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EGYMÁSSAL VETELKEDVE 

készülődnek a választás napjára a kerület' üzemi, 
falusi MDP szervezetek ás a demokratikus pártok, 
hony május 15-e mindenki számára felejthetetlen maradjon 

A május tizenötödiki választások Szegeden és a sze-

gi(/környéki falvakban mindenütt ünnepélyesen zajlanak 

majd le. A dolgozók mindenfelé földíszített útvonalakon 

mennek majd a földíszített szavazókörzetekbe, hogy szava-

zatukkal jóváhagyják a Maayar Dolgozók Pártja által 

vezetett Függetlenségi Népfront nagyszerű programját: 

a béke megvédését és az országot felvirágoztató ötéves 

tervet. g 

djjio'i alHm pártok 

és tömegszervezetek benn a 
városban, de kinn a falvak-
ban is nagy lelkesedéssel ké-
szülődnek május tizenötödiké-
re. A Magyar Dolgozók Párt-
ja kerül: i, üzemi és falusi 
alapszervezeteiben, a Kisgaz-
dapártban, a Nemzeti Parászt-
pártban, az MNDSZ-ben, a 
MlNSZ-ben, a KISOSZ-ban és 
a KJOSZ-ban nemes vetélke-
d ő folyik, hogy minden ma 
gyár dolgozó számára felejt-
hetetlenné tegyék ezt a napot. 
S mior alván 

az MDP helyi szervezetét és 
a szavazóhelyiségeket hajnal-
ban díszítik föl a pártmun-
kás elvtársak zöld ágakkal, 
virágokkal és plakátokkal. 
Heggel korán a faluban zenés 
ébresztő lesz, később pedig 
az EPOSZ fiataljai vonulnak 
végig majd a község utcám, 
indulókat és népdalokat éne-
kelve. A szavazás után dél-
után szegedi üzemi kultúrgár-
da szórakoztatja a sándorfal-
vi dolgozókat. 
f.'-uaaclo'otnmán 

a nagy iskolában szavaznak 
majd vasárnap a dolgozók. A 
házakat már szombat; este 
földíszítik és föllobogózzák. 
A környékbeli tanyaközpon-

tokban, Árpádközségben, Pusz-
tamérgesen, Kistemplomta-
nyán a dolgozó parasztok 
földíszített kocsikkal, énekel 
ve vonulnak szavazni. 

Alsóközpon<on 

huszonöt lovaskocsi, öt mo-
torkerékpár és két autóbusz 
szállítja majd be a szavazó-
helyiségekbe a tanyavilágban 
lakó dolgozókat. Május tizen-
ötödikén, a választás ünnep-
napján az Úttörő zenekar éb-
reszti fel vidám indulókkal 
Alsóközpont lakosságát. A 
szavazókörzeteket, as MDP 
és a Kisgazdapárt székházát 
máris csinosítják, vasárnap 
délután pedig, amikor min-
denki leszavazott már a Füg-
gőt lenségi Népfrontra, városi 
kul túrgárda és a helybeli 
EPOSZ színjátszói szórakoz-
tatják a dolgozókat, Fazekas 
Mihály népszerű Ludas Ma-
nyijával. 

Bent a városban 

készítési munkálataiban, hogy 
a május tizenötödike mindenki 
számára emlékezetes marad-
jon. 

A Belváros ti. 

MDP szervezetben is izgatot-
tan készülődnek a választás 
napjára. A szavazókörzetek-
hez vezető utcákat földíszítik, 
mindenfelé plakátokat ragasz-
tanak a falakra, a házakat 
pedig lombokkal és virágok-
kal csinosítják ki. Aa Alsóvá-
ros H-ban ugyanúgy készü-
lődnek, a pártházat és a 
négy választókörzetet ünnep-
lőbe öltöztetik. 

A szegedi Szemek 

sem maradnak el a kerületi 
és a falusi pártszervezetek 
mögött. A gyárak és a nem-
zeti vállalatok rengeteg aján-
dékot ajánlottak föl a vidéki 
szervezeteknek, hogy azokat 
az elvtársakat és azokat a 
dolgozókat, akik a választás 
előkészületeiből oroszlánrészt 
vállaltaik magukra, megjutal-
mazzák. Az ajándékok között 
rengeteg szövet, törülkörf, 
paprika, aktatáska, borona, 
sőt még eke is vaa. 

