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Egy maroknyi kommunista Az albán nép ünnepe
A Dorogi Járási P ártb izo tt

ságon akad t a kezembe a tag
gyűlési határozatuk. Nem néz
tem meg azonnal, melyik alap
szervezeté, csupán beleolvas
gattam , aztán  — részint te r
jedelméből, részint egy-két 
szemembe ötlő m ondatból kö
vetkeztetve — megjegyeztem: 
„Ez biztosan valam elyik nagy
üzem i pártszervezet határoza
ta”.

A pártbizottság m unkatársa 
elmosolyodott:

— Hát, nem  egészen. Ennek 
az alapszervezetnek alig tíz
egynéhány tagja van. Ez 
ugyanis a süttői községi alap
szervezet vezetőségválasztó  
taggyűlésének határozata.

így született meg h á t az el
határozás: m utassuk be a szé
lesebb nyilvánosságnak is a 
süttői kom m unisták tevékeny
ségét, terveit, törekvéseit.

Az erők
megsokszorozása

A süttői alapszervezet lé t
szám ra valóban nem  valam i 
nagy: éppen csak hogy köze
lebb van a húszhoz, m in t a 
tízhez. S még ennek a kevés 
em bernek is egy része a köz
ségtől távolabb fekvő Bikol- 
pusztán lakik. És m égsem  
olyan egyszerű  eldönteni: ke
vés vagy sok kom m unista 
van-e Süttőn?

— Becslésünk szerint m egle
hetősen sok olyan párttag la
k ik  a községben, aki másvala- 
hol dolgozik, s így nem  a m i 
alapszervezetünk, hanem  va
lam elyik üzem i pártszervezet 
tagja — m ondja Toporczer 
Zoltán  p árttitkár. — N em  is 
olyan régen történt, hogy egy 
értekezleten voltam  a járási 
pártbizottságon. A ztán  csak 
nézem  a részvevőket: nahát,
ez is süttői, amaz is, azt sem  
tudtam  róluk, párttagok-e,

A Sószóró V állalat dol
gozói egyöntetűen állítják, 
hogy C abajka Hugóné — 
népszerűén Pötyi — bevo
nulása még Rekettye Edö- 
m ér igazgató beköltözését 
is elhom ályosította. ' Pedig 
az igazgatói székbe lépése
kor a re jte tt hangszóró pat
togó indulókat játszott, 
feddhetetlen erkölcső haja- 
donok rózsasziromm al h in
tették be a szobát, s egy 
percre az egész üzemben 
szünetelt a sószórás.

De mindez semmi volt 
Pötyi bevonulásához ké
pest. Pedig Pötyinek nem 
hintettek semmit, Pötyi 
meglepetésszerűen hatolt 
be az intézm énybe valam e
lyik felsőbb szerv intenzív 
ösztönzésének eredm énye
ként. Pötyi csak jö tt és bu
taságokat kérdezett, olyan 
meglepő ostobaságokat, 
hogy Rekettye elném ult és 
percekig ném án tátogott az 
elképedéstől. A vállalat leg
tapasztaltabb szakembere 
pedig, akinek be kellett ve
zetnie Pötyit a sószórás rej
telmeibe. még aznap zokog
va boru lt az asztalra és 
azt m ondta: ő m ár megélt 
tíz átszervezést és épp a 
tizenegyedik igazgatót
nyűvi, de ezek meg sem 
kottyantak  neki, ez semmi 
Pötyihez viszonyítva, aki
nek fogalm a sincs a sószó
rásról, csak mindig azt 
kérdezi tőle: divatos-e?
Ilyenkor az agg szakem ber 
tehetetlenül elhallgatott, 
Pötyi pedig elhúzta a szá
já t, jelezve, hogy ilyen kon
zervatív mókussal nincs 
beszélni való ja.

Szakem ber szakem bert 
követett, de Pötyi hozzá 
nem értése valam ennyiük 
idegeit szétm arcangolta. 
Nem vállaljuk  — zokogták 
egyöntetűen — vagy ő, 
vagy mi! Pötyi ettől meg
sértődött, s közölte, hogy 
egy nővel m anapság nem 
lehet így bánni, s különben 
is, hol itt a hum ánum ?

