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A tanácstag-jelölő gyűlések előtt 

o 

A négy évvel ezelőtt választott 
tanácstagok megbízatása ok-

tóber 22-én lejár. Népköztársasá-
gunk Elnöki Tanácsa az új tanács-
választásokat ez év november 28-ra 
tűzte ki. 

Helyi tanácsainkra a gazdasági, 
a kulturális és a nevelőmunka te-
rén már eddig is hatalmas felada-
tok hárultak, de az ú j szakaszban 
még nagyobbszabású feladatokat 
kell megoldaniok. Különös figye-
lemmel és gonddal kell tehát meg-
válogatni azokat, akiket a dolgozók 
okos gyülekezetébe küldünk, akik-
re négy évre az államhatalom he-
lyi gyakorlását rábízzuk. 

Helyi tanácsaink széles demokra-

tizmusa jut abban kifejezésre, hogy 

tagjait titkos szavazással választ-

ják. Választási rendszerünk demo-

kratizmusát továbbfejleszti a vá-

lasztási törvény azzal, hogy a sza-

vazás előtt a választók nyilvános 

jelölőgyűléseken döntenek afölött, 

hogy kinek a neve kerülhessen a 

szavazólapra, meghatározzák, kit 

tart érdemesnek a kerület lakos-

sága arra, hogy megválassza. 

A kapitalista országok úgyneve-

zett alkotmánya csak formális jo-

gokat nyújt az állampolgároknak. 

Még ha megtdja is a titkos szava-

zás lehetőségét, akkor is ezernyi 

módját találja ki annak, miként 

kényszerítse a választókat, főként 

a munkásválasztókat arra, hogy 

szavazataikat a hatalmon lévő ki-

zsákmányoló osztályok jelöltjelre 

adják. A jelölések nem a lakosság 

nyilvános jelölőgyűlésein, hanem a 

tőkések párnázott ajtajú igazgatói 

szobáiban történnek. A jelöltek 

nem a dolgozók érdekeinek szószó-

lói, hanem a kizsákmányolók ma-

gasabb profitjának védői. 

A mi alkotmányunk, a Magyar 

Népköztársaság Alkotmánya — 

amelynek elkészítésénél a Szovjet-

unió Alkotmányát tartottuk szem 

előtt —, valódi, teljes jogokat biz-

tosít. Nemcsak a szavazás titkos-

ságát biztosítja, hanem a demokrá-

cia elveinek következetes alkalma-

zásával a jelölést is a dolgozók leg-

szélesebb tömegeire bízza. 

Afálasztói törvényünk intézke-

déseinek mélységes demokra-

tizmusát, azt a szándékát, hogy a 

választások valóban dolgozó né-

pünk akaratának érvényesülését je-

lentsék, — akkor értjük meg va-

lójában, ha arra gondolunk, hogy a 

nyilvános jelölés jogán túl más 

biztosíték is van a választók aka-

ratának érvényesítésére: a vissza-

h'vás joga. Kormányzati rendsze-

rünk demokratizmusából folyik, 

h~gy nem elégszik meg ezzel az 

u'ólagos helyesbítési lehetőséggel, 

hanem előre is megadja ezt a jo 

got, , , ;] u:_i i u _, lakkor 

Elméletileg így volt ez a leg-

utóbbi tanácsválasztásoknál is. Ak-

kor azonban a végrehajtás során 

els'kkadt ez a jog. A jelöléseket a 

Magyar Függetlenségi Népfront 

helyi bizottságai végezték. Bármi-

lyen körültekintően jártak is el, 

bármennyire is megvizsgálták a 

jelölteket, mégis csak szűkkörű bi-

zottságok voltak és így nem egy 

hiba csúszott be munkájukba. Igy 

fordulhatott eló, hogy oda nem 

való elemek is jutottak be taná-

csainkba. 

