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A Hazafias Népfront 
választási felhívása 

A közelgő választások alkalmából a Ha-
zafias Népfront az alábbi felhívást tette 
közzé: 

„Választópolgárok, honfitársak! 
Április 25-én a Magyar Népköztársaság 

alkotmányában biztosított jogunkkal él-
ve, országgyűlési képviselőket és tanács-
tagokat választunk. 

A négy évvel ezelőtt meghirdetett prog-
ram, amelyre országunk lakossága sza-
vazatát adta, teljesült. A magyar társa-
dalom és hazánk, a Magyar Népköztársa-
ság biztosan halad előre a szocializmus 
teljes felépítésének útján. A dolgozó nép 
hatalma erős, az országban szilárd tör-
vényesség, alkotmányos rend van, fejlő-
dik a szocialista demokrácia. Gyarapszik 
országunk gazdasága, javulnak népünk 
anyagi és kulturális életkörülményei. Ha-
zánk a szocialista világrendszer megbe-
csült tagja, növekszik nemzetközi tekin-
télye. 

Bizalom és közös munka fűzi össze a 
párttagokat és a pártonkívülieket, a hí-
vőket és nem hívőket, minden hazáját 
szerető .^dolgozó embert. Népünk tudja, 
hogy egyedül a szocializmus biztosithat-
ja a nemzet felemelkedését, a termelő 
közösségek felvirágzását, az egyén és a 
család boldogulását, életének gazdagodá-
sát. 

Van világos, népünk közreműködésével 
kimunkált programunk. Országunk fejlő-
désének eddigi eredményei kedvező fel-
tételeket teremtettek ahhoz, hogy tovább 
dolgozhassunk a szocializmus teljes fel-
építéséért. A Magyar Szocialista Munkás-
párt X. kongresszusa, népünk helyeslésé-
től kísérve határozta meg fejlődésünk to-
vábbi irányát. A Hazafias Népfront egyet-
ert a kongresszuson kitűzött nemzeti cé-
lokkal. és munkára hív minden hazáját 
szerető állampolgárt e program megvaló-
sítására. 

A következő esztendők nagy feladata: 
a szocializmus gazdasági alapjainak to-
vábbi erősítése. Szocialista társadalmunk 
minden törekvése a dolgozó embert szol-
gálja. Az építőmunka eredményei teszik 
lehetővé a lakosság életszínvonalának 
rendszeres emelését, a kulturális, egész-
ségügyi és szociális ellátottság javítását, 
hazánk nemzetközi tekintélvének és biz-
tonságának további megszilárdítását. 

A haladásnak továbbra is döntő feltéte-
le: szocialista államunk, a nép hatalmá-
nak erősítése, a szocialista demokrácia 
szélesítése. 

Választópolgárok! 
A Hazafias Népfront támogatja az or-

szággyűlés által törvényerőre emelt IV. 
ötéves terv célkitűzéseit, melyek hazánk 
felvirágzását, a szocialista társadalom tel-
jes felépítését, népünk boldogulását szol-
gálják. , • 

Azért dolgozunk, hogy az élet minden 
területén, a társadalmi, a gazdasági és a 
kulturális munkában jobban érvényesül-
jön a közösség iránti felelősség, s az al-
kotómunka megbecsülése. 

Azért dolgozunk, hogy a haladás érde-
kében egyesítsük a magyar nép, a nem-
zet minden alkotóerejét, s még nagyobb 
lendülettel haladjunk előre. 

A Hazafias Népfront támogatja a Ma-
gyar Népköztársaság külpolitikáját. Nagy 
nemzeti céljainkat, a szocializmus felépí-
tését, békénk, függetlenségünk védelmét 
csak a Szovjetunióval, a többi szocialista 
országgal szövetségben érhetjük el. 

Szolidárisak vagyunk minden néppel, 
amely a világ bármely részén szabadságá-
ért, nemzeti függetlenségéért, az emberi 
haladás ügyéért harcol. 

Küzdünk a különböző társadalmi rend-
szerű országok békés egymás mellett élé-
sének megvalósításáért. Európa biztonsá-
gának megszilárdításáért, az egyetemes 
békéért. 

