójá
ban. Tiszavirág élete nem tar
tott sokáig, leszerelték. Törül
köző nem került helyébe, 
szappan pláne nem. A higiér 
nia nívót újabban egy fehér
re festett szék, egy asztalka 
hivatott képviselni, no meg a 
naphosszat ücsörgő néni K 
porcelántányérral, melybe ap
rópénzben róható le az eny
hülés záloga.

Mossuk, illetve mosnánk ke
zeinket, de az a porcelántá
nyér és miegymás nem pótol
ja azt, ami hiányzik. Persze 
lehet, hogy nekünk nincsenek 
megfelelően előkelő állürje- 
ifik**.


