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este 8 áráig 

VÁLASZTUNK 
I4V a választ az ország. Felnőtt lakossá-

gunk újjáválasztja legfőbb törvény-
hozó és néphatalmi szerveinket: az or-
szággyűlést és a tanácsokat. Az elmúlt 
hetekben lezajlott jelölő gyűlések, majd 
választási gyűlések nagyfokú aktivitása és 
a megnyilatkozott széles körű érdeklődés 
arra a jogos következtetésre enged utalni, 
hogy Szeged város és - szegedi járás dol-
gozói, választópolgárai is ma teljes lét-
számban megjelennek szavazókörzetükben, 
eleget tesznek választási kötelezettségük-
nek és a Hazafias Népfront jelöltjeire ad-
ják szavazataikat. 

Országgyűlési képviselőinket, tanácstag-
jainkat választjuk ezen a napon, de való-
jában nemcsak a legalkalmasabb, a leg-
rátermettebb és a lakosság legnagyobb tö-
megeinek bizalmát képviselő személyek 
kiválasztásáról és megválasztásáról van 
szó. Mindenegyes jelölt ugyanis — akár 
egy jelöltről, akár kettőről van szó — egy 
adott, azonos politikát, határozott politi-
kai programot képvisel. Amikor a szava-
zólapokat az urnába dobjuk, arra adunk 
feleletet: ezt a programot akarjuk-e, ezt 
a programot választjuk-e. 

A program — mint közismert — a 
Hazafias Népfronté és egyetlen alapvető 
célja v^n: az egész magyar nep békés, 
alkotó munkájának, boldogulásának, elő-
rehaladásának további biztosítása, a dol-
gozó nép érdekeinek feltétlen védelme. 
Éppen ilyen határozott e politika megva-
lósításának módja is: a szocialista építő-
munka továbbfolytatása, a szilárd népha-
talom, a törvényes rend és nyugalom 
fenntartása. Az a program tehát, amelyet 
az MSZMP IX. kongresszusa jelenlegi 
helyzetünk körültekintő elemzéséből ki-
indulva részleteiben ls körvonalazott és 
amelynek megvalósításához az egész or-
szágot hívta segítségül, a szocialista tár-
sadalom teljes felépítése, mindannyiunk 
érdekében. Enr.ek jegyében lépnek fel a 
mai választáson párttag és párton kívüli 
jelöltek közös platformon: a szocialista 
nemzeti egység alapján. 

A népfront programja magában foglal-
ja és képviseli a párt politikáját, s igaz, 
hogy amikor a népfrontra szavazunk, 
egyben megerősítjük azt a fő politikai 
irányvonalat is, amelyet pártunk képvi-
sel és amelytől az elkövetkező években 
sem akar eltérni. Mégsem lenne igaz, ha 
ezt a mai népszavazást bárki is csupán 
a párt ügyének fogná feL Annál is in-
kább nem, mert ahogyan a jelöltek is a 
legkülönfélébb dolgozó rétegekből, pártta-
gokból és pártonkívüliekből, fiatalokból és 
öregekből, materialista és vallásos világ-
nézetű emberekből tevődnek össze, ugyan-
úgy az a cél is, amelyért közéleti tisztet 
vállalnak, az ország minden dolgozó hon-
polgárának érdekét jelenti, munkakörre, 
nemre, korra, világnézeti hovatartozásra 
tekintet nélkül. Egyetlen dolog az, ami e 
sokféleségben is összekapcsolja őket: há-
tink és népünk közös szeretete, mégpe-
dig cselekvő szeretet, a tettrekészség 
boldog jövőnk munkálásáért a napjaink-
ban egyedül lehetséges úton és módon. A 
szocializmus építésével. 

A mai idők legkorszerűbb hazafisága: 
szocialista céljaink közös szolgálaita. E 
szocialista célok ugyanis az egész nép 
érdekében valók, nem tesznek különbsé-
get a magyar haza egyetlen állampolgára 
között sem, sőt törvényeink büntetik, ha 
bárki a legcsekélyebb megkülönböztetést 
tenné faji, felekezeti, vagy származási 
előítéletekből az ország állampolgárai kö-
zöt t S ahogyan a célok közösek, ugyan-
úgy közösnek kell lennie a megvalósítá-
suknak is. Csak az egész nép munkájá-
val valósítható meg mindaz, amiről az el-
múlt hetekben a jelöltek gyűléseiken 
szóltak és feljegyezték választóik, kör-
zetük lakosságának kívánságait Nyilván-
valóan nem minden kívánság valósulhat 
meg egykettőre, de az országgyűlési kép-
viselők és a tanácstagok is arra töreksze-
nek, hogy megkeressék a legkedvezőbb, a 
leggyorsabb lehetőségeket a helyi kíván-
ságok teljesítésére, vagy továbbítására, a 
problémák megoldására. 

