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Itthon és kinn 
Senki sem vehetné a bátorságot, hogy azonosítsa 

magát népével, nemzetével, de ki sem bújhat a 
bőréből. így adódik, hogy ha közülünk valaki meg-

látogatja a nagynénjét Franciaországban, elutazik üdülni 
Efóriába, felkeresi barátját Harkovban vagy Nápolyban, 
ott kinevezés, megbízatás nélkül is a Magyar Népköztár-
saság „követének" tekintik. Egyik „félhivatalos" képvi-
selőjének annak az országnak, népnek, amely becsületet 
és tiszteletet szerzett magának szerte a világon külpoliti-
kájával, szocialista rendszerének eredményeivel, termé-
keinek kiválóságával, tudományának és művészetének 
kvalitásaival és sokat emlegetett vendégszeretetével. De 
meg is fordíthatjuk az ábrát: a hozzánk érkező barát, 
turista, látogató is „követ" egy másik országból vagy 
földrészről, s mikor hozzánk érkezik, ugyancsak népünk, 
nemzetünk emberi, politikai, gondolkodásbeli jegyeit ke-
resi rajtunk, akikkel itt nálunk útja, dolga összehozza. 

Azt hiszem, időszerű erről éppen most beszélni, ami-
kor országok és népek szélesebb kaput nyitnak egymás-
nak, emberek milliói csomagolnak és utaznak, hogy meg-
nézzék a bolgár tengerpartot, Párizs bulvárjait, megismer-
jék az öreg Prágát, saját felvételt készítsenek a Towerről 
vagy a Téli Palotáról, sátrat verjenek a Balaton mellett, 
v agy éppen a Szegedi Ünnepi Hetekre utazzanak. Az ide-
genforgalom éve ugyanis nemcsak szórakozás, utazás, néz-
gelődés a világban, hanem a maga módján és a maga 
eszközeivel a népek diplomáciája is. Kitűnő alkalom arra, 
hogy szomszédok és egymástól távol esett népek bekuk-
kantsanak egymás országába, ismereteiket tapasztalatok-
kal, élményekkel vessék össze, és kibeszélgessék magukat. 
Gondoljunk csak a „vasfüggöny" legendára! Mióta nyugat-
ról is csapatosan járnak hozzánk, mennyi balhit szétfosz-
lott, mennyi mesterségesen kreált ostoba rágalom össze-
omlott a szemtanúkban! A ml magyarjaink is jócskán 
v,temettek" egy-egy nyugati kirándulás után — illúziókat, 
hamis romantikát 

Persze, azért nem ilyen nagyon egyszerű ez. s nem ís 
ennyire egyértelmű. Hiszen ezek az utazások nemcsak 
országhatárokat szelnek át, hanem világrendszereket is 
kereszteznek. S a két világrendszer különbözőségeit, meg-
határozó eszméit nem keveri, nem keverheti el a nagy 
vendégjárás sem. A kölcsönös utazások, az ismerkedés 
nagy méretei sem itthon, nem kinn nem feledtetik, hogy 
a békés együttélés gyakorlása sem oldja fel azokat a 
hatalmas vilégnézeti, ideológiai különbségeket, amelyek 
szocialista és kapitalista berendezés között fennállnak. 
Kézenfekvő tehát, hoggy sem mi külföldön, sem vendé-
geink nálunk nemcsak egy országot, a föld egy darabját 
képviseljük, banem egy ideológiát is. A meggyőződést, 
amellyel élünk. S ezt is visszük magunkkal — legalábbis 
mindig vinnünk kellene és mindenkinek! — mint a fog-
kefénket és a pizsamánkat. Nem azért, hogy „forradal-
masítsuk" Angliát vagy Olaszországot, inkább azért, mert 
legtöbbünknek ez is állampolgárságunkhoz tartozik. Mint 
ahogy a svéd gyáros, az amerikai tisztviselő, a török üz-
letember sem öltözik át világnézetileg, mielőtt átlépi a 
határunkat És tovább is mehetünk a gondolat csapásán: 
tudunk országokról, amelyekbő1 állami tisztviselőt ki sem 
engednek szocialista országokba, nehogy „megfertőzze" 
őket a szocializmus; van olyan állam, amelyben külön-
í t ő kis „szeminárium", politikai kioktatás előzi meg a 
keleti utazást; másutt a visszaérkező sem marad ki a 
szellemi kontroliból, útjáról, tapasztalatairól írásban kell 
beszámolnia az illetékes minisztériumnak. Nem csak ak-
kor, ha szocialista országban járt — helyenként még 
» tőkés szövetséges államra is vonatkozik ez a kötelesség! 

