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A 813. pártkongresszus előtt 
Stéged kommunistái a módosított szerveseti szabályzat 

tervezetéről 
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A szervezeti szabályzat ú j mó-
dosított tervezete, — melyet a párt-
tagok széleskörben most vitatnak 

— I X . fejezet 31. pontjában a 
többi között ez van: „ A Központi 
Vezetőségnek joga van arra, hogy 
jjegokolt esetben egyes vezetősé-
jek, vagy vezetőségi tagok megvá-
lasztását semmisnek nyilvánítsa." 
j j j a szövegrészt javaslom, hogy 
módosítsuk és bővítsük ki. A ter-
vezetnek ez a része jelen megfo-
galmazásában anélkül, hogy vala-
milyen rendkívüli körülményre is 
utalna, a tagság véleményét kizár-
ja lehetőséget ad olyan döntés 
meghozatalára, amely megváltoz-
tatja a jogukat gyakorló párttagok 
állásfoglalását. 
Véleményem szerint a fent emlí-

tett pont új fogalmazása, melyet 
alant javasolni fogok, nem csök-
kenti a Központi Vezetőség jogát, 
de ugyanakkor jobban figyelembe 
veszi a párttagság véleményét és 
a pártdemokrácia betartását is. 
A fent emiitett pont általam ja-
vasolt szövegrész módosítása a kö-
vetkező: . . . .-.Rendkívüli körülmé-
nyek között az érdekelt párttagság 
előtt kellően megindokolva a Köz-
ponti Vezetőségnek joga van arra, 
hogy egyes vezetőségek, vagy ve-
zetőségi tagok megválasztását sem-
misnek nyilvánítsa. I lyen esetben 
a Központi Vezetőség a párttagság 
tudomására adja döntését". 

Majzik Imre 
M Á V Igazgatóság 

I I I . alapszervezete 

Tagjelöltek f e l v é t e l e é s n e v e i é s e a z e g y e t e m e n 

A Központi Vezetőség által meg-
vitatás céljából közzétett szervezeti 
szabályzattervezet helyesen tükrözi 
nzt a fejlődéstj/melyett pártunk 
eddig elért. A párttagság részéről 
érkezett számos módosító javaslat 
ait mutatja, hogy a párttagság 
fontos kérdésnek tekinti a szerve-
jeti szabályzatnak a jelenlegi kö-
rülményeknek megfelelő megvál-
toztatását. 
Az egyetemi pártszervezetek 

szempontjából különösen fontos a 
tagjelöltségre vonatkozó rész. 
Ugyanis a középiskolából az utóbbi 
időben kizárólag pártonkívüli hall. 
gatók kerülnek az egyetemre, mi-
val párttag csak a 18. életévét be-
töltött személy lehet. Ha nem nyúj-
tunk lehetőséget arra, hogy a leg-
kiválóbb pártonkívüli hallgatók 
tagjelöltekké fejlődjenek, az a ve-
szély fenyeget, hogy, az egyetemi 
pártszervezetek „kihalnak". Példa 
erre a jogi kar I . évfolyama, ahol 
csupán két párttag van, mindket-
tő szakérettségis, a szakérettségi 

viszont rövidesen megszűnik. Ez-
ért helyes lenne belevenni a szer-
vezeti szabályzatba olyanértelmű 
módosítást, hogy a párt kisérje f i -
gyelemmel a , tömegszervezetekben 
dolgozó tanulók munkáját, Irá-
nyítsa fejlődésüket és a legjobba-
kat, amint lehet vegyük fel tag-
jelöltnek. 

Másrészt helyes leniie kibővíteni 
a IV . fejezet 8. pontját olyan ér-
telemben, hogy a pártszervezetnek 
kötelessége legyen a felvett tagje-
löltet képességeinek megfelelő párt-
munkával megbízni, valamint, hogy 
a tagjelöltek fejlődésének biztosítá-
sáért a pártszervezet felelős. Ez 
utóbbit indokolja az a körülmény, 
hogy sokszor kizártak tagjelölteket, 
mert nem végeztek pártmunkát. Ez 
pedig többször azért volt, mert a 
pártvezetőség nem érzett felelőssé-
get az iránt, hogy pártmegbízatás-
sal lehetőséget adjon a tagjelöltnek 
a fejlődésre. 

