
M e g H a i t 
Elment A magyar falu le- ként is országos figyelmet 

gendás embere, a gyepsoriak keltő íróvá és közéleti ein-
hűséges szószólója. a mai bérré emelkedett. Az Alföld 
magyar irodalom élvonalbeli parasztsága, a Számadás és a 
mestere. Életének hetvenne- Gyepsor című könyvei szé-
gvedik évében elhunyt Veres les körben ismertté tették 
Péter. Veres Péter nevét.. Veszélyes 

Ha valaki egy távoli kon- ellenfelükre ismertek benne 
tinensen csak az ő sorsát, az a hatalom emberei — a tol-
6 műveit ismerné a magvar lal és az élőszóval egyaránt 
haza tízmillió lakosának éle- pompásan bánó harcostársra 
téből — gondolataiból, az a Márciusi Front vezetői, 
tisztán és árnyaltan látná a Hazánk fölszabadulása szin-
20. század honi küzdő pa- te népmesei fordulatot ho-
rasztságának történelmi út- zott az egykori oalmazújvá-
ját és helyzetét. Veres Pé- rosi szegényparaszt életébe 
ter a komor társadalmi szél- is. Az Országos Földbirtok-
sőségek világában született, rendező Tanács elnökeként 
Balmazújváros hiába épült a ő irányíthatta az általa an-
roppant tágasságú Hortobágy nak idején oly merészen 
peremére, a kétkezi ember támadott nagybirtokrendszer 
ott is gyötrőn szegény volt. szétzúzását. Elnöke volt a 
Veres Péternek is már a ne- falusi szegénység egy részét 
gvedik elemi után munkába magába ölelő Nemzeti Pa-
kellett állnia. Gorkijian há- rasztpártnak. tagja az or-
nvatott ifjúsága során volt szággvülésnek. miniszteri 
kiskondás, gulvásbojtár. nap- posztokat töltött be, az író-
számos. dolgozott a vasút- szövetség elnökévé válasz-T 
nál pálvamunkásként, arató- tották. Az ú j Magyarország 
nak szegődött a Semsev-ura- közéletének egyik legtevéke-
d a l o m b a . . . és fiatalon meg- nyebb vezető személyisége 
ismerte a proletariátus iga- volt. 
zának Marx által megfogal- Ar. állami szolgálatból 
mázott igéit. A Szociálde- visszavonulva írói és köz-
mokrata Párt balmazújvárosi életi tevékenysége még szí-

Elhunyt 
Váci Mihály 
Hanoiból érkezett a tragi-

kus hír, csütörtökön elhunyt 
Váci Mihály, Kossuth-díjas 
költő, aki magyar kulturális 
delegáció tagjaként tartózko-
dott Vietnamban. Negyven-
hat éves volt, országgyűlés) 
képviselő, az Üj Írás szer-
kesztője. Váci Mihályt a Ha-
zafias Népfront Országos Ta-
nácsa, a Művelődésügyi Mi-
nisztérium és a Magyar írók 
Szövetsége saját halottjának 
tekinti. 

A magyar irodalom kiváló 
személyiségétől Hanoiban 
ma, pénteken vesznek búcsút 
gyászszertartáson a Vietnami 
Demokratikus Köztársaság 
kormánya kulturális kapcso-
latok bizottsága és a hanoi 
magyar nagykövetség vezetői 
és munkatársai. Intézkedés 
történt a költő holttestének 
hazaszállításáról. 

•ti -

Március 26-án érkezett a 
VDK fővárosába a magyar 
delegációval Váci Mihály, s 
hirtelen megbetegedett. 
Azonnal kórházba szállítot-
ták, ahol megállapították, 
hogy váratlanul fellépett ma-
gas vérnyomása következtéd 
ben agyvérzés érte. A vietna-

tagiaként került közel a szo- lett. mint amilyen negyvenes 
cializmus elméletéhez. Az ott éveiben volt. Rendszeresen 
megismert gondolatok és sa- járta az országot. irodalmi 
ját életének lázító tanulsá- esteken. író-olvasó találkozón 
gai késztették arra, hogy vett részt, gondos figyelem-
azok sorába álljon, akik mel kísérte a fiatal írók 
vállalták a harcot a magyar munkásságát. Szegeden is 
feudalizmus ellen. • több alkalommal járt. szí-

