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Képviselők és tanács-
tagok jelölése 

Debreceni képviselőjelölt: 
Kállai Gyula 

Tegnap megkezdődött a választások elő-
keszitésének legmozgalmasabb időszaka: 
országosan lezajlottak az első képviselői 
es tanácstagi jelölögyűlések. 

A Magyar Gördülőcsapágy Művek deb-
receni gyára nagycsarnokában tartották a 
debreceni 4-es választókerület képviselő-
jelölő gyűlését. Ezen egyhangúlag képvise-
lőnek jelölték Kállai Gyulát az MSZMP 
Politikai Bizottságának tagját, Hajdú-Bi-
har megye szülöttét, aki évtizedekkel ez-
előtt itt kezdte munkásmozgalmi tevé-
kenységét. es munkássága összeforrt a 
nép harcával, a népfrontpolitika kialaku-
lasával. Kállai Gyula köszönetet mondott 

a bizalomért, hogy ismét képviselőnek je-
lölték. Ezután a jelöltek megválasztásuk 
utáni felelősségéről szólt. 

Csanyteleken a Csongrád megyei 11-es 
választókerület dolgozói Kurucz Mártont, 
a szentesi járási pártbizottság első titká-
rát jelölték képviselőnek, aki eddig is 
képviselte a parlamentben e választóke-
rület lakóit. 

A megyei 12-es választókerület lakói 
Mindszenten tartottak gyűlést. Ezen kép-
viselőnek jelölték Kertész Sándorné 
mindszenti lakost, a. Bőrdíszmű Ktsz dol-
gozóját, és Bercsényi Eszter szegvári la-
kost, a kendergyár munkásnőjét. 

M 8-as választókeriilet 
képviselőjelöltje: 

dr. Antalffy György 
Kistelek nagyközség mozi-

termét zsúfolásig megtöltöt-
ték a választópolgárok, hogy 
a 8-as számú országgyűlési 
választókerületben képvise-
lőt jelöljenek. Kistelek 
mindig is központja volt a 
környező falvaknak és a né-
pes tanyavilógnak. A jelölő-
gyűlésen is az elnöki asz-
talnál foglalták helyet a 
szomszédos községek kép-
viselői, Balástyáról Keresz-
túri József, Csengeléről dr. 
Rácz Tibor, Baksról Gémes 
Ferenc, Pusztaszerről dr. 
Varga Béla, Sövényházáról 
dr. Chappon Tibor. Részt 
vett a gyűlésen Hingl Jó-
zsef. sz MSZMP Csongrád 
megyei végrehajtó bizottsá-
gának tagja. Hantos Mihály, 
a Csongrád megyei tanács 
vb-elnökhelyettese, a nép-
front megyei bizottságának 
alelnöke, dr. Kovács József, 
az MSZMP szegedi járási 
bizottságának első titkára és 
Kistelek nagyközség több 
vezetője. 

A jelölőgyűlést Keresztes 
János, a kisteleki gimnázi-
um igazgatója nyitotta meg, 
majd Ocskó Imre. Kistelek 
nagyközség választási elnök-
ségének elnöke mondott be-
szédet. 

Ezután Révész Pál. a 
Hazafias Népfront kisteleki 
bizottságának elnöke java-
solta a résztvevőknek, hogy 
dr. Antalffy György tan-
székvezető egyetemi tanárt, 
az állam- és jogtudományok 
doktorát válasszák meg kép-
viselőjelöltnek. Indoklásá-
ban elmondta, hogy dr. An-
talffy György fiatalon kezd-
te közéleti munkáját, tevé-
kenyen részt vett és közre-
működött az új, demokra-
tikus Magyarország megte-
remtésében. Elmondta, 
hogy a jelölt a felszabadu-
lás után mint Szeged pol-
gármester-helyettese. majd 
később a Délmagyarország 
főszerkesztője aktív részese 
volt annak, hogy a munkás-
hatalom megerősödjék. Mél-
tatta dr. Antalffy György 
tudományos munkásságát, s 
elmondta azt is indoklásá-
ban, hogy a jelölt jól isme-
ri a Szeged környéki embe-
rek eletét, gondjait és baja-
i t 

A választókerület többi 
községének képviselője is 
szót kért és csatlakozott a 
jelöléshez. Vár ad t József né, 
a sövényháziak nevében 
egyetértett a javaslattal, 
Bánfi József. a Hazafias 
Népfront baksi bizottságá-
nak nevében ugyancsak ja-
vasolta. hogy Antalffy 
Györgyöt jelöljék. Hivatko-
zott arra; hogy . nagy -köz-
életi és tudományos tapasz-
talatát jól gyümölcsöztetheti 
érdekükben is majd a meg-
alakuló országgyűlésben. 
Rácz Tibor, a csengelei vá-
lasztópolgárok, Szeri Ist-
ván. a pusztaszeri választó-
polgárok nevében támogatta 
a jelöltet. Dr. Csák Károly 
orvos, a Hazafias Népfront 
balástyai bizottságának el-
nöke elmondta, hogy ő 
egyetemi hallgató korában 
ismerte meg dr. Antalffy 
György professzort, s elis-
merően emlékezett meg ar-
ról a támogatásról, amely-
ben őket annak idején ré-
szesítette. 

