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Meghalt 

Lázár József 
Tegnap, szombaton 69 éves 

koraban Szegeden meghalt 
Lázár József, a Szocialista 
Hazáért Érdemrend kitün-
tetettje, a forradalmi mun-
kásmozgalom régi szegedi 
harcosa. 

Lázár József 1925-ben lé-
pett be a pártba. Részt vett 
az agitációs munkában, az 
illegális röplapok terjeszté-
sében. Ekkoriban rakodó-
munkás volt. 1935—36-ban 
reszt vett a kirakodó mun-
kasok sztrájkjában. 1944 áp-
rilisában a szegedi rendőr-
ség őrizetbe vette a társa-
dalmi rend felforgatásának 
kísérlete miatt, azutan rend-
őri felügyelet alá helyezték. 

A felszabadulás után tag-
ja lett a polgárőrségnek, ahol 
örszobabizal miként tevé-
kenykedett. Rendőri szolgá-
latot 1959-ig teljesített, ak-
kor helyezték nyugállo-
mányba. Ezután is — halá-
laig — rendszeresen részt 
vett a kerületi pártszerve-
zetek munkájában. Három 
éve, 1963-ban a Szocialista 
Hazáért Érdemrenddel tün-
tették kL 1970-ben megkap-
ta a Felszabadulási Emlékér-
met. 

Temetéséről később intéz-
kedünk. 

Az MSZMP 
Szeged Városi Bizottsága 

Hétvégi jetentés: 

A tavalyinál előbbre tartanak 
a mezőgazdasági munkákkal 
Október közepén továbbra elvetett növények. A dunán-

is kedvez az időjárás a me-
zőgazdasági munkáknak; 
nem okozott semmiféle fenn-

túli vidékeken azonban ezen 
a téren is minden rendben 
van, normálisan indult meg 

akadást a gyors lehűlés, a a fiatal növények fejlődése. 
hűvösebb időben a gépek to-
vábbra is zavartalanul dol-
goznak a földeken. A mun-

A betakarításon is fenn-
akadás nélkül dolgoznak a 
nagyüzemek. A 2,3 millió 

kákkal lényegesen előbbre holdon termesztett kukorica 
tartanak, mint tavaly ilyen- termésének eddig mintegy 
kor, ezt jórészt azzal magya- felét törték le, s a cukor-
rázzák, hogy idén tovább ja- répánál is nagyjából hason-
vult a mezőgazdaság anyagi- lóan alakult a helyzet. A 
műszaki ellátottsága, de a 
száraz időjárás is elősegítet-
te a betakarítást és a ta-
íajelőkészitést. 

A hétvégi jelentések sze-
rint jól halad az őszi kalá-

napraforgó betakarítása vé-
gefelé jár. 

Az Alföld szőlőtermő vi-
dékein befejezéshez közele-
dik a szüret. A vörösbor-
termő körzetekben —Csong-

szos növények vetése — így rád, Kiskőrös, Hajós és Vas-
tájékoztatott Lukács Béla, a kút határában — leszüretel-
Mezőgazdasági és Élelmezés-
ügyi Minisztérium főosztály-

ték a kadarkát. Most a kö-
vidinka és a sárfehér termé 

vezető-helyettese. A búza sével töltik a préseket. Al-
vetőmagjának több mint fele talában kevesebbet szüretel-
már a földben van, a rozs tek, illetve szüretelnek, műit 
termőterületének 90 százaié- korábban becsülték — a szá-
kát vetették be, s az őszi razságban ugyanis megtöp-
árpa vetése már be is feje- pedtek a szemek, s kevesebb 
ződött A vetőmag minősé- lett a l é t Az utóbbi napok-
gével elégedettek az üzemek ban préselt mustok cukor-
szakemberei, akik csupán azt tartalma viszont elérte a 19 
„kifogásolják", hogy nem —20 fokot is. Így a mennyi-
esett mindenhol elég csapa- ségi veszteséget kárpótolja a 
dék, ezért az alföldi vidéke- minőség: kitűnőek lesznek 
ken eddig csak hiányosan az idei évjáratú alföldi bo-
keltek ki a már korábban rok. (MTI) 

Javítják a falvak ellátását 
A fogyasztási szövetkezetek terveiből 

A fogyasztási szövetkeze- nak munkába állítani a kö- kezet gyártson. Hozzon lét-
r e közös összefogással épí-tek legtöbbször a falvak zeljövőben. 

