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Választási program 
— nemzeti program 
Ha pontosan emlékszem, legutóbb a nagy vá-

lasztási bábjátékban Humphrey azzal a fo-
gással akart voksokat szerezni, hogy meg-

szünteti a szegénységet, ha az USA elnöki székébe 
kerüL Nixon pedig azt ígérgette, hogy hazahozatja a 
„fiúkat'' Vietnamból. Már lassan újra ígérniük kell 
valamit majd az új elnökjelölteknek, pedig megbíz-
ható értesüléseink szerint sem a nyomore-nyhitő akció 
nem vált be, sem a „fiúk" nem mentek haza. A két 
versengő párt legközelebb bizonyára fordítva ígér 
m a j d . . . 

Ez a kis választási epizód azért jutott most az 
eszembe, meirt hiszen mi is választunk. S a mi je-
löltjeink egy nyelven beszélnek, egy programot hir-
detnek. Ott is, ahol ketten, vagy hárman kerülnek a 
listára. Mégpedig nem is külön választási programot, 
nem is valami új, és homályos célkitűzést, hanem a 
közvélemény által is jóváhagyóit nemzeti programot. 
A szocializmus építésének folytatását, magasabb szín-
vonalú építőmunkát, a közélet további demokratizá-
lását., az anyagi és szellemi javak gyarapítását. Aho-
gyan ezt a X. pártkongresszus elviekben megfogal-
mazta, s ahogyan az országgyűlés a negyedik ötéves 
tervrőD szóló törvényben meghatározta. 

Nálunk tehát nem kell programot választani. Ezt 
már-nagyon sokszor megszavaztuk magunknak, nem-
csak választáskor adtuk rá áldásunkat, hanem az 
utóbbi negyedszázad történelmi pillanataiban éppúgy, 
mint napi cselekvésünkkel. Ez nekünk életformánk, 
legtermészetesebb társadalmi közegünk, napi életünk 
és jövő reményeink reális foglalata. Pontosan meg 
tudjuk mérni, hogy mit végeztünk a legutóbbi válasz-
tás óta, .hogy teljesültek-e az akkor kollektíván jóvá-
hagyott nemzeti célkitűzések és most is minden je-
lölt egyformán tudja, hogy hová igyekszünk, s mi az 
útja-módja a színvonalában magasabbra törő. de tar-
talmában azonos érdekű program megvalósításának. 

Az ú j ötéves terv nem csekélyebb nemzeti cél-
kitűzéseket tartalmaz, mint hogy évente 5.5—6 szá-
zalékkal kell növelni a nemzeti jövedelmet; az ipari 
termelés 32—34 százalékkal növekedjék; a mezőgaz-
daság 15—16 százalékkal több árut adjon. Az élet-
színvonal számos összetevőjéből is megemlíthetünk 
néhányat. Mintegy 200 ezer új keresőnek teremtünk 
munkahelyet; a reálbérek növekedését 16—18 száza-
lékban írja elő a terv, az egy főre jutó reáljövede-
lem emelkedését pedig 25—27 százalékban. Ezek 
együttesen a fogyasztási színvonal 30 százalékos meg-
ugrását jelentik. De szerepel a tervben 400 ezer új 
lakás, 38—39 ezer új óvodai férőhely, a munkaidő 
további csökkentése, vagyis a 44 órás munkahét to-
vábbi kiterjesztése, 7—7,5 ezer új kórházi ágy, 8—9 
ezer bölcsődei férőhely.. . — nogy csak az életünkre 
közvetlenül ha'tó tételeket idézzük. 

