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P á r t é l e t Nemzetközi politikai körök kedvezően itélik meg 
a négyhatalmi tárgyalások lehetőségeit 

A párthoz való tartozás egyik fokmérője 
Megyénk több pártalapszervezeté-

ben tapasztalható, hogy keveset tő-
rödnek a tagdíjfizetéssel. A megka-
pott pártbélyegeket vagy eljuttat-
ják a párttagokhoz vagy nem és sok 
olyan párttág vagy tagjelölt van, 
aki 10—12 hónap óta nem fizet tag-
sági dijat. 

A pártszervezetek megfeledkez-
nek és nem érvényesítik a párt 
Szervezeti Szabályzatának azt a 
pontját, hogy „az a párttag, vagy 
tagjelölt, aki három hónapig indo-
kolatlanul nem fizet tagsági díjat, 
s ez idő eltelte után felszólítás el-
lenére sem teljesiti ezt a kötelessé-
gét, megszűnik a párt tagja, illetve 
tagjelöltje lenni". Tehát kötelesség 
a tagdíjfizetés, a párthoz való tar-
tozás, a pártfegyelem betartásának 
egyik fokmérője. 

Ugyanakkor „a párt is szerveze-
tei a szükséges anyagi eszközöket 
a párttagsági díjból... biztosítják" 
— mondja ki a Szervezeti Szabály-
zat tizenötödik fejezete. Ha valaki 
nem fizet tagdijat, nem tartja be a 
párt törvényét, nem járul hozzá a 

párt anyagi eszközeinek biztosítá-
sához, ez okot ad a pártból való ki-
zárásra. 

Sokszor a pártszervezetek és a 
pártcsoportok is hibásak a tagdíj-
fizetés elhanyagolásáért. A mind-
szenti Lenin TSZ, a csengelei, a 
mórahalmi községi alapszervezet 
vezetősége nem minden hónapban 
juttatja el a tagbélyeget a pártta-
goknak. Az alsócsengelei alapszer-
vezetben 35, a mórahalmi ÁMG-
ban 68, mlg a kövegyi alapszerve-
zetben 45 százalékos a havi tagdíj-
fizetés átlaga. Alsócsengelén 5 párt-
tag van, aki 1953-ban fizetett utol-
jára tagsági díjat. Ezek az emberek 
úgy nyilatkoznak, mint Kocsis Ist-
ván, aki azt mondta, hogy „szivesen 
megveszem a bélyeget, csak hozzák 
el hozzám". Kocsis Istvánnak ab-
ban igaza van, hogy a pártcsopor-
tok és az alapszervezetek vigyék el 
a tagbélyeget a tagokhoz, de azt se 
feledje, hogy a párttagok sem vár-
hatnak hetekig, hónapokig a tag-
bélyegre; ha nem kapják meg idő-
ben, menjenek el a pártbizalmihoz 
vagy a gazdasági felelőshöz a bé-

lyegért, Sokszor előfordulhat 
ugyanis olyan eset, hogy a bélyeg 
kiosztásával megbízott elvtárs meg-
betegszik, vagy hasonló ok miatt 
nem tudja kötelességét teljesíteni. 

A pontos tagdíjfizetést néha az is 
gátolja, hogy egyes pártszervezetek 
vezetői nem intézik gyorsan az 
alapszervtől eltávozó párttag átje-
lentkezését. A kübekházi Sarló-Ka-
lapács TSZ-ből 1953-ban kilépett 
Vincze József feleségével együtt, 
Ifjú Horváth Józsefné, idős Hor-
váth Józsefné és a tsz pártszerve-
zete csak 1955 januárjában jelen-
tette át őket a községi pártszerve-
zetbe. Természetes 1953-tól 1955-ig 
nem fizettek tagdijat sem, mivel 
nem voltak nyilvántartva pártalap-
szervezetnél. Egy lelkiismeretes 
párttagnak azonban nem szabadna 
hagynia, hogy ilyen sokáig intézzék 
átjelen tését. 

A párt azt várja a tagoktól és 
tagjelöltektől egyaránt, hogy telje-
sítsék rendszeresen anyagi lehető-
ségeikhez mérten i tagdíjfizetési 
kötelezettségeiket. 

