
Alkotmányunk köszöntése 
M a felvonják az állami zászlót — Szövetkezeti 

kiállítás nyílt Kisteleken 
Hazánk városaiban és fal- tak ugyanebben a gazdaság- elnök mondotta el a tanács-

vaiban készülnek alkotmá- ban. kozás kezdetén: a kisteleki 
nyunk ünnepére. A program Az ehhez hasonló adatok szövetkezeti napok a hagy® 
változatos és színpompás mögött mány ereiével hatnak. Las-
lesz. Alkotmányunk ünnene, nagyszerű emberi teljesít- sanként hagyománnyá vá-
augusztus 20. tiszteletére is- mények lik. hogv a t<jrmelőszövetke-
mét felvonják Budapesten, a húzódnak meg. S e teljesít- zetek minden évben úiabb s 
Kossuth téren az állami menyekkel rukkoltak ki a mind nagyobb eredményeket 
zászlót. Augusztus 19-én. dél- kistelekiek alkotmányunk érnek el. Később Paczuk Ist-
után 6 órakor kürtszó jelzi ünnepére. A helybeli körzeti ván. a Csorgrád megy® tá-
rnáid a katonai elöljáró ér- földművesszövetkezet pavi- nács vb-elnökhelyettese tar-
kezését. aki meghallgatja a Ionjaiban látható ipari áruk lott előadást második ötéves 
csapatzászlóval felsorakozó —a szebbnél-szebb televízió- tervünk Csongrád megyei 
díszszázad parancsnokának készülékek, a sokféle háztar- eredményeiről. Ismertette a 
jelentését, maid engedélyt tási gép is az üzemek mun- harmadik ötéves tervből me-
ad a Magyar Népköztársaság kásainak sziéo teljesítményeit gyénkre háruló úi feladat® 
állami zászlajának felvoná- mutatják. kat. Tartalmas vita bontako-

A gazdag kiállítás már a zott ki a tanácskozáson a 
déli órákban megnyílt a gazdasági irányítás ú j rend-
nagyközönscg előtt. szeréről is. 

miközben a hivatalos meg- A csütörtökön megnyílt 
nyitó a Felszabadulás Tsz kisteleki szövetkezeti napok 
közgyűlési termében zajlott, tartalmas programmal. vi-
Csongrád megye mezőgazda- dám szórakoztató műsorral 
sági szakember® tartottak váriák nemcsak a falvak 
itt ünnepélyes munkaérte- embereit, hanem az ünneplő. 

Busa Vilmos, tsz- pihenő szegedieket is. 

sara. 
A piros-fehér-zöld színű 
nemwti lobogót díszörök 
viszik az árbochoz, 

s a Himnusz hangjai mel-
lett. a díszszázad tisztelet-
adása közben vonják fel a 
IC méter magas árbócrúdra. 
Az állami zászló előtt au-
gusztus 20-án délben 12 óra- kezletet. 
kor 

zenés őrségváltás lesz. 
Ugyancsak katonai tiszt® 

letadás közben vonják fel a 
Gellérthegyi Felszabadulási 
Emlékműnél a háromszínű 
magvar nemzeti lobogót és a 
nemzetközi munkásmozga-
lom hagyományos vörös 
zászlaját. 

Az alkotmány törvénybe 
iktatásának évfordulóján 
Budapest központi intézmé-
nyeit. a fontosabb műemlé-
keket. a Duna-hidakat az es-
ti órákban kivilágítják. Új-
ból lesz tűzijáték Budapes-
ten. 

