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N E M ZE TK Ö ZI SZEM LE

A  b é k é s  e g y ü t té lé s  
a  g y a k o r la tb a n

A m ikor a krónikás meg 
akarja  vonni Hruscsov, szov
je t m iniszterelnök most befe
jeződött ausztriai lá togatásá
nak első mérlegét, eszébe ju t 
a film híradónak az a képso
ra, am ely a Lenin atom jégtö
rő ú tjá t m utatja  be. Ahogy a 
hajóóriás acélos o rra m ellett 
játékszerként töredeztek szét 
az öles jégtáblák, úgy repe
dezett szét a hidegháborús 
uszítok újonnan fagyasztott 
„jégpáncélja”, mégpedig
nem csak A usztriában — ahol 
a  sz o v je t' korm ányfőt egyre 
jobban m egm utatkozó bará t

sággal, elismeréssel és lelke
sedéssel fogadták — hanem  
világszerte is. M ert a világ 
közvéleménye nagy érdeklő
déssel várta , hogyan alakul 
az am erikai kém repülések 
m iatt m eghiúsult párizsi 
csúcsértekezlet után a Szov
jetunió m iniszterelnökének 
első nyugati országban tett 
látogatása. S ezt a  várakozást 
csak fokozták az im perialista 
sajtó  olyanfajta „elm efuttatá
sai”, hogy Hruscsov a  párizsi 
csúcsértekézlet előkészítő 
megbeszélésein, „m egtagadta 
a békés együttélés elveit”.

Vsuttunós válását tulolt
erre  az egész ausztriai láto
gatás, amelyen az osztrák nép 
minden rétegének képviselői 
a  m aguk szemével és fülével 
győződhettek meg arról, hogy 
a szovjet korm ányfő a béké
nek és a népek barátságának 
fáradhata tlan  szószólója.
Hruscsov ország-világ előtt 
je len tette  ki a F iat-autógyár
ban: „Bármelyik pillanatban  
készek vagyunk az általános 
és teljes leszerelésre. . .  Ha 
ra jtunk m úlna ez, máris meg
valósult volna”; m ajd később 
az osztrák—szovjet társaság 
hofburgi nagygyűlésén: „A 
csúcstalálkozó megtorpedózá
sától függetlenül a szovjet 
kormány továbbra is a békés 
együttélés alapjára építi po
litikájá t és arra törekszik, 
hogy békés tárgyalások útján  
oldja meg a sürgető nem zet
közi kérdéseket”. Sőt, linzi

rögtönzött sajtóértekezletén 
nyíltan megmondta: ha az 
am erikai kormány közölné a 
szovjet kormánnyal, hogy haj
landó egyezm ényt aláírni a 
leszerelésről, a fegyverek m eg
semmisítéséről. a katonai 
erők feloszlatásáról és az el
lenőrzésről. a Szovjetunió egy 
pillanatig sem késlekednék  
ugyanezt megtenni. „Azt sem  
kérdeznénk  — folytatta —, 
hogy am erikai részről ki írja 
alá a szerződést. Hajlandók 
vagyunk bárm elyik m eghatal
m azott am erikai kormánnyal 
m egkötni azt.” Ennél világo
sabban és nyíltabban nem  is 
lehet h ite t tenni a béke fenn
ta rtása  mellett. Hruscsov le 
leplezve a  nyugati propagan
da m indehfajta csűrés-csava- 
rását. csütörtöki televíziós be
szédében egyenesen k ijelen
tette:

. .-Wi n bókát ukarjuk, 
rfe nem kolduljuk'9.

vagyis, hogy a Szovjetunió, a 
Világ e legerősebb hatalm a a 
békés tárgyalásokat nem  a 
szócséplésért, az em berek 
ám ításáért kívánja, — m int 
egyes tárgyaló partnered — 
hanem  őszinte szándékkal és 
az em beriség igazi boldogulá
sa érdekében. Nagy »tanulság 
lehete tt ez világszerte és fel 
kellett hogy nyissa m ég azok
nak a szem ét is, akikben a 
hidegháború tollnokái esetleg 
„a szovjet álláspont megme
revedésének” h ité t keltették.

