dii-Hmmms
VILÁG PROLETÁRJAI,

w

Éljen augusztus 20
alkotmányunk
ünnepe T

A

M A G Y A R
56, évfolyam, 197. szám

S Z O C I A L I S T A

EGYESÜLJETEK?

M U N K Á S P Á R T

L A P J A

Szombat, 1966. augusztus 20-

Ara: 80 fillér

Nagygyűlések az alkotmány
évfordulója alkalmából
Pénteken, az alkotmánynap előestéjén az
országban ünnepi
gyűléseken
köszöntötték augusztus 20-át a városok és
falvak lakót A sok tízezer résztvevővel lezajlott gyűléseken párt- és állami
vezetők
tájékoztatták
a
megjelenteket
az időszerű belpolitikai
kérdésekről,
az
országépítő munka soron következő
feladatairól és a nemzetközi
helyzetről.
Nyíregyházán Biszku Béla, az MSZMP

Politikai Bizottságának
tagja, a Központi Bizottság titkára volt a nagygyűlés szónoka. A
berettyóújfalui alkotmánynapi gyűlésen Nyers Rezső, a Politikai Bizottság
póttagja, a Központi
Bizottság
titkára
beszélt
Miskolcon
Cseterki
Lajos, a
Politikai Bizottság
póttagja, a Központi
Bizottság
titkára,
Veszprémben Péter János külügyminiszter tartott ünnepi beszédet (MTI)

Szeged kétszeres ünnepe
Zárás előtt a fesztivál — Emlékezések az alkotmányra
"H.tjt4
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(Hubert Montari er rajza)

Az ű| élet ünnepe
B

Most tetőzik
a szegedi
ünnepségsorozat:
befejezéséhez érkezett
az ünnepi
hetek gazdag programja és
városszerte
megemlékezéseket rendeznek az alkotmány
évfordulójáról.
Mindkét ünnep örömében osztozunk
a
Szegedre érkező hazai
és
külföldi vendégekkel,
akiknek érdeklődése
a
kettős
ünnepre ismét
rekordszámokkal
mérhető.
Szinte az egész hét
az
alkotmány
megünneplésének jegyében telt el a szegedi üzemekben, termelőszövetkezetekben és
intézményekben. Tegnap este Fodortelep lakossága rendezett
alkotmánynapi ünnepi
est e t ahol a népes közönség
előtt Bódi László, országgyűlési képviselő
emlékezett meg az alkotmányról.
Tizenöt éves fennállását ünnepelte tegnap a
Szegedi
Háziipari Szövetkezet,
közgyűlés keretében. Ezen részt
vett Balog István, az MSZMP
Szeged városi bizottságának
osztályvezetője,
valamint
Méhész Géza,
a Háziipari
Szövetség alelnöke is.
Az
ünnepségen Miklós Pál elnök
mondott beszámolót,
majd a szövetkezet dolgozói,
összesen 204-en 61 ezer forint jutalomban részesültek.

