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A b a f o k f o r r á s a 
A felülvizsgálás célja és 

feladata nemcsak a 
pártba nem való elemek eltá-
volítása, a fejlődőképes, de még 
nem eléggé képzett elvtársak át-
minősítése, az uj, tehetséges ká-
derek kiemelése, funkciói®, he-
lyezése és a vezetőség, a párt-
munkások, valamint a tagság 
szociális összetételének megvál-
toztatása, Lényeges célkitűzése 
volt a Politikai Bizottság hatá-
rozatának a pártmunka meg-
javítása. A munkájukat hanya-
gul végző elvtársak a határozat 
megjelenése óta alaposan belefe-
kiidtek munkájukba és igye-
kezetüknek már m«f is van a 
látszatja. A pártmunka minden 
vonalon megjavult, a tagság ak-
tivitása növekedett. 

Akadnak azonban elvtársak, 
okik nem tudják, mit kell ten-
niük, hol fogják meg a dolgot, 
hogv pártmuuká jukat jobbá te-
gyék. Megvan bennük a jószán-
clék, önkritikát is igyekeztek 
gyakorolni és jól tudják, hogy 
valahol baj van a kréta körül. 
Csak azt nem tud ják, hogy hol. 
Nem találják a kivezető útat, 
a hibák felfedése után azok 
kiküszöbölésének módját. Itt 
lép közbe azután a felülvizs-
'palús. Gyakran a bizottság előtt 
derül ki a régóta tapasztalható 
hibáknak, hiányosságoknak az 
©km igy nyílik azután lehe-
tőség a hibák kiküszöbölésére 
és ezzel a pártmunka megiavi-
tására is. B J 

?L/finap az egyik szegedkör-
l W M nyéki községben a fe-

lülvizsgáló bizottság elé került 
egy elvtársnő. Dolgozó paraszt-
asszony, pártmunkás, az MNDSz 
helyi ügyvezető titkára. Osz-
tályhüsége, párthiiségeellen nem 
merült fel semmi kifogás. Ké-
sőbb azonban a pártmunkáról 
esett szó. A bizottság tagjai 
tudták, hogy a községben igen 
gyenge lábon áll a nőmozgalom, 
az asszonvok politikai és tár-
sadalmi aktivitása — úgyszól-
ván semmi. Feltették tehát a 
kérdést: Hogyan végzi elvtárs-
nő az asszonyok szervezését? 

A válasz nyílt és egyenes 
volt. Nagy kedvvel foglalkozik 
az üggyel, de buzgalma már-' 
már lankad, mert minden igye-
kezete hiátovaló. A helvi asszo-
nyokat semmi nem érdekli, nem 
lehet őket összehívni, aktivi-
zálni, semmiféle megmozdu-
lásba bevonni. Nem értik, mi-
ről van szó, nem látják, miért 
van erre szükség. A lelkemet 
is kibeszélhetem, könyöröghe-
tek, Ígérhetek, akkor sem tu-
dok semmit sem elérni <— pa-
naszkodott az elv-társnő. — Mit 
tegyek velük? 

/L bizottság tagjai termé-
szetesen rögtön gondol-

ták, hogy ilyen eset sem le-
hetséges és hogy a hibát vala-
hol máshol kell keresni. Meg 
is találták. Amikor feltették az 
elvtársnőnek a kérdést, hogy 
milyen könyveket olvasott és 
megvizsgáltak, milyen elméleti 
fokon áll, kiderült, hogy soha 
még marxista-leninista niü nem 
volt a kezében és Pártunk alap-
vető ideológiai célkitűzéseivel 
sincs tiszta tón. 

I tt bujt ki tehát a szög a 
zsákból, meglelték a haj nyit-
ját és nyilvánvalóvá vált, hogy 
ez állítólagos közöny, nemtörő-
dömség oka nem a falu dolgozó 
asszonyaihn.n, hanem azMNDSz-

ügyvezető teljes képzetlenségé-
ben, tájékozatlanságában rej-
lik, abban, hogy nem tud ve-
lük bánni, nem tud nekik mit 
mondani. 

Ha az elvtársnő legalább 
nagyvonalakban ismerte volna 
Pártunk célkitűzéseit, irányvo-
nalát, a tömegszervezetek je-
lentőségét, ha meg tudta volna 
magyarázni asszonytársainak, 
miért érdekük, hogy politizál-
janak, hogy szervezkedjenek, 
akkor fáradozása aligha maradt 
volna eredménytelenül-. A szer-
vezés gyakorlati munka és gya-
korlati munkát csak az végezhet 
sikerrel, aki az elméleti kérdé-
sekkel is tisztában van. »Az 
elméletnek a gyakorlat a próba-
köves — mondotta Sztálin elv-
társ és ennek a tételnek iga-
zát bizonyítja az imént leirt 
eset is. 