A Hazafias Népfront Sz® 

Ünnep: megemlékezések 
Szegeden és a járásban 

Alkotmányunk évforduló-
járól ünnepi gyűléseken em-
lékeznek meg Szegeden és a 
szegedi járás községeiben. 
Alább közöljük a gyűlések 
időpontját és az előadók ne-

Ma, augusztus 19-én Új-
szegeden, a Haladás Tsz-ben 
este 7 órai kezezettel. Előadó: 
Kiss Jenő, a Hazafias Nép-
front újszegedi bizottságá-
nak titkára. Fodortelepen, a 

ged városi bizottságának Pártszervezet székházában 
székházában tegnap, csütör-
tökön délután 

a kiskereskedők és kis-
iparosok szegedi szerveze-
tének tagjai 

ünnepi gyűlésen emlékeztek 
meg Alkotmányunk 17. év-
fordulójáról. Az ünnepi ülés 
előadója Hofgesang Péter, a 
Hazafias Népfront Szeged 
városi bizottságának titkára 
volt. aki társadalmi fejlő-
désünk eddigi eredményeiről 
és a -jövőbeni feladatainkról 
beszélt 

este 6 órai kezdettel. Elő-
adó: Bódi László országgyű-
lési képviselő. 

Augusztus 20-án délután 
2 órai kezdettel a szegedi 
Felszabadulás Tsz-ben. Elő-
adó: Árendás György tsz-
elnök. 

Ugyancsak augusztus Tű-
én rendezik Kübekházán is 
a nagygyűlést délelőtt 10 
órai kezdettel. Előadó: Vörös 
Bálint a járási tanács mun-
katársa. Pusztamérgesen. 
Előadó: Szetei József, a 

Csütörtökön reggel a város KISZ járási bizottságának 
határán tűi már az első ál- úttörő titkára. Sándorfalván. 
lomáson tapasztalhattuk: tel- Előadó: Turai Zoltán, a já-
ies munkanap a mai. mégis rási_ pártbizottság osztályve-
sokkal ünnepélyesebb, mint zetője. 
más hétköznapok. Tiszaszig® Augusztus 20-án Algyön 
ten. a falu főterén búzát zsá-
koltak. vontatókra rakták s 
elmondták a szövetkezeti 
gazdák: a terrr.és kicsivel 
gyengébb lett. mint gondol-
ták. de 

délelőtt 10 órakor. Előadó: 
Török István tsz-elnök. 
Ásotthalmon, ugyancsak dél-
előtt 10 órakor. Előadó: 
Kiss István, a járási pártbi-
zottság osztályvezetője. Bak-

vállalt kötelezettségei son délelőtt 11 órakor. Elő-
még a mai napon teljesí-
teni akarják. 

Negyven vagon bűzát ígér-
tek az államnak, s ezt szál-
lítják most. A balástvai Fel-

sőgajgonya Tsz-ben éppen ér-
kezésünkkor fejezték be vég-
legesen az id® cséplést. Nem-
zett ünnepünk tiszteletére 
vállalták ez t 

Kisteleken tegnap már tel-
jes ünnepi hangulatot ta-
láltunk. 

A község centrumában hosz-
szű szebbnél-szebb loari. 
mezőgazdasági árukkal meg-

adó: Madarász Antal, a já-
rási tanács osztályvezetője. 
Balástyán, délelőtt 10 óra-
kor. Előadó: Pásztor János 
iskolaigazgató. 

Bordányban ugyancsak 
augusztus 20-án délelőtt 10 
órai kezdettel. Előadó: Ka-
lapis István, a Hazafias 
Népfront járási titkára. 
Csengelén. Előadó: Kordás 
István, tsz-párttitkár. Desz-
ken. Előadó: Tóth Péter,- a 
járási TST elnöke. Dócon. 
Előadó: Korom István, a iá-

, , , , , , , , . rási tanács csoportvezetője. 
" * ? « bátrak sorakoztak. Az D o m a s z é k e n . Előadó: Dr. 

Farkas József, a szegedi vá-iskola tantermeiben 
a helybeli termelőszövet-
kezetek kiállítása pompá-
zik. 