Dr. Kovács József, a járá-
si pártbizottság és a Haza-

fias Népfront járási bizott-
sága nevében ugyancsak 
támogatta a jelöltet. 

A jelölőgyülés résztvevői 
nyílt szavazással egyhangú-
lag elfogadták a Hazafias 
Népfront ajánlását és dr. 
Antalffy Györgyöt a 8-as 
számú választókerület or-
szággyűlési' képviselőjelöltjé-
nek megválasztották. Dr. 
Antalffy György meleg 
szavakkal mondott köszöne-
tet a bizalomért. A képvi-
selőjelöltet tisztelettel, s egy 
csokor virággal köszöntötte 
Rácz József kisteleki ne-
gyedikes gimnazista. aki 
most fog először szavazni. 
Tóth Lászlóné, a kisteleki 
nőtanács elnöke a falusi 
asszonvok nevében támoga-
tásáról biztosította a kép-
viselőjelöltet. végezetül pe-
dig Balost Ferenc, a kiste-
leki Üj Élet Termelőszövet-
kezet brigád vezetője szólt, s 
arra kérte a környező köz-
ségekben lakó parasztság 
nevében a képviselőjelöltet, 
hogj' tartson szoros kapcso-
latot a választókerület pol-
gáraival. 

A mai jelölögyűlések 
Megtartották tegnap Sze-

geden az első tanácstagje-
lölő gyűléseket is. A válasz-
tópolgárok a 27-es számú 
választókerületben dr. Csi-
kós Ferencet, a 25-ösben 
Hofgesang Pétert, a 47-es-
ben Hörömpő Józsefet, a 43-
asban Oroszi Lászlót, az 54-
esben Bozóki Lajost, a 68-
asban Virág Józsefet, a 85-
ösben Móczó Istvánnét, a 
95-ösben Rosenthal Lajosnét, 
a 106-osban Juhász Gézát, a 
119-esben Árvái Lászlót, és 
Szécsi Imrénét, a 123-as-
ban Szabó Lászlót jelölték 
városi tanácstagnak az áp-
rilis 25-i választásokra. 

Március 17-én. szerdán 
Szegeden az l-es számú or-
szággyűlési választókerület-
ben, az űjszegedi kenderszö-
vő gyárban délután fél 3 
órai kezdettel, a szegedi já-
rásban a 7-es számú or-
szággyűlési választókerület 
székhelyközségében, Kiskun-
dorozsmán délután 5 órakor 
a művelődési otthonban lesz 
országgyűlési képviselőjelölő 
evülés. 

Szegeden a 14-es számú 
tanacstagi választókerület 
tanácstagjelölő gyűlése a 
Ságvári gyakorló iskolában, 
a 22-esé az Ingatlankezelő 
Vállalat művelődési termé-
ben, a 15-ösé a tanárkép-
ző főiskolán (Április 4. út-
ja), a 30-asé a Madách ut-
cai ált. iskolában, a 87-esé 
a hizlalda vállalat művelő-
dési termében (Dorozsmai 
u. 11.). a 64-esé a gedói is-
kolában (József A. sug. 116 ), 
a RO-asé a fonalfeldolgozó 
vállalatnál (Tavasz u. 2.), 
a 81-esé az SZMT székhá-
zában (Eszperantó u.), a 61-
esé a Becsei utcai óvodában, 
a 62-esé a Kállai Éva leány-
otthonban (József A. sug. 
53.). a 93-asé az MSZMP 
petőfitelepi I. székházában, 
a 104-esé a Móra F. ált. is-
kolában (Zoltán u. 2.), a 
115-ösé a Hámán Kató ált. 
iskolában (Dobó u. 42.). a 
124-esé a mihályteleki Mó-
ricz Zsigmond Művelődési 
Otthonban. 

Valamennyi tanácstagjelö-
lő gyűlés este fél 6-kor kez-
dődik. 

Magyar 
pártkiildöttség 
az NSZK-ban 
A Német Kommunista 

Párt vezetőségének meghí-
vására hétfőn este baráti lá-
togatásra Düsseldorfba uta-
zott Komócsin Zoltán, a Po-
litikai Bizottság tagja, a 
Központi Bizottság titkára 
és Katona István, a Köz-
ponti Bizottság tagja, a KB 
agitációs- és propaganda-
osztályának vezetője. (Mii) 

A holdjáró 
tovább kutatott 
A szovjet Lunohod—1 a 

március 13-i esti rádiókap-
csolat idején folytatta az 
előző napon elhagyott krá-
ter térségének kutatását. Az 
automata készülék áthaladt 
a kráter peremének öveze-
tén. vegyi, fizikai és mecha-
nikai elemzést végzett a 
perem talajáról. A felület-
ről panorámaképet készített. 
A rádióösszeköttetés alatt 
összesen 208 métert tett meg. 