mondhatjuk, zások. Sikerült kialakítani a
az — nyugodtan
hogy világnézetre, állami és modern, gépesített nagyüzeországban, mindenütt társadalmi rendre való tekin- mi termelési formák és a
megleljük a dolgozó tet nélkül, amelyben élnek régi hagyományok megközeemberek alkotásait. Az
ú j — megdöbbenve figyelik a lítően jó egyensúlyát s ha az
lakóházakat iskolákat, gyá- távolkeleti amerikai agresz- egyéni önzés néhol még för a k a t kórházakat
u t a k a t szió eseményeit és terjesz- lébe is kerekedik az ú j köu t c á k a t szövetkezeti majoro- kedését, egyrészt a harma- zösségi szemléletnek, arról
kat stb.
Felsorolhatatlanul dik világháborútól való fé- már senki sem vitatkozik,
hogy a szövetkezeti gazdálsokat gazdagodott erősödött, lelemmel, másrészt utálattal kodási
forma bevált Arról
szépült hazánk és
benne a kegyetlen hadviselési mód- sem. hogy a falvakban szinSzeged is. amióta az ország- szerek iránt, amelyekről azt te mindenütt megfigyelhető
gyűlésen először elhangzott: gixndoltuk. hogy a náci biro- anyagi gyarapodás, az
új
minden hatalom a dolgozó dalom bukása után örökre házsorok, a nagyobb igényesnépé. S minden, ami épül. megszabadult tőlük az em- s é g a magasabb kulturális
beriség. Most az amerikaiak
minden, ami fejlődés, terme- mégis
az
szégyentelenül
fel- törekvések forrása az
lés. gyarapodás — a nép ú j í t j á k őket. Ebben a hely- életforma, amelv az úi terakaratából és a népért törté- zetben a világ minden jó- melési rend évről évre szanik.
eredméakaratú kormánya a tűzvész porodó gazdasági
Most már nyugodtan be- s a gonoszság megfékezésére nyeire épült. A faluban megszélhetünk róla, hogy amikor törekszik. Jóleső érzés meg- honosodtak a termelés, az
az Alkotmányt törvénybe ik- állapítani, hogy míg
Ma- igazgatás, a nevelés, a szótattuk, még nem volt betel- gyarország a testvéri szoci- rakozás. a szociális és egészjesült valóság. Múltak az alista országokkal
együtt ségügyi gondoskodás szociaévek. — jobbára
nehéz, mindent megtesz, hogy se- lista formái és az ú j élettel
gondterhes
esztendők.
de gítse a vietnami nép hős ön- az idősebb nemzedék is megú jabb és ú jabb bátor indítá- védelmi harcát, amellett a barátkozott sőt nagy többsokkal és a nagy tervek mel- nemzetközi érintkezésben a ségében annak tudatos forTegnap ünnepélyesen felett nagy
beteljesülésekkel diplomácia
és
meggyőzés málója. építője, továbbfej- jeződött be
Szegeden a
— ma már élő valóság az minden eszközével dolgozik lesztője l e t t A városokban nemzetközi pedagógus
eszAlkotmány. Sőt az
azóta a békés rendezésért, a há- és ipari központokban kisebb perantó
szeminárium.
végbement változások — a ború s vele a vietnami nép volt az elmaradottság értszocializmus alapiainak le- szenvedéseinek megszünteté- hető, hogy a fejlődés . itt
rakása. s a szocializmus tel- se érdekében. A szellemi és gyorsabb ütemben ment végnemzetközi be. oly módon, hogy a falu
jes felépítésének megkezdé- anvagi javak
nagyobb és város ellentéte csökkent
se —. még megfogalmazásra cseréiében mind
Alkotmányunk ünnepe alszerepünk van és az elfogult- s ma m á r kibontakoznak az
várnak az Alkotmányban.
kalmából
tegnap
Csongrád
egységes
szocialista
társadaság.
amelv
velünk
szemben
Átalakult az életünk —.
megyei és Szeged
városi
még mindig alakulóban van hosszú évek ellenséges, hi- lom körvonalai.
és hiba volna az ünnepi degháborús szemléletéből érnépművelőket
tanácsi
dolAugusztus 20-án az úi éleelórákban elfeledkezni a még vényesült. mindinkább
gozókat tüntettek
ki.
tet
é
s
annak
állandóan
gyaveszti
hatását,
előttünk álló nagy feladatókrapodó eredményeit ünnepli