Nemcsak a csodálatosan 
szép szőlők, burgonyák, ku-
koricák. az őszibarack. a 
többi sok mezőgazdasági ter-
mék ejtett meg. hanem a 

rosi és járási rendőrkapi-
tányság osztályvezetője. Au-
gusztus 20-án Forráskúton. 
Előadó: Tóth Mihályné, a 
járási vöröskereszt titkára. 
Cyálaréten. Előadó: Arany 
János, a járási munkásőrség 

gyors fejlődést ielző képes Parancsnoka. Kiskundorozs-
dokumentáció is. Például a ™ , E l o a d ° ; Olasz Imre a 
kisteleki Felszabadulás Tsz községi tanacs vb-elnoke. 
1961-ben még 676 hízott Kisteleken. Előadó: Csa-
sertést adott a néngazdaság- Penszki István, a járási 
nak. négy évvel később ne- pártbizottság első titkára, 
dig már 2372 sertést hizlal- Mórahalmon. Előadó: Hantos 

K u w a ü l m i n i s z t e r 
hazánkban 

Dr. Bíró József külkeres- kuwaiti küldöttség fogadá-
kedelmi miniszter meghívá-
sára néhánynapos hivatalos 
látogatásra csütörtökön Bu-
dapestre érkezett Abdullah 
al-Jabir al-Sabah kuwaiti 
kereskedelmi és iparügyi mi-
niszter. 

A miniszter kíséretében van 
Hassan Mohammed Rajeh, 
a Kereskedelmi és Iparügyi waitban akkreditált 
Minisztérium igazgatója. A vete. 

sára a Ferihegyi repülőtéren 
megjelent dr. Bíró József 
külkereskedelmi miniszter, 
Rónai Rudolf közlekedés- és 
postaügyi miniszterhelyettes, 
Darvas László külkereske-
delmi miniszterhelyettes és 
Nagy S. Lajos, hazánk Ku-

nagykö-

Mihály, a Csongrád megyei 
tanács vb elnökhelyettese. 
öttőmösön. Előadó: Huszta 
József tsz-elnök. Röszkén. 
Előadó: Bodó Istvánné or-
szággyűlési képviselő, a nő-
tanács járási titkára. Rú-
zsán. Előadó: Ambrus Pé-
ter, a járási pártbizottság 
munkatársa. Szőregen. Elő-
adó: Csamangó Mihály, a 
járási pártbizottság osztály-
vezetője. Tápén. Előadó: 
Bodó István, a községi ta-
nács vb-elnöke. Tiszaszige-
ten. Előadó: Jávor József 
iskolaigazgató. Üjszentivá-
non. Előadó: Balla Pál tsz-
elnök. Üllésen. Előadó: 
Dinnyés Géza, a községi ta-
nács vb elnöke. Zákányszé-
ken. Előadó: Tóth Szilvesz-
terné, a községi tanács 
vb elnöke. Zsombón. 
Előadó: Simon Lajos, a já-
rási pártbizottság titkára, A 
fenti nagygyűlések min-
denütt délelőtt 10 órakor 
kezdődnek. 

Szatymazon fs augusztus 
20-án rendezik a községben 
a nagygyűlést, délelőtt 9 
órai kezdettel. Előadó: 
Clemba Pál, a járási tanács 
vb elnökhelyettese. 

Pusztaszeren, augusztus 21-
én délelőtt 10 órai kezdettel 
tar t ják az alkotmánynapi ün-
nepséget. Előadó: Hantos 
Mihály, a Csongrád megyei 
tanács vb-elnökhelyettese. 

Több mini száz vagon 
őszibarackbefőtt 

Ritka teljesítmény szül® 
lett a Szegedi Konzervgyár-
ban. Az ®őző évekhez mér-
ten messze túlteljesítették az 
őszibarackbefőtt tervet. Au-
gusztus 16-án már 204 szá-
zaléknál tartottak. A külön-
féle és faj ta őszibarackokból 
már 105 vagon készárut 
gyártottak. A vállalat veze-
tői arra számítanak, hogy 
augusztus végéig további 10 
—15 vagonnal készíthetnek, 
s ezzel nagy mennyiségű ex-
portárut adhatnak a népgaz-
daságnak. 

