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L A P S Z E M L E

Betegség, primitívség, durvaság...

A világ Goldwaterjelöléséről

— Valamennyi szakszerve
zeti művelődési házban gon
doskodnak az idén a gyerekek 
nyári szórakoztatásáról. Leg
gazdagabb a program Almás
füzitőn, Lábatlanon s Toko
don, az üveggyár művelődési 
otthonában.

— HÉTMILLIÓ DARAB na
pos hízócsirkét és 750 ezer da
rab tojástermelő jércét ad az 
állami gazdaságoknak és ter
melőszövetkezeteknek az idén 
a Bábolnai Állami Gazdaság.
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— Baranya megye KISZ-bi- 

zottságának küldöttsége két
napos tapasztalatcserén járt a 
múlt hét végén megyénkben. 
A küldöttség tagjai a dorogi 
széntröszt KlSZ-bizottságá- 
nak KOMÉP-nél működő fia
tal műszakiak és közgazdá
szok tanácsának és a tatabá
nyai ifjúsági tervezőirodának 
a munkájával ismerkedtek 
meig.

— KILENCVENÖT újítási 
javaslatot fogadtak már el az 
idén az esztergomi gépipari 
üzemekben dolgozó fiatalok
tól. Javaslataik megvalósítása 
mintegy 600 ezer forint meg
takarítást jelent a népgazda
ságnak.

— Permetezik, kötözik és 
kapálják a szőlőt a császári 
Rákóczi Tsz szőlészetében. Na
ponta mintegy ötvenen dol
goznak a szőlőben.

— KOMÁROM MEGYEI
műsort sugároz csütörtökön 
délután a Kossuth-rádió. A 
riporterek megyénkbe látogat
tak, el és a hétköznapok ese
ményeiről szól krónikájuk.

— Üj, modern berendezésű
postahivatal létesül Ácson. Az 
épület belső vakolása már 
elkészült, rövidesen megkez
dik a technikai és egyéb be
rendezések szerelését is. A 
tervek szerint augusztus 20-ra 
átadják rendeltetésének az új 
létesítményt.

— HÉTSZÁZEZER FORINT
értékű konyhakerti veteményl 
értékesítenek az idén a naszá- 
lyi Duna Völgye Tsz helybeli 
kertészetéből. A tsz dunaal- 
mási kertészete eddig már 
több mint 15 ezer darab — 
kifogástalan minőségű — pap
rikát adott át a felvásárló vál
lalatnak.

— Felszántották a tarló több 
fmint 50 százalékát a szőnyi 
Szabadság Tsz-ben. A trakto
rosok hétköznap és ünnepen 
egyaránt még napnyugta után 
is a szántással vannak elfog
lalva.

— TIZENKÉTEZER ÓRA 
társadalmi munkát végeztek 
az év első felében az oroszlá
nyi fiatalok. Több mint ezer 
fiatal vett részt a város terü
letén a különböző munka-ak
ciókban.

— A megengedettnél na
gyobb sebességgel hajtott át 
a vértesszöllősi vasúti átjá
rón motorkerékpárjával Ré
pás József tatabányai lakos. 
A jármű felborult és Ré
pás József nyolc napon be
lüli, a pótülésen utazó Ma
rosvölgyi István ipari tanuló 
pedig súlyosabb sérüléseket 
szenvedett.

— HATEZER KALÓR1ÁS
szén nyerhető az osztravai 
szénmedence meddőhányói
ból. A Csehszlovák Tüzelő
anyagipari Minisztérium és az 
osztrava—karvinai szén bá
nyászati kombinát megbízásá
ból a HALDEX Tatabányán 
folytatott félüzemi kísérletei 
a csehszlovák meddőanyaggal. 
A tatabányai sikeres kísérletek 
után, most a lengyelországi 
Sombierskben sikerrel zárul
tak a nagyüzemi kísérletek is. 
A HALDEX jelentése szerint 
a szénből leválasztott meddő
kőzet bányatömedékelésre, 
továbbá építészeti célokra is 
kiválóan alkalmas.