A Csongrád megyei
taról. Az idei ünnepen a gazaz ország azonban az ün- nács székházának
vb-terdasági életben elindított és
nemzeti erők szocialis- nep nem jelent megállást a mében
Kovács Imre, a mevégbemenő nagy változások
ta célú összefogására munkában, az építkezésben, gyei tanács vb elnökhelyetmellett nem kisebb figyelmet
épült politika, amely- csak számbavételt és az ed- tese adta át a kitüntetéérdemel Magvarország nem- nek történelmi értékű terzetközi helyzetének alakulá- méke, s nagymértékben fog- dig szerzett tapasztalatok ér- seket „Kiváló Dolgozó" kisa. Keleten és Nyugaton egy- lalata az Alkotmány elin- tékelését Gazdasági életünk tüntetést kapott többek köa
aránt megnövekedett tekin- dította a nemzet nagy tár- átszervezése, rendezése min- zött dr. Daru András,
télyünk. Elegendő utalni az sadalmi és gazdasási átala- den következő napra úi fel- szegedi járási tanács gyámEgyesült Nemzetek Szerveze- kulását. A folyamat kedvező adatokat jelent mindannyi- ügyi főelőadója, Farkas Játének életében, különösen az eredményei m a már életünk unk számára s a tervek meg- nos, a szegedi járási tanács
és
utóbbi években növekvő sze- minden területén kézzelfog- valósításában az ország to- személyzeti főelőadója
repünkre. magyar állami és ható módon jelentkeznek. A vábbi gyarapodásának, szo- Pásztor Albertné, a szegedi
pártvezetők mind sűrűbb és falu volt a legelmaradottabb, cialista építkezésűnk sike- járási tanács adminisztrátobefejezésének
biztató ra. A ,.Szocialista kultúrájelentősebb külföldi látoga- a faluban a legmélyebbek és res
ígérete rejlik.
ért" kitüntetést többek kötásaira. szocialista és
más
zött Kálmán Ferencnek, a
K. L
államférfiak
magyarországi legszembeötlőbbek a váltoforráskúti művelődési ottutazásaira.
amelyekről
a
hon igazgatójának, Magyar
nemzetközi sajtó
megfelelő
Józsefnének, a szegedi jáhangsúllyal számol be, még
rási könyvtár munkatársáakkor is, ha egy-egy találkonak, Nagy Józsefnek,
a
zó nem hoz látványos eredkübefcházi művelődési ottményeket. Kádár Jánosnak
hon szakreferensének, Böregv vezető nyugati újságcsök
Szilveszternek,
az
íróval folytatott beszélgetéA népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tar- ásotthalmi művelődéri ottsét az egész világsajtó a két
tábor közötti vitás kérdések t o t t Törvényerejű rendeletet hozott az INTERMETAL hon igazgatójának adták át.
békés megoldása felé vezető vaskohászati együttműködési szervezet létesítéséről szóló A művelődésügyi miniszter
dicséretében részesült Török
jelentős lépésként méltatta.
tánccsoraj vugtalan a világ. A egyezmény, valamint a szervezet alapszabályónak kihir- Józsefné, a tápéi
Vietnamra — északon detéséről. Módosította a büntető törvénykönyvről szóló port vezetője és Iglói Iloés délen most már 1961. évi 5. törvény egyes rendelkezéseit valamint az na, a balástyaa művelődési
előadója.
válogatás nélkül — ledobott ügyvédi hivatás gyakorlásáról és az ügyvédek szerveze- otthon művészeti
Miklós Sándor, a Csongrád
amerikai bombák robbanása
Koppenhágában éis
Stock- teiről szóló 1958. évi 12. számú törvényerejű rendeletet. megyei Népművelési Tanácsadó
vezetője
Budapesten
holmban éppen úgy visszAz Elnöki Tanács ú j törvényerejű rendeletet alko- vette át a „Kiváló Népműhangzik, mint Párizsban és tott a szabadságvesztés büntetés végrehajtásáról.
velő" kitüntetést
Moszkvában, Accrában
és
Az Elnöki Tanács Szigetvár községet várossá nyilváA szegedi népművelők kiRómában. Tokióban. Budapesten és Szegeden. A népek nította, majd folyamatban levő ügyeket tárgyalt (MTI) tüntetéseit a váreri tanács
ármerre

