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Kétezerkétszáz társadalmi munkás 
a HL kerületben 

Szép eredmények a mihálytelki bölcsőde bővítésénél, 
a fásításban, a parkosításban az első félévben 

Az év első felében is sok 
társadalmi munkát végeztek 
el a III. kerületben. A kerü-
leti tanács végrehajtó bizott-
ságának legutóbbi ülésén ér-
tékelték a községfejlesztési 
terv eddigi menetét, s ki-
tűnt, hogy a III. kerületben 

mi munkát. A kerületi ve-
zető igazgatóság az előírt 
bizonylatokat a társadalmi 
munkáról még nem adta be, 
úgyhogy a társadalmi mun-
ka ellenértékét — amely 
mintegy százezer forintot 
tesz majd ki — csak a má-

ő66zegező 

munkában 
társadalmi 

a lakosság az év első hat hó- sodik fél évben veszi tekin-
napjában a különböző város-
részekben 

mintegy 200 ezer forintér-
tékű munkával 

segítette a múlt év végi ta-
nácsülésen elfogadott közseg-
íejlesztési tervben meghatá-
rozott célok megvalósítását. 
Időtartamra tekintve 

összesen 12 ezer óra tár-
sadalmi munka volt az el-
só fél évben 

a III. kerületben. 
Kétezerkétszáz személy 
dolgozott társadalmi mun-
kában ez idő alatt. 
Szép eredményeket értek 

el a mihályteleki bölcsőde 
melléképületeinek építésénél. 
Az építkezéshez szükséges 
anyag egy részét is ilyen ön-
kéntesen vállalt munkával 
biztosították. A Marx téri ú j 
bérházaknál, az úgynevezett 
D-tömb udvarán egy mel-
léképületet bontottak le. Itt 
többek kőzött az Építőipari 
Technikum diákjai jelesked-
tek. A bontáskor nyert anya-
got a III. kerületi termelő-
szövetkezetek kocsijai fuva-
rozzák a helyszínre, ahol 
ugyancsak jelentős társadal-
mi munkával készült el a 
bölcsődéhez tartozó szolgá-
lati lakás, konyha, kamra, s 
egyéb helyiség. 

Nyolcszáz fiatal dolgozott 
Alsóváros utcáinak fásítá-
sán. 

A tanács ugyanis a Földmű-
ves, Sárkány, Pálfi utcák 
környékén a múlt évi útépí-
tések miatt kivágott öreg 
fákat facsemetékkel pótol-
tatta. Az erdészeti, a gép-
ipari technikum, a tanító-
képző, az MTH iparitanuló-
iskola diákjai, a Szegedi 
Kenderfanó, a Kábelgyár és 
a Vágóhíd fiataljai 

négyezer facsemetét fiitet-
tek el 

e III. kerületben a tavasz 
folyamán. 

Az utcák parkosításánál, a 
régi téglajárdák bontásánál 
ugyancsak szép eredménye-
ket értek el a társadalmi 
munkák terén a III, kerü-
letben. 

A kerületek iskoláiban is 
végeztek a szülők társadal-

sadalmi munkát 
kimutatásokban. 

A társadalmi 
kitűnt iskolákat, 
szerveket, valamint kerületi 
lakceokat 

az év végén a kerületi 
tanács tárgyjutalomban 
fogja részesíteni. tetbe. Az Oskola utcában is 

bontanak a III. kerületi ta-
nács megbízásából. E munka 
értéke is csak a második fél nács legközelebbi ülésén dön 
évben szerepel majd a tár- tenek. . 

Az erre vonatkozó pénzügyi 
keretekről a III. kerületi ta-

Csehszlovák igazságügyi küldöttség 
érkezett hazánkba 

A Magyar Népköztársaság gyár Népköztársaság ügyész-
legfőbb ügyészének meghí- ségi szervezetének munkáját 
vására csehszlovák ügyész- tanulmányozzák és megis-
küldöttség érkezett Buda- merkednek hazánk gazdasági 
pestre. A vendégek a Ma- és kulturális életével. 

Országos talajvédelmi tanácskozás 
Veszprém megyében 

A Keszthelyi Mezőgazda- vettek részt. A vendégek fel-
sági Akadémia szerdán és keresték a kisgörböi Béke 
csütörtökön kétnapos orszá- Tsz-t és a Szőlészeti Kutató-
gos talajvédelmi tanácsko- intézet badacsonyi telepét, s 
zást rendezett, amelyen a tu- a helyszínen szemlélték meg 
dományos kutatók és a ta- az erózió megakadályozását 
lajvédelml munkák irányítói szolgáló kísérleteket. 