A párt-alapszervezetek 
ideológiai munkája 

H f o s t , amikor a párt-alapszervezetek 
beszámoló, vezetőség- és küldöttvá-

lasztó taggyűlésre készülve végigtekintik 
az utóbbi két év munkáját, e számvetés-
ben fontos helyet kap az ideológiai te-
vékenység. A taggyűléseken, a beszámoló 
feletti vitában is minden bizonnyal sú-
lyának és jelentőségének megfelelően fog-
lalkozik majd a tagság a pártmunkának 
ezzel a területév®. Az előterjesztések a 
legtöbb alapszervezetben számottevő ered-
ményről, j®entős tapasztalatról és mind-
emellett nem kevés fogyatékosságról, ten-
nivalóról adhatnak szám®. 

A beszámoló összeállításánál nem egy 
alapszervezeti vezetőségnek okoz gond®: 
milyen módon foglalkozzanak az ideoló-
giai munkával. Sok a mondanivaló, de 
kerülni szeretnék a terjengős, általános-
ságokban mozgó eszmefuttatást. Azt is 
tudják azonban, hogy néhány szervezeti 
kérdéssel vagy a pártoktatást jelző fon-
tosabb számadattal nem oldható meg a 
beszámolónak ez a része. 

A tapasztalatok szerint ma már ritkáb-
ban találkozhatunk az alapszervezetekben 
folyó ideológiai munka leszűkített értel-
mezésével, amely kizárólag a pártoktatás 
megszervezésére korlátozza a tennivaló-
kat. Az utóbbbi időben egyre több alap-
szervezetben fordítanak figyelmet az ide® 
lógiai munka tartalmi összefüggéseire. S 
ezt sem csupán a pártoktatással kapcs® 
latos témákra korlátozzák, hanem szál® 
sebbb értelemben, a mindennapi élet-
ben jelentkező problémák ideológiai ve-
tületévei is egyre többet foglalkoznak. 
Ilyenek például a gazdasági építőmunká-
val összefüggő szemléletbeli kérdések, a 
párt, a munkásosztály vezető szerepének 
érvényesülése, a párt szövetségi politiká-
jának helyi alkalmazása stb. 

Az emberek különféle magatartásának, 
cselekvésének meghatározott nézetek, esz-
mék szolgálnak közvetlen indítékául. Az 
alapszervezetek ideológiai munkájának 
alapvető tartalma annak a vizsgálata és 
elemzése, hogy az emberek kisebb, na-
gyobb csoportjainál, az egyes kollektívák-
nál ezek a különféle pozitív és negatív 
nézetek milyen forrásokból táplálkoznak, 
mi az, ami ®len f® kell lépni és mit 

szükséges kifejleszteni, erősíteni. Egy ter-
melő üzemben, tsz-ben konkrétan megha-
tározható, hogy egyik vagy másik műh®y-
ben, vagy üzemegységnél mi az, ami ösz-
tönzőleg hat az embereik gondolkodásá-
ra és magatartására, s mi az ami vissza-
húz, fékez az előrehaladásban. A külön-
féle okok közül melyek az anyagi ter-
mészetűek, az érdekviszonyokkal össz® 
függők, s melyek azok, amelyek az em-
berek gondolkodásmódjával, szemléletével 
kapcsolatosak. 

Az ideológiai munkának ezek a voná-
nai elsősorban ott jellemzőek, ahol a ve-
zetőség maga is megfelelő marxista—1® 
ninista műveltséggel rendelkezik és szün-
telen fejleszti elméleti-politikai képzettsé-
gét. A vezetőségi tagok példamutatása te-
hát e tekintetben is jelentős. A vezetőség-
választó taggyűlés alkalmas fórum, hogy a 
párttagság megítélje az alapszervezet 
helvzetét ilyen szempontból is. 

