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Luis Corvalan, a Chilei 
Kommunista Párt főtitkára, 
aiki az MSZMP Központi 
Bizottságának meghívására 
Látogatást tett hazánkban, 
pénteken elutazott Buda-
pestről. Pablo Neruda, a 
Chilei Kommunista Párt 
Központi Bizottságának tag-
ja hazánkban tölti szabadsá-
gát. 

Luis Corvalant és Pablo 
Nerudát fogadta Kádár Já-
nos, az MSZMP Központi 
Bizottságának első titkára. 
A baráti hangulatban lezaj-
lott beszélgetésen részt vett 
Nyers Rezső, az MSZMP 
Politikai Bizottságának pót-
tagja, a KB titkára és Pú-
ja Frigyes, a KB osztály- 1 

vezetője. 

A h é t e n l e a r a t n a k 
a Móra F e r e n c Tsz-ben 

A szegedi Móra Ferenc Tsz vezetőit próbára tette az 
idei aratás. Közel 700 hold aratnivalójuk egy része mély-
fekvésű területen volt. A kombájnokat gyakran kellett 
átvezényelni más-más táblákba. Ennek ellenére 340 hold 
őszi árpájukat levágták. Most fejezték be 70 hold rozs 
aratását. A 260 hold búzatáblából mindössze 80 hold van 
hátra. A gabonabetakarítás döntő többségét egy kombájn 
és három aratógép végezte. Most a búzaföld letakarításá-
hoz kaptak még egy kombájnt, így a héten ezt is levágják. 
A tarlóföldekről állandóan gyűjtik a szalmát. A kombáj-
nok után rendben hagyták a szalmát, két bálázógép szedi 
fel a rendeket és préselj kockákba. Ez kétségtelenül 
gazdaságos módszer. Kissé ugyan késlelteti a tarlóhántást, 
mivel a sok nyári teendő lefoglalja a szövetkezeti gaz-
dákat, és kevés a rakodójuk a tarlóföldek megtisztítá-
sához. Kétszázötven hold kombájnszalmát eddig mintegy 
fele részben sikerült betakarítani. 

Természetesen a tarlószántásnak is ez szab ütemet. 
Elsősorban azokat a területeket szántották fel, melyeket 
másodvetésre terveztek. Eddig tíz hold tarlóburgonyát, 15 
hold csalamádét, 20 hold szudáni füvet vetettek el. Az 
aratás befejezése után nagyobb erőt összpontosítanak a 
bálázásra és azok behordására, valamint a tarlóföldek 
művelésére. 

Búzaérlelő sugarak 
ö t kombájn szaporán fal-

ta az olasz búzát. Frank 
Iván föagnonómus várako-
zással figyelte a San Pas-
tore vizsgáját Meghálálja-e 
fáradozásukat? 

Az első számi tgatások fe-
lülmúlták a várakozást: a 
saegedi Üj Élet Tsz 145 
holdján 25 mázsás átlagter-
mést hozott az olasz búza. 
A San Pastore tehát bizo-
nyított, érdemes a bizalom-
ra. 

— Egyflc táblánkon, 19 
hofidan 33 mázsa volt az 
átlagtermés — jegyzi meg 
Iván bácsi, ö rü l a sikernek, 
hiszen szívügye — aminlt 
maga mondta: szerelme — 
ez a búzafajta. 1964 tava-
szán, amikor az Űj Élet Tsz 
szakembere lett, sokan ké-
telkedve fogadták „jóslata-
it" a San Pastore előnyeiről. 

— Szerintem legdöntőbb 
aae: S—6 centiméter mé-

lyen vetni, n e h o g y télen 
megfázzon — figyelmeztet. 
Az olasz búza télen is ak-
tív életet él, gyűjti az ener-
giát és tavasszal egyszerre, 
szinte robbanásszerűen bom-
lik ki szépsége, akár egy 
kamaszlánynak. Ugyanakkor 
nagyon érzékeny a taposás-
ra. Ezért legjobb télen fej-
trágyázni. 