Az igazgató ugyan m in
dig azonnal elszunyókált, 
am int egy értekezleten a 
„hum ánum ” szót meghal-

m ost meg kiderül, hogy még 
funkció t is viselnek.

Ebből kiindulva döntött úgy 
a taggyűlés, hogy m egkérik  
ezeket az elvtársakat is az 
alapszervezet m unkájában va
ló közreműködésre. Nem kér
nének tőlük sokat — hiszen 
akad elfoglaltságuk sa já t 
pártszervezetükben is —, de 
valam elyest bizonyára tu d 
nának  segíteni. Ezt szeretnék 
m ajd  megbeszélni velük egy 
— alighanem  m ár a  közeljö
vőben megrendezendő — k i
bővített taggyűlésen.

„Erezzék,
hogy van pártszervezet"

De van a segítőtársak gya
rap ításának  m ásik m ódja is. 
Idézzük ism ét a  vezetőségvá
lasztó taggyűlés határozatát: 
„A közügyek iránt érdeklődő 
pártonkívülieket, s nem  utol
sósorban a hozzáértő szakem 
bereket az eddiginél szélesebb 
körben kell bevonnunk a párt- 
szervezet előtt álló feladatok  
végrehajtásába.”

De hát voltaképpen m iféle 
célok végrehajtására kíván
nak segítőtársakat toborozni? 
Tömören ta lán  úgy lehet ezt 
megfogalmazni: azért, hogy a 
pártszervezet igazi hatóerővé 
váljon Süttőn, hogy — Topor
czer elv társ szavaival élve — 
„érezni lehessen m indenütt, 
hogy él és m űködik az alap
szervezet”.

Ebben az ipari községben 
ez bonyolultabb és szerteága
zóbb feladatokat hordoz m a
gában, m in t egy mezőgazda- 
sági jellegű faluban, ahol a 
község és a term előszövetke
zet lényegében egyet jelent. 
Süttőn is van egy term előszö
vetkezeti üzemegység, ám 
em ellett m űködik egy erdei 
vasút (ennek épp a párttitkár 
a  főnöke), a Képzőművészeti

lotta, ám ez nem  ingatta 
meg azon véleményét, hogy 
azért egy jobb vállalatnál 
term észetesen hum ánum 
nak is kell lenni. Ezért le
fejtette  kebléről a zokogó 
Pötyit és közölte, hogy a 
mai naptól kezdve kávét 
fog főzni.

M ásnap a sóterítő és szá
rító  osztály titkárságán 
m egremegtek a falak, s az 
osztály kollektívája zacc- 
tól csöpögve rohant ki a 
folyosóra.

Az igazgató tom bolt — 
de úgy érezte: em bertelen
ség lenne Pötyit elbocsáta
ni, hiszen mi lenne vele 
egy m inden hum ánum ot 
nélkülöző vállalatnál? S 
ezért Pötyit változatlan fi
zetéssel k ite tte  a portás 
mellé, hogy a látogatókkal 
közölje, a  Sószóró V állalat 
megszentelt földjére te t
ték a  lábukat. Pötyi zoko
gott, m ert túl nehéznek ta 
lá lta  a szót, s kérte, enged
jék meg, hogy helyette a 
könnyebb sózó vagy szó
szóló szavakat mondhassa. 
Megengedték, de a látoga
tók Pötyi szózatának hal
la tá ra  nevetőgörcsöt kap
tak.

— Közröhej tárgyává 
válunk — dörögte az igaz
gató, s végre elhatározták, 
hogy tú ladnak  Pötyin. A 
vállalat sószemcséket m in
tázó pecsétjével ellátott 
ajánlólevelével kerü lt Pö
tyi a testvérvállalathoz. Az 
ajánlólevél többek között 
tudatta, hogy C abajka Hü- 
góné rövid időn belül az 
egyik legjobb sószórási 
szakem berré küzdötte fel 
m agát, s ezért csali fájó 
szívvel engedik á t más vál
lalatnak.

K ét hét m úlva Rekettye 
találkozott a testvérválla
la t igazgatójával, Dönci 
Dömével. Az ráem elte meg
tö rt tekintetét.

— Hogy bírta tok  vele? 
— kérdezte síri hangon.

— Ja  kérlek, hum ánum  
is van a világon — vála
szolta Rekettye, és gőgösen 
végigmérte a csonttá sová- 
nyodott Döncit.