A mi magyarjaink közül pedig nem egy húzza az or-
rát, amikor azt mondják neki: ne felejtse el, hogy egy 
szocialista ország képviseletében utazik! Afféle „semleges" 
politikai pózt vesz föl, mintha ennek bármi realitása vol-
na a mai Európában és a mai világban! Van, aki megsér-
tődik, hogy a munkahely ajánlását kérik az útlevél-
osztályon. 

m j em kell talán győzködni az itthoniakat, hogy nálunk 
az utazás szabadsága igazán tiszteletben áll, s ha 
valutagondok nem társulnának az utazási vágyhoz, 

a külföldjárás még tömegesebb lenne. De azon sem kell 
megütközni, hogy az az állam, amely garantálja ezt a jo-
got és biztosítja a valutáris alapot, annyit nyíltan elvárhat 
minden polgárától, hogy külföldön tisztességgel képviselje. 
Magatartása legyen arányban azzal a nemzetközi tekin-
téllyel, amelyet országunk kivívott; becsülje meg más 
nemzetek eredményeit, de ne húzza ösSze magát röstell-
kedve, mikor nincs semmi röstellnivalója; ne essen hasra 
minden előtt, amiben esetleg magunk is produkálunk 
annyit; ne kerüljön olyan szégyenteljes helyzetbe, hogy 
objektív külföldinek kelljen figyelmeztetni: „Maguk eb-
ben otthon előbb vannak". Vagy itthon: egy fényes nyu-
gati kocsi nem azonos a kapitalizmussal! Egy modern gép 
nem annak a társadalomnak a lényege, csak produktuma. 
Mert bizony valljuk meg: olykor szégyellnivaló, ahogy 
egy csomag nyugati cigarettáért hajbókol küzülönk egyik-
másik ember; ahogy a dollárszagért tüsténtkedik néme-
lyik pincér, az emberi méltóság határa alatt; ahogy egy-
némely pénzes turistának valóságos „udvart" csinálnak 
különböző nemű állompolgáraink. 

Semmi szándékom bizalmatlanságot táplálni a nyu-
gati turistavendégek iránti Fogadjuk őket tisztelettel, ked-
vesen, adjuk meg nekik, ami vendégszeretetünkből kite-
lik, mint bármely baráti ország polgárának is. De mindig 
és mindenütt egyenes derékkal! De mindig és mindenütt 
azzal a szándékkal, hogy reális képet kapjon országunkról, 
népünkről, meggyőződésünkről! Ne agitáljuk a szocializ-
musnak, hiszen nem ez a turizmus célja. De ezért ne rós-
telljük helyreigazítani, ha hamis az ítéletük; ne hagyjuk 
rájuk, hogy apró politikai kihívásokkal traktálna vala-
melyikük; szemünket és szánkat se csukjuk be, ha nyugati 
propagandairatok kerülnek elő az autó csomagtartójából. 
Állampolgári méltóság dolga ez, miként az is, hogy ha 
nyugati országba utazunk, egy skót whiskyért nem nyel-
hetünk le politikai sértéseket, de még vagyonért sem áll-
hatunk be valamiféle fumigáló kórusba kontrásnak. 

