
Vezetőségválasztás 
a jogászszövetségben 
Április 18-án tart ja Buda-

pesten VII. országos küldött-
közgyűlését a Magyar Jogász 
Szövetség. Erre az esemény-
re készülve a szövetség me-
gyei szervezetei is vezetőség-
választó taggyűléseken érté-
kelik az 1965-ben tartott VI. 

küldöttértekezlet óta vég-
zett munkájukat és szabják 
meg ú j feladataikat. A 
Csongrád megyei szervezet a 
József Attila Tudományegye-
tem jogi karának épületébein 
tegnap délelőtt tartotta ve-
izetőségválasztó taggyűlését. 
A tanácskozáson részt vett 
dr. Szakács Ödön, a Legfel-
sőbb Bíróság elnökhelyettese 
és dr. Kovács Lajos, a Csong-
rád megyei pártbizottság 
osztályvezetője is. 

A Csongrád megyei szerve-
zet vezetőségének beszámo-
lóját dr. Horváth Zsikó Lász-
ló ügyvéd, a szervezet titká-
ra ismertette. A három esz-
tendős munka legfontosabb 
eredményeit és problémáit 
részletesen elemző beszámo-
ló és az utána kővetkező 
élénk, tartalmas vita, mely-
ben dr. Szakács Ödön is 
felszólalt, a többi között ki-
emelte, hogy az ú j gazdasá-
gi mechanizmus megvalósí-
tásának körülményei között 
« jogászok szerepe — és 
ennek megfelelően felelőssé-
ge is jelentékenyen megnő. 
Ebbn a helyzetben nagy fel-
adatok hárulnak a jogász 
szövetség megyei, s ezen be-
lül hódmezővásárhelyi, ma-
kói és szentesi szervezetére, 
s 6 szakosztályára. 

A beszámoló és a felszóla-
lások egyaránt hangsúlyoz-
ták, hogy az elmúlt években 
a megyei szervezet munkája 
színvonalasabbá, hatékonyab-

bá vált. Olyan nagyfontossá-
gú rendezvények tanúskod-
nak erről, mint például töb-
bek között az 1966 február-
jában és 67 áprilisában meg-
rendezett jogásznapok. Je-
lentősen növekedett a szer-
vezet taglétszáma is. 1964-
ben 287 tagja volt Csongrád 
megyében a szövetségnek, 
jelenleg 429. A megyében 
dolgozó jogászok nagy több-
sége tehát tagja a szövetség-
nek. 

A feladatokkal kapcsolat-
ban mind a vita, mind a 
beszámoló egyaránt kiemel-
te az elmélet és a gyakorlat 
szakembereinek további szo-
ros együttműködését, vala-
mint többek között az ú j 
gazdasági mechanizmus jogi 
problémáinak kutatását és a 
tagság politikai továbbkép-
zésének fokozását. 

A beszámoló vitája után a 
megyei szervezet megválasz-
totta ú j vezetőségét és 10 ta-
gú küldöttségét az országos 
tanácskozásra. A Magyar Jo-
gász Szövetség Csongrád me-
gyei szervezetének elnöke is-
mét dr. Antalffy György 
egyetemi tanár lett. Elnökhe-
lyettesek: dr. Erdélyi Sán-
dor, a Szegedi Ügyvédi Ka-
mara elnöke, dr. Jáger Lász-
ló hadbíró ezredes, a szege-
di katonai bíróság elnöke, 
dr. Pozsgai István, a megyei 
főügyészség vezetője, dr. Si-
mon László, a szegedi megyei 
bíróság elnöke és dr. Vincze 
Zoltán rendőr-alezredes, a 
BM Csongrád megyei főka-
pitányságának helyettes ve-
zetője. Titkár dr. Horváth 
Zsikó László ügyvéd. Szer-
vezőtitkár: dr. Maróti Lász-
ló. a megyei bíróság helyet-
tes elnöke. 

Hármas Március 15-április 4: 

kölcsön-
húzás 

Az Országos Takarékpénz-
tár március 11-én és 12-én 
Budapesten rendezi az idei 
első békekölcsön sorsoláso-
kat, az I., az V. és a VI. 
Békekölcsön 1968. első fél-
évi húzását 

Hétfőn délelőtt fél 11-kor 
kezdődik. Az X. Békeköl-
csönből 90 400 kötvényre 
24 837 600 forintot sorsolnak 
ki. Kedden először az V. 
Békekölcsönt sorsolják, 

359 700 kötvényre 49 962 800 
forintot utána a VI. Béke-
kölcsön 532 000 kötvényére 
74 067 800 forint jut a sze-
rencsés nyerteseknek. 

forradalmi ifjúsági 
forradalmi megemlékezés, 
felkészülés fórumaivá. 

