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Benyújtotta a Népfront a tanácstagjelöltek listáját 
a szegedi Választási Bizottságnak 

r SC helyi tanácsok választásáról 
•zóló törvény előírja, hogy a je-
löltek lajstromát a Népfront-bi-
zottságoknak 6-án délelőtt három 
példányban be kellett küldeniük a 
választási bizottságokhoz. A Sze-
gedi Választási Bizottság, amely 
a Városházán dolgozik, 

hivatott dönteni a Szegedi 
Népfront Bizottság által be. 
nyújtott jelöltlista elfogadásá-

ról. 
A Népfront Bizottság lepecsé-

telt borítékját, a Szegedi Válasz, 
tási Bizottság elnöke vette át. 
Utána nyomban összeült a hétta-
gú bizottság, 

Siklós János elvtárs, a Szege-
di Választási Bizottság elnöke, 
felbontotta a borítékot, amely 
jelültek lajstromát három pél. 

dányban tartalmazza. 
A lajstromon a tagokat és pótta-
gokat elkülönítve tüntette fel a 
Népfront-bizottság, a nevek mellé 
odaírták a jelöltek foglalkozását 
és lakáscímét is. Siklós elvtárs 
felolvasta a jelöltek neveit, utána 
megkezdődött a megbeszélés. 

A Szegedi Választási Bizottság-
hoz benyújtott lajstrom azt mu-
tat ja, hogy 

nincsen a dolgozó népnek 

egyetlen rétege sem. amely 
nem talál majd képviseletet a 

Szegedi Városi Tanácsban. 
Ez a lista ismét igazolja Rákosi 
elvtárs szavait: „Nincs hazánkban 
egyetlen ember, legyen kisiparos, 
kiskereskedő vagy értelmiségi, aki 
nem találja meg a maga elhelyez-
kedését a népi demokrácián be-
lül." 

A jelöltek között 
elsősorban találjuk élenjáró 
munkásosztályunk legkiválóbb 
képviselőit: a sztahánovistá-

kat, élmunkásokat, újítókat, 
azokat, akik a termelésben muta-
tott példaadásukkal és dolgozótár-
saik ügye iránti odaadásukkal 
szolgáltak rá erre a bizalomra. Az 
ipari dolgozók és parasztság so-
raiból jelölt dolgozók nevei mellett 

ott vannak a tudósok, neves 
tanárok, írók, művészek, or-
vosok, mérnökök, tanítók és 
tisztviselők nevei is, pár t -

tagok és pártonkivüliek, 
ami igazolja, hogy a Magyar 
Népköztársaságban igen nagy 
szerepe van a tudománynak, iro-
dalomnak, művészetnek, megbe-
csülik a szellemi munkát végző 

dolgozókat azzal is, hogy meg 
felelő képviseletet biztosítanak 
nekik a helyi tanácsokban. 

A kisiparosok és kiskereske-
dők jelöltjei biztosítják ennek a 
dolgozó rétegnek a képviseletét 
is. 

Miután a Szegedi Választási 
Bizottság a Népfront által ÖSZ' 
szeálütott l istát e lfogadja, az 
erről szóló határozatot rávezetik 
mindhárom példányra. 

A lista egyik példánya a Sze-
gedi Választási Bizottságnál 
marad, egyet visszaküldenek 
a Népfront Szegedi Bizott-
ságának, egyet pedig eljut-
t a tnak a Szegedi Tanács 
Végrehajtóbizottsága elnöké-

nek, 
akinek feladata lesz gondoskod-
ni arról , hogy október 14-re, a 
törvényben előirt határidőre, el-
készüljenek a falragaszok a je-
löltek névsorával. A jelöltek 
lajstromát ugyanis ezen a na-
pon hozzák nyilvánosságra fal-
ragaszok u t ján . 

A Kálvária-úti garázsépítés dolgozói igy ünneplik meg a tanácsválasztást: 

NOVEMBER 30 HELYETT OKTÓBER 22-RE 
befejezik az építkezést 

A II. Vj i tó Kiál l í tás 

Á normarendezés és alapbéremelés célja és jelentősége az, hogy 
termelésünk fokozásának rejtett tartalékait feltárja és e tartalékok fel . 
használásával, mozgósításával a termelékenység emelkedése új, maga-
sabb fokot érjen el. A normarendezés mee is hozta ezt az eredményt 
termelésünk egész frontján. Üzemi munkások tízezrei vállaják az új 
norma túlteljesítését, fokozott termelés, jobb eredmények elérését. Az 
építőiparban különösen nagy szükség volt a normarendezésre, mert az 
építőipar magas önköltsége egész népgazdaságunk szük keresztmetsze-
teként szerepelt a legutóbbi időkig. 

