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átadlak a megbízóleveleket Csongrád megye [Fejlődő bolgár vegyipar
« A Bolgár Népköztársaságban
sok kéntartalmú pirit-, réz-,
és Szeged újonnan megválasztott
• ólom- és cinkércet bányásznak, s dolgoznak fel. E nyers• anyagok termelésének
növelése és komplex
feldolgozása
2 teszi lehetővé, hogy a bolgár vegyipar a harmadik ötéves
képviselőinek és pétképviselöinek
2 terv végrehajtása során kénsavtermelését
1957-hez képest
Tegnap délelőtt Hódmezővásárhelyen a megyei tanácson ünnepélyes keretek között adták át a november 16-án
megválasztott képviselőknek és pótképviselőknek a megbízóleveleket.
Az ünnepségen megjelent Apró Antal, az MSZMP Politikai
Bizottságának tagja, a Minisztertanács első elnökhelyettese, a
megye k)évviselője, Komócsin Zoltán, a KISZ
Központi
Bizottságának első titkára, a megye képviselője,
Németh
Károly, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a megyei pártbizottság első titkára, a megye képviselője, Nagy
Dániel, az Elnöki Tanács elnökhelyettese,
a megye képviselője,' i f j . Komócsin Mihály, az MSZMP szegedi városi
bizottságának első titkára, Papp Sándor, a Csongrád megyei tanács v. b.-elnöke, Biczó György, a szegedi megyei
jogú városi tanács v. b.-elnöke, Katona Sándor, a Haza
fias Népfront megyei bizottságának titkára és más vezető
elvtársak.
Fehér Lajos elvtárs, a megyei pártbizottság másodtitkárának üdvözlő szavai után Fabula János elvtárs, a
megyei választási bizottság elnöke nyújtotta át a megbízóleveleket Csongrád megye és Szeged képviselői választókerületében megválasztottaknak: Apró Antal,
Komócsin Zoltán, Németh Károly, Nagy Dániel, Bódi László,
Kurucz Márton, Katona Sándor, Lele Ferenc, Lacsán Mihályiíé, Pál János, Bodó Istvánné, Nagyistók József, Szirmai István és Szalados Emil
képviselőknek,
valamint
Toldi István, Patai Sándorné, Tóth László, Sajó Gyula,
Döme Mihály, Dovalovszki János és ördögh András pótképviselőknek.
A megbízólevelek átadása után a megye és Szeged
város képviselői és pótképviselői nevében Apró Antal
elvtárs mondott beszédet.

A szavasás eredménye:
pártunk
és kormányunk politikájának
helyeslése
— Abból az alkalomból,
hogy a Csongrád megyei választásokon éppen úgy, mint
az ország minden részében
pártunk
és
kormányunk
nagyszerű sikeréket ért el,
és a megye képviselőinek,
valamint
pótképviselőinek
átadták a mandátumot, engedjék meg, hogy néhány
szót szóljak — mondotta bevezetőben Apró elvtárs. —
Közel 6 és félmillió választópolgár szavazott arra a politikára, amelyet két év óta,
illetve 13 év óta folytatunk.
Amikor a választást kiírtuk,
meg voltunk győződve arról,
hogy a dolgozó nép döntő
többsége támogat
bennünket. Éppen ezért elérkezettnek láttuk az időt, hogy az
államhatalom legfelsőbb és
helyi képviseleti szerveit új-

A megválasztott

jáválasszuk! A választásokon a népi hatalom, pártunk
politikája elsöprő
győzelmet
aratott.
A nyugati országokban a
Velünk nem szimpatizáló körök, a velünk ellenségesen
szembenállók azt próbálták
elérni, hogy a magyar választópolgárok
tartózkodjanak a szavazástól. Ez a politika is csődöt mondott.
Mint annyi esetben, most is
a dolgozó nép józanul ítélte
meg a helyzetet, a párt, a
Hazafias Népfront, a kormány politikája mellett foglalt állást.
Ez rendkívül
nagy bizalom kifejezése. Az
a célunk, hogy ennek a bizalomnak a jövőben is megfeleljünk, ezt a bizalmat a
•néppel megtartsuk, és erősítsük.