Rendelet a magánerőből történő lakóházépítésről 
A város- és községgazdálkodási 

miniszter és. a pénzügyminiszter 
rendeletben szabályozta a magán-
erőből történő lakásépítést, annak 
érdekében, hogy fokozottabban ki-
elégítsék a dolgozók megnövekedett 
saját házépítési igényét, szervezet-
tebbé tegyék az építkezéseket és 
megszüntessék az 1954-ben megin-
dult nagyrányú építkezések során 
felmerült nehézségeket, 

H A M E L Y E K KI ALAKÍT AS A 

A rendelet kimondja, hogy a 
házhely-juttatás céljára alkalmas 
ngatlanokat általában a város 

(község) belterületén keU kijelölni. 
Külterületen csak azokon a telepü-
léseken lehet házhelyeket kijelölni, 
amelyek területén az építést külön 
hatósági intézkedéssel engedélye-
zik. 

Lakóházépítésre általában 100— 
400 négyzetül nagyságú házhelyet 
lehet juttatni az állami tulajdon-
ben lévő — lehetőleg a város, vagy 
község közművekkel ellátott belte-
rületen fekvő — be nem épített 
ingatlanokból. Személyi tulajdon-
ban lévő házhelyeket, vagy házhe-
lvek kialakítására alkalmas ingat-
lanokat lakóházépítés céljából nz 
építkezők az ingatlan-tulajdonossal 
kötött magánmegállapodás űtján 
szerezhetik meg. A házhelyek ki-
alakítása során arra kell törekedni, 
hogy a kialakított házhelyek össze-
függő területegységet képezzenek. 

HAEHELY-JUTTATAS 
vnw- i 

Lakóházépítés céljára házhely-
juttatásban azok részesülhetnek, 
akik családi, vagy társas lakóhá-
zat kívánnak építeni és arra köte-
lezik magukat, hogy a lakóház épí-
tését a juttatástól számított 6 hó-
napon belül megkezdik és 2 éven 
belül befejezik. 

Nem lehet házhelyet juttatni: 
a) Akiknek (házastársának) tu-

lajdonában, tartós használatában 
(ürökhasználatában) a tervbevett 
építkezés helye szerinti város vagy 
község belterületén családi ház 
épitésére alkalmas házhelye van, 

b) Akinek (házastársának) tulaj-
donában és saját használatában jo-
gos lakásigényét kielégítő lakóház 
— öröklakás, önálló lakás céljára 
alkalmas lakrész — van, 

c) Nem állandó lakás — üdülő, 
hétvégi pihenő célját szolgáló ház 
építésére. 

A házhely juttatását az illetékes 
községi tanács végrehajtó bizottsá-
gánál, Budapesten és a városokban 
a városi (városi kerületi) tanács 
végrehajtó bizottságának városgaz-
dálkodási osztályánál igénylőlapon 
kell kérni. A tanácsi szervek a ké-
relem beérkezésétől számított 30 
napon belül kötelesek az ügyben 
dönteni. 

Az állami tulajdonban lévő ház-
helyek juttatási ára négyzetölön-
ként közsegekben 4—6, városokban 
6—10 Budapesten 10—12 forint 
attól függően, hogy a házhelyen 
vannak-e közművek, illetve, hogy a 
település központjához közelebb, 
vagy távolabb fekszik. Ha a telek 
körülményei azt indokolják, kivé-
teles esetben magasabb összegű vé-
telárat is megállapíthat a város-
(község)-gazdálkodási szerv. 

A juttatási ár 25 százalékát az 
építkező a juttatástól számított egy 
hónapon belül, a fennmaradó 75 
százalékot a juttatástól számított 2 
éven belül íélévenfcéjTt, 4 egyen. 

lő részletben — köteles a váron-
(község)-gazdáHcodási szervhez be-
fizetni. 