Franciaország és Irak nemzeti ünnepe 
július 14-én 

Hruscsov üdvözlő táviratot intézett Kasszemhez 
Irak július 14-én ünnepel- függetlenségét vívta ki, ha-

té nemzeti ünnepét, az 1958. nem tekintélyes mértékben 
évi forradalom második év- hozzájárult az egész arab 
fordulóját Nyikita Hruscsov, Kelet népeinek nemzeti fel-
a Szovjetunió Minisztertaná- S Z a b a d í í ó izgalmához. 
csának elnöke az ünnep al- J ú l i u s a f r a T , c U far-
kalmából táviratban üdvö- radalom győzelmének, a 
zölte Kasszem iraki minisz- Bastille lerombolásának 
terelnököt A szovjet kor- napJát » Y6**™^*? h a g y , f 

j manyok jegyeben ünnepelte 
manyfo a Szovjetunió ne- a f r a n c j a nép. Egymást ér-
peinek Irak népei iránt ér- ték a népünnepélyek, utca-
zett baráti érzelmeit és mély bálok Párizsban és vidéken. 
rokonszenvét tolmácsolta. Különösen lelkes hangulatú 

,, unnepsegek zajlottak, le Pa-
A tavirat hangsúlyozza, 

hogy az iraki nép hosszú 
éveken át vívott bátor har-
cával nemcsak saját nemzeti 

rizs tizenegy 
elővárosban. 

Millennium előtt 

munkáslakta 
A Francia 

Kommunista Párt felhívásá-
nak megfelelően, a népi erők 
!egységének és az algériai bé-
ke követelésének jegyében 
zajlottak le az ünnepi meg-
mozdulások. 

Meghalt Haas Loch, az NDK 
míniszlere'nökhe/yeHese 
Dr. Hans Loch, a Német 

Demokratikus Köztársaság 
Minisztertanácsának elnök-
helyettese, a Német Egység 
Bizottságának elnöke és Li-
berális Demokrata Párt el-
nöke szerdán délután 61 
éves korában elhunyt. 

Formálódik az egységes paraszti osztály 
Nagyszerűen újat adó és amiről nem tehetnek, s ami lőszövetkezet pártszervezeté 

a magyar parasztság természetesnek mondható — tevékenységének programja-
életének legfontosabb ben első helyen szerepel, 
feiitea* hrvov messze elmarad emogott h o g y türelmes neveléssel. 

Arról van ugyanis szó, felvilágosítással előbbre vi-
hogy a termelőszövetkeze- 6 z i a tsz-tagok még szilár-
tekbe lépett parasztemberek d abb egysége megteremté-
. i-ni._i-._x - i - g é T i e l c ügyét. Természetesen 

sorsfordulását jelenti, hogy 
a szántóföld 70 százaléka az 
állami gazdaságokhoz és a 
termelőszövetkezetekhez, te-
hát a szocialista szektorhoz 
tartozik. Idén sok ú j terme-

a különböző gazdasági ala-
pon kialakult különböző 

lőszövetkezeti gazda először szemléletüket, jellembeli sa-
aratott azon a földön, amely- jatosságaikat is bevitték a 
ről büszkén mondhatják el: közösbe. Elég itt utalni arra, 
az enyém, a mienk. érthetően más a sze-

Ebben a mostani forró genyparaszt szemlelett mod-
nvárban, amikor a gabonát ja, mint a kozépparaszté. De 
zömmel a mezőgazdaság szo- arról is szo van, éppen -
cialista szektoraiban takarít-
ják be, forradalmi változá-
sok korát éli a parasztság. 
A termelőszövetkezetek szo-
cialista gazdasági keretének 
álapján alakul és formálódik 
egy ú j osztály — az egysé-
ges paraszti osztály. Ilyen 
társadalmi osztályról, bonyo-
lult és vajúdásokkal is járó 
kialakulási folyamatáról ed-
dig nem beszélhettünk a 
magyar történelemben. Ezt a 
lapot most írjuk és a kapi-

a 
régi rétegeződésböl faka-
dóan, hogy a termelőszövet-
kezetbe lépett középparaszt 
és a szegényparaszt között 
bizonyos ideig különbségek 
maradnak az életkörülmény-

