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Ma regge l hét órakor 
kezdődik a választás 

Értesítő lapját és személyi igazolványát 
mindenki vigye magával 

Az országgyűlési képviselők és a városi, kerületi ta-
nácsok tagjainak választása ma reggel hét órakor kez-
dődik és este nyolc óráig tart. 

A szavazás megkezdése előtt a szavazókörökben a 
szavazatszedő bizottságok elnöke meggyőződik arról, hogy 
a szavazás titkossága biztosított-e. Megállapítja, hogy az 
urnák üresek-e és utána lepecsételik azokat. Ellenőrzik a 
szavazófülkék elhelyezését is. 

Mindenki az érkezés sorrendjében és csak személye-
sen gyakorolhatja szavazójogát. A választópolgár azt a 
kis értesítőlapot, amelyet a hét folyamán már megkapott, 
átadja a szavazatszedő bizottság elnökének. Az elnök 
megállapítja, hogy valóban szerepel-e az Illető a válasz-
tok névjegyzékében és ellenőrzi a személyazonosságot is. 

Ezért minden választó feltétlenül vigye magával az 
értesítő lapocskát és a személyi igazolványt. 

A személyazonosság megállapítása után a szavazat-
szedő bizottság elnöke egy nyitott borítékot és három 
nyomtatott szavazólapot ad át a választónak. A rózsa-
színű az országgyűlési képviselők, a kék a városi tanács-
tagok és a sárga (világosbarna) a kerületi tanácstagok 
megválasztására szolgál. 

A Hazafias Népfront jelöltjeire úgy szavazunk, hogy 
a szavazólapokat változtatás nélkül a borítékba helyez-
zük és a fülkéből kijőve a lezárt borítékot a lepecsételt 
urnába dobjuk. 

A klinikákon és a kórházakban fekvő betegek is él-
hetnek állampolgári jogaikkal. A területileg illetékes sza-
vazatszedő bizottságok mozgó urnával felkeresik őket és 
a betegek a kórteremben szavaznak. 

A szavazások befejezésekor este a szavazatszedő bi-
zottságok mindenütt hozzálátnak a szavazatok összeszám-
lálásához. A hivatalos jegyzőkönyvek elkészítése után — 
ba a jelölt a törvényben előírt többséget megkapta — a 
választókerületi bizottság elnöke át is adja a megbízó-
levelet a helyszínen a városi, illetve kerületi új tanács-
tagoknak. Az országgyűlési képviselők, pótképviselők 
megbízóleveleit a hét folyamán adják át. 

Kevesebb a munkaügyi 
és a bérpanasz 

Az SZMT jogi tanácsadóinak segítségével orvosolják a dolgozók panaszait 

Még 1955 őszén kezdte meg fordul, hogy nyugdíj- és 
működését a Szakszerveze- táppénz-problémákkal for-
ték Csongrád megyei Taná- dúlnak a jogi tanácsadók-
csa jogi tanácsadó szolgálata, hoz. A panaszosok általában 
Kezdetben csak levélben vá- elégedettek ügyeik elintézé-
laszoltak a szakszervezethez sével, mert a tanácsadók 
eljuttatott panaszokra. Egy igen sok esetben ügyeikben 

A napokban megkezdik a fénycsövek 
felszerelését a Kárász utcában 

A Takaréktár utcában is neonvilágítás lesz 
Budapesten, a Rákóczi ja is szerepel. A terv elvi 

úton és a Kossuth Lajos ut- bevezetőjében bebizonyítot-
cában jól bevált a legikorsze- ta az egyesület, hogy Sze-
rűbb közvilágítás: a fény- gednefc nagy adottságai van-
cső. Most a budapesti Nagy- nak. A megfelelő világítás-
kőrúton gyulladt ki az új sal nagyvárosias jelleget 
fény. Ostornyél alakú tartó- kapna a város. A közvilágí-
oszlopra szerelt nean-ívűám- tás korszerűsítésével elérnék, 
pékkai világítanak itt. hogy este is ugyanolyan be-