Nagy és kisebb gondok, tervek és óha-
jok egyaránt szerepelnek az elkövetkező 
időszak, a most folyó harmadik ötéves 
terv hónapjainak, éveinek listáján. Orszá-
gos és helyi gondok: a fokozottabb vidé-
ki iparosítástól, a lakásépítések fejleszté-
sétől, gyorsításától kezdve a több új is-
kolán, tantermen át egy-egy elhanyagol-
tabb utca kikövezéséig, a sármentes falusi 
utakig, a jobb közlekedésig, közvilágítá-
sig és sorolhatnánk még hosszan. Csupa 
olyan feladat, csupa olyan terv, amit bár-
ki magénak vallhat, amelyre bárki rásza-
vazhat. Mert vajon a meggyőződéses kom-
munista és a vallásos érzelmű állampol-
gár miért ne szavazhatna együtt jóié-
lekkel a több lakásra, a jobb ellátásra, 
<u ország, a város továbbfejlődésére éa 

ami mindebből folyik: a kiegyensúlyo-
zottabb, kedvezőbb életviszonyokra? Mi-
ért ne szavazhatna bárki a közös, boldog 
jövőre és biztosítékára? Miért választa-
na egyetlen józan ember is mást, mint 
az odaadó munkával megalapozott, jobb 
életlehetőségeket, a nyugodt biztonságot, 
a békés életet? 

Ezek között kell és lehet ugyanis vá-
lasztani! Az a kérdés, hogy választjuk-e 
az eddigi, a szocialista társadalmi fejlő-
dés útjának továbbfolytatását, az eddigi 
gazdasági építés továbbfejlesztését, a szo-
cialista népgazdaság korszerű út ját Vá-
lasztjük-e kulturális, irodalmi, művészeti, 
közoktatási, tudományos eredményeink to-
vábbvitelét? Választjuk-e a Magyar Nép-
köztársaság elvi alapokon nyugvó külpo-
litikáját, amely a Szovjetunióval és a 
többi szocialista országgal szoros szövet-
ségben a függetlenség védelmén, a népek 
egyenjogúságán, a békés egymás mellett 
élésen, a béke fenntartásán alapszik? Ezt 
választjuk-e vagy mindennek az ellenke-
zőjét — ami egyébként történelmi képte-
lenség lenne —, a népelnyomás egykori 
rossz emlékű korszakát, a munkás kizsák-
mányolást, a zsellérsorsról, a szellemi 
erők elaprózását, a tömegméretű 
műveletlenséget, a világ nagyhatalmai 
előtti kiszolgáltatottságunkat, a soviniszta 
politika miatti rettegést a háborútól, a lét-
bizonytalanságtól? 

Ezért is választás ez a mai nap, mert 
e két út között kell és lehet választanunk. 
Harmadik út napjainkban elképzelhetet-
len, mint ahogyan korábban is a törté-
nelem bizonyította be, hogy a nagy sors-
fordulók idején nincs harmadik út. A ma-
gyar nép számára pedig ezek a mostani 
idők — a biztonságos előrehaladás és a 
kiegyensúlyozottság mellett is — sorsfor-
dulós idők: a szocialista társadalom alap-
jainak lerakása után most alakítjuk ki 
igazán hosszú időre jövőnket ebien az 
országban. Ezért amikor ma szavazata-
inkat a Hazafias Népfront jelöltjeire ad-
juk, akkor ez a mai nap — Kádár Já-
nos elvtárs gondolataival élve — való-
ban a magyar nép messzehangzó szava 
lesz a szocializmus igazsága és a béke 
mellett. 

A megalapozott reményekre jogosító al-
kotó és békés jövőnk azonban csakis min-
den hazafias erő összefogásával képzelhe-
tő el. A mai választás ezért semmikép-
pen sem jelentheti csupán politikánk he-
lyeslését, hanem azt is kell jelentenie, 
hogy vállaljuk is megvalósításának előse-
gítését. Egyetlen jelölt, egyetlen előadó 
sem tett ígéretet arra, hogy bármit is 
egyedül megvalósít. Arra sem tett ígé-
retet, hogy mostantól kezdve sétatér lesz 
a jövőnk. Azt vállalták, amit minden 
közéleti vezető hasonlóképpen vállal eb-
ben az országban, hogy a párt, a kor-
mány, a népfront politikájának szellemé-
ben, de mindenkor a dolgozó emberek, az 
egész nép hozzájáruló segítségével jár 
majd elöl a tervek megvalósításában, a 
reális óhajok teljesítésében, a gondok el-
hárításában. 