A házhelyet a juttatott telek-
könyvi tulajdonába kell adni. | 

Ha az épitkező az építést a jutta-
tástól számított 6 hónap alatt nem 
kezdi meg, a juttatást hatályon kí-
vül helyezik és a tulajdonjogot tör-
lik. Ha azonban igazolja, hogy a 
munkákat önhibáján kívül nem 
tudta megkezdeni, a város- (köz-
ségi-gazdálkodási szerv a juttatás 
törlését legfeljebb 6 hónap tarta-
mára egy ízben függőben tart-
hatja, _ _ 

BPFTFIS ENGEDÉLYEZÉSE 
ÉS KIVRRÉLEZÉSE 

Az építkező köteles az illetékes 
járási- (városi, fővárosi kerületi) 
tanác9 végrehajtó bizottságának 
város- (község)-gazdálkodási szer-
vétől épitési engedélyt kérni. A 
kérelemhez csatolni kell a házhely 
telekkönyvi kivonatát, helyszínraj-
zát, a szükséges műszaki rajzokat. 
Ha az építkezés típusterv alapján 
történik, akkor csak a típusterv 
számát kell megjelölni. 

A város- (község)-gazdáMcodási 
szerv az építési engedélyről a ké-
relem beérkezésétől számított 15 
napon belül köteles határozni. Az 
engedélyt és az annak megszerzé-
séhez szükséges okiratokat, illeték-
mentesen kell az építkezőknek ki-
állítani. 

Az építkezés kivitelezéséről ma-
gának az építkezőnek kell gondos-
kodnia. Családiházak építésében — a 
szakszerűség biztosítása mellett — 
az építkező rokonai, ismerősei ipar-
jegosítvány nélkül is résztvehet-
nek. A tanácsok 20 Ft térítési díj 
ellenében, az építkezők rendelke-
zésére bocsátják a típusterveket, 
díjtalanul felvilágosítást és műsza-
ki segítséget adnak a helyi építési 
anyagok felhasználásával, az előre-
gyártott elemek alkalmazásával 
kapcsolatban. 

As építkezéshez ssükíéges anya-
gokat, előregyártóit ezerkeleti ele-
meket a TÜZÉP vállalatok és n 
földmüveeszövetkezetek telepein hoz-
zák forgalomba. Az anyagellátás 
megjavítása érdekében az építkezők 
anyagszükségletüket — a felhasz-
nálás előrelátható időpontjának 
közlésével — jelentsék be az építő-
anyag olárnsité telepnél. A bejelen-
tés megtörténtét, valamint az épí-
tőanyagok kiszolgáltatását a telep 
rávezeti az épitési engedélyre. 

A rendelet felhívja az állami 
szerveket és vállalatokat, hogy se-
gítsék elő dolgozóik családi lakó-
ház építését. Nyújtsanak támogatást 
sajátház-építő községek szervezésé-
hez, biztosítsák műszaki szakembe-

reik közreműködését, a műszaki 
tervek, a költségvetések elkészítésé-
nél, a kivitelezés műszaki ellenőr-
zésénél és irányításánál. A műsza-
ki dolgozók e segítséget — esetle-
ges készkiadásaik megtérítése mel-
leit — elsősorban társadalmi mun-
kaként végzik. Az általuk végzett 
munkákkal kapcsolatban azonban 
ilyen esőtekben is egyénileg felelő-
sek a hatóságoknak és az építke-
zőknek. 

A munkáltatók dolgozóik lakó-
házépítéséhez — a z építkező anyagi 
felelőssége ég kártérítési kötelezett-
sége mellett — kölesönképpen ren-
delkezésre bocsáthatnak nélkülöz-
hető építőipari szerszámokat, mun-
kaeszközöket, valamint felszerelé-
seket. Az építőanyagok, szerszámok 
szállítására — anyag- és munka-
bértérités elleniében — fogatos jár-
müvek, tehergépkocsik használatai 
is engedélyezhetik. 

HAZADÚMENTESSÉG 

'A' felépitett lakóházak 15 évig 
teljesen házadómentesek, azokat 
sommiféle címen igénybevenni nem 
lehet és a tulajdonos szabadon 
bérbeadhatja. 

