
Ma már 
küzdőtársak 

1 7 gy jól boldoguló tsz-ben szó esett nemrégiben né-
J hány emberről, akik 10—15 évvel ezelőtt politikai 

ellenfélnek számítottak, ma viszont küzdőtársak, jó mun-
kások. akik becsületesen helytállnak a legnehezebb fel-
adatok megoldása közben is. 

Sohasem voltak persze megátalkodott ellenségek, akik 
gyűlöletükben bűnökre vetemedtek volna. Az említettek 
alapjában véve régebben is becsületes embernek számí-
tottak, de egy-egy kérdésben nem értettek egyet pártunk 
politikájával, néhány tennivaló megítélésében más véle-
ményük volt, mint a kommunistáknak. A fenti tsz-ben 
megemlítettek például egy hajdani kisgazdapárti képvi-
selőt, aki a felszabadulás után évekig más úton. máskép-
pen kereste a boldogulást, mint a kommunisták. Hazá-
jának. népének jövője kedves volt neki is, becsületes em-
ber volt, a legbonyolultabb helyzetekben is tisztességes 
ellenfél maradt. De ellenfél, mert például a parasztság 
közös boldogulásának útját sokáig szenvedélyesen eluta-
sította. Később mégis belépett a közösbe. Belépett, mert 
az ellenforradalom elítélésében szívvel-lélekkel egyetértett 
a kommunistákkal, és belépett azért is, mert politizáló 
ember lévén jól tudta, hogy a történelemmel botorság 
szembefordulni. 

Eleinte sokat küszködött, gyötrődött, mi tagadás, 
nehezen találta a helyét. A közös gondokkal való birkózás 
közben, a növekvő eredmények, a mindinkább gazdagodó 
lehetőségek lassan megértettették vele, hogy nem volt iga-
za. amikor félt a közös úttól, s nagyot tévedett, amikor 
ellenfélnek tartotta azokat, akik a helyes utat, a paraszt-
ság valós érdekeit képviselték. S ma ez az ember nem-
csak nélkülözhetetlen szakembere a közösségnek, nemcsak 
jó munkás, de politikai küzdőtárs is. Az új rend meggyő-
ződéses híve. 

A példák sorát lehetne még említeni, hiszen fenti 
tsz-ünkben is van még jó néhány hajdanán más párt-
állású, más vélekedésű ember, aki egyben-másban ellen-
fele volt a párt jó politikájának, ma viszont egv sor-
ban harcol a kommunistákkal, példát mutat a munká-
ban és a felelősség vállalásában is. 

A jó politika gyümölcse mindig beérik: nemcsak a 
gazdasági életben teremt rendet, hanem az emberek fe-
jében, érzéseiben is. Ez történt ezeknek az — a.lapjáhan 
véve tisztességes — embereknek az esetében is. Be kel-
lett látniuk tévedésüket, s végül akarva-akaratlanul meg-
szerették az új életet, amely nyilvánvalóan az ő érde-
küknek is legjobban megfelel. 

Annak az emberséges politikának az eredménye ez, 
mely nem azt nézte, mi választja el egymástól a közös 
sorsra született emberek sokaságát, hanem azon mun-
kálkodott, hogy minden tisztességes ember meglelje a 
helyét. Annak a politikának az eredménye ez, amelv egy-
szer és mindenkorra szakított a gyűlölködéssel, a gyanak-
vással, felnyitotta az emberek millióinak szemét a jóra, 
az újra, s a dolgozni akaró, jószándékú sokaságnak lehe-
tőséget adott arra. hogy bizonyíthasson. Bebizonyíthassa 
szorgalmát, képességeit. 

Csakis ebben a légkörben bizonyosodhatott be, hogy a 
mi világunkban nem csupán az élet rendje tökéletesedik, 
nemcsak a termelési eredmények szöknek mind maga-
sabbra. de az ember is nemesedik a küzdelem hevében. 
A tegnapi ellenfél is fejlődik, változik, megérti és l e -
fogadja az újat. ha segítenek neki. S belátva tévedése-
it', ügyünk szenvedélyes harcosává is válhat. 

S ahol a párt jó politikáját a helyi vezetők megfe-
lelően képviselik, ott mind többen lesznek a „túlsó part-
ról" érkezett küzdőtársak. Csak bízni kell bennük. Alkal-
mat adni nekik, hogy eszük, szívük, karjuk erejét kipró-
bálják. 

K. Gy. 
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Kádár János fogadta 
Max Reimannt 

Max Reimann elvtárs, a 
Német Kommunista Pórt 
Központi Bizottságának első 
titkára, aki részt vett a 
nyugat-európai országok 
kommunista pártjai Bécsben 
megtartott tanácskozásán, 
átutazóban Budapestre érke-
zett. Reimann elvtársat pén-
teken fogadta Kádár János 
elvtárs, a Magyar Szocialista 
Munkáspárt Központi Bi-
zottságának első titkára. 