úgy végzik ezt, hogy egyút-
tal törődnek a szövetkezet 
gazdasági megerősítésével, s 
kidomborítják azt a felelős-
séget, amely ezért minden 
tsz-tagra háruL A szegedi 
járási párt-végrehajtóbizott-
ság is segíti az egységes pa-
raszti osztály kialakítását, s 
az ezzel kapcsolatos járás-
beli teendőkből a helyzet 
gondos elemzése után ta-
nácskozást is tartanak a 
pártmunkásokkal. S a mun-

ben is, mert a középparaszt jtásosztály képviselői ezután 
^ becsületei segítik a falu 
forradalmát 

•j helyzet alakult ki a 

anyagilag megelőzőttebb, mó-
dosabb. A különbség a. sze-
gényparaszt és a középpa-
raszt között azzal tűnik el, 
hogy a szegényparaszt a tsz-
ben olyan, sőt nagyobb jö-
vedelmet érhet el, mint a 

ü 

talizmusban rétegekre szab- v o l t középparaszt. Természe-
tesen a volt középparaszt a 
tsz-ben a jó közös munká-
val szintén növelheti azt a 
jövedelmét, ami egyéni gaz-
da korában vol t 

Napjainkban, a r ég pa-
raszti rétegeződésböl eredően 
találkozunk helytelen néze-
tekkel az ú j termelőszövet-
kezeti tagok körében. Szőre-
gen — de másutt is — el-
hangzott középparasztoktól a 

dalt parasztság, a közösségi 
tulajdonon alapuló nagyüze-
mi gazdaságokban, fokozato-
san egységes paraszti osz-
tállyá alakuL A munkásosz-
tály mellett és segítségével 
társadalmunk másik alapvető 
osztályává válik tehát a pa-
rasztság. Ez a tény politikai-
lag is. gazdaságilag is erő-
síti államunkat, annak po-
litikai alapját, a munkás-
paraszt szövetséget. 

vtizedekkel ezelőtt fo-
gant a gyárak és a 
földek dolgozóinak 

testvéri, baráti szövetsége. A 
munkásosztály és kommu-
nista pártja a Horthy-fasiz-
mus bénító sötétségében fé-
nyeket gyújtott a falvakban, 
s akarta az ottani nyomor, 
szegénység felszámolását is. 
A felszabadulással pedig 

falun azzal a ténnyel) 
hogy a szántóterület 

70 százaléka a szocialista 
szektor kezében van; hogy 
egységes paraszti osztály for-
málódik. Ez magával hozza 
azt a kérdést, vajon a lenini 
hármas jelszó — a szegény-
parasztságra támaszkodva, a 
középparasztságot megnyer-
ve kell harcolni a falusi bur-
zsoázia, a kulákság ellen — 
hogyan van a mostani hely-
zetben. A lenini hármas jel-
szó a szocialista építés kez-
deti szakaszában, az* akkori 
fejlődési foknak megfelelően 

szegény parasztokra: -nem KZÜietett, s annak idején a 

E 
volt földjük, nem is érthet-
nek jól a gazdálkodáshoz*; 
Több szegényparaszt meg azt 
hajtogatja azokról a közép-
parasztokról, akik a szövet-
kezeti vezetésben vannak: 
-már megint „gazduramék" 
dirigálnak*. 

Mindkét vélemény egyfor-
mán káros, hiszen a terme-
lőszövetkezetekben minden 
tag egyenlő jogú és végzett 

E í K Z S í ^ * * í ! ^ munkája alapján kapja az kiteljesedésére, s a munkás-
osztály mindenki által ellen-
őrizhetően sok áldozattal, 
önzetlenül, anyagi javakkal, 
baráti szavakkal, tanácsok-
kal segítette és segíti pa-
raszttestvéreit, hogy az iga-
zán emberi életet biztosító 
úton minél eredményesebben 
lépjenek előre. A parasztság 
a maga részéről sem rest és 
szorgalmas munkájával ke-
nyeret, húst, zsírt ad a mun-
kásosztály, a dolgozó nép 
asztalára. Ezzel együtt ál-
lásfoglalásával is bizonyítja, 
hogy értékeli és a maga ré-
széről is erősíti a testvéri 
szövetség tartalmát. Nagyon 
fontos és 
az állásfoglalásban a dolgo-
zó parasztoknak az elhatá-
rozása, hogy szakítanak az 
egyéni parcellákkal, a kis-
áru termeléssel és közös gaz-
dálkodást kezdenek. 

