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Vietnami 
szolidaritási napok 
December 18—21 között 

vietnami szolidaritási napok-
kal köszöntik hazánkban a 
fiatalak a Dél-vietnami Nem-
zeti Felszabadítási Front 
megalakulásának hatodik év-
fordulóját. A KISZ Központi 
Bizottságának titkársága ha-
tározatban csatlakozott 
Demokratikus Ifjúsági Világ-
szövetség kezdeményezéséhez. 

A vietnami szolidaritási 
napakon az ország vala-
mennyi KISZ alapazervezeté-
ben különböző összejövetele-
ket, taggyűléseket és más 
rendezvényeket tartanak a 
fiatalok. Nyíregyházán, Sal-
gótarjánban, Tatabányán, 
Zalaegerszegen és Dunaújvá-
rosban a KISZ Központi Bi-
zottságának közreműködésé-
vel rendeznek na © © ü l é s e -
k e t A nagygyűlések fórumán 
e © - e © országrész fiataljai 
köszöntik a jubiláló Dél-
vietnami Nemzeti Felszaba-
dítási Frontot. Nagyszabású 
demonstrációra kerül sor 
Debrecenben is. Budapesten 
megnyitják a Szolidaritás 
Vietnammal című kiállítást, 
amelynek anyagát a főváros 
titán a különböző megyeszék-
helyeken ls bemutatják. 

Újabb vietnami műszakok 
bizonyítják majd, h o © If-
júságunk tettekkel is készem 
áll Vietnam támogatására. 
(MTI) 
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Ötven űj tehergépkocsi 
ötven szocialista szerződés 

A szocialista 
nemzeti öntudatról 

ötven új IFA—W50—L típusú teher-
gépkocsi érkezett a napokban Szegedre, 
a 10. számú Autóközlekedési Vállalathoz. 
Az NDK-©ártmányú, 5 tonnás, 110 ló-
erős IFA-típusból mindezideig csak a 
már korábban Szegedre érkezett „előhír-
nök" futott a hazai országutakon. A fél 
száz új tehergépkocsi annak a hosszabb tá-
vú tipizálási folyamatnak az első oszlo-
pa, amelynek keretében a 10-es AKÖV 
ZIL-kocsiállományát az IFA-típussal fog-
ják felcserélni. Ezek a modern elvek 
szerint konstruált kocsik gazdaságosab-
bak, korszerűbbek. Platójuk jobban „ki-
terhelhető", vagyis a kisebb fajsúlyú, 
mezőgazdasági jellegű szállítmányok ese-
tén is — megyénkben na©on sok az 

ilyen fuvar — jól kihasználható a rak-
felület. A szállítókapacitás növelésén túl 
azért is öröm ez a vállalatnál, mert je-
lenleg igen nehéz körülmények között 
végzik a javítási munkálatokat. Válto-
zás csak a most épülő komplex telep 
1968-ra ígért átadása után várható. 

Az új tehergépkocsik legtöbbje már 
bemutatkozott a szegedi utakon. Jöven-
dő „gazdáik" most veszik át, s futtatják 
próbaképpen a szürkeszínű, mutatós, ro-
busztus járműveket. A vállalat az új 
IFÁ-k kormánykerekét a legjobb, leg-
tapasztaltabb „pilóták", a kocsijuk ép-
ségére mindig gondosan ügyelő sofőrök 
sezébe adja, akik szocialista szerződés 
aláírásával is megpecsételik az átvételt. 

n legfőbb beszédtéma Vélemények, 
beszé lgetések 

q kongresszusról 

Nagy változások a tsz-tagok 
egészségügyi, szociális 

ellátásában 

A Ma©ar Szocialista Munkáspárt IX. kongresszusé- lesztését, a szorosan vett ha- társasház felépült a kerület-
ről, az ott elhangzottakról, a kongresszus határozatáról tósági munkában pedig igaz- ben s jelenleg is jelentős az 
beszélnek a legtöbbet az emberek ezekben a napokban, gatási rendszerünk e©szerű- állami és a magánerőből tör-
A különböző munkahelyeken dolgozók feladataik elvég- sítését kívánja meg." ténő építkezés. Felújítottuk 
zéséhez. munkamódszerük kialakításához keresnek és ta- — Most. a harmadik öt- a November 7. művelődési 
Iáinak iránymutatást a kongresszusi anyagban. Saját éle- éves terv elején, jó alkalom otthont, korszerűsítettük böl-
tükre vonatkoztatva tárgyalják, vitatják, s kapcsolják kínálkozik, h o © bebizonyít- csodáinkét, 
ösf , konkrét terveikkel. suk: a tanácsok tudnak élni — Tovább demotkratizáló-

