
Erőmüvek is ' Újjárálaszlotiák 
kapnak nyáron a Magyar Jogá*s Szövetség 
földgázt 

A Nagy alföld különböző 
vidékein feltárt gazdag föld-
gázkészletek hasznosítási 
programjának fő célja a la-
kosság ellátása gazdaságos, 
füstmentes tüzelőanyaggal. 
Ezenkívül — mint ismeretes 
— néhány vidéki, Budapes-
ten pedig egész sor ipari 
üzemet is bekapcsolnak a 
földgázhálózatba. 

Az Országos Energiagaz-
dálkodási Hatóság, valamint 
wz Országos Kőolaj- és Gáz-
ipari Tröszt tervei szerint a 
nyári feleslegeket erőmű-
veknek adják át eltüzelésre. 
Orosházán azzal kísérletez-
nek, hogy a Pusztaföldváron 
levegőbe menő, nehezen égő 
-széndioxidos földgázt a hely-
beli erőmű kazánjaiban el-
tüzeljék. Több más erőmű-
ié t is előkészítenek földgáz-
tüzelésre, így e'.sők között a 
Szegedi Erőművet, s ott az 
iiilési földgáznak <) városi 
gázmű ellatása után fenn-
maradó részét használják fel. 
Borsod megyében Tiszapal-
konyán kívül a Borsodi Hő-
erőművet vették számításba. 
A jövő nyárra meg akarják 
teremteni a lehetőséget ezek-
nek az erőműveknek föld-
gáztüzelésre való átállására. 

Néhány nagy gyár idősza-
kos, vagy teljes földgáz-ellá-
tásáról is szó van. A kar-
doskút—dunaújvárosi távve-
zeték a teljesen földgáztüze-
lésre áttérő Dunai Vasműn 
kívül, a vezeték meghosz-
szabbításával a Péti Nitro-
génműveknek is ad majd 
nyaranta földgázt nitrogén-
műtrágya gyártásához. Jövő-
re a szolnoki Tisza menti 
Vegyiművek is megkezdi a 
földgáztüzelést. A Kohó- és 
Gépipari Minisztériummal 
ugyancsak tárgyalnak. (MTI) 

m egy? i elnö k ségét 
Tegnap délután tartotta 

meg a Magyar Jogász Szö-
vetség Csongrád Megyei Szer-
vezete küldöttértekezletét 
Ezen nagy számban vett 
részt megyénk jogásztársa-
dalma. 

Dr. Agai Dezső egyetemi 
docens elnöki megnyitója 
után dr. Anlalffy György 
tanszékvezető egyetemi ta-
nár, az MJSZ megyei szerve-
zetének elnöke tartotta meg 
a vezetőség beszámoló jelen-
tését. Hangsúlyozta. hogy 
nugyjelentőségűek a kor-
mányzatunk közelmúltban 
megjelent jogpolitikai irány-
elvei. melyek a szocialista 
törvényességet is erősítik, 
Ebben kifejezésre jut, hogy 
egységes szempontok érvé-
nyesüljenek a jogalkotásban 
és a jogalkalmazásban egy-
aránt. melyek pártunk poli-
tikájának alapvető célkitű-
zéseit tükrözik. A megye 
jogászértelmisége — mondot-
ta — aktív részese volt azok-
nak az országszerte lezajlott 
nagyjelentőségű tanácskozá-
soknak. melyeken megvitat-
ták jelentősebb jogalkotása-
inkat. Főként a bűnözés 
megelőzéséről, a bűntető el-
járás időszerűségéről, a tár-
sadalmi és az egyéni crdek 
összhangjáról tartott vitaülé-
seket kell kiemelni, ahol az 
elméleti és a gyakorlati 
szakemberek rendkívül sok 
közérdekű kérdésben foglal-
tak el egységes álláspontot. 
Részletesen elemezte az elő-
adó a különböző tudományos 
előadóülések és az egyes jog-
területek problémáival fog-
lalkozó szakosztályok gondos 
munkáját. Ezt hasznosan 
egészítette ki az a felvilágo-
sító és nevelő munka, ame-
lyet a tagság igen sok me-
gyei termelőszövetkezetben 
fejtett ki. 

