A Magyar Népköztársaság
Elnöki Tanácsénak
törvényerejű rendelete
a munkástanácsokról
(Folytatás az I, oldalról) do határozata meghozatalánál
kötelei íz üzemi szakszervezeti
bizottság véleményét figyelembe venni. Ha ezt elmulasztotta,
úgy az ügyet döntés céljából a
munkástanács elé kell terjeszteni.
(6) A munkástanács által meghozott határozatok végrehajtását ellenőrzi.
(7) A vállalat igazgatóját, főmérnökét
cs főkönyvelőjét
rendszeresen beszámoltatja.

Ti) A vállalat vezetőbeosr.lúsú
dolgozóiunk
alkalmazásához
vagy elbocsátásához az Elnökség jóváhagyása szükséges.
(4) A munkástanács engedélye alapján bilelt Vehet fel.
(5) Az Elnökség a dolgozók
élet- és munkakörülményeit közvetlenül érintő kérdésekben (pl.
bérezési, szociális, kulturális
kérdések stb.) határozatot hoz,

10. §

A munkástanács, az Elnüség ás az igazgató
kapcsolata
(1) A munkástanács és az Elnökség határozatait az igazgató
hajtja végre. Abban az esetben,
ha a munkástanácsnak, vagy tír
Elnökségnek határozata törvénybe, törvényerejű
rendeletbe,
vagy konnáhyrerideletbe ütközik, annak Végrehajtását az Igazgató megtagadni és a határozatról a felettes szervnek jelentést
tenni köteles.

val és a terv végrehajtásának
biztosításával kapcsolatban intézkedést
tenni elmulasztott,
úgy azt az igazgató saját hatáskörben pótolja. Erről nz Elnökség legközelebbi ülésén beszámolni köteles.
(5) Amennyiben nincs egyetértés nz igazgató é9 a munkástanács között, úgy a vitás kérdéseket a felettes szervhez —
szükség esetén közvetlenül a
(2) Az üzem igazgatója cgy- minisztériumhoz — kell felter"zemélyileg szervezi a termelési jeszteni.
folyamatokat és a jogszabályok
elfltrátai, n munkástanács és az
11- §
Elnökség határozatai, valamint a
felsőbb szervek utasításai alapAz üzem igazgatóját a jogszaján irányítja az tizem tervének
bályban meghatározott felettes
végrehajtását
állami szerv nevezi ki és menti
(3) Az üzem azon dolgozóit, fel. Igazgató felmentéséhez vagy
akik beosztásuknak megfelelő kinevezéséhez a munkástanács
munkát nem, vngy hanyagul előzetes hozzájárulása szükséges.
végzik cl. az igazgató vonja Igazgató felmentését vagy kinefelelősségre.
vezését nz illetékes felettes ál(4) Amennyiben az Elnökség lami szerv felé a munkástanács
áz üzem folyamatos munkájá- is kezdeményezheti.
12. §

ügyrendi

kérdések

fi) A munkástanács általában havonta — lehetőleg munkaidőn kívül — tartja ülését,
amelyen a tanács tagjainak részvétele kötelező. Indokolt esetben a munkástanács elnöke engedélyezheti a távolmaradást.
(2) Az ülés összehívásáról és
annak napirendjéről az elnök
gondoskodik, és orról nz üzem
dolgozóit is értesíteni kell. A
tanács tagjai a napirendi pontok tekintetében ülés előtt kikérik a dolgozók véleményét.
(3) A munkástanács előre
meghatározott napirendi pontokat tárgyal, azonban a laftáe9
bármely tagjának javaslatára, a
tanács döntése alapján előre
meg nctn határozott kérdés is
felvéhető az ülés napirendjére.

14. 5
(1) A munkástanács elnöke 8z
ti lésre, szükség esetén szakembereket (munkásokat, tisztviselőket) meghívhat.
(2) A munkástanács elnöke
minden ülésen köteles beszámolni az üzemnek az utolsó ülés
éta végzett munkájáról, ezt a beszámolót az elhők helyett a Vállalat igazgatója is megteheti.
(3) Az egész üzemet érintő
nagyjelentőségű ügyeket a munkástanács döntés céljából az
(izem dolgozóinál; ülése elé terjesztheti.
15. $

(1) Az Elnökség üléseire a
12—14. § rendelkezéseit értelem13. 9
szerűen kell alkalmazni.
(1) A munkástanács érvényes
(2) Az Elnökség üléseit áltahatározatot akkor hozhat,
ha lában hetenként tartja.
tagjaittnk tognlábli kétharmada
(3) Az Elnökség negyedévenjelen van.
(2) A munkástanács
határo- ként jelentést ad ín unkájáról a
zatát szótöbbséggé! bdzzá.
munkástanácsnak.
16. $