ÉPÍTÉSI KÖLCSÖNÖK 

Indokolt esetben a lakéházépít-
kezésre épitési kölcsönt is lehet 
engedélyezni. A kölcsön azonban 
csak a rendelkezésre álló anyagi 
eszközök kiegészítésére, a lakóház 
felépítésének biztosítására — szol-
gálhat. A kölcsönkérelmek elbírá-
lásánál — azonos jogosultság ese-
tén — elsősorban azok részére kell 
kölosönt engedélyezni, akik az el-
fogadott költségvetés nagyobb ré-
szét saját erőből fedezik. Előnyös 
elbírálást kell biztosítani azoknak, 
akik a felépítendő lakóháznál új-
szerű előregyértott elemeket, szer-
kezeteket alkalmaznak. 

Kölosönt lehet engedélyezni a 
bérből és fizetésből élő dolgozók, a 
szellemi szabadfoglalkozásúak (tn-
dósok, művészek, írók stb.), a nyug-
díjasok; valamint indokolt esetben 
a lakosság egyéb rétegei számára. 

A rendelet részlelesen szabályoz-
za. hogy milyen célokra lehet épí-
tési kölcsönt engedélyezni. A köl-
csön engedélyezésére csak akkor 
kerülhet sor, ha az építkező már 
megkapta az épitégi engedélyt, to-
vábbá. ha a kölcsön engedélyezé-
sét a tanács végrehajtó bizottsága, 
illetőleg a munkavállaló esetén — 
a szakszervezeti bizoltság meghall-
gatásával — a vállalat (hivatal) ve-
zetője javasolja és az építkező az 
épitési költségek általa fedezendő 
részével rendelkezik. 

— A Magyar Elektrotechnikai 
Egyesület rendezéséiben I. Kozinev 
«A termelés minőségének megjaví-
tása* című tanulmányát ismerteti 
Kutasi Mihály, az Erőmű főmérnö-
ke április l-én este 6-kor az 
MTESZ köziponti előadótermében. 

— A Móra Ferenc Iparitanuló 
Intézet felszabadulási ünnepséget 
tart április 2-án délután 5 órai 
kezdettel a Tolbuchin sugárúti úttö-
rő házban. Ünnepi beszédet László 
Nándor, az intézet igazgatója mond. 
A műsort szavalatok, népi tánc 
és kórus gazdagítja. Az ünnepélyen 
jutalmakat oszt ki az intézet veze-
tősége. 

— Shakespeare "Vízkereszt* cí-
mű vígjátékát vasárnap este: fél 8 

órakor játssza a Nemzeti Színház, 
délulán 3-kor pedig a Csárdáskirály-
nő kerül színre. 

— A TTIT ünnepi klnbestet ren-
dez felszabadulásunk tizedik évfor-
dulójának tiszteletére április 2-án, 
szombaton este 8 órakor, ahol az 
ismeretterjesztő munkában kivált 
értelmiségi dolgozókat kitüntetik. 

— Kiállítást rendeznek Szegeden 
a Móra Ferenc kultűrotthonban 
(Munkácsy u. 6.) a Csongrád me-
gyei ipari tanuló iskolák tanulói-
nak a felszabadulás 10. évforduló-
jára Indult munkaverseny idején 
készített munkadarabjaiból. Akiál-
lítás megnyitása április 2-án, szom-
baton délelőtt 10 órakor lesz a 
kultűrotthonban. 

Stockholm (TASZSZ). A Stock-
holms Tidningen vezércikkében de-
rűlátóan értékeli a nemzetközi fe-
szültség enyhítésének lehetőségeit. 
A lap véleménye szerint ezt moz-
dítja elő a négyhatalmi tárgyalá-
sok előkészítése, Raab moszkvai 
útja és A. A. GromUto Londonban 
tett nyilatkozata. Gromikonak a 
nerazeiközi leszerelési értekezletre 
vonatkozó javaslata — írja a lap — 
határozottan előírja a hathatós 
nemzetközi ellenőrzést. Az orosz 
politika — állapítja meg a lap — 
reális politika volt és az is marad. 