Frank Iván nemcsak 40 
éves szakmai tapasztalatait 
hozta el az Űj Élet közös 
határába, hanem kedvencét, 
az olasz búzát is meghonosí-
totta. Nem csupán az ő 
érdeme a jó termés — há-
r í t ja el az elismerést. A ter-
mészet is kedvezett az idén, 
a mihályteleki föld nagyon 
jó, sőt a helyi termelési ha-
gyomány is kedvező. A gon-
dosan művelt paprikaföldek-
ben ugyanis ideálisan elő-
készített magágyra lelt a 
búza. 

A San Pastore — és vala-
mennyi gabonaféle —• hű 
„pásztorai" elsősorban a gép-
csoport dolgozói. Prágai Bé-
la 80 embere, akik mindiga 
közös földeken fáradoznak. 

— Remek fiúk. Teljesít-
ménybérben dolgoznak, szé-
pen is keresnek — dicséri 
Iván bácsi. 

így teljes az olasz búza 
meghonosodásának képe 
Nemcsak egy kiváló szakem-
ber ajánlólevelével és „dé-
delgetésével" bizonyította 
képességeit a San Pastore, 
hanem a kertészkedő, föld-
szerető mihályteleki embe-
rek gondos földművelésével 
is. 

önkéntelenül eszembe ju-
tott Petőfi egyik szép gondo-
latának lényege: a föld ter-
mését nem a nap sugári, ha-
nem az emberi lélek sugári 
é r l e l ik . . . 

B . Ö . 

Jólét és öntudat 
K?émely ik honfitársunk-
i g nak borsódzik a háta, 

ha egy kis segítséget 
kérnek tőle. ,.Hogyisne — 
veszi elő rögtön a kész mon-
datklisét —, Krisztus kopor-
sóját sem őrizték ingyen." És 
ezzel az agyoncsépelt „szel-
lemességgel" többé-kevésbé 
eléri, hogy helyenként igazat 
adnak neki. Még a fajsúlyo-
sabb öntudattal rendelkező 
emberekben is lappang az 
a nézet, hogy az élet — 
szocializmus ide vagy oda — 
a „kaparj kurta, neked is 
lesz" elven alapszik, tehát 
semmiféle neheztelés vagy 
megrovás nem érheti azt, 
aki csak pénzért, illetve 
egyéb ellenszolgáltatásért 
hajlandó mások baján eny-
híteni. Pedig az efféle fel-
fogás a mi társadalmunkban 
már erősen idejét múlta, és 
hála a kommunista erkölcsi 
normák térhódításának, 
előbb-utóbb kiszorul a köz-
gondolkodás perifériájára. 

Mióta a munkásosztály át-
vette a hatalmat és ú j gaz-
dasággal, marxista—leninis-
ta világnézettel rendezkedett 
be Magyarországon, egy 
nemzedék nőtt fel. A most 
húszéves fiatalok — leszá-
mítva a néhol kétségkívül 
létező maradi környezet ha-
tását — a szocialista viszo-
nyok között nevelődtek, s a 
tipikusan kapitalista fogal-
makat többnyire csak 
könyvből, vagy más közve-
tett módon ismerik. Ha 
egyelőre még nem is jellem-
ző, de figyelemre méltó, hogy 
az autójavítóban dolgozó ipa-
ri tanulók egyike sohasem 
hallotta azt a közmondást: 
„aki bírja, marja". Csupán 
logikusan próbált következ-
tetni eredetére Ezek a fia-
talok zömmel már azt vall-
ják, hogy az egyén tartós 
boldogulása csakis a társa-
dalom egészének felemelke-
dése révén lehetséges. Ennek 
a felismerésnek jelentős ré-

' sze van abban, hogy Szeged-

ről is mindig sokan jelent-
keznek ifjúsági táborokba, 
s a nagy dunai árvíznél szin-
tén kitűntek önfeláldozó 
helytállásukkal. Az más kér-
dés, hogy ugyanakkor éles 
szemmel veszik észre a leg-
apróbb disszonanciákat, a 
párt elveivel itt-ott ellenke-
ző gyakorlatot, és türelmet-
lenül sürgetik megszünteté-
süket. 