— li —
y

Kivitelező V állalatnak egy 
részlege, egy földművesszö
vetkezeti mészüzem és beton- 
elem-üzem. Bikolon egy á lla
mi gazdasági üzemegység, s 
a lábatlani ktsz három  rész
lege. Nem is szólva a kőfara
gó üzem ről — ennél azonban 
önálló alapszervezet működik, 
míg a többinél nem. Ezért a 
községi alapszervezetre há
ru l az a feladat, hogy ezek
nek az üzemegységeknek és 
részlegeknek a fejlődésével 
törődjék, lehetőséget adjon ve
zetőiknek a gondok megosz
tására, s erejéhez m érten se
gítse is azok megoldását.

— Ebben a tekin tetben  bi
zony még sokat kell tennünk  
— ism eri el a párttitkár. — 
N ekem  ugyan jó kapcsolatom  
van a legtöbb üzem rész veze
tőiével, ez azonban a legke
vésbé sem  helyettesítheti a 
pártszervezet közreműködését. 
Ezért azt tervezzük, hogy 
m egkérjük őket: tájékoztas
sák a vezetőséget, a tagságot 
az üzem  helyzetéről, problé
máiról. Így aztán közösen job
ban eldönthetjük, hol és m it 
tehet a pártszervezet.

A p árttitk á r m aga is irá 
nyítója az egyik helyi üzem 
nek, s így könnyebben véle
m ényt alko that arról, hogyan 
érvényesüljön ez esetben a 
pártirányítás. „Toporczer I.” 
tehát itt  tanácsokat adhat 
„Toporczer II.”-nek.

A tagság ellenőrzése alatt
Igen pozitív és helyes do

lognak tekinthető, hogy a meg
növekedett feladatok végre
hajtásában fontos helyet szán
nak a pártdemokrácia további 
erősítésének. A taggyűlés nem 
csak azt irányozta elő, hogy 
a párttagság fokozottabban 
vegye ki részét a gyakorlati 
pártm unkából (a vezetőség 
gondoskodik m ajd, hogy m in
denkinek legyen érdeklődésé
nek megfelelő és kedvére va
ló megbízatása), hanem  a tag
ságnak a vezetőség m unkája 
feletti ellenőrzését is erősíte
ni akarják . „A tagság vélem é
nyének kell érvényesülnie” — 
szögezi le határozottan Topor
czer elvtárs. „A pártvezetőség  
a taggyűlést rendszeresen tá
jékoztassa a két taggyűlés kö
zött végzett m unkájáról, hogy 
érvényesüljön a taggyűlés 
meghatározó szerepe a veze
tőség és a titkár irányában” — 
olvashatjuk a vezetőségvá
lasztás alkalm ából hozott h a 
tározatban.

W endler Ferenc tanácselnök, 
a pártvezetőség egyik tagja 
m ondotta el, hogy hónapok 
óta szinte m inden taggyűlésen 
parázs v iták alakulnak  ki, s 
a párttagok több fontos do
logra hívták m ár fel a veze
tők figyelmét. „Az utóbbi idő
ben rendszeresebbé és szer
vezettebbé vált nálunk a párt- 
élet — te tte  hozzá —, s ezt 
akarjuk még tovább fe jlesz
teni.”

Nincsenek sokan a süttői 
alapszervezet tagjai, de ez a 
szinte m aroknyi kommunista 
nagy te tteket készül véghez 
vinni. S m ert okos módszere
ket is alkalm aznak ehhez — 
terveik bizonyára valóra is 
válnak.

Gy. L.

A M agyar Vöröskereszt ta 
tabányai elnöksége az üzemi 
alapszervezetek titkárainak  
kétnapos, a  terü leti szerveze
tek titkárainak  pedig három 
napos tanfoiyam ot rendeze tt 
Az iskolák előadói főorvosok 
és vezető egészségügyi közép
káderek voltak.