Minden magyar állampolgárnak joga és 
kötelessége, hogy egyrészt ellenőrizze 
miként élnek képviselői a szavazatával, 
másrészt ő maga napi munkájával s — 
ha módja van rá — ezt megtetéző társa-
dalmi munkával tegyen is a közös célok 
mielőbbi megközelítéséért. Választási ren-
dünknek, közéletünk demokratizmusá-
nak egyébként éppen ez a legérzéklete-
sebb kifejezője: a célok, a feladatok és 
megvalósításuk legteljesebb közössége, kö-
zös vállalása. Ebben rejlik a legmélyebb 
demokratizmus. Mert a szocialista demok-
rácia nemcsak abban áll — ami egyéb-
ként alapvető —, hogy a dolgozó nép 
képviselői ülnek a törvényhozásban. Még 
csak nem is abban, amit új választási 
törvényünk tett lehetővé, hogy több je-
lölt is állítható egy körzetben. Mindezek-
nél többet jelent, hogy bármelyik jelölt 
kerül megválasztásra, csak azt teheti, 
csak azt képviselheti, amivel megbízói, 
választói egyetértenek. Csak azt a politi-
kát szolgálhatja, amihez választói hozzá-
járulásukat adták és segítségüket nyújt-
ják. Ez a tömegellenőrzés és vele együtt 
tömegtámogatás jelenti rendszerünk igazi 
demokratizmusát Ezekhez párosul a leg-
alapvetőbb tény: a választási program és 
egyben az ország továbbfejlesztésének, a 
párt, a népfront programjának demok-
ratizmusa, vagyis a népet szolgáló tartal-
ma, minden pontjának a dolgozó embert 
támogató volta. 

Jólesően gondolhatunk mindezekre a 
mai napon, amikor az elmúlt négy év 
eredményeinek és az elkövetkező évek 
programjának ismeretében az a teendőnk, 
hogy a szocialista nemzeti összefogás je-
gyében adjuk szavazatainkat a Hazafias 
Népfront jelöltjeire. 
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Szeged lakossága 4 kápvissl, 82 városi 
és 176 kerületi lanácsíapl választ 

Az országgyűlési képvise-
lők választására — mint már 
közöltük — rózsaszínű, a 
megyei jogú városi tanács 
tagjainak választására vilá-
goskék, a járási ós a városi 
kerületi tanács tagjainak vá-
lasztására világos barna, a 
községi tanács tagjainak vá-
lasztására fehér színű szava-
zólapot kapnak a választók. 
Tehát a szavazatszedő bizott-
ság elnöke a községekben 4, 
Szegeden 3 szavazólapot és 
egy borítékot ad át a válasz-
tóknak. 

A népfront jelöltjeire úgy 
lehet szavazni, hogy a sza-
vazólapokat a választó vál-
toztatás nélkül összehajtja 
borítékba zárja és a boríté-
kot az urnába helyezi. Több 
jelölt esetén, ha a szavazó 
az első helyen szereplő je-
löltre kíván szavazni, a sza-
vazólapot változtatás nélkül 
teszi a borítékba. 

Szeged — mint ismeretes 
— négy országgyűlési kép-
viselőt választ. Ennek meg-
felelően a városban négy or-
szággyűlési választókerület 
van. Az 1. országgyűlési vá-
lasztókerület a Belváros és 
Újszeged; a 2. országgyűlési 
választókerület a Lenin kör-
út és a nagykörút közti la-
kóterület; a 3. országgyűlési 
választókerület a Kossuth 
Lajos sugárúttól északra a 
Tiszáig; a 4. országgyűlési 
választókerület a Kossuth 
Lajos sugárúttól délre a Ti-
száig terül el. 

A városi tanácsba 82 ta-
nácstag kerül. Ezért a vá-
rosi tanácsnak 82 választó-
kerülete van, melyek az or-
szággyűlési választókerülete-
ken belül helyezkednek el. 
Olymódon, hogy az 1. or-
szággyűlési választókerület-
ben van a városi tanács 1—6 
és 25—32 választókerülete; a 
2-es országgyűlési választó-
kerületben a városi tanács 
7—24 választókerülete; a 3-as 
országgyűlési választókerü-
letben a városi tanács 
33—57 választókerülete; a 
4-es országgyűlési választó-
kerületben a városi tanács 
58—82 számú választókerü-
lete. 