Vegyes és zérérsndel'iiezések
fi) A munkástanács tag jai feladatukat társadalmi munkában
látják el, nem függetlenítettek.
(2) A munkástanács megválasztott tagja — mindaddig,
amíg e tisztet betölti — nem
bocsátható cl.

madának kívánságára, az üzeni
dolgozóinak teljes ülésén pedig
mindért esetben titkosan történik a szavazás.
18. §

Ez S törvényerejű feftdelet kihirdetésének
napján lép ha•f
(1) A munkástanács és nz El- tályba:
nökség ütését a tanács eltiüke
DOfil ISTVÁN s k j
minden esetben köteles összehívni. ha az* tagjainak egyhnr- a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke
fnadrésze, nz igazgató, vagy nz
üzemi szakszervezeti bizottság
KRI9TÖE ISTVÁN sk.,
kívánja.
(2) A munkástanács és az El- a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára
nökség ülésein n tagok egyhar17. 9

Tenyérből fósolt Ferkovics Rozália Vásárhe- |
lyi 50 éves cigányasszony
(Csomorkány u. 40) régóta bolondítja a hiszékeny leányokat. asszonyokat. Tenyérből
jósol nekik. Felkeresett, egv
alkalommal eev
vásérhelvi
fiatal leánvt. akiről megtudta
hogv szerelmes eev fiatalemberbe. azonban a leöónv nem
sokat ad rá. A cieánvasszonv
rávette a leánvt. hogv maid
iósol neki a tenveréből. Azt
jósolta, hogv úira szeretni
fogia a legénv. ha egv ő általa adott tárggval háromszor
titokban megérinti a fiú vállát. Természetesen jóslatáért
2 Péntek, "58. november » .

feljelentették

„ellenértéket" kért. A fiatat
leány, anyia tudta nélkül ruhaneműeket adott a cigányasszonynak. mintegy 500 forint értékben.
A jóslat nem vált be. A léónv reklamált a cigánvaszszonvnál. aki megfenyegette
a leánvt. hogyha elárulja,
akkor agyohütl. A fenyegetés
ellenére az eset mégis kitudódott. A jóshőt feljelentették. Egv asszony szintén feljelentette a
cigánvasszonvt.
mivel őt is különböző fondorlatokkal becsapta.
A vásárhelvi városi ügyészség EerkoVics Rozália ellen
elkészítette a vádiratot. A
hatszorosan büntetett személvt rövidéért" felelősségre
:
vonják.
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A kubai javaslat csak manőver
— mondotta az EfóSZ szerdal közgyűlésén Sepilov
Az ENSZ-közgyűlés nov.
21-i, esti
ülésén megszavazta a magyar kérdés vitája
során előterjesztett kubai és
a közös indiai—indonéziai—
ceyloni határozati javaslatot.
Az ülés megkezdése után
azonnal Krisna Menőn emelkedett szólásra. Kijelentette,
hogy
India minden ellentétes beállítással
szemben
nem
nczi részvétlenül, vagy tétlenül mindazt ami Magyar- 1
országon folyik.
India ellene van és mindig is
ellene volt mindenféle erőszaknak. India minden fenntartás nélkül a népek önrendelkezési joga mellett áll és
minden nép számára követeli
a jogot, hogy maga dolgozhassa ki kormányrendszerét,
mindenféle idegen beavatkozás nélkül. Menőn ezután kifejtette, hogy Véleménye szerint az első teendő: pártatlan megfigyelőket küldeni
Magyarországra.
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ket. Harnmarslcjoid így foly- j n budapesti rádió is elismertattá:
I te egyik adásában a szovjet
az az aj.mlat, hegy haj- , deportálások tényét.
lando vagyok Budapestre
Felelőssegének teljes sujünni, a mai napig is lenn- ; fyával kijMenti, hogy a
áü.
szovjet haltóságok nem deKccsa Popovics jugoszláv ! portáltak senkit Mngyaror
külügyi államtitkár
kérte, f szagról.
hogy a közgyűlés egyhangú- Hangsúlyozta: az egész kulag fogadja el az indiai hatá- bal javaslat csak manőver
arra, hogy elterelje a ügyelrozati javaslatot.
A délelőtti vita végén Se- met a Kozep-Keletrol es alápilov szovjet külügyminisz- ássa az ENSZ tekintélyét.
ter beszélt. Cáfolta Cabot Sepilov hevesen ellenezte a
Lodge amerikai delegátus ki- kubai javaslatot és azt monjelentését, aki szerint maga dotta, mindez csal; rágalom.