— Újfajta, hidegen kötő, 
savas katalizátorra keménye
dé maghomokot kísérleteztek 
Él az Öntödei Vállalat homok- 
előkészítő gyáregységében. Az 
új formázó homok előnye, 
hogy nem ég be az öntvény
be, ezért az öntés után köny- 
nyen eltávolítható. Ebben az 
esztendőben 100 tonna hide
gen kötő homokot használnak 
fel az öntödék, többek kö
zött a komáromi Munka Vas
öntödében is kipróbálják az 
új anyagot

— TÖBB MINT SZÁZ PE
DAGÓGUS kezdi meg műkö
dését az új tanévien me
gyénk iskoláiban, óvodáiban. 
Az új pedagógusok ünnepé
lyes eskütételére augusztus 
elején kerül sor a megyei ta
nácson.

— A szalinalehúzókat nyo
mon követik a szántó trakto
rok a nagyigmándi Üj Élet 
Tsz földjein. A gépek nyúj
tott műszakban végzik a szán
tást.

Munkával egybekötött ismerkedés
Szovjet, katonák egy .ego  

porija ^atogatetrt- • vasínfa^ 
Dadra, a helyi termelőszövet
kezetbe. Az ideiglenesen ha
zánkban tartózkodó szovjet 
alakulatok katonái azonban 
nem egyszerű nézeődőként 
érkeztek a tsz-be. Tudták, 
hogy ezekben a hetekben va
sárnap sem szünetel a munka, 
s ezért már előzetesen elha
tározták. hogy ók is részt kér
nek belőle. így lett a barát
sági napból barátsági munka
nap: vasárnap délelőtt egy
más mellett, vállvetve dolgoz
tak a dadi közös földeken a

Még kis Sem takarították a 
Cow-Palace-t, a Tehén Palo
tát, a republikánus konvenció, 
Goldwater jelölése után, ami
kor a San Franciscó-i Chro
nicle érdekes cikket közölt. 
„Nem az az aggasztó, ami tör
tént, hanem az, ahogyan tör
tént. A fél világ tanúja volt 
annak a látványosságnak, 
amely San Franciscóban lezaj
lott. A zászlók, léggömbök és 
hejehuja mögött volt valami 
zavaró elem. A légkör terhes 
volt konfliktusokkal, durvaság
gal és arroganciával.”

A nagy amerikai lapok ál
talában osztják San Francis- 
có-i laptársuk álláspontját. 
Amikor a New York Herald 
Tribune Goldwater híveinek 
fanatizmusáról ír, kiegészíti 
ezt a képet: „Goldwater tu
lajdonképpen a jobboldal po
litikai zendülésének a veze
tője. A zendülés fő vonásai kö
zött ott van az újgazdagok 
zendülése, a régi gazdagok, a 
pénz arisztokratái ellen, Texaf 
és Kalifornia olajmilliomosai
nak zendülése a Rockefellerek 
és Scrantonok ellen.” A New 
York Times pedig összefoglal
va a Goldwater-platfOrm lé
nyegét, tulajdonképpen csak 
negatívumokat tud sorolni. 
„ . . .  A realitásokat eltorzító 
ideológiai szemüvegen keresz
tül nézi a világot. . .  elítéli a 
„forró drót” megteremtését, le
becsüli az atomcsendegyez- 
ményt, hűvösen szemléli még 
a részleges leszerelésre irá
nyuló erőfeszítéseket is . . . ” És 
ezek alapján megállapítja 
Goldwaterről: „olyan poUtikai 
célokat tűz ki, amelyek veszé
lyesek és irreálisak".

Ami pedig az európai vissz
hangot illeti, ritkán fordul elő, 
hogy egy amerikai esemény 
olyan, szinte teljesen egyfor
ma reakciót váltson ki külön
böző országbeli és különböző 
politikai álláspontot valló la
pokból. „Goldwater jelölése 
nyugtalanságot fecskendez a 
politikai világ ereibe. Ez ért
hető is, amikor a két nagy 
amerikai párt egyikének jelölt
je nyíltan megmondja, hogy 
ellenzi az eddigi pártközi ame
rikai külpolitikát és különösen 
a Kelet és Nyugat közötti eny
hülést, amely e politika szer
ves része” — írja az angol 
Guardian. A londoni Econo
mist, latolgatva Goldwater 
megválasztásának esélyeit 
„melodramatikusnál is rosz- 
szabb eseménynek” nevezi a 
jelölést, majd leszögezi: „Ha 
Goldwatert elrtökké választa
nák, ami valószínűtlen, de le
hetséges, ez éppen annyira 
nemzetközi jelentőségű ese
mény lenne, mint amerikai.”

