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Űj szövetkezeti lakóház 

Kormányrendelet 
külterületi lakásépítési 
tilalom módosításáról 

Ülést tartott a Minisztertanács 

Szeptember 2 : 
választások 
Algériában 

Az algériai ideiglenes 

végrehajtó szerv csütörtö-

kön bejelentette, hogy jö-

VILAG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 

Szegeden a Kossuth Lajos sugárút és az Eszperantó 
utca sarkán elkészült a 79 lakásos szövetkezeti ház. A 
szép és korszerű épületbe — amelyről felvételünk készült 

•— hamarosan beköltöznek a lakók 

Kinevezték a Szegedi Orvostudományi Egyetem új rektorát 
A kormány Tájékoztatási 

Hivatala közli: 
A Minisztertanács csütör-

tökön ülést tartott. A külke-
reskedelmi miniszter a novo-
szibirszki magyar ipari ki-

állításról, a földművelésügyi 
miniszter o mezőgazdasági 
munkák menetéről, az élel-

mezésügyi miniszter o felvá-
sárlás helyzetéről tájékoztat-

ta a kormányt A Miniszter-
tanács a beszámolókat tudo-
másul vette. 

Az építésügyi miniszter 
előterjesztése alapján a kor-
mány módosította a külterü-
leti településeken történő 
építkezésekről 1955-ben ho-
zott rendeletet 

A kormány elfogadta az 
utakról szóló törvényerejű 

rendelet tervezetét, s felha-
talmazta a közlekedés- és 
postaügyi minisztert, hogy a 
tervezetet az Elnöki Tanács 
elé terjessze. 

A földművelésügyi minisz-
ter előterjesztésére a kor-
mány mezőgazdasági felsőfo-
kú oktatási intézményekhez 
egyetemi tanárokat nevezett 

Nagy a zűrzavar Argentínában 

ki, majd az egészségügyi mi-
niszter előterjesztése alapján 
kinevezte a Szegedi Orvos-
tudományi Egyetem rektorát. 

A Kulturális Kapcsolatok 
Intézete elnökének előterjesz-
tése alapján a kormány jó-
váhagyta a Magyar Népköz-

társaság és az Indiai Köz-

társaság kormánya között kö-

tött kulturális együttműkö-

dési egyezményt, s felhatal-

mazta a külügyminisztert, 
hogy az egyezmény megerő-
sítése iránt az Elnöki Ta-
nácshoz előterjesztést tegyen. 

A Minisztertanács ezután 
folyó ügyeket tárgyalt 

* 

A kormány egy 1955-ben 
kiadott rendeletével megtil-
totta a városoknak és a 
községeknek beépítésre ki 
nem jelölt külterületén ál-
landó lakás céljára szolgáló 
épületek létesítését, mivel 
ezeket a külterületeket 
(szétszórt kis tanyai telepü-
léseket) nem lehet gazdasá-
gosan ellátni sem a kor-
szerű követelményeknek 
megfelelő szociális, kulturá-
lis, egészségügyi. kereske-
delmi létesítményekkel, sem 
utakkal, közművekkei és 
villanyhálózattal. E rende-
let szerint — meghatározott 

kivételes esetektől eltekint-
ve (például továbbfejlesz-
tendő külterületi települé-
sek) — a tanácsok építés-
ügyi szervei külterületen ál-
landó lakás építésére en-
gedélyt nem adhatnak, s 
aki építési engedély nélkül 
létesít lakóépületet, vagy 
ilyen építési munkában ipa-
rosként részt vesz, szabály-
sértést követ el. 

A kormány most kiadott 
módosító rendelete a sza-
bálysértés elkövetése miatt 
kiszabható pénzbírság ösz-
szegét 3000 forintban álla-
pította meg, egyúttal — a 
szabálysértési eljárás le-
folytatására tekintet nélkül 
— lehetővé tette, hogy az 
illetékes tanácsi építésügyi 
hatóság elrendelhesse a ti-
lalom ellenére emelt épület 
lebontását 

* 
A kormány dr. Petri Gá-

bor egyetemi tanárt, a Sze-
gedi Orvostudományi Egye-
tem rektorát az egyetem 
vezetésében szerzett érde-
meinek elismerése mellett, 
1962. szeptember 1-i ha-
tállyal felmentette rektori 
megbízatása alól, és dr. 
Rávnay Tamás egyetemi ta-
nárt az egyetem rektorává 
kinevezte. 

vő hét szerdáján kezdődik 

a független Algéria első 

parlamentjének választási 

kampánya. Szeptember má-

sodikán mintegy hatmillió 

algériai szavazására számí-

tanak. 