A beszámolót termékeny 
vita követte. Felszólalt dr. 
Kemenes Béla, a József At-

tila Tudományegyetem dé-1 
kánja, dr. Szántó Elemér | 
megyei bírósági tanácselnök, , 
dr. Szentpéteri Imre makói 
jaiásbírósági elnök, dr. Koy | 
Tibor közlekedési ügyész, dr. I 
Szemző Miklós hódmezővá-
sárhelyi ügyvéd és dr. Ara-
esi Alfréd hódmezővásárhe-
lyi városi tanácsi főelőadó. 
Katona Sándor országgyűlési 
képviselő, a Hazafias Nép-
front Csongrád megyei Bi-
zottsága titkárának, és dr. 
Kovács Lajos megyei párt-
bizottsági főelőadó felszóla-
lása után dr. XJjlaki László 
a Központi Döntőbizottság 
elnöke a Magyar Jogász 
Szövetség Országos Elnöksé-
ge nevében szólalt fel. 

A tagság ezután megvá-
lasztotta a megyei szervezet 
új vezetőségét. Elnökké is-
mét dr. Antalffy György pro-
fesszort. elnökhelyettesekké 
pedig dr. Jáger László alez-
redest, a Szegedi Katonai 
Bíróság elnökét, dr. Simon 
Lászlót, a Szegedi Megyei 
Bíróság elnökét és dr. Vin-
cze Zoltán alezredest, a BM 
Csongrád megyei főosztályá-
nak helyettes vezetőjét, míg 
titkárrá dr. Horváth Zsíkó 
László ügyvédet, szervező 
titkárrá dr. Maróti László 
szegedi Megyei Bírósági el-
nökhelyettest, oktatási fele-
lőssé dr. Bárdosi Istvánné 
ügyészt, gazdasági felelőssé 
dr. Jeddi Károly ügyvédet 
választották meg. Sor került 
továbbá a megyei elnökség 
tagjainak és a Magyar Jo-
gász Szövetség országos köz-
gyűlése küldötteinek megvá-
lasztására. 

Irodalmi kirándulás Szegedre 
ítyty szentesi szaUUfa. HpUvánto ülése 

A tanteremben rögtönzött 
színpad: ket öreg katedra 
tg> másra rakva. A színpa-
don 20 úttörő, egyenruhaba 
öltözött, fehér inges, piros 
nyakkendős gyerek, fiúk, lá-
nyok vegyesen. Izgulnak, 
kipirosodott arccal várnak 
az előadás megkezdésére. A 
díszlet: két hatalmas méretű 
fénykép: jobboldalt Mik-
száthé, baloldalt Gárdonyié. 
Közöttük tabló, tele szegedi 
fényképpel. 

Idő: péntek délután, négy 
óra. A színpadot, a díszle-
tet és a gyerekeket egyelőre 
könnyű, zöld függöny vá-
lasztja el a közönségtől. A 
gyerekektől, felnőttektől, u 
szülőktől és a tanároktól, 
akik azért jöttek ide. a szen-
tesi Petőfi utcai általános 
iskolába, hogy végignézzék 
és meghallgassák az iskola 
Vll. osztályos tanulóiból ala-
kult irodalmi szakkör be-
mutatóját, nyilvános szak-
köri ülését. 

Szeged éd a ina.gy.at 

itödaiöm 

Amikor felmegy a füg-
göny, helyesebben amikor 
két ügyes gyerek széthúzza, 
a kis szanpad hátterében, a 
díszletek felett megjelenik a 
felirat, amely a bemutató 
témáját jelzi: Szeged és a 
magyar irodalom. A Petőfi 
utcai általános iskola hete-
dikes tanulóinak irodalmi 
szakköre Pék Józsefné ta-
nárnő vezetésével ebben a 

Az első magyar nyelvstatisztikai 
automata 

Kétszáz játékterv érkezett 
az O K I S Z pályázatára 

A Budapesti Műszaki 
Egyetem híradástechnikai 
tanszékén elkészült az első 
magyar nyeivstatisztikai au-
tomata, amely hamarosan 
megkezdi működését a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 
Nyelvtudományi Intézetében. 
Dr. Kozma László egyetemi 
tanár, az alkotó kollektíva 
vezetője elmondta: 

— Számításaink szerint a 
nyelvstatisztikai automata 
egy óra latt száz ember napi 
munkáját végzi el, s a fá-
rasztó, hosszadalmas műve-
leteket rendkívül gyorsan, 
pontosan bonyolítja le. A gép 
egyidejűleg több szempont-
ból is beható vizsgálat alá 
veszi a kiválasztott szöveget, 
s adatai nagy segítséget nyúj-
tanak egy-egy bíró, költő sa-
játos stílusának, szóhaszná-
latának meghatározásához. 

