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Több segítséget a munkás-
lakások építéséhez 

(Folytatás az 1. oldalról.) 

előtt keletkeztek. Az eluta-
sítások sorozatosak, pedig az 
Indokok reálisak, de a ren-
deletek megkötik az engedé-
lyezők kezét. Ugyanakkor a 
tanyáról való beköltözést 
kölcsönadással kellene segí-
teni. 

Berta István, a szegedi 
városi pártbizottság gazda-
ságpolitikai osztályának ve-
zetője az ALÉP késedelmes 
munkájáról szólt, mely aka-
dályozza a Totó-Lottó kör-
zeti iroda és a hozzá kap-
csolódó lakások építésének 
megkezdését. A Dorozsmán 
OTP-beruházással készülő 
lakások egy részét lenne cél-
szerű munkáslakásként átad-
ni. Mint elmondotta, többen 
szivesebben költöznének 
oda, közelebb van munka-
helyükhöz. 

i 

70 ezer forintig 
kaphatnak 

Békés László, az OTP la-
kásépítési és értékesítési 
igazgatóságának a vezetője 
elismerően szólt a lakásépí-
tés Csongrád megyei ütemé-
ről. Elmondotta, hogy 1974-
ben több mint 400 épül fel 
az OTP saját beruházása-
ként. A munkáslakás építési 
akció indulása első évében, 
1973-ban 2 ezer 183 munkás-
lakás -épült fel az országban. 
Ebből Csongrád megyében 
83. Ott nagyok a lakásvásár-

lás pénzügyi terhei, ahol a 
vállalat csak igen rövid idő-
re adott dolgozójának pél-
dául 50 ezer forint hitelt. 
Foglalkozott az árvizes laká-
sok kölcsöntörlesztésével is. 
A hiteltörlesztés ideiglenes 

"felfüggesztését csak az 1970-
ben árvízkárt szenvedett la-
kásoknál adhat ják. Az ezt 
megelőzőeknél nem, mert 
akkor a költségek alacso-
nyabbak voltak. Az árvizes 
kölcsön visszafizetésében 
mintegy 5—7 millió forintos 
hitelhátralék jelentkezik. A 
tanyáról beköltözők, ha köl-
csönt kérnek a községben 
családi ház építéséhez, kéré-
sük elbírálása után 70 ezer 
forintot kaphatnak. 

Dr. Fekete László, az OTP 
vezérigazgató helyettese el-
mondotta, hogy a lakások 
fenntartására, javítására 
nyúj tható hitelt nemigen ve-
szik az emberek igénybe. 
Tájékoztatásként szólt arról, 
hogy az Állami Tervbizottság 
1974—75-re 600 milliós hitelt 
biztosított közművesítésre, s 
ebből az összegből Csongrád 
megyének 29 millió felvéte-
lét javasolta. 

Szirmai Jenő, az OTP ve-
zérigazgatója kitért arra, 
hogy a megyei igazgatóság a 
számszerű eredmények alap-
ján elismerést érdemel mun-
kájáért . Tennivalóként jelöl-
te meg, hogy a személyi hi-
telből főként azok részesül-
jenek, akik a lakásépítéshez 
kaDesolódóan kérik. Tovább 
kell szorgalmazni a mező-

gazdasági hitelek felvételét, 
a meglevő lakások karban-
tartásához, modernizálásához 
rendelkezésre álló hitel 
igénybe vételét. A szolgálta-
táshoz nyújtható hitelből 
azoknak a kisiparosoknak 
jusson, akiknek tevékenysé-
gére az adott helyen szükség 
van. Az igazgatóság feladata 
az elemző munka további ja-
vítása. Kérte, hogy az ötödik 
ötéves terv előkészítő mun-
kálataiba vonják be az OTP 
megyei szervezetét is. Szót 
ejtett a tanácsi pénzügyek 
bonyolításáról, majd megkö-
szönte azt a támogatást, 
amit a megyei igazgatóság 
kapott a megyei párt- és ta-
nácsi szervektől. 