Nagyfontosságúak tehát a kerü-

leti jelölő gyűlések, s nagy felelős-

ség hárul azok résztvevőire. Ezért 

kell a gyűléseket gondosán előké-

szíteni, ezért kell a jelölő gyűlések 

előtt a választóknak jól felkészül-

niük, jelöltjeiket előre alaposan 

megvizsgálniok. 

któber 18-án városunkban is 
elkezdődnek a kerületekben 

a tanácstagi jelölő gyűlések. Azo-
kon megjelenni, tanácskozásaik-
ban hozzászólással résztvenni ál-
lampolgári jog s egyben állampol-
gári kötelesség. A jelölő gyűlések 
valóban a kerület véleményének, 
akaratának kifejezői legyenek. Ezt 
úgy érik el, ha rajtuk a kerület 
lakosságának túlnyomó többsége 
résztvesz. Szükséges még, hogy a 
gyűlések résztvevői érezzék át 
feladatuk nagyságát, lelkesítse őket 
az a felemelő tudat, hogy maguk 
is résztvesznek az államhatalom 
gyakorlásában, amikor annak he-
lyi képviselőit négy évre kijelölik. 

Népi demokratikus ál lamunk 

alapja a munkás-paraszt szövetség. 

A munkás-paraszt szövetség a népi 

demokráciának, mint a proletár-

diktatúra válfajának, társadalmi és 

politikai alapját képezi, a prole-

tárdiktatúra osztálytársadalma 

azonban ennél sokkal szélesebb. A 

népi demokrácia viszonyai között a 

népfront az a széles és átfogó tö-

megmozgalom, melynek gerince a 

munkás-paraszt szövetség, és 

amely átfogja a lakosság túlnyomó 

többségét. A szocializmus építésé-

nek jelenlegi szakaszában a nép-

front szerepe, jelentősége és fel-

adata lényegesen megnőtt. Felada-

ta a legszélesebb hazafias, demo-

kratikus néptömegek tömörítése, 

nevelése és mozgósítása a nagy or-

szágos feladatokra. Az idei válasz-

tások népfront választások, a vá-

lasztásokat a népfront jegyében 

kell győzelemre vinni. 

A választások akkor végződnek 
győzelemmel, ha a proletárdikta-
túra államhatalmi szervének, a 
tanácsoknak megerősödését ered-
ményezik. A tanácsok viszont ak-
kor erősödnek, ha erősödik kap-
csolatuk a tömegekkel. A tanácsok 

| és a tömegek közötti kapcsolat 
erős, ha a tanácsokba a 

népet szerető, a népért harcolni 
akaró tanácstagok kerülnek. Ezért 
nagyjelentőségűek a tanácstagi je-
lölőgyűlések. 

ik kerüljenek a tanácsokba? 
Azok, akiket a kerület la-

kossága ismer, akiknek tekintélyük 
van a kerület lakossága előtt és 
akiket szeretnek a dolgozók. 

Annak az üzemi munkásnak, aki 

tervét teljesíti, munká já t becsüle-

tesen végzi — a tanácsban a he-

lye. A vállalatvezető, aki vállalatát 

úgy vezeti, hogy a termelékeny-

ség növekedik, az önköltség csök-

ken, a minőség javul, anyaggal, 

munkával, pénzzel takarékoskod-

nak — jelölhető tanácstagságra. A 

termelőszövetkezeti tag, aki szilár-

dítja a szövetkezetét, példát mu-

tat tagtársainak és az egyénileg 

gazdálkodó dolgozó parasztoknak, 

az egyénileg gazdálkodó paraszt, 

aki jól műveli meg földjét, telje-

síti az állam iránti kötelezettségét 

— ne maradjon ki a tanácsból. Ú j 

és régi értelmiségünknek azok a 

tagjai, akik a maguk munkahelye-

in jól dolgoznak — csak erősíthe-

tik tanácsunkat. A kisiparos, a 

kiskereskedő, aki a dolgozók jobb 

ellátásában tevékenykedik — elő-

segítheti a tanács munkáját . Hiá-

nyos lenne a tanács munkája, ha 

nem kerülnének be kellő számban 

a dolgozó nők, a fiatalok és a fegy-

veres testületek képviselői. 