Az ENSZ^ösgyOlés
megszevazfa a kútmi
és az isfidiai-Sredonésiai—
ceygons hatörc-zafi
Javaslatot

A Borba című jusoseláv
november 21-i
szerdái
, s z á m á b a n v 4 1 t e z o l a Pravda
november 19-én közölt cikA P r a v d a e c i kkében
kifejti álláspontját Tito jugoszláv köztársasági elnök
november 11-i. bulai beszédével kapcsolatban. A Borba
válaszát a „Népakarat" és a
november
(%tNéf>Kahaósáo"
32 _ { e s t í t m m
szAma
k m t
j

A
Szovjetunió
Legfelső
Tanácsának Elnöksége Mótotovot. a minisztertanács első elnökhelyettesét állami ellenőrzési miniszterré nevezte
ki és ezzel kapcsolatban Zsovoroákovot
felmentette
a
Szovjetunió állami ellenőrzési miniszterének tisztié alóL

A Zsenminzsipao című kínai lap egvik legutóbbi száTovábbi ENSZ-csapatokat küldenek Közép-Keletre
mában cikket közöl arról,
SZERDÁN az ENSZ-közgyűlés — mint híreink között mennyire bevált a többpártarról beszámolunk —, elfogadta a magyar kérdéssel kap- - rendszer Kína sajátos viszoEzek a megfigyelők nem : csolatban előterjesztett kubai javaslatot, ugyanakkor ma- nvai következtében: lehetővé
cgyik vagy másik halaim! gáévé tette India, Indonézia és Ceylon közösén előlerjesz teszi, hoav a szocialista decsopurt, hanem az ENSZ tett javaslatát is, ugyancsak a magyar kérdéssel össze- mokrácia
Kínában
alapofőtitkárának képviseleté- i lüggóen. A kubai határozati javaslatot —. amely a Magyar- sabban év átfoaóbb módon
heh utaznának Magyaror! országról a Szovjetunióban történő állítólagos deportálások fejlődjék, mint ahoav az az>
11
szagra
megszüntetését és a szovjet csapatoknak Magyarországról em/vártrendszer
keretében
történő kivonását követeli — 55 küldött fogadta el, 14 tar- történhetett
volna. A Kínai
és ez ellen a magyarországi | tózkodott a szavazástól és 10 delegátus pedig ellene sza- Kommunista Párt vezető szehatóság-oknak nem lehet ki- j vazott. A közös indiai—indonéziai—ceyloni javaslat — repe a demokratikus pártokfogásuk. Ez
nem sértené amely azt indítványozza, hogy az ENSZ küldjön megfigye- kal kapcsolatban elsősorban
semmiféle formában Magyar- j löket Magyarországra — mellett 57, ellene nyolc állam kép- ideológiai és politikai jellegű:
ország szuverénitását.
: viselője szavazott, míg 14 állam megbízottja tartózkodott Az. homi vajon ezt a vezető
— Meg kell nézni — mon- i a szavazástól,
szerevet teljes mértékben
eldcrtta — és meg kell győződni AZ ENSZ-KÜZGYÜLES azzal, hogy szavazott a ma- fogadják-e. vaav sem. az atarról, mik a tények Magyar- \ "var kérdésben, nem tart szünetet, hanem tovább folytatja tól fiiaa. vajon ez a vezetés
országon, mi a valódi hely- - munkáját. Már tegnap este sor került a közép-keleti kérdés lielyes-e. vaav sem ?
zet, meg kell azt állapítani további vitájára és előreláthatólag néhány napon át ez a
minden érzelem vagy elfo- kérdés foglalkoztatja majd a világszervezet legfontosabb
gultság nélkül. A mi javas- fórumát.
Mint már közöltük, szerdán hajnalban norvég egy léNehru Indiai miniszterellatunk nem akar a kubai jagekből álló ENSZ-alakulatok szálltak partra Port Szaid- nök utasította moszkvai nagyvaslat helyébe lépni.
Egyiptom fontos kikötővárosában azyal a feladattal, követét. K. P. S. Menőn-1.
A főtitkár még most sem ban,
hogy lehetővé tegyék a még Port Szaidban lévő angol zárta be az ajtót, most is francia egységek mielőbbi kivonását. Jelenleg körülbélül aki Magyarországon is képviseli Indiát, hogv utazzék Matárgyalásban áll
magyar t e z e r ENSZ-katona állomásozik egyiptomi területen s szá- gvarországra és számoljon be