Nagy Károly 
I I I . éves joghallgató 

Másfél évi börtönre ítélték a szegedi Felszabaduld s 

tsz sikkasztó könyvelőjét 

Vlsontai (Wéber) Lajos, Szeged, 
Dugonics-utca 21. szám alatti la-
kos, a szegedi Felszabadulás tsz 
volt tagja, könyvelője, súlyosan 
visszaélt beosztásával és rendsze-
resen dézsmálta a közös vagyont, 
a pénzt. A tagok földjáradékának 
kifizetéséért felvett összegből is 
500 forintot saját céljaira használt 

Á r d r á g í t á s é r t 

négy hónapi bör tön 
Mészáros Józsefné, Szeged, Lu-

íos-utca 15. szám alatti lakos az 
simult év végén két alkalommal 
Mezőtúrra utazott és ott 170 kilo-
gramm rizst vásárolt össze. Az 
asszony a rizst Szegedon kezdte ér-
iékesíteni, kilónként 24 forintos ár-
'•t Mészárosnó 105 kiló rizst adott 
el és ezután lepleztéik le. 
A szegedi járásbíróság tárgyalta 

Mészáros Józsefné ügyét. Ardá-
gításban mondták ki bűnösnek, s 
«ért négy hónapi börtönre ítélték. 
A 65 kiló rizst — amit Mészárosné 
"«m értékesített — elkobozták. 

fel . Több más alkalommal is kü-
lönböző fondorlatokkal károsította 
a szövetkezetet. Visontai Lajos a 
közös pénzből, vagyonból 8450 fo-
rintot sikkasztott el. 

A sikkasztó, a szövetkezetet ká-
rosító, közös vagyont dézsmáló Vi-
sontai Lajos ügyét a szegedi já-
rásbíróság tárgyalta. Társadalmi 
tulajdon elleni sikkasztásban mon-
dották ki bűnösnek és másfél évi 
börtönre ítélteik. A sikkasztó Vi-
sontait kötelezték arra hogy az 
eltulajdonított 8450 forintot vissza-
fizesse a tsz-nek. 

Earről írnak levelezőink 
Uj Népbolt nyílt 

RóKusan 
Rókus lakossága nevé-

ben fejezem ki örömömet, 
amikor azt írhatom, hogy 
a Damjanioh-utca és az 
Öthalom-utca sarkán be-
rendezett új Népbolt meg. 
kezdte működését. A Nép 
bolt szép tiszta és ízlése-
sen van berendezve. Kap-
ható ott minden, ami a 
lakosság számára szüksé-
ges. 

Csiszár elvtárs boltve-
zető és munkatársa Erndt 
Irénke a vevőkkel a leg-
udvariasabban bánnak. 
Gyorsan és pontosan szol. 
gál ják ki őket. A bolt 
fal iújságjára is írnak 
cikket, amit a vevők 
mindig elolvasnak. 

Legyen minden Nép-
bolt dolgozója Csiszár 
elvtárshoz hasonló, hogy 
a vásárlók örömmel és 
szeretettel keressék fel 
őket a nap bármely őrá. 
jában, s ott mindig meg-
találják a szükséges 
árukat. 

Németh István 
levelező 

Boldogan ünnepelhet a magyar nép 
A magyar dolgozók több hete készülnek már a 

tizedik szabad május 1 megünneplésére. Az üze-
mekben lelkes vállalások születtek és eredményes 
verseny bontakozott ki. A magyar munkásosztály 
ezekkel a tettekkel is bizonyítani akarja, milyen 
nagyjelentőségű számára május 1, a dolgozók ün-
nepe. 

Május 1 napján szerte a világba küldjük sze-
retetünket a békeszerető és a békére vágyó embe-
riségnek. Boldogan ünnepelhet a magyar munkás-
ság, mert nekünk már nem kell rettegni attól, hogy 
fegyverrel verik szét sorainkat. Meghozta a szabad 
májust felszabadítónk, a Szovjet Hadsereg. 

Hiszünk abban, hogy eljön az idő, amikor a 
világ összes dolgozói szabadon együtt ünneplik 
majd a nemzetközi munkásosztály nagy ünnepét, 
május elsejét. 