— A szemre bonyolultnak 

tűnő automata üzemeltetése 
meglehetősen egyszerű. A 

vizsgálandó szöveget gép-
távírón lyukasztószalagra 
kell írni, így a gép elektro-
mos szerkezete „leolvassa" 
s ezzel párhuzamosan rög-
zíti is a feldolgozásra váró 
szövegrészt. Az automata 
egyidőben 80-féle vizsgálatot 
tud elvégezni, egyebek kö-
zött válaszol arra, hány be-
tűből áll a szöveg, milyen 
a szavak átlagos hos6za, 
megállapítja, hogy egy vers-
ben, vagy prózai írásban me-
lyek a leggyakrabban elő-
forduló szavak. Az automata 
segítségével akár arra is vá-
laszolni tudunk, milyen han-
gulatban írta a szöveget a 
szerző. A gép ugyanis pilla-
natok alatt kimutatja, hogy 
a vizsgált részben hány ma-
gas, illetve mély magán-
hangzó fordul elő — ebből 
azután könnyen következtet-
ni lehet a hangulatra, ke-
délyállapotra, amely az írás 
születésekor a szerzőt jelle-
mezte. (MTI) 

Pénteken Kelenhegyi Emil, 
az OKISZ elnökhelyettese 
tájékoztatta a sajtó képvi-
selőit a játékgyártásról és az 
OKISZ-nak a politechnikai 
játékok tervezésére meghir-
detett nyilvános pályázatá-
ról. A beérkezett 200 ötlet 
közül negyven pályaművet 
tartanak sorozatgyártásra al-
kalmasnak és huszonnyolcat 
összesen 70 000 forint pálya-
díjban részesítettek. A há-
romlépcsős rakétától a sálszö-
vő kistakúcs elnevezésű já-
tékig sok érdekes pályamű-
vet küldtek be. A legtöbb 
közülük a kor szellemének 
megfelelő elekl romos és 
elektronikus játék, amelyek 
szórakozást nyújtva az elek-
tromos áram keletkezésétől 
egészen a tranzisztoros rá-
dió, a lemezjátszó, a morse-
berendezés, az ébresztő és 
riasztókészülékek elkészíté-
séig sok hasznos ismeretet 
adnak az elektronika iránt 
érdeklődő fiataloknak. A 
gyerekek formatervező érzé-
két és kézügyességét fejleszti 
a Jura jeligéjű játék, 
amellyel az ötvösmes térsé-
get sajátíthatják el. A kis-
lányok részére is akad poli-
technikai játék. Az egyikkel 

például bábszínház építhető, 
a gyerekek maguk készíthe-
tik el a bábjátékokat, az ál-
lat- és mesefigurákat, poli-
uretán és műanyagcső hulla-
dékból. Hasznos Játék a sza-
básmintával együtt előre 
nyomtatott kelme, ebből a 
kislányok könnyen varrhat-
nak ruhákat babájuknak. 

A pályázaton nern volt kö-
vetelmény az esztétikai ki-
vitel. s az elfogadott pálya-
művek ezután még formater-
vezésre szorulnak. A szövet-
kezetek felkészültek arra, 
hogy öl-tíz pályamű sorozat-
gyártását a jövő évben meg-
kezdjék. Iparunk évente 
mintegy 300 millió forint ér-
tékű játékot állít elő, a poli-
technikai játékgyártás kiala-
kításával azonban ez az ösz-
szeg elérheti a félmilliárd 
forintot. A politechnikai já-
tékok iránt külföldön is nagy 
az érdeklődés és tárgyaláso-
kat kezdenek arról, hogy bi-
zonyos játéktípusok gyártá-
sával a magyar ipart bíznák 
meg. A szövetkezetek első-
sorban néhány nagy ktsz vi-
déki telephelyének létesíté-
sével kívánja a politechni-
kai játékok gyártását meg-
oldani. (MTI) 

félévben a szegedi irodal-
mat tanulmányozta. A ta-
gok megismerkedtek a sze-
gedi és a Szegeden élt írók 
munkásságával, Dugonicstói 
egészen napjainkig. A szak-
kör most azt akarja bemu-
tatni, hogyan s milyen ered-
ménnyel dolgozta fel a fog-
lalkozásokon ezt a hatalmas 
anyagot. S hogy az előadás 
minél hasznosabb, eredmé-
nyesebb legyen, meghívták 
bemutatójukra a szentesi ál-
talános iskolák irodalmi 
szakköreinek képviselőit, tag-
jait és vezetőit. A nyilvános 
szakköri ülés tehát nemcsak 
egyszerű bemutató, hanem 
tapasztalatcsere is egyben. 