képviselők

kötelességei

Mi, képviselők, az új or- szűkös
gazdasági
erejéhez
szággyűlésben részt veszünk mérten elősegítse. Elősegítse
a
törvényalkotásban,
ez a megye iparosodását, a meegyik kötelességünk; a másik köfelességünk, hogy a
Készülődés
dolgozó néppel való kapcsolatot állandóan
erősítsük, a kiváló dolgozók, újítók
szilárdítsuk. Nemcsak a vá- és feltalálók II. országos
lasztási előkészítő munka sotanácsk ozására
rán kell a nép között
élA Szakszervezetek Orszánünk, hanem a
választások
után is. Egyik feladata a gos Tanácsa és az Országos
megalakuló megyei képvise- Tanulmányi Hivatal decemlő-csoportnak és a Hazafias ber 6-án és 7-én rendezi
Népfront illetékes szervé- meg az ország legkiválóbb
újítóinak és
nek, hogy minden
megvá- dolgozóinak,
lasztott képviselő és pótkép- feltalálóinak II. országos taviselő megfelelő
beosztást nácskozását. Az üzemek, infcapjon abban a
munkában, tézmények 520 tanácskozási
amit a választás
után
is joggal megbízott küldöttet
a
folytatnunk
kell a megyé- választottak, ezenkívül
SZOT és az OTH további
ben.
500 kiváló munkást és műRészt kell vermünk az szakit hív meg az orszáállamhatalom helyi szervei- gos tanácskozásra. Szegednek: a megyei, járási és vá- re már több üzemhez megrosi tanácsoknak munkájá- érkeztek a meghívók. A taban is. Az elmúlt években nácskozás részvevői között
némj szakadás volt az ál- például ott lesz Nagygyörgy
lamhatalom legfőbb szerve,! Imre elvtárs, a Jutaárugyár
az országgyűlés és a helyi ; többszörös újítója, a Textitanácsok között, most ezt, les Szakszervezet
területi
normális, alkotmányos élet bizottságának újítási
felekeretében, helyre kell állíta- lőse, Joó György elvtárs, a
Kenderfonógyár
ni. Részvételünkkel emelni Szegedi
kell a proletárdiktatúra he- újítási megbízottja és sokan
lyi államhatalmi szerveinek mások. Szegeden általában
üzemeink
tekintélyét,
javaslatainkkal azzal készülnek
segítenünk kell munkájukat. az országos tanácskozásra,
igyekeznek
minél
Kötelessége továbbá a kép- hogy
viselőcsoportnak az is, hogy előbb elbírálni a benyújtott
javaslatokat és bevezetni a
a megye fejlődését Érőnkhöz, már
elfogadottakat
tudásunkhoz
és az ország

