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11 törvényesség elvének 
megvalósulását szolgáló eszközök 

között összhangot kell teremtenünk 
— Ankét az államigazgatási eljárási törvényről — 

Jelentős esemény színhe- lamigazgatási szervek felada- sen nagy figyelmet fordítva 
lye volt pénteken a Szegedi tai teljes és jogszerű megol_ az államigazgatási határoza-
Tudományegyetem aulája, dásanak eljárási szabályok toknak bírói úton történő 

felülvizsgálati lehetőségét 
érintő kérdésekre. 

A nagy érdeklődéssel kí-
sért előadást széleskörű 
vita követte. 

Felszólalt dr. Vas Tibor bu-

Az Állam- és Jogtudományi betarttatása út ján való elő-
Kar, a Magyar Jogász Sző- mozdítása bizonyos — de 
vétség, valamint a Közal- nem leküzdhetetlen — ne-
kalrrtazottak Szakszervezete hézségekkcl jár. A közigaz-
ankétot rendezett az állam- gatási működés szabályszerű 
igazgatási eljárás általános és egyúttal hatékony voltá-
szabályairól szóló 1957. évi nak biztosítása érdekében azt 
IV. törvényről. Az ankétot kell tenni, hogy az eljárási dapesTfegyetemf tanár "dr 
dr. Antalffy György egye- garanciák érvényesítésének L ó r á n t L á s z l ó d i 'Ü J 
temi tanár, a Szegedi Tudo- es a rugalmas, célirányos v é d d f jjriíri Béla dr 
mányegyetem Állam- és Jog- ügyintézésnek a . szempont- F r i s c h m a n n ¿ d g á r ü g yéSzek' ( 
tudományi Karanak dekanja jait megfelelően osszeegyez- d l . D o b o s Bászló és dr Ren-
nyitotta meg. Megnyitójában tétjük olymódon, hogy R i c h B « j a b í r á k d r S z ű c ^ 
hangsúlyozta, hogy a jog ^ t ö r v é n y e s s é g p l v é n e U i'stván egyetemi ' tanársegéd, 

megvalósulását szolgáló d r - Gyimesi Dezső, dr. Sze-
eszközök között a lehető Pesvari Elemer es dr. Szila-
legnagyobb összhangot te- György tanácsi jogügyi 
remtjük meg. előadók, továbbá Pusztai 

Andor, az Állami Biztosító 
Előadásának további ré- Csongrád megyei igazgatósá-

sége különböző mértékben szében Martonyi professzor gának vezetője és dr. Mi-
és különböző formákban hangsúlyozta annak fontos- bályfi László vállalati jogta_ 
valósul meg. ságát, hogy az úgynevezett nácsos. 

speciális eljárási szabályo- Az igen színvonalas vita 
Összehasonlíthatatlanul tel- kat — amelyek egyes eljá- után dr. Beér János buda-
jesebben nyilvánul meg az r ás i mozzanatokra nézve a pesti egyetemi tanár zársza-
egység a szocialista államok törvénytől eltérő módon ren- vával ért véget az ankét, 
jogszabályai között. A szo- delkeznek — összhangba Aláhúzta, hogy az ankét 
cialista államok, s így a mi hozzuk az eljárási törvény célja a meglevő jogszabályok 
államunk jogának elvi egy- rendelkezéseivel. minél tökéletesebb alkalma-
ségét olyan politikai és gaz- Ezek után az általános el- zási lehetőségeinek megvita-
dasági intézmények biztosít- járási kódex egyes rendelke. tása volt. Az ankét kitűzött 
ják, amelyekkel egyetlen zéseivel kapcsolatban felme- céljának megfelelt és igen 
más típusú állam sem ren- rült és az államigazgatás kü- hasznos volt az államigazga-
delkezhetik: a munkásosz- lönböző területein dolgozó tási jog elméleti és gyakor-
tály diktatúrája, a kommu- gyakorlati szakemberek által lati művelői számára egy-
r.ista párt vezető szerepe, a beküldött anyagban szereplő aránt. 

elvi egysége nem minden 
államtípusban jut kifejezésre 
teljes következetességgel. 