egyetlen áruellátói. Fejlődé- Hangulatos, sokszor való- tőbrigádot, hogy szakember 
süktől várható tehát, hogy ban irigylésre méltó kisven- és kellő kapacitás hiányá-
a községek lakói meg köny- déglőt nagyon sok közsé- ban ne kelljen évekig várni, 
nyebben hozzájuthassanak günkben találni. Érthető a 
azokhoz az árucikkekhez, törekvés: ahol még nincs, 
amire eppen szükségük van. c t t is legyen. És több étel 
A szövetkezetek legutóbbi szerepeljen az étlapokon! terveznek ilyen építőbrigá-
megyei küldöttgyűlése fog- Azok a családok, ahol az dot. Szerepel a tervékben a 
lalkozott a valóban dicsé- anya is dolgozik, érthetően Patyolat és a Gelka felve-
rendő eredményekkel, de szorgalmazzák, hogy étel- vőhelyeinek gyarapítása, a 

amíg tető alá kerül egy-
egy épület, összesen tíz fo-
gyasztási szövetkezetben 

számba vette a továbblépés hordóban hazavihessék 
lehetséges módozatait is. ebédet. 

az kölcsönzőboltok készletei-
nek felújítása és kiegészíté-

hogy a már meglevők mű-
sze-

A tervekből az tűnik ki, 
hogy erős a szándék a kö-

H. D. 

A mostani gazdasági me- H a komolyan vesszük azt se, de legfőbb törekvésük, 
éhanizmus lehetőségeivel él- a törvényt, hogy a szövet- hogy a mar meglevő)' — 
ve — állapította meg a be- kezet mindenkor a tagok kod jenek az igények 
számoló — törekedniük kell szövetkezete, a hasonló igé- nnt. 
arra a szövetkezeteknek, n y e k kielegitese természetes 
hogy az áru a lehető legrö- követelmény. Ha jol gazdal-
videbb úton jusson el a t e r - kodó áfészek vezetői ezt vetelményekhez igazodó 
melótól a fogyasztóig A nemcsak belátják, hanem bolthalózat letrehozasara, 
másik szempont, hogy való- építenek is rá. Az elsorvadt és a boltok áruval ellátásá-
ban az az áru jusson oda, f a l u s l szolgaltatmpar első- ra A tagokon is múlik — 
amire szükség van. Köz- s ° r b a n i n n e ? r f m

A
é l h J* e l l e "? r z ® követelésükön es 

vetítse is a kiskereskede- Sy í t ó orvosságot. A TÜZÉP- segítő tamogatasukon egy-
lem a lakosság igényeit, ne telepeken kopogtatók igé- aránt hogy a tervek va-
elégedjen meg a sokszor nye sürgeti, hogy néhány lóra váljanak, 
hangoztatott kifogással: betonelemet maga a szbvet-
sajnos most éppen csak ez 
kapható. 

Régóta gond a falu hús-
ellátása, éppen ezért egyre 
sürgetőbb a probléma meg-
oldása. Friss húsért leg-
többször most is a városba 
kell jönniük a vásárlóknak. 
Az eddigi szövetkezeti hús-
boltok igazolják, hogy köz-
reműködésükkel teljesen 
megoldható a probléma. A 
dorozsmaiak hűsfeldolgozó 
üzeme például a körzet 
minden községét el tudja 
látni. A szövetkezeteknek 
tehát mindenképpen hasz-
nos. ha a hálózatok bővíté-
sébe a hasonló feldolgozó-
üzemeket is belekalkulálják. 
„Nyersanyaggal", élő állat-
tal a szövetkezet tagjai 
mindenkor segíteni tudják a 
vállalkozás sikerét. 

Az egészséges konkurren-
cia hozza magával, hogy a 
friss kenyér elfogadható 
minőségben, legalább a sü-
tés napján kerül egyre több 
fogyasztó asztalára. Ügy lát-
szik, a központi elosztás, a 
távolból való szállítás ezt a 
gondot megoldani nem tud-
ta. Kézenfekvő megoldás: 
érdemes ott sütni a kenye-
ret, ahol éppen megveszik. 
Így a pék igazodik az igé-
nyekhez, ügyel a kifogásta-
lan minőségre — hiszen a 
szövetkezet gazdái a fo-
gyasztók —, és olyan vá-
lasztékot kínál, amilyet a 
vevő keres, ö t szövetkezeti 
sütőipari üzemet szándékoz-