Minden 21 évét betöltött 

arab és európai férfi és nő 

szavazati joggal rendelke-

zik, és a 23. évüket betöl-

tött személyek megválaszt-' 

hatók. Az európaiak szava-

zását bizonyos feltételekhez 

kötik: szaiiazásra akkor jo-

gosultak, ha Algériában 

születtek és tíz éven át lak-

tak az országbai), vagy ha 

— amennyiben külföldön 

születtek — 20 éve élnek 

Algériában. 

Az alkotmányozó nem-

zetgyűlés 196 mandátumá-

ért tizenöt napon át folyik 

a küzdelem. A választási 

hadjárat augusztus 30-áoal 

zárul le. A mandátumok kö-

zül az eviani egyezmény 

értelmében 16-ot európai 

képviselőnek kell betölteni. 

(MTI) 

Teljes ülést tartott csütörtökön 
a Nemzetközi újságíró Szervezet 

kongresszusa 
Az ülésen felszólalt Komócsin Zoltán elvtárs is 

A Nemzetközi Újságíró 
Szervezet V. kongresszusa 
csütörtökön délután teljes 
ülést tartott A tanácskozá-
son felszólalt Komócsin Zol-
tán elvtárs, a Népszabad-
ság főszerkesztője. 

— A Magyar Népköztársa-
ság — mondotta egyebek kö-
zött — még néhány évvel ez-
előtt, áz 1956-os ellenforra-

dalmi lázadás idején, a hi-
degháborús sajtó, rádió és 
televízió kereszttüzében állt 
Ennek következtében különö-
sen gazdag ismeretekre te-
hettek szert arról, hogy 

az imperialista sajtótrösz-
tök mennyire ártalmára le-
hetnek a nemzetközi lég-
körnek, 

ha munkatársaik lelkiisme-
retlen, sötét célok szolgála-
tába állítják tollúkat. 

— Nagy örömmel fogadjuk 
a hazánkba látogató újság-
írókat, azon vagyunk, hogy 
szabadon tájékozódhassanak 
és minden kérdésükre, akár 
a legkényesebbre is. őszin-
te, konkrét választ kapjanak. 

— Jellemző néhány nyu-
gati kollegánk elgondolkoz-
tató sorsa: eljöttek Magyar-
országra és mert otthon 
tényszerűen beszámoltak a 
látottakról, a támadások va-
lóságos pergőtüzébe kerültek. 

— Nem nyilvánvaló-e, 

hogy azok a hidegháborús, 

imperialista erők, amelyek az 

ilyen támadásokat sugallják, 

félnek a puszta tényektől, 

féltik saját rendszerük új-

ságíróit, mert tudják, hogy 

ha egyszer megismerték a 

valóságot az úgynevezett 

vasfüggönyön innen; sokkal 

nehezebb, egyes esetekben 

egyenesen lehetetlen lesz ve-

lük azokat az ostoba és min-

den alapot nélkülöző rágal- hogy az újságírók itt is. ott 
makat megíratni, amelyek is megismerjék a tényeket, 
pedig a hidegháború folytatá- minél többet lássanak és ha-
sához elengedhetetlenek. Mi zatérve teljes objektivitással 
éppen ezért úgy véljük, beszámolhassanak a látottak 

mindent meg kell tenni, ról. 

Kép a Szeged és testvérvárosai életet bemutató nemzet-
közi fotókiállítás anyagából. Wieslaw Maciejewski lódzi 

fotós felvétele 

A hadsereg tobb követelést terjesztett elő 
A hírügynökségek egyön-

tetű jelentése szerint szer-

dán este az argentin hadse-

reg vezetőinek zendülése 

nyomán lemondott Loza ar-

gentin hadseregügyi minisz-

ter, aki egyben a hadsereg 

föparancsnoki tisztségét is 

betöltötte. 