Magyarország egyik legkorszerűbben felszerelt 
autójavító üzeme létesül Szegeden 

mondja Csikós Sándor építésve-
zető. — Munká já t mindig gond-
dal és felelősséggel végzii. példát 
mutat a munkafegyelemben is. 

A Xl-es számú Autójavító Válla-
lat Kálvária-utcai garázsépítése 
újabb bizonyítéka az ötéves terv 
nagy beruházásainak. Magyarország 
egyik legkorszerűbben felszerelt 
autójavító üzeme létesül itt egymil-
lió forintos költséggel és segitj köz-
lekedésünk további fejlődését és za. 
vartalanságát. 

Az építkezés augusztus első heté-
ben kezdődött. Akkor még a munka 
jórésze bontás, átalakítás volt. Ez a 
tény és a munka kezdeti szervezet-
lensége volt az oka annak, hogy az 
első héten az átlagteljesítmény csu-
pán 62 százalék volt és az egy órára 
eső termelési érték csupán 7.30 fo-
rint. Mint Csikós Sándor építésve-
zető elmondja, a normarendezés 
elölt a legnagyobb heti átlagszázalék 
sem emelkedett a 104 százalék fölé. 
A normarendezésre Ut augusztus 
utolsó hetében került sor, a 35-ös 
bérhéten. A jó agi'-ációs munka biz-
tosította a normarendezés sikerét. A 
normarendezést megelőző 34-es bér-
héten a heti állagkereset 120 forint 
50 fillér volt. 103 százalékos átlag-
teljesítmény mellett. 

Az új normával lezajlott 35-ös 
bérhéten az átlagteljesítmény 94 
százalék, a z átlagkereset 119 fo_ 
rint volt. Ekkorra az egy órára 
eső termelési érték 23.80 forintra 
emelkedett. 

Harc a magasabb 
eredményekért 

Azzal mindenki tisztában volt, 
hogy ennél az eredménynél meg-
állni nem lehet. A munka jobb 
megszervezésével, észszerüsi'.és-
sel, újításokkal bebizonyították, 
hogy a Párt nem hiába számitott 
reájuk. Hétről-hétre jobb eredmé-
nyeket érnek eh A legutóbbi hét 
termelési átlaga már 116 százalék, 
az átlagos kereset 152-60 forint 
volt. Ez az adat napnál világosab-
ban igazolja, hogy a normarende-
zés a dolgozók érdekeit szolgálta. 
Emellett azonban a termelékeny, 
ség is óriásit ugrott. Az óránkénti 
23.80 forint termelési érték 39.10 
forintra emelkedett. 

Bebizonyosodott tehát, hogy az 
ú j norma jó és teljesíteni, keres-
ni is lehet vele. Hár i I s tván kő-
műves szaktárs mee van eléged-
ve az ú j normával. Úgyszólván 
állandóan 110—iy> százalékra 
teljesíti. Az alaposság, a tiszta-
ság, a rend jellemzi Hár i szak-
t á r s munkájá t . 
i «r« Legjobb kőművesünk ««* 

A „Vörös Csillag" brigád 
295 százalékot ért el 

U j sztahanovista módszerekkel 
dolgozik a Vörös Csülae bádo. 
goabrigád. A normarendezés óta 
sem teljesítenek 200 százalékon 
alul, a legutóbbi héten 295 száza-
lékot értek el. A brigád eredmé-
nye a jó kollektív munkának kö-
szönhető. A segédmunkásokat be-
vonják a kisebb szakképzettséget 
igénylő munkák végzésébe és ez 
a brigád termelését nagyban 
emeli. 