A városi tanács
végrehajtó
bizottságának
üléséről

A lottó
nyerőszámai

mint hétszeresére emelje. Ezt természetesen új légyében a mezőgazdaság szo- 2• több,
tesítményekkel
is elősegítik, mint a képünkön
látható
cialista átalakítását. A mekárdzselji
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Köszönjük a Csongrád mefifi'fifi.
gyei választópolgárok előlegezett bizalmát: a bizalom:
ra bizalommal felelünk
és
jó munkával
rászolgálunk.
Minden erőnket és rudásunkat latbavetjük,
hogy
eleget tegyünk az irányunkban
megnyilvánult
bizalomnak.
Az utóbbi 13 évben jó néhány választást tartottunk,
de 1948 óta a mostani az
egyik legnehezebb választás
volt. Nem azért, mert nem
bíztunk abban, hogy a nép
támogatja politikánkat, hanem azért, mert. olyan poliRomán
tikai
megrázkódtatást
élt
orvosprofesszor
át az ország, amely után
választani, a dolgozó nép látogatott Szegedre
elé menni, bátorságra volt
A Szegedi Orvostudományi
A május 26-i, a szeptem- rint helyetti 51 forint, férfi
szükség.
Egyetem
meghívására dr. ber... 1-i leértékelés folytatá- kámgarnszövet 245 forintról
Pártunkban megvolt ez a Eugén Costa, a bukaresti Or- saként november 20-tól a 170 forintra csökkent. A 324
liátarság, a választásokkal vostudományi Egyetem sto- Ruházati Bolt "vásárt rendez forintos tweed Rabátszövet
fakultásának az Őszi-téli leértékelt ruhá- métere most már 200 forint.
stabilizáltuk az államveze- matológiai
tést, most több figyelmet neves professzora látogatást zati cikkekből. A Ruházati A sportszövet 155 forintról
tett Szegeden. Több intéz- Bolt üzletenként csoportosí- 105 forintra csökkent.
tudunk fordítani a gazdasá- ményt megtekintett, a Fog- totta az árút.
Kötött- és divatáru cikkek
gi építőmunkára. Politikánk ós Szájbeteg Klinikán, majd
A most leértékelt méter- közül
gyapjú
női olaszközponti kérdése a szocialis- az egyetem tudományos szak- és divatárut a 19-es Széche- ka, jersey pulóver, cseh
selyemkenta Magyarország
gyorsabb csoportjának első ülésén igen nyi téri, a cipőt a 17-es lánykapizsama,
nagy érdeklődéssel és tet- »Cikta« és a 22-es szaküzlet- dő,
selyemsál
és
még
ütemű építése.
i széssel
fogadott előadást tar- ben (Püspök-bazár), konfek- sok
fontos
ruházati
A párt Központi Bizottsá- tott, melyben a fogtalanná ciót pedig a 27-es Alföldi cikk lett olcsóbb. A lega és a kormány is azt vár- vált emberek psychikai reak- Áruházban hozza forgalom- értékelt cikkek listáján szefoglalkozott a Pav- ba. A leértékélt áruk listá- repel az 50 forintos tisztaseja a képviselőktől és pót- cióival
lov-i tanítás alapján. Az elő- ja sok új téli, őszi ruházati lyem férfinyakkendő is. Uj
képviselőktől, hogy ezt az adást vita követte, melyben cikkel bővült.
ára 18 forint. • Tisztaselyem
építőmunkát folytassák meg- több szegedi professzor is
Méteráruknál: nagy gyap- férfiing 230 helyett 170 fofelszólalt.
győződéssel, odaadással.
jútartamú háziszőttes 85 fo- rint.
Az előlegezett
bizalmat
megtisztelőnek
tartjuk
és
azon leszünk, hogy jó munkával ez a bizalom közöttünk és a nép között
erősödjék — mondotta befejezésül Apró Antal elvtárs.
A szegediek büszkék
a javították a parkettákat, 26 nali kiszolgálást. A kora regHungária Szállóra, amely- új csillárt szereltek fel a geli autóbusszal, gyorsvonatben a vendégek kényelem- szobákban.
Mintegy
800 tal, vagy repülőgéppel elAngol bányászkűldőttség ben,
otthonosan érezhetik négyzetméter
padlóig érő utazni szándékozó vendégek
érkezeit hazánkba
magukat. Az elkövetkező he- csipkefüggönyökkel látták el már hajnali 4 órától itt foA Bányász Szakszervezet tekben azonban méginkább a szobákat, az éttermeket, a gyaszthatják el reggelijüket:
meleg kávét, teát, szendvielnökségének
meghívására eléri a Hungária a fővárosi folyosókat.
Több szobában a napok- cset stb. Természetesen a
csütörtökön a késő esti órák- luxusszállodák nívóját. Nemban dél-walesi bányászkül- régen fejezték be a szobák ban világvevő rádiót helyez- külső vendégek számára is
döttség érkezett hazánkba. újjáfestését, amelyekben ösz- nek el, sőt még az idén — rendelkezésre áll a kora regFelkeresik a különböző szén- szesen 470 méter gyapjú, valószínűleg a hallban — geli kiszolgálás.
Még egy érdekes adat a
medencéket és
látogatást zöld színű szőnyegeket he- televíziót állítanak fel. A
életéből:
tesznek a bányaipar és a lyeztek el. — Jutott belőle szálló magas kupolájára sze- Hungária Szálló
még az étteremnek is. Ki- relik fel a dupla-antennát, s ebben az esztendőben '600
szakszervezetek vezetőinél.
minden bizonnyal a vendé- külföldi — csehszlovák, angek a lehető legtisztábban gol, lengyel, finn, szovjet,
láthatják majd itt Szegeden francia, indiai,
jugoszláv,
a televízió egyre színvonala- osztrák, kelet- és nyugatnesabb műsorát. Még e héten met stb. — vendég fordult
megkezdik a hallban a haj- meg a szállóban.
A kiállítás a szülők száA postás az elmúlt napokban szokatlan külsejű és tar- mára is tanulságos és figyeltalmú leveleket
kézbesített meztető. Az elmúlt évek taalapján
joggal
a legifjabbaknak.
A képes pasztalatai
a
Kiskereskelevelezőlapon
mackó,
kutya figyelmezteti
a
szülőket.
és egyéb érdekes játék képe delmi Vállalat
•mosolygott a címzettekre.
A Igy akarják megszüntetni a
szövegben pedig a Szegedi téli ünnepek előtti sorbanálKét. nap múlva, hétfon este 8 órakor szovjet vendégkényel- művészek
Kiskereskedelmi
Vállalat a lást. Most mindenki
játszanak a Szegedi Nemzeti Színházban. A
kiválaszt- nagy szereplőgárda teljes estét betöltő eszlrád-műsorral
Kárász utca 16 szám alatt mesen, nyugodtan
s
minden szórakoztatja a közönséget. Az együttessel olyan művészi
lévő játékboltjába
invitálta hatja a játékot,
megkap- kiválóságok érkeznek Szegedre, mint Miljaskina, a Moszka gyermekeket.
A »Mese- sorbanállás nélkül
világ« játékkiállítást
nekik hatja.
vai Nagyszínház énekes szólistája, Gricjuk, a kijevi Opera
rendezték, s tegnap
nagyA vállalat jól felkészült a énekese, továbbá Koseljov, a Moszkvai Nagyszínház baszámú érdeklődő
jelenlété- nagy forgalom
lebonyolítá- lettszólistája, Ivanov zongoraművész, Pankin harmonikaben nyitották meg. A sok kis sára. Az elárusítók
számát művész és Ozalinya, a moszkvai Operettszínház szólóéneapróság a szebbnél-szebb jákese.
s
idejében
ték közül választotta ki szá- megkettőzték,
A műsorban fellép a híres *Bandura*-trió is. Számos
mára a legjobban
megfele- nagy mennyiségű, bő választé- szovjet hangszeres szólista, zsonglőr és akrobata érkezik
kú játékról
gondoskodtak.
lőt.
még városunkba.

Ujabb c i k k e k árát
értékelték le

Tovább korszerűsítik a Hungária Szállót
Televíziót szerelnek fel :-: Hajnali kiszolgálás
a hallban :-: Világvevő rádiók a szobákban

Megnyílt a „Mesevilág'"
a Kárász utcában

Hétfőn szovjet csztrádegyüttes
ven dégszerepel tál osun kban