A mi nemzeti programunk, amely ugyancsak tár-
gya — s első helyen az! — a választásnak, tudomá-
nyosan kidolgozott, a megvalósítás lehetőségeit is ma-
gában hordozó program. Első helyen erről döntünk 
most is. Jelöltjeinket ehhez válogatjuk a holnap kez-
dődő jelölőgyűléseken. Mindenütt azt vizsgáljuk, kik 
lesznek azok, akik az országgyűlésben és a tanácsok-
ban meg a választókörzetekben legtöbbet tudnak ten-
ni a társadalmilag legfontosabb ügy érdekében. Nem 
ígéretek, hangzatos beszédek, szónoki fogások dönte-
nek, hanem a nemzeti program megvalósítását előse-
gítő készségek. Jól tudjuk mindannyan, hogy a szo-
cializmus építésének magasabb szinten történő folyta-
tása mind nagyobb hozzáértést, felelősséget és aktivi-
tást követel. Nemcsak a képviselet és a vezetés ma-
gasabb polcain, hanem a közvetlen lakóhelyen is. 

Szeged is milliárdokkal gazdálkodik a következő 
években. Több mint ötezer lakás elhelyezését és épí-
tését kell itt megszervezni: az iparfejlesztés számos 
nagy témájában lesz szükség okos testületi döntések-
re: a városrekonstrukció nagy feladatai válnak idő-
szerűvé; számos témában évtizedekre előretekintő ha-
tározatokra lesz szükség. A jelölés és a 'választás 
tétje a nemzeti program és a helyi program meg-
valósulásának személyi garanciája. Az az anyagi erő, 
amit a dolgozó emberek képviselnek a maguk szor-
galmával és az ügy iránti odaadásukkal, csak a he-
lyes, jó döntések áttételein hozhatja meg társadalmi 
kamatait. 

Programot nem választunk — de megerősítjük. 
Leginkább abból nyerünk sokat, ha a szocia-
lista építés helyi feladatainak meghatározását 

segítjük elő javaslatokkal, elgondolásokkal. Az új 
tanácsokat Ily módon tudjuk felkészíteni felelősség-
teljes munkájukra. A jelölteket így tudjuk már az 
első találkozásnál elkötelezni a lakókörzet gondjainak 
átérzésére és megoldásuk szorgalmazására. 

Ha már belekevertem Nixonékat a mi választá-
sunk körüli témákba, hadd szegjem is be velük. Ott 
pártok hirdettek magukra sem kötelező programokat. 
Itt a nemzet szab programot a jelölteknek és a vá-
lasztottaknak is. Ezért beszélünk egyformán: javas-
lattevők, jelöltek, jelölők és választók. Es ezért cse-
lekszünk egyöntetűen, mikor a választási és nemzeti 
program megvalósításán dolgozunk. 

Sz. SIMON ISTVÁN 

Fock Jenő miniszterelnök 
látogatása Szegeden 

Szegedre látogatott a hét 
végén Fock Jenő, a Magyar 
Szocialista Munkáspárt Poli-
tikai Bizottságának tagja, a 
Forradalmi Munkás-Paraszt 
Kormány elnöke. Tegnap 
délelőtt megyei és városi 
vezetőkkel tárgyalt a városi 
tanácsházán, ahol részt vett 
Győri Imre, az MSZMP 
Központi Bizottságának tag-
ja, a Csongrád megyei 
pártbizottság első titkára, 
dr. Márta Ferenc, az 
MSZMP Központi Bizottsá-
gának tagja, a József Attila 
Tudományegyetem rektora 
és Sipos Géza, az MSZMP 
Szeged városi bizottságának 
első titkára. 

Dr. Btc2ó György, a vá-
rosi tanács vb-elnöke aktu-
ális kérdésekről, sajátos sze-
gedi gondokról tájékoztatta 
a Minisztertanács elnökét: 
beszámolt a harmadik öt-
éves terv teljesítéséről, és 
ismertette a negyedik ötéves 
terv végrehajtásával kapcso-
latos problémákat. Megvi-
tatták a szegedi Tisza-part 
megerősítésének, a belvíz 
elleni védekezésnek, az épí-
tőipari kapacitás bővítésé-
nek lehetőségeit, a közleke-
dés, az úthálózat korszerűsí-
tésének kérdéseit, a lakbér-
rendezés helyzetét, a ta-
nácstörvény végrehajtásával 
összefüggő tennivalókat. 