küldöttekkel
és r c n .
jmuk a közeljövőben is már rohamosan fog nőrti: pár héten az ottani helyzetről. K. P. ö j
hogy valamilyen
konkrét belül mintegy COOO-re emelkedik számuk Egyiptomban, Menőn nem azonos
Krisna,
eredményt sikerül majd illetve az Egyiptofn és Izrael között lévő semleges övezit- Menonnal. Az utóbbi uavávis
ben. Ideiglenes székhelyüket Kairóban állítják fel.
elérni.
indiai
Államminiszter és az
Selwyn Lloyd angol külügyminiszter szerdán este kö- ifidiai ENSZ-delecfició
De az első feltétel az, hogy
vezemegfigyelők mehessenek Ma- zölte Hammarskjölddél: Nagy-Britannia — jóakaratának tője. Jelenleg is New Yorkgyarországra. Ne Rómában bebizonyításául — hajlandó rövidesen jelentős számú csa- ban van és az ENSZ-közgyfltárgyaljanak, hanem
Ma- patokat kivonni Port Szaidból. Az összes angol tsapatük lésén Vesz részt.
gyarországra
menjenek fi Port Szaidból történő kivonására akkor kerül sor — mondotta Selwyn Lloyd —, ha az ENSZ-csapatok Egyiptomban
megfigyelők.
már elég erősek lesznek ahhoz, hogy fenntartsál; a rendet.
Ezután Hammarskjöld főPineau francia külügyminiszter Hammarskjöldhöz eltitkár ismertette a közte és juttatott jegyzéke hasonló feltételekhez kötötte a francia
Sebes István között lefolyt csapatok kivonását Egyiptomból. Izrael is kifejezte hajlantáviratváltás lényegét. El- dóságát, hogy kész azonnal kivonni Egyiptomban lévő csamondotta, hogy a magyaror- patainak egyharmadát, a többit pedig az ENSZ-csapato';
A Szegedi Gyufagyár napon?
szági hatóságok a megfigye- megérkezésekor.
kéht egy műszakban dolgozik?
lők beengedése helyett azt
Huszonkét ázsiai és afrikai ország képviselője szerdán A nvolc óra alalt 300 karion
javasolták, hogy
Rómába megbeszélést folytatott az ENSZ főtitkárával. Követelték:
gyufát
gyártanak.
Jelentűs
küldik majd ki képviselői- i Izrael azonnal vonja ki csapatait a gazai övezetből.
mennyiség ez. mert egy kap?
tonban 1440 doboz gyufa van:
A nyétsanyag körülbelül erfe
az. évre elegendő. A gyár híz:
losílja Szeged gyufaszükséglej
tét és ezen felül 5 más város
gyufaellátásának is eleget, tud
tenni. Tegnap például Somogy*
ból kérlek gyufát a szegedi
Hallgatjuk egv házaspár, j lükben a József Attila k ö r ú t ' a megoldást. Egv ilven mea- gyárból.
Adnak Somogyba is
két egyszerű munkásember: ! és a Takaréktár utca sarkán cldás: gyorsítsuk meg a kíi- gyufát, 50
kartonnal.
Széchenyi Kálmán és fele- : egv volt üzlethelyiséget fe- lönbüző tömegsZerveZetek. s
Dolgozik a gyár, de folyama?
sége szavát:
deztek fel. Bekukkantottak, egyéb helyiségek lakássá való
— Nem kéred: én kétszobás ! A volt ü z l e t h e l y i s é g b e n — átadását.
los termelése
veszélyeztetett;
lakást, csak egv olvan szobi amely állításuk szerint is laNem tudjuk, hogv miért la- mert fogyóban van a széil és
kellene, amelyben emberhez kás volt — két csónakot tá- kásügyi előadó még mindig
méltóan tűdnél; élni három rol valaki. Hogv kicsoda, azt Csányi Ferenc. Sokan tanú- nz néhány" napTa clegctidű. A
gyerekünkkel.
nem sikerült megtudni.
sítják.
hogv
magatartása szükséges intézkedéseket mégHárom gyerek.
Az egyik
durva,
goromba
az
egyszerű tették, hogy a lehetőséghez kés
Ahogv illik, a munkáscsakilenc éves. a kislánvka 14 lád elment a lakáshivatalba, emberekhez, de szava aláza- ptist biztosítsák a gyár folva?
hónapos, a harmadik
aoro hogv szén szóval, tisztesség* tos felfelé. Ne keserítse hát mntos üzemeltetéséhez SZüksé?
gyermek még mindössze két gel előadja fájdalmát. Csánvi az egyszerű emberek életét!
