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Eredményes tárgyalás
Visszaérkezett Budapest-e két párt képviselői igen fon-
Mdgyar Dolgozók Pártja tos nemzetközi kérdésekben

Központi Vezetőségének teljesen egyetértettek. Egyet-
küldöttsége, amely .Tugoszlá- értettek azzal, hogy a rende-
••iában tárgyalásokat folyta- zeüen nemzetközi kérdése-

it' a Jugoszláv Kommunis- kot tárgyalás útján kell
"'• Szövetségének Központi megoldani, hogy el kell til-

Bizottságávnl. Kem egyszerű tani a tömegpusztító fegy-
diplomáciai esemény volt véreket, megvalósítani a le-
ez' nem is csupán egy párt- szerelést, létrehozni a kol-
közi tár.tfvalás a sok' közül, lektív biztonsági rendszert
hanem ibrlénelmi fordulat és békésen rendezni a szue-
kezdete. a magyar és jugo- zi kérdést. Fontos megálla-
szláv v-ép viszonyában, pitása a közleménynek, hogy

a két párt vezetői kívána-
Szomszeoos népeket gyak- , o m a k t a r t j á k a urgysláso-

van álht egs-mossal szembe k a , a n é m e t n é e g y s é g é _
a tortáidra. De a szomsze- n e k d e m o l t r a t i k u s ű t o n v a ] ó
dos Magyarország es Jugo- ! é t r e h o z á s á r a . . i s . E s z e r i n t a
szkvia egymáshoz való yi- tárgyaló M e k e w s o k a t v i .
aonyanak alakulása az utob- t . ^ & ^ a g é p p e n é r .
b: fel evsazad abtt kulono- temleze(t e l s 5 r e n d ü

F S e m Z e t -
sen tragikus volt. Először k ö ú k é r d é s b e n k ö z ö s l a t .
,z e t a impenahsta vilagna- f o l m r a j u t o t t a i t .
ború idején harcolt egymás
ellen idegen érdekekért a A közlemény nem csupán
két nép. Másodszor akkor konstatálja, hogy létrejött a
kerültek szembe, mikor a kapcsolat a két párt között,
fasizmus szolgalatában álló hanem kinyilvánítja a to-
magyar kormány megtá- váfabi együttműködés szűk-
madta Jugoszláviát a gyá- sebességét is. Ennek az
szos 1941-es esztendőben. A együttműködésnek az elve-
felszabadulás után azt re- ként a követezőket jelöli
méltük. hogy a két szomszéd meg a megállapodás: öszán-
nép végre egymásra talál és teség, egyenjogúság, önkén-
viszonyukat soha többé tosség, az egymás ügyébe
semmi nem zavarja meg. Az való be nem avatkozás, az
L948-as táiékoztató irodai elvi, elvtársias bírálaton
határozat eredményeképpen alapuló eszmecsere. Becsüle-
.•izonban több ország, így les, tiszta elvek ezek, arne-
Magyarország is, provokatív lyek egyedül alkalmasak két
kampányt kezdett Jugoszlá- ország viszonyánál; meglia-
via ellem, amely a két ország tarozására. 3 hadd állapítsuk
viszonyának elmérgesedésé- meg-, sajnos, utólag, hogy ha
ih-ez vezetett. ezeket az elveket korábban

Sztóün haiála után a Szov- i s szem előtt tartottuk vol-
jetunió vezetői lópé.seket ? a ' ^ f M t*™11 Y?Inf. j o r a

lettek, h o ^ fokozatosan J u e ? s ^ a t o l való elidege-
noonolizálják a szovjetor- n e a e s r e -
szag viszonyát Jugoszlávia- Különös figyelmet t'ordít-
hoz. Ennek a folyamatnak a hatunk a tárgyalásokon ki-
dantő aktusa a szovjet ve- látásba helyezett „további
zctők belgrádi látogatása, eszmecserére". Tudott dolog
majd a jugoszláv vezetők ugyanis, hogy bár Jugoszlá-
idei vdszontlátogatása volt. viában is a szocializmust
A XX. kongresszus után építik, a politikai és gazda-
megindult nagy politikai er- sági berendezkedés ott sok
jedés érlelte meg a .Tugoszlá- tekintetben eltér a trrienké-
viához való közeledés dön- tői. Ismerjük a jtigoszlávok
tőjelentöségű lépéseit orszá- merész kísérleteit a gazda-
gunk politikájában. A leg- sági centralizmus leküzdé-
nagyobb jelentőségű lépésre, sere. ismerjük a munkásön-
a. két kommunista párt köz- kormányzatok rendszerét, a
vétlen tárgyalására azonban verseny alkalmazását a szo-
ceak azután kerülhetett sor, cialísta gazdaságban. Ismer-
hogy pártunk meghozta jú- jüfc, de mégsem eléggé is-
liusi határozatát, felmentet- merjük. A szocializmus épí-
te tisztségéből Rákosi Ma- tésének jugoszláv formAi
tyást és határozott lépést között alapos tanulmányo-
tett előre a demokratizá- zás után bizonyára találunk
lás utján. A sajtóból ismer- olyant, amelyet sikeresen al-
juk, hogy Jugoszlávia párt- kalmazhatunk Magyarorszá-
és kormánykörei, valamint gon is. Nyilván a kilátásba
közvéleménye nagy figye- helyezett tapasztalatcsere
lemmel és rokonszenvvel ki- során jugoszláv szomszé-
sérték ezeket a magyaror- daii^k is értékes megfigyelé-
szági eseményeket. Jugo- sekre tehetnek szert Ma-
szláv szomsf^daink tudata- gyarországon. Termész&te-
ban lehettek annak, hogy a sen — s ezt sugározza a köz-
magyar nép baráti érzel- lemény szelleme is — a két
mein nemcsak hogy nem ország nem avatkozik egy-
változtathattak a múltban más belügyeibe, s mindké
elhangzott rosszindulatú rá- ország sajátos viszonyainak
galmak. hanem éppen ellen- megfelelően építi az új tár-
kezoleg, népünk rokonszen- sadalmi rendet,
ve a szocializmust építő A közleményben arról i
független Jugoszlávia irairt M Ó v j m , hogy a jövőben el(
rohamosan noLt. kívánják mozdítani a szoro-