Hruscsov ausztriai ú tja  
nagyszerű példát m utato tt a r 
ra, hogy két ország — társa
dalm i rendszerének és ideoló
giai nézeteinek különbözősé
gétől függetlenül — hogyan 
fejlesztheti baráti kapcsola
tait. A Reynolds News című 
angol lap állapíto tta meg 
„Hruscsov és Raab kancellár 
megbeszélései világosan m eg
m utatták. Hruscsov fő  gondja, 
hogy hosszúlejáratú tervet ké
szítsen a békés együttéléshez'’. 
Világosan felism erte ezt az 
osztrák nép is, amely nem en
gedte senkitől sem előírni m a
gának. kit szabad szívélyesen 
üdvözölnie, hanem  szeretettel 
— sokszor m egható ajándé
kokkal — üdvözölte az oszt
rák  fővárosban és vidéki kör

ú tja  során „Európa legna
gyobb és leghatalmasabb álla
m ának vezetőjét”, ahogy 
Schärf állam elnök köszöntöt
te  Hruscsovot érkezésekor a 
repülőtéren. A szovjet m i
niszterelnök nem  egy beszédé
ben kifejezésre ju tta tta  elis
m erését a két ország viszo
nyainak kedvező alakulásáról. 
„Országaink kapcsolatai jók  
és példaképül szolgálhatnak 
mások, számára” — m ondot
ta  a  Fiat-gyárban. — „Ügy 
vélem , a nyugati hatalm ak 
egyes állam férfiai jól tennék, 
ha m egtanulnák az osztrák 
állam férfiaktól, hogyan kell 
becsületesen és őszintén tár
gyalni” — je len tette  ki az 
Im perial Szállóban adott ebé
den.

Ez az elismerés a  látogatás 
befejezésekor a lá írt közös 
nyilatkozatban is kifejezésre 
jutott.

Nem alaptalanul feltételez
hetjük. hogy a  Szovjetunió és 
Ausztria erősödő kapcsolatai 
kedvező befolyást gyakorol
nak m aid az osztrák állam  
és szomszédai viszonyára is.

A látogatás tényeit az ú j
ságolvasók ism erik, azokat 
nem keH felidézni. Hruscsov 
látogatásának alapján megál
lapítható. hogy

fiiadulmuskátlik 
a bókós offifüttólós fßontlolaiu.

Persze a dolgok ilyen fejlő
dése nem  tetszett osztatlanul 
mindenkinek. A bará t örült, 
az ellenség mérgelődött. Bizo
nyos nyugati köröket rendkí
vül nyugtalaníto tt az, hogy 
Hruscsovot olyan rokonszc - 
vei fogadják az osztrákok, 
akik m indinkább megismerik 
a Szovjetunió bel- és külpoli
tikai vonalát. Ez a nyugtalan
ság ju to tt kifejezésre a bonni 
és a washingtoni korm ány 
tiltakozásában, am ellyel igye
kezték megzavarni a tárgya
lások menetét. Az Egyesült 
Államok m ilitarista körei és 
bonni kiszolgálóik — vagy 
talán  fordítva áll a helyzet? 
— azzal próbáltak kellem et
lenkedni az osztrák korm ány
nak, hogy tiltakoztak nála, 
m ert „módot nyú jto tt Hrus- 
csovnak baráti (m árm int az 
osztrákokkal „baráti” — a 
szerk. megjegyzése) országok 
elleni kirohanásra.” És mi 
volt ez a „kirohanás”? Az, 
hogy a szovjet kormányfő 
Salzburgban figyelm eztetett: 
„Ügy vélem , Ausztria nem  
nézheti közömbösen. hogy 
közvetlen szomszédságában a

revansista körök egyre na
gyobb befolyásra tesznek 
szert. Még vannak egyesek, 
akik nem  adták fe l a „nagy 
Németország m egterem tésé
nek te rv e it . . . ” Vagy kim ond
ta, hogy milyen veszélyesek 
A usztriára az olasz h a tá r kö
zelében létesített NATO-tá- 
maszpontok. Persze, hogy nem 
tetszik ez a  harcias am erikai 
tábornokoknak, akik újabb 
rakétakilövőhelyeket szeretné
nek az Olaszországhoz tartozó 
Dél-Tirolban, am elynek ügyét 
Ausztria épp most viszi az 
ENSZ elé. sem a közös piac
hoz húzó és ..nagynémet 
gondolattal játszó” bonni 
klikknek és osztrák híveik
nek.