Honfitársak! 
Az általános választások küszöbén fel-

hívjuk választópolgárainkat, népünket: 
szavazatával támogassa a Hazafias Nép-
front törekvéseit, bel- és külpolitikán-
kat, szocialista céljainkat! 

Biztosak vagyunk abban, hogv népünk a 
társadalom iránti felelősségérzettel vesz 
részt a jelölőgyűléseken és a választáso-
kon. Az új választási törvény lehetősé-
geivel élve olyan jelölteket állít és választ 
— munkásokat, parasztokat, értelmiségie-
ket. a társadalom minden rétegének kép-
viselőit —, akik eddigi munkájukkal, ma-
gatartásukkal kiérdemelték a dolgozók bi-
zalmát. 

Bizakodva nézünk a jövőbe. Népünk ha-
zaszeretetére építve, alkotó erőinek össze-
fogásával elérjük azokat a • célokat, ame-
lvekre a Hazafias Népfront a választópol-
gárok szavazatát kéri. 

Választópolgárok! Honfitársak! 
Jelöljünk olyan képviselőket és tanács-

tagokat, akik önzetlenül, a köz iránti fe-
lelősségérzettel szolgálják a szocializmus 
ügyét, szeretett hazánkat! 

Szavazzunk valamennyien a Hazafias 
Népfront programját képviselő jelöltek-
re! 

Szavazzunk arra a politikára, amely ed-
dig is országunk békéjét és felemelkedését 
szolgálta! 

Éljen és erősödjék népünk cselekvő egy-
sége! 

Éljen szabad hazánk: a Magyar Nép-
köztársaság! 

HAZAFIAS NÉPFRONT ORSZÁGOS 
TANACSA" 

Óvodára — kétmillió forint 
A kábelgyáriak követendő elhatározása 

Sok a gyerek, de kevés az tői függetlenül a vállalatok járulással Szegéd utolérheti 
óvoda — mondhatnánk anyagi hozzájárulásához Debrecent, ahol eddig 40 
napjaink gondjairól szólva, azonban továbbra is szükség millió forint tanúskodik a 
Persze a gyerekek száma van. Hogyan jutnak tehát különböző intézmények se-
még mindig csak az elhelye- biztonságos napközi ottho- gítőkészségéről. 
zési lehetőségekhez viszo- nokhoz gyerekeink? A kábelgyáriak nőnapi 
nyitva sok. Lehetnének még A vállalatok a városi ta- ajándékként fogadhatták ezt 
jóval többen. Ehhez viszont nács óvodaépítésre megsza- a gondoskodást. A figyel-
annyi óvoda kellene, ameny- bott keretét bizonyos pénz- messég azonban ünnepnapot 
nyinek felépítését a taná- összeg felajánlásával kiégé- teremthet az év bármely 
csok egymaguk nem képesek szí tik. így a negyedik ötéves napján — a többi szegedi 
vállalni. Mindannyiunk kő- tervben felépülő óvodákban vállalat asszonyai számára 
zös érdeke új elgondolások- az egyes üzemek környéken is. 
ra késztetett. lákó dolgozói elhelyezhetik 

Mi lenne — vetődött fel gyerekeiket. Valószínű, hogy 
a gondolat —, ha a vállala- a vállalatok az anyagi hoz, 
tok maguk építenének óvo- zajarulas aranvahan ígenyel-
dákat saját dolgozóik gye- hetik az ovodai ferohelyeket. 
rekei számára? Ez az ele- Mas varosok, például Deb-
inte megoldásnak látszó öt- trecen, Nyíregyháza után 
let azonban megbukott. A Szegeden is összefogott a 
sok munkást. foglalkoztató tanács a vállalatokkal. A 
üzemek a többség lakóhe- kábelgyár kétmillió forintot 
lyétől távol vannak, a gyár ajánlott fel a tanacsnak az 
környékén egészségtelen a óvodai keret bővitesere. A 
levegő. Ha ' a szülők innen igazgatója Kakuszi 
hurcolásznák a munkaidő Géza elmondta, hogy a kis-
utáni csúcsforgalomban a gyermekes marnak segite-
csöppségeket, ' egyiküknek set a szakszervezeti bizott-
sem válna javára. Az új ság tekintette elsősorban 
óvodákat helyesebb, ha la- szívügyének. Ügy gondolták, 
kókörzetekben építik fel. Et- hogy ekkora összegű hozzá-