Az ország nagyobb váró- nyomást keltsen a Széchenyi, 
saiban is egyre inkább tért a Dugonics tér, a Sztálin sé-
hódít az új, a fénycsöves tány, a tiszapart, mint nap-
közvilágítás. Az 1. kerületi pal. 
tanács Szegeden elsőként A z j kerületi tanács, a 
vette fel városfejlesztési ter- Délmagyarországi Aramszol-
vébe a Kárász utca közvilá- gáltató Vállalat szegedi üz-
gifásának korszerűsítését. letigazgatósága terveiben a 

Már-már úgy látszott ez Kárász utca után a Takarék-
évben nem sikerül megváló- tár utca fénycsővel való fel-
sitani a tervet, mert az szerelése is szerepel Lehet, 
EKA, az Elektromos Készu- hogy hamarosan — még eb-
lékeket Gyártó Vállalat nem ^ ^ évben — sor kerül 
győzi kielégíteni a megnőve- e r r e ^ utcára is 
kedett igényt. A Délmagyar-
országi Áramszolgáltató Vál-
lalat műszaki gárdája ho6z-
szas utánjárással megszerez-
te az armatúrákat és a szük-
séges csöveket. 

Már meg is kezdték a 
munkát. Az elmúlt héten 
méréseket végeztek a Ká-
rász utcában. A közeli na-
pokban pedig megkezdik az 
armatúrák felszerelését. A 
Kárász utcában 12 darab há-
rom fénycsöves armatúrát 
szerelnek fel. 

Ez azt jelenti, hogy há-
romszor olyan világos lesz a 
Kárász utca, mint volt. A 
fénycső fogyasztása lényege-
sen kisebb, mint az izzólám-
páé. Ez azt jelenti, hogy 
nemcsak modernebb lesz a 
közvilágítás, hanem jelentős 
megtakarítást is hoz. Előre-
láthatóan két hét alatt el-
készülnek a szerelési mun-
kával. 

Az Elektrotechnikai Egye-
sületben a DÁV szakemberei 
elkészítették Szeged város 
közvilágításának korszerűsí-
tési tervét. A tervben a Bel-
város közvilágításának kor-
szerűsítésén túl a külváros 
megvilágításának problémó-

idő óta azonban 
minden héten csütörtökön 
délután 5 órakor tart jogi 
tanácsadást 

dr. Nagymihály Sándor és 
dr. Kadocsa György. A jogi 
tanácsadásokon kívül gya-
korlati segítséget is nyújta-
nak a dolgozóknak ügyes-
bajos dolgaik intézésében. 
Az elmúlt időszakban igen 
sokan vették már igénybe az 
SZMT jogi tanácsadóinak 
ilyen irányú segítségét a leg-
különbözőbb munkaügyi, 
bérügyi és jóléti kérdések-
ben. 

Az utóbbi hónapokban fo-
kozatosan csökken a pa-
naszok száma, és azok jel-
lege is megváltozott. 

Ehhez nagyban hozzájárulta 
törvényesség kedvező alaku-
lása, s a kormány munka-
és bérügyi intézkedései. Egy 
időben a panaszok egész 
sora hangzott el a Csongrád 
megyei és szegedi üzemek, 
vállalatok, szakmák bér-
rendszere ellen. 

Most is előfordul ugyan 
egy-egy személyi bérvita, 
de ez már csak elenyésző 
százaléka a korábbi pana-
szoknak. 
Általában csökken a pa-

naszok száma, de még min-
dig sokan fordulnak az 
SZMT-hez, a jogi tanács-
adókhoz sérelmesnek vélt fe-
gyelmi határozatok miatt. 

Ez év elején emeltek pa-
naszt, vagy kértek taná-
csot a nyereségrészesedés 
elosztása miatt is. 

elkészítik a javaslatot, be-
adványt, vagy panaszleve-
leiket megírják az egyeztető 
bizottsághoz. Előfordul, hogy 

ményét kérve azonban 
olyan ügyekkel is felke-
resik a Szakszervezetek 
Megyei Tanácsát, ame-
lyeknek intézése az üzemi 
bizottságra tartozik. 

