
VÍZÁGYŰ 
ÉS GUMIBOT 
Pár héttel ezelőtt „pikáns" falatokat tálalt a polgári 

sajtó. Hallatlan nagy sikoltozást csapott, mert Var-
sóban a rendfenntartó erők megfékeztek egy föl-

heccelt diákcsoportot. Fölmondták nyugaton az összes 
^leckét" a demokráciáról, a humanizmusról, az emberi 
szabadságjogokról. S a nagy lárma hallatán — mert hi-
seen ide is elhallatszik a nyugati propaganda-kórus — itt 
is akadt ember, aki megcsóválta a fejét. Pedig Varsóban 
nem tört se csont, se vér nem hullott, és könnygázbombák 
se pukkantak. Letartóztattak néhány izgatót, kizártak az 
egyetemekről egy-két szervezőt, elmozdítottak állásából 
néhány embert, aki a nép bizalmával visszaélt, ahogyan 
ezt a szocialista Lengyelország állami és politikai érdekei 
megkívánták. 

Nyugatról viszont, ahol oly mohón kaptak ezen a var-
sói „szenzáción", szériában érkeznek a hírek és a filmte-
kercsek valódi, igazi nyugati brutalitásról. Az Egyesült 
Államokban negyvenkét halottja és háromezernél több se-
besültje volt a Martin Luther King meggyilkolását követő 
tüntetéseknek, zavargásoknak; húszezernél több embert 
tartóztattak le. Százezernél több fegyveres lépett készült-
ségbe, és puskák ropogtak, könnygázbombák durrantak 
Washington, Baltimore, New York s több mint száz más 
Város utcáin. Nyugat-Berlinben gumibotok erdeje csatto-
gott a diáktüntetők hátán, fején, és hét hatalmas vízágyú 
söpörte le az utcákról a tömeget. Nürnbergben a húsvéti 
béketüntetőket, akik az atomfegyverek ellen tiltakoztak, a 
legdurvább rendőri erőszakkal verték szét. Frankfur tban 
lovasrendőrök gázoltak a tömegbe, Münchenben ismét 
dolgoztak a gumibotok. És a Német Szövetségi Köztársa-
ságban is temettek: Münchenben belehalt sérüléseibe az 
AP amerikai hírügynökség fotoriportere, majd egy német 
egyetemista. Egy angol újságíró is vérző fejjel utazott ha-
za Nyugat-Berlinből. Spanyolországban, a baszkföldön 
pedig Franco rendőrei és katonái kardlapoztak i s m é t . . . 
És nincs vége. Forró nyarat jósolnak Amerikában; bosz-
szúért liheg a szélsőjobboldal az NSZK-ban; s a caudillo 
is a megtorlás e m b e r e . . . Nincs vége, mert naponta lát-
juk a képernyőn, azóta is, hogy miként „dolgoznak" a 
rohamosztagok, tűzzel-vassal védve a kapitalista rend-
szert és politikát. Pedig ezek a tüntetések nem is forra-
dalmi jelszavak alatt haladnak. Az egyik az erőszakmen-
tességet í r ja zászlajára, a másik a békét, a harmadik a 
nemzetiségi j ogoka t . . . De az ellenrecept mindig ugyan-
az: vízágyú, gumibot, kardlap, könnygázbomba. 