Kovács Mihály 
levelező 

Szolfézs verseny 
a Hl. pártkongresszus tiszteletére 

A Zeneművészeti Szakiskola tantestülete szol-
fézs versenyt rendezett a III. pártkongresszus tisz-
teletére. A növendékek tudásuknak megfelelően, 
három csoportban indultak. A verseny két részből 
állt: dallam lejegyzés hallás után, valamint két-
szólamú lapról éneklés. A verseny döntője április 
28-án volt. Az elnök Szőnyi Erzsébet, a Zenemű-
vészeti Szakiskola tanára és a bíráló bizottság 
megállapította kik a legjobbak. így az első cso-
portban Varga Imre trombita-szakos, a második 
csoportban Tarnay Katalin zongora-szakos, a har-
madik csoportban Simkó Teréz zongora-szakos nö-
vendék lett az első. 

K; P,-né 

Örömmel fogadfák 
Szentesen a Tápéi 

Népi Együüesf • 

A Tápéi Népi Együttes 
április 25-én, vasárnap 
Szentesen vendégszere-
pelt. Az együttest nagy 
örömmel fogadták Szen-
tes dolgozói. Különösen 
nagy szereitettei vették 
körül Ács Gyurka bácsit 
és feleségét, a 65 éves 
idős bácsit és nénit, akik 
még most is fiatalosan és 
fürgén táncolnak. De 
nagy sikert aratott a kis-
együttes minden tagja, 
ak i i kedves játékukkal, 
népviseletükbe öltözve 
mutatták bé községük né-
pi szokásait. 

A járási bemutatón el. 
Ső helyezést elért tápéi 
népi együttes énekkara 
tudásának legjavát adta 
és a néípdal feldolgozá-
sokból előadott énekszá-
mokkal hatalmas sikert 
aratott. A z utóbbi idő-
ben gyengén szereplő f ia . 
tal tánccsoportunk is ki-
tűnően szerepelt, s meg. 
mutatták a fiatalok, hogy 
méltók arra a hírnévre, 
amelyet elődeik a táne-
művészetben bemutattak. 

Csendes Pálné 

II kiibekházi kultúrotthon rigmusbrlgádíai 

a tavaszi munka Élenjáróit köszöntik 
A csongrádmegyei Kübekháza) községben január 

1-én avatták a kultúrotthont. Azóta fellendült a 
kultúrélet a községben. Fiatalokból álló rigmusbri-
gádokat alakítottak, amelyek nagy sikerrel szere-
peltek a járási bemutatóp. A »Petőfi« kultúrotthon 
rigmusbrigádjai most is tevékenyen dolgoznak, 
gyakran keresik fel azokat a dolgozó parasztokat, 
akikre büszke lehet a község: a tavaszi munka, s a 
beadás élenjáróit. A tavasz folyamán több mint 40 
dolgozó paraszt házába látogattak el vidám dalok-
ka!, táncokkal. Akiknek neve legtöbbször szerepel a 
dicsőségtáblán, azoknak még virágcsokrot is vittek. 
Tóth L. Miháiy, Nagy Pál, özv. Kollár Pálné és a 
többi dolgozó paraszt szeretettel fogadták a köszön-
tőket. A rigmusbrigádok voltak a Sarló-Kalapács 
termelőszövetkezet brigádszállásán is és sajátgyüj-
tésű versekkel köszöntötték a dolgozókat. A kultúr-
otthonban rendezett gazdagyűléseken is gyakran 
megjelennek, hogy műsorukkal örömet, vidámságot 
árasszanak. 

A kübekházi rigmusbrigádok most május l-re 
készülnek. A labdarugó pályán rendezendő ünnep-
ségen májusfát állítanak és a kongresszusi verseny-
ben élenjáró dolgozó parasztokat ajándékműsorral 
köszöntik. (T. B.) 

A Csemege Kiskereskedelmi Vállalat dolgozói 

teljesítették kongresszusi felajánlásaikat 

A Csemege Kiskereskedelmi Vállalat szegedi 
boltjai áprilisi összevont termelési értekezletén az 
igazgatóság megjutalmazta a szegedi csemege bol-
tok dolgozóit. Elsőnek a 144-es áruda dolgozója, 
Fazekas Imre részesült jó munkája elismeréséül 300 
forint pénzjutalomban, majd Hajász Bertalan és 
Óvári Kálmán né 200—260 forint pénzjutalmat ka-
pott. A 143-as áruda dolgozói közül Káló Lajosnó 
kiváló jó munkája elismeréséül 300 forint, Trébits 
Andrásné és Senkel Lajos 200—200 forint, a 142-es 
árndából Kardos Pál, a 145-ös boltból pedig Benczs 
Jánosné 200—200 forint jutalomban részesült. 