A jugoszláviai tárgyalá- sabb gazdasági és kulturális
sokról kiadott közlemény együttműködést. Ami a gaz-
aiTÓI tanúskodik, hogy a dasági kapcsolatokat illeti
Magyar Dolgozók Pártja kül- úgy hisszük, ezek fejleszté-
döttsógének mostani útja sere bőségesen kínálkozik le-
eredményes volt. Eredmény hetöség. A két ország gazda-
már önmagában az is, hogy sága harmonikusan egé-
a két párt között létrejött a szíti ki egymást. A magyar
hivatalos kapcsolat. M^gclc- ipar sok, Jugoszlávia számá-
Bedéssel vehetjük tudomá- ra nélkülözhetetlen iparcik-
sul a köziem én yböl, hogy a ket 1ud ^állítani, míg u mfi-

összehívták
az MDP Központi Vezetőségét

A magyar rádió jelentette az esti órákban: i nek Politikai Bizottsága a politikai helyzet tárgyalására
A Magyar Dolgozók Pártja Központi VezBtóségé- | a Központi Vezetőséget kedd este azonnalra összehívta.

Közlemény a jugoszláv és a magyar párt
képviselői közötti megbeszélésekről

A Magyar Dolgozók Parija Központi Vezetősége küldött-
sége a Jugoszláv Kommunistáit Szövetsége Központi Bizott-
ságának meghívására október 15-től október 22-ig Jugoszlá-
viában tartózkodott.

A küldöttség tagjai: Gerö Ernő, az MDP KV első titkára,
/alamint Apró Antal. Hegedűs András, Kádár János és Kovács
István, az MDP KV Politikai Bizottságának tagjai megbe-
szélést folytattak Joszip Broz-Titóval, a Jugoszláv Kommunis-
ták Szövetsége főtitkárával és a Jugoszláv Kommunisták Szö-
vetsége Végrehajtó Bizottságának tagjaival. Ismételten talál-
koztak és megbeszéléseket folytattak a Jugoszláv Kommu-
nisták Szövetsége Központi Bizottságának és a Jugoszláv
Dolgozók Szocialista Szövetségének képviselőivel —Alekszan-

dar Rankoviccsal, a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége Vég-
rehajtó Bizottságának titkárával, Szvetozar Vukmanoviccsal,
Vladimír Bakariccsal, Lazar Kolisevszkivel, a Jugoszláv Kom-
munisták Szövetsége Végrehajtó Bizottságának tagjaival,
Dobrivoje Radoszavljevlccsel és Dusán Petroviecsal, a Jugo-
szláv Kommunisták Szövetsége Kötponti Bizottságának tag-
jaival, valamint a politikai és & társadalmi élet számos veze-
tőjével Belgrádban, Szarajevóban, Zágrábban és Ljubljanában.

A barátság, őszinteség és kölcsönös megértés szellemében
folytatott megbeszéléseken a Jugoszláv Kommunisták Szövet-
sége képviselői és a Magyar Dolgozók Páríja képviselői a kö-
vetkezőkben állapodtak meg:

A két yárt képviselői megelégedéssel állapították meg,
hogy az utóbbi idaben a nemzetközi feszültség enyliütt. a nem-
zetközi kapcsolatok kissé lesed t*>k 6s az oirz*»öh közötti aktív
együttélés tovább fejlődött. Szükségesnek látják, hogy további
eriííesrítésck tEi-ténjenek a rendezetlen nemzetkBtí kérdések-
nek tárgyalások útján való megoldására, így a leszerelésre, a
tömegpusztító fegyverek eltiltására, a kollektív biztonsági
rendszer megteremtésére, a német nép egységénél* demokra-
tikus úton való Tétre hozására, a szuezi kérdés békés rendezé-
sére. Ebben az új légkörben fokozóflott az ENSZ nemzetközi
tekintélye és szerepe. Az új tagállamok — köztük a Magyar
Népköztársaság — felvételével a? ENSZ lépést tett el5r« aion
az úton, hogy egyetemessé váljék, ami növeli szerepét a vi-
lágbéke megőrzésében. Mindez hozzájárul az országok közötti
bizalom és kölcsönös együttmíil«idés elmélyítéséhez:

A két párt képviselői egyetértettek abban, hogy feltétle-
iül szükséges az együttműködés fejlesztése a Jugoszláv Kom-

munisták Szövetsége és a Magyar Dolgozók Pártja között, mint
olyan vezető pártok kBzött, amelyek szomszédos országokban
harcolnak a marxizmus—leninizmus elvei szerint épülő szo-
cialista társadalomért. Ez az együttműködés elősegíti a Jugo-

szláv Szövetségi Népköztársaság és a Magyar Népköztársaság
kőztittl kapcsolatok fejlődését, a népeink közötti barátság erő-
sítését, a világbéke megszilárdítását, az emberi haladás ügyét.

A két part közötti együttműködésnek a teljes bizalom,
őszinteség, egyenjogúság, önkéntesség, az egymás ügyeibe vató
be nem avatkozás, az elvi szempontokból kiinduló és a szo-
cialista fejlődés érdekelt szem előtt tartó, építő 8 az elvtár-
sias bírálat szabadságát magában foglaló eszmecsere alapién
kell fejlődnie. Ezen elvek következetes alkalmazása lehetet-
lenné teszi, hogy megismétlődjenek a múlt hibái, amelyek
a munkásmozgalomnak súlyos kárt okoztak.