Sem minőségében, sem méreteiben, sem kimenetelé-
ben nem alkalmasak ezek a nyugati példák arra, hogy a 
varsói diákzavargásokkal összehasonlítsuk. Bizonyos szem-
pontból azonban mégis együtt kell beszélni róluk. Akár 
kérdésekben is. Hol vannak most a fejcsóválók? Hol van-
nak, akik oly nagy buzgalommal és oly nagy gőzzel kom-
mentálták a varsói csöppet? A tényleges brutalitásnak 
erről a nyugati áradatáról, valóságos tengeréről nincs vé-
leményük? Ez természetes, ezt szabad? Ez nem sérti 
„mélységes" humanizmusukat? Erről legfeljebb annyit 
mondanak: természetesnek kell tekinteni minden politikai 
rendszer önvéde lmé t . . . Ezt a „természetességet" csak a 
szocialista országoktól tagadnák meg. Különleges optika 
kell ehhez. És sajátosan különleges logika. Mert hiszen 
azt ls elfelejtik, hogy minden eseménynek van valamiféle 
politikai előjele. Az amerikai, a nyugat-német vagy a 
baszk tömegek az egyetemes emberi haladás áramlatában 
haladva szervezték meg tüntetéseiket, demokratikus sza-
badságjogokért, békéért, emberi egyehlőségért. Az a ha-
talom, amely ezekre a törekvésekre fegyvert, gumibotot, 
vízágyút irányít, az emberiség mindennapi jogai, legter-
mészetesebb törekvései ellen veti be erőit. Egy marék ha-
talmas korlátlan ha ta lmáér t Varsó ellenpélda erre — hi-
szen ott egy megszédített diákcsoportot alantas politikai 
erők a leghaladóbb társadalmi rendszer, a szocializmus 
ellen hecceltek föL Teljes mértékben közösségellenes cse-
lekedetre bujtogattak. Itt valóban jogos, indokolt, alapvető 
nemzeti és nemzetközi érdekekkel összefüggő önvédelem-
ről van szó, a szocialista rendszer önvédelméről. De eb-
ben is tapasztalhattuk a legnagyobb türelmet és mérték-
tartást és sehol sem volt nyoma brutalitásnak! 

Tartozunk ezekkel a ténymegállapításokkal. Különös-
képpen azért, mert sokszor úgy tűnik, valamiféle hamis 
„objektivitás" köti a nyelvünket, a gondolkodásunkat; va-
lamiféle hiba van sokak szemléletében, amivel a világ 
eseményeit figyelik és megítélik. Még azt a logikai közhe-
lyet is meg merném kockáztatni, hogy „ha kettő ugyanazt 
csinálja, az nem mindig ugyanaz". Pedig itt még csak 
nem is azonos cselekedetekről van szó! 

Sokszor, nagyon sokszor hoz még híreket a jövőben 
is a rádióhullám meg a telex nyugati rendőri bru-
talitásról, politikai merényletekről, összetűzésekről, 

puccsokról. És nekünk mindig tudnunk kell, hogy kinek 
„drukkolunk", érzelmileg és gondolatilag kivel kell tarta-
nunk, kikhez fűz bennünket a szolidaritás érzése. Hiszen 
az együttérzésnek, a felháborodásnak, de még a fejcsóvá-
lásnak is társadalmi, politikai tartalma van, ha ilyen ese-
ményekhez kapcsolódik. Közvéleményünk nem tévedett 
ugyan ezekben a dolgokban, de az egyéni tévelygés sem 
lehet közömbös. 
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Az MSZMP Központi Bizottságának 
május 1-i jelszavai 

1. Világ proletárjai, egyesüljetek! 
2. Éljen május 1., a munkás nemzetközi-

ség nagy ünnepe. 
3. Éljen és erősödjek a nemzetközi mun-

kásosztály harci egysége! 
4. Éljen a társadalmi haladásért, a népek 

szabadságáért, a békéért küzdő kom-
munista testvérpártok egysége! 

5. Erősödjék a világ népeinek harca :iz 
imperialista agresszorok megfékezésé-
ért, a békéért! 

6. Éljen a hősiesen harcoló testvéri viet-
nami nép! 

7. Testvéri üdvözlet a kommunizmust 
építő nagy szovjet népnek! 

8. Testvéri üdvözlet a szocialista orszá-

gok népeinek, erősödjék a szocialista 
országok egysége! 

9. Üdvözlet a szabadságért, a demokrá-
ciáért, a nemzeti függetlenségért küzdő 
népeknek. 