A z alapszervezetben folyó ideológiai 
munkának fő területe a pártokta-

tás, a politikai tömegmunka. Az a tevé-
kenység, amelyet annak érdekében végez, 
hogy uralkodóvá tegye a marxista világ-
nézetet. meggyőzően hirdes.se a párt p® 
litikáját és mozgósítson megvalósítására, 
száműzze az emberek gondolkodásából a 
burzsoá és kispolgári eszméket, magatar-
tást. Az utóbbi években sokat javult az 
alapszervezetek propaganda-agitációs 
munkája, tartalmában ós módszer®ben is. 
Sokkal inkábbb a valósággal, az élettel 
összefüggő kérdésekre igyekszenek vála-
szolni. Szem előtt tartják azt az elvet, 
hogyha mi nem adunk elfogadható vá-
laszt, akkor teret engedünk az ellensége* 
hírverésnek. 

Természetes: a párttagok a párt legaktí-
vabb szószólói, harcosai. Kommunista 
meggyőződéssel szenvedélyesen és tuda-
tosan leleplezik az ellenséges nézeteket 
ós hírveréseket. Hogy ezt milyen ered-
ménnyel végzik, az sok esetben függ az 
alapszervez®ekben folyó ideológiai mun-
ka irányításától, szervezettségétől, a párt-
tagság rendszeres tájékoztatásától. A 
kongresszus előkészítése és maga a kong-
resszus újabb fellendülést eredményez 
majd e téren is az alapszervezetekben. 

R . I 

Új tanév — új tankönyvek 
Vág völgyi Tibor, a Tan-

könyvkiadó Vállalat igazga-
tója csütörtökön a Magyar 
Sajtó Házában tájékoztatta 
az újságírókat tankönyvki-
adásunk helyzetéről és a 
megjelenő ú j könyvek el-
osztásáról. Elmondta egy® 
bek között, hogy az idén be-
fejeződik az általános iskolai 
reformtankönyvek kiadása: 
az 1966—67-es tanévben va-
lamennyi általános iskolai 
tanuló már reformtanköny-
vekből tanul. A tanulók az 
idén kapják kézhez az ú j 
VII. és VIII. osztályos tör-
ténelem, orosz és számtan-
könyveket. Az ú j könyvek 
között szerepel a VIII. osztá-
lyos fizika és kémia t a® 
könyv. 

Az ú j tanévre elkészülnek 
a gimnázium első osztályai 
számára a matematika, a 
biológia, a francia, az angol, 
a német, az olasz és a latin 
nyelvkönyvek, valamint az 
ének, rajz és műalkotás, va-
lamint a II. osztályos tan-
könyvek, a történelem, a 
matematika és az ének ki-
vételével. 
• Az ú j általános és közép-
iskolai tankönyvek korsze-

hatők és tanulhatók, az il-
lusztrációk didaktikusabbak, 
szorosan a tankönyv szöve-
gére épülnek és segítik an-
nak megértését 

Az idén 35 új egyetemi 
tankönyv és körülbelül 
ugyanennyi utánnyomott 
tankönyv jelenik meg. 900 
féle ú j reformjegyzetet je-
lentetnek meg, főként azok-
ból a tárgyakból, amelyek-
ből még nincs tankönyv, 
vagy a régi jegyzet elavult 
Az első félévre szükséges 
utánnyomásos jegyzetek az 
évnyitóra a hallgatók ren-
delkezésére állnak. Az ú j 
jegyzetek jelentős része is 
nyomdában van már és 
szeptember—november hó-
napra folyamatosan elké-
szül. 

Az általános Iskolai tan-
könyveket országszerte kizá-
rólag az iskolákban árusít-

ják majd. Ugyancsak az Is-
kolák bonyolítják le a hasz-
nált tankönyvek begyűjtéséli 
és szétosztását. A közgazda-
sági technikumi és a szakkö-
zépiskolai könyvek ugyan-
csak az iskolában vásárolha-
tók meg. A gimnáziumi tan-
könyveket részben az iskolák-
ban, részben a könyvesbol-
tokban árusítják. Vidéken a 
gimnáziumok maguk adják 
el a tankönyveket a diá-
koknak. 