Képernyő 

Riport az egyetemről 
Amikor dr. Márta Ferenc Márta Ferencet szólaltatta 

akadémikus, az MSZMP KB meg, hanem egyebek között 
tagja, a József Attila Tudo- dr. Ágoston Józsefet, a me-
mányegyetem rektora a fizi- gyei pártbizottság titkárát és 
kai dolgozók tehetséges gye- Sz. Simon Istvánt, a Dél-
rekeinek továbbtanulásáról, magyarország főszerkesztő-
annak segítéséről szólt a helyettesét is. Kár, hogy a 
Magyar Szocialista Munkás- szerkesztő-riporter. Regős 
párt X. kongresszusán, olyan István éppen a címben fő-
társadalmi programot fogai- g a l m a z o t t lehetőségek ala-
mazott meg. melyről az ö . . . . . . . 
utóbbi években nemcsak vi- P ° s a b b folkerdezeserol feled-
tatkoztunk, érveltünk eleget, kezett meg. 
de tettünk is érte valamit 

Hz ifjúság nevelése: 
társadalmi feladat 

Áz ifjúság türelmetlen, de hajlamos a valódi 
értékek megbecsülésére 

Tudományos életünk egyik 
jelentős képviselője dr. Pet-
ri Gábor professzor, az El-
nöki Tanács tagja, ország-
gyűlési képviselő, a Szegedi 
l-es számú Sebészeti Kli-
nika igazgatója, nemerak 
gyógyít, kutat, hanem az if-
júságot is neveli. Több or-
vosgeneráció nőtt már fel az 
irányítása alatt. Közvetlen 
kapcsolata a fiatalsággal le-
hetőséget nyújt az ifjúság 
életének, problémainak és 
eredményeinek jobb megis-
merésére. Interjúsorozatunk-
ban hozzá is intéztünk kér-
déseket. 

l r J H 

"t"!Ém 
ha-

detes, mert az emberi együtt-
élés szabályai végső soron 
az egymás kölcsönös tiszte-
letén alapulnak. Ami sérti az 
emberek kölcsönös megbe-
csülését, az társadalmilag 
nem veszélytelen. Ebbe a 
kategóriába tartozik az anya-
gi javaknak, a materiális jó-
létnek a túlértékelése, a sok-
szor aggzályosan éles pozí-
cióharc is, általánosabban, 
bizony még csak nem is lep-
lezett önzés. Nem valami 
„spártai" erkölcsre gondolok, 
még kevésbé a képmutató 

ti „általános műveltség' ,,— ,. . 
mis illúziójára gondolok, ^«emeremre , csak arra, 

. . . hanem egyszerűen arra, h o g y a n T mindig vi-
KERDES: A szabad ido h o g y p é l d á u l irodalomokta- szonozzak jóval, de a rosszat 

növekszik. Mit kellene ten- t a g b a n a későbbiek során bizonyosan nem. 
ni ertelmes íelhasználá- n e m pótolható hiánvok ke- fiatalsag tudományos 
sára? letkeznek. Voltaképpen a felkészültségé olyan, mint 
VÁLASZ: Azt hiszem, világirodalmi műveltség f ^ J ^ L * , !2 í íL . .2 k **! . i 

hogy egyetemes, az ifjúság alapjait is, akárcsak az 
minden rétegére és korcso- iránta való érdeklődést, 
portjára érvényes választ egészen fiatal korban kell 
nem lehet, de nem is volna lerakni. Ebben a tekintet-
helyes adni. A szabad idő ben még az egyetemi hall-
egy részét például minden- gatóságnak is sok a pótolni 
képpen pihenésre és az valója. Azt mondhatnám, 
egészség ápolására volna hogy nemcsak az a kérdés, 
célszerű fordítani. Ebben az hogyan lehet a szabad időt Azonban oktatási es pedago-
is benne van, hogy eleget hasznosan eltölteni, hanem g l a i módszereink is bőven 
kell aludni, és az is, hogy tán még inkább az. honnan rászorulnák a javításra 
a szabad időt, amennyire lehet elvenni a szabad időt. Rusznyák professzor nehany 
csak lehet, szabad levegőn „ . . . . . . nappal ezelőtt Szegeden tar-
kívánatos eltölteni. Hogy ez J S * 8 ® * 8 ' ®?k t o " előadása világosán rá-

ember kerül ki a kezealol. mutatott ezekre a felada-
Milyennek ítéli meg ezek tokra. Végső soron az okta-
világnézeti, szakmai-tudo- tás, az oktatók és az okta-
mányos felkészültségét, s tottak együttműködésén kell. 
mit lehetne tenni a haté-

rendszerünk lehetővé tesz. 
Annyi bizonyos, hogy pél-
dául az egyetemi fiatalság 
egy része a tanulmányévei 
alatt kevesebb lelkesedést ta-
núsít, mint ami az egyetemi 
felvételi kérelmekből kiol-
vasható volt annak idején 

kirándulás-e vagy sport, az 
elsősorban a helyi adottsá-
goktól függ. Szegeden ebben 
a vonatkozásban a Tisza 
adta lehetőségeket nem 
használjuk ki kellőképpen. 
Sokkal többet kellene tenni 
azért, hogy az evezés tö-

megye ifjúságának mai 
közérzetéről? 
VÁLASZ: Bármennyire 

Igaz, a felsőoktatási intéz-
ményeinkbe kerülő munkás-
paraszt származású gyerekek 
száma csökkent az elmúlt 
időszakban — a szegedi 
egyetem 1969 hallgatójának 
azért 40 százaléka, ami nem 
utolsósorban az itteniek erő-
feszítéseit igazolja. 