Már a Tanácsköztársaság vesén beszélgetett nagy szá-
idején jó szívvel és minden mú szegedi olvasójával és 
erejével, tehetségével vállal- hívével; az ő író-olvasó ta-
ta a forradalmi közösség lálkozói ugyanis valójában 
szol^ la tá t . Tagja lett a he- közvetlen hangú, barátságos 
lvi földosztó bizottságnak, dl- beszélgetések voltak. Irodal-
rektóriumnak. munkás ta- mi müvei, a Próbatétel, a 
nácsnak. A reakció ezért Pályamunkások, az Almás-
előbb másfél éves romániai kert és főként a Balogh-
internáliasal, majd midőn család története című triló-
onnan kiszabadult és haza- giaja a szocialista magyar 
tért, egyévi börtönnel sújtot- irodalom nagyhatású doku-
ta. menfcuma. 

Aligha volt még egv ma- Veres Péter szinte halála 
gyár író a két világháború napjáig szívósan művelte ön-
között Magyarországon, aki magát. Elemi vitatkozó ere-
a Veres Péteréhez hasonló je, emberi tisztessége, széles 
társadalom alatti helyzet- látóköre, még bírálóiból ls 
ben. az önművelés és önkife- tiszteletet váltott ki. Szemé-
jezés hasonló eredményeit lyében tiszta tollú írót, ki-
érte volna el. Népes család próbált hűségű és tehetségű 
eltartásának gondjával a vál- közéleti férfi t és gondolko-
lán. csendőröktől, bíróságok- dót. felejthetetlen, puritán 
tói zaklatott parasztember- embert gyászol az ország. 

meggy ogy 
sí lottók számára a szükséges 
kezelést. Három nap múlva 
visszanyerte eszméletét, és 
állapotában átmeneti javulás 
következett be. Április 7-én 
azonban vérnyomása ismét 
felszökött, és újabb agyvér-
zést kapott, s ez halálát 
okozta. 

Termelés és értékesítés 
A téeszek társulásai, együttműködésük — A népi 

ellenőrzés vizsgálata 
Ma már minden gazdálko- tában is kiderült, napjaink- dig a beruházott eszközök 

dó, korszerűségre törekvő ban a jogi és közgazdasagi hatékonyabb kihasználási) é r . 
üzem előtt világos, hogy a feltételek és környezet a dekében. 
mezőgazdaságban is elérkez- mezőgazdasági termelőszö- A szervezetszerű kooperá-
lünk ahhoz a szakaszhoz, vetkezetek számára a legsze- ció főbb formája megyénk-
amikor a pénzkoncentráció, a rencsésobb így aztán ter- ben a mezőgazdasági terme-
beruházások életképessége mészetszerű, hogy a legtöob lószövetkezelek között az ön-
évekre megszabhatja az az egyszerű együttműködő aite közös vál.alkozás. Mu-
üzem fejlődését, prosperitá- szövetkezeti társulás, jóval (átkozik fejlődés a szerve-
sét. Kétségtelen az is, hogy kevesebb a vállalatszerű z e tszerü veritkúlis kooperá-
a termelőszövetkezetek élnek „együttműködés". A vállal- c jó ira->yában is. Kétsig.e-
is a lehetőséggel és igénvbe sozásokban például csak ie r , hogy az elkövetkezen-
vették, veszik az állami hi- egyetlenegy állami gazdaság, dőkben azok a termelő-
teleket, kedvezményeket na- a felgyői található. Feldől- egységek, amelyek „kiesnek" 
gyobb beruházások megva- Sozói és kereskedelmi válla- a nagyobb társulásokból, 
lósításához. Az őszinteséghez l a t r g y s i n c s - M e r e v a k o z _ kooperációkból, vállalkozá-
tartozik, enélkül nem is tud- Sazdanági es jogi környezet, ROkból, nem érezhetik úgv a 
nának boldogulni, hiszen ke- a7- általános fogvasztasl es ér- termelési biztonságot, mint 
vés még az olvan megszi- tőkésítő szövetkezeti rend- a z o k a g a zdaságok, amelyek 
lárdult kö; te gazdaság, ahol szerben működő vallalatok a j egy-egy nagyobb kez-
több milliónyi alappal; szamára is. deménvezésnek A avors vál-
amortizációs, biztonsági alap- A gazdaságirányítás re- demenyezeeneK. A gyors vai 
pal stb. rendelkeznek. Am, formja a ' mezőgazdasági tozások korát éljük a me-
a legjobbak sem mondhat- nagyüzemek, elsősorban me- tógazdaságban is. Szükség 
nak le. nem mondanak le zögazdasógi termelőszövetke- v a n a társulásokra. az 
a hitelekről, az állami se- zetek körében kitermelte az 
g/tségről. Napjainkban meg ideiglenes értékesítési együtt-
kü!önösen megnövekedett a működésen túl a szervezet-
hitelpolitika jelentősége, hi- szerű horizontális kooperó-
szen a bank nem minden ciót is, részben a viszonv-
a ! f n V ' 5 t e m ? l n a k ' „ s n®,m m ' n " I a 8 0 l S Pénzazegén.vség, rés/,- k o t n á k e f o l y a m a t t o v á b b i 
ri n to k a t Gvaíu'án° megesík" " * - g y é h e z . 