A kormányelnök délután 

az MTA szegedi Biológiai 
Kutató Intézetébe látogatott. 
Itt dr. Alföldi Lajos, a Ge-
netikai Intézet vezetője, dr. 
Sándor János, a szegedi ku-
tatótelep személyzeti veze-
tője és Molnár G. István, a 
szegedi kutatótelep párttit-
kára fogadta. Tájékoztatót 
adtak a szegedi kutatótelep 
tevékenységéről, céljáról. 

A miniszterelnök szomba-
ton délután megtekintette 
az épülő tarjáni városrészt 
és ellátogatott más építke-
zéshez is. Végül a Móra 
Ferenc Múzeumot kereste 
fel, ahol dr. Trogmayer Ottó 
múzeumigazgató és munka-
társai mutatták be a múze-
umot, kiállításait. 

Holnap kezdődnek a képviselői 
és tanácstagi jelöiőgyőlések 

Az április 25-i általános 
választások előkészületei 
holnaptól újabb, igen fontos 
szakaszukhoz érkeznek: meg-
kezdődnek az országgyűlési 
képviselő- és tanácstag-
jelölő gyűlések. Szegeden és 
a szegedi járásban is csak-
nem két héten át szinte nap 
mint nap élnek majd a vá-
lasztópolgárok jelöltállítási 
jogukkal. 

Hétfőn, március 15-én a 
szegedi járásban a 3-as or-
szággyűlési választókerület 
székhelyközségében. Kistele-
ken, délután 5 órai kezdet-
tel a filmszínházban lesz 
országgyűlési képviselőjelölő 
gyűlés. 

Szegeden a 27-es számú 
tanácstagi választókerület 
tanácstagjelölö gyűlése a 
megyei tanácsháza KISZ-
klubjában lesz, a 25-ösé a 
közgazdasági szakközépisko-
lában (Gutenberg u.), a 47-
esé az újszegedi pártház-
ban. a 43-asé a November 
7. Művelődési Otthonban, az 
54-esé a Délalföldi Mezőgaz-
dasági Kísérleti Intézetben, a 
68-asé az új tarjáni iskolá-
ban, a 85-ösé az erőműben 
(Kossuth L. sgt. 89 ). a 95-
ösé a petőfitelepi I. iskolá-
ban (Benczúr u. 27.). a 106-
osé a Gagarin iskolában 
(Kolozsvári tér), a 119-esé a 
Szabadság téri óvodában, a 
123-asé a ságvári telepi mű-
velődési otthonban. Vala-
mennyi tanácstagjelölő gyű-

lés délután fél 6-kor kezdő-
dik. 

Kedden, március I6-án 
Szegeden a 3-as számú or-
szággyűlési választókerület-
ben. a kábelgyárban délelőtt 
11 órai kezdettel lesz ország-
gyűlési képviselőjelölő gyű-
lés. A szegedi járásban az 5-
ös országgyűlési választóke-
rülethez tartozó Tiszaszige-
ten délutón 3 órakor a film-
színházban, a 6-os ország-
gyűlési választókerülethez 
tartozó Zákányszéken dél-
után 3-kor szintén a film-
színházban lesz országgyűlé-
si képviselőjelölő gyűlés. 

Szegeden a 4-es számú 
tanácstagi választókerület 
tanácstagjelölö gyűlése a 
Tömörkény gimnáziumban, a 
19-esé a zeneművészeti szak-
iskolában (Lenin krt. 79.), a 
10-esé az építőipari techni-
kumban, az 50-esé a Rózsa 