JT e ez nem egyedülálló példa. 
" Ahol csat hiányosságok 

vannak a pártmunka körül, 
ahol a vezetők nem tudnak 
kellőképpen hatni a tömegekre, 
ahol közömbösség nyilvánul meg 
a Párt, vagy a tömegszerveze-
te k munkájában való részvétel 
iránt, ott rendszerint az a báj, 
hogy a szervező munkával meg-
bizott elvtárs — illetve elvtárs-
nő — »kadilábon áll* az elmé-
lettel, vagy legalábbis eddig 
még nem volt mődja, lehető-
sége a tanulásra. 

Ezért követeljük meg az él-
csapat ' minden egyes tagjától 
az elméleti tudást is, ezért mi-
nősítjük át azokat a becsülebes 
párttagokat, akik még nem ér-
ték el a kellő ideológiai szin-
vonalat, ezért központi kérdés 
ma az oktatás és ezért minden 
párttag elsőrendű kötelessége, 
hogy bővítse elméleti tudását. 
Az ideológiai színvonal általá-
nos emelkedése és ezáltal a 
pártmunka minőségének lénye-
ges javulása — ez Pártunk dön-
tő megerősödésének záloga. Ép-
pen ez a felülvizsgálás egyik 
alapvető jelentősége, hogy rá-
tapint a lii iákra és megmutatja 
az utat a gyakorlati pártmunka 
jobb elvégzéséhez is. 

Látjuk tehát, hogv a felül-
vizsgáló bizottságok mun-

kája nemcsak bizonyos fajta 
•tisztogató* és tehetségkutató 
mozgalom*, hanem egyúttal ko-
moly munkamegbeszélés ia. Most 
még csak a pártmunkások, párt-
bizalmiak, tehát a tagság szé-
les tömegeihez viszonyítva szűk 
réteg felülvizsgálásánál tartunk 
— és az eredmények máris mu-
tatkoznak. Munkájukat eddig 
többé-kevésbbé helytelenül vég-
ző pártfnnkqionárinsok a bi-
zottsággal való megbeszélés ntán 
sikerrel látnak hozzá hibáik ki-
küszöböléséhez és munkájuk 
megjavításához. Soron követke 
zik most már a párttagság tö-
megeinek felülvizsgálása és nem 
kétséges, hogy ez eredményezi 
majd az általános, ugrásszerű 
javulást, a tagok aktivitásának 
döntő növekedését és az egész 
pártmunka fellendülését. A köz-
ségben, amelyről e cikkben ir-
tunk. bizonyos idő múlva már 
szépen fejlődő, egészséges nő-
mozgalom lesz, de mis téren 
is jobb lesz a munka és növek-
szik Pártunk ereje, ütőképes-
sége. Mindez pedig tanúbizony-
ságot tesz majd a mellett, hogy 
Politikai Bizottságunk határo-
zatát helyesen hajtottuk végre. 

Í3ÍÍ lovai kapunk vissza Ausztria 

Szovjet övezetéből 
A Bécsben működő magyat 

visszaszolgáltatási bizottság ké-
résére a szovjet főparancsnok-
ság rne szemenő jóindulatú tá-
mogatása lehetővé tette az 
osztrák lakosságnál lévő rna-
gyarszármazásu 1311 nemes-
vécü lónak a hazídioz*lal;ít. 

Azt Ausztriában felkutatott 
lovak első csonorlji 121 ló 
szoml>aion K<Wtáromba ér-
kezett. 

Néiuelorszás amerikai öve-

zetében 10.000 ló magyar szár-
mazását kutatták fel a vissza-
szolgáltatási bizottság emberei, 
az amerikai "halóságok azonban 
nein voltak hajlandók a ma-
gyar lovak visszaadására. 

11a ma nem kap jegyet — 
ne busnljon! 

Még hétfőn is megnézheti 
az 

ÉSZAK CSILLAGA,!' 

a Belvárosiban. 

A hároméves terv hereiében 

Közel kél és fél milliél kölföffek 

A város tervhivatala ki-
mutatást készitett azokról 
az állami, városi és társa-
dalmi beruházásokról, ame-
lyeket novemberben végez-
tek Szegeden. 

A beruházások összesen 
kétmillió 698.836 forintot 
vettek igénybe. A beruhá-
zások legnagyobb része 
állami vonalon történt, 2 
millió 304.236 forint ér-
fékben. 