A legjobbak között szerepel 
még Bognár Ernő segédmunkás, 
aki jelenleg mennyezetnádpadló-
zást végez. Ez szakmunka, de 
Bognár szaktárs új í tásával a se . 
gédmunkások számúra is köny-
nyen elvégezhetővé vált. Bognár 
szaktárs á tadta munkamódszerét 
a körülötte dolgozóknak. ígv is 
hozzájárul t a határidő megrövi-
dítéséhez. Az építésvezetőség és 
a munkások kollektív m u n k á j á -

nak eredménye az l - e s szerelő-
csarnoknál alkalmazott állványo. 
zási módszerújí tás, amely 75 szá-
zalékos faanyagmegtakar í tás t je-
lent és a vakolásra előirányzott 
950 munkaórából 270 óra meg-
takar í tásá t jelenti. Ezenkívül a 
Il-es számú szerelőcsarnok t a r -
tóinak betonáthidalókkal történő 
megoldása közel 30 nap ha tá r -
idő-nyereséget jelentett, amely 
35—40.000 for in t megtakar í tás t 
jelent népgazdaságunk számára. 

Takács István és Szűcs Mihály 
művezetők azonban nagyobb 
mértékben is segíthetnék a mun-
kásoka t a ha tár idő megrövidíté-
séért és a jobb minőségért vívott 
harcban. Nem elegendő az a mű-
szaki támogatás és ellenőrzés, 
amit a munkán végeznek. 

Az épitők és építtetők 
megbeszélik a hibákat 

Az Autójaví tó Vállalat dolgo-
zói időnként meglá togat ják az 
építkezést, elmondják észrevéte-
leiket és az építőmunkások a t a -
nácsok. vélemények felhasználá-
sával fo ly ta t j ák a munkát . Igy 
minden ablak, a j t ó oda kerül, 
ahol a legelőnyösebb a termelés 
szempontjából. 

Az építkezés ha tár ide je no-
vember 30. Az építő kollektíva 
azonban azzal aka r j a még szeb-
bé tenni a tanácsválasztás naSTV 
ünnepét, hogy október 22-ére az 
épületet á t ad j ák rendeltetésének. 

Az ötéves terv első évének ez 
a beruházása is segíti Szeged dol. 
gozóit. Jobbá, zavartalanabbá te-
szi a közlekedést. 

A VÁROSI TANACS HÍREI 
Az MNDSz központi kulturautója 

a tanácsválasztások ideje a l a t t a 
szegedi j á r á s községeiben, ta-
nyaközpontjaiban kb. 20 helyen 
tar t műsoros estet és filmelő-
adást. A kul turautó kul turgárdá-
jának aktuális választási műsora és 
a „Dalolva szép az élet" cimű 
u j magyar f i lm nagy tetszést 
a ra t a dolgozók körében. 

Október 7-én 
kezdi meg működését a szegedi 
Járás i Tanács oktatási népműve-
lési osztály filmszolgálata. Ok-
tóber hónapban a „Dalolva szép 
az élet" cimű magyar fűmet mu-
t a t j a be. 

fl Tiszaláj írói munkaközössége 
tagja i választási munkaként fel-
ajánlották, hogy a szegedi j á rás 
községeinek aktuális problémái-
ról csasztuskákat innak, amelye-

ket a községekben a helyi kul-
turcsoportok és f a lu já ró kul tur . 
brigádok adnak elő. 

Kultúrotthon megnyitásával 
készül a szegedi j á rás 4 községe 
a tanácsválasztásokra. Október 
15-én Algyőn, Deszken, Ujszent" 
ivánon és öttömösön nyílik kul-
túrotthon. A népművelési mi-
nisztérium rádióval, könyvtár-
ral, diapositiv vetítőgéppel és 
berendezési tárgyakkal segiti a 
kulturotthonokat. 

Ma délután egy órakor nyilik 
meg Budapesten a II. Ujitó Ki-
állítás, mely elé nagy érdeklő-
déssel tekintettek úgy a Szov-
jetunió, mint a népi demokrá-
ciák dolgozói. M-l sem bizonyít-
ja jobban ezt az érdeklődést, 
mint az, hogy a Szovjetunió, a 
szovjet szakszervezetek elküldöt-
ték képviselőiket Magyarország-
ra, hogy megtekintsék, tanulmá-
nyozzák, milyen nagyot fejlőd-
tek újítóink is az I. Ujitó Kiál-
lítás óta. 