Mindez azonban elenyészik 
abban az egyöntetű m egálla
pításban, hogy Hruscsov láto
gatása „a kastélyoktól a 
kunyhókig” d iadalra ju tta tta  
a békés együttélés gondola
tát. Nem kétséges, hogy ez a 
gondolat, hála a szocialista 
tábor győzhetetlen erejének 
és a világm éretű békeharcnak 
mind nagyobb tömegeket hó
dít meg.

E ladó vagy  nem  e la d ó ?

R Ö V I D E N
MOSZKVA

A lakások válaszfalait tő
zegpanelekből készítik, sú
lyuk 140-ed része, áruk 15-öd 
része a téglafalénak.

PÁRIZS
A  benzinkutaknál „Éjszakai 

utazás” néven kávé-szölőcu- 
kor-csokoládéból készült kok
télt árusítanak, am ely állító
lag ébren tartja a gépkocsive
zetőt.

Rövidesen forgalomba hoz
zák a csillogó nyakláncot, 
amely éjszaka világít.

A sajtó nem zetközi .,bien- 
náléját” 1961-ben Evianles- 
Bains-ben rendezik, am ely er
re az alkalomra az „Evian- 
Information” nevet veszi fel.

A csúfcsértekezlet ellentéte: 
Európa négy törpe állam a — 
San Marino, Monaco, Li
echtenstein és Andorra — 
képviselői október 15-én An
dorrában értekezletre gyűl
nek össze.
NEW  YO RK

„Repülő tengerfenék járó”:
az új típusú tengeralattjáró  
felm erülés után a levegőbe 
em elkedik.

Konzervdoboz „tűzhellyel” : 
szilárd alkoholtablettát erő
sítenek a konzervdoboz kettős 
fedele közé.

A  vízisíé lő nyakába kis 
m ikrofont akasztanak, am ely
nek seQíiségével beszélhet a 
motorcsónak vezetőjével.

ROMA
Tupini olasz idegenforgalmi 

m iniszter lágyszívű em ber: 
elrendelte, hogy a nyilvános 
csókolózásért kiróható 2000 
líra bírságot „ne vasalják  be, 
feltéve, hogy a csók nem  ta rt 
tú l hosszú ideig”.

Tudniillik az alm abor a Kis
béri Földművesszövetkezet 2. 
sz. Italboltjában. Tegnap 
ugyanis születésnapom volt s 
bár nem  vagyok nagy italked
velő, a vacsorát mégis egy kis 
alm aborral akartam  befejez
ni. Fogtam a vizeskancsót, á t
mentem a lakásom m al szem
ben levő 2-es számú Italbolt
ba. I tt  é r t a meglepetés. A 
boltkezelő nem szolgált ki, 
mondván, hogy kell a bor a fo
gyasztóknak. Meghökkentem 
ezen a nem  éppen logikus vá
laszon, de azért szerényen 
megismételtem kérésem et. Az 
eladó kategorikusan kijelen
tette, hogy utcán á t nincs ki
szolgálás.

Elszontyolodtam, m ert a mi 
oldalunkon nincs italbolt, és 
így nekem m indenképpen az 
utcán á t  kell hoznom. De kö
zöltem vele, hogy az én pén
zem éppen olyan, m in t a kö
rös-körül alm abort szürcsölő

dolgozótársaimé. Erre ő azt 
javasolta, hogy én Is fogyasz- 
szam ej ott helyben az italt. 
Sajnos, nekem  nincs akkora 
gyakorlatom, hogy egy liter 
bort a  pu lt előtt állva elfo
gyasszak. Különben is a csa
ládom at részesíteni akartam  az 
alm abor gyönyöreiben.

A boltvezető látva csügge- 
öésem, m egértő együttérzéssel 

• a következőt tanácsolta: ,
— Próbálja meg talán vala

m elyik háznál.
E rre m ár csak legyinteni 

tudtam  és leverten hagytam  el 
az italboltot. A születésnapi 
vacsorát üde kútvízzel öblí
tettük  le, am it a mi oldalun
kon levő kútról hoztam, nem 
kellett érte  az utcán átm en
nem. De azóta is fu rkál ben
nem  a kérdés, m int kukac a 
sajtban:

— Eladó-e, vagy nem  eladó 
az almabor az italboltban?