Tekintélyük azoknak van a ke-

rület dolgozói előtt, akik harcos 

kiállásukkal bebizonyították poli-

tikai megbízhatóságukat, akik a 

termelésben példát mutatnak. 

Azokat szeretik a kerületben, akik 

mindig készek önzetlenül köz-

ügyekkel foglalkozni, akik tő-

rödnek a dolgozók mindennapi 

problémáival. A jó népnevelő, a 

lelkes tömegszervezeti tag helye 

szintén a tanácsban van. 
Közülük jelöl jünk! 
A kommunisták feladata, hogy 

mozgósítsák a kerület dol-
gozóit a jelölő gyűlésekre. Türel-
mesen magyarázzák meg a jelölő 
gyűlések jelentőségét. Ügyeljenek 
arra, hogy szektáns nézet ne za-
varja munkájukat. A becsületes 
pártonkívülit a tanácstagságra ke-
vésbé alkalmas párttag elé kell he-
lyezni. De ügyeljenek arra is, hogy 
a szájhősök, a hangoskodók ne 
téveszthessék meg a jelölő gyűlést, 
de ne tévesszék meg azok sem, 
akik mézes-mázos szavakkal akar-
ják a jelölő gyűléssel elfogadtatni, 
de múltbeli vagy jelenbeli maga-
tartásukból tudjuk, hogy nem 
őszintén beszélnek. 

A tanácsválasztásoknak fontos 
állomásai a jelölő gyűlések. Olya-
noknak kell lenniök, hogy népünk 
egységét erősítsék. 

Tombácz Imre, 
Szeged Városi Tanács 

Vb. elnökhelyettese 

A tanácsválasztás jelszavai 
1. Éljen a Hazafias Népfront: a magyar népi erők egységes, or-

szágépítő mozgalma! 

2. Hazánkban minden hatalom a dolgozó népé! Erősítsd a ncp 
hatalmát! Szavazz a Népfront jelöltjeire! 

3. A néphalalom a tanácsokra épül. Erősítsd szavazatoddal! 

4. A ncp legjobbjait jelöljük a tanácsokba! 

5. Az ú j tanácsokkal a bürokrácia ellen, a jobb államigazga-

tásért! 

6. Minden igaz hazafi adja szavazatát a Népfront jelöltjére! 

7. Tíz év eredménye! Háborús romok helyén virágzó szabad 
élet, urak országából dolgozók hazája! Szavazz a Népfront jelöltjére! 

8. Védd a békét: népünk hatalmát, hazánk függetlenségét! Sza-
vazz a Népfiont jelöltjére! • 

9. Szilárd nemzeti egység: béke, jólét, függetlenség! Szavazz 

a Hazafias Népfront jelöltjére! 

10. Éljen népünk harcban és országépítésben kipróbált vezetője, 

a magyar munkásosztály! 

11. Virágzó mezőgazdaság a népjólét alapja. Éljen a dolgozó 
parasztság! 

12. Éljen és erősödjék boldog jövőnk biztositéka, népi demokrá-
ciánk szilárd alapja, a. munkás-paraszt szövetség! 

13. Éljen a hazánk és népünk gazdasági és kulturális felemelke-
déséért dolgozó értelmiség! 

14. Magyar nök! A békéért, családotokért, gyermekitekért, sza-
vazzatok a Népfront jelöltjére! 

15. Fiatalok! Ú j választó polgárok! Éljetek választójogotokkal! 

16. A kormány politikája — a dolgozó nép politikája! Éljen 
Népköztársaságunk kormánya! Éljen a dolgozó nép és a kormány 
egysége! 

17. Éljen a nemzeti egység élharcosa, a népjólét, a szocialista 
építés szervezője: a Magyar Dolgozók Pártja! 
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BIZOTTSÁGA v* 

ülést tartott a Hazafias Népfront 

- szegedi járási bizottsága 

Holnap tartiák meg Szegeden 

az első tanácstag-jelölő gyűléseket 
Holnap Szegeden is megkezdőd-

nek a tanácstagjelölő gyűlések. A 
város valamennyi részében tarta-
nak jelölő gyűléseket. 