Győri Imre, a megyei 
pártbizottság első titkára 
összefoglalójában eredmény-
ként könyvelte el, hogy a 
KB 1972-es novemberi ha-
tározata a lapján sikerült 
hozzálátni a feladatok meg-
oldásához. A kezdeti problé-
mák ellenére is több lehető-
ség, tartalék tárul fel, mint 
amire számítani lehetett. El-
ismerését fejezte ki a me-
gyei igazgatóság szervezett, 
célirányosabb tevékenységé-
ért. örvendetesnek ítélte 
meg, hogy a tanyai problé-
ma megoldásához az OTP is 
segítséget ad. Felhívta a 
szegediek figyelmét arra, 
hogy a tatarozáshoz, a la-
kásállag javításához, a fel-
újításokhoz élni kell az adott 
hitellehetőségekkel — a ren-
dezett városképért. 

Az új büntetőeljárási 
törvényről 

Új vonások magyarázata 

Brezsnyev 
Kubába latosa! 

• Moszkva (TASZSZ) 
Leonyld Brezsnyev, az 

$ZKP Központi Bizottságá-
n a k " főtitkára Fidel CaRtró-
nak, a Kubai KP első titká-
rának, a kubai kormány el-
.nökének meghívására január 
végén hivatalos baráti láto-
gatást tesz Kubában. 

* 
Leonyid Brezsnyevnek, az 

SZKP KB főtitkárának, a 
világ kommunista és mun-
kásmozgalma kiemelkedő 
személyiségének küszöbön-
álló kubai látogatása — va-
lóban történelmi jelentősé-
gű esemény. Meggyőződé-
sünk, hogy ez a látogatás ú j 
korszak kezdetét jelenti a 
Szovjetunió és Kuba testvéri 
kapcsolatainak fejlődésében, 
napról napra erősödő, meg-
bonthatatlan barátságunk-
nak, a proletár internacio-
nalizmus diadalának fényes 
kifejezője lesz — jelentette 
ki a TASZSZ tudósítójának 
adott nyilatkozatában Luis 
Órlando Dominguez, a Ku-
bai I f jú Kommunisták Szö-
vetsége Országos " Tanácsá-
nak főtitkára. 

Tapasztalat-
csere a párt-
építésről 

• Moszkva (MTI) 
Moszkvában megkezdődött 

a szocialista országokban te-
vékenykedő kommunista és 
munkáspártok központi bi-
zottságai t i tkárainak érte-
kezlete, amely tapasztalat-
cserét folytat a pártépítés 
időszerű problémáiról és e 
problémáknak a testvérpár-
tokban való gyakorlati meg-
oldásáról. 

Az értekezleten a Magyar 
Szocialista Munkáspárt ré-
széről Pullai Árpád, az 
MSZMP KB titkára vesz 
részt. A tapasztalatcserén 
részt vesznek a Központi Bi-
zottságok vezető szerveinek, 
nemzetközi és más osztályai-
nak vezetői és helve'tes ve-
zetői, valamint a testvérpár-
tok más felelős munkatársai. 

Szovjet-egyiptomi 
tárgyaíásek 

Gromiko ás Fahmi bo&xédo 
ÍC.' ' - . • 

© Moszkva (TASZSZ) A villásreggelin elhangzott 
Andrej Gromiko szovjet beszédében az egyiptomi dip-

külügyminiszter kedden vil- lomáciá vezetője hangsúlyoz-
lásreggelit adott a hivatalos ta, hogy a közel-keleti prob-
baráti látogatáson Moszkvá- léma rendezéséhez vezető út : 
ban tartózkodó Iszmall Fahmi a területi expanzióról való 
egyiptomi külügyminiszter lemondás. Izraelnek mara-
tiszteletére. déktalanul ki kell ürítenie az 

Gromiko a vlllásreggelin 1967 júniusi agressziója kö-
elhangzott beszédében hang- vetkeztében megszállt vala-
súlyozta: a Szovjetunió min- mennyi arab területet, 
den tőle telhetőt elkövet, — Izrael — mondotta » 
hogy biztosítsa a genfi béke- magas rangú vendég — kény-
konferencia eredményét, és telén volt elfogadni azegyip-
véghezvigye a közel-keleti tomi és az izraeli csapatok 
rendezést. szétválasztásának elveit. Most 

— A Szovjetunió — foly- kötelezettséget kell vállalnia 
tatta a szovjet külügyminisz- a Biztonsági Tanács 242. szá-
ter — abból indul ki, hogy mú határozatának maradék-
a Közel-Kelet tartós békéje talan végrehajtásáért. Enél-
elképzelhetetlen az 1967-ben kül a béke Közel-Keleten 
megszállt összes arab terű- rendkívül ingatag marad, 
letekről történő izraeli csa- A Szovjetunió és Egyip-
patkivonások nélkül, és anél-
kül, hogy ne biztosítanák a 

tom barátsága sikerrel állta 
ki az idő próbáját — folytat-

palesztin arabok törvényes ta Iszmail Fahmi. — Mindent 
meg kell tenni ennek a ba-