Bősze Ferenc

— JÜLIUS 11-ÉN, hétfőin
tarto tta  m egnyitóját a  komá
romi diákottonban a megyei 
művelődési házak igazgatói
nak nyári továbbképző tan 
folyama. Az egyhetes fo g la 
kozáson csaknem kilencven 
kultúrm unkás: művelődési
otton igazgató, ügyvezető vesz 
részt.

— A  B A K O N Y SZO M BAT
HELYT Á L L A M I G AZD A
SÁG BAN  a m últ hét végéig 
már 101 holdon elvégezték a 
szántást az őszi vetések alá

— A KISIGMÁNDI HAR
COS TERMELŐSZÖVETKE
ZET tagsága a komáromi já 
rásban elsőnek végzett az 
őszi árpa aratással. Az a ra 
tást követően elvégezték a 
tarlóhántást. A frissen tarló- 
hán to tt földbe takarm ányt 
vetettek.

— AZ AUGUSZTUS 19— 
21 E KÖZÖTT megrendezésre 
kerülő tatai mezőgazdasági 
kiállításon baleseti képkiálií- 
tás és rendszeres oktató, bal
esetelhárítási filmvetítés is 
lesz.

— SZENDÉN, a Béke Tsz 
tagjai e hét elejéig 50 holdról 
betakarították a tavaszi ár
pát.

— 32 000 DARAB nikkele- 
zett autó-ablaktörlőt • készí
te tt az elm últ félév során az 
Esztergomi Vasipari KTSZ, 
a VILTESZ részére. Az ab
laktörlők egy részét az 
IKARUS-gyárnak küldik, il
letve exportálják.

Köszönetünket fejezzük ki 
a tatabányai cementművek 
dolgozóinak és vezetőségének, 
akik felejthetetlen férjem  te
m etését rendezték, továbbá 
mindazoknak, akik részvétük
kel utolsó ú tjá ra  kikísérték, 
özv. Verbó Gyuláné. (x)

— A Z  ÚJPU SZTAI Á L L A 
MI G AZD ASÁG BAN  eddig 
már 3358 mázsa silót készí
tettek.

—  A KISBÉRI KÖRHÁZ 
egészségügyi napot rendezett 
szombaton. Este a MEDOSZ 
kultúrotthonban kabaréest 
fejezte be a  napot. A műsor 
után reggelig ta rtó  táncm u
latságot rendeztek.

— A  KÖRNYEZ Á LL A M I 
G AZD ASÁG BAN  a gabonák 
aratásával eg időben 103 hol
don m ár elvégezték a borsó
fé lék betakarítását is.

— SZOMÖDON A MÁR
CIUS 15 TSZ-BEN a napok
ban adták át az 50 férőhelyes
ről 100 marha befogadására 
kibővített tehénistállót. A 
gazdaságban építenek még 
250 férőhelyes süldőszállást, 
300 férőhelyes juhihodályt és 
2500 férőhelyes csibenevelőt 
is. Az 1000 baromfira terve
zett tojóház szeptemberre 
épül fel. A szövetkezet tagsá
ga ezeket az építkezéseket ál
lami anyaggal, de saját erő
vel. saját építőbrigádjával 
végzi el.

A termelőszövetkezeti pártoló tagságról
Az elm últ hetekben töbl? 

term előszövetkezet közgyűlé
sén szóba kerültek a  pártoló 
tagok. Nem éppen dicsérőleg 
em legették, hogy míg a tag
ság nagy része hajnaltól es
tig a földeken alig győzi a 
m unkát, a pártoló tagok az 
üzem ekben, vagy otthon „ké- 
nyelm eskednek”. Hogy is á l
lunk ezzel a kérdéssel? Me
gyénkben egyes szövetkeze
teknek nincs pártoló tagjuk, 
m ásokban sokan vannak; 
akad, ahol száznál is többen. 

Mi a pártoló tagok köte
lessége, egyáltalában mi a 
célja a pártoló tagságnak?

Tisztázni kell ezeket a kér
déseket, m ert félreértések, 
abból pedig ellentétek szár
m azhatnak a  szövetkezeten 
belül, és „pártolás” helyett 
akadályozás lesz a  vége.