Munkatársaink az elhangzott vélemények alapján ké- a lehetőségekkel, s gazdái dott államigazgatásunk. Elég. 
szítettek összeállítást a legfőbb beszédtémáról. tudnak lenni a rájuk bízott ha példaképpen a nemrég 

területnek. Nehéz, de 6zép alakult lakóbizottságok te-
feladat tökéletesen megváló- vékenységét említem, ame-
sítani gazdasági terveinket lyek közreműködnek az ügy-
és szociális, kulturális cél- intézés egyszerűsítésében, s 
kitűzéseinket. Tanácsunk ezáltal a lakosság mind szé-
azonban mind jobban maga lesebb köre vesz részt tár-
mellett tudja a lakosság n a © sadalmilag az államigazgatá-
tömegeit a feladatok elvég- si feladatok végrehajtásában. 

Beszédtéma a szegedi M6- Tsz. azon közös gazdaságok zésében. — Mindezek a tapasztala-
ra Ferenc Tsz-ben az MSZMP közé tartozik, amely eddig _ idei terveinket is tel- tok és további célkitűzéseink 
Központi Bizottsága beszá- is a lehető legmesszebbme- jesíteni tudtuk. A lakosság megfelelő alapul szolgálnak 
mólójának az a része is, nően gondoskodott tagjai- segítségével na©arányú tár- ahhoz, hogy teljesítsük a 
amely a tsz-tagok életszín- róL sadalmi munkákat szervez- kongresszus határozatát s 
vonalának. életköriilmé- — Különösen jólesik tünk. Javult a vízellátás, a megfeleljünk a választóinktól 
nyeinek javításával foglal- most — vette át a szót Ki- közvilágítás, jelentős volt az kapott megbízatásnak, 
kőzik. Király József bri- rály József —, h o © a tsz- úthálózat felújítása, több K. J. 
gádvezető és Kószó István tagok szociális és egészség-
baromfigondozó a tsz idő- ü © i ellátásának rendsze- ^ A f f í t c Á d t l t f f d U i h r m p l ' P C 
sebb tagjai közé tartoznak, rón is módosítanak, hozzá- . / C g l U C g u i\lí^jrci I I 1 C A C 3 
Kószó István mint alapító igazítják a bérből és fize-
tag 18 évvel ezelőtt lépett a tésböl élők színvonalához a 
közös gazdaságba, s szinte harmadik ötéves tervben, 
mindenkit név szerint is- A családi pótlék rendezé- — Férjem is, én is n a © egy-másfel evig talán mín-
mer Tudja, kinek nú fáj, se is sokat lendít, majd a örömmel hallgattuk és ol- denki igénybe venné a sza-
ki minek örül. gyermekes családokon. Ez vastuk a kongresszusi be- badsagot. Vannak bejárok. 

— Eddig ta — mondotta nálunk is több asszonyt szamolóban. h o © anyasagi akik otthon nem tudják a 
— sok mindenből részel- érint Eddig e © ©erek után segély mellett maradnatnak korán kelés miatt bölcsődébe 
tünk, amit a közös gazda- 70 forint családi pótlékot él- otthon két évig a kismamák, vinni a ©ereket, s így fi-
ságban a két kezünkkel veztek havonta, két ©erek K é t övig jól jon a 600 forint. zetni kellene érte. Ez és az 
létrehoztunk. Ami viszont után pedig 140 forintra rú- ** ~ nieseli a Szegedi Hu- utazgatás felemésztené a ke-
a pártkongresszuson el- gott ez az összeg a tsz-tag ha©árban e © kismama: resetet. ! © mindenképpen 
hangzott, na©on is a szí- asszonyok esetében. A bizo- Balogh Ferencné. és mindenki jobban járna, 
vünk szerint való. H o © a nvosság pedig, h o © ezt 1970 w — 1862-ben mentem férj- Mégis az anya nevelné a 
falusi dolgozók életkörül- végéig rendezik a tsz-tagok- hez> övig kulon éltünk, gyerekeit. 