A Jugoszláv Kommunisták Szövetsége és a Magyar Dol-
gozók Pártja képviselői megállapodtak abban, hogy a gyakor-
latban az együttműködés személyes érintkezés, eszmecsere.
kiadványok cseréje, kölcsönös küldöttségek, pártmunkások ta-
lálkozása és minden más, az együttműködés folyamán jelent-
kező és hasznosnak mutatkozó formában valósuljon meg.
Hangsúlyozták a szélesebb véleménycsere szükségességét, az
állami és társadalmi tevékenység tétén szerzett tapasztalatok
tanulmányozásának íontosságát. A szocialista fejlődés során
szerzett gazdag tapasztalatok kicserélése, valamint szabad, ön-
kéntes, minden kényszertől mentes felhasználása értékes se-
gítséget nyújt a szocializmus ügyének az egyes országokban,

A Jugoszláv Kommunisták Szövetsége és a Magyar Dol-
gozók Pártja képviselői különös figyelmet szenteltek a két
ország közötti viszony fejlesztését érintő kérdéseknek. Egyet-
értettek abban, hogy olő kell mozdítani a megfelelő szervek
egyflttrnakUdéaét, különösen gazdasági és kulturális téren, mi-
vel e tekintetben széles lehetőségeink vannak, melyek feltá-
rása es hasznosítása csak a7 utóbbi időben kezdődött meg. Az
a tény. hogy szomszédos országainkat hagyományos gazdasági
éröekek fűzik össze és hogy mindkét országban teljes erővel
folyik a szocialista építés, kedvező körülményeket teremt
gazdasági kapcsolataink további kiszélesítéséhez, különösen az
ipar, a mezőgazdaság, az áruforgalom és a közlekedés terén*
E célból elő kelt mozdítani a megfelelő szervek és testületek
egyttttmOkÖdéfél, az összes lehetőségek tanulmányozását, olyan
egyezmények meekStését, amelyek megfelelnek mindkét fél
érdekeinek. A két párt képviselői a kulturális együttműködés
előmozdításának érdekében hangsúlyozták kulturális egyez-
mény megkötésének szükségességét is.

A Magyar Dolgozok Parija Központi Vezetőség* meghívást
intézett a JugttszJáv Kommunisták Szövetsége Központi Bi-
zottságához, hogy a Jugoszláv Kommunisták Szövetségének
delegációja tegyen látogatást Magyarországon. A Jugoszláv
Kommunisták Szövetségének Központi Bizottsága ezt a meg-
hívást elfogadta. (MTI)

A párt-küldöttség hazaérkezése
A Magyar Dolgozók Pártja

Központi Vezetőségének kül-
döttsége — Gerő Ernő, az
MDP Központi Vezetőségének
első titkára, Apró Antal, He-
gedűs András, Kádár János,
Kovács István, az MI>P Poli-
tikai Bizottságának tagjai —
kedden reggel visszaénkeztek
Jugoszláviából, ahol megbeszé-
léseket folytattak a Jugoszláv
Kommunisták Szövetsége Köz-
ponti Bizottságának képvise-
lőivel.

A küldöttség fogadására a
Nyugati-pályaudvaron megje-
lent a párt és a kormány ve-
zetői közül Ács Lajoe, Hidas
István, Kiss Károly, Mekis Jó-

zsef, Marosán György, Révai
József, Szálai Béla, Bata Ist-
ván, Gáspár Sándor, Piros
László, Rónai Sándor, Egri
Gyula, Vég Béla, valamint
Horváth Imre külügyminiszter,
a Magyar Dolgozók Pántja
Központi Vezetőségének, a
Magyar Népköztársaság Mi-
nisztertanácsának és Elnöki
Tanácsának számos tagja, a
politikai élet több vezető sze-
mélyisége.

Jelen volt az érkezésnél Da-
libor Soldatic, a Jugoszláv
Szövetségi Népköztársaság bu-
dapesti rendkívüli követe és
meghatalfroiazott minisztere és
a követség tagjai.

Minden kérdésben,
amelyet megtárgyaltunk/

teljes megegyezésre jutottunk

nyesnek tartjuk, mert minden
kérdésben, amelyet megtér-'
gyaltunk, teljes megegyezésre
'jutottunk. A záróközlemény
tartalmazza a megbeszéléseik
legfontosabb eredményeit.

— A belgrádi megbeszélések
mellett küldöttségünk hosz-
szább utazást tett a Jugoszüáv
Szövetségi Népköztársaságban.
Ennek kapcsán találkozott né-
hány köztársaság, valamiint já-
rási, városi, párt- és áOlami
saervök vezetőivel, gyárak,
mezögaadasági Üzemek dolgo-
zóival. Ez úton is megismer-
kedtünk azokkal a nagy ered-
menyiekkel, amelyeiket a baráti

Jugoszlávia dolgozói, a Jugo-
szláv Kommunisták Szövetsé-
ge vezetésével a
építésben elérték.

— A Jugoszláv KommunSe*
ták Szövetsége vezetőivel foly-
tatott megbeszélések határkő*
vet jelentenek a két párt vfa
szonyánaík rendezésében és
e lü társi e gyüttmüköáésénejt
fejlesztéséhei!. Meg vagyunlfc
győződve arról, hogy mindéi
szil&rü alapul szolgál mépetnik
baráti kapcsolatainak további
elmélyítéséihez és jelentősen
elősegíti országainkban a szo-
cialista építés ügyét.