A szegedi csemege boltok első negyedévi tervüket 
túlteljesítették, de a második negyedévi terv telje-
sítését is a jó, szocialista kereskedelmi dolgozókhoz 
méltóan akarják teljesíteni. Pártunk III. kon-
gresszusára (Ctt felajánlásokat már a csemege bol-
tok dolgozói valamennyien jóval 100 százalékon fe-
lül teljesítették. Május l-re, a munka ünnepére már 
jóelőre felkészültek boltjaink, hogy a vásárlók tel-
jes megelégedését megérdemeljék, biztosítsák az 
áruellátást, valamint a gyors és pontos kiszol-
gálást. i 

Drégely Józsefné 

S Z E G E D I J E G Y Z E T E K 

Áldott jó emberek 

a dói- ként ülnek minden szü-
netben a helyükön rosz-
szaló pillantások ke-

ll Hibán Munkapárt 
központi bizottságának 

teljes ülése 
Tirana (TASZSZ) Ápril is 16— 

'°-án teljes ülést tartott az Albán 
Munkapárt központi bizottsága. A 
íe'jes ülésen Enver Hodzsa, az A l -
:'an Munkapárt központi bizottsá-
giak főtitkára beszámolót tartott 
^ gazdasági vezetés hiányosságai-

és feladatairól, a népgazdaság 
Mapvető szektorainak fejlődéséről 
82 ötéves terv utolsó két évében. 
, A gazdasági vezetésben az ötéves 
í™ első három eve alatt felmerült 
'anyosságok elemzése után a tel-
^ ülés megjelölte az azok kikü-
®böléséhez szükséges intézkedé-
sét és meghatározta a népgazda-

alapvető szektorai fejlesztése 
klekében végrehajtandó új fe l -

htokat. 

_h*pnivuok f. PtmmZAlMlAK » » " > » 

Nélkülözhetetlen az agitáció* 
„ a t u M f e s n . _ 

Színházba általában dül, vannak még a föl- avatkozik bele 
azért megy az ember, dön előkelő emberek: És gomba? 
hogy szórakozzék, nem az „előkelő" emberek a Lassan az egész néző-
azért, hogy bosszankod- nézőtériek gyönyörűsé- térre átterjed a csendet reszttüzében. TJgy érzik 
jon. Az utóbbi hetekben gére padlórecsegés, alig kérő pisszegés, ami magukat, mint az üldö-
pedig több alkalom nyílt fojtott suttogás kíséreté- gyakran fenyegetővé vá- zöttek. Megbántottan 
a csendes, nem egyszer ben megjelennek. Tör- lik. Az áldott jó embe- diskurálják és rágcsál-
hangos mérgelődésre, ténjék bármi a színpa- rek kénytelenek a szín- ják végig az előadást és 
mint a zavartalan szóra- don, a figyelem feléjük padra figyelni. Megy a amikor a zenekar a fi-
kozásra. Mert ugyebár irányul, ök azok a cso- darab. A „Pillangókis- náléba csap át, s a sző-
ném vagyunk egyfor- dalények, akikből asszony" első felvonása, morú sorsú Pillangó-
mák. Van, aki a szórako- hiányzik' minden bűntu- A konzul és Pinkerton kisasszony eltűnik a spa-
zást ott véli kezdődni, dat. Megrögzött későn- koccintanak a házasság- nyolfal mögött, köny-
hogy az előadás megkez- jövők. Hol kisebb, hol ra. nyéktől meghatottan áll-
dése után jön minimum nagyobb kavargás után — De szomjas lettem nak fel itt is, ott is a 
negyedórával. Vitába végre széket érezhetnek — súgja a mellette ülő későn érkezettek. Gyen-
száll, mert szenvedélyes maguk alatt, s mivel férfi fülébe egy nő. ge szívük nem tudja el-
vitázó, ha emberi mivol- esendő az ember, szeret A fülbesúgás még nem viselni a halált, meg az-
tának apróbb szépséghi- hangosan felsóhajtani tilos dolog. A férj, vőle- tán olyan sokáig kell 
báit kell takargatnia, egy-egy győzelmes „üt- gény, "udvarló, vagy ki 
vagy tisztázni. Már az kőzete" után, a partner- tudja ki, zsebébe nyúl. 
előcsarnokban vitatko- rel feltétlenül meg kell Kínos percek, zörög a 
zik. Hivatkozik szörnyű beszélni: — Milyen le- papír. A szomszéd néni Áldott jó emberek, 
elfoglaltságára, az ing- hetetlenek ezek a jegy- haragosan húzza fel a Igen sok jóérzésű szín-
gombra, amely az utolsó szedők. Hol van itt az szemöldökét. Mellékes 
percben gurult az ágy udvariasság, az ember- jelenségek, 
alá, olyan érveket sora- szeretet? Sehol. — Savanyú cukor, 
koztat fel, hogy az elő- A közönség normális Végre a cukor rendel- színház vezetőségének, 
csarnokban dolgozó jegy- része kritikával nézi, tetési helyére jut. Csend, foganatosítsa végre azt 
szedők szomorúan adják hallgatja a későn érke- Szárnyal Puccini muzsi- a rendszert, ami az or-
meg magukat: zetteket. Minden eset- kája a két szerelmes Szág összes színházaiban, 

