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Laikus birák a járásbíróságon, 
törvényszéken és a táblán 

Az ignzságügyminiszléri-
nmban "elkészült a bűnvádi 
perrendtartás novellájának 
tervezete. A törvény hatály-
balépésétől kezdve büntető 
ügyekben főtárgyalást a tör-
vényszék nagytanácsa, illet-
ve a járásbíróság kistanácsa 
előtt kell megtartani. 

A törvényszéki egyes bí-
ráskodás megszűnik. 

A kistanács elnökből és két 
ülnökből áll. Az elnököt a 
járásbíróság bíráinak sorá-
ból egy év tartamára a tör-
vényszék elnöke jelöli ki, az 
ülnököket pedig egy hónap 
tartamra a járásbíróság el-
nöke sorsolja ki a külön 
rendelettel kijelölendő ér-
dekkcpvise'eti szervek által 
javaslatba hozott egyének 
közül. Az elnök e minőségé-
ben közhivatalnoknak tekin-
tendő és a birákéval azonos 
büntetőjogi felelősséggeltar-
So'ik 

Három levél 
gyerekektől 

194 írat irunk• Mindenfeli. 
mnnlcaverseny van• Rákosi Má-
tyás minden iskolát újjáépítte-
tett. Szeptemberben az ifjúság 
már az újjáépített iskolákba 
ment tanulni. Az ifjúság szere-
tettei gondol Rákosi Mátyásra, 
akinek fejében megszületett az 
a gondolat, hogy az iskolákat 
újjá kell építeni, hogft a sok 
egészséges gyermek ne járjon 
szennyes, piszkos iskolába, hrC 
nem járjon rendes, tiszta isko-
lába. Ez a gondolat nemcsak 
megszületett fejében. hanem 
végre ts hajtotta. Iskolánk most 
már szép, tiszta és egészséges. 
Vidáman jönnek a gyermekek a 
kitárt szárnyú tiszta iskolába. 
Az ifjúság megköszöni Rákosi 
Mátyásnak, a Magyar Dolgozók 
Pártjának' és még az MNDSz 
asszonyainak is, akik fára-
dalmat nem ismerve dolgoztak 
az iskolákban. 

Harmatos Irénke VII• oszt. 
Köszönjük a Magvnr Dolgo-

sók Pártjának, amit 07. isko-
lánkért t e t t . 

Tavaly még piszkos volt az 
iskolánk. A szünidőben szépen 
kimeszelték és amikor az isko-
lába mentünk, szép tiszta volt 
az iskola. Az ablakokat becsi-
nálták, a padlét beolajoztáfc, 
az ajtókat befestették. Most 
már örömmel jövünk a szép, 
tiszta, csinos iskolába. Vigyáz-
ni is f<j~nnk, hogy amit nekünk 
megcsináltak, szép, rendben te 
tartsuk, fts ezt nekünk a demo-
krácia adta. A Magyar Dolgo-
zók Pár!ja és az MNDSz fél-
t é városi asszonyai segítettek a 
szép, tiszta és rendo3 iskolá-
hoz. Köszönjük is ezt nekik. 

Peeák János 
Hála levél. 
A Magyar Dolgoz, ék Pártja 

vezetőségének, Szeged. 
Kedves Vezetőség! Köszönjük 

mi, proletárgyermekek iskolánk 
helyrehozását. A tantermek, fo-
lyosók tisztításának hozzájáru-
lását is köszönjük. Mi is mun-
kások vagyunk, csak mi az 
őszünkkel dolgozunk a pártnak. 
I n avval hálálom ezt meg, 
hogy vigyázok a faiakra és még 
jobban iparkodok a tanulással. 

Üdvözlet: Kovács Ibolyától, a 
Bzfllén-iskola IIL ieány oszt. 
tanulója. 

A törvényszék nagytaná-
csa elnökből és négy tagból 
áll. A nagytanács elnökét és 
egyik tagját a törvényszék 
elnöke a bírák sorából egy 
évi tartamra jelöli, három 
tagját, az ülnököket a jegy-
zékbe felveti személyek kö-
zül egy hónap tartamára ki-
sorsolja. 