Március 14-én az Esők-

tengerének térségében a 
Nap állása 51 fokos 
volt. Ebben a helyzet-
ben a tv képernyőjén csak 
nehezen lehet érzékelni a 
domborzatot, mert nincsenek 
árnyékok. Ez jelentősen 
megnehezíti a holdkocsi irá-
nyítását. A készülék márci-
us 14—16-án mozdulatlan 
marad. Ebbtn a helyzetben 
folytatja a kozmikus sugár-
zás méréséi és telemetrikus 
adatokat továbbít a Földre,' 

A népi erők lövik Khe Sanh-t 
Az AFP haditudósitja ame-

rikai légifelderitési jelenté-
sekre hivatkozva közölte, 
hogy helyi idő szerint ked-
den 17.30 óra óta 

a népi erők rakétákkal és 
tüzérséggel lövik Khe 
Sanh-t. 

a Dél-Laoszban folyó had-
müveletek fontos utánpótlá-
si támaszpontját. A támasz-
pont repülőterén állomásozó 
helikopterek kísérletet tesz-
nek a támaszpont elhagyá-
sára, hogy megmeneküljenek 
a becsapódó rakéták és löve-
dékek elől. Az AP szerint a 
támaszpont 1968-ban történt 
ostroma óta ez a legsúlyo-
sabb támadás, amely a bá-
zist érte. 

Az AFP saigoni jelentése 
szerint az elmúlt 24 órában 
fokozódott az amerikaiak és 
szövetségeseik légilevékeny-
sége Indokínában. A legkü-
lönbözőbb típusú amerikai, 
ausztráliai és dél-vietnami 
repülőgépek vesznek részt a 
bombázásokban, légiszállítás-
ban. felderítésben, röpiratok 
szórásában, valamint 

a halottak és sebpsültek el-
szállításában a csataterek-
ről. 

Helyi idő szerint vasárnap 
reggel 6 óra és hétfőn reg-
gel 6 óra között 3551 légi be-
vetésről érkezett jelentés. 

Thaiföldi támaszpontokról 
felszálló B—52-es bombázók 
ezen idő alatt 16 szőnyeg-

bombázást hajtottak végre, 
ebből 12-t laoszi területek 
ellen. 

Az AFP saigoni tudósítói 
megállapítják, hogy a dél-
vietnami fővárosban tovább-
ra is bizonyos zavar tapasz-
talható a Laoszba betört in-
váziós csapatok pontos hely-
zetével kapcsolatban. A had-
műveletekről a legkülönbö-
zőbb hírek és nyilatkozatok 
vannak forgalomban, 

a „győzelem", „vereség", 
„visszahúzódás", „visszavo-
nulás" 

szavak egyaránt elhangza-
nak. 

A VNA hírügynökség hét-
főn jelentette, hogy Dél-La-
oszban a népi erők a 723-aa 
magasalat elleni támadás so-. 
rán 

nagy veszteségeket okoztak 
a saigoni kormánycsapa-
toknak. 

A hadműveletek során két 
csapatszállító helikoptert; 
egy sugárhajtásos repülőgé-
pet lelőttek. 

F. J . Tyitov 
búcsúfogadásm 

F. ,J. Tyitov, a Szovjet-
j unió budapesti nagykövete 
hétfőn este a nagykövetsé-
gen fogadást adott abból az 
alkalomból, hogy a közel-
jövőben végleg elutazik 
Magyarországról 

A fogadáson részt vett Ap-
ró Antal. Biszku Béla. Fe-
hér Lajos, Nemes Dezső, 
az MSZMP Politikai Bizott-
ságának tagjai. Pullai Ár-
pád. a Központi Bizottság 
titkára, Kisházi Ödön, az 
Elnöki Tanács helyettes el-
nöke, dr Ajtai Miklós, és 
Timár Mátyás, a Miniszter-

tanács elnökhelyettesei, Cse-" 
terki Lajos, az Elnöki Ta-
nács titkára. Benkei And-
rás, dr. Bíró József, Bon-
dor József, Czinege Lajos, 
dr. Dimény Imre, dr. Horgos 
Gvula. Ilku Pál. dr. Korom 
Mihály, dr. Lévárdi Ferenc, 
Péter János, Vályi Péter, a 
kormány tagjai, Vass Ist-
vánná és dr. Beresztóczy 
Miklós, az országgyűlés al-
elnökei. Részt vett a foga-
dáson a Központi Bizottság, 
az Elnöki Tanács több tag-
ja is. 

Koszorúzás 
március 15-én 

Az 1848-as forradalom és szabadságharc kitörésének 
123. évfordulója alkalmából tegnap, hétfőn délelőtt a 
KISZ Szeged városi bizottsága és a Hazafias Népfront 
városi bizottsága koszorűzasi ünnepséget rendezett a Pe-
tőfi-szobornál. a szőregi csata emlékműnél és Kossuth 
Klauzál téri szobránál. Mindhárom helyen a KISZ és a 
népfront szegedi képviselői helyezték el koszorúikat. A 
Kossuth-szobornál tartott ünnepségen — képünkön — 
közreműködött a Szaniszló János vezette szegedi mun-
kásőr-zenekár. 
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