10. Éljen és virágozzék szeretett hazánk, 
a Magyar Népköztársaság! 

11. Éljen a Magyar Szocialista Munkáspárt! 
12. Forró üdvözlet a szocializmus felépí-

tésében dolgozó munkásoknak, parasz-
toknak, értelmiségieknek! 

13. Forró üdvözlet az építőmunkában és 
az új emberi magatartás formálásában 
élenjáró szocialista brigádoknak! 

14. Éljen korunk eszméje — a marxizmus 
—leninizmus! 

15. Éljen a kommunizmus, éljen a béke. 

un 
Autójavító pártbizottság munkatársa. 

Jó munkájáér t az ünnepsé-
gen Bús Miklós, a vállalat 

„ . , . . . . , Pártti tkára és Makó Pál te-
A szegedi Xl-es Autójavt- városi vegrehajtó bizottsá- lepvezető a Közlekedés Ki-

tó vállalat évről évre szebb gának tagja, országgyűlési v á ió Dolgozója kitüntetést 
eredményekét ér el; tavalyi képviselő és Koszorús Fe- kapta meg, ketten miniszteri 
munkájával hatodszorra r e nc , a Csongrád megyei dicséretben részesültek. 
nyerte el a kitüntető élüzem 
címet. 

Az elmúlt évben a dolgo-
zók összesen 45 ezer 122 kü-
lönféle javítást végeztek el 
— hozzávetőleg 92,5 millió 
forint termelési értékben. A Tisza Szálló nagytermé- fővárosi, a miskolci és a deb-
A vállalat eredményeihez ben tartotta élüzem avató receni közlekedési vállalatok 
nagymértékben hozzájárult ünnepségét a Szegedi Közle- képviselői is. 
a Nagy Októberi Szocialista kedési Vállalat Ezen részt 
Forradalom tiszteletére ki- vett Balog István, 

Közlekedési Vállalat 

lat tavaly az előző évi 45 
47 millió 
nyeresége 

százalékkal volt 
több, mint 1966-ban. 

Az élüzem kitüntetésről 

rorraaaiom tiszteletére ki- veu tsaiog istvan, az h '?f,Z®at,0/ 
bontakozott munkaverseny: MSZMP Szeged városi vég- ^ L v a ' ' előző évi 4!, 
tizenegy kollektíva nyerte el rehaj tó bizottságának tagja, milltóval szomben 47 millió 
a szocialista címet, az üzem a pártbizottság osztályveze- .T/J'. f i l U l ° 
dolgozóinak fele ma már tője, Árvái József, a megyei í ™ , s z o » , t o " . 
részt vesz a brigádmozga- jogú városi tanács vb elnök-
lomban. A tervszerűen vég- helyettese, Molnár József, a 
zett korszerűsítésekkel, a Közlekedés- és Postaügyi 
dolgozók áldozatos munkájá- Minisztérium főosztályveze- szóló oklevélen kívül Oltvá-
val a nyereség is nagymér- tője — aki a kitüntetéseket nyi István kocsivezető a 
tékben emelkedett. A válla- átadta —, Vörös Géza, a Közlekedés Kiváló Dolgozó-
lat tavalyi munkájával Közlekedési és Szállítási ja címet kapta meg, Oskó 
mintegy 10 és fél millió fo- Dolgozók Szakszerveztének Lajos, az iparitanuló műhely 
rintos rekordnyereséget ért és Szolnoki László a Szak- vezetője és Vajas József vil-
el — a munkások egy havi szervezetek Megyei Tanácsá- lanyszerelő pedig miniszteri 
bérüknek megfelelő nyere- nak képviselője. Eljöttek a dicséretben részesült, 
ségrészesedésben részesülhet-
tek. Ugyancsak az üzem len-
dületes munkája tette lehe-
tővé, hogy az idén rövidített, 
44 órás munkahétre térhe-
tett át. A múlt évi kísérlet 
és az előkészület jól sikerült. 