Megtalálható ezen a kiállításon 
minden olyan jelentősebb ujitás, 
mely előrevitte a magyar ipart 
a szocializmus felé vezető uton. 
Mérnökök, technikusok, de igen 
nagy számban egyszerű munká-
sok minél eredményesebb épite_ 
niakarásának eredménye ez a 
kiállítás- Eleven bizonyítéka ez 
annak, hogy a magyar dolgo-
zók szeretik hazájukat, építeni 
akarják a szocializmust, küzdeni 
akarnak azok ellen, akik nein 
azon törik a fejüket: hogyan le-
hetne könnyebbé, eredményeseb-
bé tenni a békés alkotó munkát, 
hanem azon, hogyan lehetne nő-
nél raffináöabb embergyilkolási 
módokat, minél borzasztóbb 
pusztjtóeszközöket kiagyalni. 

Hogy sikerült megrendezni 
ezt a II. Ujitó Kiállítást, abban 
döntő helyet foglal el az a tény. 

hogy most már még fokozottab-
ban rendelkezésre állt újítóink-
nak a szovjet tapasztalatok kin-
csesbányája. Az elözö kiállítás 
óta a szovjet technikai szak-
könyvek egész seregét fordítot-
ták le magyar nyelvre, megte-
remtve ezzel az alapot a kí-
sérletezésre. A magyar ipar szá-
mára sok-sok százezer, sőt mil-
lió forintot jelentettek azok az 
újítások, melyeket most ez az 
újitókiállitás bemutat. Ezek az 
újítások már eddig is- igen nagy 
mértékben előrevitték a szocia-
lizmus építését, de most, hogy 
a vidéki üzemek újítói is megte-
kintik a kiállítást és felhasznál-
ják az ott szerzett tapasztalato-
kat, még nagyobb előrehaladás 
várható. 

A kiállítást Igen nagy szám-
ban tekintik meg a szegedi és 
csongrádmegyei üzemek dolgo-
zói, újítói is és hazatérve fel-
használják az ott nyert tapasz-
talatokat mindennapi munká-
jukban. Ujabb lépés ez a kiállí-
tás a szocializmus építésének 
meggyorsításában, újabb siker* 
újabb eredmény. A szegedi és 
csongrádmegyei dolgozókat is 
büszke öröm tölti el ennek az 
újabb eredménynek a láttán s a 
további eredmények biztos tuda-
tában üdvözlik a II. Magyar Uji-
tó Kiállítást. 

Az alapvető emberi jogokat 
megvalósítják a népi demokráciákban 

— hangoztatta Malik elvtárs 
az ENSz különleges politikai bizottságában 

Az ENSz közgyűlésének politi-
kai bizottsága október 5-én dél-
előtt folytatta a vitát a Bulgária, 
Románia és Magyarország ellen 
provokációs célokból előterjesztett 
panaszról, amelyet > az USA su-
galmazott azzal az ürüggyel, hogy 
„az alapvető emberi jogokat vé-
di". 

Az ausztráliai küldött után, aki 
Bulgária, Magyarország és Romá-
nia ellen irányuló beszédet mon-
dott, Malik elvtárs szólalt fel. Ki-
jelentette, hogy 

a szovjet küldöttség nemrégi-
ben leleplezte azokat a rágal-
mazó nyilatkozatokat, ame. 

lyékről ma újra vita folyik. 
Kimutatta, hogy ezek 

az angolok és amerikaiak pró-
bálkozását jelentik, 

hogy elvonják a figyelmet azok-

nak az összeesküvéseknek kudar-
cáról, melyeknek célja a demokra-
tikus rendszer megdöntése volt 
Bulgáriában, Magyarországon és 
Romániában. 

Malik elvtárs rámutatott arra 
is, hogy már maga az a körül-
mény, hogy efajta vádakat meg-
tárgyalnak, az ENSz alapokmá-
nyának megsértését jelenti, mert 
az alapokmány megtiltja a máso-
dik világháború utáni rendezéssel 
kapcsolatban felmerülő kérdések 
megvitatását. Kimutatta, hogy 

az említett országok ellen 
emelt vádak teljesen alaptala-

nok. 
Elemezte a három ország alkot-
mányában az alapvető jogokról 
adott biztosítékokat és hangsú-
lyozta, hogy ezeket meg is való-
sítják az illető országokban. 