A közösségi felfogás hor-
dozója természetesen nem-
csak az ifjúság. Az életkö-
rülmények javulása általá-
ban pozitívan hatott a régi 
rendszerből; indulók túlnyomó 
többségére is. A növekvő jólét 
évről évre nagy tömegekkel 
érteti meg a párt igazságát, 
azt, hogy a jól végzett mun-
ka országos méretekben hoz-
za meg gyümölcsét, s jár 
kétszeres haszonnal az 
egyénre. A társadalmi mun-
kát nyilvántartó szervek 
Szegeden is tíz- és tízezrek 
nevét jegyezték már fel, a 
szocialista brigádok naplói 
sok-sok önzetlen munkáról 
adnak számot, a lakosság el-
ismeréssel szól a tanácsta-
gok, a népfrontaktivisták 
zömének tevékenységéről. És 
még szót sem ejtettünk a 
kommunistákról, akiknek 
szinte lételemük mind a 
példaadás, mind az ú j vi-
lágnézet következetes hirde-
tése. ö k a legfáradhatatla-

nabbak annak megértetésében, 
hogy a társadalmi munka, 
a szűk egyéni érdekeknél 
messzebbre tekintés egész 
népünket boldogítja. 

Csakis az egyre növek-
vő termeléssel pro-
dukált stabil gazda-

sági helyzet teszi lehetővé 
a tudományok fejlődését, a 
szociális intézmények gyara-
pítását, a kultúra még ro-
hamosabb terjedését, a tel-
jesebb tájékozódást, a gya-
koribb utazást stb. Mindez 
pedig — miként az MSZMP 
Központi Bizottságának ide-
ológiai irányelvei is leszöge-

Ma kezdődnek a Szegedi Ünnepi Hetek 
Este Bánk bán, 
holnap Turandot-bemutató 

Délben nyílik 

a Szegedi Nyári Tárlat 

Dóm — papirplasztikából 
Tegnap, pénteken délelőtt a városi tanácsnál gyűltek 

össze azok a kirakatrendezők, akik részt vettek az ünnepi 
hetekre rendezett kirakatversenyben. Itt értékelték a ki-
rakatokat 

A vetélkedésben 26 versenykirakattal vettek részt. 
Négy élelmiszer, 14 ruházati és 8 vegyescikk üzlet por-
tálját tekintette meg a zsűri, s ezek közül választotta ki 
a leg ízlésesebbeket 

Az első díjjal három kirakatot Jutalmaztak. Az Állami 
Áruházat ahol mértékárut és női ruha konfekciót állí-
tottak ki ízlésesen. A díszítést az ünnepi játékok műsorá-
ból állították össze. A Bánk bán-t, a West Side Story-t, 
a Turandot-ot és Az ember tragédiáját képviseli a négy 
ki rakat Ugyancsak első díjat kapott Korotnai Endre, aki 
a hangszerbolt kirakatát rendezte. A zsűri itt különösen 
a modern megoldást értékelte. A szegedi Dóm ..munkás" 
papírplasztikáját és a jobb sarokba elhelyezett dekorá-
ciós eszközöket amely azt hivatott bemutalni, hogyan is 
készül egy k i rakat 

A Képcsarnok Vállalat tervező kollektívája is első 
díjat kapott Szép kompozíciójú, jó színhatású kirakataik 
kai nemcsak érdekes színfoltot varázsoltak a Kárász ut-
cában, hanem művüknek megvan a kereskedelmi jellege 
is: vásárlásra csábítja az előtte sétálókat. 

A három első helyezett 1500—1500 forintot, a máso-
dik helyezettek ezer forintot, a négy harmadik helyezett 
pedig 500—500 forintot kapott jutalmul. További 12 ver-
senyző tárgyjutalomban részesült -

Háromhordós „borharapó" 

(Somogy in* (elv.) 
Tegnap este tartották a szabadtér i sz ínpadon a Turandot főpróbáját . Képünkön: próba előtti 
megbeszé l é s a nézőtéren . Balról Jobbra: Szlnetár Miklós, a Pucc in i -opera rendezője , B é k é s And-

rás, a Bánk bán rendezője , Jeanette P i lou és N i k o l a Nlko lov . 