anyáknak 

A lakosság támogatásával 

ményei közelebb kerülje- nak, különösen biztató. Ezt n e m v o l t lakásunk. Most 
nek a várod dolgozókéhoz, a bejelentést is, mint általá- anyósomaknái van e © szo-
— na©on jó dolog. Mi is ba.n a Központi Bizottság be- Piriik. Es most a pici is koz-
azon leszünk, hogy kor- számolóját, igazán őrömmel r ^ 2 0 ' — akinek — ezt el-
mányzatunknak ez a törek- fogadta tez-ünk minden tag- árulhatjuk — az anyai nagy-
vése valóra váljék. ja. mami mar megvette az első 

A szegedi Móra Ferenc L. F, ajandek csomagot 
— Hajnalban kelteni, to-

longani vele a villamoson, 
v a © fizetni érte a 4—500 
for intot . . . N a © o n jó lenne. 

Mison Gusztáv, a 6zegedi kön már ebben a szellemben ha továbbra is otthon ma-
I. kerületi tanács vb-elnöke hozunk határozatokat s je- radhatnék — mondja a fia-
a következőket mondotta: löljük meg a soron követke- talasszsony. — Az öt hónap 

— A IX. kongresszus ha- zö feladatokat. után e © évig mindenképpen, 
tározata további lehetőséget — Munkánk tartalmát és Közben kiderül, h o © a ki-
biztosít a tanácsoknak a fo- munkamódszerünket évekre csi milyen egészséges, h o © 
lyamatos fejlődéshez. Első megszabja a Központi Bi- jövünk ki a fizetés bői. Meg 
teendőnk, h o © a kongresszu- zottság beszámolójában el- aztán szeretem a munkahe-
son elhangzottak reánk vo- hangzott következő mégha- lyemet Tizenhat éve dolgo-
natkozó részét tanulmányoz- tározás: „Állami életünk de- zom itt, 15 éves korom óta... 
zuk. Ezt követően mind a mokrat.izmusának, az állami — A többiek a csoportban 
tanács, mind szakigazgatási és tanácsi munka hatékony- miként vélekednek? — kér-
nzervei felmérik a tennivaló- 6ágának további erősítése, a deztük a gép mellől elkért 
kat, s i©ekeznek a lakosság munka rossz vonásainak és asszonykát. 
e©Te szélesebb rétegeinek ©engeségeinek megszünteté- — Sokunk problémáját ol-
bevonásával azok megvalóed- se mindenekelőtt irányítási daná meg; ha mielőbb meg-
tásához. Úgy gondolom, h o © rendszerünk és vezetési mód- születne ez a törvényrendelet, 
a legközelebbi tanácsülésül!- szereink megjavítását és fej- Egészében, v a © ha lehet 

J. A. 

Abból az egyszerű és 
mindenki által be-
látható tényből ere-

dően. h o © — Engels sza-
vaival — fogalmaink „a va-
lóságos dolgok képmásai", és 
í © eszméinket sem másból, 
hanem a valóságból merít-
jük, mindaddig, míg nem-
zetek lesznek, szükségkép-
pen lesz nemzeti tudat és 
nemzeti ideológia is, és en-
nek megfelelően napjaink 
viszonyait tekintve, teljes 
joggal beszélhetünk szocia-
lista nemzeti öntudatról, sőt 
szocialista nemzeti ideoló-
giáról is. 