Ebből több. mint egymil-
liót a közúti hid építése je-
lenlett. a következő legna-
gyobb letel. 210 ezer forint-
tal pedig az egyetemi klini-
kák felszerelése. Az állami 
beruházások keretében épí-
tették tovább az Alföldi Me-
zőgazdasági Intézetet, a Jó-
zsef Attila-kollégiumot. a 
büntetőinlézetet. a fővámhi-
vatalt, a Faragó-utcai mun-
kásbérházat. a szakszerve-
zeti és ifjúsági sportpályát, 
de ebből fedezték a Ma-
dách-utcai tanulóotthon, a 
nevelőképző főiskola, a fel-
sőközponti gazdaképző is-
kola felszerelését is. 

A városi közületi beruhá-
zások sorában 

fedett szárnyékot építettek, 
folytatták Móraváros vízte-
lenítését. a bekötőutak, köz-
utak. külterületi orvoslaká-
sok építését, ővódák külte-
rületi közigazgatási épüle-

3 szegedi kisgazdapárti 
pedagógusok 

Mindszenty ellen 
A Független Kisgazdapárt 

szeged! pedagógus csoport-
ja szombaton délután gyű-
lést tartolt. Ezen a kisgaz-
dapárti pedagógusok é'csen 
állást foglaltak Mindszenty 
háborúra uszitó reakciós 
magatartása ellen. A gyűlé-
sen határozati javaslatot is 
fogadtak cl, amelyben ké-
rik a kormánytól, bogy a 
legsürgősebben vessen véget 
a mindszentysta uszításnak. 

A Tiszafái irói 
a tiszafái írói lesznek 

A Tiszalá] szerkesztősége 
az elmúlt héten riport-pályá-
zatot hirdetett, hogy az eddig 
még ismeretlen, fiatal tehet-
ségeket munkára ösztönözze 
és elősegítse a mai idők va-
lóságának uj, irodalmi ábrá-
zolását. A pályázatban min-
denki résztvehet, aki elég 
erőt érez magában ahhoz, 
hogy a körülöltünk folyó 
épitő életet, a gyáraié, a szö-
vetkezetek, a gépállomások 
éleiét papírra vesse. A vá-
ros irodalmi éleiének fölélén-
kilésén a Tíszaláj munkakö-
zössége a pályázat meghirde-
tésén túlmenően is fáradó, 
zik. Most szervezik meg a 
szegedi irók körét, amely 
társaságnak az feszi a föl. 
adata, hogy összelömöritse a 
város és a környék művészeit. 

Az uf irói csoportosulás 
remélhetően beválik majd a 
gyakorlatban és az iró. 
rők megtalálják majd a 
kapcsolatot a dolgozó nép-
pel, az ipari munkássággal, 
a környék parasztságával és 
a haladó értelmiséggel. E/M-
logalnak az üzemekbe, a kör-
nyező falvakba, felolvasáso-
kat tartanak, fölkellik a dot-
gőzök érdeklődését. A társa-
ság a jövő hét folyamán 
tarifa meg alakuló ülését a 
Fórum Klubban. 

tek. Vámházak, közvágóhíd 
helyreállítását. továbbfej-
lesztették a fehértói balgaz-
daságot és a Szegedi Gazda-
sági Vasutat. 

Közmunkákra 131.170 fo-
rintot költöttek 

és ennek keretében építet-
ték a közúti hid felfáróját, a 
Fehértó töltéseit és végez-

lek különféle parkosítási 
munkálatokat Ezenkivüt 
dolgoztak közmunkások Mó-
raváros víztelenítését is. 
A társadalmi beruházások 
kerelóben iskolák és a szak-
szervezeti épület helyreál-
lítását, az SzMTE sportpá-
lya és a somogyi telepi böl-
csőde munká'aiait végezték. 

Karácsony elolt este 6-ig 
lehelnek nyitva az üzletek 

A hivatalos lapban megje-
lent a nyílt árusítási üzletek 
karácsonyelőtti zárórájáról 
szóló rendelet. E szerint 
hétfőtől kezdve 18-ig. vala-
mint december 20-tól 23-ig 
az egész országban délután 
6-ig gzabad nyitvatartani az 

üzleteket. Ezeken a napó-
kon az alkalmazottakat is 
napi 9 órán át szabad fog-
lalkoztatni. Az alkalmazot-
tak túlmunkájáért természe-
tesen a kollektív szerződés-
ben biztosított túlmunkadí-
jazást kell fizetni. 

A nádudvar] plébános ny Ea k o z a t a 
a demokrácia h i b I I s I ) 

A Tiszántúli Néplap közli Magyar János nádudvari pjó-
bános nyilatkozatát. A plébános nyilatkozatában kijelenti: ngy 
tapa«ztalja, bogy soha ilyen mértékben nem volt még a* or-
szágban szabad vallásgyakorlat. Vallásüldözésről beszélni tehát 
nevetségesen valótlan állítás. Ellenben az igazság az, hogy • 
dolgozó nép harcot inditott, de nem nz egyház, hanem a reak-
ciós főpapok ellen, akik a fejlődés akadályozói. Az egyház é® 
az állam közötti megegyezés nem lehetetlen és ennek a meg-
egyezésnek a szabad, demokratikus Magyarországon előbb-
utóbb be kell következnie. 