A sok hasiznos tudnivalót a 
tanfolyam on részvevő aktívák 
fontos észrevételekkel egészí
te tték  ki. Javasolták  többek 
között, hogy ford ítsanak  n a
gyobb gondot a  fctsz-ek dolgo
zóinak m unkavédelm ére, 
egészségügyi helyzetére. Szük
séges lenne például, hogy őket 
is rendszeres szűrővizsgála
toknak vessék alá. A problém a 
megoldása elsősorban a  kör
zeti orvosokra tartozik. Jó 
lenne megvizsgálni — m ondot
ták  —, milyen haszonnal já r 
na, ha T atabányán is végez
nének fogszabályzást. így a 
gyerekeknek és kísérőiknek 
nem  kellene a fővárosba utaz
niuk, s ez nem csak kényelm e
sebb lenne, hanem  az SZTK- 
nak jóval kevesebb összeget 
kellene kifizetnie útiköltségre.

Névsorolvasás folyik.
— A ndrásik József! — Je

len! — Benedek György! — 
J e le n ! . . .  És így tovább. Ka
szás Vendel, XJttó András, 
Ruppert Márton — jelen, je 
len . . .  I tt  vannak valam eny- 
nyien. Velük, újoncokkal ta 
lálkozni a laktanyaudvaron, 
az úton. B árm erre néz az em
ber, beléjük akad a pillantás.

Feszélyezetten mozognak. 
K íváncsian nézik a m ellettük 
elvonuló őrséget, a rádiós ko
csit, a m otorkerékpáros fu 
tárt, a magas kaszárnyaépü
leteket és az ú t m elletti táb lá
kat. Nem akárm ilyen nap ez 
a mai. É letük egyik legjelen
tősebb napja.

Tulajdonképpen m ost lép
nek be a férfikorba. Most 
kapták  életük egyik legna
gyobb feladatát. Bíztak m ár 
eddig is rájuk  komoly dolgo
kat. Építettek m ár házakat, 
fejtettek  szenet, vezettek trak 
to rt és gépkocsit. Százféle 
m unkában m utatták  meg,

Húsz esztendeje v ív ta ki az 
albán nép a  fasiszta ném et és 
olasz megszállók elleni harc
ban hazája függetlenségét. A 
török hódítók elleni évszáza
dos küzdelemben, megedződött 
k is balkáni nép a  fasiszta 
m egszállás első percétől fogva 
fegyveres harcot folytatott a 
szabadságáért, am elyet ötéves 
partizánharc u tá n  é rt el, azzal 
a  hatalm as segítséggel, am it a 
fasiszta erőkre m ért szovjet 
katonai csapások jelentettek 
1944 őszén.

Az ötéves népi ellenállás 
tem érdek áldozatot kívánt, 28 
ezer hazafi ad ta  életé t a sza
badságért és a  hosszú harcok
ban elpusztult az ország nagy 
része. Ilyen körülm ények kö
zött lá th a to tt neki A lbánia né
pe — m iután  1946 januárjában  
kezébe vette  a hata lm at — or
szága felépítésének. Évszáza
dos elm aradottságot kellett fel
számolnia az albán  népnek. 
Európa egyik nyomortól leg- 

j jobban sú jto tt területén kel- 
I lett megkezdenie a szocializ

mus építését. De a kivívott 
szabadság erő t adott és köte
lezett:, az albán nép nagy á l
dozatvállalással, öntudatos

meg tud ják  állni a helyüket. 
De am it most bíznak rájuk, 
az eddigieknél is komolyabb. 
A haza védelm ét kell m egta
nulniuk.

A postás a sorkötelesnek be
hívó parancsot vitt, szüleinek 
ugyanakkor egy levelet. Eb
ben a járási tanácselnök, a 
KISZ-bizottság és a járási k i
egészítő parancsnok köszön
tö tte a szülőket abból az a l
kalomból, hogy sorköteles fiu
k a t a haza hívó szavára útnak 
ind ítják  katonai szolgálatának 
letöltésére. Nagyon fontos, 
hogy a szülők miképpen bo
csátják ú tjuk ra  az em ber
sorba lépő fiukat, milyen ta 
nácsot adnak neki.

— N ekem  azt szokta m on
dani anyám  — meséli Zsíros 
M iklós —, ha történetesen

nem  voltam  elég fürge, vagy 
valami m iatt finnyáskodtam  
Várjál csak, m ajd a katonáék- 
nál! Ott m ajd más lesz.

