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K Ö Z L E M É N Y 
az európai szocialista országok 

kommunista és munkáspártjainak 
mezőgazdaságfejlesztési 

tapasztalatcsere-értekezletéről 

| Több támogatást 
a Ruhagyár 

| fejlesztéséhez 

1 Mi van a hat 
I elégtelen mögött? 

1960. február 2-án és 3-án 
Moszkvában tar tot ták meg 
az európai szocialista orszá-
gok kommunista és munkás-
pár t j a inak mezőgazdaságfej-
lesztési tapasztalatcsere-érte-
kezle té t 

Az értekezleten a követ-
kezők vettek részt; Az Al-
bán Munkapár t részéről: En-
ver Hodzsa, az AMP KB el-
ső t i tkára, Mehmet Shehu 
miniszterelnök, az AMP KB 
politikai Bizottságának tag-
ja, Maqo Como földművelés-
ügyi miniszter, az Albán 
Munkapár t Központi Bizott-
ságának tagja, Nesti Nase, 
az Albán Népköztársaság 
moszkvai nagykövete. 

A Bolgár Kommunista 
Pár t részéről Todor Zsivkov, 
a BKP KB első t i tkára, An-
ton Jugov miniszterelnök, a 
BKP KB Politikai Bizottsá-
gának tagja, Sztanko Todo-
rov, a Minisztertanács el-
nökhelyettese, az állami 
tervhivatal elnöke, a BKP 
KB Politikai Bizottságának 
póttagja, Ivan Prmov föld-
müvelésügyi és erdőgazdál-
kodási miniszter, a BKP KB 
póttagja, Hriszto Daszkalov 
akadémikus . 
. A Magyjtf Szocialista 
Munkáspár t részéről: Kádá r 
János, az MSZMP KB első 
t i tkára, dr. Münnich Ferenc, 
a magyar forradalmi mun-
kás-paraszt kormány elnöke, 
az MSZMP Politikai Bizott-
ságának tagja. Fehér Lajos, 
a Politikai Bizottság tagja 
és az MSZMP KB ti tkára. 

A Német Szocialista Egy-
ségpárt részéről: Walter Ul-
bricht, az NSZEP KB első 
ti tkára, Ottó Grotewohl mi-
niszterelnök, az NSZEP KB 
Politikai Bizottságának tag-
ja, Bruno Leuschner minisz-
terelnökhelye'ttes, a tervhi-
vatal elnöke, az NSZEP KB 
Politikai Bizottságának tag-
ja, Gerhard Grüneberg, a 
Politikai Bizottság póttagja, 
az NSZEP KB mezőgazda-
sággal foglalkpzó titkára, 
Hans Reichelt, az NDK föld-
művelésügyi minisztere. 

A Lengyel Egyesült Mun-
káspárt részéről: WladyS-
law Gomulka, a LEMP KB 
első ti tkára, Jozef Cyrankie-
wicz miniszterelnök, a 

LEMP Politikai Bizottságá-
nak tagja, Edward Ochab, 
a Politikai Bizottság tagja 
és a KB titkára, Edmund 
Pszczolkowski, a LEMP KB 
mezőgazdasági osztályának 
vezetője, a KB tagja, Mie-
czyslaw Jagielski földműve-
lésügyi miniszter, a LEMP 
KB tagja, Boleslaw Jasz-
czuk, a Lengyel Népköztár-
saság moszkvai nagykövete, 
a LEMP KB tagja. 

A Román Munkáspárt ré-
széről: Gheorghe Gheorghiu-
dej, az RMP KB első ti tká-
ra, Chivu Stoica miniszter-
elnök, az RMP KB Politi-
kai Bizottságának tagja, 
Mogyorós Sándor minisz-

(Folytatás a 2. oldalon.) 

H foteatz a tétté*t 
Fagypont alatt nyolc-tíz fo-

kot mutat a hőmérő higany-
szála. Továbbra is ta r t ja ma-
gát a téL A Szegedi Kerté-
szeti Vállalat üvegházaiban 
viszont kellemes, langyos a 
levegő. Itt már beköszöntött 
a tavasz: nyílnak a jácintok, 
s fehér, sárga, kék színben 
pompáznak. Felvételünk a 
tavasz illatos hírnökeiről kér 
szült, amint az egyik csinos 
kertészlány, Czége Hona 
ápolja őket. 

(Tóth Béla felv.) 
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Hamarosan b e f e j e z ő d i k 
a f ö l d r e n d e z é s S z e g e d e n 

Gyors ütemben haladnak 
Szegeden a földrendezés 
munkálatai . A megyei jogú 
városi tanács földnyilvántar-
tó csoportját több munka-
társsal megerősítették. It t 
egyeztetik helyrajzi $zám 
szerint az ü j te nne j őspö vet-
kezeti tagok földterületét. 
Eddig közel ezer ember ügyét 
tárgyalták már meg. 