Színre lép 

A hagyományokhoz híven 
az idén is megrendezik a 
forradalmi ifjúsági napokat: 
március 15 és április 4 kö-
zött számos rendezvényen 
emlékezik a múltra és ké- L{' ' F ' A 
szül a jövőre Csongrád me- QZ / / / t i U O Í C O 
gye és Szeged ifjúsága. 

Mint azt Szögi Béla, a 
KISZ Csongrád megyei Bi-
zottságának első titkára 
szombat délelőtt megtartott 

Üj színfoltot jelent az idén 
az I f j ú Gárda reprezentatív 
színrelépése: március 24-én 
„Vöröskatonák útján"' cím-
mel nagyszabású akadály-

, , ,, . . . , , . versenyen mérik össze tudá-
sajtotajekoztatoján elmondot- s u k a t a g á r d a t a g i a i Csong-
ta, a rendezvénysorozat ösz- rádon. Emellett természete-

lesznek a megye városaiban, 
március 21-én veteránokkal 
találkoznak a fiatalok, már-
cius 30-án a „Ki mit tud?" 
megyei döntőjét rendezik 
meg Hódmezővásárhelyen, 
április 3-án ünnepi taggyű-
lések, csapatgyűlések, ápri-
lis 4-én pedig a fogadalom-
tétel ünnepségei zárják a 
forradalmi ifjúsági napok 
rendezvénysorozatát. 

Barátság" túra 
szeállitásánál arra töreked-
tek, hogy a politikai, a kul-
turális és a sportrendezvé-
nyek együttesen váljanak a 

Kisdiákok víkendje 
Tantestületi viták, szülői tisztika szerint; a középisko-

értekezletek, osztályfőnöki lak nyelvi tagozatain elvét-
munkatervek állandóan ve találni fizikai dolgozók 
vissza-visszatérő témája a gyerekeit, meg hogy idegen 
hátrányos helyzetű tanulók nyelvekre, akár az oroszra 
segítése. Felfedezni a „Hor- sem biztosíthat sok általá-
tobúgy poétáit", magasabb- nos iskola megfelelő előkép-
szintű tudáshoz juttatni fi- zést — elhatározták: idegen 
zikai dolgozók tehetséges nyelvi külön-foglalkozásokat 
gyermekeit, ugyanakkor lé- szerveznek falusi, tanyai is-
pésben vigyázni azokra, kólák tehetséges tanulóinak, 
akiket iskolán kívüli körül- Három intézmény: a Ma-
mények visszavetnek a ta- gyar—Szovjet Baráti Társa-
nulásban — ez a társadalom ság, a Juhász Gyula műve-
érdeke. A módszer kidolgo- lődési otthon és a Radnóti 
zása pedig a pedagógusokra gimnázium összefogásával, 
vár. ötletek, elgondolások anyagi segítségével utaznak 
akadnak. Eredmények is. A be szombat délután, vasár-
tervezés viszont hatásosabb, nap délelőttönként a gimná-
ha hosszútávon gondolkodik, zium speciális oktatásra al-

Ilyen kezdeményezésre in- kalmas nyelvi laboratóriu-
dult a Radnóti gimnázium- mába zsombói, mórahalmi, 
ban alig egy hónapja az ál- szőregi, forráskúti, üllési 
talános iskolások nyelvtan- kisdiákok; alsótagozatosak, 
folyama — oktatáspolitikai felsősök. Az egyik édesapja 
előjellel. Abból a meggon- halász, a másiknak segéd-
dolásbóL hogy országos sta-

Száx javaslat 
Nem maradnak jegyzőkönyvi adatok 

sen még több alkalommal 
hallatnak magukról az i f jú-
gárdisták. 

Ugyancsak újdonság lesz a 
mozgalmi dalok fesztiválja, 
amelyre március 31-én Szen-
tesen kerül sor. A fesztivál 
célja: ismét ráirányítani a 
figyelmet az érdemük sze-
rint kevéssé művelt és be-
csült forradalmi dalokra. 