Ezért helyes, ha a dolgozók 
sérelmesnek vélt ügyeiket, 
kívánságaikat előbb a válla-
lat üzemi bizottságánál pró-

telefonon hívják fel az ille- b á l í á k orvosoltatni, s ha ez 
tékeseket és figyelmeztetik a ott nem valósul meg, csak 
jogszabályokra, akkor fordulnak az SZMT-

A jogi tanácsadók véle- hez. 

A Hazafias Népfront 
Országos Tanacsának 

fogadása külföldi 
újságirók részóre 

A Hazafias Népfront Or-
szágos Tanácsa szombaton 
fogadást adott a külföldi 
sajtó állandó budapesti tu-
dósítói és a választások al-
kalmából hazánkba érkezett 
újságírók részére. A fogadá-
son megjelent Gyáros László, 
a Minisztertanács Tájékoz-
tatási Hivatalának elnöke és 
Harmati Sándor, a Hazafias 
Népfront Országos Tanácsá-
nak titkára is. 

A BBC televíziós részlegé-
nek munkatársai, akik a 
választásokról felvételeket 
készítenek, erről a találko-
zóról is adtak közvetítést. 

A Szegedi Ruhagyár a negyedik lett 
a ruhaipari üzemek újítási versenyében 
A Szegedi Ruhagyár ez év májusában 

újítása versenyre hívta ki az összes ruha-
ipari vállalatokat és újítási előadókat. A 
felhívást ismertették Budapesten az újí-
tási előadók értekezletén, ahol valamennyi 
ruhaipari üzem képviselői csatlakoztak a 
Szegedi Ruhagyár kezdeményezéséhez. A 
verseny értékelése szerint az 1958. har-
madik negyedévi eredmények alapján az 
újítási verseny állása a következő: első a 
Május 1. Ruihagyár, második a Vörös Ok-
tóber Férfi ruhagyár, harmadik a Fehér-
neműgyár, a negyedik pedig a Szegedi 
Ruhagyár lett, 16 versenyző üzem közül. 

Bár a negyedik a Szegedi Ruhagyár, de 
eredményei nem megvetendők. Az eltelt 
negyedév során 96 újítást Bíráltak el, 
melyből tíz tapasztalatcsere volt, húszat 
bevezettek a gyakorlatban is, 17 pedig kí-

sérlet alatt vall. A javaslatok között több 
olyan jelentős újítás is szerepel, mint az 
anyagszétnyitogató berendezés, kellékte-
rítő gép, valamint a kézi munkát teljesen 
megszüntető cimikevarrógép. 

Az üzem újítási felelőse és a szakszer-
vezet a versenyértékelés alapján felülvizs-
gálta az üzem újítási mozgalmát, s elha-
tározták, a tapasztalatok alapján, hogy 
tovább gyorsítják az elbírálást és felhív-
ják a dolgozók figyelmét a közreműködési 
díjra is, amelyet annak fizetnek ki, aki 
közreműködik, vagy segíti egy-egy újítás 
bevezetését. 

Az újítási verseny 1959. január végén 
zárul, s az elmúlt negyedév tapasztalatai 
alapján jövőre már három csoportra oszt-
va versenyeznek: nagy-, közép- és kisüze-
mek szerint, 

Rádió, ágynemű, tűzhely 
a részletakció sorrendje Szegeden 

Eddig hárommillió forint értékű hitellevelet állított ki 
OIP — Pontosan törlesztik a részleteket az 

Szeptember elsején indult A legnagyobb érdeklődés 
v , meg a kereskedelmi hitel- a rádió iránt mutatkozott 
Ez ertheto volt, hiszen első a k c i ó j m e lynek során a bér- eddig. A kibocsátott hitelle-
, z b e n k e r u ] t nyereségrészé- ó l ő l a k ó i g nagyobb ér- velek 32 százalékát rádióra 
sedes kiíizetesre. A most ko- t é k ü ipai-cik;keket vásárolhat állították ki. Mintegy ezer-
y e t k p z o nyeresegreszesedes több h a v i törlesztésre. száz rádióra kértek hitelt 
v^ebt^lesz7a panasz^Annál Mint várható volt. a rész- Szegeden majdnem egymil-
is inkább mert letakció iránt Szegeden is lro forint értekben, 

nagy érdeklődés nyilvánult Igen -népszerű* az ágy-
tavalyi tapasztalatok Szeptember elseje óta nemű is az akcióban. Több 

alapján ma már minden a z országos Takarékpénztár mint ötszáz ágyneművásár-
vállalatnál részletesen ki- ^ f i o k j a több mint 
dolgoztak a nyeresegre- e z e r h a i s z á z hitellevelet állí-
szesedés feltételeit. tott ki. Ezeknek összértéke 
Még mindig gyakran elő- meghaladja a hárommilliót. 

lásra szóló hitellevelet ad-

kijelölt üzleteiben ás az Ofo-
tértnél. 