Befejeződtek a Szegedi 
Szabadtéri Játékok első elő-
adásainak előkészületei. Teg-
nap a játékok főhadiszállá-
sán, a szabadtéri igazgató-
ságon az utolsó megbeszé-
lést tartották a Bánk bán 
és a Turandot rendezői, 
díszlet- és jelmeztervezői, 
műszaki vezetői, s beszá-
moltak arról, hogy a felké-
szülés jól sikerült. A játé-
kokat ma este a Bánk bán-
nal nyitják meg, s vasárnap 
már újabb bemutatóra ke-

rül sor, a Turandot premi-
erjére, amelyben három vi-
lághírű vendégművész: Ni-
kola Nikolov, Amy Shuard 
és Jeanette Pilou játssza a 
főszerepeket. 

A mai napon kerül sor 
a Szegedi Ünnepi Hetek 
másik nagy jelentőségű kul-
turális eseményére, a Sze-
gedi Nyári Tárlat megnyi-
tására. A kiállítást déli 12 
órakor a Móra Ferenc Mú-
zeum Horváth Mihály ut-
cai képtárában Pogány ö . 
Gábor, a Magyar Nemzeti 

Galéria igazgatója nyitja 
meg. 

Délelőtt 9 órakor a József 
Attila Tudományegyetem au-
lájában a posta fejlődését 
és a postás dolgozók szociá-
lis körülményeinek változá-
sát bemutató emlékkiállítás 
nyílik ünnepélyesen. Ugyan-
csak ma délelőtt, 11 órai 
kezdettel nyílik meg ünne-
pélyesen Az 1964. év leg-
szebb könyvei és illusztrá-
ciói című kiállítás a Móra 
Ferenc Múzeum kupolacsar-
nokában. 

A Szegedi Ün-
nepi Hetekre teg-
nap, pénteken 
megnyílt az Os-
kola utcai üres 
telken az Állami 

Pincegazdaság 
Csongrád és Szol-
nok vidéki üze-
mének borkósto-
lója. „Házilag" 
nagyon hangula-
tossá varázsoltak 
itt mindent. 

Három hatal-
mas, 120 hektós 
hordó a „pult". 
Előtérbe fürtös 
szőlőket, cserjé-
ket telepítettek. 
E&te többkarú ne-
onlámpa szórja a 
fényt. Az öreg 
hordókon márkás 

borok belülről 
megvilágított pa-
lackjai már távo-
labbról hívogat-
nak. Kitűnő és 
sokféle itt a tüzes 
bor, de azért — 
a közmondással 
ellentétben — kell 
a cégér. 

Milyen borokat 
lehet itt ízlelni? 
Huszonhét faj ta 
palackozott és ti-
zenhat fa j ta hor-
dós minőségi bor-
ból lehet válogat-
ni — közölte Ki-
rály Ferenc, a 

pincegazdaság 
igazgatója. Zöld-
szilváni, ezerjó, 

szürkebarát, 
pusztamérgesi riz-
ling, csongrádi 

kadar, egri le-
ányka, egri bi-
kavér, tokaji stb. 
— mind kínálja 
magát. Ha valaki 
pezsgőt akar in-
ni, azt is teheti, 
mert többfajtát 
mérnek. Több-
színnyomású, sze-
gedi „karakterű" 
díszdobozban 7 
deci palackos 
csongrádi ka-
dar és 7 deci pa-
lackos rizling is 
vásárolható. Vidí-
tó ajándék. 

A borkostoló 
keresztelése a 
megnyitó után 
megtörtént. Ta-
láló neve: Há-
romhordós „bor-
harapó". 

zik — elősegíti a szocialista 
tudat fejlődését Ez a tör-
vényszerű, ez a tipikus. 
Igenám, csakhogy a dolgos 
tömegeknek szemet szúr az 
itt is, ott is jelentkező ego-
izmus, kapzsiság, harácso-
lás. Akadnak olyanok, akik 
állami lakást igényelnek és 
kapnak, utána viszont mind-
járt autót vásárolnak. Má-
sok éveken át feltűnő for-
radalmárt játszottak, zsíros 
állásokat szereztek, ma pe-
dig az úgynevezett polgári 
jólét csigaházából tétlenül 
kritizálgatják a kollektív 
erőfeszítéseket. Kirívó ese-
tek ezek? Sajnos, nem egé-
szen. Mindenesetre alkalmat 
adnak annak a téves követ-
keztetésnek a megfogalma-
zására, hogy a szocializmus-
ban teremtődő jólét kapita-
lista tendenciákat szül. 