4; a szededt Xendergvár 

szintén nagy a készülődés. A 
Felső város I. MDP saervezet 
és a felsővárosi szavazókör-
zetek kicsinosítva és földí-
szítve várják a szavazókat, 
az ünneplő embereket. A párt-
szervezet tagjai és a felsővá-
rosi kisgazdapártiak egyaránt 
résztvesznek a nagy nap elő-

üzemrészei egymással vetél-
kedve készülődnek május ti-
zenötödike nagy napjára. A 
szövő a varrodát, a festő pe-
dig az expedíciót hívta ki 
dekorációs versenyre. Az elő-
készületek hatalmas lendület-
tel folynék s as Űjszegedi 
Kendergyár a választások 
napjára ugyanolyai 
mint május elsején. 

Az üzemek a befizetett nyereség-
részesedésből visszatérítést kapnak 

4 tértié* n jiyven százalékát egyéni jutalmakra, hatvan százalékét 
h u H u r á t i s és szociális beruházásokra lotdiihaifáh — Közel ötmilHé 

íoriat jut igy az üzemeknek az első negyedév eredményei atapfám 

A« uj«z3]9di G5*főrés«- ós Ládagyór 2850 !<hmiíoí kap 
\ uii üszleitanács a közei-

mül.ban rendelkezést hozo't, 
mely sze int az állami üzemek 
íl'al befizetett nyereségrészből 
*' á'lami üzemek dolgozói visz-
szntó i'.ést kapnak. Az első ne-
gyedév termelési eredményeit 
most vélték számba és megálla-
pították. ho{Y a vállalatok mi-
ben mértékben lelje dtették a 
nye'te é.Tészesedés'i tervet. En-
nek alapján ke ül sor a befie-
tett teresedés egy részének visz-
sza fizetésére. 

tz iparú©; minisztériumnak 
hétfőn rendelete jelent meg a 
kérdés rendezésére vonatkozó-
lag. A minisztérium május 31-ig 
közli minden vállalattal, hogy 
nienn-i: kapnak vissza. 

A visszajuttatott össze- 40 
százalékát egyéni julaln a ésra 
fordJ'hatják. A jutatom össze-
ge 200 forinttól 1000 forintig 
terjedhet: A fennmaradó ösz-
s/eg 60 százalékát kulturális 
é szociális beruházásokra for-
díthatják, móg pedig az üzem 
hároméves (ervében meghatá-
rozott összegen felül. 

A vá'hfatvezelök a miniszté-
rium értesítésének kézhezvéte-
l-lói számított 24 órán belül 
Üzemi értekezletet hívnak össze, 
ahol a dolgozókkal közölni keli 
« jutalmazás ös*»egét. A mlnlsz -
oMttrn számítása szerint a mi 

nisztérium hatásköribe tartozó j gedi úaeuiek közül idáig az (Jf-
\általatok közel 5 millió forint j seegedl Gőzfürés* és Láda-
nyereségrészedést kapnak gyárra vonatkozóan készült el 
\1ssza. | a számadás., Es jw üzem 2850 

Kedd estig már számos üzem- ! forint nyeraségrészesedétt kap. 
re vonatkozóan elkészítették a Az iparügyi minisztériumban to-
szdmadásokaL A Magyar Pamut 
például 108 százalékra teljesí-
tette a nvc'ta-égrészesedést, 175 
eze'- forinto! kap vissza. A sze-

vább folyik a nyereségrészese-
dések idénékelése ás * határ-
időig valamennyi üzemre vonat-
kozóan elkészülnek vele. 

MA AVATJA < FEL 
a szegedi gyermekklinika 

uj épületét 
Hároméves tervünknek egyik 

szép alkotását adják át ma hi-
vatásának. Ma délben fél 1 óm-
kor ünnepélyes keretek között 
avatják fel a szegedi gyermek, 
klinika uj épületit. Az avató-
ünnepségen Órtutay Gyula kul-
tuszminiszter mond beszédet. 