A szeptemberben kiadott 
hitellevelek esetében már 
esedékessé vált az első, il-
letve második törlesztés. Az 
Országos Takarékpénztárná1 

örömmel állapítják meg, 
hogy az akcióban részvevők 
nemcsak vásárolták, hanem 
az élőírt módon törlesztik is 
a vételárat. Igen jó a vissza-

Végetért a fogorvosok 
budapesti nagygyűlése 
Szombaton — szabadon 

választott témákról elhang-
zott előadásokkal — befeje-
ződött a magyar fogorvosok 
négynapos országc*s nagygyű-
lése. 

A nagygyűlés pénteki ese-
ményeiről szóló közlemé-
nyünkben — az MTI téves 
tájékoztatása alapján — em-
lített felszólaló, dr. Hattyasy 
Dezső nem pécsi, hanem sze-
gedi egyetemi tanár és a Sze-
gedi Fogklirúka igazgatója. 

Társadalmi összefogással,félmillió forintos költségből 

bölcsődét építenek Mihálytelken 
Mióta a falu szélén fel- kisebb-nagyobb betongeren- a meglévő anyagból most 

epult az orvosi rendelő épü- dákat, amelyekkel a kubik- már tető alá hozhatják az 
lete Mihalytelken, ebben a gödröket akarták tölteni, el- épületet 
III. kerületi tanácshoz tar- kérték a mihálytelekiek. A A bölcsőde tervét a Szege-
tozo 3200 lakosú községben kiszállítási díjat megfizették, di Tervező Iroda igazgatója 
buszken vallják, hogy az Ma már 40 betongerenda és főmérnöke készítette el 
ipari munkások segítségé- van kinn az épülő ház tel- ugyancsak társadalmi mun-
vei, társadalmi összefogás- kén. Ezek jó részét az alapba kában. Az új, modern épü-
ból épült az egészségház, helyezik el, ahogy mondják letben 50—60 gyermeket 
Ez az első ilyen jellegű tár- azért, hogy kemény lábakon tudnak majd elhelyezni Lesz 
sadalmi munka nemcsak álljon. Kaptak még több benne foglalkoztatóterem, 
emlékezetükben él, hanem bontási anyagot is úgy, hogy öltöző, folyosó, személyzeti 

szoba, elkülönítő, 
konyha, kamra, zu-
hanyozó, orvosi vizs 
gáló és több mellék-
helyiség. Külön ér-
dekessége lesz az 
épületnek, hogy a 
tetőrészen fedett na-
pozó készül. 

Az építkezés meg-
kezdődött és társa-
dalmi összefogásból 
tető alá hozzák, a 
többi munkát a III. 
kerületi tanács vé-
gezteti el jövő évi 
beruházásból. A be-
rendezést már kiszál-
lították Mihálytelek-
re. Ezt a II. kerületi 
tanácstól kapták, 
olyan helyekről, ahol 
nélkülözni tudták az 
apró ágyakat, aszta-
lokat, székeket. 

A mihálytelki gyer-
mekek második ott-
honát a nagy me-
zőgazdasági munkák 
idejére fel akarják 
építeni, hogy a mun-
kában lévő dolgozók 
gyermekei jó ellátás-

Épül a bölcsőde ban részesülhessenek. 

a gyakorlatban is to-
vább folytatódik. Már 
több, mint egy éve 
megszületett a gon-
dolat a körzeti orvos, 
dr. Fülöp Pál javas-
lata alapján, hogy 
ismét összefognak a 
helybeliek, kérve az 
üzemi munkások tá-
mogatását és felépí-
tik gyermekeik ré-
szére a napközi ott-
hont. 

