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' Franco tehetetlen 
a sztrájkólókkal szemben 
Beszélgetés 

egy 
képviselőnővel 

Korszerűsítik 
az üzemélelmezés 

konyháját 

Szegeden kutatólaboratóriumot 
avattak 

Szegeden újabb 136 lakás 
építése kezdődött 

és a 

Most májusban újabb három 
nagy lakóépülettel gazdago-
dott a város. A lakók már 
birtokukba vették a Püspök 
és a Mérey utca sarkán épült, 
valamint a Bajcsy-Zsilinszky 
utcai új, háromemeletes há-
zat. E hó végén kezdik meg 
költözködésüket a Petőfi Sán-
dor sugárútra a szövetkezeti 
lakástulajdonosok is. Az épít-
kezés pedig változatlan len-
dülettel folyik. 

As Attila 
Mikszáth Kálmán 

utcában 
A Csongrád Megyei Építő-

ipari Vállalat most május-
ban újabb háromemeletes 
bérházak alapjainak leraká-
sát kezdi meg. Már tart az 
építők felvonulása az Attila 
és a Mikszáth Kálmán utcá-
ra. Itt 7 millió 750 ezer fo-
rintos költséggel összefüggő 
épülettömböt alakítanak ki. 
Az egyik épület az Attila ut-
ca 5. szám alatti üzletsor, a 
másik pedig a Mikszáth Kál-
mán utca 6—8—10 számú há-
zak helyére kerül. Az új, há-
romemeletes házaknak közös 
udvaruk s bejáratuk lesz, az 
utóbbi a Mikszáth Kálmán 
utca felől. Az Attila utcába 
lizenhat kétszobás, a Mik-
száth Kálmán utcába pedig 
tizenegy két- és huszonegy 
háromszobás lakást építenek. 

Az előbbi helyen két, az 
utóbbin pedig három lépcső-
ház tagolja az épületeket. A 
Mikszáth Kálmán utcai rész 
földszintjén üzlethelyisége-
ket alakítanak ki. 

„Kiegyenesediku 

as utca 
Külön érdekessége ennek 

— az egyébként szövetkezeti 
lakóházépítkezésnek, hogy 
befejeztével városunk egyik 
szemetrontó, ízléstelen foltja 
lünik el. Ismeretes, hogy a 
Mikszáth Kálmán utcában 
több »kiugró« épület van, me-
lyek nincsenek egy vonalban 
a többivel. Ez az aránytalan-
ság megszűnik, "kiegyenese-
dik" az utca, s egyben a 
gyalogjárda és az úttest is. 
Tovább szépül tehát e rész, 
s jól illeszkedik majd a Bar-
tók Béla térrel s a régi "Püs-
pök-bazár" helyén építendő, 
nagy állami áruházzal. 

Különben e szövetkezeti la-
kóházakat sima utcai hom-
lokzattal, magas tetővel épí-
tik, a homlokzat kőporos lesz 
és színezéssel teszik változa-
tossá. Az építőipari vállalat 
először a Mikszáth Kálmán 
utcában, a most következő 
héten kezdi meg a régi épü-
let bontását. 

Társasházak 
Újszegeden 

Ugyancsak e hónapban kez-
dődött az újszegedi társas-
házak építése. A szegedi épí-
tőszövetkezet — mely a leg-
több munkát végzi itt — már 
felvonult az Egressy Béni ut-
cára. Ugyanis ebben, az újon-
nan nyitott utcában emelked-
nek majd az egyemeletes, 

négy-négy lakásos társashá-
zak. A villanyvezetéket már 
idevezették, nemsokára az 
útépítés is kezdődik. E szép 
újszegedi részen az építőszö-
vetkezet hat társasházat ké-
szít. Ebben összesen 24 há-
romszobás lakás lesz, me-
lyekből kettő délre néz. A 
szövetkezet szalagrendszerrel 
látott neki az alapozásnak. 
Kubikosokból és kőművesek-
ből álló, tizenkilenc tagú 
brigád halad telekről telekre. 
Jelenleg már a második ház 
alapjait betonozzák, s az el-
sőhöz megérkeztek a kőmű-
vesbrigádok. 

Szállítják az anyagot 
A szövetkezeti építők 

egyébként dicséretre méltó 
célt tűztek maguk elé. A 
szerződésben vállalt befeje-
zési határidő — két-két épü-
letet számítva — október 15, 
november 30 és december 31. 

Ehelyett november 15-re ké-
szül el mind a hat társas-
házzal a szövetkezet. 