GerŐ Ernő, a Magyar. Dolgo-
zók Pártja Központi Vezetősé-
gének első titkára, a küldött-
ség vezetője a pályaudvaron a
következő nyilatkozatot adta a
sajtó, képviselőinek:

— Elvtársak! A Magyar
Dolgozók Pártja Központi Ve-
zetőségének küldöttsége nyolc
napot töltött a szomszédos ba-

ráti Jugoszláviában. Ez idő
alatt megbeszéléseket folytat-
tunk a Jugoszláv KcOTmiunis-
ták Szövetsége vezetőivel a
két párt kapcsolatairól és a két
országot érintő legfontosabb
kérdésekről. A megbeszélések
az első perctől kezdve őszinte
elvtársi légkörben folytak. A
megbeszéléseket igen eredmé-

Alekszandar Rankovics és Gerő Ernő
eszéki nyilatkozata

Jugoszláv Kommunisták S8B*
vétsége Köziponti Bizottság
végrehajtó bizottságának tSt*
kára ezeket mondta:

»A Magyar Dolgozóik Pártja
és a Jugoszláv Kommunistáik
Szövetsége képviselőinek tár-
gyalásai a baráti őszinteség
légkörében folytait. Gyűrni
csöző tárgyalásaink éa ae el-
ért eredmények egyformán a
két ország, a magyar és a ja-

Eszék, 1956. okt 23.
(Ttmjug)

A Jugoszláv Kommimiistók
Szövetségének és a Magyar
Dolgozók Pártjának képviselői
között hétfőn este folyt záró-
tárgyiálasokom megbeszélték a
kedden kibocsátandó közös
közleményt. A tárgyalások
után a két iküldöttség vezetője
sajtónyilatkozatot adott.

Alekszandar Rankovícs, a

gyár kereskedelmi szervek is
sok fontos iparcikket, ás-
ványanyagot, fát vásárol-
hatnak Jugoszláviáitól. A
gazdasági kapcsolatok 1948-
ban történt megszakadása
éreztette hátrányos hatását
mind a magyar, mind a iu-

gosááv gazdasági életben. A
kapcsolatok kibővítése most
hozzájárul majd mindkét ál-
lam gazdasági felvirágzásá-
hoz.

Az utóbbi hónapokban
már többször kerültek érint-
kezésbe egymással a magyar

és a jugoszláv kulturális
élet, művészet, irodalom
képviselői. Joggal remélhet-
jük, hogy ez az érintkezés
most már állandó lesz s en-
nek segítségével mindkét
nép jobban megismerd egy-

Üdvözőljük a Magyar
Dolgozók Pártja és a Jugo-i
szláv Kommunistái Szövet-
sége között létrejött magSl-
lapodást Kívánjuk, hogy ez
a két ország soha meg nem
szűnő barátaágámafc4k%n3ii!3



KORláv nép Javdm
SzUárd meggy Ö ,

hogy nagymértékben hozzá-
járultunk a pártjaink között
klaJakult viszony és együtt-
működés előbbreviteléhcz és
elmélyítéséhez.*

Cerő Emi, az MDP Köz- j
ponti Vezetőségének első üt-
kára, a magyar küldöttség ve-
zetője eze':et mondta nyilat-
kozatában:

•Most, hogy a Magyar Dol-
gozók Pártja és a Jugoszláv

Kommunfetfik SzSvefaétfe Köz-
pocii Vezetőségének killdött-
sége közatt folyt tárgyalások
véget értek, megállapíthatjuk,
hogy ezek a tárgyalások ha-
tárkövet jelentenek a két párt
és a két állam életében. Ezek-
kel a tárgyalásokkal megvetet-
tük az alapját a további gyü-
mölcsöző együttműködésnek,
amely igen hasznos lesz né-
peink számára, mindkét or-
szágban a szocializmus építé-
sében. «

„A tartós, szolid
magyar—jugoszláv barátság kiépítésére
megvannak a kedvező előfeltételek"

- - írja a Borba
Belgrádból jelenti a Tanjug:

A Borba keddi számában kom-
mentálja a Jugoszláv Kommu-
nisták Szövetsége és a Magyar
Dolgozók Pártja képviselői kö-
zött Jugoszláviában folytatott
megbeszéléseket. E megbeszé-
lések jelentőségét értékelve
emlékeztet a lap ALekszandar
Rankovics szavaira, amelyek
szerint a két párt közötti meg-
beszélések megfelelő időben
zajlottak le, mert az utóbbi
évek során a jugoszláv—ma-
gyar együttműködés útjárój
fokozatosan eltűntek a Jugo-

akaratán kívül
lott akadályok, amelyek
keztek a két o r á é
érdekeivel.

A Borba a

lőál-

szág k
viszony

y
ág népének

továbbiak-
a két or-
tái közötti

normalizálását és

az 1948-tól 1953-ig terjedő
időszak politikájának káros
jellege ma már világosan áll
a magyar nép előtt, ami ad;
vezetett, hogy a rneigy-í
népnek Jugoszlávia iránti ér-

é k í á tzelmei kedv és kívánatos
irányt vettek, úgyhogy ny
godtan mondhatjuk, ma már
tartós, szolid magyar—jugo-
szláv barátság kiépítésére
megvannak a kedvező előfel-
tételek.

Ezért érthető — fejezi be a
Borba —, hogy a jugoszlá

ődéközvélemény
j g

érdeklődéssel

y
rendezését s emlékeztet, hogy

y
ügyeli az események fejlődé
sét Magyarországon s ne
kerülhette el a figyelmet
Jugoszláviában az a tény
hogy a Magyar Dolgozók
Pártjának vezetősége hozzá-
látott az ország politikai, tár-
adalmi és gazdasági életének

lááh
I saaa
I demi

gg
okratizálásához.

Tanjug-kommenfár az MDP
és a JKSZ között folyt tárgyalásokról

A Tanjug írja:
A Magyar Dolgozók Pártja

legfelső képviselőinek az eszé-
ki pályaudvaron tört-ént ünne-
pélyes búcsúztatásával véget
ért a magyar küldöttség nyolc-
napos jugoszláviai tartózko-
dása. A magyar küldöttség
tagjai e nyolc nap alatt tár-
gyalásokat folytatlak a Jugo-
szláv Kommunisták Szövetsé-
gének legfelső képviselőivel,
ellátogattak Belgrádba, Ljubl-
janába, Zágrábba, Szarajevóba
ú az ország más helységeibe,
megtekintettek jugoszJáv vál-
lalatokat és mezőgazdasági
szövetkezeteket és beszélgetést
folytattak egyes munkáskol-
lektívák, valamint helyi párt-
szervezetek képviselőivé!.