Abból a szintén a klasz-
szlkusok által megfogalma-
zott Igazságból eredően pe-
dig, hogy „nem a tudat ha-
tározza meg az életet", ha-
nem épp fordítva, az élet a 
tudatot, a dolgok egyszerű 
szemlélője előtt is világos le-
het, hogy a szocialista nem-
zeti öntudatot már jelen 
formájában is a szocialista 
nemzet létfeltételei, fejlődé-
sének történelmi körülmé-
nyei, igényei, életformája 
stb. határozzák meg, és jö-
vőjét is ezek a tényezők fog-
ják alapvetően meghatároz-
ni. Bár e tényezők teljesebb 
és pontosabb megismerésé-
ben még bőségesen akad 
tennivaló, egy dolog már 
most ls bizonyos: miután a 
szocialista nemzet „legfőbb 
jellemzője a testvéri együtt-
működés, a kölcsönös segít-
ség, a proletár internaciona-
lizmus, v a © i s olyan sajá-
tosságok, amelyek a bur-
zsoáziától örökölt naciona-
lizmussal nem férnek meg, 
és annak elveivel nem 
e©'eztethetők össze, a szo-
cialista nemzeti öntudathoz 
a nacionalizmus leküzdésén 
keresztül vezet az út. 

A dolog természetéből 
következően a nacio-
nalizmus elleni harc 

számos elvi kérdést vet fel. 
1 © mindenekelőtt megköve-
teli annak tisztázását, hogy 
mi a nacionalizmus, és ki a 
nacionalista. Bár az alap-
kérdésben. abban tudniillik, 
h o © a nacionalizmus, mint 
az önálló polgári nemzetál-
lam ideológiája a feltörekvő 
polgárság terméke, és a szo-
cializmust építő országok 
életében már eljátszotta tör-
téneti szerepét, egység ural-
kodik, a nacionalizmus fo-
galmára irodalomban, tudo-
mányban és publicisztikában 
különböző meghatározások 
láttak napvilágot, és í © 
még sok a tisztázni való. Ez 
azonban már rövid idő kér-
dése. Na©obb baj, hogy a 
köztudatban a nacionaliz-
musról és a nacionalista fo-
galmáról valószínűtlen vég-
letek uralkodnak. Vannak, 
akik a nacionalizmust az 
egyszerű tudatlanságból, vagy 
tájékozat lanságból fakadó 
otromba acsarkodással azo-
nosítják. És vannak, akik a 
nemzeti nihilizmus talajáról 
még azokat a jelenségeket 
is nacionalizmusnak minősí-
tik, amelyeket tulajdonkép-
pen örömmel kellene üdvö-
zölnünk, mivel valójában 
nem mások, mint az ébredő 
szocialista patriotizmus első 
hajtásai. 

Tervezők segítsége 
a tsz-eknek 

Az utóbbi években a me- féle tehénistálló munkafo-
zőgazdasági üzemekben több lyamatait és munkaeszköze-
száz korszerű, gépesített te- i t 

Az új kiadvány egyéb-
ként az AGROTERV-füze-
tek nyáron megindult soro-
zatában látott napvilágot. 
A sorozatban már megje-
lent a mélyalmos tojóhá-

hénistálló épült. Megfelelő 
üzemeltetésük módszerei, a 
hagyományos állattartásétól 
eltérő új technológiai eljá-
rások azonban még nem 
eléggé ismertek. Ezen kí-
ván segíteni az épületek zak használati útmutatója 
tervezője, az AGROTERV és a mezőgazdasági épüle-
most megjelent használati tek korrózió elleni védel-
útmutatójával, amely az ál- mét ismertető füzet. Rövi-
latgondozók szakmai isme- desen közrebocsátják a csi-
retbővítésének lesz fontos benevelők, a sertésfiaztatók 
eszköze. A fényképekkel és é s a sertéshizlaldák útmu-
rajzokkal gazdagon illuszt- S ^ a s T g f é p t 
rált füzet részletesen ismer- letek felújításáról, karban-

lehet teli az 1962 óta épülő hat- tartásáról is. 

Világos, hogy e tekintet-
ben is az elvi politika a leg-
helyesebb, és a szocialista 
nemzeti öntudat útját is a 
kétfrontos harccal egyen-
gethetjük. Amikor tehát fel-
tárjuk, h o © mi a naciona-
lizmus, és kemény harcot 
folytatunk ellene, u©anak-
kor le kell csapnunk a pro-
letár internacionalizmus szel-
lemétől merőben idegen nem-
zeti nihilizmusra is, még 
akkor is, ha az az interna-
cionalizmus színeiben jelent-
kezik, mivel olyan erkölcsi 
értékeket kezd ki, támad 
meg és tesz kérdésessé, ame-
lyeknek felbecsülhetetlen a 
szerepük a szocialista haza 
építésében és védelmében. 