A megyei jogú városi ta-
nács választókerületein be-
lül vannak a kerületi taná-
csok választókerületei. Az 1. 
kerületben 68, a II. kerület-
ben 53, a 111. kerületben 55 
választókerület, a tanácsta-

gok létszámának megfelelő-
en 

Szegeden 147 szavazókört 
rendeztek be: mindenki név-
re szóló értesítést kapott ar-
ról, hogy melyik szavazókör-
ben adhatja le szavazatát a 
népfront jelöltjeire, és tel-
jesítheti ezzel állampolgári 
jogát és kötelességét. 

A választások zökkenő nél-
küli lebonyolításáról, törvé-
nyességéről és tisztaságáról 
Szegeden a 735 szavazatszedő 
bizottsági tagon kívül a négy 
országgyűlési választókerüle-

ti bizottság 20 tagja, a 82 vá-
rosi választókerületi bizott-
ság 410 tagja és a 176 kerü-
leti választókerületi bizottság 
528 tagja, illetve az egész 
választási ciklusban működő 
hét tagú városi választási el-
nökség és a három kerületi 
választási elnökség 15 tagja 
gondoskodik,. 

A szegedi járás választó-
polgárai ma négy országgyű-
lési képviselőt, 1 157 községi 
tanácstagot, 58 járási tanács-
tagot és 24 megyei tanácsta-
got választanak. 

II Tsnácsköztársaság 
ünneplése Szegeden 

Kedden koszorúzás az 1919-es emlékműnél 
A Magyar Tanácsköztár-

saság kikiáltásának 48. év-
fordulójáról megemlékeznek 
a szegediek is. Hétfőn, hol-
nap délután 3 órai kezdet-
tel ünnepséget rendez az 
MSZMP Szeged városi bi-
zottsága, a városi tanács és 
a Hazafias Népfront városi 
bizottsága a kenderfonógyár 
Rigó utcai művelődési ter-
mében. Az ünnepségen 
Nagygyörgy Mária, az 
MSZMP szeged városi vég-
rehajtó bizottságának tagja 
mond beszédet. Ezt művészi 
műsor követi. 

Ugyancsak hétfőn, este 7 
órai kezdettel a szegedi 
KISZ-esek, ifjúmunkások, 
egyetemisták, középiskolá-
sok lampionos, fáklyás fel-

vonulást rendeznek a város-
ban — a forradalmi ifjúsá-
gi napok újabb megmozdu-
lásaként — a Tanácsköztár-
saság emlékére. 

Kedden, 21-én, a Magyar 
Tanácsköztársaság kikiálltá-
sának napján koszorúzást 
ünnepség lesz a tanácsköz-
társasági emlékműnél délu-
tán 3 órai kezdettel. 

A KISZ-esek és az úttö-
rők ezekben a napokban 
mindenütt ünnepi taggyűlé-
sen, Illetve csapatg/űlésen 
emlékeznek meg 1919 hősi 
napjairól. Több helyre meg-
hívták a nagy idők elő ta-
núit is, a veteránokat, idős 
munkásmozgalmi harcoso-
k a t 

Magyar kulturális delegáció 
Vietnamban 

Több mint egy hete ma-
gyar kulturális küldöttség 
tartózkodik a VDK-ban. A 
küldöttség vezetője, dr. Ros-
ta Endre, a Kulturális Kap-
csolatok Intézete ügyvezető 
elnöke az MTI hanoi tudó-
sítójának kérdéseire elmon-
dotta, hogy a delegáció ide-
utazásának közvetlen célja a 
Magyarország és a VDK kö-
zötti kulturális együttműkö-
dés megtárgyalása, de fel-
használta itt-tartózkodását 
arra is, hogy megismerked-

jék Észak-Vietnam kulturá-
lis életével a háború körül-
ményei között. 

— Jártunk Hanoitól dél-
re, Nam Dinhben, az ország 
nagyon súlyos bombatáma-
dásokat átélt textilipari köz-
pontjában, voltunk az északi 
részen Ha Bac dzsungeljei-
ben, meglátogattunk falva-
kat a főváros környékén — 
mondotta és hangsúlyozta: 
— A legnagyobb hatást a nép 
hallatlan szilárdsága és im-
ponáló nyugalma tette ránk. 