A szívélyes elvtársi lég-
körben lefolyt megbeszélé-
sen részt vett Biszku Bé-
la elvtárs, az MSZMP Po-
litikai Bizottságának tagja, a 
Központi Bizottság titkára 
és Púja Frigyes elvtárs, a 
Központi Bizottság osztály-
vezetője. 

A két párt képviselői esz-
mecserét folytattak a nem-
zetközi kommunista mozga-
lom és a nemzetközi helyzet 
időszerű problémáiról. A 
megbeszélések során a két 
párt között, a megtárgyalt 
kérdésekben, teljes nézet-
azonosság nyilvánult meg. 
Mindkét részről hangsúlyoz-
ták. hogy a nyugatnémet re-
vansista militarizmus az 
Amerikai Egyesült Államok 
támogatásával fokozott erő-
feszítéseket tesz az atom-
fegyverek megszerzésére, ami 
súlyosan veszélyezteti Euró-
pa és a világ békéjét. A 
két párt egyetért abban, 
hogv a nyugatnémet impe-
rialisták törekvései a legha-
tásosabban az európai biz-
tonsági rendszer megterem-
tésével hiúsíthatok meg. 
Ezért a két párt harcolni 
fog az európai biztonsági 

rendszer mielőbbi létrehozá-
sáért. 

A Magyar Szocialista 
Munkáspárt úgy véli, hogy 
az európai béke és Németor-
szág jövője szempontjából 
nagyjelentőségű a Német 
Kommunista Párt harca és 
ieljes mértékben támogatja 
a legalitásáért folytatott 
küzdelmét. 

Az eszmecsere során a 
két párt képviselői foglal-
koztak a vietnami helyzettel. 
Megállapították, hogv á vi-
lág valamennyi haladó ere-

je támogatja az amerikai 
betolakodók ellen harcoló 
vietnami nép küzdelmét. A 
beszélgetés során megállapí-
tották, hogv e hős nép 
igazságos harca győzedel-
meskedni fog. 

Max Reimann elvtárs, a 
Német Kommunista Párt 
Központi Bizottságának első 
titkára szombaton elutazott 
hazánkból. Búcsúztatására a 
Ferihegyi repülőtéren meg-
jelent dr. Korom Mihály 
elvtárs, az MSZMP Közpon-
ti Bizottságának titkára. 
(MTI) 
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Fedoszejev akadémikus előadása 
Szegeden Ideológiai tájékoztató az SZKP XXIII. 

kongresszusáról — Beszélgetés a népfront 
és az MSZBT megyei vezetőivel 

Jól kezdődött 
a zöldségtermesztés esztendeje 

F E L V Á S Á R L Á S I R E K O R D R E T E K B Ő L É S K A R A L Á B É B Ó L — 

V A S Á R N A P E R K F , Z I K B E A Z E L S Ö S Z A M O C A É S A Z Ü J B U R -

G O N Y A — M Á J U S I S Á R G A R É P A E X P O R T R A 

Korai lenne még dicse-
kedni idei mezőgazdasági 
termelési sikereinkkel. Egyet 
azonban máris elmondha-
tunk: a zöldségtermesztés ki-

lenére sem vizsgázott úgy, 
mint várták. A leszerződött 
12 millió fej saláta helyett 
csupán 8 millióval számol 
a MÉK. Ez kevesebb a ta-

v á l ó a n s t a r t o l t C s o n g r á d m e - v a l y i f e l h o z a t a l n á l is . R e -
gyében. Ilyen kedvező ta- gőczi István és más szak-
vasz is régen volt a kerté- emberek véleménye szerint 
szek számára, mint az idei 
Regőczi István elvtárs, a 
MÉK igazgatója mondotta el 
lapunk munkatársának, hogy 
a korai zöldségfélék terme-
lési és felvásárlási tervtelje-
sitése eddig szinte várakozá-
son felül sikerült. 

