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Véget ért a C S K P XIII. kongresszusa 

Megtört a buddhisták ellenállása 

Pedagógusnapi ünnepségek 

Jelentések a Gemini—9-ről 

A helyi közlekedés új díjairól 

Akommunista helytállás 
ügyében 

Régebben történt már: egy funkcionáriust — mint 
mondani szokás — a munkafront első vonalába, 
egy állami gazdaságba küldtek dolgozni. Két hét 

sem telt bele, máris így nyilatkozott: „Sohasem hittem 
volna, hogy emberközelben ilyen töméntelen sok vesződ-
séggel jár a pártmunka. Mert itt kimondják ám, amit 
akarnak, nem is éppen szalonképes csomagolásban". Eb-
ből az is kiérződött, hogy korábban ő maga. sem értékelte 
megfelelően a „termelés szintjén" végzett kommunista 
munkát. 

S ma vajon számon tartjuk-e azokat a párttagokat, 
akik sima parolinnal, mindenféle társadalmi rang nélkül 
naponta szaggatják idegeiket, hogy ne csak a gazdaságban, 
hanem a fejekben is gyökeret eresszen a szocializmus? 
Gondolunk-e eleget az olajoskezű, izzadt homlokú elv-
társakra, akik már tíz-húsz év óta róják a gépházak kő-
padlóit, kötögetik a szakadt fonalakat, emelgetik a nehéz 
ládákat és közben van idejük arra is, hogy gyomlálják 
az emberi értetlenséget, és okos, forradalmas gondolato-
kat palántáljanak a helyébe? Ertékeljük-e eléggé a korán-
kelőket, a fáradhatatlanokat, a minden bajnál ottlevöket, 
a segítségre, a telkesítésre állandóan készeket, akik a párt 
elveit és céljait, a múltat, a jelent és a jövőt másokkal 

Is igyekeznek helyesen láttatni, megítéltetni? Együtt ér-
zünk-e az eres, dagadt lábű szövőnőkkel, akik már ezer 
kilométereket is megtettek a dübörgő gépek között és a 
műszak végén kimerülten is optimistábbak, mint más sok 
ráérő, csak magának gyűjtögető nyárspolgár? 

Cs. Gézának, a kenderfonó gömbölyítő üzemében most 
ez a legfőjpb gondja, hogy a XX. pártkongresszus tisztele-
tére indított munkaversenyben mindenki jól megállja a 
helyéi. A vállalásokban a többi között az is szerepel, hogy 
tanítgatjuk a fiatal, kevésbé gyakorlott kezű munkásokat. 
Itt a 'tü reléin a siker "alapja. Napjában többször is oda-
ment R. Lászlónéhóz és T. Lászlónéhoz, újra meg újra 
megmutogatott nekik egy-egy mozdulatot. Nejn külön párt-
megbizatásként csinálta ezt, hanem önmagat is becsülte 
vele. Ma már mindkét ^sszony 108 százalékra teljesíti a 
normáját, nemcsak a pártszervezet örömére, hanem Cs. 
Gézáné büszkeségére is. Ez a magas, őszhajú kommunista 
asszony soha nem követelödzik. Safát gondjairól szerényen 
hallgat, mert ő minden egzisztenciális számítás nélkül ön-
maga előtt akar kommunista lenni, tisztán és becsületesen. 

..Mit kapsz érte?" — kérdezték Cs. Ferencnétől is már 
sokszor munkatársnői, amikor kardoskodott a párt igaz-
sága mellet'. Már közel két évtizede lobog benne a fotra-
dalmi tűz kiolthatatlanul, pedig néhh gúnyolták is érte. 
Magyaráz, vitatkozik, emberek dolgait intézi, s boldog, 
ha sikerül a mások jogait kiharcolnia, de önmaga érdeké-
ben egy lépést sem tesz. Pedig rajta is segíteni kellene. 
Meg mindig Petőfitelepen lakik családjával, ugyanabban a 
szűk, szoba-konyhás lakásban. Egyetlen egyszer szánta el 
magát — mások biztatták rá —, hogv jobbacska lakást 
igényeljen, de akkor is megbánta. Jóhiszeműen azzal in-
dokolta kérelmét, hogy még több pártmunkát tudna vál-
lalni. ha közelebb lakna a gyárhoz, mire az ügyintéző 
városi tisztviselő nyersen a szemébe vágta: A pártot nem 
lehet ugródeszkának felhasználni. 