Szerdán hajnalban Monte-

ro tábornok, Salta tartomány 

katonai parancsnoka önma-

gát a hadsereg főparancsno-

kává kiáltotta lri és Loza le-

mondását követelte. Montero 

Jujtcy városában, Argentína 

legészakibb tartományában 

rendezte be főhadiszállását 

és a jelentések szerint hama-

rosan megnyerte a rrtendo-

zai. cordobai, comodoroi, ri-

vadaviai és la piatai helyőr-

ségek támogatását A hadse-

reg vezetőinek fellépése ar-

ra kényszerítette Loza tábor-

nokot, hogy az első órákban 

tett nyilatkozatai ellenére — 

ezekben erélyes rendszabá-

lyokat helyezett kilátásba a 

lázadás elfojtására — este 

benyújtsa lemondását Guido 

elnöknek. 

Guido elnök elfogadta a le-

mondást Montero tábornok 

és csoportja a hírügynöksé-

gek jelentése szerint a kö-

vetkező követeléseket kíván-

ja érvényesíteni: 

1. Kikényszeríteni a Loza 

tábornok által állítólag reak-

tivált peronista érzésű tisz-

tek távozását a hadseregből; 

2. A hadseregfőparancsnok 

és a hadseregügyi miniszter 

tisztségének különválasztása: 

Frondizi távozása után mind-

kettőt Loza tábornok kapta 

meg. 

A hadsereg vezetői azzal 

vádolták Lozát, hogy véle-

ményüket semmibevéve va-

lóságos egyszemélyi diktatú-

rát valósított meg. Loza áM-

tólag még a tábornokokat 

sem fogadta, ha kihallgatást 

kértek tőle. 

3. A hadsereg vezetésének 

a Montero-csoport vélemé-

nye szerint figyelembe kell 

vennie a helyi parancsnokok 

véleményét 

4. Újjá ken szervezni a 

hadsereg felépítését; 

5. Teljesíteni kell az egyes 

egységek különböző követe-

léseit 

A hadseregügyí miniszter 

tisztségét ideiglenesen Jósé 

Luis Cantilo hadügyminisz-

ter vette át A katonák 

hangsúlyozzák, hogy Montero 

tábornok akciója nem a kor-

mány ellen irányul, h a n e m a 

hadsereg belső ügyeire vo-

natkozik. 

Cantilo bejelentette, hogy 

Julio Alsogaray tábornokot, 

a katonai akadémia volt pa-

rancsnokát hadügyminiszter-

helyettesé nevezték ki. 

A felkelők sikere ellenére 

— mint a Reuter jelenti — 

a Loza tábornokhoz hű csa-

patok szerdán este elfoglal-

ták Buenos Aires leg-

nagyobb telefonközpontját és 

két rádióállomást. Több Lo-

zához hű tisztet viszont le-

tartóztattak. 

Buenos Aires külső képére 

az események nem gyakorol-

tak különösebb hatást. A 

tőzsdén az események hírére 

emelkedett a dollár árfolya-

Tizenhét ENSZ-tagállam 
szankciókat javasol Portugália 

ellen 
A gyarmati rendszer fel-

számolásáról hozott ENSZ-
közgyűlési határozat, végre-
hajtására létrehozott tizen-
héttagú különbizottság tizen-
egy tagja határozati javasla-
tot terjesztett a bizottság elé. 
A javaslat követeli: 

hozzanak szankciókat Por-
tugália ellen, ha nem ad 
azonnal függetlenséget Mo-
cambique-nak, második 
legnagyobb afrikai gyar-
matának. 

A javaslat aláírói Kambod-
zsa, Etiópia, India, Mada-
gaszkár, Mali, Lengyelor-
szág, Szíria, Tanganyika, Tu-
nézia, a Szovjetunió és Ju-
goszlávia. A bizottság csü-
törtökön délután ült össze a 
javaslat megvitatására. 

A portugál gyarmatbiro-
dalom a haladó erők táma-

dásának tüzében áll a portu-
gál közigazgatás alatt álló 
területek helyzetével foglal-
kozó ENSZ-különbizottság 
előtt is. 

Ez a bizottság csütörtökön 
délben ült össze, 

hogy végleg kidolgozza je-
lentését, amely az összes 
tengerentúli portugál terüle-
tek azonnali függetlenségét 
követeli. A jelentés a gyar-
mati rendszer felszámolására 
alakult bizottság elé kerül, 
amely ajánlásait majd az 
ENSZ-közgyűlés szeptember 
18-án kezdődő évi ülésszaka 
elé terjeszti. 

Mindkét bizottság doku-
mentumai elítélik a nyugati 
hatalmak részéről Portugá-
liának nyújtott fegyveres tá-
mogatást. 