A két küldöttséghez közel-
álló körökben héüön este
hangsúlyozták, hogy a párt
képviselőinek kölcsönös érint-
kezései kielégítő eredmények-
kel jártak, Ezekre a találko-
zásokra olyan időben került
sor, amidőn mindkét küldött-
ség vélemétiye szerint már
megértek p szocializmus építé-
sében a két párt által szer-
zett" tapasztalatok megismert-
éét szolgáló tárgyalások elő-
feltételei, ezen keresztül pedig
a két orezág között a múltban
megzavart együttműködés

helyreállításának fellételei. •
A tárgyalások egyik fő jel- j

lemvonása éppen az a körül- I

meny, hogy a megbeszélések
annak az óhajnak jegyében
folytak, hogy a múlt nehéz
időiből levonják a kellő ta-
nulságokat és hogy mindkét
nép törekvéseinek megfelelően
megteremtsék az önként vál-
lalt együttműködéshez vezető
utat a kölcsönös bizalom és az
egyenjogúság tiszteletbentar-
iása szellemében. Természetes,
hogy ilyen rövid idő alatt ezen
az úton csak a kezdetet terem-
tettéi; meg. E találkozásokban
azonban az értékes az. hogy
i-ajluk keresztül megteremtőd-
tek a két ország és a világ-
béke j avá t szolgáló további
érintkezések lehetőségei és
szükségessége.

A két küldöttség köreiben
uralkodó vélemények ezerint
a tárgyalások új utat nyitot-
tak, amelynek a két szomszéd
ország népének kívánságaival
összhangban, a jobb kölcsönöz
megértéshez és a gyümölcsö-
zőbb együttműködéshez kell

Belgrádból jelenti a Tanjug:
Borba és a Politika keddi

számában a Magyai- Dolgo-
zók Pártja képviselőinek nyi-
istkozatGit közli, mégpedig a
Politika interjút közöl Hegedűs
Andrással és Kádár Jánossal,
a Borba pedig Ger5 Ernővel,
az MDP Központi Vezetőaá-
génels első titkárával..

Gáspár Sándor nyilatkozata
a Jugopress munkatársának

A Politika szombati számá-
ban »A jugoszláv tmnnkásoez-
tály gazdagította a nemzetközi
szakszervezeti mozgalmat-
címmel közli Gáspár Sándor-
nak, a SZOT elnökének a Ju-
gopress számára adott nyilat-
kozatát:

— A magyar szakszervezeti
küldöttség látogatásával döntő
lépések történtek, a két ország
szakszervezetei közötti jövő-
beli együttműködés fejlesztésé-
nek útján — mondotta Gáspár
Sándor és (hozzáfűzte, hogy
véleménye szeont ezt az
együttműködést szakmai szak-

BUDAPESTI NAGYÜZEM

PÁLYÁZATOT HIRDET
KÍSÉRLETI ÜZEMÉNEK
VEZETŐ ÁLLÁSÁRA
Já tecAníkoi felkészült-
tiggtl bíró, egyedi gyár-
tóiban nagy üzemi gya-
korlattal rendelkező

MÉRNÖKÖK SZÁMÁRA
Pályázatokat név és pon-
tot cím meglelbiétével
„MnBgozdaság 2000" a
kiadóba ktrfOk

Jelentkezési határidő
1 0 5 6 . december 1

szervezeteik és váilalatofli Jcíií-
döttségének, továbbá előadók,
murikáscsoportok cseréje út-
ján lehetne a legjobban meg-
valósítani. Ezenkívül a ezociá-
lis és kulturális intézmények
munkáját is kölcsönösen kel-
lene taiiurtmámyozni,

A SZOT elnöke ezután rá-
mutatott a jugoszláv munkás-
osztály vívmányaira, amelyek-
kel — véleménye szerint —
gazdagodott a nemzetközi
szakszervezeti mozgalom ta-
pasztalata.

Gáspár Sándor 1948 előtt há-
rom ízben járt Jugoszláviában
s kijelentette, hogy mostani lá-
togatásakor léptem-siyomon
hatalmas változásokat észlelt.
Az építkezés nagy üteme kü-
lönösei! szembetűnő — mon-
dotta Gáspár Sándor.

A munkásönkormdnyzat
rendszeréről szólva Gáspár
Sándor kiemelte, hogy a mun-
kástanácsok létesítménye igen
logikus és célravezető s ezeJí
a szervek olyan eszközt jelen-
tenek, amellyel az egyén érde-
kei Bzerencsésen összehangol-
hatok a közösség érdekeivel.
Ebben rejlik e szerveik nagy-
sága.

— Véleményünk szerint —
folytatta a magyar szakszerve-
zeti küldöttség vezetője — >ó

az, ha a vállalat**, igazgatását
nem csupán néhány ember

é i h é

ba-n való nagyobb részvételt. I
Továbbra is növeljük majd a 'p y t J

végzi, hanem az egész ! „-illek- ^alk^e^-'ezeteknelc a vállala-
tivá gondoskodik róla. írért az1 ísk tr nyitásában betöltőit
önDsormámyzati szerveken ke- szerepéi, amit a d-ecer.•./alizii-
reszlül ezéles körben fejlődik] lássál egyidejűleg hajtunk
a •munkásdemokrácia. ! végre.