Nem hagyhatjuk figyelmen 
kívül azt az engelsi meg-
állapítást, hogy a jog cg y-

szocialista demokratizmus. vitás részletkérdésekkel fog-
A megnyitó után dr. Mar- lalkozott az előadó, különö-

tonyi János szegedi egyetemi 
tanár tartott előadást >Az 
államigazgatási el járás álta-
lános szabályairól szóló 1957. 
évi IV. törvény gyakorlati 
a Ikalmazásának időszerű kér-
dései« címmel. Előadásának 
bevezetőjében kiemelte, hogy 

Dr. Szűcs István 
egyetemi tanársegéd 

az államigazgatási szervek 
eljárásának színvonalát le-
hetőleg olyan magasra kell 
emelnünk, mint amilyen 
nívón a bíróságok eljárása 
mozog. 

Kétségtelen az, hogy az ál-

M i é r t n i n c s 
S a l v u s - v í z ? 

A bükkszéki Salvus-forrás 
szokásos évi karbantartási 
munkálatai technikai okok-
ból a tervezettnél tovább 
tartanak. Emiatt szünetel a 
palackozás is, s így a gyógy-
szertárak és a belkereskede-
lem nem tudja kielégíteni a 
keresletet. A karbantartási 
munkálatok előreláthatólag 
már a jövő hét folyamán 
befejeződnek. Ezután meg-
kezdik a gyógyvíz palacko-
zását. Néhány héten belül 
tehát ismét elegendő meny-
nyiségű Salvus-víz áll a be-
tegek rendelkezésén 

Besurranó tolvajt 
vettek őrizetbe 

Besurranásos tolvajlásért 
őrizetbe vette a rendőrség 
Lőcsei Éva, Szeged, Puskás 
utca 1 és Ipacs Balázs, Sze-
ged, Nemestakács utca 38. 
szám alatti lakosokat. A két 
bűntárs egyik r.ap virradóra 
benyomta Xomlósi Lászlón», 
Szeged, Damjanich utca 11. 
szám alatti lakos lakásának van naponta, 
utcai ablakszárnyait, majd 
azon keresztül belopóztak a 
lakásba és a ruhásszekrény-
ből többszáz forint értékű 
női ruhát szedtek össze a 
sértett pénztárcájával együft. 
Lőcsei Éva egyébként soro-
zatosan követte el a kere-
setszerü kéjelgés bűntettét 
is, valamint egy alkalommal 
súlyosan bántalmazta Nagy 
Ilona szegedi lakost. Lőcsei 
Éva már két esetben volt 
büntetve. Egy esetben kerí-
tés bűntette miatt öthónapi, 
majd . testisértés 
miatt kéthónapi 

KEDVES ÉDESANYÁK. 

FIATALASSZONYOK, LEÁNYOK! 

A világ haladó országaiban a nemzetközi nőnap 
ünnepén kedves, üdvözlő szavak, csokorba kötött vi-
rágok köszöntik az asszonyokat és leányokat. 

Az elmúlt évszázadok során a nemzeti összefo-
gásért, a haza felvirágoztatásáért harcolók között meg-
találjuk a magyar nőket is. Számos példát lehetne 
erre felhozni, de elég. ha Kossuth Zsuzsánna, Hámán 
Katalin, Kállai Éva életére emlékezünk, akik a cse-
lekvő hazaszeretet nagyszerű példáját állították elénk. 

A gyermekeikért, férjeikért aggódó édesanyák j 
tudják igazán átérezni, mit jelent békében élni, m i t ' 
jelent a békét erősíteni. 

ÉDESANYÁK! 
Arra kérünk benneteket, hogy hitvesi és anyai! 

szivetek minden erejével szálljatok szembe az ú j há- [ 
borút akarókkal. 

Neveljétek gyermekeiteket igaz hazafiságra. más [ 
népek megbecsülésére, pártunk iránti szeretetre. 

FIATALASSZONYOK! LEÁNYOK: 
Tekintsétek példaképnek azokat az anyákat, akik 

hazájukat szerető hősöket neveltek gyermekeikből, ' 
akik sok tapintattal, megértéssel boldog életet terem- 1 

tenek otthonaikban és a munkapadok, az íróasztalok 
mellett is megállják helyüket. 

A KISZ Csongrád megyei bizottsága is szeretet-
tel és megbecsüléssel üdvözli édesanyáinkat, a fiatal- ' 
asszonyokat és leányokat. Kívánjuk, hogy jó egész- ' 
ségben, töretlen munkakedvvel végezzék megtisztelő 
feladatukat. 

A KISZ CSONGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁG A. 1 

A KISZ SZEGED VÁROSI BIZOTTSÁG A. 
A MAGYAR ÜTTÖRÖ SZÖVETSÉG 
CSONGRÁD MEGYEI ELNOKSEGE. 