A nagytanács hatásköré-
be tartoznak azok a bűn-
cselekmények, amelyek-
re a törvény 5 évnél 
súlyosabb börtönbünte-
tést irelő, továbbá a saj-
tó utján elköveteti bűn-
cselekmények, a hűtlen-
ség bűncselekménye, 
külföldi fizetési eszköz-
zel elkövetett bűncse-
lekmények, hivatalból 
felhatalmazásra üldö-
zendő rágalmazás és 

becsületsértés. 
Mindkét tanács ítélete ellen 
— egyes kivételektől elte-
kintve — fellebbezésnek van 
helye. Fellebbezés esetén a 
kisíar.ács ítéletét mindig az 
ítélőtábla, a nagytanácsét 
pedig'az ítélőtábla, illetve a 
kúria bírálja felül. A felleb-

bezési tanács öt tagból áll, 
elnökét és két tagját a fel-
lebbezési biróság elnöke a 
birák sorából egy év tarta-
mára jelöli, két tagját pe-
dig az ülnököjc jegyzékébe 
felvett személyek közül há-
rom hónap tartamára kisor-
solja. 

A lervezet rendelkezé-
sei nem érintik; a vizsgá-
latra és egyes nyomo-
zati cselekményekre vo-
natkozó birói hatáskört, 
a fiatalkorúak bíróságá-
nak hatáskörét, a nép-
bfróságnak háborús és 
népeücncs bűntettekre 
vonatkozó hatáskörét, 
az uzsorabfróságl külön-
tanács hatáskörét, to-
vábbá a l 
vedéki 

hatáskörét. 
A rőgtönbiráskodást a tőr-
vényszéknek kijelölt nagy-
tanácsa mint rögtönitélő bí-
róság az érvényben levő jog-
szabályok szerint gyakorol-
ja. Az uzsorabiróság hatás-
körében a törvényszék nagy-
tanácsa, illetve a járásbíró-
ság kistanácsa mint uzso-
rabiróság jár el. 

Szeged 208 ezer forint 
rendkívüli államsegélyt kapott 

Az Országos Tervhivatal 
hozzájárult anhoz, hogy több 
vidéki város rendkívüli állam-
segélyt kapjon. A kétmillió fo-
rintot kitevő Jelentékeny öszr 
szegből Szeged 206 ezer fo-
rint államsegélyben részesül. 
Makó 20 ezer, Szentes 30 ezer, 
Csongrád pedig a legnagyobb 
összegű segélyt, 300 ezerforin-

tot kapott. A városok a segé-
lyeket legnagyobbrészt kislar * 
kiás, szociális berendezések, üt-
és hídépítésre használják félj 
kongresszus által elfo-
gadott határozati Javaslat-
ban az ifjúság helyét köve-
teli az üzemi küzdelmek el-
ső soraiban. 

Hogyan termelték ki a növénpsemes 
telepen a esipősségmenfes 

szegedi paprikái 
>30 métermáraa nemesített 

csipösségmentcs vetőmaggal 
1500 holdon lehet termeim jö« 
vőr© az édes, csipősségmentes 
szegedi paprikát* — hangzott el 
hétfőn a mezőgazdasági tervér-
tekezleten. Még a szegedieknek 
is feltűnt ez a nagy szám, ép-
pen ezért információért a Nö-
vénytermesztő és Növényneme-
sitó Kísérleti Állomáshoz for-
dultunk, ahol ennek az édesne-
mes, csipősségmentea papriká-
nak a kikísérletezéséről sok min-
dent megtudtunk. 