Rámutatva a magyar szak- Hangsúlyozta továbbá, hogy
szervezetek Időszerű problé-! Magyarországon meet élénk
mádra, Gáspár Sándor rnang- ! vitás folynak a nemzeti jöve-
súlyozta. faogy a demokratizá- delem felosztási tervének ki-
lós, a decentralizálás. vala- dolgozásáról Ezekben a viták-
mini a munkások élet- éj \ ban, amelyeket egy 'hónappal
munkafeltételeinek megjavi-' ezelőtt indított el a Szakszer-
tása jelenti a magyar szakszer- j vezetek Országos Tanácsa, a
vezetek alapvető leiadatát. I dolgozók 'százezrei vesznek
Hangsúlyozta még. ' ' í

egész magyar közélet demok-
ratizálásában a szakszerveze-
tek fontos szerepet • töltenek
be.

— Konkrét javaslatokat tet-
tünk a kormányszerveknek —

ndotta —, hogy az uralmon

— Az eddigi eredmények azt
mutálják, hogy fokozódik a
termelők alktivitása és a ter-
melékenység -növelése iránti
készségük, ami pedig meggyor-
sítja 3. szocializmus építését az
országban — jelentette ki vé-

levö munkásosztály számára I gül Gáspár Sándor,
tegyék lehetővé az igazgatás-1 elnöke.

— — _ »TBrda, WSi. ofeMber M.

A Hazafias Népfront üdvözlete
a Szejm ülésszakának

A SZEJM ELNÖKSÉGÉNEK,
V a r s ó

A Magyar Hazafias Népi rom Országos Tanácsának tit-
kársága lestvéri szeretettel köszönti a Szejni képviselőit, e fó
erőt, egészséget kíván munkájukhoz.

Üdvözletünket az a barátság diktálja, amely a közös tör-
ténelmi szabadságküzdelme Itben edződött meg, s amely né-
peink felszabadulása óta, a szocializmus építésében még mé-
lyebbé és szorosabbá vált.

A demokratizmus betelj esedéséért vívott küzdelemnek né-
peinkben nagy visszhangja támadt. Ennek egy a forrása és
egy a célja: az igazság becsülete, a szabadság szeretete, a haza
függetlensége, a népek barátsága, hit és bizalom a szocializ-
mus győzelmében.

Önök most fontos időben tanácskoznak, fontos kérdések-
ről döntenek. A látóhatár tisztább. E levelünk is tanúskodjak
együttérzésünkről, legyen bizonysága annak, hogy egvütt ']••-
riuilt a ió úton.

A MAGYAR HAZAFIAS NÉPFRONT
ORSZÁGOS TAKÁCSÁNAK TJ

A Hazafias Népfront mezőgazdasági bizottságának levefe
a Központi Vezetőséghez, a Minisztertanácshoz

és az Elnöki Tanácshoz
A Hazafias N'épfroni Orszá-

gos Tanácsának mezőgazdasági
bizottsága kedden délután tar-
totta alakuló ülését. A biz
ság elnökévé Nánási László
országgyűlési képviselőt,
nökhelyetteseivé Horváth Sán-
dort, a »Magyar Mezőgazda-
ság* szerkesztőjét, Halász Pé-
ter volt miniszterhelyettest «5
Debreczeni Andrást, a me7,!

túri "Törő Pál* termelöszövei
kezet elnökét, titkáraivá Lé-
nárt Gábort, a "•Termelőszö-
vetkezet- szerkesztőjét é
Rajki Sándornét, a Hazafi;)
Népfront Országos Tanácsának
munkatársát választották m

A bizottság megvitatta
mezőgazdaság helyzetét és
következő levelet intézte
Központi Vezetőséghez, a Mi-
nisztertanácshoz és az Elnöki
Tanácshoz:

Kötelességünknek tartjuk
felhívni a párt- és állami
zetés figyelmét azokra az ag-
gasztó tényekre, amelyek bi-
zonyítják, hogy igen súlyos
hibák jellemzik a magyar pa-
rasztsdg és egész rr.erdőgazda-
ságunk helyzetét.

Mind az egyénileg gazdál-
kodó parasztság között, mind
a termelőszövetkezetek több-
ségében hiányzik a szükséges
termelési biztonság, veszélyc-
sen csökkent különösen az
egyéni parasztok termelési
kedve.

Ennek legíöbb okai a leg-
utóbbi időkig gyakori törvény-
sértések, erőszakoskodások, a
jelenlegi begyü j tési és adó -
rendszer, a helytelen mező-
gazdasági árrendszer vollaíc.
Mindezt részben előidézte,
részben fokozta az a sajnála-
tos bizonytalankodás és kap-
kodás is, amely hónapok óta

sági vezetést.
Különösen

i politikai és gazda-

ártottak
azok az agrá rpaUtikai és agrár-
gazdasági módszereik, amelyek
szükségszerűen következtéit a
sztálini politikából s oda ve-
zettek, hogy a mezőgazdasági
termelőszövetkezetek nem tud-
ták kibontakoztatni fölényü-
ket a -termelésükben tervsze-
rűen fékezett, jelentősen visz-
szaesett egyéni parasztgazda-
ságolskal szemben sem,

Bár a szektás politika érvé-
nyesülése és a hozzá nem értő
gazdasági vezetés következté-
ben igen nagy gondokká] küzd
a népgazdaság s ezen belül á"

helyes gazdaságpolitiká-
val s azonnali Intézkedé-
sekkel helyre lehet hozni
az elkövetett hibákat, fel
lehet vlrágoztatni a ma-

gyar mezőgazdaságot.
Ahhoz, hogy ez így legyen,

mindenekelőtt szükséges, hogy
h. magyar parasztságnak a ter-
melésben elfoglalt szerepéhez,

mezőgazdaság jelentőségé-
hez méltó beleszólása lehes-

az ország, s különösen a
mezőgazdaság ügyeinek inté-
zésébe.

