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Eredményhirdetés: november 19-én 
Az Országos Választási Elnökség közleménye 

l/álasztás után." 
Az Onszágos Választási Elnökség kö-

zölte vasárnap este: az 1958. november 16-i 
országgyűlési és tanácstagi választások 
este 8 órakor az egész országban rendben 
lezárultak. A beérkezett előzetes jelenté-
sek szerint a választásra jogosultaknak 
több, mint 98 százaléka leszavazott. A sza-
vazatok összeszámlálása megkezdődött. 

Az Országos Választási Elnökség az or-
szággyűlési és tanácsi választások vég-
eredményeit előreláthatólag november 19-
én hirdeti ki. 
Az Országos Választási Elnökség tájékoz-

tatója beszámol arról, hogy a választási 
szervek országszerte messzemenően ügyel-

tek a törvényes előírások megtartására, a 
szavazások titkosságára. Megállapítható, 
hogy visszaélés sehol sem fordult elő. Az 
ország dolgozó népe jó hangulatban, biza-
kodóan adta le szavazatát. 

Azt is megállapíthatjuk — hangzik az 
Országos Választási Elnökség vasárnap 
esti tájékoztatója —, hogy a választási szer-
vek, a szavazatszedő bizottságok, a válasz-
tókerületi bizottságok és a különböző vá-
lasztási elnökségek jól megállták helyüket 
és mindenütt biztosították a szavazás za-
vartalan lebonyolításához szükséges felté-
teleket. 

m Ahogy a névjegyzékben szereplő utolsó választó is leadta 
mszavazalát, a szavazatszedö bizottságok felbontották az 
•addig lepecsételt urnákat és először osztályozták, majd 
S megszámlálták a szavazólapokat. Amint az adatokat tar-
• talmazó hivatalos jegyzőkönyv elkészült, megkezdték az 
jurnák visszaszállítását is. Szegeden délután 6 óra tájban 
S érkeztek az első urnák a kerületi tanácsokhoz, illetve a 
• kerületi választási elnökségekhez. A választásról lapunk 

3. oldalán közlünk képes összeállítást. 

Solc játék kerül 
forgalomba 

> Totóeredmények 
f és nyeremények 

Több külföldi 
nőküldöttség jön 

hazánkba 
A közeli hetekiben több 

baráti állam nőmozgalmá-
nak küldöttsége látogat el 
hazánkba. November 20-án 
háromtagú csehszlovák dele-
gáció, az ottani nőszervezet 
három munkatársa jön Ma-
gyarországra kéthetes tanul-
mányútra. December elején 
a Német Demokratikus Köz-
társaság nömozgalmának há-
romtagú és a Szovjetunió nő-
szervezeteinek négytagú kül-
döttsége tesz eleget, a Ma-
gyar Nők Országos Tanácsa 
meghívásának. 

November 30-én magyar 
asszonyok utaznak a Román 
Népköztársaságba, hogy ta-
pasztalatokat szerezzenek az 
ottani nőmozgalom munká-
járól. 

IIég e b b e n az é v b e n Összeül 
az új or szággyű lé s 

November 23 és december 15 között 
alakulnak meg a tanácsok 

Bihari László, az Orszá-
gos Választási Elnökség 
titkára a választások lefo-
lyásáról mondott nyilatko-
zatában kitért arra, hogy az 
elnökség munkája a vá-
lasztásokkal nem zárult le, 
mert a választás teljes elő-
készítéséről a választási 
gyűlések tanulságairól, a vá-
lasztás napjának munkájá-
ról az országgyűlésnek szá-
molnak majd be. 

— A választási munkák 
lefolyásáról szóló 

beszámolóra természete-
sen az á j 
összeillésekor 
sor. Az új 

még ez évben ül össze. 
— Ugyancsak még ebben 

az esztendőben 
november 28-a és decem-
ber 15-e között ülnek ösz-
sze az újonnan megvá-
lasztott tanácstagok, 

hogy országszerte megala-
kítsák a végrehajtó bizott-
ságokat és létrehozzák a 
tanácsi munka segítése és 
ellenőrzése érdekében mű-
ködő állandó bizottságokat. ( ( I . i e b m a n n B é l a f e l v . ) 

országgyűlés 
kerülhet 

országgyűlés 

Kínai előadókörútra indul 
Kalmár László professzor 
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Már csomagolják a magyar generátorokat 
az ikizderei erőmű számára 