As uj épület elkészítése egy. 

millió ötvenezer iopntba kerüflL 
Felszerelésére eddig 70 ezer fo-
rintot költöttek, ezenfelül a* i d a f 

költségvetésben még 160 oaet 
forintot irányoztak elő erre 4 
célra. Az uj épületben egyelő*® 
60 ágyat helyeztek el, de rövi-
desen még tovább fejlesztik. 

Az 191)9 május 15-i országgyűlési képviselőválasz-

tással kapcsolatban felhívom a válaszlőjogosultak figyel-

mét arra, hogy a házaknál kifüggesztett választói név-

jegyzékből állapítsák meg azt a sorszámot, amely alatt 

a jegyzékbe fél vannak véve. Ezzel a sorszámmal jelent-

kezzenek a szavazatszedő bizottságnál, ami által a sza-

vazás ütemét lényegesen m rggyorsítják. 

Szeged, 19)9 május 10. 

Dénes Leó 

polgármester. 

Szakosíts f l rpÉÉs elviársp mejnyitolta 
a szegedi önkéntes ipolooiégzl tanfolyamot 

Szerdán déiulán 9 órakor avat-
ták fel ünnepélyes keretek kö-
zött a Vöröskeres-át' önkéntes 
Ápolónőképző tanfolyamát. 

A fölvételi vizsgák után össze-
gyűlt munkás- és parasztszár-
mazásu hallgatók nagy lelkese-
déssel ünnepelték a Magyar Dol-
gozók Pártját, Rákost elvtársat 
é« a köztük megjelent Szakasits 
Arpádné elvtársnőt. 

— fl legszebb és legszooi lis-
tább munka a dolgozó ember 
védelme — mondotta a megnyi-
tó ünnepélyen az elnökasszony. 
— TI mindnyájan faluról, vagy 
a gépek mellől kerültetek hoz-
zánk. Láttátok a mult bűnös ha-
nyagságait és ezeken kell nek-
tek is segíteni. Mellettetek áll a 
magyar nép. Feladatotok közé 
tartozik a felvtlágositó munka, 
a babonák elleni küzdelem. Ta-

nuljatok, nogy élen járjatok de-
mokratikus országunk egészségé-
nek védésél>en. 

fl tanfolyamisták nevébe® 
Tóth Erzsébet szólalt fel: 

— Köszönetünket fejezzük ki 
a magyar népi demokráciának 
és a Vöröskeresztnek, hogy ttó 
mindannyian, dolgozó ember"k 
gyermekei ilyen szép hivatást vá-
laszthattunk. Azon leszünk, hogf 
minden erőnkkel megvédjük a 
magyar demokráciát a háborua 
uszítók ellen. Be fogjuk bizonyí-
tani, hogy méltók leszünk arra 
a bizalomra, amelyet a magijai 
dolgozó nép előlegezett, fl 're-
szédeket többször szakította fél-
be a hallgatók tapsa és üteme® 
éljenzése, amelyekkel a Magyak 
Dolgozók Pártját, a Népfrontot, 
Rákosi és Szakasits elvtársakai 
éltették. 

M a i k D g y ü l é s e k 

Kerületben 

Csütörtök délulán 7 óra: 
Belváros I. Török-utca 1 sz. 
alatt — Belváros III. Szé-
chenyi-tér, Pető bankház. Ti-
sza Lajos-körut 14. — Belvá-
ros IV. Jósika-utca 30. Dáni-
utea 4; Petőfi Sándor sugúrut 
1; Jósika-utca 33; — Belváros 
V.-YI. Boldogasszony - sugárut 
17; Zerge-utca 13; Bokor-utca 
13; Szentháromság-utda 28; 
Bokor-utca 19. — Alsóváros 
I. Váradi-utca és Szabadsaj-
tó-utea sarok. — Alsóváros II. 
Paprika.utca ós Pálfí-utca sa-
rok, — LTjszeged Tasnádi-utca 
és Kállai fasor sarok; Péeskni-
utca és Középkikölősor sarok: 
Kállai-fasor és Szt. Bozália-
utea sarok. — Rókus I Mak-

Örömmel váriak Orbán elvtársat! 
Nagy lelkesedéssel készülődnek a közös üzemi gyűlésre 
a Dohánygyárban és a környező üzemekben 

Nagy érdeklődéssel tekintenek 
a Dohánygyár dolgozói Orbán 
László elvtárs, az MDP központi 
veze ének tagja iizeml láto-
gatása elé. 