Valamivel később, de még 
e hónapban megkezdi az 
Építő Ksz a Balfasorban két, 
egyenként 12 lakásos társas-
ház építését is. A két mun-
ka kivitelezési költsége több 
mint hétmillió forintot tesz 
ki. Az Egressy Béni utcára 
egyébként már a hódmező-
vásárhelyi és a makói építő-
szövetkezet is megkezdte az 
anyag szállítását. Az előbbi 
hat, az utóbbi pedig négy 
társasházat épít, melyekben 
összesen negyven kétszobás 
lakás lesz. Az alapozást 
mindkét szövetkezet még e 
hónapban megkezdi. 

Májusban tehát az állami 
építőipar 48, a szövetkezeti 
építőipar pedig 88 újabb kor-
szerű, összkomfortos lakás 
építésébe kezdett, illetve 
kezd meg. 

FŐISKOLÁSOK GAZDASÁGA 

A Szegedi Pedagógiai Főiskola háromholdas bemutató gazdaságában serényen 
dolgoznak most a fiatalok. A biológiai, földrajz cs mezőgazdaságtan szakos hallgatók 
itt szerzik meg a gyakorlati ismereteket. A főiskolás hallgatók tnclegágyi kerté-
szetében már virágzanak a paradicsompalánták. A leányok — amint a képen látható 
— a palánták locsolásához készülődnek. 

Ülést tartott az Elnöki Tanács 
Megtárgyalta és elfogadta a büntetőeljárásról szóló 

törvényerejű rendelet tervezetét 
A Népköztársaság Elnöki Tanácsa szombaton ülést tar- tettel, szabadlábon hagyása a 

tott A napirend előtt Nagy Dániel, az Elnöki Tanács he- köznyugalmat zavarná, 
lyettes elnöke, az Elnöki Tanács nevében köszöntötte Dobi Az ú j eljárási törvény to-
Istvánt, az Elnöki Tanács elnökét a nemzetközi Lenin-béke- vábbi célja a büntetőeljárás 
díjjal történt kitüntetése alkalmából. egyszerűsítése. Ezt is számos Az Elnöki Tanács megtárgyalta és elfogadta a büntető- rendelkezés segíti elő. 

A bűntettek megelőzésér 
kötelességévé teszi a büntető 
ügyben eljáró hatóságoknak 
hogy a bűntett elkövetésé 
lehetővé tevő körülmények 
röl. például a meg nem fe 
lelő ellenőrzésről, vagy a tár 
sadalmi tulajdon nem kielé 
gítő kezeléséről értesítsék a 
intézkedésre illetékes szer 
vet, ez pedig 30 nap alatt kö 
teles válaszában közölni az 
értesítés alapján tett intéz 
kedéseit. 

A törvényerejű rendelet 
megállapítja, hogy az eljárási 

eljárásról szóló törvényerejű rendelet tervezetét. 
Az Elnöki Tanács ezután egyéb ügyeket tárgyalt. 

Mi tette szükségessé a törvényerejű 
rendelet megalkotását? 

A büntetőeljárásról szóló nélkül maradó kiskorú gyer-
törvényerejű rendelet megal- mekét gondozás végett hoz-
kotását elsősorban az ú j bün- zátartozójának, vagy arra al-
tető törvénykönyv tette szük- kalmas más személynek, 
ségessé, amely büntetőjo- vagy intézménynek át kell 
gunkban olyan mélyreható adni, és gondoskodni kell 
változást jelent, hogy elke- vagyonának biztonságba he-
rülhetetlen a büntetőeljá- lyezése felöl is. 
rásra vonatkozó szabályok Kivétel nélkül kötelezővé 
egy részének a megváltozta- teszi a vádlott szabadlábra 
tása is. A büntettek új meg- helyezését, ha őt az elsőfokú törvény céljainak megvalósí 
határozása folytán egyebek bíróság felmentette, vagy el- tása a büntető ügyekben el 
között meg kellett állapítani i e n e az eljárást megszüntet- járó hatóságok kötelessége 
a bírósagok hataskorere vo- te, még akkor is, ha az íté- , , ., . . . . " 
natkozó új szabályokat; en- Xet ellen fellebbezéssel éltek. d e h a n g s u l y o z t a a z t l s- h o g y 

nek során tovább bővült a A garázda elemek megféke- vgyzoőippmtvOaui ^aMajunq o 
járásbíróságok hatáskörébe zésére viszont úgy rendelke- és a bűntettesek felelősségre 
utalt bűncselekmények köre ^ hogy fl vádlottat letaT. vonása az egész társadalom 