' lési koordináció, részben pe- Sz. L. I. 

Lenin-
emlék-

bélyegek 

együttműködésre, az együt-
tes erőre. Éppen ezért he-
lyes lenne, ha a még hiány-
zó jogszabályokat is megal* 

hogy ó néhány hitelszegény, 
gyengébb szövetkezet bú-
songva, eredménytelenül tá-
vozhat, várakozhat, mert nerr. 
kapta meg valamilyen beru-
házáshoz a segítséget. 

Felismerték már azt is, 
hogv a kedvezőtlen lehető-
ségeken, adottságokon Is 
változtatni tudnak, anélkül, 
hogy önállóságukat elvesz-
tenék. „Kinőhetik" a mini-
kereteket, változtathatnak 
deformálódott profiljukon, 
ha valamilyen „ügyes társu-
lásba", kooperációba belép-
nek. Régi törekvés az is a 
mezőgazdasági nagyüzemek-
ben, hogy az árutermelést 

| ne a leszűkített fogalom sze-
rint értsék; betakarítják a 
termést és azzal vége. An-

Lenin születésének 100. év- 1 " f i i " k «bb divatozik es he-
fordulója alkalmából ápri- y e K 0 n divatozik az a szem-

K lelet, amelv a termelesi fo-
lyamatot egészen az áru ér-
tékesítéséig, a fogyasztóig 
való eljuttatásig érti. Egyné-

Válaszol az illetékes 

Miért késett 

apri 
lis 22-én 1 és 2 forintos 
névértékű bélyegeket hoz 
forgalomba a posta. 

A bélyegek Zsitva Sza-
bolcs grafikus rajzai alapján 
az Állami Nyomdában ké-
szültek. Az 1 forintos bé-
lyegen Fáizay Pálnak a 
Dózsa György úton álló Le-
nin-szobra látható, a 2 fo-
rintos bélyeg Lenin mellké-
pét ábrázolja. (MTI) 

SE EBÉD, SE TÚLÓRA 
Ebédelni általában min- ügyeleti szervének, mind Mindezt pedig azért kell 

denki szokott, s aki dolgo- pedig munkahelyének — jo- emlegetni, mert a nagy ha.i-
zik. rendszerint a munkahe- gai szerint viszont nemigen sza. meg az. el nem ismerés 
l.yén ebédel. Nemcsak bevál t van listára véve sem itt. sem könnyen kedvét szegheti 
de a megteremtett jó fel 
tételek miatt nagyon elter-

könyörgés — nem szokás 
befogadni az iskolai, óvodai saját példájukat, 
ebéd fogyasztók közé. 

ott. Ha kicsit komikusan is, azoknak, akiknek teljesítmé 
de jól mutat ja ezt a fele- nve nemcsak a szakértelem-

.iedt szokás ez. Alig van másságot a bevezetőben em- tői. de lagalább annyira a 
olyan munkába járó. aki ne lített „ebédtelenség". amely- kedvétől is függ. A jó han-
a z üzemi konyhák főztjét nek igazolására többek kö- gulattól, amely az embernek 
enné. Kivéve a népművelő- zött az újszeged! November szárnyat, az általa vezetett 
ket, akiket — hiába a kérés, 7. Művelődési Központ al- intézménynek jó programot 

kalmazottai tudják felhozni adhat, meg a rossz hangu-
lattól, amelv viszont irányi-

