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F orrad alom  és if jú sá g
Tavasz és ifjúság — összetar

tozó szavak ezek, az egyiket 
kim ondva szinte önkéntelenül 
oda érezzük a m ásikat is. És 
a  mi társadalm i közgondolkodá
sunkban szervesen tá rsu l hoz
zájuk a  forradalom  fogalm a 
is. Ady Endre így k iá lto tt fel 
a „Láznak ifjú  seregéről” 
szólva: „Örök tavasz, örök 
forradalom , Óh, ékeskedjél, 
m indig ékesebben”. És való
ban, a mi hazánkban vala
hogy m indig a tavaszi hóna
pokban tám adtak a nagy for
radalm i megmozdulások és 
megújulások. Nemcsak a „né
pek tavaszának” m árcius 15- 
éje 1848-ban, hanem  1919 pro
le tá r tavasza és 1945-ben az 
úri telet végképpen elűző ki
keleté is.

Erre a három  tavaszra em
lékezik, ezt a három  tavaszt 
ünnepli a következő hetekben 
a m ai tavaszok ifjú  nemzedé
ke. Emlékezik a halhata tlan  
m árciusi ifjúságra, Petőfi 
nemzedékére, am ely v ilágra
szóló példáját adta a fo rra
dalmi bátorságnak és tettre- 
készségnek, a haza és az em
beri haladás együttes szolgá
latának. Emlékezik 1919 ta 
nácshatalm ára, am elynek irá 
nyításában és védelmezésében 
ugyancsak nagy szerepet já t
szott az akkori idők dolgozó 
és értelm iségi ifjúsága. Vala
hogy ke \ese t beszélünk a  do
lognak errő l a vonatkozásá
ról, pedig érdemes elővenni 
a Tanácsköztársaság vezetői
nek életrajzát: hány volt köz
tük, aki még el sem érte, vagy 
éppen hogy betöltötte a  30. 
esztendőt, ak it ma még szinte 
a KISZ-korosztályba sorol
nánk!

Félreértés ne essék, egyál
talán  nem az ifjúság társadal
mi vezetőszerepét kívánom 
hirdetn i ennek megemlítésé
vel. Hanem a fiatalok tá rsa
dalmi felelősségérzetét, am e
lyet fel lehet kelteni, s am ire 
építeni lehet. A most kezdő
dő Forradalm i ifjúsági napok, 
a  KISZ e nagyszabású politi
kai és kulturális rendezvény- 
sorozata is akkor éri el iga
zán célját, ha a forradalm i 
hagyom ányokat élesztve en
nek a  felelősségérzetnek és 
tettrekészségnek lesz a ková
sza. élesztője. Abban a szel
lemben, am elyet az ifjúsági 
szövetség egyik központi je l
szava így fogalm az meg a 
fiatalokhoz fordulva: „Ne 
tű rd  a közömbösséget, szóval 
és tettel küzdj a közösség é r
dekeiért!”

M ert a  hagyományokhoz 
többféle Viszonyt lehet k ia la
kítani. Lehet megkövesedett 
vagy üres form ának tekinteni 
őket, im am alom -szerű gépies
séggel hivatkozni rá juk  ú jra  
m eg újra, de lehet úgy is, 
hogy eleven erőként kezeljük 
éket, melyek hatása kisugár
zik mai küzdelm einkre. Feles
leges fejtegetni, m elyik a 
hasznosabb, a célszerűbb — 
ekörül nem  is szokott v ita  tá 
m adni. Nehezebb m egtalálni 
az utóbbinak a hogyanját. A 
Forradalm i ifjúsági napok 
sokszínű országos es megyei 
program ja, az ifjúsági moz

galom idei mozgalmas és él
m énydús tavasza azt m utat
ja, hogy most m ár m indin
kább kezdjük m egtalálni a  
cselekvő hazafiság okos és h a 
tékony form áit.