Ferenc sugárúti pártházban, 
az 52-esé a Mező Imre is-
kolában. az 53-asé a Dél-
alföldi Mezőgazdasági Kísér-
leti Intézetben, a R9-esé a 
petőfitelepi III. iskolában 
(Balatoni u. 11.), a 77-esé 
a Zalka Máté iskolában 
(Brüsszeli krt. 37.), a 94-esé 
a petőfitelepi I. iskolában, a 
66-osé a textilipari techni-
kumban (József A. sgt. 
115.), a 97-esé az élelmi-
szeripari főiskolán (Marx 
tér 7.), a 114-esé a nyug-
díjasok Vám téri klubjá-
ban. a 121-esé a hattyastele-
pi áfész-vendéglőben. Az ed-
dig felsorolt jelölőgyúlések 
délután fél 6 órakor kez-
dődnek, a 96-os választóke-
rület tanácstagjelölö gyű-
lése délután 3 órakor lesz 
a konzervgyár 
termében. 

művelődési 

Csövek és árkok 
Városfelfordulás: Verne regénycímének megmásított 

idézése talán kissé az idegek megnyugtatósára is szolgál. 
Mert igaz ugvan, hogv Szeged szinte szó szerint fenekestől 
fel van fordítva, azért mégsem egészen világfelfordulás ez. 
No meg gázt is kapunk cserébe a belvárosi mini Himalá-
jáért. És végre elérhető közelségbe kerül a tiszta, füst és 
koromnélküli belváros ideája, mivel a vezetékek elkészül-
tével mindenhol korlátozás nélkül be lehet majd vezetni a 
gázfűtést. Utólag minden bizonnyal örömmel gondolunk 
majd vissza az alpinisták hőskorára. Főként akkor, ha az 
árkok nyomát netán a nyárra aszfalt borítja majd. 

A Lunohod 
újfajta 

kísérlete 
A Lunohod—1 szovjet 

automata holdjármű a leg-
utóbbi rádiókapcsolat idején 
újabb 503 métert tett meg a 
Hold felszínén. 

A Lunohod ezúttal foly-
tatta egy 500 méter átmérő-
jű, nagy kráternek az előző 
— negyedik — holdnappal 
során megkezdett vizsgála-
tát. A kráter belsejében ha-
ladva az önjáró sikeresen 
birkózott meg több kisebb, 
8—40 méter átmérőjű krá-
terrel. Végül a holdjármű 
elhagyta a nagy krátert és 
megállt a peremtől 150 mé-
terre. 

A Lunohod—1 a kráteren 
belül és kívül egyaránt el-
végezte a talaj kémiai elem-
zését. Minden alkalommal 
először a Nap által megvilá-
gított holdfelszinen, majd 
megfordulva, a holdjármű 
által beárnyékolt területen 
végezte el ugyanazokat a 
vizsgálatokat. IIven kísérle-
teket most első alkalom-' 
mai folytattak. A szovjet tuJ 
dósok értékes kísérleti ada-
tok birtokába jutottak arra 
vonatkozóan, hogyan válto-
zik a holdtalaj sugárzásának 
hatékonysága a Nap által 
sugárzástól függően. Ez le-
hetővé teszi, hogy tisztázzák 
a Napból és a Galaktikából 
érkező kozmikus sugárzások 
színképeinek egyes jellem--
zőit. 

A Lunohod eddig összeseri 
6149 métert tett meg a Hold 
felszínén. 

Kormány* 
küldöttségünk 

Lipcsében 
Szurdi István belkereske-

delmi miniszter vezetésével 
szombaton, tegnap kormány-
küldöttség utazott Lipcsébe, 
a tavaszi nemzetközi vásár-
ra. A küldöttség búcsúztatá-
sára a Ferihegyi repülőté-
ren megjelent dr. Horgos 
Gyula, kohó- és gépipari 
miniszter, dr. Szalai Béla, 
külkereskedelmi miniszter-
helyettes és dr. Juhász Zol-
tán belkereskedelmi minisz-
terhelyettes. Ott volt drl 
Herbert Plaschke, az NDK 
budapesti nagykövete. (MTI) 

Miként városszerte, a színház előtt is dübörögnek a légka-
lapácsok. Törik, darabolják az aszfaltot a gázvezetékek 

helyén 

Somogyi Karolyne /elvételei 
Mint ágyú lóg a daru génijén a helyére kerülő cső 

a Széchenyi téren' 