Az élüzem cím elnyerését 
tanúsító oklevelet tegnap 
ünnepség keretében Hegedűs 
György az a f i t vezérigaz-
gató-helyettese adta át Sar-
nyai Vencel igazgatónak. A 
Hungária Szálloda éttermé-
ben tartott bensőséges ün-
nepségen megjelent Bódi 
László, az MSZMP Szeged 

fl Pravda 
ismertette 

Kádár János 
beszédét 

A Pravda tegnapi száma 
ismerteti Kádár Jánosnak, 
az MSZMP Központi Bizott-
sága első t i tkárának a Ha-
zafias Népfront kongresszu-
sán elhangzott beszédét. 

Az SZKP Központi Bi-
zottságának lapja kiemeli a 
beszédből a párt vezető sze-
repérői, a szocialista építés-
ről és Vietnam támogatá-
sáról mondottakat. 

A Pravda szó szerint idé-
zi Kádár János beszédéből 
a magyar—szovjet barátság-
ra a Magyarország és a 
Szovjetunió között megkötött 
ú j barátsági, együttműködé-
si és kölcsönös segítségnyúj-
tási szerződésre vonatkozó 
megállapításokat. 

• 

A Pravda tegnapi száma 
közli Szirmai Istvánnak, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
ga, Politikai Bizottsága tag-
jának, a Központi Bizottság 
agitációs és propaganda bi-
zottsága elnökének „A leni-
nizmus nagy ereje" című 
cikkét is. 

Küldöttek 
érkezése 

A kommunista és munkás-
pártok nemzetközi tanács-
kozását előkészítő bizottság 
április 24-én kezdődő ülésé-
re megérkeztek az első kül-
döttek: a Libanoni, az Uru-
guayi és a Jordániai Kom-
munista Pár t küldöttei. 

A pártok képviselőit Ben-
ke Valéria, az MSZMP Köz-
ponti Bizottságának tagja, a 
Társadalmi Szemle szerkesz-
tő bizottságának elnöke és 
Sándor József, a Központi 
Bizottság tagja, a Központi 
Bizottság osztályvezetője fo-
gadta. (MTI) 

Küldöttségünk 
Teheránban 

Az emberi jogok világkon-
ferenciáját április 22 és má-
jus 13 között Teheránban 
rendezi az Egyesült Nemze-
tek Szervezete. A konferen-
ciára szombaton magyar kor-
mányküldöttség utazott dr. 
Szabó Imre akadémikus, a 
Magyar Tudományos Akadé-
mia főtitkár-helyettese, az 
Állam- és Jogtudományi In-
tézet igazgatója vezetésével. 

Ünnepségek 
Lenin születésének 

évfordulóján 
VTadimir Iljics Lenin szü-

letésének 98. évfordulója al-
kalmából koszorúzási ünnep-
séget rendez Szegeden, áp-
rilis 22-én, hétfőn délután 3 
órakor a Rákóczi téri Lenin-
szobornál a Magyar Szocia-
lista Munkáspárt Szeged vá-
rosi bizottsága, Szeged me-
gyei jogú városi tanácsa és 

a Szeged városi népfrontbi-
zottság. 

Az évforduló alkalmából 
ma, április 21-én, vasárnap 
délelőtt 10 órakor leplezik 
le ünnepélyesen a szegedi 
Sajtóház előcsarnokában 
Tápai Antal szegedi szob-
rászművésznek az évfordu-
lóra készített Lenin-szobrát. 

Kétmillió tonnás óriás 

Tovább épül az ország egyik jelentős üzeme, a Dunai Kőolajipari Vállalat. Már mű-
ködik az évi egymillió tonnás kapacitású olajfinomító berendezés, s ennek kiegészítő 
üzemei. Jelenleg a 2 millió tonnás évi kapacitású berendezést építik és szerelik, s a 

tervek szerint még ebben az évben bekapcsolódik a termelésbe 