ges szénmcnrlviséget.
írt. ?.
hetes, ö k és két szülő él az Ferenccel akadtak össze, a
egv szobában, amelyet, — saj- lakásügyi előadóval. Mond iák
nos meg Ikell mondani —, haki. hogv mi járatban vannem lehet
nak. A lakásügyi előadó azt Megltesdődiilt
as iskolai munka
Szeneden
felelte: ..Adjanak be kéremberhez mél'ó
vényt." Erre Széchenyi Kál- !
lakásnak nevezni. Keseríti ez mán előhúzta zsebéből a kér- J
Régebben írta már.;
roppantul a
látogatót is. vényt.
Mennyire keserítheti hát azt | a két hete született kisgVer- |
az egyszerű munkáscsaládot. mek még nem szerepelt raila.
a3d benne kénytelen élni?! Azt is ..hozzáírta." Erre CsáA padló rohadt, szktlpla az nvi megjegyezte, hogv ..ma-; Keddcn Szeged valamennyi' A nevetők történelmi, az
ablak és a h i d e g , havas S í é i foknál tucatszámra van a j
kegyetlenül befúl. De ne rész- kérvény?" Arról is brsró't a általános iskolájában meg-' irodá'iwi és a füldralzi anya.
,
.
• A ,
, ! gót megtisztítva a szemelvi
lakásügyi előadó, hogv mivel kezdődött
tetezzük tovább . . .
a tanitas. A tanú- ,
a floetT1dMmtusTÓl
IharenpedélVcket
adnak
ki.
az
[
Ebbe a „lakásba" szükséglak léi száméhoz viszonyít vn ! tanítják. A biológiai és a ÍSidből mentek és csupán ideig- üzlethelyiség továbbra is ii2- 10—20 százalékos a hiányzás, rajz tanításánál csak a ténvlw-psen telepítette be őket I lethelyiség. esetleg
mflheiv A nevelők kiléte! nélkül cnvagra szorítkoznak.
oda a tisztiorvos. Mert azt, a j lesz. Vagy véleményünk ?zéAz általános Iskoláit és az
régebbi, ósdi házat, amelyben rint: két szál csónaknak to- megjelentek az irkólában.
Bevezették
a fakuhntiv óvodák február közepéig el
laktak. lebontották.
| vábbra is raklár.
általános tártnak látva tüzelővel.
Nem lakihat ott a munkás-1 Lakást kell kapnia á Széché- nyelvoktatást. Az
Rosszabb a heh-zet Szöged
iskolák
tanulói
zömmel
a néesaldd abban a helyiségben, nvi-családnak. Az az üzlethek
ö
z é p t e k d l S l b a h . Sok a tiiám met
nvelvet
választották.
A
Az egészségtelen falak között lyiség. ahol jelenleg Rét csókoplik á szülők és gyermekeik nákot
tárolnak.
lakásnak német nyelv tanításához meg* zó. A Szegeden lakó tanuló!;
megfelelő. El is fogadná ezt felelő képzettségű, és elegen- rendszeresen látósíillák
élete;
a
a Széchenvi-család. kértél; an- dő számú németszákös peda- foglalkozásokat. De a középaz anrósága't esészságét
nak kiutalását. Nem ragasz- gógus van. A városi tanévi iskolák: különösen a technikodnak a volt üzlethelyiség- oktatási osztályának kezdekülönböző betegségek fenye- hez. de emberi lai'ást szerei- ményezésére négves bizottság kumok tanu'ói zömms! vidégetik. Ki kell kerülniük ab- nértek. Lehet és kell is ezt alakult a német-sZakOs taná- kiek. azok. mie mea nem
ból a dohosszagú
lakásból, teljesíteni. A tanács, a végreraiéból. Ez a bizottság elké- indul a rendszeres közleamelv valóiában nem is la- hajtó bizottság
szíti egv hónapra a tan- kedés. nem látogatták az
kás. A legjobban érzi ezt a
tervet. s ezt a tervet no* előadásokat.
Széchenyi-család.
nem kísteksdtief.
vember 28-án. szerdán megPróbáltak lakást
keresni,
mert erre a szülői szerélet is Vaii arra mód. hogv ilven 1 vitatták a német-szakos taS Z E G 1:01
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kötelezi őket. JártuWban-ke!- sürgős esetekben megtaláEiők nárofc

Dolgozik
a Gyufagyár, de,..

Sürgős intézkedést
egy munkáscsalád
ügyében!

Sok a
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