„Mintha forró vízzel öntöttek volna le — emlékezett 
vissza az esetre, és sírva fakadt. — Akkor megfogadtam, 
hogy én soha többé nem nyitom kérésre a számat." 

Az önérzet szép emberi jellemvonás, azonban itt-ott 
visszaélnek vele. Ha érvényesül még ma is az a közmon-
dás, hogy „szemesnek áll a világ" — és sajnos néha még 
igen —, akkor abból is igaznak kell elfogadni valameny-
nyit, hogy „szégyellős koldusnak üresen marad a tarisz-
nyája." A kommunisták nyilván nem kéregető koldusok, 
de az tény: a problémáktól való irtózás, a kényelemsze-
retet, vagy az elbizakodottság olykor elfeledteti az illeté-
kesekkel, hogy a szocializmus közkatonáinak támogatása, 
szerény igényeik kielégítése rendszerünk megbecsülését és 
erősítését jelenti. 

m j éhol még mindig tartja magát az a téves szemlé-
j e let, hogy a kommunisták ne a hibákat lássák meg. 

hanem az eredményeket. Többek megítélése szerint 
ebben szintén a kényelmeség jelei jutnak kifejezésre. Két-
ségtelen: a sikereket szívesebben vesszük tudomásul, de a 
pártnak arról is értesülnie kell. ha valahol rosszul men-
nek a dolgok, különben nem lehetne azokat heyrehozni. 
Éppen ezért találta sereimesnek Cz. Istvánné kenderfonó-
gyári kommunista az egyik vezetőtől kapott választ: „Azt 
is látni kell, elvtársnö, hogy mi minden épült ebben az or-
szágban húsz esztendő alatt". Mintha ő nem látná! Csak-
hogy amikor ő ezzel érvelt a vizesfonóban, így felelt neki 
vissza egy munkásnő: „Jó, jó, de én húsz évvel ezelőtt is 
ugyanabban a teknőben mostam a ruhát, amelyikben most 
mosom. ..S valóban, a köznapi gondokat — mégha azok 
nem is általánosíthatók — nem intézhetik már el a kom-
munisták azzal, hogy szólamoknak hangzó igazságokat 
hangoztatnak. Különösen azok a pártmunkások értik meg 
a mások egyéni bajait, akik maguk is hasonlókkal küzde-
nek. 

Tizenöt-húsz éves munka a gyári műhelyekben acé-
lossá edzi, de ugyanakkor rugalmasabbá, és bölcsebbé is 
neveli a kommunistákat. Ök tudják legjobban, hogy a 
munkások tömegei mennyire magukénak vallják a kezük 
munkája nyomán gyarapodó szocializmust és ugyanakkor 
milyen szenvedélyesen lépnek fel a visszás ' jelenségek 
ellen. Az ő jelzéseiket tehát sohasem szabad merev okos-
kodással visszautasítani, hanem figyelmes meghallgatásu-
kat lelkiismeretes intézkedéseknek kell követnie. De ezen 
túlmenően ők maguk is jóval több figyelmet, megbecsü-
lést éS elvtársi támogatást érdemelnek, még ha szerényen 
el is hallgatják egyéni problémáikat. 

F. NAGY ISTVÁN 

fiz Elnöki Tanács 
ülése 

A Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa szombaton délelőtt 
ülést tartott. Határozatot 
hozott Szarvas községnek já-
rási jogú várossá alakításá-
ra. A megyei tanácsok javas-
latára Baranya megyében 20 
községet 4 közös tanácsba, 
Borsod megyében 2 községet 
1 közös tanácsba és Sza-
bolcs megyében 10 községet 
5 • közös községi tanácsba 
vont össze. 

Az Elnöki Tanács hozzá-
járult ahhoz, hogy az Eötvös 
Loránd Tudományegyetemen 
egy, a Budapesti Orvostudo-
mányi Egyetemen és a Deb-
receni Orvostudományi Egye-
temen két-két, kitűnő ered-
ménnyel végzett fizikust, il-
letve orvost kitüntetéses 
doktorrá avassanak. 