Kétségtelen: tévhit az, 
hogy a javuló életkörülmé-
nyek önmagukban automati-
kusan erősítik a szocialista 
gondolkodást. Néhol már 
garmadában áll a pénz, van 
bankbetét, nyaraló, nyugati 
kocsi, mégsem jó semmi, 
mert — úgymond — a kor-
mány elítéli a vagyonszer-
ző törekvéseket, és a közvé-
leményt is ilyen értelemben 
befolyásolja. Ez nem igaz, 
mert csak a munka nélküli 
pöffeszkedő életmódot ítél-
jük el. A valóság általában 
mégis cáfolja azt, hogy aki 
jobban él, az rögtön pozi-
tívabban és forradalmibban 
is látja a valóságot Nem ad-
hatunk azonban igazat a 
mechanikus „elkispolgária-
sodástól" félőknek. Ha az 
ilyenek „elméleteit" elfogad-
nánk, akkor értelmetlenné 
válna számunkra a szocializ-
musért kifejtett fáradozás. 

• m r e m a javak bőségében 
f w rejlik nálunk a veszély, 

hanem abban, hogy oly-
kor azok ölébe hull rendsze-
rünk áldásának vastaga, akik 
soha egy gazszálat nem tettek 
arrébb érte, vagy csak fanya-
logva, tessék-lássék módon 
csináltak valamit. Ezért van 
mindenütt szükség a munka 
szerinti elosztás elvének szi-
gorú és következetes érvé-
nyesítésére. Ahol bérfizetés-
kor is kifejezésre juttatják, 
mennyire becsülik az oda-
adó, produktív munkát, ott 
nyugodtan elmondhatják: so-
kat tettek a gondolkodás át-
formálásáért is. A termelés-
ben vagy a tudományban el-
ért eredmények utáni „meg-
gazdagodás" miatt fölösleges 
minden aggodalom, hiszen 
ezáltal éppen a szocializmus 
alapelve — mindenkinek 
munkája szerint — realizá-
lódik. A párt nem aszkéták-
kal, oktalanul szűkölködő, a 
tisztességes munkával szer-
zett vant is szégyellő embe-
reket akar nevelni, hanem 
olyanokat, akik büszkék a 
keresetükre, a szépen be-
rendezett lakásra, a kénye-
lemre. 

Igen érdekes, hogy a kis-
polgári elkényelmesedés ve-
szélyét rebezsgetők csak igen 
ritkán háborognak a valósá-
gos kispolgárok könnyű élet-
módja miatt. Valahogy még 
mindig úgy vannak vele, 
hogy az természetes. Mi-
helyt azonban a munkás-
osztály soraiból vásárol va-
laki nyaralót, vagy motor-
csónakot, rögtön kész az íté-
let: már ez is feladta forra-
dalmiságát. Pedig helyesebb 
volna az utóbbi jelenséget 
természetes és világnézet-
érlelő folyamatnak tekinte-
ni, s inkább arra törekedni, 
hogy a henyélők anyagi biz-
tonsága inogjon meg. Ma még talán itt is, ott 

is nehezebben boldo-
gul a nagycsaládos, 

tisztességes munkásember, 
míg a raffinált, dologkerü-
lő esetleg éli világát. De 
már nincs élettere, perspek-
tívája nálunk a kicsinyes ön-
zésnek. A párt egyértelmű, 
helyes és általánosan szim-
patikus politikája olyan ré-
tegekkel is elfogadtatja a 
szocializmus gondolatát, 
amelyek még néhány évvel 
ezelőtt határozottan szemben 
álltak vele. Az „aki nincs 
ellenünk, az velünk van" 
jelszó szépen érvényesül a 
gyakorlatban, megbecsülést 
és állandóan javuló életní-
vót nyújt bárkinek, aki haj-
landó rendesen dolgozni a 
saját szakmájában. 

F. NAGY ISTVÁN 
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