TCátkéft éd tette 

A műsor hangulatos, szí-
nes szegedi körképpel kez-
dixfik. A szakköri tagok rö-
vid, tartalmas ismertetése-
ket mondanak el Szeged 
múltjáról, jelenéről, ipará-
ról, mezőgazdaságáról, tár-
sadalmi és kulturális életé-
ről, külön kiemelve a sza-
badtéri játékok jelentőségét. 
Ezután — még mielőtt a 
tulajdonképpeni irodalmi 
műsor megkezdődne — Bér-
ces Márton tanár vezetésével 
az iskola 9 tagú furulyazene-
kara lép a színpadra. Nép-
dalokat. szegedi népdalokat 
játszanak és énekelnek. 

A gyerekek ügyesek. A 
játék színvonalas, a közön-
ség tapsol. A hangulat jó. 

A bemutató és a tapaszta-
latcsere tulajdonképpeni 
mondanivalója most kezdő-
dik. Változatos formában, 
élénk megoldásokkal, vala-
hogyan úgy, mint egy „fel-
nőtt" irodalmi színpad elő-
adásában, jól kiválasztott 
jellemző részleteket hallunk 
Dugonics, Mikszáth, Gárdo-
nvi. Tömörkény, Móra, Ju-
hász Gyula. József Attila és 
Radnóti müveiből. Az össze-

1 i'tásban mai szegedi köl-
tök is szerepelnek. Risó Bé-
la. Bécs' Ernő ós Papp Latos 
•verseiből mondanak el eev-
egy szemelvényt a tanulók. 

'tada^o-tnitete'.et 

A műsor gyors 

Háztartási újdonság 

Iparunk újabb 
háztartási cikke] 
lepte meg a házi-
asszonyokat: dup-
lafalú, műanyag 
fogantyúval el-
látott tejforraló-
val. Előnye, hogy 
nem fut ki belőle 
a tej. mert a for-
rást sípszóval jel-
zi az edény. Elő-
nye még az új 
háztartási cikk-
nek, hogy bármi-
lyen tűzhelyen 
könnyen használ-
ható. Sorozatgyár-
tását a jövő év 
első negyedében 
meg is kezdik. 

Járay József operaénekest négy és fél évi 
szabadságvesztésre ítélték 

Járay József 1961-től 1964 
júniusáig a devizarendelke-
zések sorozatos megszegésé-
vel 400 000 forintot megha-
ladó összegben követett el a 
devizagazdálkodás érdekeit 

sértő bűncselekményeket. 
Belföldön forint-kifizetése-
ket teljesített, s az ellenér-
téket külföldön ottani valu-
tában vette fel. Ezenkívül 
zugforgalomban mintegy 
140 000 forint értékű arany-
érmét vásárolt, s kicsem-
pészte az országból. Mindezt 
u/.ért tette, hogy külföldön 
személygépkocsikat vásárol-
jon, s azokat az országba be-
hozva busás haszonnal érté-
kesítse. Kilenc autót hozott 
be ilymódon. s volt olyan 
..üzlete" is — a kocsit meg-
vette, eladta, majd vissza-
vette és újból értékesítette 
— amelj'en több mint 60 000 
forintot keresett. 

Az érmék, amelyeket Já-
ray kicsempészett, egy nu-
mizmatikai értékű gyűjte-
ményhez tartoztak,- s Szeré-

nyt László mérnök útján 
kerültek az operaénekeshez. 
A mérnök ugyancsak a vád-
lottak padjára került. Fele-
lősségre vonta a bíróság még 
Szabó Lajost, a nemzeti bank 
volt főcsoportvezetőjét is, 
aki nem járt el kellő körül-
tekintéssel, amikor Járay 
részére értékkiviteli enge-
délyt adott, s tőle pénzt ka-
pott. 

A bíróság Járay Józsefet 
négyévi és hathónapi sza-
badságvesztésre, 20 000 forint 
értékű vagyonelkobzásra, 
Szerényt Lászlót kétévi. Sza-
bó Lajost egyévi szabadság-
vesztésre ítélte. Más vádlot-
tak bár. m hónaptól egy évig 
!erje<jű — nagyreszt felfüg-
gesztett szabadságvesztés-
büntetés! kaptak. A legtöbb 
elítélttel szemben nénzbün-
tetést is kimondott a biróság, 
"zenkívül összesen mintegy 
450 000 forintot kell megfi-
zetniök mint elkobzást pótló 
egyenértéket. (MTI) 

natokban kiderül belőle, 
hogy a százkor nagy gond-
dal, komoiy munkával ké* 
szült a bemutatóra. Mindent 
könyv nélkül mondanak. 
Nemcsak a verseket, de a 
novellákat és a novellarész-
leteket, sőt még a város-
ismertető szemelvényeket is. 
A műsor és a gyerekek sze-
replése egyaránt azt is bi-
zonyítja, hogy a szakkörve-
zető tanárnőnek csakugyan 
si került megszerettetnie a 
tanulókkal a szegedi irodal-
mat. Vagyis: az irodalmat. 
Mert hiszen ebben nem az a 
legfontosabb, leglényegesebb, 
hogy szegedi, hanem az. hogy 
irodalom. Mi persze örülünk 
annak, hogy szegedi ez az 
irodalom, s annak is. hogy 
egv szentesi iskola vállalko-
zott ennek az irodalomnak 
a megszerettetésére. 