Magyar szakemberek nagyszerű munkája 
Törökországban 

Kínai tanulmányútra ké-
szül Kalmár László profesz-
szoir. a szegedi Bolyai Inté-
zet matematikai logika tan-
székének vezető tanára. Kal-
már professzor a Kínai' és a 
Magyar Tudományos Akadé-
mia között fennálló egyez-
mény keretében öt hetet tölt 
Kínában a Kínai Tudomá-
nyos Akadémia vendége-
ként. Ezalatt az idő alatt 
több előadást tart egyeteme-
ken és tudományos intéze-

Szovjet pionirvezetttk 
érkeztek látogatóba 

hazánkba 
A KISZ Központi BizotU 

sáljának és a Magyar Úttö-
rők Szövetsége Országos Tá-
tiácsának meghívására hét-
főn hazánkba érkezett a 
szovjet pionírszervezet veze-
tőinek héttagú küldöttsége. 
A szovjet ifjúsági vezetők 
két hetet töltenek hazánk-
ban. Tanulmányozzák a ma-
gyar úttörőszervezet munká-
ját. meglátogatják a fővárosi 
és vidéki ifjúsági szervezete-
ket és úttörőcsapatokat, ta-
lalkoznak pedagógusokkal, 
kiszista fiatalokkal és úttö-
rőkkel. 

Magyar rádiók küllőidnek 
A magyar rádiókészülékek 

s világ minden tájára elke-
rülnek. Az Elektrojmpex 
külkereskedelmi vállalat a 
külföldön is elismert minő-
ségű, megbízhatóan működő 
készülékekből ez év tíz hó-
napjában már százezret ex-
portált a baráti országokba, 
azonkívül Hollandiába, Bel-
giumba, Iránba, Madagasz-
kárra, Svájcba és Portugá-
liába is exportálunk. 

tekben az utóbbi években 
végzett kutatásainak ered-
ményeiről. 

Visszatérőben Moszkvában 
tölt egy hetet, ahol találko-
zik M. A. Gavrilov profesz-
szorral, a Szovjet Tudomá-
nyos Akadémia "Matemati-
kai logika és műszaki alkal-
mazásai* intézetének vezető-
jével ós felkeresi a Szovjet 
Tudományos Akadémia szá-
mítási központját is. mely-
nek két munkatársa, Csaj-
kovszkij és Jersov kutató-
tudósok, nagy érdeklődéssel 
tanulmányozták a Kalmár 
professzor által szerkesztett 
logikai gépet, valamint elő-
adásokat is tartottak itt, 
Szegeden. 

Kalmár professzor novem-
ber ' 22-én indul Budapestről 
kínai tanultnányútjára. 

Jelentós állomáshoz érke-
gett az ikizderei erőmű épít-
kezése. Most csomagolják az 
erőmű magvát képező gene-
rátorokat, melyeket magyar 
Duna-tengerjáró hajó szállít 
rendeltetési helyükre. Az 
egyenként húsztonnás dara-
bok szállítása komoly fel-
adatot ró a magyar és tö-
rök szakemberekre. 

Örökös hóborította csúcsok 
tövében épül a legújabb tö-
rökországi erőmű, amelynek 
minden kis alkatrészét vízi-
úton. a Fekete-tengeren ke-
resztül szálltíják Trabzon ki-
kötéjébe, onnan pedig vesze-
delmes hegyi utakon Ikizde-
rébe. Az Ikizdere patak vize 
különleges elvezető rendszer-
rel felerősítve három, egyen-
ként 7300 lóerős víztúrbinát 
hoz működésbe, amelyek 
mindegyike egy 5200 kilowatt 
teljesítményű generátort ké-
pes üzemeltetni. Az így 
nyert, összesen kb. 15 mega-
watt energiát távvezetékek 
viszik el a Trabzon, Rize, 
Arakli és más városokba. 

ahol alállomásokon transz-
formátorokkal állítják elő a 
kívánt feszültséget. 

Nem ez az első erőmű, 
amelyet a magyar ipar — a 
Komplex külkereskedelmi 
vállalat és a Ganz-gyár — 
Törökországnak szállít. A 
török villamosításban ipa-
runk már a múltban is jelen-
tős szerepet játszott; ennek 
folytatását jelenti a mostani 
munka, magyar mérnökök, 
technikusok és kereskedelmi 
szakemberek nagyszerű erő-
feszítése. 