Befejezés előtt áll az I. ke-
rületiek földterületének 
egyeztetése. 

Ezzel egyidőben már végzik 
a III. kerületi és ezt köve-
tően a II. kerületi dolgozó 

A nagy parasztvezér, Dózsa markáns vonásai születnek 
ú j j á a puha agyagban Tápai Antal szegedi szobrászmű-
vész keze nyomán. A mester nemrégen fejezte be a fia-
tal József Attila megformálását , s maris ú jabb nagy 
munkába fogott. A szegedi Dózsa György általános is-
kola szamára vörösréz lemezből készíti el a Dózsa-fejet, 
trébeléssel. Több vázlata közül a képen látható változa-

tot szánja véglegesnek 

parasztok bevitt földjeinek 
rendezését. Naponta 150—200 
emberrel beszélgetnek el. 

A földrendező bizottság 
idézésére sorra jelentkeznek 
az ú j belépő "termelőszövet-
kezeti tagok. Néhányan azon-
ban nem. tettek eleget a ké-
résnek. Ezek gátolják a mun-
kát, nehezítik a háztáji föl-
dek kijelölését 

Ha a területegyeztetés 
munkája befejeződik, ak-
kor kerül sor a város ha-
tárának felosztására, ter-
melőszövetkezetek szerint. 

Ezt a m u n k á t is február 
15-ig be a k a r j á k fejezni Sze-
geden. Előbb minden ú j . tie-
lépő véleményét meghallgat-
ják a háztáji föld kijelölé-
sével kapcsolatban. Figyelem-
be veszik a tagok igényét, 
s csak ezután kerül sor a 
nagy táblák kijelölésére. 

Érdekes tapasztalatokat ho-
zott a területegyeztetés ed-
digi munká ja . Ugyanis töb-
ben tévesen írták- be a föld-
terület nagyságát a belépési 
nyilatkozatra. Voltak, akik 
nem tudták pontosan, hogy 
mekkora földjük területe. 
Ezért az egyeztetésnél most 
kiderült, hogy sokkal több 
földet vit tek be a szegedi ter-
melőszövetkezetekbe, mint 
amennyi a belépési nyilatko-
zatokon szerepel. 

Az idézéseket ütemezve 
kap ják a város dolgozó pa-
rasztjai. Az ezeken feltün-
tetet t időben tárgyaljak, il-
letve egyeztetik az ú j belépő 
tszi-tagok földterületét, hely-
rajza szám szerint. Az idé-
zésre sa já t érdekükben min-
den körülmények között fon-
tos megjelenniök az ú j ta-
goknak. 

Sok külf öldit várnak 
a szabadtéri 

játékokra 
A Szegedi Szabadtéri Já-

tékok iránt mind itthon, 
mind- külföldön- megnöveke-
dett az érdeklődés. Az IBUSZ 
külföldi osztályainak mun-
katársai ügy tájékoztat ták a 
szegedi idegenforgalmi hiva-
t a l t - hogy a várható ijülföldi 
vendégek száma körülbelül 
nyolc-tízezer lesz idén, azaz 
több .mint kétszerese a múlt 
évinek. Az érdeklődéshez ké-
pest ez a szám nem hiteles, 
mer t többen is szívesen utaz-
nának a játékok idején Sze-
gedre, de ismeretes, hogy az 
elhelyezési gondok ezt ma 
még megnehezítik. 

A külföldi idegenforgalom 
növekedésére való tekintet-
tel kibővítik az idegenvezető 
gárdát. Az Országos Idegen-
forgalmi Tanács engedélyez-
te, hogy még mintegy 25— 
30, nyelveket tudó jelentke-
zőt képezzenek ki Szegeden 
levelező úton a játékok meg-
kezdéséig. 

Magyarországra látogat 
Snkarno indonéz 

köztársasági elnök 
Dobi István, a Magyar 

Népköztársaság Elnöki Ta-
nácsának elnöke meghívta 
Sukarnót, az Indonéz Köz-
társaság elnökét, hogy láto-
gasson Magyarországra. Su-
karno köztársasági elnök a 
meghívást nagy örömmel el-
fogadta, és ez év áprilisában 
baráti látogatást tesz Ma-
gyarországon. 

Az indonéz köztársasági 
elnököt államfőt megillető 
fogadtatásban részesítik. 