Ami pedig a másod- tót, irányítottat — még ha 
Túlórázni. munkaidejét jára említett „túlórátlansá- egy Intézmény is az — telje-

ilyen és oiyan okok miatt got" illeti, ez még az előb- sen megbéníthat, 
megtoldani, mindenki szo- binél is nagyobb — feltét- Az üzemi étkezés hiányzó 
kott. Nem törvényen túli do- lenül orvoslásra váró — sé- joga? A túlórák el nem is-
log a munkásórák megnyúj- relem. Mert egy gyári men- merése? 
tása. s ahogy illik, a ráadás za jó szívű vezetője még csak Tulajdonképpen nem hiba-
időkre ráadás fizetést írnak el-elfogad kosztosának egv óriások a népművelés rend-
elő bizonyos paragrafusok. más asztaloktól elparancsolt szerének nagv gépezetében. 

Kivéve a népművelőket, népművelőt, ám arra. hogy Nem hibaóriások, ám mégis 
akik — miután annak ide- a kora reggeltől késő estig meglevő gondok. amelvek 
jén a kötetlen munkaidőben végzett munkát a kitöltött létükkel sok esetben akadá-
dolgozók kategóriájába sorol- órák szerint megfizesse, egv lyozzák a munkát. 

gazdája sem tattak — soha egyetlen fii- költségvetés 
lérrel sem kapnak többet az vállalkozik, 
eleve megállapítottnál. 

Két sajátos — netalán: ki-
rívó — példa; két sérelem. 

S egyúttal két olvan téma. mi szállítmány. amelynek 
amelyet most. a régóta be- fogadása. lepakoltatása a 
harangozott, s egvre inkább művelődési ház. központ 
várt népművelési konferencia munkásainak a dolga; hány 

Példák kellenek? 
Hányszor van az, hogy 

már reggel 7-kor befut vala-

Inkább előbb, mint utóbb, 
meg kell szüntetni őket! 

A. L. 

hány vállalat is rájött arra, 
hogv monopol helyzetét nem 
sokáig tarthatja, a termelő-
vállalatok társulásét, köz-
reműködését nem igényli, ha 
kirekeszti őket az értékesí-
tésből. 

Napjainkban nagy lehető-
ségek, ú j szakasz előtt áll a 
mezőgazdaság. A termelőszö-
vetkezetek a társulásokkal, a 
kooperációkkal beláthatatlan 
távlatokat teremthetnek. 
Hasznos és igen eredményes 
vizsgálódásról adtak számot 
tegnap a megyei népi ellen-
őrzési bizottság ülésén, 
ugyanis korábban megvizs-
gálták, jelenleg milyen té-
nyezők fékezik megyénkben 
a termelőszövetkezetek egy-
más közötti, illetve más szö-
vetkezelekkel és az állami 
szektorhoz tartozó gazdasá-
gokkal, vállalatokkal való 
társulások létesítését, külö-
nös teninlettel az élelmiszer-
ipari. illetve áruértékesítési 
tev ékenységre. Arról sem fe-
ledkezett el a népi ellenőr-
zés. hogy megvizsgálja a már 
működő társulások gazdál-
kodását, értékelje, és meg-
állapítsa, hogy a gazdasá-
gosabb tevékenység megva-
lósításához melyek a legal-
kalmasabb társulási for-
mák. Már azzal Is nagy 
szolgálatot tettek, hoRV üs/.-
ízea llí tották a példatárt, 
amelyben feltérképezve meg • 
találhatók a Csongrád me-
gyében és szűkebb pátriánk-
ban. p. szegedi tájban mű-
ködő társulási formák. 