A francia sajtóban még a 
jobboldali lapok is döbbenten 
fogadták az arizonai áruháztu
lajdonos és szenátor jelöltsé
gét. A konzervatív Aurore 
megírta: „A faji elkülönítés
re esküvő és izolaciohista 
Goldwater jelölése nyugtala
nítja a világot.” A Combat 
vezércikkében tömören első
számú közellenségnek nevezi 
a republikánus jelöltet.

A nyugatnémet sajtóban 
(ahol a nyíltan fasiszta Solda
tenzeitung interjút is közölt 
Goldwaterrel és ünnepelte), 
még emlékeznek Goldwater- 
nek a Spiegel munkatársának 
mondott szavaira. Az arizonai 
szenátor a San Franciscó-i 
konvenció előtt ugyanis kije
lentette: „Nem hinném, hogy 
e pillanatban bármelyik re
publikánus politikus két váll
ra tudná fektetni Johnson el
nököt . . .  De annyi bizonyos, 
hogy ha valaha győzni fog a 
republikánus Johnsonnal szem
ben, ez csak a déli államok tá-

magyar szövetkezeti parasztok 
és a szovjet katonák. Délután 
pedig baráti beszélgetésen is
merkedtek tovább egymással 
a vendégek és vendéglátók.

Oly jól sikerült ez a talál
kozó, hogy a látogatók elha
tározták: ha módjuk lesz rá, 
hamarosan ismét felkeresik a 
dadiakat. A hírek szerint a 
kezdeményezést tovább széle
sítik, s a közeljövőben más 
termelőszövetkezetbe is ellá
togatnak szovjet katonák 
munkával egybekötött esz
mecserére, ismerkedésre.

A népi nemzeti egység útján
írta : E R DE I  F E R E N C

mind több alkotó erő kap- 
csolódhat b eszo c ia lista  
intézményeink erősítésébe, 

fejlesztésébe.

A szocializmus gazdasági 
alapjainak erősítése azt is 
megköveteli, hogy a társadal
mi tulajdon védelmét és a szo
cialista munkafegyelem szilár
dítását minden lehető módon 
alátámasszuk, s az-t is, hogy 
a szocialista állami és szövet
kezeti vállalatok belső rendjét, 
szervezettségét és teljesítőké
pességét hathatósan tovább nö
veljük. Mindezt a társadalmi 
tevékenység kimeríthe^e'lenül 
változatos eszközeivel segíthet
jük elő.

Végül, de nem utolsóként a 
szocialista eszme és erkölcs 
általános társadalmi elismerte
téséért és érvényesítéséért kell 
küzdenünk a társadalmi, gaz
dasági. po'itikai és ku’turáHs 
élet minden területén s ezen 
túlmenően a magánélet és a 
családok körében is.

Nyilvánvaló, hogy mindezek 
olyan feladatok, amelyek te
kintetében határozott szerepe 
van az állami szerveknek, s 
szerepe é= felelőssége 1 van a 
vezető pártszerveknek is. az 
egyes kommunistáknak is. Bi
zonyos azonban, hogy a leg
szélesebb rétegekre kiterje
dően nélkülözhetetlen szerepe 
van mindezekben a Népfront
mozgalomnak, a Népfront ke
retében szerveződő társadalmi 
tevékenységnek, akcióknak. 
Ilyen sokoldalú és együttes 
munka viszi előre a szocializ
mus teljes felépítését s ezzel 
együtt az fennek alapjain 
nyugvó népi-nemzeti egység 
megvalósulását.