Hasonlóan jók a következő 
hetek várható eredmé-
nyei is. 
Korai hónapos retekből 7 

millió fiOO ezer csomó fel-
vásárlását írta elő a terv. 
Ezzel szemben más évjára-
tokhoz képest jó két héttel 
hamarább 8 millió 300 ezer 
csomónál „kulminált" az 
idei kora tavaszi retektermés. 
Ennek nagyobb része — 
amellett, hogy a hazai piaco-
kat is bőségesen kielégítet-
ték — exportra került. A 
mihálvteleki. röszkei terme-
lők közül azok jártak iga-
zán jól, akik a retek egyré-
szét fólia alatt tudták nevel-
ni. Ebből következik, hogy 

is ez a növény talajuntságá-
val magyarázható. Sok desz-
ki, szöregi. tiszaszigeti kert-
ben már 10—15 éve termesz-
tenek salátát, ez többféle 
betegség lehetőségét rejti 
magában. Az idén a rozsdá-
3ódás okozott jelentős kárt. 
Bár a saláta változatlanul 
sok, sz említett okok miatt 
viszonylag kevés belőle az 
exportra és a belső piacok-
nak is megfelelő első osz-
tályú áru. A szakemberek 
azt javasolják, hogy 

a következő években pi-
hentetni kell ezeket a 
földeket. 

A saláta helyett mind na-
gyobb mértékben szamóca 
termesztésre kell berendez-
kedni a tiszántúli régi sa-
látakörzetben. 

A korai szabadföldi kara-
lábé minden várakozást fe-
lülmúlt — hallottuk a MÉK 
igazgatójától. Naponta átla-

MEK. EZ mintegy 6 millió-
val több az eddig elért leg-
nagyobb eredménynél. Szé-
pen. szervezetten haladnak 
a szállítások. A legtöbb gond 
a hűtéshez szükséges jég be-
szerzésével van. Csupán a 
karalábé szállításokhoz na-
ponta 25 vagon jeget hasz-
nálnak fel. 

A miskolci és a békéscsa-
bai jéggyárak is Csongrád 
megyének dolgoznak most. 

Ez jócskán drágítja a ter-
melést. 

A tavaszi primörszezon 
másik nagy cikke a szamóca 
lesz. Kiváló termés ígérke-
zik. 

Száz vagon szamócát je-
lentettek eddig a termelők. 

Hogy ez milyen sok, kiderül 
abból, hogy például 1962-ben 
— amikor pedig szintén jó 
termés volt — még csak 12 
vagon szamócát tudtak fel-
vásárolni a szegedi tájban. 
Az első érett szamócát va-
sárnapra várják a felvásár-
lók. Ezen a napon lesz a pre-
mierje a májusi korai rózsa-
burgonyának is, amelyből 
szintén kifogástalan termés 
ígérkezik. 

Mihályteleken új speciali-
tásként honosodott meg a 

P. N . . Fedoszejev akadé-
mikus, a filozófiai tudomá-
nyok doktora, az SZKP 
Központi Bizottságának tag-
ja, a Szovjetunió Tudomá-
nyos Akadémiájának alelnö-
ke, a Szovjet—Magyar Bará-
ti Társaság elnöke — aki 
Ballá István elvtársnak, az 
MSZMP Központi Bizottsága 
osztályvezető-helyettesének 

társaságában magyarországi 
látogatása során Szegedre ér-
kezett — tegnap gazdag prog-
ramban vett részt. Szegedi 
tartózkodása idején a me-
gyei tanáasháza nagytermé-
mében, az MSZMP Csongrád 
megyei bizottságának felké-
résére előadást tartott „Az 
SZKP XXIII. kongresszusa 
és a marxista—leninista el-
mélet kérdései" címmel a 
megyei pártbizottság tagjai-
nak, a vezető propagandis-
táknak, egyetemi oktatóknak 
és más meghívottaknak. 

A kitűnő tudós előadásán 
megjelent Győri Imre elv-
társ, a megyei pártbizottság 
titkára, Török László elvtárs, a 
Csongrád megyei tanács vb Fedoszejev 

O-iebmann B. felv.) 

akadémikus elö-
elnöke, Siklós János elvtárs, 
a megyei pártbizottság tit-
kára, Perjési László elvtárs, 
a Szeged városi pártbizott-
ság első titkára is. A megye 
kommunistáinak nevében 

adását tartja 

nagy taps közben lépett az 
előadói emelvényre. 

Bevezetőben átadta a je-
lenlévőknek és általuk 
Csongrád megye kommunis-

Siklós János köszöntötte P. táinak nz SZKP Központi kónegyedet. majd visszauta-
N. Fedoszejev elvtársat, aki Bizottsága és az SZMBT ak- zott Budapestre. 

tivistáinak testvéri üdvözle-
tét, majd megtartotta nagy 
figyelmet kiváltott előadasát. 
Főként a mai világhelyzet 
összefüggéseit vizsgálta én 
ismertette a kongresszus 
ülésének tükrében és ele-
mezte a Szovjetunió békepo-
litikájának. a nemzetközi 
munkásmozgalomnak, a szo-
cialista és kommunista tár-
sadalom építésének elméleti 
kérdéseit. 