Az egész akció két 
pár papuccsal kez-
dődött még a farsang 
idején, amikor egy 
helybeli táncmulatsá-
gon kisorsolták a 
Szegedi Papucskészí-
tő Kisipari Szövetke-
zetnek ezt az ajáh-
dékát. Azóta több 
kulturális rendez-
vény bevételét ra-
kosgatták takarékba 
és gyűjtöttek is ma-
guk között az asszo-
nyok. A Mérey utca 

a Marx téri 
építkezések során 
bontásból kikerült 

tak ki hétszázezer forint ér- fizetési készség. Az első két 
tékben. Utána a tűzhely kö- részletet hiánytalanul befi-
vetkezik. Hétszázezer forint zették az adósok, az intézet 
értékű tűzhelyre állítottak ki pénztárába, 
hitellevelet az OTP-nál. Mo- Az akció lebonyolítása 
torkerékpár iránt már ki- »normalizálédott-«. Az első 
sebb az érdeklődés. Kétszáz- napokban természetszerűen 
ötvenezer forint értékű hi- nagyszámú jelentkező ige-
telt kértek eddig a vásárlók nyelnek kielégítése után 
motorkerékpárra. most már állandósult a 

Az akcióban a legkülömbö- szóm: naponta 30—40 hitel-
zőbb foglalkozású lakosok kérelem fut be az OTP-hez. 
vesznek részt A kiadott hi- Kezdetben voltak kisebb ad-
tellevelek nagy részét már minisztraciós zökkenők, 

... _ , ii„,v,í azonban ezeket kiküszöböl-be is váltották az Állami ^ & a h i t e l k é r e l e m m e i 
Áruhazban, a Rühazati Bolt, kapcsolatos formaságokat 24 
a Kiskereskedelmi Vállalat órán belül elintézik. 

"AKT 

( S l f l i s f e l v . ) 

A Magyarország cimű napilap címlapján olvassuk: 
»A köztársaság születésnapja.* »Magyarország nép-

köztársaság*. 
Ezen a napon kikiáltották a magyar köztársaságot. Az 

Országház és környéke nemzetiszínű és vörös díszben 
pompázott. Bent utolsó, formális ülését tartotta a képvi-
selőház, mely feloszlását, majd a főrendiház, mely meg-
szűnését mondta ki. Utána a kiegészített Nemzeti Tanács, 
mint nemzetgyűlés ünnepélyesen proklamálta az ország 
köztársasággá való átalakulását, fíocfc János ünnepi be-
széde után Nagy György, a polgári-demokratikus köztár-
saság régi harcosa olvasta föl az öt cikkelyből álló népha-
tározatot*, melynek első pontja így szólt: *Magyarország 
minden más országtól független és önálló népköztársaság*. 
Ezután Bokányi Dezső a parlament előtt a teret betöltő 
százezres tömeg előtt kihirdette a köztársaságot. 

Ez alkalommal repülőgépről röpiratokat szórtak a 
tömeg közé. A röpiratok »A Forradalmi Szocialisták* alá-
írást viselték, s felhívták a figyelmet Lenin és Szverdlov 
híres távirati üzenetére. A távirat — mondja a röplap —, 
üdvözli a magyar kormányt és világköztársaság megalakí-
tására szólítja fel. »Figyelmezteti egyúttal a felszabadult 
népeket, hogy a forradalminak mutatkozó burzsoázia által 
ne engedjék magukat félrevezetni, mert a forradalom csak 
akkor mondható eredményesnek, ha a dolgozó nép ural-
mával végződik*. A röpirat rámutat arra, hogy Leninék 
üzenetét a »népkormány* mindeddig elhallgatta. *Köve-
teljük, hogy hozzák azt azonnal, szószerinti szövegében 
nyilvánosságra! Legyen vége a titokzatos mesterkedésnek! 
Sorsunkat magunk akarjuk intézni.' Szocialista köztársa-
ságot akarunk!* — fejeződik be a forradalmi szocialisták 
röplzpj.': :cJ: rege. A Károlyi-kormány csak ezután, no-
vember 20-án hozta nyilvánosságra a szovjet kormány no-
vember 3-t üzenetét. 

l 