Saz egységes paraszti 
osztály kialakulása ú j 
élettel, a közösségi 

tulajdonon alapuló szocialis-
ta nagyüzemi gazdaságok 
alapján történik. A dolgozó 
parasztság többsége már ter-
melőszövetkezetekben gaz-
dálkodik. Igen jelentős, for-
radalmi változás ez, azonban 
csupán a kezdetét, szervezeti 
keretét adja az egységes pa-
raszti osztály kialakulásának. 
Mert az ú j termelőszövetke-
zeti tagok szocialista keret-
ben dolgoznak, de tudatuk — 

anyagi részesedést, a meg-
becsülést S bár ez így igaz, 
mégis fennáll a régi paraszti 
rétegeződésböl fakadó szem-
léleti különbség, amelynek 

mi hazánkban is eredménye-
sen alkalmaztuk. Ma a szo-
cializmus alapjainak végle-
ges lerakásán fáradozunk, s 
az előrehaladásban nagy 
utat hagytunk magunk mö-
gött A mezőgazdaság szer-
kezetében végbemenő válto-
zás miatt a hármas jelszót — 
ami az adott körülmények 
között igen helyes volt — 
ma már mechanikusan nem 
alkalmazhatjuk, mert mások 
a körülmények. 

A munkásosztály sziláid 
támasza az egész termelőszö-
vetkezeti parasztság: sze-

egyik és eléggé veszélyes gényparasztok, kisparasztok 
megnyilatkozása több közép-
parasztnak és több szegény-
parasztnak egymásról alko-
tott véleménye. Mindez per-
sze egyik fékje is az egysé-
ges paraszti osztály kialaku-
lásának. 

ogyan lehet a fel-fel-
H 

A Lengyel Népköztársaság az ország alapításának ezer-
éves fordulóját ünnepli július 22-én. Ez ünnepség-
sorozatba illeszkedik bele a híres grunwaldi csata em-
lékezete. A mai napon, 1410 július 15-én, vagyis 550 év-
vel ezelőtt arattak győzelmet Grumvaldnál az egyesült 
lengyel és orosz-litván seregek a betolakodó német 
Teuton lovagrend hadai fölött Az egykori csatamezőn 
a felvételünkön látható emlékművet állították fel és 
vasárnap, július 17-én avatják fel ünnepi nagygyűlésen 

a lengyel párt- és állami vezetők részvételével. 

Moszkvai kiállításon vesznek részt 
külkereskedelmi vállalataink 

bukkanó helytelen né-
zeteket megszüntetni, 

segíteni az egységes paraszti 
osztály kialakulását? Főként 
úgy, hogy a termelőszövet-
kezet tagsága munkájával, 

elsődleges ebben szakértelmével és szorgalmá-
val gazdaságilag tovább erő-
síti szövetkezetét. Ha jól 
dolgoznak, kihasználják a 
lehetőséget, akkor állandóan 
javul az élet. S a gazdasági 
viszonyok, a lét változása — 
amely a parasztok számára 
a szövetkezetbe lépéssel kez-
dődik és az anyagi előreha-
ladással folytatódik — ma-
gával hozza a tudat, a szem-
léletmód, a gondolkodás meg-
változását. Arról a marxista 
tételről, s az életben bizo-
nyított igazságáról van itt 
szó, amely szerint a lét ha-
tározza meg a tudatot. 

Az egységes paraszti osz-
tály megteremtésében nagy 
jelentőségű az ú j szövetke-
zeti gazdák öntudatának, po-
litikai műveltségének növe-
lése. A magasabb öntudat 
hozzájárul a helytelen szem-

Külkereskedelmünk tizen-
egy helyen rendes nagyobb-
szabású kiállítást. A Ma-
gyar Kereskedelmi Kama-
rában és a külkereskedelmi 
vállalatoknál már javában 
készítik elő az őszi vásáro-
k a t 

A kiállítások szervezőit élelmiszerkiállításon 
nagy feladatok elé állítja pel. 