A nagy tapssal fogadott 
előadás után P. N. Fedosze-
jev a megyei és városi párt-
vezetők társaságában n Ha-
zafias Népfront megyei tit-
kárságára látogatott. Itt a 
népfront és a Magyar—Szov. 
jet Baráti Társaság megyei 
és városi vezetői fogadták. 
Katona Sándor országgyűlé-
si képviselő, a népfront me-
gyei titkára meleg szavakkal 
köszöntötte, majd szívélyes 
eszmecserét folytattak a 
Szovjet—Magyar Baráti Tár-
saság és a Magyar—Szovjet 
Baráti [társaság munkájá-
ról. Katona Sándor átnyúj-
totta P. N. Fedoszejevnek a 
magyar békemozgalom és a 
Magyar—Szovjet Baráti Tár-
saság aranykoszorús jelvé-
nyét. 

A déli órában Fedoszejev 
elvtárs a megye és a város 
vezetőinek társaságában 
megtekintette az Odessza la-

gosan 70 karalábéval megra-
nagyon megéri, ha a gazdák kott hűtöttvagont indítanak májusi sárgarépa, melynek 
már most megkezdik a jövő- a megyéből külföldre. Ezen- egy része már ugyancsak 

túl 25—30 kamion is naponta szedésre érett. 1,5 millió cso-
megtelik áruval. mó sárgarépát ajánlottak 

A gazdák az árakkal is megvételre a mihályteleki. 
elégedettek. __ röszkei kertesgazdák. Tekin-

Jó munkájukra jellemző, tettel arra. hogy ennek a 
hogy egy-egy hold karalábé csemegének ilyenkor még 
után járó bevételük 25 ezer- nincsen nagv kereslete a ha-
tói 70 ezer forintig váltako- zai piacokon, az áru több-

tavaszi termelési előkészüle-
teket. Gondoskodnak arról, 
hogy az új retekszezonban 
a mostani 25—30 százalék 
helyett 

a termésnek legalább felét 
inár fólia alatt állíthassák 
elő 
A tiszántúli hagyományos zik. A szezon végére 25 mik- sége ugyancsak exportra ke-

salátakörzet a jó időjárás el- lió karalábéval számol a rül. 

Nagyarányú együttműködés 
a szovjet baráti társasággal 

LJlést tartott az MSZBT elnöksége 
A Magyal—Szovjet Baráti Már a legközelebbi napok-

Társaság országos elnöksége ban megkezdődnek hazánk-
szombaton Mihályfi Ernő el- ban az azerbajdzsan kultúra 
nöklésével ülést tartott, ame- napjai, amelyeket Budapes-
lyen részt vett dr. Orbán ten kívül Heves, Borsod és 
László, az MSZMP Központi Hajdú megyében is megren-
Bizottságának osztályvezető- deznek. Augusztusban kerül 
je is. sor a grúz kulturális napok-

Mihályfi Ernő elnöki meg- ra a fővárosban, továbbá Fe-
nyitója után Kristóf István jér, Győr és Veszprém me-
főtitkár ismertette az MSZBT gyében. Magyar kulturális 
előtt álló feladatokat, a tár- hét lesz szeptemberben Uk-
saság idei munkatervét. rajnában és októberben Mol-

A munkaterv — mondta — dáviában. Ezeken a kulturá-
a két baráti társaság együtt- lis heteken baráti küldöttsé-
működósi egyezményén alap- get és művészcsoportot foga-
szik. A két társaság kölcsö- dunk. illetve küldünk. 
nősen delegációkat küld egy- A beszámoló kitért a Ha-
máshoz és képviselteti magát zafias Népfront és az MSZBT 
a jelentós politikai évfordu- együttműködésére, amely 
lókon, s kölcsönösen meg- mind szorosabba^ válik és 

, , 6 mar eddig is rendkívüli mer-
unnepelnek tobb kulturális tökben kiszélesítette a társa-

évfordulót ság hatókörét 

Szovjet - amerikai 
találkozó az űrkutatási 

kongresszuson 
I Bécsben a nemzetközi űr-

kutatási kongresszuson nem 
hivatalos találkozóra került 
sor a szovjet és amerikai 
űrkutatási szakemberek kö-
zöt t A találkozón a nemso-
kára megjelenő „Ürbiológia 
és kozmikus orvostudomány*' 
című közös gyűjtemény szer-
kesztő bizottságának tagjai 
voltak jelen, szovjet részről 
Blagonravov, amerikai rész-
ről pedig Porter vezetésével, 
A szovjet küldöttség egyéb-
ként a kongresszus elé ter-
jesztette a Szovjetunióban 
most megjelent „A holdfel-
szín első panorámái" című 
kötetet. Ez a Luna—9 űrállo-
más segítségével végzett űr-
kísérletek eredményeit tar-
talmazza. 