— A ságváritelepi munkás 
családiház-építési akció ter-
veit, makettjeit bemutató ki-
rakat rendezéséved elkészül-
tek. A TÜZÉP Kárász utcai 
kirakatában elhelyezett kis 
kiállításnak számos nézője 

firág helyett 
K e d v e s szokás lünk is. Március 

nyolcadikának reggelén több üzemben, hi-
vatalban virággal, apró-cseprő ajándékkal, 
emléktárggyal lepik meg egy-egy üzem-
ben, hivatalban a nőket. A nemzetközi 
nőnap alkalmával átnyújtott illatos ibo-
lyacsokor, cserép ciklámen vagy csecse-
becse annak a társadalmi megbecsülés-
nek szerény jelképe, amit nemcsak már-
cius nyolcadikán, de hétköznapjaink 
szürke sorozatában, ünnepeink pirosan 
kigyúló fényében is; mindig, minden al-
kalommal kifejezésre kell juttatnunk a 
dolgozó nőnek. Valamikor a nő csak 
élettársa, de nagyon sokszor »termelő-
eszköze«, akár á ru ja volt a férfinek. Uj 
társadalmunkban több: egyenrangú féllé, 
munkatárssá, sőt harcostárssá magaso-
dott, aki, nem egy férfinél többet, áldo-
zatosabbat vállal magára napjaink, hol-
napunk építéséből. 

Nézzük végig az asszonyok, lányok so-
rát a gépeknél, az íróasztaloknál, a föl-
deken. Nem egy közülük szorgalomból, 
fegyelmezettségből, találékonyságból, er . 
nyedetlenségből, szívós kitartásból pél-
dát mutathat az erős férfinak: 

A felszabadulás előtti korszak típusa 
József Attila »Mamája« volt, akiből a 
»kegyeimesék« mosóteknőjének lúgja, a 
tizenötörús mosások robotja sem tudta 
kiszívni a család, az otthon, tehát a 
társadalom, a haza szeretetét. Szinte lán-
goló szívét nyújtotta át, ahogy a szálkás 
asztalra tette esténként gyermekeinek, 
a »Kegyéimeséktől« a kislábosban haza-
hordozo'tt vacsoráját. 

1958-ban már nem jelemzö az, hogy a 
»mama«, a magyar munkásasszony, vagy 
akár a keménykontyú »ángyi«, a paraszt-
asszony, a meseautó rózsaszínű álmával 
éhségét felejteni akaró kis gépírólány a 
társadalom hajójának fedélközére kény-
szerült. Ott áll a kormányrúdnál. Minisz-
tériumot, főosztályt, tanácshivatalt vezet, 
klinikát irányít, terveket készít, ott ül a 
bírói emelvényen. Számára nemcsak a 
szövőszék »kezes állat« ma már, hanem 
az autótól, a villamostól kezdve minden 
gép, szerkezet az, egészen az atomreak-
torig. 

Í-Q a n r i l 07ÍV a m e l y annyira mele-
L.0 a II Ol OZ.1V, gltette azt a kis ütött-

kopott lábaskát a józsefattilai otthon 
asztalán, ma is csordultig tele van jó-
sággal, szeretettel. A társadalmi felelős-
ség, az építés buzgalma, nehézségeink-
kel való birkózás nem akadályozhatja 
meg, hogy szüntelenül áradjon a meleg 
a családra, a férjre, az egész magyar dol-
gozó népre és azon is túl, az egész vi. 
lágra mindenhová, ahol ugyanúgy a mil-
liók jövőjén dolgoznak, vagy a gyarmati, 
színes népek felszabadításán fáradoznak. 

Mert ország-világnak kell elmondani, 
fába, kőbe, ércbe kell vésni, hogy a ma-
gyar dolgozó nő modern típusa nem az 
az asszony — mert akad ilyen is, badar-
ság volna állítani, hogy mindenki erköl-
csi felelősségérzete azonos —, aki a Ság-
vari utcában hat gyereket hagy piszok-
ban. hogy élje maga kérész életét; nem 
a budapesti »Mocsok«, aki halálra 
gyötört emberek kíntól torzult arcára 
köp, hanem az a százezer és százezer 
dolgos anya, akivel reggel hat órakor ta-
lálkozol a villamoson, hogy műszak előtt 
idejében bevihesse gyermekét a bölcső-
débe, és aki olyan ízléssel, gonddal, 
tisztán és csinosan, sőt divatosan öltöz-
teti gyermekét, hogy majd elröpül —. 
ahogy mondani szokták. A mi lázasan 
fejlődő életünk típusa az a másik száz 
és százezer fiatal nő, aki miután leveti 
a fehér, vagy a kék munkaköpenyt, a 