Diákparlament 
A már hagyományosnak 

számító rendezvények közül 
feltétlenül említést érdemel 
a II. megyei diákparlament, 
amely a középiskolások nagy 
érdeklődéssel várt vitafóru-
ma lesz. Hasonlóképpen a 
hagyományok folytatását je-
lenti majd az az ünnepélyes 
fogadalomtétel is, amelyet 
Szegeden április 4-én rendez-
nek meg, s amelyen mintegy 
3 ezer fiatal sorakozik feL 

Az említett rendezvénye-
ken kívül naponta kerül sor 
kisebb — helyi vagy terüle-

A július 29-én kezdődő 
Világifjúsági Találkozó elő-
készületeiről is tájékoztatta 
az újságírókat Szögi Béla. 
Elmondotta, hogy az előké-
szület jegyében április 23— 
24-én ifjúsági szemináriumot 
rendeznek Hódmezővásárhe-
lyen, július 27—28-án a II. 
Szegedi Ifjúsági Napok al-
kalmával ismét a fiatalok 
nagy találkozóhelyévé válik 
a fesztiválváros, június 9-én 
pedig 150 fő részvételével 
„Barátság" különvonat indul 
Odesszába. A hagyományos 
építőtáborok az idei nyáron 
is nemzetközi jellegűek lesz-
nek: a tervek szerint szov-
jet, NDK-beli, csehszlovák, 
és jugoszláv fiatalok érkezé-
sét várják. Még egy nagy 
érdeklődésre számot tartó 
kezdeményezésről kell hírt 
adnunk: a megyei KISZ-bi-
zottság motoros túrát indít 
a szófiai VIT-re. A „Barát-
ság" nevet viselő túra tagjai 
— 30—40 motorkerékpáros 
— Jugoszlávián át érkeznek 
majd a bolgár fővárosba, s 
ott az ifjúsági találkozó több ti jellegű — megmozdulások- r e ndezvényén részt vesznek, 

ra. Március 15-en megyeszer- ' H o g y a túra minél sikere-
sebb legyen, részvevői hama-

- - r o s a n hazai előtúrákra indul-
nak. amelyek során kellő jár-
tasságot szereznek majd a 
hosszabb távú motorozásban. 

Szegeden a Hazafias Nép-
front nyolc körzeti, négy vá-
roskerületi bizottságát, majd 
ezt követően városi bizottsá-
gát választották ú j já a la-
kosság népes gyűlésein. A 
körzeti és kerületi népfront-
bizottságokat választó gyű-
léseken és a népfront városi 

történő gyorsabb előrehala-
dásunkért. 

0 Konkrétan mire irá-
nyultak az észrevé-
telek? 

— Valamennyi felsorolás-
ra — örvendetesen nagy 
számúik miatt — még vázla-

, . , , , . . . . . . . tosan sem vállalkozhatok. 
bizottságának alataüo ülésén K ü z ü l ü k a O T n b a n szemlélte-kinzel 100 közérdekű javas-
lat észrevétel hangzott el. 
Ezekről és sorsukról lapunk 
kérésére nyilatkozott Hofge-
sang Péter, a Hazafias Nép-
front Szegedi városi bizott-
ságának titkára. 

^ Mi jellemzi a javas-
latokat, észrevétele-
ket? 

— Általában valamennyit 
áthatotta a felelősségérzet. A 

állami és társadalmi szervek 
jobban hangolják össze mun-
kájukat, szervezetten, közö-
sen segítsék és kísérjék fi-
gyelemmel a felsőfokú tan-
intézetek végzős hallgatói-
nak útját. 

— A város szellemi, kultu-
rális életével kapcsolatban 
is jócskán voltak javaslatok. 
Például: Szeged szellemi ka-
pacitásának fokozottabb 
gyakorlati hasznosítása kü-
lönféle társadalmi szakbi -
zottságokban. Javaslat volt, 
hogy a városi tanács tűzzön 
ki irodalmi pályázatot Sze-
ged felszabadulásának 25., 
valamint a Magyar Tanács-
köztársaság kikiáltásának 
50. évfordulójára. Felmerült, 
hogy helyes lenne megalkot-
ni Szeged korszerű, szocia-

város törté 

Mi lesz 
sorsa? 