Hruscsov fogadta a Magyar 
Szocialista Munkáspárt 

küldöttségét 
Nyíkita Hruscsov, az SZKP Központi Bizottságának 

első t i tkára szerdán fogadta a Magyar Szocialista Munkás-
párt Moszkvában tartózkodó küldöttségét — Kádár Jánost, 
a Központi Bizottság első titkárát, dr. Münnich Ferencet, 
a Politikai Bizottság tagját, a forradalmi munkás-paraszt 
kormány elnökét és Fehér Lajost, a Politikai Bizottság 
tagját, "a Központi Bizottság titkárát. 

Hruscsov szívélyes, baráti beszélgetést folytatott a 
küldöttség tagjaival 

Béke és biztonság 
— Jalta szellemében 

A mikor tizenöt évvel ezelőtt, ezen a napon a Szov-
jetunió, az Egyesült Államok és Anglia kprméfy-

főí: Sztálin, Roosetvelt és Churchitl Jaltában, a Krím-fél-
szigeten levő, kies fekvésű üdülőhelyen megkezdték táöács-
kozásaikat, a második világháború sorsa eldőlt: immár a 
legelvakultabb németek qlött sem vőtt kétséges, hogy a 
hitleri fasizmus mindenképpen elvesztetté a háborút .b 
hagy Japán számára is egy útvan csupán: kapitulálni á 
szövetségesek előtt. ' • ' <, r 

A -tárgyalások történelmi jelentősége már nem abban 
volt csupán, hogy a kétségbeesetten védekező német fa-
sisztákra hol és mikor zúduljanak az utolsó csapások, a 
hogyan kényszerítsék őket a fettétel nélküli fegyverletétel-
re, hanem lényegében abban, hogy a győztes szövetségesek 
hogyan valósítsák meg a második világháború utáni együtt-
működést. Ugy tűnt akkor: mindannyiuk előtt nyilvánvaló 
volt, hogy a győzelem kivívása csak egy része a közösen 
vállalt feladatoknak. A másik és szintén döntően fontos 
kötelezettségnek azt kellett tekinteniük, hogy olyan békés 
korszak alapjait rakják le — ismét csak közös erővel —, 
amely a szörnyű megpróbáltatásokat átélt emberiség szá-
mára bizonyossá teszi, hogy a fasizmus legyőzésében ho-
zott mérhetetlen áldozatok nem voltak hiábavalók. így jo-
gosan remélte a világ, hogy az 1945. február 12-én befe-
jezett jaltai tanácskozások eredményeként megszövegezett 
megállapodásban mindhárom kormányelnök kötelezettséget 
vállalt, hogy a békét is — amelynek, mint meghatározták, 
méltónak kell lenni a győztesek célkitűzéseihez —• szövet-
ségi együttműködéssel építik fel. 

G ajnos, ez az egyedül lehetségesnek hitt koncepció 
nem valósult meg, lényegében azért,, mert Roo-

sevelt elnök 1945. április havában bekövetkezett halála 
után érvényesülő, Truman, Acheson és Dulles nevéhez f ű -
ződő amerikai politika világuralmi törekvései és éles, reá-
lisan semmiképpen sem indokolható kommunistaellenes lé-
pései ezt lehetetlenné tették, S hogy e politika nem Veze-
tett a harmadik világháború kitöréséhez, az csupán a 
Szovjetunió következetes és türelmes magatartásán múlt, 
amelynek eredményeként az emberiség túljutott a hideg-
háború megpróbáltatásoktól terhes időszakán, most íjjra 
annak lehetősége előtt áll, hogy a világ sorsáért felelős 
hatalmak együttműködése révén adva van egy békés, az 
emberiség által annyira vágyott, jobb korszak megterem-
tése. 

U korszak elkövetkezésének első feltételeit az 62 év 
•*-J májusában sorra kerülő kormányfői értekezlet hi-

vatott megteremteni. S ha a nyugati kormányok valamit 
is tanulnak az elmúlt másfél évtized tapasztalataiból, úgy 
remény van arra, hogy ezek a döntő fontosságú — hinni 
szeretnénk: rendszeressé váló — tanácskozások eredménye-
sek lesznek. Mert a jaltai értekezletet követő tizenöt esz-
tendő alatt történteket, azok tanulságait egyszerűen nem 
lehet f igyelmen kívül hagyni, mindenekelőtt azt a legfőbb 
tanulságot nem, hogy a világbéke csak akkor érhető el, ha, 
az ezért felelős nagyhatalmak Jaltában már megfogalmaz 
zott együttműködési kötelezettsége megvalósul. A feltáma-
dó német militarizmus, az újjáéledő fasizmus veszélye kö-
telezi a nyugati hatalmakat is, hogy a jaltai megállapo-
dás szellemében tárgyaljanak és — cselekedjenek. 

Perépyi István 