»második műszak« kötényét veszi fel és 
isten tudja honnan, de vesz rá időt és 
gyűjt energiát arra, hogy rendbetartsa 
háztartását, férjét, gyermekeit és az üze-
mi, irodai hétköznapokból át tud menteni 
annyi derűt, hogy bearanyozza az albérleti, 
társbérleti vagy a szoba-hallos lakás min-
den zegét, zugát és biztatást adjon fér-
jének. aki bizony ezt a magatartást, 
készséget sokszor magától értetődőnek 
veszi, figyelemre sem méltatja. Regéket 
mesélünk az egri asszonyokról, a Dobó 
Katicákról, kik századokra menő histó-
riai példát mutattak a hazaszeretetre. 
Sok ezer Dobó Katica volt 1956 novem-
berében Magyarországon, akikben úgy 
sikoltott fel a hazaszeretet, hogy a nem-
zetgyilkos sztrájk első napjaiban oda. 
kiáltották az uszítóknak: Állj! Orszá-
gunkat, hazánkat, társadalmi rendsze-
rünket tesszük sírba, ha nem indítjuk 
meg a gépeket. Mi már végigéheztünk 
egy inflációt, mégegyszer nem akar juk 
ezt megtenni!« A magyar társadalom 
asszonyainak, lányainak igyekezete, aka-
rata nagy tényező az ellenforradalom 
utáni gyors konszolidációnak. 

Hány és hány magyar asszonynak szo-
rult el a szíve, csordult ki a könnye, 
amikor meglátta a Szakiét Szidi-Juszef 
tuniszi falu elleni bombatámadás áldo-
zatairól készült fényképet. Az ártatlan 
iskolás gyermekek holtteste még éleszti 
szívükben az együttérzést minden világ-
rész elmaradott sorsban, szolgaságban 
élő népe iránt. 

Hiába fortyog, kénköves bűzzel 
a Szabad Európa, az Amerika Hangja 
fazekaiban az ellenséges rágalom kotyva-
léka; hasztalan volt a hazai kútmérge-
zők minden igyekezete a magyar, a sze-
gedi aszonyok, édesanyák, változatlan, 
sőt erősödő barátsággal gondolnak a 
szovjet népre. Érthető: a Dugonics-teme-
tőben már régebbi, a Kerepesi-temető-
ben újabb sírok domborulnak. Beszédes 
bizonyítékai annak a nagy áldozatnak, 
amit a szovjet nép fiai hoztak új, a nő-
ket is felemelő társadalmunkért, család-
jaik, családjaink boldogulásáért és a bé-
kéért. 

Európa nyugati egén atombombával 
terhes repülőgépek cirkálnak rendszere-
sen. A tőke keselyűmadarai készek arra. 
hogy a »kegyelmesek« ren "jenek restau-
rálására, a kis íopott, maradékkal telt 
Iábaskák világának visszaállítására bár-
mely pillanatban leszórják halált, pusz-
tulást hozó, családi otthont üszőkké, pi-
rospozsgás, kacagó gyermekeket csont-
halmazzá változtató terhüket. 

A mi évszázadunk, az ú j társadalmi 
rendünk nője, a ma értékeit, a holnapok 
lehetőségét féltve: maga, férje, vőlegénye, 
fia, lánya, tipegő vagy még csak szüle-
tendő gyermeke érdekében, messzehang-
zó hangon kiált a csillogó szárnyú kese-
lyűk és azok dirigálói felé és azzal a 
fáradhatatlan szívóssággal, kitartással, 
amellyel csak az anya képes virrasztani 
egy bölcső felett, őrzi, félti, vigyázza a 
békét. A mai magyar nő típusa: a béke-
harcos nő. 

E gondolatok r S S S S után 
köszöntjük ma, a 

nemzetközi nőnapon, a magyar nőket, 
a szegedi lányokat, asszonyokat. Ezt a 
néhány nyomdafestékszagú sort tesszük 
le ma reggel a frissen takarított szoba 
asztalára, a fonógépre, az üzleti pultra, 
az írógépre, a receptfüzet mellé. Fogad-
iák úgy. mintha az újszegedi üvegházak 
féltet! kincse, a tavasz első virága volna. 
Mert mi olyan szeretettel a d j u k ! . . . 