Múlhatatlanul szükséges a
szocialista mezőgazdaság ki-
alakításának, a magyar viszo-
nyoknak megfelelő olyan ag-
rárpolitika kidolgozása, mely-

alapelve, hogy legfőbb
feladat

a mezőgazdasági termelés
fellendítése

minden más agrárpolitikai
kérdés — a mezőgazdaság szo-
cialista átszervezése 3s — en-
nek lfiigyen alárendelve.

Szükségesnek tartjuk hang-
súlyozni, hogy a jól müí;aáő,
szocialista mezőgazdasági
nagyüzemekben látjuk mező-
gazdaságunk helyzetének vég-
leges megjavítását, anélkül
azonban, hogy politikai és gaz-
dasági feltételek híján bármi-
lyen módon erőszakolnák ezt
az átalakulást. Annyi és olyan
termelöszövetkezetünlt legyen,
amennyi valóban képes a szo-
cialista mezőgazdasági nagy-
üzemben rejlő lehetőségek ki-
beniakoztatasára s ehhez az
állam erejéhez mérten adja
meg a termelés fellendítését
szolgáló anyagi támogatást.
Upvanakkor azonban

segíteni, támogalni kell
minden olyan termelői tár-
sulást, amely mentes a ki-
zsákmányolástól s amely-
ben fellelhetők a közös ter-
melés, értékesítés egészsé-

gea elemei.
A dolgozó parasztság politi-

kai aktivitásának, termelési
kedvének kibontakoztatására
biztosítani kell a termelési bi-
zottságok, olvasókarölt, gazda-
körök működésének megfejelő
•feltételeit.

Javasoljuk: az országgyűlés
a legrövidebb időn belül vizs-
gálja íelül a begyűjtési tar-
vényt és a mezőgazdasági adó-
rendszeot. I&56. december 1-től
as első sertés után szüntessék
meg a asírdézsmát, 1937. ja-
ruiá;- 1-től pedig a tej-, tojás-,
baromfi-, bor kötelező beszol-
gáltatását. Arányba kell hozni
a gabonafélék, kapások, a ser-
tés és vágómarha begyűjtési
éráit a szabadpiaci árakkal.

Tagosítás a jövőben c&aíE ott
és akkor legyen, amikor a falu
parasztsága kívánja.

Sürgősen felül kell vizsgálni
a második ötéves terv irány-
elveit, különösen a népgazda-
sági aranyokat s ki kell hagyni
belőle a mezőgazdaság szocia-
lista átszervezésére vonatkozó
számszerű előirányzatot. Le-
hetővé kell tenni, hogy a Ter-
melőszövetkezeteik tagjai ma-
guk döntsenek szövetkezetük
fennmaradásáról, illetve fel-
oszlatásáról. Biztosítani kell,
liogy aki akar, zárszámadáskor

termelöszövetikezetból kilép-
hessen s a kilépőket ne sújtsák
igazságtalan terhekkel.

EL AKARJA ADNI?
Eészpénzért veasimh :

hálószobát,
kombinált bútort
irodai Berendezést
konyhabútort
női és férfiruhát
ágyneműt
fehérneműt
szőnyeget
függönyt
szőrmét stb.

Hívásra húghoz megyünk

HASZNÁLTCIKK KS2
IX, kerület, VllSi Üt 115/b

Telefon: 122—955
143—484
341—746

RUHÁZATI FELVÁSÁRLÓ HELYEINK:
III., Vörösvári út 11.
VI., Aradi , lff.
VI., Bajcsy-Zs. út 33.
VII., Tanács krt, 11.
VII., Landler J. u. 47.
VIII., Népszínház u. 20.
VIII., Kun u. 12.

íezve: a mielőbbi ki-
bontakozás érdekében javasol-
juk, ihogy a dolgozó parasziok
tömegeinek bevonásával a leg~
rövidebb időn belül adjon a
párt és a kormány programot:

1. a mezőgazdasági fermfilo-
erak fejlesztésének főbb irá-
nyaira;

2. a szocialista demokrácia
falusi kibontakoztatása felada-
tainak megoldására:

3. 0, inezögazdaság gazdasági
eszközökkel való állami irá-
nyításának megoldására;

4. a mezőgazdasági termelés
jövedelmezőségének biztosítá-
sára, az anyagi érde'keltség el-
vének érvényesülésére;

3. a ierm-clős2'jveíkeze\ek

megszilárdításának főbb ;=•'-
adataira;

G. a mezőgazdaság szocialista
átszervezésének ütemére, mód-
szerére, formáira.

Az így megadott program
valóraváltásálhaz meg kél] te-
remteni a személyi teltételedet
is. Le fcelt vonni a ssüságss
személyi következtetéseket! A
mezőgazdaság jelenlegi -hely-
zete sürgetően követeli, hogy
a mezőgazdaság párt- és álla-
mi irányítása azok kezébe ke-
rüljön, akik értenek aíihoz és
képesek is vezetésre. A szemé-
]yi feltételek biztosítása is
hozzátartozik ahhoz, hogy dol-
gozó népünk s parasztságunk
ismét bízhasson vezetőiben, le-
gyen aneg a tekintélyük 3.7.
előttünk álló óriási leiadatok
megoldásához.