Sokat v ita to tt kérdés ez 
m ostanában, egyre többet 
vizsgáljuk és elemezzük a mai 
ifjúságnak a szocialista hazá
hoz, a hazafisághoz való vi
szonyát. Megyénkben is fel
te tték  a közelm últban a kér
dést több m in t kétezer fia ta l
nak, vajon érez-e valam i irán t 
hazafias büszkeséget? Érdeke
sek és tanulságosak a név fel
tüntetése nélkül k ért válaszok. 
A m egkérdezetteknek mintegy 
egynegyede alap jában  még 
csak odáig ju to tt el, hogy m a
gyar voltára büszke. Nem k í
vánok ehelyütt az egyre gyű
rűző sajtóvitába beleszólni, de 
azt hiszem annyiban meg
egyezhetünk, hogy ez így egy
m agában még aligha jelenti 
a korszerű, szociálist^ form á
já t a hazafiságnak. Annál ör- 
vendetesebb viszont, hogy a 
fiatalok több m int fele m ár 
valam ilyen form ában ■ össze
kapcsolta válaszában a nem 
zeti büszkeséget szocialista 
fejlődésünkkel, építőm unkánk 
gazdasági, politikai és ku ltu rá

lis eredményeivel. És h a  fel 
is tesszük, hogy ez a  szemlé
le t azért még nem  mindegyi
kükben gyökeresedett meg, 
hogy néhányan inkább csak 
azt érezték, ilyen kérdésre 
„így illik válaszolni” — akkor 
is pozitív, hogy ezek a fia
talok is ism erik társadalm unk 
követelm ényrendszerét, a szo
cialista hazafiság normáit.

Nagy tettekről, hősi időkről 
hallanak a következő hetek 
ünnepi gyűlésein, találkozóin 
a fiatalok. És bizonvos, hogy 
jó néhányan felteszik m aguk
ban a kérdést: há t én m asam  
hogyan válhatnék hasonlóvá 
az em legetett elődökhöz, va
jon van-e ma egváltalán lehe
tőség ilyenfajta tettekre? 
Ezekre a kérdésekre is vála
szolnunk kell. Mégpedig nem 
csak a puszta „igen” hangoz
tatásával, hanem  olyan alkal
m ak megteremtésével. . olvan 
akciók szervezésével. am e
lyekben a fiatalok m egm utat
hatják. m ire kénesek. Lehet 
ez akár védnökségvállalás, 
vietnam i műszak. vetélkedő 
vagv valam ilyen ifjúsági par
lam ent — az a fő, hogy a fia
talok lássák tevékenységük 
társadalm i fontosságát, hasz
nát, értelm ét. És lássák azt 
is. hogy a ml társadalm unk 
nagyra becsüli tetteiket, fi
gyelembe veszi szavukat, teret 
ad öntevékenységüknek, kez
deményezőkészségüknek.

M ert ez a mai tavaszok if
júsága is méltó a  korábbi 
forradalm i tavaszok ifjú nem 
zedékeihez. És a feladat sem 
kisebb, ami rá  vár. Neki kell 
évtizedek m unkájával bete
tőznie. am it amazok elkezd
tek. végrehajtania a történe
lem legnagyobb forradalm át: 
megterem teni az em beriség 
„örök tavaszát”, a kom m u
nista társadalm at.

Gyenes László

2 0 0  m illiós p ro g ra m  a m eg fe i tanács  
végreh a jtó  b izo ttsá g a  e lő tt

475  b e fe je z e tt  la k á s — E lő térb en  E sztergom
Á megyei tanács végrehajtó 

bizottsága tegnap m egtartott 
ülésén foglalkozott az idei be
ruházásokkal. A tervosztály 
által beterjesztett részletezés 
szerin t ebben az évben 56 
millió forin t értékben helyez
nek üzembe nagyobb jelen
tőségű — szaknyelven érték- 
lia tár feletti létesítményeket. 
A kisebb kategóriába sorol
ható — úgynevezett értékha
tá r  alatti — beruházások 40 
millió forintot tesznek ki a 
megyében. Ebben az eszten
dőben is jelentős helyet kap 
a lakásépítés, hiszen 475 la
kás befejezését irányozták elő. 
így a  különböző, elkezdésre 
váró m unkákkal együtt, m int
egy 200 milliós beruházási 
program m al számol a tanács 
ebben az esztendőben.