Az idén is megtekintheti, 

A legtöbb őszi vásár szep-
temberben lesz: ekkor 
kerül sor a lipcsei, a bé-
csi, a plovdivi, a zágrábi, 
a szalonikl és a brnöi vá-
sárokra. 
Négy külkereskedelmi vál-

lalatunk, két nemzetközi 
szere-

az augusztusban nyíló 
moszkvai ipari kiállítás. 

Ez lesz ugyanis a magyar 
népgazdaság eddigi leg-
nagyobb külföldi bemu-
tatkozása. 

Részt vesz a Magyar Keres-

söt meg is kóstolhatja 
magyar élelmiszereket a 
Iondoni és a müncheni 
szakmai kiállítás közönsé-
ge. 
A kiállítások hazai előké-

kedelmi Kamara rendezésé- születei már befejezéshez 
ben több vállalatunk az au- közelednek, üzemeink át-
gusztus 15-én nyíló damasz- adták a bemutatandó gyárt-
kuszi és az augusztus 20-án mányokat, s azok egy ré-
kezdődő egy hónapig tartó szét már útnak is inditot-
izmíri vásáron. ták) 

és középparasztok egyaránt, 
akik magatartásukkal, mun-
kájukkal bizonyítják hűsé-
güket a néphatalomhoz. Hiba 
is volna a termelőszövetke-
zetbe belépett volt középpa-
rasztokat, akik becsületesen 
dolgoznak, bizalmatlanul ke-
zelni, gyanús szemmel mére-
getni. Az egész termelőszö-
vetkezeti parasztságra ' tá-
maszkodva azokat a gazdá-
kat kell megnyernünk, még-
pedig a szövetkezésnek, akik 
még egyéni földművelést 
folytatnak. 

A szocialista világrendszer 
kialakulása, hazánk előreha-
ladása, a néphatalom meg-
dönthetetlensége lehetővé te-
szi, hogy egyéni elbírálás 
alapján, a tsz-tagok elhatá-
rozása szerint a volt kulák 
beléphet a termelőszövetke-
zetbe és ott hasznos tagjává 
válhat a közösségnek. A 
tsz-be feltétellel léphet a 
volt kulák, mégpedig azzal, 
hogy két évig a szövetkezet-
ben semmiféle tisztséget 
nem vállalhat, ez alatt az 
Itió alatt munkájával, ma-
gatartásával kell bizonyíta-
nia, hogy ténylegesen és vég-
leg szakított múltjával. Te-
hát a kulák lehetőséget kap 
arra, hogy együtt dolgozzon 
és együtt haladjon velünk, 
ha tisztességes, becsületes 
szándékáról meggyőződtünk; 
Tesszük ezt azért, mert 
őszintén hiszünk a szocia-
lizmus emberformáló erejé-

léleti mód, a szétválásztódás ben. Nem felejtjük azonban 
az ellenforradalom egyik fő 
tanulságát, nevezetesen azt, 
hogy szükséges a nyitott 
szem a szocializmus, a nép-
hatalom ellenségeivel szem-
ben. Nem is kaphat teret 
semmiféle ellenséges csele-
kedet, mesterkedés, vagy né-
zet. 

Osztályharc folyik és 
nagy hiba volna ezt 
figyelmen kívül hagy-

ni. Az osztályharc azonban 
személyekre nem szűkíthető, 
mert társadalmi méretek-
ben vívjuk s ma hazánkban 
fő területe a gazdasági épí-
tő munka. S az egységes pa-
raszti osztály formálódása, 
az ezen az úton előretett lé-
pések mind hozzájárulást 
adnak az ember érdekében 
történő épitőmunkánk fel-
adatainak végrehajtásához. 

Morvay Sándor 

megszüntetéséhez, jobb mun-
kára serkent. Természetesen 
a nevelés is sok türelmet, 
tapintatot és eszmecserét kí-
ván. 

A gazdasági előrehaladás-
ban, a tsz gazdái öntudatá-
nak pallérozásában nagy fe-
lelősség hárul a kommunis-
tákra, a szövetkezetek régi 
tagjaira. Szegeden is és a 
járásban is általában oda-
adóan munkálkodnak a kom-
munisták, a szövetkezetek 
régi tagjai azért, hogy gyó-
gyítgassák ú j szövetkezeti 
gazdatársaik szemléleti be-
tegségét, mindazt a rossz vo-
nást, amit egyéni gazda ko-
rukban vettek magukra. Mi-
hályteleken például a terme-