Felsővároson a 75-ös választó-
körzet területén a Sándor-utca és 
a Brüsszeli-körűt sarkán lévő 
MSZT helyiségben este fél 6 óra-
' t . Móravárosban a 102-es válasz-
ú-körzet területén a Gépipari Tech-
v'kumban este 6 órakor, Üjszege-
icn a 159-es választó körzethez 
tartozó Alsótiszaparti iskolában 
este 6 órakor tartják a jelölőgyű-
icst: Petőfi-telepen két helyen tar-
lónak jelölőgyűlést. Az egyiket este 
fél 6 órakor a 155-ös választókör-
zet területén a III-as utcában lévő 

kultúrházban, a másikat a 149-es 

szavazőkörzet területén este 6 óra-

kor a Petőfi-telepi iskolában tart-

ják meg. Alsóváros 118-as választó-

körzetének lakói a Petőfi kultúr-

otthonban este fél 6 órakor gyűl-

nek össze. Rókuson a 79-es válasz-

tókörzet lakói este 6 órakor a 

Csongrádi-sugárúti iskolában gyü-

lekeznek, hogy megválasszák je-

löltjüket. A Belváros területén a 

46-os és a 17-es választókörzetben 

tartják az első jelölőgyűléseket. A 

46-os körzeté az Osztrovszki-utcai 

Gyógypedagógiai iskolában, a 17-es 

körzeté a Pedagógiai Főiskolában 

lesz, Mindkettő 6 órakor kezdődik, 

Költöznek az új lakók 

a Jósika-utcai bérház 

elkészült lakása ba 

ö t boldog szegedi család kapta 

meg tegnap délelőtt a Jósika-utcai 

bérház első épület-tömbjében a la-

káskiutalást és a kulcsokat. A Vá-

rosi Tanács részéről Tombácz Imre 

vb. elnökhelyettes elvtárs, az épí-

tők nevében Katona József műve-

zető elvtárs adta át a lakásokat az 

ú j tulajdonosoknak. A költözkö-

dést már tegnap meg is kezdték. 

A többi lakásokba is folyamatosan 

költözködnek be majd az ú j la-

kók. 

Szombaton délelőtt Szegeden, a 
járási tanács termében ülést tar-
tott a Hazafias Népfront szegedi 
járási bizottsága, amelynek tagjai 
sorában egyéni gazdák, termelő-
szövetkezeti tagok, munkások, kis-
iparosok, pedagógusok és papok 
foglalnak helyet. Dr. Völgyesi Já-
nos járási főorvos, bizottsági tag 
megnyitó szavai után Farkas István 
járási tanácselnök, bizottsági tag 
tartotta meg a Népfront járási elő-
készítő bizottsága beszámolóját. Is-
mertette az előkészítő bizottság ál-
tal elkészített programmtervezetet. 

A Hazafias Népfront szegedi 
járási bizottsága programmja 
foglalkozik a járás politikai, 
gazdasági és kulturális kérdé-
seivel a további eredmények 

eléréséért. 
A programmban szerepel a gazda-
körök létrehozása a falvakban, a 
hagyományok ápolása, a falvak to-
vábbi szépítése. Csengelén. Puszta-
szeren, Pusztamérgesen és másutt 
a sportkörök megteremtése. Jelen-
tős figyelmet fordít a programm a 
kultűrotthonokra, napköziotthonok-
ra is. 

A programm — miután a járás 
mezőgazdasági jellegű — különös 
figyelmet szentel a mezőgazdaság 
kérdésének. A programm célul tűzi 
ki, hogy kenyérgabonából az átlag-
termést a jelenlegi 7.9 mázsáról 
8.7 mázsára növelik. A burgonya-
vetőgumó leromlásának elkerülé-
seért fokozzák a jól bevált nyári-
ültetésű burgonya termesztését. 

A szakképzés előrehaladásáért 
a járás több helyén ezüstkalá-
szos gazdatanfolyamok indul-

nak majd. 