A program  jelentősebb pont
jai közül említési; érdemel 
például a tatabányai szenny
víz tisztító telep. Ennek a 
fontos létesítm énynek a  har
madik ütem ét 1968-ra ke 'l 
befejezni. Ezért jelentős erő
feszítéseket kívánnak tenni, 
hogy a tavalyi lem aradást pó
tolják, term észetesen az idei 
előirányzatok teljesítése mel
lett. A beruházás értéke meg
haladja a  6 millió forintot. A 
ta tai csatornázásra 6 milliót 
irányoztak elő. Tatabánya— 
Újváros további építéséhez 
szükséges alapközművekhez 
több m in t félm illió forinttal 
já ru lnak  hozzá. Ebben az 
esztendőben ad ják  á t a  me
gyei pártbizottság és a  vá
rosi tanács székházát. A m un
kálatokra 19 millió forintot 
költenek.

Jelentős összegekkel sze
repelnek az esztergomi beru

házások. Lehet mondani, hogy 
előtérbe kerül a város igé
nyeinek folyam atos kielégíté
se. M egnyílik a  megye első, 
korszerű szállodája. Erre 
megközelítően négymillió fo
rin to t adnak ki. Esztergom 
vízellátásának ebben az évben 
befejeződő m unkálataira  négy
m illió forintot jóval megha
ladó összeget kötöttek le. Je 
lentős erőfeszítéseket tettek  a 
kórház gyorsabb fejlesztésé
nek érdekében. Az eredetileg 
jövőre tervezett konyhát és 
transzform átor-állom ást, még 
az idén elkészítik. Ezért az 
eredeti elgondolással szemben 
lényegesen nagyobb összeget 
fordítanak erre  a célra. Esz
tergom  ju t előnyhöz a  lakás- 
program  módosítása révén is.

Genfben a leszerelési bi
zottság plenáris ülésén a  b ra 
zil küldött sürgette, a nagy
hatalm ak szavatolják a  ki
sebb nem zetek biztonságát, ha 
azt kívánják, hogy azok csat
lakozzanak az atomsoromp,ó 
egyezményhez. K ijelentette: a 
szerződés értékét csökkenti az 
a  körülmény, hogy Franciaor
szág és a K ínai Népköztársa
ság nem  hajlandó aláírni.

Roscsin, a  Szovjetunió kép
viselője kijelentette: gátat kell 
em elnünk az atomfegyverek 
továbbterjedésének, valam int 
az ebből származó fokozott 
háborús veszélynek az útjába.

Az eredetileg 263 lakásos té r t 
növelése alap ján  megállapo
dást kötöttek a marógépgyár
ral. Az üzem a nagyobb la
kásprogram  lehetőségeivel él
ve 45 társasházat ép ítte t 1967 
—68-ban.

A megvalósításra kerüld 
lakásprogram ban — ami eb
ben az esztendőben 475 lakás 
befejezését jelenti a megyé
ben — különös gondot for
dítanak a  kiegészítő létesít
ményekre.

Dorogon is megelégedéssel 
fogadják majd, hogy lényege
sen meggyorsítják a lakások 
építését. Az eredeti tervek 
szerint 36 lakást csak 1970-ben 
kellene befejezni. A m unkála
tokat azonban még ebben az 
évben elvégzik.

A Szovjetunió küldötte rá
mutatott, hogy az atomfegy
verek elterjesztését megtiltó 
egyezmény magasabb szintre 
emeli az egyetemes biztonsá
got és csökkenti az atomhábo
rú veszélyét Ily módon egy
aránt szolgálja az atomhatal
mak és az atomfegyverekkel 
nem rendelkező országok ér
dekeit

Roscsin javasolta, a világ 
különböző részein létesítsenek  
atommentes övezeteket. Külö
nösen nagy jelentőséget tu
lajdonított egy közép-európai 
atommentes övezet létrehozá
sának.

Újabb szovjet javaslatok 
a genfi leszerelési értekezleten

A szomódi bclvízievezető csatorna első kilométere elkészült. A munkálatok során 5000 
köbméter földet mozgattak meg. A hátralevő kétkilométeres csatornarész elkészítése 

még jó egy hónapot vesz Igénybe a Földgép Vállalat dolgozóinak.
(Foto: Jusztin1)