E napra feldíszítik az üzem 
udvarát és valamennyi munka-
termét. Pintér János, az üzem 
festője már több nap óta készíti 
a dekorációs táblákat és felirato-
kat. A gyár víztornyára külön 
erre az atkalomra készült nagy-
szabású plakátot lesznek ki. Ha-
talmas munkáskéz látható a pla-
káton, keményen tartva a nem-
zeti zászlót, mellette a békeng-
gal. Felírása: .Megvédjük a bé-
két! 

— örömmel várjuk Orbán elv 

j társat — mondja Ráduty Lajos 
elvtárs, üzemi párttitkár. — Örü-
lünk, hogy olyan elvtárs jön el 
hozzánk, akit régóta ismerünk. 
Kell is, hogy beszélgessünk 
a központi vezetőség tagjával, 
aki majd szevaival alátámaszt-
ja mindazt, amit eddig egymás 
között ritattunk meg. 

Igen nagy érdeklődés előzi 
meg Orbán elvtárs látogatását 
a Dohánygyár környéki üzemek 
dolgozó* között is. fiat iizem dol-
gozói látogatnak el a Dohány-
puárba, hogy találkozhassanak és 
meghallgassák Orbáti elvtárs be-
szédéi. Különös figyelmet érde-

I mel a Gázgyár zenekarának ké 
' szíitődése. Már több nap óta 

gyakorolnak, úgyszintén az egyes 
üzemek énekkara is. 

fl munkások maguk díszítik fel 
saját munkatermeiket. Díszbe öl-
tözik a Dohánygyár erre a nap-
ra, hogy megmutassák mindany-
nyíuk tiüségét az MDP vezetőt 
iránt és egy emberként állanak 
célkitűzéseik mögött. Ezért gyűl-
nek össze ma. csütörtökön dél-
után fél 5-re a Dohánygyárban 
a környékbeli üzemek dolgozój-
va! együtt, fl közös gyűlésen a 
dohánygyáriakon kivül résztvesz-
uek a Gázgyár, a Winter kefe-
igyár. a MOSzK. a Hűtőház, Sze 
ged-Rckus pályaudvar. Konzerv-
gyár és Villamosvasút dolgo-
zói is. 

koserdősor és ősz-utca sarotc. 
— Rókus II. Hunvadi-tér 21. 
ovoda. — Rókus III. Dorozs-
mai-müut, Vörös vendéglő. — 
József-telep: Fürj-utca. — Fel-
sőváros I. Pille utca és Mol-
nár-utca sarok; Szilién sor éa 
Zöldfa-utca sarok. — Felső vá-
ros II. Tápai-utca és Bihari-
utca sarok. — Móraváros I. 
Hajnal-utca és Csáktornyái u, 
sarok. — Móraváros II. Kor-
da-sor é« Répás-utca sarott, 

— ósomogyiteiep I. 5-ös utc® 
229. előtt, és 5-ös utca 183. 
előtt. — ősomogvitelep II. 13-
as utca 790 és 12-es utca 365. 
szám. — Fjsomogyi telep 1*-
os utca 1072. sz. előtt. 

Üzemek b>«* 

Csúlörtökön délulán té1 S 
órakor; Déma cipőgyár; " t | 
órakor: Gyufagyár; 2 órákon 
Angol-Magyar. 

I l i v t ttokba® 

Csütörtökön délután fái t 
órakor: Városháza — fogyasx-
tási adóhiv.; 2 órakor: E g y ® -

tem, női klinika. 

A szegedi IwvágóMat 
az ötéves terv során helyi _ 
litják és ellátják mindazokkal 
a szociális intézményekkel éa 
felszerelésekkel, amelye* bizto-
sítják majd a vágóhíd korsaa-
rübbé léteiét. 

Helyreállítják és felszereld: a 
vágóid 11 dolgozók öltöző-, pé-
henő- ós fürdőhelyiségét, a 
pészi és altiszti lakásokat, ffrá 
építik az uj sertésakolt, helyre 
Állítják a hűtőketreceket és Wk 

; szerelik a hus vizsgáló tabova-
' tóriumot is. 