A szakkörnek mind a húsz 
tagja dicséretet és elisme-
rést érdemel. Szorgalmasan 
és alaposan dolgoztak; elő-
adásukban alig találkoztunk 
tévedéssel, melléfogással. 
Különösen szépen szerepelt 
Fejér Márta. Lakos Zsuzsa, 
Varjasi János és Staberecz 
Sándor. 

munka, {ö'ytotida 

A bemutatóval természe-
tesen nem ért véget a szen-
tesi szakkör munkája. A 
tavaszi szünet idején kírón-
dvlást terveznek Szegedre, 
hogy mindazt, amiről eddig 
olyan sokat tanultak, vagy 
legalábbis annak egy részét, 
személyesen is láthassák. 
Mefrt"l"!ntik majd a múzeum 
Irodalmi kiállítását, meglá-
togatják azokat a házakat, 
amelyekben a nagv szegedi 
írók laktak, este pedig meg-
nézik a színház egyik elő-
adását. Ezenfelül a szakkör 
— mint a bemutató) utolsó 
részekónt bejelentették — rl-
portpályázatot hirdet az is-
kola tanulói között. A ri-
portban a nyilvános szakkö-
ri ülésről kell a pályázóknak 
beszámolniok. 

Ez a pályázat — akárcsak 
a tegnapi bemutató — biz-
tosan tovább növeli az i r o 

irumban dalom szeretelét az iskola 
oereg. Rögtön az első pilla- tanulóiban. 

Előadó s 
a mai lengyel zenéről 

Vaszy Viktor élménybeszámolója 
az úiságíróklubbau 

Vaszy Viktor érdemes mű-
vész, a Szegedi Nemzeti 
Színház igazgatója, a Magyar 
Zeneművészek Szövetsége 
elnökségének tagja a közel-
múltban 10 napot töltött 
Lengyelországban és részt 
vett a wroclavi zenei fesz-
tiválon. Ezalatt tanulmá-
nyozta a lengyel zenei éle-
tet, megismerkedett a leg-
újabb zenei irányzatokkal. 
Lengyelországi élményeiről 
tegnap este az újságíróklub-

ban Vaszy Viktor nagy ir-
deklődéssel kísért beszámo-
lót tartott. A legújabb zenei 
törekvésekkel kapcsolatban, 

hanglemez-bemutatókkal 
(szemléltetett, hangsúlyozta, 
hogy ezek pusztán kísérletek 
és maguk a szerzők is an-
nak tekintik őket. A lengyel 
zeneszerzők érzik ennek a 
Kifejezési módnak az ellent-
mondásait és szenvedélye-
sen kutatják a kibontakozás 
útját 

Ülést tartott a Filharmónia 

Barátainak Köre 
Tegnap délután a József 

Attila Tudományegyetem rek-
tori hivatalának kis tanács-
termében ülést tartott a Fil-
harmónia Barátainak Köre. 
Az ülésen a hangversenyek 
eddigi tapasztalatairól és a 
jövő esztendei munkáról ta-
nácskoztak. Az ülésen elhatá-
tozták, hogy az 1005. októ-
berében kezdődő évadban a 
nagyzenekari koncerteket — 
a jelenlegi gyakorlattól elté-
rően — közkívánatra nem 
vasárnap délelőtt, hanem 

hétfő este rendezik meg, te-

kintve, hogy vasárnap dél-
előttönként sok más kulturá-
lis rendezvény van. Ekkor 
tartja előadásait például a 
filmmúzeum is. Hasonló okok 
miatt a kamarazenekari kon-
certeket szerdáról péntekre 
helyezik majd át. Az ülésen 
elhatározták azt Is, hogy az 
1065. októberétől a Fogadal-
mi templom orgonáján nem-
csak nyáron, a szabadtéri Já-
tékok idején tartanak kon-
certeket. hanem év közben 
is. Ezeket a hangversenye-
ket beiktatják a filharmó-
nia bérleteibe. 
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