Az Elnöki Tanács végül 
egyéb ügyeket tárgyalt. (MTI) 

0 magyar ipar méltó versenytárs 
Bíró József nyilatkozata a BNV-ről 

A napokban véaet ért Bu- földi kiállítok száma vala- A megállapodás szerint aS 
da pesti Nemzetközi Vásár mennyi korábbit felülmúlta- 1966. évi szállításra a már 
külkereskedelmi jelentőségé- A vásár tartama alatt és korábban lekötött mennyisé-
ről, tapasztalatairól, eredmé- részben azt követően is. gen kívül további 1260 da-
nyeiről nyilatkozott az MTI nagyszámú kapcsolatfelvé- rab járművet (személygépko-
munkatérsának Bíró József telre, üzleti és kooperá- esi) rendeltünk a szovjet 
külkereskedelmi miniszter. ciós tárgyalásokra került vállalattól. A következő két 
Megállapította: a Budapesti sor évben 2300 darab különböző 
Nemzetközi Vásár, mint a és ezek — mint a konkrét típusú közúti jármüvet; 
kelet—nyugati kereskedelem üzletkötések is bizonyítják— autóbuszt, dömpert és ce-

egyik fontos, nemzetközi az esetek nagy részében mentszállító kocsit exportá-
rangra emelt találkozóhe- eredményesen zárultak. lünk a Szovjetunióba, ahon-
lye, — örvendetesnek tartjuk nan ugyanebben az időszak-

évről évre fokozott mérték- 3 2 1 isl. h o g y J ö b b . u ^ e n t Ö 8 han 
ben járul hozzá nemzetközi n y u g a b c e R e l s o l z b e n J 0 t t 16 500 gépkocsit személy, gazdasági kapcsolataink bő- e l B u « a P « V e es ilymodon 1 6 8<*nKno<m. szemeiy. 
vítéséhez Ez a szerepe eb- f f m o s olyan új kapcsolat <* teherautót vásárolnnk. 
ben az évben talán még.iob- f o y e t e , e r < : f sor kerulhe- A „^nitások összértéke 
ban kifejezésre jutott, mint t e t t- a n \ e f " elkovetke- egymilliárd de-
*z elmúlt esztendőkben 7011(10 'dohén tartós gazda- TOOD m , n t évmilliárd de-
Megmutatkozott ez többek kereskedelmi összeköt- vizaforint. Az Elektroimpe* 
között abban, hogy a kül-

H magyar pártküldöttség 
Ulánbátorba érkezett 

Szombaton délután repü- ság mongóliai nagykövete, 
lögépen Ulánbátorba érke- aki Ulánbátorban csatiako-
zett a Magyar Szocialista zott a küldöttséghez. 
Munkáspárt Központi Bi- A delegáció fogadtatásán 
zottságának a Mongol Népi megjelent Sz. Luvszan, a 
Forradalmi Párt XV. kong- Mongol Népi Forradalmi 
resszusán részt vevő kül- Párt Politikai Bizottságának 
döttsége. A küldöttség ve- tagja, a Minisztertanács első 
zetője Fehér ' Lajos, az elnökhelyettese, P. Sagdar-
MSZMP Politikai Bizottsá- szuren, a KB pártközi osz-
gának tagja, a Miniszterta- tályának vezetője, P. Cend-
nács elnökhelyettese. Tag- Ajus, a Honvédelmi Minisz-
jai: Köteles Jenő altábor- térium politikai főcsoport-
nagy, az MSZMP Központi főnöke, L. Fencen földmű-
Bizottságának póttagja, a velésügyi miniszterhelyettes 
honvédelmi miniszter elsö és M. Zsamszran, a Mon-
helyettese és Andrásfi Gyu- gol Népköztársaság buda-
la, a Magyar Népköztársa- pesti nagykövete. 

Szegedre érkezett az űttörőstaféta 

tetéssé fejlődhetnek. Külön külkereskedelmi vállalat a 
is örülünk annak, hogy a i e t Masoriborintorg vál-
Budapesti Nemzetközi Vasar , , , , . 

alkalmat adott a kelet— l a l a t t e l k o t o t t szerződős ér. 
nyugat közötti kereskede- telmében a magyar külkeres-
lcm előmozdítására is. kedelem több mint 13 millió 

nemcsak Magyaronszág vo- deviza forint értékben szál-
natkozásában. h't rádió- és tv-berendezése-

Ezután a miniszter felső- ket. A Technoimpex kiilke-
rolta a konkrét üzletkötése- reskodelmi vállalat szakem-
kot. melyek közül a legna- berei a szovjet vállalatok 
gyobb megbízottaival vacuum for-

a MOGÜRT ós a- szovjet mázógépek eladásáról írtak 
AUTOEXPORT között alá szerződést hat és fé! mii-

jött létre. üó devizaforifit értékben-

Együttműködés 
Magyarország 

és az UNESCO között 
René Maheu, az UNESCO világszervezet, végrehajtó ta. 

főigazgatója elutazása előtt nácsának budapesti üléssza-
nyilatkozott a Magyar Táv- káról. 
irati Iroda munkatársának a — A tanácskozás hasznos 

és eredményes volt. A buda-
pesti ülésezésen az az állás-
pont alakult ki, hogy a mű-
emlékvédelem és az idegen-
forgalom valóban kölcsönha-
tásban van egymással. 