Időnként ügynökségek lepleződnek le, melyek sem a 
dollárt, sem a fáradságot nem sajnálják szocialista 
országokból nyugatra látogató állampolgárok meg-

környékezésére, komprom1 ttálására, beszervezésére, elcsá-
bítására. Aki ad valamelyest a nemzeti tisztességre és a 
már többször emlegetett állampolgári méltóságra, át tudja 
lépni ezeket a csapdákat is. Máskor valutaüzéreket, em-
ber* és árucsempészeket lepleznek le határőr- és vámhi-
vatalaink. Senkit sem biztatunk arra, hogy gyanakvó le-
gyen hozzánk látogató turistákkal, de egyet ismét csak 
e1 várhatunk: legyen jó állmpolgára ennek a hazának, 
tartsa be emberszabású törvényeit, akkor jól szolgálja azt 
a célt, hogy az utazások, a népek diplomáciája valóban 
a népek közeledését, megértését szolgálja. Vagyis: se itt-
hon, se kinn sohase felejtse el, hogy magyar áFampolgár, 
s ilyen minőségben sohasem törleszthető adósságai, erköl-
csi kötelességei vannak a hazával szemben! 

SZ. SIMON ISTVÁN 

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! v riiüüüiniwni, D U I uú>\j lju Cj i CjCx 

M-Hmmm 
A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKASPA RÍ LAPJA 

57. évfolyam, 118. szám Ara : 80 fil lér Vasárnap, 1967. má jus 21. 

Július 6 - 9 : 

Nemzetközi vietnami 
konferencia Stockholmban 

A nemzetközi békeszerve-
zetek — fgy a többi között 
a Béke-világtanács — ja-
vaslatára július 6—9 között 
a svéd fővárosban, Stock-
holmban, nemzetközi viet-
nami konferenciát tartanak 
neves közéleti személyisé-
gek, politikusok és tudósok 
részvételével. 

A stockholmi konferen-
cia szervező bizottsága fel-
hívást intézett valameny-
nyi kontinens békemozgal-
mához. Világhirú tudósok, 
művészek és neves politi-
kusok írták alá a felhívást. 
Hazánkban a dokumentu-

mot többek között Kállai 
Gyula, az országgyűlés és 
a Hazafias Népfront Orszá-
gos Tanácsának elnöke, dr. 
Beresztóczy Miklós, az or-
szággyűlés alelnöke, dr. 
Sík Endre, nyugalmazott 
külügyminiszter, az Orszá-
gos Béketanács elnöke, dr. 
Erdei Ferenc, a Hazafias 
Népfront Országos Taná-
csának főtitkára, dr. Rusz-
nyák István, a Magyar Tu-
dományos Akadémia elnö-
ke, dr. Jánossy Lajos, a Ma-
gyar Tudományos Akadé-
mia alelnöke, a Központi 
Fizikai Kutató Intézet igaz-

gatója, Lengyel József, 
Lukács György és Szabó 
Magda írók, Szádeczky-
Kardoss Elemér akadé-
mikus, Kisfaludi-Strobl 
Zsigmond és Pátzay Pál 
Kossuth-díjas szobrászmű-
vészek, dr. Réczei László 
egyetemi tanár, az Orszá-
gos Béketanács alelnöke, 
Kodály Zoltán özvegye, dr. 
Bartha Tibor, Brezanóczy 
Pál, és Káldy Zoltán püs-
pökök írták alá. 

A konferencián az Or-
szágos Béketanácsot neves 
magyar közéleti személyisé-
gekből álló küldöttség kép-
viseli. 

BNV - BNV 

Kiosztották a nagydíjakat 
és a vásárdíjakat 

Tárgyalások és üzletkötések 
Szombaton a Gundel étte-

remben kiosztották Budapest 
Főváros nagydíjait és az 
1967. évi vásárdijakat. Az 
ünnepségen megjelent dr. 
Bíró József külkereskedelmi 
miniszter. 

Nagydíjat kapott: 
1. Optikai Fehérítőszer 

(gyártja: Egyesült Vegyimü-
vek). 

2. Hengersor hajtómotor 
(Ganz villamossági művek). 

3. Félporcelán egészségügyi 
berendezések (Budapesti Por-
celán- és Fayance gyár). 

4. Tokaji ajándékcsomag. 
(Megosztott díj: Állami Pin-
cegazdaság és Kner nyomda, 
Békéscsaba.) A kiváló minő-
ségű italok csomagolása is 
megfelel a világszínvonal-
nak. 