A korm ányzat a term elő
szövetkezeti pártoló tagságról 
szóló jogszabályt azért alkot
ta, hogy a  társadalom  erőit 
mozgósítsa a  szövetkezeti 
mozgalom megsegítésére. M int 
m inden paragrafus, ez a tör
vény is akkor tölti be h ivatá
sát, ha gyakorlati megvalósí
tása megfelel a helyes cél
nak. A törvény szövege sze
rin t „a pártoló tag szakkép
zettsége, tapasztalatai, vagy 
ismeretei alapján a term elő
szövetkezetnek politikai, szak
mai, gazdasági vagy egyéb se
gítséget n y ú j t ’.

A pártoló tag feladata te
hát, hogy — általában a 
termelőszövetkezet veze
tőségének, illetőleg elnö
kének esetenkinti felkéré
se alapján — szaktanács
csal, javaslattal, tájékoz

tató és ismeretterjesztő jf 
adatok rendelkezésre bo- ♦

tos mezőgazdasági munkában  
m űködjék közre, hanem hogy 
a saját szakképzettségének  
megfelelően, a közösségi élet 
egyéb területein segítse a szö
vetkezet m unkáját, fejlődését. 
Ezért a jogszabály kifejezet
ten ki is mondja, hogy „a pár
toló tag a term előszövetkezet 
közös m unkájában nem  köte
les részt venni”.

Az ő feladata, amit belé
pésével vállalt, hogy saját 
szakmai tudását haszno
sítsa — mégpedig társa
dalmi munkában, tehát 
munkaegység, vagy egyéb 
térítés nélkül! — a tag
ság, a szövetkezet javára.
Természetesen a pártoló tag 

is — önkéntes elhatározásá
ból, alkalomszerűen, a vezető
ség, illetve az elnök hozzájá
rulásával — a közös m unkák
ban fizika i m unkával is részt- 
vehet, am iért a rendes tagok
hoz hasonlóan m unkaegység
ben részesül,

A pártoló tagság rendelteté
sét, feladatát ism erve m egért
jük a törvény azon rendelke
zését, hogy pártoló tagnak kit 
lehet felvenni: „állami, szövet
kezeti vagy társadalmi szerv
nél m unkaviszonyban álló, 
vagy tartós megbízatás alap
ján működő, vagy ilyen m un
kaviszony alapján nyugellá
tásban részesülő szem élyt”. 
A törvény szerint nem lehet 
nártoló tagnak félvenni — 
korára, vagy m unkakéotelen- 
ségére való tek in te t nélkül — 
a mezőgazdasági term eléssel 
élethivatásszerűen foglalkozó 
egyénileg gazdálkodót.

A törvény ezen rendelkezé

se világos és helyes. A szak- 
képzettségének megfelelő élet
h ivatást betöltő dolgozó, ke
nyérkereső foglalkozása mel
lett, a termelőszövetkezeti 
mozgalom tám ogatásának esz
méjétől áthatva, esetenkint 
igen komoly segítséget tud 
nyújtani a szövetkezetnek. Vi
szont az egyénileg gazdálkodó 
parasztem ber, aki a szövetke
zeti eszme híve, rendes tag
nak lép be és a közösben vég
zendő m unkájából él; ha csak 
pártoló tag lenne — és így a 
közös m unkában nem venne 
részt — miben tudná segíteni 
a közösséget?

A törvény helyes célkitűzé
sei és világos rendelkezései el
lenére egyes helyeken — fél
reértésből, vagy számításból —

hibák csúsztak a megvaló
sításba. Főleg akként ér
tették félre és sértették 
meg a jogszabályt, hogy 
egyes helyeken parasztem
berek pártoló tagnak lép
tek be a szövetkezetbe.

A törvény ezt kifejezetten 
tiltja , m ert egészségtelen hely
zetet terem t: az ilyen  paraszt- 
ember, ha pártoló tag lehetne, 
nem  lenne köteles a közösben 
dolgozni; de akkor miből él
ne? — m ert hisz a fö ld jét be 
kellett vigye a szövetkezetbe! 
És a földet ki m űvelné meg, 
ha m indenki pártoló tag len
ne?