Emellett azonban lényege-
sen több tapasztalattal szol-
gált a felmérés. Mint a vi-

elött nem lehet nem felvet- szor van az. hogy az egyik 
rendezvény nyomainak el-

Nézzük csak ismét az első tüntetésével, meg a követ-
példát! Mint dolgozó ember, kező műsor előkészítésével 
hova is tartozik a népmű- telik el az egész nap: s hány-
velő? Státusza szerint az 11- szor van az. hogv az átsza-

nap 
jut 

letékes tanács illetékes mű- ladgált. áttclefonált 
velődésügvi osztályához, ám után csak éjféltájban 
munkája szerint a rábízott ágyba a terem- és műsor-
..kultúregység" kötelékeibe rendező. 
Kötelességei szerint 
kettős kötődésű 

tehát 
, szám-

adással" tartozik mind fel- seak". 

Bizony, hétről hétre kijut 
néhány ilyen „kettős mű-

Hold helyett hektár 
Érdekes és aktuális témá- Csongrád megye területén 

ról tartott előadást tegnap már áttértek a holdról a 
délután a megyei tanács hektárra. Megjelentek az át-
székházában Bocsa Imre. a számítást megkönnyítő köny-
Mezőgazdasági és Élelmiszer- vec-skék ls. az átszámított 
ipari Minisztérium Országos adatokat pedig közszemlére 
Földtani és Térképészeti Hi- teszik a községi tanácsok 
valalának osztályvezetője. A épületeiben, a közös gazda-
földnyilvántartás ú j rendsze- súgok és állami gazdasá-
rérői. a katasztrális holdról gok pedig a hivataltól kap-
hektárra áttérés kérdéseiről, ják meg az ú j hektár ada-

Mint ismeretes, Szeged és tait. 

a ru 

Automata 

vasaló 

Áprilisi tréfának is rossz A vállalat igazgatójának 
volt. az, ami Bank.v Kálmán- levele végezetül közli, hogy 
néval történt, hogy tudniií- hasonlóképpen kértek elné-
lik a Patyolat nem tisztítót- zést póruljárt olvasónktól is 
ta ki a vállalt határidőre egv udvarias levélben, 
ruhájukat. Erről írt levelet ^ _ _ _ _ _ _ 

ttunkban 
április 8-án közöltük. 

Most megérkezett válasz-
levelében a Szegedi Patyo-
lat Vállalat sajnálkozását fe-
jezi ki a történtekért. Nyá-
ri Mihály Igazgató igy ír; 
„Bánky Kálmnniié (Szeged, 
Üttörő tér 31.) szám alatti 
lakos észrevétele mindenben 
fedi a valóságot, é« nem 
szolgálhat mentségünkre az 
sem. hogy az ünnepeket, 
megelőzően Igen nagy mér-
tékű tisztítási igénnyel je-
lentkezett a lakosság, s ez 
okozta a határidők elcsúszá-
sát. Az ünnepek előtti na-
pokon szinte mindenki tisz-
títási igénnyel rohamozta 
meg vállalatunkat és min-
denkinek az ünnepekre kel-
lett volna a ruha. Ilyen kö-
rülménvek között fordult bi-
zony elő, hogy nem tud-
tunk időben eleget tenni a 
vállalt kötelezettségnek. Ml 
sem szeretnénk, ha egész év-
ben így menne a munka, 
maximálisan igyekszünk biz-
tosítani a határidő betartá-
sát," 

Üj, modern vasalóüzem 
műszaki átadása befejező-
dött csütörtökön a Szegedi 
Ruhagyárban. Az tizemben 
többek között dán gyárt-
mányú karusszel rendszerű 
vasalóprést szereltek fel, 
amely egyszerre 50—80 ki-
sebb ruhadarabot vasal, 
mindössze két munkás köz-
reműködőével. Az ára meg-
haladja a félmillió form'ot. 
Az üzeni egy másik, s egy-
ben legkorszerűbb gépe prog-
ram vezéri essel működik. 
Közvetlen emberi beavatko-
zás nélkül vasalja a ruhát, 
elektromos egységébe be-
táokilták a műveletek sor-
rendjét, ez előírt hőfokot, a 
nyomási időt, az ennek meg-
felelően látja el feladatát. 

Szeged szobrai 
tx 

jj z 

Szegedi szimbólum 
">20.) A Tisza-parti Sellöhaz előcsarnokában látható Vég-

cári Gyula kerámia faliképé. Az alkotast 1962-ben állítót-
iák fel. 

PÉNTEK, 
1870. ÁPRILIS 17. 

* 