és 
jogait. — Gromiko a tóvári 
biakban hangoztatta, hogy a rátságnak fejlesztéséért 
szovjet állam továbbra is a megszilárdításáért, 
szovjet—egyiptomi kapcsola- Az egyiptomi nép nagyra 
tok szilárdítására Irányuló értékeli a Szovjetunió állás-
politikáját folytatja, s abból foglalását az agressziós poli-
indul ki, hogy az imperializ- tika, az idegen területek erő-
mus és az izraeli agresszió szakos bekebelezése ellen, 
elleni harcban, a közel-keleti Minden egyiptomi mélysége-
tartós és igazságos béke meg- sen hálás a Szovjetuniónak 
teremtéséért vívott küzde- az ország gazdasági fejlesz-
lemben a Szovjetuniónak és téséhez, védelmi képességé-
Egyiptomnak közösek az ér- nek növeléséhez nyújtott ál-
dekei. Jandó segítségéért 

Kedvezményes üdülés o keszthelyi 
Helikon Szállóban 
1974. ÁPRILIS 1-IGJ 

Elhelyezés: kétágyas, fürdőszobás szobákban, félpanzió-
val. Kedvezményes ár : személyenként és naponta 125,— 
Ft. (Legalább kétnapos tartózkodás esetén.) Február 3-
t&l 17-ig vacsoraestek: ételkülönlegességek a 100 éves 
Margitszigeti Nagyszálló korabeli receptjei szerint. Szo-
bafoglalás közvetlenül a szállodában. 

Telefon: 11-330. Keszthely. 

Telex: 32-209. 

1A becsületes emberre 
• azt szokták mondani: 

sose került szembe a tör-
vénnyel. Ám, az élet nem-
csak azt követeli meg, hogy 
tiszteljük a törvényt, hanem 
azt is — hogy ismerjük, leg-
alább nagyjából. Az ú j esz-
tendő első napján ú j bünte-
tőeljárási törvény — az 1973. 
évi I. törvény — lépett élet-
be. Ennek fő célja — mint a 
következőkből kitűnik — 
éppen az ország és a be-
csületes állampolgárok ér-
dekeinek védelme, továbbá 
a törvényesség szilárdítása, 
korszerűsítése, az hogy — 
egyszerűbbé és gyorsabbá 
tegye az ügyek intézését, 
mellőzze a felesleges írásbe-
liséget. 

Magyarország történetében 
először került a büntetőel-
járás alapelvei közé az „ár-
tatlanság vélelme". Ez a kis-
sé furcsa hangzású jogi ki-

j fejezés annyit jelent — a 
törvény szavaival —. hogy 
„senki sem tekinthető bű-
nösnek mindaddig, amíg 
büntetőjogi felelősségét a 
bíróság jogerős ' határozata 
nem állapította meg". 

Ha bűncselekmény törté-
nik, illetve a hatóság ilyen-
ről értesül, akkor a nyomo-
zó hatóságnak intézkednie 
kell. A bűnös személyének 
megállapítása és a bűnösség 
bebizonyítása a hatóság fel-
adata — ezt is kimondja a 
torvény. Nem a gyanúba ke-
rült embernek kell bebizo-
nyítania ártatlanságát, hi-
szen az ártatlanság a ter-
mészetes állapot, ami nem 
szorul külön bizonyításra. A 
hatóságr.ak — az eljárás 
sorrendjében a rendőrség-
nek, az ügyészségnek és a 

'bWóSágriák - i Kell beszerez-
nie a megfelelő bizonyítéko-
kat, amelyek alapján majd 
megszülethet a jogerős íté-
le t 