— Hát akkor tessék ben jóakaratúan figyel- egyedül marad. többéves múltra tekint-
! jobbra, vagy — tessék mezteti a magukról meg- A nézőtéren elemi erő- het vissza. Az előadás 
: balra. feledkezett beszélgető- vei tör fel a ropogás. Va- megkezdésekor zárják le 

A szórakozni vágyó ket. — Pszt! Csendeseb- laki cukrot rág állhata- az ajtókat. A pontos em-
felcsörtet, cipője hango- ben. tosabban, mint az egér. berek örömmel köszön-

• sabban csikorog, mint — Mi az, hogy csende- A felvonás után felcsat- tenék ezt az érdekeiket, 
máskor, a halk beszédet sebben? Megvettem a je- tanó taps végre felsza- zavartalan szórakozásu-
sem szokta meg. Diadal- gyet akárcsak maga, a badítja a hangfogóval kat biztosító új szabályt, 
mas mosollyal veti a pénzemért beszélhetek is. ellátott rágcsálást. Hát a megrögzött későnjövő-
kabátot a ruhatárban és — Akkor is kérem, ne tehetnek arról az áldott tanulás út-
amikor szétnéz, boldo- zavarja az előadást. jó emberek, hogy szín- _ , , . 
gan állapítja meg: Ni — Én zavarom? Nem házban a legjobb cukrot jora teríthetne, 
csak, nem vagyok egye- szégyeli magát? Mit rágni? Sértett fenség-

sorba állni azokért a 
kabátokért. Előkelő láb-
dobogással távoznak el. 

házlátogató kívánságát 
juttatjuk kifejezésre, 
amÁkor azt javasoljuk a 

(-11) 

Tisztasági hónap 

— szemetes utca 

Tisztasági hónap van városunk-
ban, de azért az üzemekben és má-
sutt is, még mindig akadnak olyan 
emberek, akik most is nemtörő-
dömségükkel akadályozzák a Tisz-
tasági hónap sikerét. 

Az Alföldi-utca Bécsi-körúttól le-
felé menő részének — egészen a 
Szivárvány-utca kereszteződéséig — 
a kocsiút és a gyalogjárda közötti 
területe pár évvel ezelőtt még ta-
vasztól őszig virágoktól pompázott. 

Azonban mi van ott ma? 

Az amúgy is szűk, keskeny út-
test szemetes. A szaporodó szeme-
tet a szél behordja a lakásokba, 
ezért azután szellőztetni, ablakot 
nyitni nem lehet, mert a bacillu-
sok milliárdjait szállítja a szél a 
lakásokba. 

Budapesten gyermekeinknek kü-
lön utcát jelölnek ki játszóhelyül, 
hogy élvezhessék a tiszta, friss le-
vegőt — Szegeden az Alföldi-utca 
említett részén azonban sem az 
utcán, sem a lakásokban nem jut-
nak gyermekeink ezen áldásokhoz. 

Mindebben hibás a BELSPED. 
Nem hinném azonban, hogy a vál-
lalat vezetősége arra vár, hogy a 
lakosság maga hordja el a trágyát 
és szemetet, mert az nem az arra 
lakók kötelessége. Éppen ezért en-
nek a tarthatatlan helyzetnek sür-
gős megoldását a BELSPED veze-
tőségétől. yárjuk, • u - K. J. 