Az előzményekhez hozzátarto-
zik az, hogy a Szeged és Ka-
locsa között évtizedek óta tartó 
versengésben Kalocsának sike-
rült nagyobb paprikatermő te-
rületet művelni, mint Szeged-

Töb.b m u n k á t k é r n e k a szerelők 
Szenet takarítanak meg, csökkentik a hálózati 
energiaveszteséget a villanytelep dolgozói 

D L G Á S Z 
teffitiiesf,tisztit 
R l i t n r t iMoicsóíban vásárolhat 
DUIUI l M a n e t batorrak tárában 
Mikszáth K.-n. 19 sz. udvarban 

A szegedi gázgyár emelet-
magas, tiszta nagytermében, 
a gépek és kapcsolótáblák 
bonyolult világábam sainte 
csöndes dohogással zakatol 
egy alig hat méter hosszú 
gép: az egyes számú turbi-
na. A látogató első pillan-
tásra nem is tulajdonit en-
nek a turbinának olyan 
nagy jelentőséget, pedig ez 
a gyár szive. Ha ez a gép 
leáll, akkor kialszik a vil-
lany, megszűnik az áram-
szolgáltatás nemcsak Szege-
den, de a szegedkörnyéki 
községek egész sorában. Szö-
regen. Deszken, Kiszombor-
ban, Ápátfalván, Magyarcsa-
nádon, Csanádpalotán, Ka-
kasszéken, Dorozsmán, de 
még Hódmezővásárhelyen, 
Makón és a lúdvári szivaty-
tyuknál is. 

Naponta száz mázsa 
szenet takarítunk 

Az elmúlt hetekben a szo-
kásos évi javítást kellett el-
végezni a turbinán. A na-
gyobb javítani valókat Bu-
dapestre küldték, a többit 
itt végezték a villamosmü 
javítóm ühelyénekmunkásai. 
Az egyik napon Schwarz 
Mihály elvtárs, az üzemi bi-
zottság elnöke eléjük állt és 
igy szólt: 

— Elvtársaki Tudják va-
lamennyien, hogy amig ez 
a turbina áll, addig a rosz-
szabb hatásfokú gépeket kell 
használni. Ez pedig napi 100 
mázsával több szénfogyasz-
tást jelent. Minél előbb el 
kellene hát végezni a mun-
kát, hogy ezt a mennyisé-
get megtakaríthassuk. 
Ot nap — őt vagon szén 
Többet nem is kellett 

mondani. A javítóműhely 
minden dolgozója nyomban 
megfogadta, hogy ha a hely-

reállított alkatrészek megér-
keznek Budapestről, akkor 
a kitűzött idő előtt elkészí-
tik a javítást. Attól kezdve 
nyolc óra helyeit tiz órát 
dolgoztak naponta ésí'megfe-
szilelt munkával sikerült is 
őt nappal előbb üzem beállí-
tani az egyes számú turbi-
nát. ötszáz mázsa, vagyis öt 
vagon szenet takarítottak 
meg ezzel az üzemnek, csök-
kentették az önköltséget és 
egyben példát mutattak töb-
bi dolgozótársaiknak is. 

A villanytelep 
szerelőmunkásai 

sem maradtak alul. Már a 
szakszervezeti kongresszus-
ra tett felajánlásukban meg-
fogadták, hogy csökkentik a 
hálózati energia veszteséget, 
amely jelentős károkat okoz 
az üzemnek. Ezeket a háló-
zati viilanyfogyasztásokat — 
amelyek sokszor csak abból 
adódnak elő, hogy egy faág 
ráhajlik a villanyvezetékre 
—, nem mérik sehol az 
árammérők és igy az értük 
iáró pénz sem folyik be. 
Most ezeket igyekeznek mi-
nél több helyen felderíteni 
és a veszteséget a legkisebb-
re csökkenteni. Ezt a fel-

x UrílUáos étseerckérl igen 
magas árat fizet Fischer éksze-
rész. Klauaál-tér 3. 

L n t é z A X tiiziíelyek4 

levesfőző Kov>cs tüzhetyral: tárában 
fistök m m m Szt. Ferenc-ti. 13. 

adatot természetesen napi 
munkájuk mellett végzik el. 