Aki ártatlan — még, ha 
abban az értelemben is, 
hogy nem bizonyították be 
bűnösségét —, élhet állam-
polgári jogaival. Természe-
tesen általában akkor, ha 
súlyos bűncselekmény elkö-
vetésével alaposan gyanúsít-
ható, vagy ha szökésétől, el-
rejtőzésétől tartani lehet 
stb.. a hatóság kényszerin-
tézkedést foganatosíthat. 
Vagyis: a rendőrségnek jo-

ga van az illetőt őrizetbe 
venni, de ez nem tar that 72 
óránál, azaz három napnál 
tovább. Ha olyan súlyos 
bűncselekményről van szó, 
amelynek gyanúsítottját a 
közrend védelme vagy a 
bűncselekménnyel összefüg-
gő okok miatt nem lehet 
szabadlábon hagyni — el-
rendelik az előzetes letartóz-
tatást. Erre az intézkedésre 
az ügyész, vagy az ő jóvá-
hagyásával a rendőrség jo-
gosult. 

Nézzünk egy példát. Éj-
szaka felfeszítették a szövet-
kezeti bolt a j ta já t , és a kézi-
pénztárból néhány ezer fo-
rintot elvittek. Reggel a 
boltvezető feljelentést tesz, 
aminek alapján a rendőrség 
megindítja a nyomozást. A 
rendőrök érdeklődésére töb-
bek között a helyi italbolt 
vezetője hozzávetőleges sze-
mélyleírást is ad arról a két 
idegenről, aki előző este ott 
ivott két-két féldeci rumot. 

Néhány órával később a 
szomszédos községben (mi-
után elment a híre a betö-
résnek, és onnan telefonált 
valaki) a rendőrök igazol-
tatnak két férfit , akikre rá-
illik a kocsmárostól kapott 
személyleírás. Az idegeneket 
alapos gyanú alapján őrizet-
be veszik. Egyiküknél csak-
nem akkora összeget talál-
nak, amennyi előző éjjel a 
bolt pénztárából eltűnt. 

Nos. ilyenkor szoktuk azt 
írni, hogy „Lakat alatt az 
X-i bolt betörői." Pedig még 
csak gyanúsítottak, bűnössé-
güket a rendőrségnek és az 
ügyészségnek kell bebizonyí-
tania, és a bíróságnak ítéle-
tében kimondania. A két 
idegen nem köteles ár tat lan-
ságát bizonyítani — de joga 
van a gyanúval szemben vé-
dekezni. 

A büntetőeljárásról szóló 
törvény ezt mondja : „Aki-
vel szemben a büntetőeljá-
rást folytatják (a terhelt), a 
nyomozás során gyanúsított, 
a bírósági eljárásban vád-
lott, a büntetés jogerős ki-
szabása után elítélt." 

A védő köteles felvilágosí-
tani a gyanúsítottat a véde-
kezés módjáról, a törvények 
előírásairól. Védői köteles-
ség minden törvényes esz-
közzel enyhíteni a gyanúsí-

to t t . illetve a vádlott terhére 
róttakat — de nem az elkö-

vetett bűncselekményt! — 
hanem az embert kell véde-
nie. A gyanúsítottnak joga 
van beismerni vagy tagadni, 
a maga mentségére mindent 
felhozni — kivéve azt az 
esetet, ha az általa elköve-
tett bűncselekményt más 
személyre akar ja fogni! Ez 
ugyanis ú jabb bűncselek-
mény: ha bebizonyosodik, 
hogy mégis ő volt a bűnös, 
hamis vádért is felelősségre 
vonják. 

Példánkban a két Idegen 
gyanúsítottként őrizetbe ke-
rült. Akár bevallják, hogy 
ők vitték el a bolt pénzét, 
akár nem — ezzel, még nem 
zárulhat le a nyomozás, a 
hatóságnak bizonyítania 
kell, hogy ez a két ember a 
tettes. A bizonyítás nagyon 
fontos eszköze a tanúk ki-
hallgatása. Az adott esetben 
nincs szemtanú, csak olyan 
tanúk vannak, akik a bűn-
cselekmény elkövetésének 
Időpontja előtt a két gyanú-
sítottat látták a helyszín kö-
zelében. (Gyakori, a törvény 
által előírt módszer, hogy a 
gyanúsítottat — szakszóval 
— felismerésre bemutat ják 
a tanúknak. Ez annyit je-
lent, hogy több. hasonló kül-
sejű ember közé állítják, 
például a boltbetörés két 
gyanúsítottját, s a tanúknak 
fel kell ismerniük őket.) 