tekintünk

Népművelők

A

Hz Elnöki Tanács ülése

(Eiebmann B. tetmZ '
Városnéző séta » Dóm

A hét végi ünnepekre és a
szabadtéri játékok utolsó két
előadására, a tegnapi Gordá-ra és a mai Otellóra több
mint 20 ezer vendéget várnak Szegedre. A
szállásigénylés tegnap ötezer fölé
emelkedett
Nyíregyházáról
egy különvonat 3 2
ország
más városaiból, többek között Budapestről, Békéscsabáról, Bajáról, Kecskemét-

kitüntetése
épületében Papp Gyula,
a
városi tanács vb
elnökhelyettese nyújtatta á t „Szocialista kultúráért" kitüntetést kapott dr. Lajos Sándor főorvos, a Szegedi Fotoklub művészeti
bizottságának vezetője és Karszt
Sándorné, a móravárori fiókkönyvtár vezetője, a Somogyi Könyvtár munkatársa. Miniszteri
dicséretben
részesült Kakuszi
Jánosné,
a Somogyi Könyvtár munkatársa.

téren

ről, Szolnokról, Debrecenből;
Egerből,
Székesfehérvárról;
Veszprémből pedig 40
különautóbusz hozta Szegedre
a vendégeket Különautóbuszokon érkeztek a
tegnapi
előadásra a ceglédberceli és
a győrteleki tsz gazdát
A külföldieket
hét
autói
busz hozta. Igen nagy számmal érkeztek így vendégek
Csehszlovákiából.
összesen
12 ezer külföldi tölti Szegeden az ünnepeket Közülük
legnagyobb
számban
—
mintegy hatezren — a JtH
goszlávok vannak. Idén ez
a csúcs: ennyi jugoszláviai
vendég az idén még egy alkalommal sem tartózkodott
Szegeden.
A Gorda tegnap est! előadását megtekintette
Ilfcu
Pál, a Magyar
Szocialista
Munkáspárt Politikai
Bizottságának póttagja, művelődésügyi miniszter, Ortutay
Gyula akadémikus, a
TIT
országos elnöke, Szabó János, a KISZ K. a titkára és
Bou-Akl Joseph,
a DÍVSZ
libanoni titkára.

Alkotmányestek Szegeden
Holnap zár

a S z e g e d i Ipari Kiállítás

A megemelékezések sorozata ma
folytatódik. Délelőtt 11 órától zenekar játszik a Széchenyi téren, m a j d
a nap folyamán ismét több
helyen rendeznek alkotmányestet. Mihálytelek dolgozói
este 8 órakor a
művelődési
házban tartanak ünnepségeket, de a mai napon ünnepelnek a
Cipész
Ktsz, a
Felszabadulás Tsz dolgozói
is.
Két városi
rendezvényen
hangulatos szórakozás keretében ünneplik meg az alkotmány évfordulóját, illetve a szegedi ünnepi hetek,
a fesztiválhónap befejezését
A Hazafias Népfront a Tisza
Szálló összes termeiben fesztiválzáró ünnepi estet rendez műsorral és bállal este
8 órai kezdettel. Az újszeg®-

(H Vigadóban
alkotmányból
lesz ugyancsak este 8 órától.
Napközben a vendégek és
az érdeklődő
szegediek a
kettős ünnepre meghosszabbított kiállításokat tekinthetik meg. így csak augusztus
21-én, vasárnap este 9 órakor zár
majd be az idei
Szegedi Ipari
Kiállítás és
ugyanaddig tart nyitva a vasútforgalmi
technikumban
elhelyezett
bútorkiállítás.
Meghosszabbították a fotókiállítást is.
A szabadtéri
játékokon
ma este a grúz balettműveszek
búcsúelőadásában az
Otellót láthatják az érdeklődők.
A járás
községeiben is
gazdag, változatos a kettős
ünnepe programja.