a javaslatok 

— Nem maradnak jegy-

tésként néhányat kiragadok. 
Ismeretes, hogy a tanácsok 
anyagi eszközei korlátozot-
tak. Hogy a rendelkezési-e 
álló pénzből többek fordít-
hassanak közhasznú célokra, 
több városrész képviselői 
már társadalmi munkát vál-
laltak. Újszegeden például 
az út- és járdaépítésekhez — 
éppen a javaslatok alapján 
— a népfrontbizottság és a 

javaslatok, észrevételek sok- kerületi tanács tagjai társa- jis+a^^érttHce?lésű 
színűek voltak: munkások, dalmi munkát kezdeményez- n € f e t 
szövetkezeti gazdák, értelmi- nek. Mihályteleken is szerepet 
ségiek, háziasszonyok, tár- szánnak a társadalmi mun- fl 
sadalmunk minden rétegé- kának. Jogos igény, hogy a 
nek tagjai nyilvánitottak vé- tanácsok szakigazgatási szer-
leményt a közéleti fórumo- vei a lakosság minden ügyé- . _ 
kon. Ezekben helyet kapott ben körültekintően, az előírt zükönyvbe foglalt adatok. A 
a békemozgalom, a cselekvő határidőnek megfelelően választógyűléseken ott vol-
szolidaritás erősítése a har- járjanak el. Észrevételek lak a városi és a kerületi ta-
coló vietnami néppel Szege- hangzottak el a külső város- nácsok vezető tisztségviselői, 
den. az ország és a város részek áruellátásának továb- akik odafigyeltek az észre-
jelenét. további fejlődését bi tökéletesítésére. Tar ján- vételekre. De ezen túl az 
érintő különféle kérdések. A telepen nagy lakóházépítések államhatalom helyi szervei-

kezdődtek. s ugyanakkor nek hatáskörébe tartozó té-
ezcn a környéken olajkuta- mák ügyében a városi ta-
tások is vannak. Fodortelep nács vezető tisztségviselői és 
egy boltja mostani körűimé- a népfront városi bizottsága 
nyei között nem felel meg elnökségének tagjai Közös 
a követelményeknek. Addig tanácskozást tartanak. Ezen 
is kell valamilyen megoldást mérlegelik a javaslatokat, s 
találni, míg a telepen felépül a lehetőség és a sürgősségi 
a korszerű áruház. A kerti- sorrend szerint a tanács 
leti tanácsok figyelmébe dönt ..tervesítésükről". A gaz-
ajánlották a víz- és csator- dagodó városban sok a köz-

pott az ország és a város nahálózat korszerűsítésének érdekű tennivaló, azonban 
egész fejlődésének őszinte legcélszerűbb folytatását, il- kevés hozzá a pénz. Ezért 
elismerése, nagv metrbecsü- letve a munkálatok, határ- csak fokozatosan léphetünk 

időbeni elvégzésének min- előre. Bizonyos azonban, 
denkori megkövetelését. hogv a jó helyes javaslatok 

— Az ifjúság nevelésének közül egy sem sikkad el, 
kérdéseiben a szülők felelős- azokat az illetékes szervek 
ségének hangoztatása mellett munkájukban hasznosítják, 
tóbben javasolták, hogy aa M, S. 

munkás, a harmadiknak 
kertész, kőműves, tsz-tag, 
művezető. Legtöbbjük gim-
náziumba szeretné majd ad-
ni gyerekét, tanuljon hát 
nyelveket, azzal mindig le-
het kopogtatni. Persze ritka 
lehetőséget kínál a nyelvi 
labor is. Bálint István, aki 
az orosz oktatást vezeti, el-
mondta: az audiovizuális ok-
tatással bizonyos szinten 
virtuóz kiejtést sajátítanak 
el a tanulók, s alig egyhó-
napos felkészültséggel egye-
nesen gimnáziumba is bejö-
hetnének. 

Egyelőre két orosz és egy 
francia tagozatos csoport 
20—20 diákja ül be heten-
ként a Radnóti gimnázium 
nyelvi laboratóriumának fül-
kéibe, negyedikesektől nyol-
cadikosokig. A következő 
tanévre kiterjesztik a „tehet-
ségkutatást" az általános is-
kolák harmadikosaira is, ők 
már korszerű módon kezdik 
az orosz nyelvet. A mód-
szer tehát hosszú távra szót 
Garanciája nem kevesebb, 
mint: biztosan beérik. 

i . 

tartanak, március 16-án a 
szabadkai pionírok Kiszom-
boron adnak kulturális mű-
sort. március 17-én rendezik 
meg a szegedi járás „Ki mit 
tud?" vetélkedőjét Szatyma-
zon, március 18-án a sze-
gedi városi „Ki mit tud?" 
döntőt tart ják meg, március 
20-án fáklyás felvonulások 

Csongrád megye fiatalsá-
gát egyébként előrelátható-
lag 7 fiatal képviseli a nagy 
szófiai találkozón. 