És miután a kérdés ko-
molysága megköveteli az 
egyértelmű állásfoglalást, 
Kállai Gyulának A polgári 
nemzettől a szocialista nem-
zetig című elemző tanulmá-
nya alapján le kell szögez-
nünk, h o © a szocialista 
nemzeti öntudat nem her-
vadt virág, nem dekoráció, 
amit hol előveszünk, hol 
meg máskor szegre akasz-
tunk, hanem életünk egyik 
döntő fontosságú tényezője, 
amelynek elmélyítése Kádár 
János kongresszuson elhang-
zott szaval szerint, az ide-
ológiai munka egyik „ki-
emelkedő fontosságú" fel-
adata. Nem nacionalista hát* 
akit Kállai Gyula szavai sze-
rint „magyar nemzeti érzés 
és jogos nemzeti büszkeség" 
hat át. Nem nacionalista, aki 
me©al l ja magyarságát, aki 
büszke arra. amit a m a © a r 
nép évezredes múltja és a 
felszabadulás óta eltelt idő 
alatt alkotott. 

És amikor itt ma©arság-
ról, és annak megváltásáról 
szólunk, nem mulaszthatjuk 
el hangsúlyozni, h o © nem 
valamilyen ködös, misztikus, 
v a © éppen faji értelemben 
vett ma©arságra gondo-
lunk, hanem arra a magyar-
ságtogalomra, , amely elvá-
laszthatatlan a társadalmi 
haladástól, amely Kádár Já-
nos nemrég elhangzott sza-
vai szerint „a független or-
szágban szabadon élő nép-
pel'' azonos, amelyre min-
den ma©ar joggal lehet 
büszke. 

Mint ahogy semmiféle 
hazafiság sem lehet meg tör-
ténelmi tudat nélkül, a szo-
cialista nemzeti öntudat is 
foglal magában történelmi 
elemeket. 1 © — mint arra 
Kállai Gyula említett mun-
kájában rámutat — a szo-
cialista nemzeti öntudatban 
is helye van Petőfi, Kos-
suth, Táncsics, a dicsőséges 
Ma©ar Tanácsköztársaság 
örökségének, és mindannak, 
ami történetünkben előre-
mutató és haladó. 

A fentiekből mi sem ter-
mészetesebb, mint annak 
megállapítása, hogy a szo-
cialista hazafiság nem üres 
nemzetieskedés, nem sem-
mire sem kötelező „fenn-
költ" érzés, hanem tettekben 
megnyilvánuló öntudatos ma-
gatartás. 

K ossuth mondotta: „ha-
zafi vagyok, nemze-
tem sorsa szívemen 

fekszik". Nem áll a szocia-
lista nemzeti öntudat alap-
zatán, de még csak a szele 
sem érintette meg azt, aki-
nek mindegy, h o © mi lesz 
ennek a népnek a sorsa, aki 
képtelen annak érdekeivel 
azonosulni, akinek mindegy, 
h o © ebben az országban 
h o © mennek a dolgok. Akit 
nem töltenek el örömmel az 
eredmények, és akiknek nem 
fájnak az eredménytelensé-
gek. Bár tudatában va-
gyunk, hogy a szocialista 
nemzeti öntudat sem jelent-
kezik mindenki számára, „itl 
állok, másként nem tehe-
tek"-szerfl hitvallásban, és a 
hazafiság érzése sem fogal-
mazódik mindenkiben azo-
nosan magas hőfokon. Még-
is bátran állíthatjuk, ho©-
aki itt él, és ennek az or-
szágnak eszi kenyerét, az 
nem lehet közömbös; annak 
a szocialista hazához való 
hűség, amely végre a nép 
„igazi, édes hazájává vált' 
— kötelesség. 

KAVASSY SÁNDOR 

Szombat, 1966. december 10. Otí^RAGYARORiZAG $ 