Nem mondható ez el Churchill 
politikájával kapesolatbnn. Ugyan-
is — mint a Reuter közli — már-
cius 29-én az angol alsóház ülésén 
Warbey munkáspárti képviselőnek 
arra a kérdésérc, hogyan foglal ál-
lást az angol kormány a négyhatal-
mi tanácskozás összehívását illető-

en, Churchill azt válaszolta, hogy 
mindig „a magas színvonalú ta-
nácskozás összehívására törekedett 
és hogy azért nem került sor ilyta 
tanácskozásra, mert a kormányfők 
ezideig nem állapodtak meg a mód-
szer tekintetében 

— Eddig mint a külügyminisz-
ter, tegnap az alsóházban mondotta, 
nem tévesztettünk szem elől semmit 
sem, ami az általunk kívánt ered-
mények eléréséhez szükséges." 

Az igazság az angol miniszterel-
nök állításával szemben az, hogy 
Churchill a „legmagasabb szinten" 
tartandó megbeszélések gondolatát 
minden esetben csak az angol és 
a nemzetközi közvélemény félre-
vezetésére vetette fel, a tárgyalá-
sok megvalósítására azonban még 
csak elképzelései sem voltak, javas-
lattal pedig sohasem állt e/ó". 

A francia nemzetgyűlés megszavazta a kormány 
kivételes pénzügyi felhatalmazási kérelmét 

Párizs (MTI). A francia nemzet-
gyűlés jobboldali többsége szerdá-
ra virradóra 329 szavazattal 265 
ellenében megszavazta a kormány 
kivételes pénzügyi felhatalmazási 
kérelmét, amelyet az adóreform 
végrehajtása érdekében nyújtott 
be. A kivételes pénzügyi felhatal-

mazás ellen a kommunistákon, 

más haladókon és szocialistákon 

kívül a többi között 21 radikális, 

I I köztársasági szocialista, 12 

ARS-, 6 jobboldali ellenálló, 2 

MRP- és 10 pártonkívüli is sza-

vazott. 

Igen feszült a helyzet Szaigonban, 
Dél-Vietnam fővárosában 

Szaígon (MTI) Nyugati hírügy-
nökségeik jelentései szerint a délvi-
etnami fővárosban egyre feszülteb-
bé válik a helyzet s a legfrissebb 
tudósítások arról számolnak be, 
hogy több esetben fegyveres har-
cokra került sor. 

A vallási szekták hadserege] 
kedden megkezdték Szaigoy 
körülzárását, hogy elvágják a 
várost as éteimiszeratánpétlási 
lehetőségektől, Kokinkína 

földjeitől. 
A londoni rádió arról számol be, 

hogy szerdán reggel újabb heves 
összecsapásra került sor. 

A> szekták fegyveres alakulatai 
elfoglalták Szaigon központi 
rendőrségi épületét, ott akna 
vetőkkel és gépfegyverekkel 

megvetették a lábukat, 
majd heves küzdelem után kényte-
lenek voltak ismét átadni az épü-
letet a kormánycsapatoknak. 

Uj autóbusz-járatok Szegeden 
Mint már a -Délmagyarország* 

hírül adta, a Városi Tanács kezde-
ményezésére Budapestről nagy, 
kék autóbuszokat kapott Szeged, 
hogy meggyorsítsák, kényelmesebbé 
tegyék a város különböző terüle-
tein a közlekedést. Hat Ilyen autó-
busz érkezett Szegedre, amelyet az 
Autójavító Vállalat dolgozói most 
a felszabadulási versenyben terven 
kívül kijavítottak. A Városi Ta-
nács megállapította azokat az út-
vonalakat, amelyeken eddig villa-
mosközlekedés nem volt és ahon-
nan a város központját nehezen le-
hetett megközelíteni. Holnaptól 
kezdve, felszabadulásunk tizedik 
évfordulója előestéjén, reggel 5 
órától este 11 óráig négy útvona-
lon közlekednek rendszeresen az 
autóbuszok, amelyeknek a köz-
ponti megállója a MÁV Igazgató-
ság épületének Sztálin körúti ol-
dalán lesz, ott, ahonnan vasárna-
ponként a Haladás pályára indul-
nak az autóbuszok. 