A. L. 

Mennyit költünk 

oontosan 98 észrevétel, ja-
vaslat jelzi azt is, hogv a 
lakosság egyre erősödően 
hallatja szavát a közéletben, 
annak részese. A hozizászó-
rők segítőszándékú monda-
ú j b a n — ha kritikailag vizs-
.álták ig a városiasodás dol-
gait: építési, áruellátási, if-
iúságnevelési stb. fogyaté-
kosságokat —. hangsúlyt ka-

nagy 
lése. A hit és a bizalom a 
párt és a kormánv politiká-
jában. Ennek alapián jelent-
kezett az egészséges türel-
metlenség a munkánk, a kö-
rös cselekvésünk. alapján 

1967-ben az országos 
könyvkereskedelmi forgalom 
846 millió forintra alakult, 
s így az olvasnivalóra köl-
tött összeg 60 millió forint-
tal haladta meg az előző 
évit — jelenti a Kiadói Fő-
igazgatóság statisztikai ösz-
szesítése alapján a könyvki-
adók és terjesztők tájékoz-
tató központja. A számok 
tanúsága szerint terebélye-
sedett a könyvkiadás az el-
múlt esztendőben: 25 ezer-
nél több kiadvány jelent 
meg, együttesen 79 millió 
300 ezer példányban. Együt-
tesen csaknem 48 millió pél-
dányban készült és került 
forgalomba 1967-ben 4714 
könyv. 

1967-ben a kiadványok 
száma 8,4 százalékkal, a pél-
dányszám 9,3 százalékkal 
haladta meg az 1966-os év 
adatait 

Kadosa Idái 
szénái estje 

Kevés érdeklődőt vonzott nen a publikum szokatlan 
Kadosa Pál szerzői estje tartózkodása. Pedig a III. 
pénteken a Tisza-szálló vonósnégyes (ópus 52) úgy 
nagytermébe — s ez elgon- tíz esztendeje Kadosa fon-
dolkodtató. Maga a tény, tos alkotóperiódusának nyi-
hogy a modern magyar mu- tányaként született, s ben-
zsika jobbára csak a köny- ne a kodályi örökség már 
nyűmúfaj csatornáin át csak messziről, sajátosan 
érezheti magát kibiztosítok egyéni, határozott arcélű, a 
tan népszerűnek, nem meg- következetesen exkluzív mo-
lepetés. Elég figyelmeztetőül dernség vállalásán át üzen, 
Bartók Béla vagy Kodály ahol a tájékozódás sem nén-
Zoltán munkásságát felem- dal-invenciókat, inkább Hin-
liteni a század zenéjének vi- d e m i t h Közelségét sejti, 
lagszerte meltanvolt-elismert ,, _ , 
prófétái ma sem élvezik azt H o g y K a d o s a zeneje mit 
a rangot hangversenyeink igényel a világháború előt-
jegypénztáránál, ami vala- t» irodalmunk döbbenetesen 
mi abszolút zenei mércével nyomorszagú lírájából, ke-
már régóta valósan megil- sernyés szájízű poéziséből 
letné őket. A Filharmónia — példa József Attila és 
ilyenkor rendszerint „csaló- Radnóti Miklós verseinek 
gató módszert" alkalmaz: 
egy-egy modern szerzőtől a 
zeneirodalom nagy klasszi-
kusainak társaságában vá-

impulzusa. A II. szonáta pe-
dig időben közeli alkotás 
(1962-ben készült); négy év-
tized munkásságának érték-

laszt darabot, s aki Mo- rendjét, a kamarazene kife-
zarlért vagy Beethovenért 
beül a koncertre, meghall-
gat — és hozzákezd megis-
merni — mondjuk egy Ka-
dosa-művet. 

Ez a szempont most el-
maradt, ráadásul Kadosa 
Pál szerzői estjén nem is a 
„látványosabb" szimfóniák, 
versenyművek közül válo-
gattak, hanem III. vonósné-
gyesét, II. hegedű-zongora 
szonátáját és dalait (József 
Attila, Radnóti Miklós ver-
seire) tűzték műsorra — in-

jezőeszközeinek hangszeres 
tapasztalatát summázza. A 
közreműködő művészek: 
Sziklay Erika (ének) és Szűcs 
Lóránt (zongora), a Kocsis 
Albert—Szabó Csilla szoná-
tapár, valamint a Bartók-
vonósnégyes (Kowlós Péter. 
Devich Sándor, Németh Géza, 
Bolvay Károly) komoly tisz-
telettel, gondos figyelemmel 
muzsikálva vállalták a ke-
veseknek szánható művészi 
feladat hálátlanságát. 

Nikolényi István 
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