Társadalmunk minden réte
gében, szinte naponta elhang
zik az a, megállapítás, hogy 
társadalmi viszonyaink oly 
gyökeresen megváltoztak az 
elmúlt két évtized alatt, hogy 
a most felnövő fiatalság el 
sem tudja képzelni a régit. 
Annyira nem, hogy — mint
egy egyébként jeles fiatal köl
tő kifejezte — már nem is az 
1945 előttit, hanem az 1958 
előttit tartják gyakran a ré
ginek. Nyomatékosan hang
súlyoznunk kell azonban, hogy

az a történelmi változás, 
amely forradalmian átala
kította társadalmunkat 
1945-ben, hazánk felszaba- 
dulásával és a népi de
mokratikus fejlődés megin

dulásával kezdődött,

s azóta és annak nyomán tör
tént mindaz, amit ma felsza
badulásunk után 19 eszten
dővel oly világosan érzékelünk. 
Ezen a történelmi korszakon 
belül csak történeti intermezzo 
volt az ellenforradalomig ve
zető helyzet kialakulása és az 
azt követő tisztulás és meg
újulás.

Az elmúlt két évtized az 
az időszak, ami alatt a feudá
lis csökevényekkel terhelt tő
kés-földbirtokos uralkodó osz
tály hatalmát megdöntöttük, s 
a gyárosok, bankárok és gró
fok országa helyén a nép ha
talmát valósítottuk meg. Ez 
természetesen nem történhe

tett meg másként, mint forra
dalom útján, amelyet a mun
kásosztály és szervezet politi
kai ereje, a kommunista párt 
vitt győzelemre, támaszkodva 
a dolgozó parasztság és a ha
ladó értelmiség szövetségére. 
A harcban a* proletárdiktatú
ra egyértelműsége és a nép
hatalom kivívásának és meg
tartásának a céltudatos követ
kezetessége vezethetett csak 
sikerre. Nem lehetett máskép
pen, minthogy a régi kizsák
mányoló rendszer megdön
tését, a néphatalom kivívását, 
megszilárdítását és megvédését 
csak a korábbi uralkodó és ki
zsákmányoló osztályok elleni 
harcban érhettük el. Arról a 
történelem mond ítéletet, 
hogy e harcokban milyen tör
ténelmi érdemeket szereztek 
és milyen hibákat követtek el 
a kommunisták és szövetsége
seik. A harc végigvitele azon
ban történeti tény s társadal
munk szocialista építése és be
rendezése, valamint a népi 
nemzeti egység megvalósulá
sának előrehaladása e harcok 
eredményein alapszik.
 ̂ A fejlődés azonban a népha
talom kivívása óta is óriási 
utat tett meg. A felszabadulás 
utáni első időszakban a nyílt 
és következetes harc volt az 
uralkodó jellemvonása társa
dalmi fejlődésünknek. Elszánt 
és kíméletlen harcot folytat
tunk a régi uralkodó és ki
zsákmányoló osztály minden 
rétege ellen. (Ma már azt is 
látjuk, hogy túlságosan is szé

lesre nyitottuk az osztályellen
ség frontját.) S bonyolult és 
ellentmondásokkal teli harcot 
folytattunk az értelmiség és 
a középrétegek, különösen a 
középparasztság szövetségé
nek a megnyeréséért. Ez az 
időszak drámai körülmények 
között ért véget, s 

életbevágóan fontos tapasz- 
talatokkal és tanulságokkal 

jár.
Mindezeket összegezve és 

hasznosítva, alapozta meg a 
következő időszak politikáját 
a Magyar Szocialista Munkás
párt és a forradalmi mun
kás-paraszt kormány. Ennek 
a politikának alapvető téte
lét így határozta meg az 
MSZMP VIII. kongresszusa: 
„A munkásosztály csak a doi- 
goző nép élén, széles osztály- 
szövetségben viheti győzelemre 
a békéért, a demokráciáért és 
a szocializmusért vívott har
cot.” Ezen a pilléren nyugszik 
mostani történelmi időszakunk 
politikai, társadalmi és gazda
sági fejlődése. Ezen az alapon 
valósult meg mezőgazdasá
gunk szocialista átszervezésé
nek a befejezése, az életszín
vonal nagyarányú emelkedése 
és a szocialista demokrácia ki
bontakozása. S ez a politika 
teremtette meg a feltételeit 
annak, hogy a szocialista rend
szer alapjain, társadalmunk 
minden osztályának és rétegé
nek a közeledése s összefogása 
révén, fokozatosan megvalósul 
népünk nemzeti egysége. S
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Kitüntették a bátor traktorost
Hírül adtuk annak idején, hogy a Komáromi Állami 

Gazdaság Boldog-pusztai üzemegysegében július 16-án tűz
ütött ki, s a tűz továbbterjedésének megakadályozásával 20 
hold búzát mentett meg a közelben szántó Takács Lőrinc 
traktoros. A napokban röpgyűlést tartottak az üzemegység 
dolgozói, ahol az állami gazdaság szakszervezeti bizottságá
nak képviselője Kiváló dolgozó jelvényt nyújtott át Takács 
Lőrincnek. A kitüntetés mellé kéthetes jutalomüdülést kap 
a bátor traktoros.

jelölését, cikke címében is 
kifejezi az eseménnyel kapcso
latos álláspontját: „Földcsu
szamlás San Franciscóban.”