24 perces menetidővel közlekedik 
autóbusz a Hattyastelep és a Csong-
rádi sugárút vége között. A másik 
útvonal: a Nagy állomástól a nagy-

körúton végig a Tiszapartig és 
vissza. Itt 14 percenkint fordul az 
autóbusz. Ugyanennyi menetidővel 
közlekedik az autóbusz a központi 
megálló és a Lemezgyár között. A 
negyedik útvonal a központi meg-
állótól Petőfitelepen át Tápéig, itt 
ugyancsak 24 percenként fordul az 
autóbusz. Az útvonalakon 104 meg-
állóhely lesz. A menetdíjak: a védtöl-
tésen belül 1 forint a vonaljegy, I 
forint 50 fillér az átszálló. A véd-
töltésen kívülre 1 forint 50 fillér 
a vonaljegy és 2 forint az átszálló* 
Tápéra 2 forint a vonaljegy és 2 
forint 50 fillér az átszálló. A gyer-
mekjegy 75 fillérbe kerül. Lénye-
gesen olcsóbba kerül ez a menet-
díj, mint az eddigi Hattyastelepre 
és Tápéra járó autóbuszok menet-
díjai. Az átszállás csak autóbuszra 
érvényes, villamosra nem. 

Az autóbuszokat ma délután 5 
órakor a Széchenyi téren ünnepé-
lyesen elindítják, s a végállomáso-
kon a kerületi tanácsok és a Ha-
zafias Népfront képviselői fogad-
ják az autóbuszokat. Holnaptól 
kezdve megkezdődik a négy útvo-
nalon az autóbuszforgalom, 

Rövid külpolitikai hírek 

London (TASZSZ) Az ENSZ le-
szerelési albizottsága március 29-én 
Jules Mochnak, Franciaország kép-
viselőjének elnökletével rendes 
ülést tartott. A kővetkező ülést 
március 30-ára tűzték ki. 

Washington (TASZSZ) Március 
28-án tárgyalások kezdődtek egyfe-
lől a hivatalos látogatásra Was-
ingtonba érkezett Scelba olasz mi-
niszterelnök és Martino külügymi-
niszter, másfelől amerikai hivata-
los személyiségek között. 

Sajtójelentések szerint a tárgya-
lások legfőbb célja az, hogy még 
jobban az Egyesült Államok érde-
keihez idomítsák Olaszország kül-
és belpolitikáját. 

A megbeszélések március 30-ig 
tartanak. 

Klev (TASZSZ) Március 29-én 
Kíevben megnyílt az Ukrán Leg-
felső Tanács ülésszaka. 

A küldöttek és a vendégek viha-
ros tapssal köszöntötték a kormány 
számára fenntartott páholyokban 
K. J. Vorosilovot, a Szovjetunió 
Legfelső Tanácsa Elnökségének el-
nökét, az Ukrán Kommunista Párt 
és az ukrán kormány vezetőit. 

• 

London (TASZSZ) Theodor 
Bkavk, g nyugatnémet kormány 

"biztonsági" meghatalmazottja —1 

mint a sajtó közli — egyhetes lá-
togatásra Londonba érkezett és 
megkezdte "tanácskozásait" Mcmil-
lan angol hadügyminiszterrel. Ta-
lálkozott a hadügyminisztérium 
magasállású hivatalnokaival is. 

Mint a Yorkshire Post közli, 
Blank olyan titkos fegyvert és lé-
tesítményeket szemlélt meg, "ame-
lyeket angol újságíróknak sohasem 
mutattak meg*. 

London (MTI) Szerdán hatodik 

napjába lépett a londoni nyomdász-

sztrájk. A londoni rádió szokásos 

reggeli lapszemléjében ezen a na-

pion is csupán a vidéki sajtó ismer-

tetésére kényszerült. 

Kedden a sztrájk vezetői megvi-
tatták a sztrájk folytatásának ter-
veit s elhatározták, hogy ragasz-
kodnak a béremelési követelések 
maradéktalan teljesítéséhez Szóvi-
vőjük ezt mondotta a sajtó képvi-
selőinek: "Nem engedünk!" 

Church'«l szerda reggelre össze-
hívta a minisztertanácsot. Az ülé-
sen — a Reuter értesülése szerint 
— megtárgyalták a nyomdász-
sztrájk kérdését, majd pedig Sir 
Walter Monckton munkaügyi mi-
niszter nyilatkozatot tett az alsó-
házban, 

« 