Lehetőség és valóság cím-
mel közöl riportsorozatot a 
televízió, melynek péntek 
esti adása a József Attila 
Tudományegyetemre kalau-
zolta el a nézőt. A Csányi 
Miklós rendezte riportfilm 
nemcsak az érintett fiatalo-
kat. valamint a kallódó te-
hetségek felkarolásának 
szükségességét hangoztató dr . 

Nem mindennapos ese- egyetem bölcsészkarán, majd 
mény színhelye volt a Ma- ösztöndíjasként a párizsi 
gyar Tudományos Akadémia: Sorbonne-on folytatta tanul-
88 esztendős társadalomtu- mányait. 
dós szerezte meg a filozófiai Kislégi professzor tudo-
tudományok doktora fokoza- mányos munkássága széles 
tot. skálát ölel fel: a polgári ra-

, , . . , . , , dikalizmustól a szocialista Kislég! Nagy Denes, a Pe- í o r r a d a l o m e l e m z é s é i g ter-
csi Jogtudományi Egyetem jed> és figyelemre méltó jo-
nyugalmazott tanára pálya- gi. közgazdasági, pszicholó-
futását még a század ele- giai és szociológiai stúdiumo-
jen kezdte. A budapesti kat foglal magában. 

hogy alapuljon. Mindegyik 
konyább oktatas-nevelés függ a másiktól. Aki a má-
érdekében? s ikat bírálja, annak a sajat 
VÁLASZ: Bizony erről portáján is kell sepernie, 

megsporttá fejlődjék, hogy sokat lehetne mondani. Az Ügy gondolom, hogy a fo-
több legyen a csónakház és ifjúságnak az a része, lyamatban levő oktatási re-
az evezős csónak. Bizonyá- amellyel én szorosabb kap- form megvalósításában rész-
ra érdemes volna hajókiran- csolatban vagyok, világnéze- ben a konkrét lehetóségek-
dulásokat szervezni és álta- ti szempontból bizonyosan bői kell kiindulni, részben 
Iában hozzászoktatni a fia- „.iól képzett"-nek nevezhe- időszerű levonni a szükséges 
talságot a természet szerete- tó- Hogy a világnézeti okta- következtetéseket abból, hogy 
tére. Egyáltalában nem a tás-nevelés milyen mélyre felsőoktatási intézményeink 
versenyszerű sportolás érde- hatolt, azt valójában majd első számú feladata a szak-
kében szólok, azonban ha akkor tudjuk meg, amikor emberképzés. A kutatás nem 
az úszás tömegsport volna a kezünk alól kikerülő fia- az oktatás alternatívája, ha-
Szegeden, akkor a város fia- talság felelős beosztásba nem egyik legfőbb forrása és 
talsága a hazai úszósportban kerül. Ha csak arra néz az pillére. Nem könnyű fel-
is bizonyára nagyobb szere- ember, hogy magas tisztsé- adat a könnyen megíogal-
pet játszana. Ebben a tekirí- Kékben ma is a 40 év körű- mazható elveknek az élő 
tetben Szeged és általában l i e k nagy száma dolgozik, gyakorlatba való következe-
a folyómenti városok lehe- méghozzá kitűnően, akkor tes átültetése, 
tőségei távolrql sincsenek derűlátóan gondolhatunk a KÉRDÉS: Milyen diag-
kihasználva. jövőre. Ugyanakkor kár vol- nózisl állapítana meg a 