A könyvesboltok augusztus 
23 és szeptember 10 között 
bonyolítják le a tankönyv-
vásárt. az iskolákban pe-
dig általában szeptember 1 
és 10 között történik a 
könyveladás. A főiskolai és 
egyetemi hallgatók a kije-
lölt könyvesboltokban vásá-
rolhatják meg a szükséges 
tankönyveket és a jegyie-
teket. 

Szeptember 2-án 
kezdődik a tanítás 

rűbbek az eddigieknél, goznak az ú j 
Anyagaik könnyebben tanít- előkészítésén. 

A Művelődésügyi Minisz-
tériumban már javában dol-

oktatási év 
A iskola-

Közérdekű témák a népi ellenőrzés 
vizsgálati programjában 

A Csongrád megyei Népi 
Ellenőrzési Bizottság össze-
állította idei második félévi 
vizsgálati programját. Több 
országos vizsgálatban vesz 
részt a megyei apparátus 
most is. Így egyebek között 
vizsgálják a népi ellenőrök 
a dolgozók üzemi szociális 
helyzetének alakulását, kü-
lönös figyelemmel a mun-
kásszállásokra. Ezekre a 
kormány évente 300 millió 
forintot fordít, 210 ezer dol-
gozó lakik itt, s nem minde-
nütt megfelelő a munkás-
szállók szociális ellátottsága, 
s ugyanúgy üzemekben is 

felderítése mellett anyagot 
gyűjtenek a népi ellenőrök 
a leszállított árú ruházati 
cikkek termelésének és for-
galmának alakulásáról, a 
gázprogram végrehajtásáról 
és a belvízkárok elleni vé-
dekezés hatékonyságáról, 
ugyancsak országos vizsgá-
latok keretében. 

Három témát önállóan 
vizsgál meg a Csongrád me-
gyei Népi Ellenőrzési Bizott-
ság. Ezek egyike a másod-
állások és mellékfoglalko-
zások vizsgálata. Az ilyen 
minőségben kifejtett tevé-
kenység eléggé elterjedt, s 
előfordul, hogy egyes sze-

van tennivaló. E kérdések mélyek azonos időpontban 

több ilyen állást, illetve 
mellékfoglalkozást is betöl-
tenek külön díjazásért. A 
második állásért és a mel-
lékfoglalkozásért kifizetett 
összegek mögött nem min-
den esetben lelhető fel 
tényleges munka. Ezért a 
vizsgálat célja az, hogy se-
gítse a témakörben hozott 
kormányintézkedések ered-
ményes végrehajtását. 

Hasonlóképpen fontos 
vizsgálat lesz a munkahelyi 
anyaggazdálkodás az építő-
iparban, továbbá egyes ter-
melési álló- és forgóalapok 
megóvása és felhasználása 
körüli problémák felderíté-
se. 

igazgatók és a tanulmányi 
felügyelők 22-én kezdik meg 
tanévelőkészítő tevékenysé-
güket. A többi pedagógus 
részére 24-én ér véget a 
nyári vakáció. Az ezt kö-
vető napokban tart ják or-
szágszerte a javító, az osz-
tályozó, valamint a különbö-
zeti vizsgákat. Ezek időpont-
ját az iskola igazgatója ál-
lapítja meg és azt a hirde-
tőtáblára is kiírják. A tud-
nivalókról értesíteai kell az 
érdekelt tanulók szüleit 

' (gondviselőit) azzal a figyel-
meztetéssel. hogy a javító-
vizsga indokolatlan elmulasz-
tása esetén a gyermek ta-
nulmányait csak osztályis-
métléssel folytathatja. 

Augusztus utolsó napjai-
ban lesznek a pótbeíratások. 
Ennek időpontját ugyancsak 
a hirdetőtáblán közli az ér-
dekeltekkel. A tanévnyitó 
ünnepségek a fővárosban és 
vidéken egvaránt szeptember 
elsején, csütörtökön lesznek, 
mind az általános, mind a 
középiskolákban a tanítás 
szeptember 2-án kezdődik 
(MTI) 
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