A győri püspök megnyilatkozása a demokrácia ellen 
A győri középiskolás diákok szombaton este nagy lünt®. 

tést rendezlek Mindszenty demokráciaellenes politikája el* 
len. A diákok! zászlók és táblák alatt a püspöki palotához vo-
nultak, hogy átadják a diákok memorandumát, amelyben ké-
rik Mindszenty eltávolítását. P app Kálmán püspök 'nem fo* 
gadta a küldöttséget. A diákok nagy felháborodással vetté* 
tudomásul a püspök üzenetét. i 

Felhívás a hadifoglyok hozzátartozóihoz 
700 hadifogo'y érkezett Máramarotszlgetro 

A Magvar Távirati Troda je-
lenti: A 7100 és. a 7225 számú 
táborokból 068 legénységi állo-
mányú, több tiszt es munka-
szolgálatos hadifogoly érkezett 
Mára marosszigetre, akik a jövő 
hét elején érkeznek haza. 

Illetékes helyen felhívják a 
hadifoglyok hozzátartozóinak fi-
gyelmét arra, hogy "a hozzá-

juk forduló volt hadifoglyok-
tól igazolásként kérjék el a nép-
jóléti minisztérium debreceni 
kirendeltsége által kiállított h v 
difogolvigazoiványt... Egy szél-
hámos garázdálkodik az ország-
ban, aki sorrajárja a még kint-
levő hadifoglyok hozzátartozit 
kisebb-nagyobb csalásokat kö-
vet eh 

Ujabb három 
bázisiskolája van Szegednek 

Nagy diák gyűlést rendeztek a Belvárosi Mozibzn 
A Magyar Diákok Nemzeti 

Szövetsége szombaton délben 
nagyszabású tömeggyűlést ren-
dezett a Belvárosi Moziban. . 

A vegyiipari, a tanítóképző 
és az "ipari leányiskolát ün-
nepelték. akik jó munkájukért 
megkapták a >:bázisiskola* ki-
tüntető cimet. 
Rékák Árpád elnöki megnyi-

tója után Guczoghi Lajos Ady-
verset szavalt, maid Hollósi 
Gyula budapesti kiküldött mon-
dott beszédet. 

Megdicsérte a szegediek jó 
munkáját, akik országos vi-
szonylatban is az elsők között 
foglalnak helyet. 

Rámutatott arra, hogy amikor 
az ifjúság fokozott közösségi 
munkával, tanulással igyekszik 
épiteni az országot, akkor 

,a mindszentysta klerikális re-
akció a tanulókörök elleff 
uszítja a diákokat. 
A mozit megtöltő nagy diák-

tömeg ezeknél a szaraknái he-
ves tüntetésben tört ki és hosz-
szan követelték Mindszenty el-
távolítását. 

Hollósi Gyula beszéde végén 
a bázisiskolák diákszövetségi 
tagjainak kiosztotta togkönvvü-
ket és a Diákszövetség neveben 
sportfelszereléseket adott át. 

A bázisiskolák a különféle 

sportfelszerelésen felül m-g 
külön-külön köz?l félszáz kö* 

* tetuyi könyvet kapnak. 
Az ipari leányközépisko'a 

énekkara a Sztálin-kantátát adta 
elő, nz ajándékokat pedig Gu-
czoghi Lajos vegyi i pari skoÜw 
köszönte meg. Szili-Török lío-
zső, az ipari leányiskola igaz-
gatója és Zentai Vilmos, a pe-
dagógusszakszervezet kiküldött* 
felszólalása után Koltai László 
diákszövetség! főtitkár iigszédé-
vel végződött a gyűlés. A fiatal-
ság lelkesen éltette Rákosi elv-
társat és a Magyar Dolgozók 
Pártját, majd a köztársasági 
induló eiéneklésével ért véget 
az ünnepélyes diákgyiilés. 

Szakszervezeti napok sorrendjt 
Ilélfó: Kucska borkercske* 

dés délután fél 4 Papdi János, 
Ealndi malom délután 3 Du* 
dús Ilona, Valkai és Vass dél* 
ulán fét 5 Lúgos Ferenc, Mosik 
központ délután fél 8 Grow 
Vera, Winter kefegyár délután 
fél 4 Kanalas Sándor, Varga 
köteles délulán 3 Abt Antal, 
Palzauer délután 3 Lantos rt* 
renc, Bőripari szakszervezet 
délután 5 Zomborl János, Akol-
telep déli 12 Török Sándor, 