Á jogászok is tevékenyen támogatják 
a helyi tanácsok munkáját 

Elméleti szinvonalunk 
emelését s e g i t i elő 

flnyag-
és Adatszolgáltatás 

rendszeres olvasása 

A szegedi ügyvédi kamara ren-
dezésében dr. Martonyi János 
egyetemi tanár nagy érdeklődés-
sel fogadott előadást tartott a he-
lyi tanácsokról. Kifejtette ,a ta-
nácsoknak a szocialista államban 
betöltött hivatását, amely a nép-
szuverénitás tökéletes megvalósí-
tásában, a képviseleti elvnek a 
közvetlen demokráciával való 
egyesítésében és a tömegeknek az 
államigazgatás munkájába való 
állandó bekapcsolásában áll. Rá-
mutatott ezeknek az eszméknek a 
megvalósulására a Szovjetúnió 
Sztálini Alkotmányában, majd 
utalt arra, hogy napjainkban már 
a népi demokráciákban is folyik a 
tanácsrendszer kiépítése. 

Előadása második részében át-

tekintést adott azokról a jogsza-
bályokról, amelyek a helyi taná-
csok szervezetére, feladataira és 
eljárására vonatkozóan ebben az 
esztendőben nálunk megjelentek és 
biztosították egész államigazgatá-
si gépezetünk reformjának foko-
zatos keresztülvitelét. Ennek a 
jogalkotásnak mintegy zárókövét 
jelentette az összes helyi tanácsok 
tagjainak a nép által való meg-
választásáról kiadott törvényerejű 
rendelet, amelynek alapján bonyo-
lítják le a tanácstag jelöléseket és 
az október 22-i szavazást. 

Befejezésül hangoztatta, hogy 
mint az összes dolgozóknak, úgy 
a jogászoknak is teljes aktivitás-
sal kell támogatniok a megválasz-
tandó helyi tanácsok munkáját. 

Szerencsés hajózást 
A Nachimov tengerészeti akadé-

mia növendékeiről szól a film. Est 
a haditengerészeti főiskolát 1943-
ban szervezték meg és nevét a szov-
jet flotta legendás-hirű vezéréről, 
Pável Nachimovról kapta. A Nachi-
mov-rendet is a Nagy Honvédő Há-
ború alatt alapították és ez ma egyi-
ke a szovjet haditengerészet legna-
gyobb kitüntetéseinek. 

A Nachimov-akadémiára elsősor-
ban a hősi halált halt szovjet ten-
gerészek gyermekeit veszik fel, be-
lőlük nevelik a szovjet flotta jöven-
dő tisztjeit. Az akadémia növendé-
dékeinek nevelői és oktatói a szov-
jet flotta legképzettebb tisztjei, akik-
nek bőséges tapasztalataik vannak 
a pedagógiai oktatás terén is. 

A film forgatókönyvét Alexandr 
Popov irta, aki kosszá ideig tanul-
mányozta a Főiskola életét, össze-
gyűjtötte a szükséges anyagokat 
hozzá. 

A film főszerepét Nikolaj Cserktr 
szov játssza, aki a magyar dolgozók 

körében is egyike a legnépszerűbb 
szovjet filmszínészeknek. Ebben a 
filmben különleges szerepet játszik. 
Partnerei gyerekek, de a színész já-
tékában mégsincg semmi érzelgős-
ség. Ugy viselkedik a gyermekek 
iránt és ágy beszél velük. mint 
egyenragú felekkel• mint férfi a fér-
fiakkal. A fiúk eleinte nem értik 
meg nevelőjük magatartását, azt hi-
szik, hogy keményszívű, érzéktelen 
ember. Csak amikor közelebb kerül-
nek hozzá, akkor már meggyőződnek 
arról, hogy igazi szovjet tengerész, 
igazi nagyszerű parancsnok. 

A gyermekszereplők kfílön előké-
szítő munkán vettek részt a film 
forgatása előtt. A stúdió erre a cél-
ra a legjobb pedagógusokat jelölte 
ki számukra. Ennek az előkészítő 
munkának köszönhető, hogy n gyer-
mekek ilyen kitűnően megjátszották 
szerepüket. 

A filmet ma mutatja be a Korzó 
Mozi is egy hétig tartja műsorán, 