Németh Lajos 

Ú j j á v á l a s z t o t t á k a I I I . k e r ü l e t i 
n é p I r o n 11) i z o t t sá g o t 

Cfarjanqi hálát rendeztek 
a QiJK óo&dáiai 

A napokban jól sikerült, közis óvodája a Csongrád-
hangulatos gyermek-jelmez- megyei Főkapitányság klub-
bált rendezett a BM nap- jában. A napközi alkalma-

zottai, — Néczin Hajnalka 
vezető óvónő, Csikszentimrei 
Kálmánné és Bokor István-
ná óvónők —, hosszú hete-
ken át készültek a napközi 
kis növendékeivel együtt er-

Közlemény 

Iyett a Szegedi Nyomda Vál-
lalat betűszedői a szöveghez 

__ képest az alábbi értelmetlen 
A Hazafias Népfront Sze- kára a népfront-munka kér- re a nagy napra. A jelmez- j c í m e t szedték ki: »É j ok tá-

ti özöljük olvasóinkkal, hogy lalatra hárít és hasonló hi-
lapunk csütörtöki számában bák elkerülése erdekében 
megjelent cikk címe: »Üj megfelelő intézkedéseket lo-
oktatási rendszert valósítot- ganatosíttat illetékes 
tak meg a szegedi Építőipari v e k k e j 
Technikum pedagógusai« he . 

szer-

ítélték. Bűntársa, Ipacs Ba-
lázs egy alkalommal .íató-
sági közeg elleni .rőszak 
bűntette miatt már nyolc 
hónapi t ült. Most mindket-
tőjük ellen ismé* bűnvádi 
eljárás indult. 

ged, III. kerületi népfront- déseiről és tennivalóiról szó- bál mintegy két és félórás . . 
bizottságát csütörtökön este lott. Hangoztatta, hogv a műsorral kezdődött, melyen ! rendszert 
népes gyűlésen választották népfrontoizottság újjáválasz- énekszámok, népi jelenetek, 
újjá a Petőfi Sándor Műve- tása, ilietve kiegészítése azért mesejátékok tették próbára 
lődési Otthonban. A gyűlé- szükséges, hogy sokrétű fel- a kis szereplők művészi 
sen Alsóváros, Móraváros, adafaikat jobban elvégezzék, képességeit. A legsikeresebb 
Hattyastelep, Mihálytelek ás A beszámolóhoz többen számok a Margaréta-rét cí-

hozzászóltak. Pozsgai Pál mű mesejáték és a kézfogó 
római katolikus plébános Jelenet voltak. Meglepően 
egységes és becsületes mun- s o k y o}1 a maganszám is. 
kára hívta fel a figyelmet Hopehelyke tőrök basa, ka-

tona. tengeresz. cukrász, pe- zolt novella értelmetlenné 

Ságváritelep lakói: munká-
büntette sok, parasztok és érteimisé-
börtönre giek képviselői vettek részt 

A tetszéssel fogadott kul-
turális műsor után Berta 
József, a kerületi népfront-

valósítottak 
meg a szegedi Építőipari 
Technikum gazdaságában«. 

Lapunk pénteki számában 
pedig Sallai Júlia: »Mari« 
cimü novellájának befejező 
részét helyezték el a középső 
rész helyett. Ezáltal a kő-

hazánk. szocialista építé-
sünk érdekében. A hozzászó-

: 

bizottság elnöke nyitotta meg lások után megválasztották 
a gyűlést. Ezután László a kerület száz tagú népfront-
Nándor iskolaigazgató, a ke- bizottságát, majd a 25 tagú 
rületi népfrontbizottság tit- elnökséget. 

reces, rendőr és más jelme-
zekben mondták el kis ver-
sikéjüket a gyerekek. 

A kis szereplők forró si-
kert arattak számaikkal 

vált. 
A szerkesztő bizottság 

ezekért a hibákért minden 
felelősseget a Nyomda Vál-

A »Délmagyarország« 
szerkesztő bizottsaga 

FELHÍVJUK ? 

lapunk olvasóinak fi-
gyelmét, hogy a szom-
bati napokra kért hir-
detéseiket hétfőn és 
iedden adják le a ki-
adóhivatalban. A későb-
bi időpontban leadott hir-
detéseket szombati szá-
munkban helyhiány mi-
att nem közöljük. 

»Délmagyarország« 
Kiadóhivatala 

Szeged, Klauzál tér 3. 