Hány szülő m ondta ugyan 
ezt akkor, ha valami önállót- 
lanságot tapasztalt a fiánál? 
Nem tudsz gombot felvarrni? 
R uhát elrakni? Rendet ta rta 
ni? Majd a katonáéknál meg
tanulod! S ezek a szülői sza
vak nem am olyan ijesztgeté
sek, hanem  elismerése annak, 
hogy a katonaságnál erre  is 
tan ítják  a fiatalokat. Tehát

m unkával m egterem tette a  
szocialista fejlődés alapjait. A 
m unka fron tján  is helytállt a 
kis balkáni nép, s a  szocialis
ta  közösség többi országa, m in
denekelőtt a Szovjetunió se
gítségével m egváltoztatta a 
„sasok országát”. Mocsarak 
váltak  termőfölddé, gyárak 
születtek, utak, erőművek 
épültek, két ötéves te rv  idő
szakában m egterem tődtek a 
szocialista ipar és mezőgazda
ság alapjai.

Az albán  nép hősi m unkája 
és a  szocialista országok önzet
len, in ternacionalista támoga
tása révén alig  két évtized 
alatt, évszázadok m ulasztásai
nak pótlásában é r t  el nagy 
eredm ényeket, em elte A lbániát 
az európai társadalm i haladás 
élvonalába, bizonyítva a hábo
rú  előtti A lbánia sorstársai
nak, am elyek m a is a konti
nens legelesettebbjei, hogy m i
lyen lehetőségek nyílnak meg 
egy nép elő tt a  szocializmus 
útján.

A m agyar nép megbecsülés
sel köszönti A lbánia dolgozó 
népét és további sikereket k í
ván országépítő m unkájához

hasznára lesz édesszülöttjé
nek. Mégis, am ikor eljön a 
búcsú perce, kibukik egy-egy 
könnycsepp, és ezt nem lehet 
visszatartani, de nem is kell.

— . . .  Hogy a haza, a nép  
parancsát teljesíteni tudjuk, 
össze kell fognunk, — ezekkel 
a szavakkal fogadta a pa
rancsnok az újoncokat. — 
Önök azért jö ttek, hogy telje
sítsék hazájuk iránti köteles
ségüket. Mi, parancsnokaik 
ígérjük, ehhez m inden felté
telt, segítséget m egadunk . . .

Aztán m egindultak a  fürdő
be. Zuhanyozás, ruhaosztás, 
„ö reg” katonák vannak körü
löttük, azok ad ják  a ruhákat, 
csizmákat. Még öltözködni is 
m egtanítják fiatal:, tá rsa ik a t 
Nem mosolyogni való ejt, h i
szen sokan vannak, ak ik’-fnost 
találkoznak először kapcával, 
csizmával, bokaszíjjal. — így  
tedd le — m agyarázza az 
egyik katona, miközben a kap
cát sim ítja —, tedd rá a lá
bad, felhajtod. Ne felejtsétek, 
a gyűrődés feltöri a lábat.

Szinte pontról pontra köve
tik az öreg katona szavait.

— Már sikerült találnom a 
bevonulok között két súlyem e
lőt — újságolja nem  kis öröm
mel Juhos Nándor főhadnagy 
elvtárs. Mások labdarúgók 
után  érdeklődnek. Egy tiszt- 
helyettes a különböző csopor
tokat já rja . — Elvtársak, ki 
tud valamilyen hangszeren 
játszani — kérdezgeti egyre- 
másra. ö  a zenekart állítja 
össze.

Az em ber térül-fordul. és 
egyszerre m ár nem lá tja  a 
polgári ruhás újoncokat. El
tűntek. Csak katonákat látni.

Alinak vagy mennek egymás 
mellett. Tegnap még nem is 
tud tak  egymásról. T ím ár Já 
nos Tatabányáról, R uppert 
M árton Szomódról, U ttó And
rás Tarjánból jött. Más-más a 
hajuk, szemük színe, különbö
zőek a gondolataik, érzéseik, 
vágyaik. De itt összekovácso- 
lódnak. Megismerik egymást. 
A sok közös feladat végrehaj
tása közben megemberesed- 
nek, s m egtanulják a haza vé
delmének tudom ányát is.

FONÁK

Humánum

B E V O N U L T A K

Első ism erkedés a  parancsnokkal

Alig ism erni rájuk. Kilián Géza, Horváth János, Komlósi 
László és társa ik  néhány perccel ezelőtt még „civilek” voltak
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