Az elmúlt napokban kü-
lön mühelyértekezlctet is 
tartottak a szerelők. Gál Al-
bert elvtárs, üzemi párttit-
kár szólt itt hozzájuk. Fel-
hívta a figyelmüket, hogy a 
napi nyolc óra munkaidőn 
belül is lehet többletmun-
kát végezni 

Jobban sietek 
a munkával 

Másnap reggel azután 
megtörtént a csoda. Kopasz 
László elvtárs, művezető 
szokás szerint kiosztotta a 
szerelési munkákat, ki hova 
menjen a városban, hol rom-
lott el a vezeték vagy más-
egyéb. Ilyenkor mindig tu-
domásul vették ezelőtt a be-
oszlást, de most egymásután 
szólaltak meg: 

nefc. Bár a kalocsai paprikaknl 
túra korántsem olyan régi, mim 
a szegedi, a kalocsai termelők 
már régóta foglalkoznak a est 
pösségmentes paprika termesz* 
téaével. Viszont a szegedi fok 
defcen egésxen más feltétetek 
állnak rendelkezésre, mint Kar 
tócsán és már az eddigi kísér-
letek során is sikerült iBre, za» 
matra a kalocsainál lényege-
sebben finomabb csöveket ki-
termelni. A kalocsai csipósségs 
mentes paprikának régebben na* 
gyobb is volt a keletje és ép-
pen, mert nem volt csípős, 
könnyebben lehetett elhelyezni. 

A szegedi kísérletek abban 
az irányban folytak, hogy a 
szegedi ízben, zamatban múlja 
felül a kalocsait, ami most máz 
teljes mértékben sikerült is. 23Í 
parcellán folyt az idén a kii 
sérlet. A legeredményesebb 30—> 
50 tövet kiemelik a parcellákbői 
és most ennek a hozamával fű* 
Iyik tovább a kitenyésztés. V 

Nagvaráitu árdrágítás 
és sikkasztás 

a Ligás Ké&ia Rí ná! 
A gazdasági . rendőrség őris 

zetbe vette Biner Alfrédot, a 
Ligno Kémia Bt. ügyvezető igaoi 
gatóját és Kovács Dénesnét, * 
vállalat alkalmazottját. A nyo-
mozás megállapította, hogy Bfi 
nerék nagymennyiségű bányafái 
adtak ei * a megengedett IGA 
forintos ár helyett 210 forintérlL 
a hároméves terv villamosítási 
programja kapcsán pedig más} 
félmillió forintot felvettek ét 
ebből 725.000 forinttal nem tud-í 
nak elszámolni. Megállapította} 
a nyomozás, hogy mindkette® 
a hiányzó összeget saját céí-j 
jaikra költötték. 

LEGÚJABB 
A monarchofasiszta katona-

ság körében napról napra nö« 
vekszik a zűrzavar és a bom-
lás. .Az athéni kormány csapatai 
nem akarnak tovább harcolni 
testvéreik ellen. Egész sor tá-

— Én el tudok menni m é g ! b o r n o f c o t 'elmozdítottak helyé-
több helyre is. Kérek t ö b b . ^ J ^ ^ ^ t 
munkát. 

— Majd jobban sietek a 
munkával és másutt is vég-
zek még javítást. 

Mindenki jelentkezett vé-
gül, mindenki több munkát 
kért, pedig ezért nem jár 
több fizetés. Minden fize-
tésnél többet jelent azonban 
számukra, hogy a szakszer-
vezeti kongresszus munka-
versenyéből kivehetik a ré-
szüket. A verseny kiértéke-
lésére a hónap végén kerül 
sor. Biztosak vagyunk ben-
ne, hogy a villanytelep sze-
relői nem fognak lema-
radni! 

Izonyultak a szabadságharcosok 
ellen. 

AZ OTTAWAI jugoszláv kö% 
vétség ügyvivője és a követség 
6 tisztviselője Tito árulása mis 
alt lemondott állásáról. 

Nápolyban a szakszervezett 
tanács általános sztrájkot ren-
delt el a fémipari munkások 
követeléseinek támogatására, de 
a sztrájk időpontját még nem 
határozták meg. Kómában a vá-
rosi alkalmazottak sztrájkja fo-
lyik. 

CSEPEL MOTOR, 
jótállással r h A r w r q é p U z l e t b e n 

* — J T Riss-utca \ T e l e f o n : 741. 

legújabb varrágftpek, 
r á d i ó k , kerékpárok 
legelőnyösebb reszletre 
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