Befejeződött 
a választók 
összeírása 

Szombaton lezárult a vá-
lasztások előkészítésének el-
ső szakasza: országszerte be-
fejeződött a választójogosul-
tak összeírása, s a biztosok 
átadták a kitöltött nyomtat-
ványokat az illetékes taná-
csok végrehajtó bizottságai-
nak. A nagyszabású munká-
ról a Minisztertanács Taná-
csi Hivatalában egyebek kö-
zött elmondották: 

— Az elmúlt tíz nap alatt 
több mint .10 000 összciró-
biztos .járta a városokat és 
a falvakat, 

s noha a hidegre, zordra for-
dult időjárás, a hófúvás, 
járhatatlan utak alaposan 
megnehezítették dolgukat, a 
legeldugottabb településekre, 
a tanyavilágba is eljutottak. 

A választójogosultak szá-
ma jóval meghaladja a 
7 milliót, 

s több százezerre becsülik 
azoknak a fiataloknak a szá-
mát, akik az idén első ízben 
vesznek majd részt a vá-
lasztásokon. A nagyszabású 
adatgyűjtés városaink fejlő-
déséről is képet adott: 

Szeged új városrészeiben 
például csaknem kétszer 
annyi nyomtatványt töltöttek 
ki, mint 1967-ben. 

— A kitöltött összeíróla-
pokat az illetékes tanácsok 
végrehajtó bizottságainak 
rendelkezésére bocsátották., s 
a következő napokban ezek 
a testületek bírálják majd 
el. hogy április 25-én kik 
vehetnek részt a szavazás-
ban. 

Ch. A. 

Több építési 
anyagot 

gyártanak 
Az Építésügyi és Város-

fejlesztési Minisztérium és a 
vállalatok szakemberei az 
utóbbi hetekben tartották 
meg az idei előirányzato-
kat. pontosító tervegyeztető 
konzultációkat, amelyeken 
ezúttal részt vettek a legje-
lentősebb partnerek, anyag-
ellátó vállalatok, tervezők, 
továbbá a megyei, városi 
pártbizottságok és a szak-
szervezetek képviselői is. 

A tárgyalásokon felvetett 
sürgős igények alapján a 
Beton- és Vasbetonipari 
Művek módosította tervét, 
hogy a kért födémpanelból 
és mozaiklapból a korábbi-
nál 40—50 százalékkal töb-
bet szállíthasson a vállala-
toknak. 

A téglaipari vállalatok 
intézkedtek a falazóanyag-
térmelés növeléséről, a Ce-
ment • és Mészművek pedig 
a múlt évinél 50 000 tonná-
val több — bár még min-
dig nem elegendő — cemen-
tet szállit az építőknek. 
(MTI) 

Küzdelem a téllel 
a szénhidrogén-medencében 
Az idei tél leghidegebb megelőzésére mozgó kazán-

napjai köszöntöttek a szege- kocsival siettek az állandó 
di szénhidrogén-medencére, kazántelep segítségére. Így 
s veszélybe került a folya- szombaton is az országos, 11-
malos ' földgázszolgáltatás letve• regionális y«z*tékrehd-matos loiagazszoiganatas. s a e r b e bocsáthatták a ptog-
Az üj gázüzemből „kilépő" szerinti csaknem 700 000 
gazvezetékek befagyásának köbméter földgázt 

iA/entzefkűzi fiötmp — 1971 
Március nyolcadikán, a nemzetközi nőnapon munka-

padok. termőföldek, hivatalok, kutatóintézetek — és a 
családok helytálló asszonyait, leányait köszöntjük. Hármat 
mutatunk be közülük, valamennyien a Szegedi Ruhagyár 
Tettre kész szocialista brigádjának dolgozói. Velük együtt 
tisztelettel köszöntjük valamennyi asszonyt, lányt. 

Kiss Julianna, a brigád helyettes vezetője 

* 

Bogdán Imréné húsz éve szorgalmas dolgozója az üzemnek 

Vetró Mária, a férfiöltönyöket készítő brigád 
kulturális felelőse . j 