— AZ UNESCO végrehaj-
tó tanacsa csak kivételes 
alkalmakkor hagyja el Pá-
rizst. évek óta nem volt pél-
da rá, ho®- máshol ülésezett 
volna. Amikor a magyar kor-
mány meghívását a végre-
hajtó tanács elfogadta es 
Budapesten tartotta 72. ülés. 
szakának befejező részét, eb-
ben nemcsak az ország szép-
sége, kultúrája és történel-
mi múltja, va®- a híres ma-
gyar vendéglátás játszotta a 
legfontosabb szerepet, ha-
nem a legnagyobb súllyal az 
esett latba, hogy Magyaror-
szág, mint az UNESCO tag-
állama, hosszú évek óta érté-
kes tevékenységet fejt kij 

| hathatósan támogatja a közös 
munkát, őszintén és eredmé-
nyesen együttműködik a 
világszervezettel. A végre-
hajtó tanács budapesti ülése-
zése a Magyarország iránti 
megbecsülést fejezte ki. 

A dís7s?á/»d sorfala kÖ7,t befu tó váltó elhelyezi a kop ja fá t 

Tegnap délulán. nem sok-
kal 6 óra előtt, a Takarék-
tár utca felőli szovjet hősi 
emlékműnél már minden ké-
szen állt a főútvonalról ér-
kező megyei úttörőstaféta 
fogadására. Itt volt a 60 fő-
nyi úttörő díszszázad és — 
Tóth Lajos vezetésével —az 
Űttörőház 17 tagú fűvószene-
kara is. A feliratos, színes 
szalagokkal díszített kopjafát 
a IV. Országos Uttörőtalál-
kozóra Budapestre induló 
csillagstaféta Csongrád me-
gyei szakaszán 20 bukósisak-
kal felszerelt úttörő kisérte 
végig autón a Gádoros—Fá-

biansebestvén—Szentes— 
Szegvar—Mindszent—Már-

tély—Hódmezővásárhely—Al-
győ útvonalon Szegedre-

A stafétabotot az egyes 
helységek határáig autóval, 
onnan a falvakon és városo-
kon keresztül futva vitték 
az úttörők, Fél hatkor az al-
győi úti rámpáról vették át 
a szegedi pajtások, majd a 
József Attila sugárúton, a 
Magyar Tanácsköztársaság 
útján és a Vörösmarty utcán 
végig kilenc váltásban hoz-
ták pontban hat órakor a 
Széchenyi térre. Itt rövid ün-
nepség kezdődött. Kiss Ernő. 
a Hámán Kató áitaíános is-
kola úttöróvezetője a dísz-
század felvonulását jelentet-

(Somoeviné felv.) 
a szovjet hősi e jnlékműnél 

te Joó Ferencnek, a .megyei 
úttörőtitkárnak, majd a fel-
csendülő DIVSZ-induló 
hangjaira futva vitte az em-
lékműhöz hat pajtás a díszes 
kopjafát, ahol Szeged város 
úttörőinek szalagját kötötték 
rá. Ezt követően Nagy Ka-
roly városi úttörőtitkár 
mondott néhány perces kö-
szöntőt. s az indulók dallam 
maira elvonultak az úttörők. 

Az emlékműnél felváltva 
álltak őrséget a pajtások. 
Ma. vasárnap délelőtt 10 
órakor, a helyi staféták be-
futása után indul tovább 
Bács megve felé. Budapestre 
a díszes kopjafa. 

IL-62 
T U — 1 5 4 

A Krasznaja Zvezda című 
moszkvai lap arról ad hírti 
hogy a Szovjetunió légifor-
galmába a következő évben 
új személyszállító gépek 
kapcsolódnak be. Ilyen lesz 
az „IL—62" típusú. 186 sze-
mélves repülőgép, amely 
óránkénti 850—900 kilomé-
teres sebességével leszállás 
nélkül, mintegy 6500 kilo-
méternyi távolságot tesz 
meg, továbbá a „TU—154'' 
típusú gép. amelynek órán-
kénti sebessége 900 kilomé-
ter és 200 utas befogadására 
alkalmas. 