Egy svéd lap. az Aftonbladet 
szei nt a republikánus párt- 
konvenció nyomán „felértéke
lődött a politikai primitívség 
és tudatlanság Amerikában”.

S végül idézzük újra a New 
York Timest, amely már az
után, hogy az amerikai és a 
nemzetközi közvélemény 
többsége nyugtalansággal 
vette tudomásul Goldwater 
jelölését, az elnökjelölt (Wil
liam Miller) kiválasztásával 
kapcsolatban újra és még 
tömörebben foglalt állást: 
„Nehéz megértenünk, ho
gyan ajánlhattak c repub
likánusok két olyan jelöltet, 
akik annyira nem alkalmasak 
az ország legmagasabb hiixita- 
lának betöltésére . . .

G. M.

^nógatásával történhet." En
nek a megjegyzésnek most kü
lönösen nyomatékot ad, hogy 
Wallace alabamai demokrata 
kormányzó lemondott arról, 
hogy egyes déli államok jelöl
jék — és kortesei, fötámogatói 
azonnal Goldwater mellé áll
tak. A Frankfurter Rundschau 
— célozva a demokrata párt
ban is megtalálható fajgyűlö
lő csoport és a republikánu
sok legreakciósabb szárnyá
nak összefogására — ezt írja: 
„Hogy átmeneti betegség tü
neteit látjuk-e a republikánus 
pártban, vagy végképp magu
kévá tették Goldwater elveit, 
ez még vitatott kérdés. De 
Goldwater még akkor is ve
szedelmes, ha nem választ
ják meg elnöknek.” A hambur
gi „Die Welt”, amely a repub
likánus pártban 34 éven át ve
zető szerepet betöltött mérsé
keltebb politikai irányzatok 
bukásaként elemzi Goldwater

ma már az is nyilvánvaló, 
hogy a népi-nemzeti egység 
teljes megvalósítása útján nél
külözhetetlen szerepe és fel
adatai vannak a Népfront
mozgalomnak, a kommunisták 
és a pártonkívüliék, a párt- és 
a széles néprétegek közötti 
kapcsolatok népfront-bizottsá
gokban kialakult keretének.

Mindebből azonban az is 
következik, hogy még sok és 
nagy feladat áll előttünk azon 
az úton, amelyen elindultunk 
s amelyen eddig sikeresen ha
ladtunk előre. Csak a legfőb
beket említve, ez alkalommal 
a következőkre szeretnénk 
utalni.

A népi-nemzeti egység tel
jes megvalósulása érdekében 
el kell érnünk azoknak az osz
tályoknak és rétegeknek a to
vábbi közeledését a munkás
paraszt szövetségen nyugvó 
nemzeti egységhez, amelyek 
még bizonyos távolságban álla
nak ettől. Ilyenek a kispolgár
ság különféle rétegei és az ér
telmiség egyes csoportjai. S 
összefügg e politikai felada-, 
tainkkal a volt koalíciós pár
tok maradványainak a feloldá
sa, továbbá az egyházakkal 
való kapcsolataink fejlesztése 
az állami feladatok megoldá
sában és a békemozgalom erő
sítésében, s oly módon is, hogy 
a nyílt ideológiai vitákat se 
kerüljük el velük olyan ese
tekben, amikor elvtelenség 
lenne hallgatni bizonyos elvű 
jelentőségű nézeteltérésekről.

Szocialista államunk erősí
tése, állami és tanácsi szer
veink fejlesztése azt követeli, 
hogy teljes erőnkkel mozdít
suk elő a szocialista demok
ratizmus további kibontakozá
sát, a demokratikus közszel
lem terjedését. Így