A szőlőtermelés fokozásáért az el-
öregedett vesszők helyébe újakat 
kell telepíteni, a meglévőket pe-
dig még szakszerűbben gondozni. A 
gyümölcstermelés bővebb eredmé-
nyeiért községi faiskolákat létesíte-
nek 40 katasztrális holdon, a meg-
lévőket pedig bővítik. Meg van az 
adottság ahhoz, hogy évenként a 
járásban 160 holdra ú j gyümölcsöst 
telepítsünk. 

A programm az állattenyésztés, 
a takarmányellátás kérdéseivel is 
részletesen foglalkozik. Mind az 
állattenyésztés, mind a növényter-

mesztés fejlesztéséért gondoskod-
nak arról is, hogy a dolgozó pa-
rasztok segítése fokozottabb le-
gyen. A programm célul tűzi .ki, 
tiogy 

a nagy határral rendelkező köz-
ségekben — mint például 
Ásotthalom, Balástya — a kül-
területeken is dolgozzék kovács, 

bognár. 
A programm nagy gonddal fog-

lalkozik az emberek egészségvédel-
mével. Célul tűzte ki, hogy Kiste-
leken tbc-gondozó intézet, szülő-
otthon, bölcsőde, iskolafürdő, Üj-
szentivánon, Kübekházán, Puszta-
szeren, Domaszéken gondozási kör, 
Pusztamérgesen, Zákányszéken, Ül-
lésen és Forráskúton egéizségház 
létesüljön. 

A járás területén szélesítik majd 
a bolthálózatokat s azon lesznek, 
hogy javuljon a dolgozó parasztok 
áruval való ellátása. A program-
mot — melyet a falvakból beérke-
zett vélemények alapján készítet-
tek el — nem máról holnapra, ha-
nem fokozatosan tudjuk majd 
megvalósítani. 

Az előkészítő bizottsáig pro-
grammtervezetét elfogadta a bi-
zottság. Ezután 

megválasztották a Hazafias 
Népfront szegedi járási bizott-

sága elnökségét. 
Elnökül Sánta Imre mórahalmi 
egyénileg gazdálkodó dolgozó pa-
rasztot választották, elnökhelyette-
seknek pedig: Farkas Istvánt, a 
járási tanács elnökét, Rózsa Ist-
vánt, a járási párt-végrehajtóbi-
zottság első titkárát és Dr. Péter 
Lászlónét, szőregi pedagógust. Az 
elnökség tagjaiul választották: Ko-
szó András tápéi egyéni gazdát, 
Lucz Ferencet, a járási DlSZ-bi-
zottság titkárát, Lajkó Mihálynét, 
a Dorozsmai Pamutszövő munkás-
nőjét. Ördögh Józsefet, a röszkei 
gépállomás traktoristáját, Puskás 
Istvánt, a kübekházl Sarló-Kala-
pács tsz tagját, Papp Antalt, a 
pusztamérgesi gépállomás agronó-
musát és Völgyesi János járási fő-
orvost. 

Ezután a bizottság tagjai meg-
választották a járási választási bi-
zottságot. a járási választó kerü-
letek választási bizottságainak tag-
jait. 

Az őszi mezőgazdasági munkák 

megyei értékelése 
A megyei tanács mezőgazdasági 

igazgatósága értékelte az őszi 
vetés és istállótrágyázás eddigi 

eredményeit. A sorrendet az egyes 
munkákban az alábbi számok jel-
zi: 

Csongrádi járás 
Hódmezővásárhely 
Makói járás 
Szegedi járás 
Szeged 
Szentesi járás 

őszi lak. kev. 

1 
5 
3 
4 
2 

rozs 
2 

árpa 
1 
2 
5 
3 

6 
4 

Az őszi gabonák vetésében a 

kampánytervhez viszonyítva le-

maradás mutatkozik a megye 

.valamennyi járásában és városá-

istöllú-
búza trngyázás 

2 2 
1 3 
6 5 
3 4 
5 6 
4 1 

árpa. őszi takar-ban. Az őszi 

mánykeverék és rozs vetésé* már 
be kellett volna fejezni. Különö-
sen nagy a iemuradás a makói és 
a szegcdi járásokban. 