5. Másoló marógép (Szer-
számgépipari Művek). 

6. Műanyag raktársátor 
(Győri Pamutszövő- és Mű-
bőrgyár). Ipari, mezőgazda-
sági raktárként néhány nap 
alatt felállítható. A műszaki 
elve Magyarországon teljesen 
újszerű. 

7. Olvadó biztosító (Villa-
mos Berendezés és Készülék 
Művek 8. sz. világítástech-
nikai gyára). Hazai és kül-
földi intézetek vizsgálatai 
szerint elérik a világszínvo-
nalat. 

8. Lámpagyártó gépsor 
(Egyesült Izzó), 

kisiparos termékeit tüntették 
ki. 

A BNV-n tegnap megkez-
dődtek az üzleti tárgyalások. 

Ttéldául a Budapesti Nemzet-
közi Vásár M1GÉKT pavi-
lonjában is tegnap délben 
üzleti szerződést írtak alá. A 
szerződés értelmében a Me-
chanikai Mérőműszerek Gyá-
ra a román olajmezők részé-
re olajtartályok mérésére al-

kalmas elektronikus, robba-
násmentes olajszintmérő mű-
szert készít. Egy román vál-
lalat korábban már vásárolt 
Magyarországtól hasonló be-
rendezést. A most megren-
delt áru értéke eléri a 2 mil-
lió deviza forintot. 

A vásárvárost tegnap sok-
ezren keresték fel. (A Buda-
pesti Nemzetközi Vásárról 
lapunk 9. oldalán összeállí-
tást közlünk.) 

Mai 
számunkból: 

Világszerte 
tiltakoznak az USA 
újabb agressziós 

lépése ellen 

Kivonták 
az ENSZ-erőket 
a közép-keleti 

térségből 

Áz új gazdasági 
mechanizmus 

társadalmi 
kérdéseiről 

Beszélgetés 
a megyei rendőr-, 

főkapitánnyal 

A KGST-országok 
külkereskedelme 

A KGST-országok külke-
reskedelmének forgalma az 
utóbbi tíz esztendőben 2,6-
szorosára emelkedett — je-
lentették ki a KGST külke-
reskedelmi állandó bizottsá-
gának ülésszakán, amely 
Moszkvában pénteken befe-
jezte munkáját. 

Az állandó bizottság ülés-
szakán megvitatták a 
KGST-országok és Jugo-
szlávia 1966. és 1967. évi 
kölcsönös kereskedelme fej-
lesztésének kérdéseit és 
megállapították, hogy a köl-
csönös kereskedelmi for-
galom 1967-ben, az 1966. évi 
szinthez viszonyítva 10 szá-
zalékkal növekszik. (MTI) 

Egymillióval több utas 
r 

A MAV Szegedi Igazgatóságának sajtótájékoztatója 
Idén 38 millió 300 ezer idén számos olyan változta- földi személyszállító vona-

utas elszállításáról kell gon-
doskodnia a MÁV Szegedi 
Igazgatósagának területén. 
Ez azt jelenti, hogy az idei 
személyszállítási terv 1 mil-
lióval magasabb a múlt évi-

tást eszközöltek a menet-
rendben, amelyet az utazó-
közönség kért az igazgató-
ságtól. Például sokak kíván- , , , , ., , 
ságának tesznek eleget az- ^ l d e tártozo palyaszaka-
zal, hogy egy kísérletképpen s z o k o n - N a S y gondot fordl-

tok 
pontosan, menetrendsze-
rűen közlekedhessenek 

nél. Áruszállítás terén is szá- közlekedtetett szombat dél- t a n a k a z állomások elote-
utáni mentesítő vonatot vég- reinek, varohelyisegeinek 
legesítenek. Ezzel tisztaságára, rendjére, tanul-

mányozzák azt a kérdést is, 
csökkentik a zsúfoltságot a hogyan lehetne a szerelvé-
Szeged—Hódmezővásárhely n yek takarításáról, a szt-
közti szakaszon. mélyvonatok tisztaságáról ki-

A vonat Szegedről 13.35-kor, elégítőbben gondoskodni. 
Rókusról pedig 13.48-kor fog Ha nem is a kívánt mer-
indulni, mentesítve a 14.12- fékben és minosegben, de 

mottevő az emelkedés; kö-
zel 9 millió tonna áru t to-
vábbítanak 1967-ben az igaz-
gatóság vonatai. 