Elkészüli 
a munkásmozgalmi 

emlékmű 
A Kerepesi-temetőben a 

Kossuth-mauzóleum szom-
szédságában elkészült a ma-
gyar munkásmozgalom már-
tírjainak emlék müve. Az 
építményt műszakilag hétfőn 
délben vette át a fővárosi 
tanács müemlékfelügyelű-
sége. 

A S z o v j e t u n i ó j e l e n e 
— a m i j ö v ő n k 

A szovjet Azerbajdzsánban, Szumgajtában épül a hatalmas mügumigyár 

(S. J.) Néhány nap óta a világpolitika központi kér-
dése a Szovjetunio Kommunista Pártja jövő év januárjára 
összehívandó XXI. kongresszusa és az ott előterjesztésre 
kerülő népgazdasági tervek. A terv ellenőrző számai mö-
gött levő roppant nagy erő megkökkenti még azokat is, 
akik szívvel-lélekkel kívánják a szovjet nép boldogulását. 
Hiszen miről van> itt szó? Például, hogy' 80 százalékkal nő 
az ipari, 70 százalókkal pedig a mezőgazdasági termelés 
— 40 százalékkal emelkedik a reáljövedelem, csökken a 
munkaidő — tizenötmillió új lakás varoson, hétmillió új 
lakóház falun. 

Ez a néhány szam sommázza azt az előirányzatot, 
amelyet a szovjet nép 1959-től 1905-ig megvalósít. Csak 
egy számot: 15 millió új lakás a városokban. Ha a'mi kis 
országunkat nézzük, akkor a tízmillió lakosunkból öt mil-
liónak két .lakása lenne Vagy hétmillió új lakóház falun. 
A mi viszonyaink között, ha három és fél millió paraszti 
lakost veszünk, akkor mindegyiknek két háza lenne. 

Egy másik szám még szemléletesebb; negyven száza-
lékkal emelkedik a reáljövedelem és csökken a munka-
idő. A mi viszonyaink között számítva, ez annyit jelen-
tene, hogy egy munkás 1400 forintos havi keresettel szemben, 
hat év múlva körülbelül kétezer forintot keresne azonos 
vásárlási árak mellett. Hozzátéve, hogy nyolcórás mun-
kaideje hét órára, hat órára, egyes iparágakban pedig 
négy órára, csökkenne. 

Amikor, tehát arról beszélünk, hogy a kommunizmus 
újabb nagyarányú építésének előkészületei folynak a 
Szovjetunióban akkor elsősorban arra gondolunk: az em-
ber jólétének eddig ismeretlen fogalmai valósulnak meg 
az élet úgyszólván minden vonatkozásában. 

A grandiózus fejlődést előirányzó hétéves népgazda-
sági tervnek a megvalósulása egyben azt is jelenti, hogy 
1965 után a Szovjetunió minden területén túlszárnyalja 
az Egyesült Államokat és megvalósítja a világ legmaga-
sabb életszínvonalát. Ilyenkor jóleső örömmel nyugtázzuk. 

t hogy a mi útunk azonos a szovjet népek útjával, és cé-
• lunkat tekintve mi is a szocialista építésünk megvalósi-
• tása után a kommunizmus előkészületeihez fogunk. Aho-

gyan a szovjet eredményekben benne van és benne lesz 
a több, mint 140 millió felnőtt ember akarata, ereje, esze, 
ugyanúgy a mi életünk további felvirágzásában is hat és 

! félmillió felnőtt magyar munkájának eredményeit köny-
veljük majd el. 

Az SZKP Központi Bizottsága által kidolgozott tézi-
sek egyben megmutatták a világnak, a szovjet nép szi-
lárd abban a meggyőződésében, hogy békés feltételek kö-
zött valósítja meg életformáié nagy terveit. A háború ré-
mülete, e tézisek láttán nevetséges lehetetlenséggé törpül, 
mert ahol ilyen roppant nagy tervek indulnak, ott az em-
berek nem a halállal, hanem az élettel jegyezték el ma-
gukat. 

Mi magyar dolgozó emberek örömmel fogadtuk e tézi-
seket, mint idősebb testvérünk világraszólóan nagy és 
szép dolgát. 