E változtatásokon kívül az tóztatásba lehet helyezni, ha érdeke, ezért ennek elősegí-
u j eljárási kódex egy sor , . . ,,, , . 
rendelkezése tovább fejleszti az általa elkövetett bűntett tese minden állampolgar er 
a törvényesség biztosítását, jellegére és hatására tekin- kölcsi kötelessége. (MTI) 
Növeli a büntetőeljárásban 
a védelem szerepét: megen-
gedi, hogy a védő jelen le-
hessen, amikor a nyomozás 
adatait a terhelt elé tárják 
és kérhesse a nyomozás ki-
egészítését; lehetővé teszi 
egyes esetekben a védő je-
lenlétét az előkészítő ülésen 
is. Ha pedig a terhelt előze-
tes letartóztatásban van, a 
bírósági eljárásban a védő 
részvételét kötelezővé teszi. 
Kimondja, hogy az előzetes 
letartóztatásba helyezett 
vádlott kívánságának figye-
lembevételével a felügyelet 

R hármas számú szovjet 
űrhajós mar a Vesztek 
fülkéjében gyakorol 

A Krasznaja Zvezda című ért". A képzeletbeli vtazás 
szovjet lap szombaton ripor- után az oktatók megvitatták 
töt közolt a szovjet űrhajós-i o ma még ismeretlen ürha-
jelöltefc edzéséről. Beszámol jóssal- a gyakorlat tapaszta-
az egyik legújabb gyakorlat- latait. 
ról, amelynek során a hár- A nagyközönség egyszer 
mas számú űrhajós a Vosz- látta a hármas számú űrhajós 
tok kabinjában a valóságos arcát: a Tyitov-füm autóbusz-
űrrepüléshez hasonló körül- jelenetében, amikor egy ZlL-
mények között a Föld körül- autóbuszon robogtak együtt 
repülésének részletfeladatait a* űrrepülőtérre. Jur i j és 
gyakorolta be. 

Az űrhajósjelölt rádión 
több parancsot kapott: kü-
lönböző veszélyes helyzetek-
ben próbálták ki lélekjelen-
létét és szakismeretét. Végül 
a fékező rakéták bekapcso-
lása után az űrhajó "földet 

Germán néhány szót szólt ró-
la azóta is, nemrég pedig 
Keldis, a Szovjet Tudomá-
nyos Akadémia elnöke jelle-
mezte őt, szintén szűkszavú-
an. Tyitov pedig a napokban 
Amerikában kijelentette, 
hogy barátja a Harmadik, út-
rakészen áll. 

Rendkívüli állapot 
Kongó Kívu tartományában 

Kaszavubu kongói köztár-
sasági elnök szombaton 

Ma 300 külföldi eszperantista 
érkezik Szegedre 

Budapesten tartották meg 300 tagú csoportja ma, va-
— mint jelentettük — a 14. sárnap délelőtt 11 órakor a 
Nemzetközi Vasutas Eszpe- gyorsvonattal Szegedre ér-
rantó Kongresszust, nagyszá- kezik. A kedves vendégeket 
mü résztvevővel. A tanács- a város eszperantistai fogad-
kozás befejezése után a kül- ják, majd utána baráti esz-
földí eszperuntisták hazánk mecserét folytatnak. Termé-
több nagyobb városába is el- szetesen a külföldiek ismer-
látogatnak kednek a várossal és neveze-

A külföldi eszperaottsták feességeivei. 

Korszerű gépek a konzervgyárnak 
ül 'zí'-

(Dr. Somogyiné felv.) 

Ü j gépek, felszerelések érkeztek a Szegedi Konzervgyárba. A kiskunfélegyházi 
Fémipari Ktsz tíz darab 300 literes főzőüstöt küldött az ősszel létesülő ú j "gyümölcs-
vonal" részére, s a képen látható ládákban pedig korszerű kalapácsos darálók, és 
palacktöltőgépek várják felszerelésüket. 

rendkívüli állapotot rendelt 
el aa ország keleti részében 
fekvő Kívu tartományban, 
"hogy véget vessenek a Bu-
kavuban, a tartomány fővá-
rosában uralkodó anarchikus 
helyzetnek". A rendelkezés 
értelmében ötnél többen nem 
csoportosulhatnak. 

A Kamitatu belügyminisz-
ter által kiadott közlemény 
szerint hétfőn a bukavui tar-
tományi gyűlés megszavazott 
egy bizalmatlansági indít-
ványt, amely megvonje a 
hatalmat Miruho tartományi 
elnöktől és kormányától. Mi-
ruho érvénytelennek minősí-
tette a szavazást, mivel a ja-
vaslat nem kapta meg a 
szükséges kétharmados több-
séget. 

A leopoldville-i belügymi-
nisztérium közleménye sze-
rint a központi kormány kel 
miniszterét és Jerome Anany 
Kivu-tartománybeli szená-
tort csütörtökön rendkívüli 
kormánymegbízottként Bu-
kavuba küldték. 