További bizonyítékként 
szolgálhatnak szakértői véle-
mények, tárgyi bizonyító 
eszközök, a bűnüldözés tu-
dományos segédeszközei. így 
például bizonyítékként hasz-
nálható fel — olykor per-
döntő is lehet —, ha a bűn-
cselekmény színhelyén talál-
nak valamilyen tárgyat, ami 
kétségtelenül a gyanúsított 
tulajdona. Bizonyíték a 
"helyszínen talált ujjlenyo-
mat, és bizonyíthatnak 
olyan, úgynevezett mikro-
nyomok is, amelyeket csak 
szakértői vizsgálat találhat 
meg. 

Sokszor már a cselek-
ménynek a hatóság tudo-
mására jutásakor, más ese-
tekben a nvomozás során dől 
el. hogy kisebb jelentőségű 
vagy nagyobb horderejű 
ücvről. tehát vétségről vagy 
bűntettről van-e szó. Esze-
rint különböző a további el-
járás is. amiről a következő 
alkalommal te'7 szó. 

Várkönyi Endre 

Szadat Rabatban 
Sailóórtekexlet Algírban 

$ Rabat (Reuter, UPI) 
Anvar Szadat egyiptomi 

elnök kedden, 18 órás algíri 
látogatásának befejeztével 
körút jának következő állo-
mására, Marokkóba érkezett. 

Az algíri repülőtéren 
tartott sajtóértekezletén az 
egyiptomi államfő hangsú-
lyozta, hogy a Bumedien el-
nökkel folytatott összesen 
négyórás tanácskozás után 
kijelentheti: a két ország 
közel-keleti politikája, az Iz-
rael elleni harc kérdéseinek 
megítélése teljesen azonos. 

Az egyiptomi és az izraeli 
csapatok szétválasztásáról 
aláírt egyezmény után most 
az elsőrendű feladat azonos 
megállapodás elérése a szí-

riai fronton állomásozó csa-
patok elkülönítéséről. Meg 
kell oldani ezt a problémát, 
és a zután elkezdődhet a gen-
fi közel-keleti békeértekezlet 
második szakasza — hangoz-
tatta Szadat. 

Egyiptom elvi kérdésnek 
tekinti a palesztinai ellen-
állási mozgalom képviselői-
nek részvételét a genfi kon-
ferencián — mondotta a a 

államfő. Amennyiben Jordá-
nia nyilvánosan elismeri a 
palesztinaiak részvételi jo-
gát, úgy Egyiptom kész akár 
államfői akár más szinten 
tárgyalásokat kezdeni Jordá-
niával a két ország politiká-
jának egyeztetéséről. 

Tanácskozások a 101-es 
kilométerkőnél 

# Kairó (AFP, Reuter) 
Kedden a Kairót Szuezzel 

összekötő országút 101-es ki-
lométerkövénél folytatódtak 
aa egyiptomi—izraeli kato-
nai tanácskozások a szuezi 
fronton állomásozó csapatok 
szétválasztásának gyakorlati 
kérdéseiről — Jelentette be 
Kairóban az ENSZ szóvivője. 

A következő csütörtöki ta-
nácskozáson a felek vezér-
kari főnökei elvégzik az 
utolsó simításokat, és a meg-
állapodásnak megfelelően 
pénteken, közép-euróoai idő 
szerint 11.00 órakor megkez-
dődik a csapatod szétválasz-
tása. 

A francia frank 
lebegtetése 

« Brüsszel (MTI) 
A Közös Piac bizottsága a 

tagállamok miniszteri taná-
csának sürgős összehívását 
kérte a francia f rank lebeg-
tetése követkeményeinek 
megvizsgálására. 

Bécs és Genf 
• Bécs (MTI) 
Kedden Bécsben megtar-

tották az európai haderő-
csökkentési tárgyalások 16. 
plenáris ülését. 

A tárgyalófelek m e g e ~ ? z -
tek abban, hogy a haderő-
csökkentési tárgyalások leg-
közelebbi ülését csütörtökön 
délelőtt tar t ják. 

# Genf (TASZSZ) 
Kedden ülést tartott Genf-

ben az európai biztonság) és 
együttműködési értekezlet 
koordinációs bizottsága. 

A bizottság megtárgyalta 
a negyedik napirendi pon-
tot. mely a tanácskozást kö-
vető lépésekkel foglalkozik. 
A kérdéssel kapcsolatban 
Csehszlovákia terjesztett elő 
javaslatot. 