A MÁV Szegedi Igazgató-
ságának most tar tot t saj tó-
fogadásán hangzott el ez a 
tájékoztatás; s 

a közelgő menetrendválto-
zással a vasút aktuális k o r i n d u 1 0 személyvonatot, megnövekedett az igazgató-zassal, a vasút aktualis H a s o n l ó k é p p e n v é g l e g e s í t e - ság személyszállító kocsi-' 
intézkedéseivel, 
val 

feladatai-

9. Tv-transitest (Híradás- I kaPcsolatban sok egyéb in-
technikai KTSZ). Egyidejű- ' formációt is adott Kiss Ka-
leg vizsgálja a képet és a 
hangot. Olyan esetben is le-
hetővé teszi a tv készülékek 
vizsgálatát, amikor a műsor-
adás szünetel. 

10. Tricolon férfi ing (Hab-
selyem Kötöttárugyár). 

Az 1967. évi vásárdíjjal 103 
vállalat, ktsz, illetve magán-

roly, az igazgatóság vezető-
je. 

A vasút számos feladatot 
tölt be, de ugyanakkor szol-
gáltató vállalat is; az uta-
sok kényelmet, biztonságot, 
kulturált utazási lehetősége-

Ülés! tartott a Termelőszövetkezetek 
Országos Tanácsának elnöksége 

Pénteken és szombaton resszusáról készített össze-
ülést tartott a Termelőszö- foglaló jelentést is. Utasí-
vetkezetek Országos Taná- totta az országos tanács tit-
csának elnöksége. Az ülé- kárságát, hogy a napiren-
sen megvitatták a termelő- den szerepelt kérdésekben 
szövetkezeti törvény és a k i a l a k í t o t t véleményről és a 

javaslatokról földjogi törvény tervezetét. 
Az elnökség egyúttal meg-
tárgyalta a termelőszövet- a z illetékes 
kezetek L országos kong- szerveket 

nek Szentes és Vásárhely Parkja, „idősebb" kocsik se-
közt is egy szombati men- gítenek a zsúfoltság meg-
tesítő járatot, amely a ki- szüntetésében, 
serietek során beváltotta a A teherkocsipark kapaci-
hozzáf űzött reményeket. tása is bővül; 

A szegedieket érintő leg- úgyhogy a jövőben érvénye-
számottevőbb változás az, síteni lehet a „hazai árut 
hogy befejeződött a cegléd— hazai vagonban exportál-
szegedi vonal kiskunfélegy- ni" helyes, devizát-hozó el-
háza—kiskundorozsmai sza- v é t Aktuális törekvés az is, 

ket várnak. Ezt figyelembe kaszának felújítása. Ennek apiely a határállomásokon a 
véve, a beérkezett különféle eredményeként a gyorsvo- társszolgálati szervekkel, va-
jelzések panaszok alapján natok 16—21 percnyi lamint az idegen vasút dol-

. . . , , , _ , , , gozóival teremt jobb együtt-
tdonyereseggel közieked- működést Így egységes tech-
hethetnek nológiai rendszer alakulhat 

majd a felújított szakaszon. a mely a kocsikezelés 
A menettartam csökkenése meggyorsítását eredményezi 
úgy tükröződik majd az ú j a határállomásokon. Számos 
menetrendben, hogy Szeged- intézkedés szolgálja 
röl a gyorsvonatok ennyivel a kocsik fordulóidejének 
később indulnak; illetve csökkentését is. 
ennyivel korábban érkezhet- Azokból az árukból, áme-
nek meg Szegedre. A pesti i y e knél ez lehetséges a 
megerkezes es indulás idő- csúcsforgalmi időre elöszál-
pontjai tehát változatlanok htásokkal kívánnak felke-
maradnak. szülni a vasutasok, de eh-

A MÁV Szegedi Igazgató- hez természetesen a külön-
sága arra törekszik, hogy böző vállalatok rokon tö-
mind a nemzetközi gyors- rekvései is szükségesek, 
vonatok, mind pedig a bel- s . M. 

tájékoztassa 
kormányzati 