Sok iel arra mutat, hogv 113 tagadni, hogy nem ritkán 
a fiatalság nehezen tudja tapasztalt nyegleség és há-
kielégíteni a szórakozásra nyavetiseg, amelyet persze 
való igényét. Ügy látszik, bizonyos életkorban érthető-
hogy ez egy jelentős rétegre n e k . v a Sy majdnem termé- restellem is, nem tudnék a 
vonatkozóan a társas életet szetesnek lehet tekinteni, megye ifjúságára vonatkozó 
a táncot illetve a két nem- kellemetlen érzéseket kelt különleges felvilágosítással 
beli ifjúság együttes időtől- a z idősebbekben. Bármilyen szolgaim. Ha egyáltalán va-
tését jelenti. Azt hiszem bosszantó is ez esetenként, lamilyen általánosítás meg-
hogy megfelelő ifiúsáei szó- valószínűleg azoknak van engedhető, talán csak any-
rakozóhelvek létesítésével igazuk. akik azt hiszik, nyit mondhatnék, hogy az 
gondoskodni kellene arról h o g y amikor szükség lesz "Juság a dolog termeszeté-
hogy ez az érthető igény ci- r á - akkor ugyanezek a fia- n é l fogva türelmetlen, szi-
vilizált körülménvek között tel°k majd éppúgy megáll- vesen venné kívánságainak 
legyen kielégíthető Egészem iák a helyüket, mint a ko- gyors teljesülését, nem tisz-
más kérdés az hogy az rábbi nemzedékek. Tisztában t e l i túlságosan az idősebb 
előbbi igény jogosultságának k e l 1 l e n n i a v v a l , hogy bizo- életkorúakat, de hajlamos a 
elismerése mellett jó volna n y o s áramlatok, divatok nem valódi értékek megbecsülé-
a szórakozás iránti kívánal- respektálják sem a földraj- sére. A fiatalok nem szeret-
makat legalábbis részben a zi> s e m a politikai határo- nek visszanézni, de ki nem 
színházak, a hangversenyek kat és az ellenszenves je- mondva lényegében tisztá-
látogatása és mindenekelőtt l e nségeket legfeljebb türel- b a n vannak vele, hogy na-
az olvasás és önművelés m e s e n gyomlálni érdemes, gyon sok minden történt és 
irányába tereli. Amikor egy- n m Pedig különösen felhá- készül történni az érdekük-
felőí az iskolai versenyek, horodni miattuk. 'A magam ben. Azt is jól tudják, hogy 
a „Ki mit tud?" és hason- részéről pl. nem lelkesedem kova tartoznak és túlnyomó 
ló vetélkedők alkalmával a 2 0 é v e s f i ú k szakálláért, többségükben olyan irány-
néha meglepődve, de mindig v a g y hosszú fürtjeiért, de ban érzik elkötelezve magu-
bizonyos büszkeséggel álla- a t T a gondolok, hogy Kos- kat, mint ahogyan azt mi. 
pítjuk meg a fiatalok kivá- s u t b n a k is Széchenyinek is idősebbek szeretnénk, 
lóságát egy-egy területen v o l t szakálla, és sohasem Az ifjúságról való intéz-
Ugyanakkor azt is észre kell Í u t o t t eszembe például II. ményes társadalmi gondos-
vennünk hogy műveltsé- Rákóczi Ferencet hajviselete kodásnak és az ifjúságba ve-

miatt huligánnak minősíte- tett bizalomnak kiemelka-
ni. dően szép dokumentuma a 

Egyetlen dolog van, amely közelmúltban hozott törvény, 
engem aggaszt — nem rész- A következőkben ennek a 
letei, hanem távolabbi kö- végrehajtásán kell fáradoz-
vetkezményei matt: egyes ni. és az ifjúsággal íolyta-
felszínes jelenségek, mint pl. tott vitákkal nem érdemes 
az utcán, a nyilvános helyi- azt a hamis látszatot kelteni, 
ségekben csillapíthatatlanul mintha ma a társadalomnak 
folytatott rádiózás, a most több indokolt gondja volna 
terjesztett kis golyók kele- a fiatalok miatt, mint bár-
peltetése és tán még inkább mikor a múltban. Az idő-
a nemek közötti kölcsönös sebbek egy időben élnek a 
vonzalomnak a nyílt utcán fiatalsággal és mindegyik-
mindennapos exhibicionista nek a maga módján és he-
nyilvánítása voltaképpen azt 'vén kell beleilleszkednie a 
fejezi ki, hogv a fiatalok egy társadalom egészébe. A fel-
része tüntetően közömbös- nőttek társadalmának nem 
nek mutatja magát aziránt, feladata „udvarolni" az if-
hogy másoknak mi kelle- jóságnak, de annál inkább 
mes, vagy kellemetlen, mi azt nevelni, képezni, és fő-
sérti az ízlésüket. Ez a szo- ként bízni az ifjúságban is, 
ciális magatartás — nem meg önmagában is — fejezte 
részletei, hanem végső tar- b e nyilatkozatát Petri pro-
talma miatt kévéssé örven- fesszoc. 

günkben helyenként fájdal-
mas hézagok vannak. Itt 
nem a régi fogalmak szerin-
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