Ezért azokban a szövetkeze
tekben. ahol pártoló tagok is 
vannak, a vezetőségnek sürgő
sen mea kell vizsnálnia. hoay 
a pártoló tapsán közt nincs-e 
olyan, aki élethivatásszerűen  
mezőgazdasági termeléssel

helyszíni közreműködés- I 
sei segítséget nyújtson a £ 
termelőszövetkezet politi
kai, szervezeti, gazdasági, « 
számviteli, műszaki, kultu- ♦ 
rális, vagy egyéb felada- f 

tainak megoldásában. J
Alapvető kötelessége, hogy J 
közreműködésével támogassa ♦ 
a term előszövetkezet érdekeit,} 
előremozdítsa a közös gazda-♦ 
ság fejlesztését és a közös va- } 
gyón gyarapodását.

A pártoló tagnak tehát nem  » 
az a feladata, hogy a folyama- ♦

Ápolónői tanfolyam
A Vas megyei Tanács eü. 

szakiskola Szombathelyen 
1960 október hónapban bent
lakásos általános ápolónői 
tanfolyam ot indít. Jelentkez
hetnek 18—35 éves érettségi
zett nők. vagy akik az á lta lá
nos iskola nyolc osztályát leg
alább jó eredm énnyel elvé
gezték. Érettségivel rendelke
zők előnyben részesülnek a 
felvételnél. A pályázathoz 
szükséges iratok: utolsó isko
lai bizonyítvány, anyakönyvi

kivonat, orvosi bizonyítvány, 
sajátkezüleg ír t részletes ön
életrajz. vagyoni bizonyítvány.

Az így felszerelt kérvénye
ket az eü. szakiskola igazga
tósága cím ére kell m egkül
deni Szombathely F aragván 
út 13 A kérvényeket 1960 
augusztus 15-ig lehet bekül
deni. Az iskola teljes ellátást 
és a gyakorlathoz m unkaruhát 
ad. A tanfolyam  sikeres el
végzése után az iskola állást 
biztosít.

foglalkozott? A z  ilyen pártoló 
tag kérheti a közgyűléstől, 
hogy — eredeti felvétele idő
pontjától szám ítva — rendes 
taggá minősítsék. Ennek nem 
lehet akadálya, hogy esetleg 
idős kora, vagy m unkaképte
lensége m iatt az alapszabály
ban előírt legkisebb számú 
munkaegységet nem tud ja tel- 
jesiteni. Sőt, ha 70. életévét — 
illetve ha nő, a 65. évét — be
töltötte, já r  neki a havi 260 
forin t öregségi járadék  (amit 
pártoló tagként nem kapha
tott). Ha a mezőgazdasági ter
meléssel élethivatásszerűen  
foglalkozó jelenlegi pártoló 
tag nem  kéri rendes taggá va
ló minősítését, a közgyűlés kö
teles a tagságát megszüntetni.

A pártoló tagok egy része 
„kétlaki” : gyárban, bányában, 
vasútnál stb. dolgozik; emel
lett van pár hold földje, am i
vel pártoló tagként lépett be 
valam elyik term előszövetke
zetbe. Ezek a dolgozók, am el
lett, hogy esetenkint sok segít
séget tudnak nyújtani a kö
zösségnek,

maguknak is a legtöbbet 
azzal segítenek, ha a fele
ségük rendes tagként be
lép a szövetkezetbe: akkor 
ugyanis a földjáradékon 
kívül jelentős munkaegy
ség-részesedéshez is jut

nak.
Meg kell még em líteni a 

pártoló tagokkal kapcsolatban, 
hogy háztáji földet akkor kap
nak, az alapszabály szerinti 
mértékben, ha földet adtak be 
a közösbe; de a háztáji terüle
tük nem  lehet nagyobb, m int 

am ennyit bevittek a szövetke
zetbe.

A  fentiekben néhány jogi 
rendelkezést ism ertettünk. Azt 
m ondják, a paragrafus (§) 
olyan kacskaringós, hogy búj- 
kálni lehet az ágai között. Saj
nos, a pártoló tagságról szóló 
jogszabállyal is visszaéltek 
egyesek. De ha a termelőszö
vetkezetek: a vezetőség, a tag
ság és a pártoló tagok egy
arán t felism erik a törvény he
lyes célkitűzését, és annak 
megfelelően alkalm azzák a 
gyakorlati életben, akkor sok 
tám ogatást, közös m unkájuk 
segítségét ta lálják  meg a pár
toló tagságban.

. Dr, Márkus Pál 
megyei főügyész h.