A Hazafias Népfront
Országos Tanácsának

mezőgazdasági bizottsága;

A minisztérium javaslata
a begyűjtési rendszer megváltoztatására

A Begyűjtési Minisztérium
pártbizottsága kedden délután
akti vaülésen tárgyalta meg a
begyűjtés idöszei'ü kérdéseit.
Szubclc András begyűjtési
raszter tájékozlia Lójában
mondotta, hogy az. utóbbi idő-
ben, minden oidalról felvetik a
begyiíjíési rendszer sürgős fe-
lütviz&gálásának szükségessé-
gét. Ez helyes is, de helytelen
és túlzás, ha minden begyűj-
tés megszüntetését követelik.
A mai heüyaet e»t még nem te-
szi lehetővé. A begyűjtési lerv
teljesitésébein máris érethető a
túlzott köveuelésaklífrl támasz-
tott hang'üat hálása. Gaboná-
ból — részben a rossz termés
miatt — nem tudtuk teljesíte-
ni a begyűjtési tervet, de a
teo.-melés-ad".a lehetőségekéi
sem használtuk ki. Kukoricá-
ból mindössze 32,1 seázaléknál
Larturüí. Ilyen rossz teljesdtés-
re még nem volt példa, Sokan
kifogásolták a felvásárlási
szerződéskötési rendszert. Saj-
nos, az a helyzet, hogy erre a
rendszerre is jeleaiCös fogyasz-
tást tervezlek, Súlyos kiesést
jelent, hogy itt a tervnek csak
15,3 százalékát teljesítették,

A kukorica szerződéslíüté-
sekkei kapcsol a tban egy ik
nagy hiba, hogy olyan íe-rme-
lűlinél is szorgalmazlak, ahol
a termés 10 mázsán alul volt.
Ezután az állathizlalási szer-
ződésekről beszélt. A szer.íű-
désikötés általában jól halad,
kivéve a baromlibegyüjlésben,
ahol visszaesés van, aminek
súlyos kihatása lesz az ellá-
tásra és az exportra is.

Ezután azokat a javallatokat
ismertette, amelyeket a be-
gyűjtés egyszerűsítésére dol-
goztak ki. Annak érdekében,
hogy a termelési érdekeltséget
fokozzuk, enyhítem kell a be-
gyűjtési rendszer túlzott adó-
jellegét, különösen, a kenyér-

b ű j é b Á

tagoshoitak,

gabona begyűjtésben. Áruter-
melésünk kenyér- és takar'
májiygabonából nem fedezi az
egyre növekvő szükségletet,
aminek egyik olía a termelés-
ben meglevő bizonytalanság. A
begyűjtési kérdések rendezésé-
vel is meg kell teremteni a
biztonságot a termelésben. A
javaslat az, hogy a földadó
természetbeni fizetését 1957.
január 1-töl meg kell szüntet-
ni, a kenyérga bona beadás i gyüj tésellenes
árát 60 forintról 120 forintra
kell emelni és a vetőmag mel-
lett meg kell hagyni a terme-
lőknek a házi szükségletet is.

: A kenyérgabona értékesítési
szerződéses rendszer helyett 1 tenni.

ídkoaatosan be kell vezetni a
szabadfelvásárlási rendszert. A
kukaricaértékesilésd szerződé-
ses rendszert 1957-től meg keJS

szabad felvásárlását, vagyis ne
a takarmányt gyűjtsük be, ha-
nem a kész tennéket, a hízott
állatot. A sertés-magáiivágá-
sok után a Ksii-be-adási kötele-
zettséget 1957/ április Hői
kezdve meg kell szüntetni, a
vágási engedélyek további
ienntartásáva;. meg kell szün-
tetni a kötelezd baromfi- és
borbeadúst is 1957-től. El kell
törölni a ku lakok külön be-
adási kötelezettségét is.

Rendezni ken az elemi ká-*
rok esetén adandó kedveamé-
nyek ügyét is, hogy ne csak
iüz- és jégkár, hanem minden-
fajta kár után csökkentsék a
beadás t. A zöldtrágyázást
végző lüz-e-kr.eik adót!, egyéves
beadási mentességet ki keli
terjeszteni az egyéni terme-
lőkre is. A rizsbeadásnál sú-
lyos hiba volt, hogy a terve-
zett termés alapján kellett
beadni. A javaslat az, hogy
ezentúl a tényleges termés
alapján történjék a beadás. A
szarvasmarha-beadás csök-
kentése érdekében 1957-től
meg kell engedni, hogy he-
lyettesítésként sertésen kívü!
baromfit, tojást, tejet is be-
adihasson a gazda. Méltányo-
san rendenni kell az éve-kire
visezamenü hátralékot; ügyéi
is.

Messzebb távlatban fokoza-
tosan rendezni kell a kiala-
kult mezőgazdasági árrends

ránytalanságait.
A beszámoló után több hoz-

ászólás hangzott el. Adonyi
Miklós megbízott iőosztíílyve-

hangsúlyozta, hogy a/,
márciusi határozat is

előidézője volt a jelenlegi ne-
hézségeiknek. Sok helyütt
helytelenül és szükségtelenül

érthetően
izavelelte a leranelést. Nem

elégítettük ki az egyéni pa-
rasztok műtrágya-igényeit.
Mindehhez hozzájött még a
feszített terv a begyűjtésben.
Mindez szülísegszerúen a je-

helyzethez vezetett és
lakítóit egy bizonyos be-

gj hangulatot.
Most tehát enyhítenünk kell
a begyűjtés feszítetteégén és
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A fcwadapesü tiatt&tolc hatanraas tssmetése

Az alkotmányos rend és fegyelem
megőrzése a célunk

-— mondotta Nagy Imre az Országház előtt
Kedd délutáni a fuvaros egyetemi ifjúsága

szervezetten {elvonult Budapest utcáin, hogij
kifejezést adjon politikai és gazdasági jelle-
gű követeléseinek. Hatalmas transzparense-
ket, nemzeti színű zászlókat vittek, sok cso-
portban magasra emelték Lenin arcképét. Az
egyetemisták előbb a Petőfi-szoborhoz, maja
a Benv-emlékmühÖz vonultak, onnan a -par-
lament elé. Itt mór nagyra -nőtt a tömeg. A
fiatalok általános politikai és sajátosan a
diáitság helyzetét érintő követeléseket hangoz-
tattak. Kifejezték bizalmukat a párt, a júliusi
határozatok iránt, sürgették a szocialista de-
mokrácia további erősítését, a törvénysérté-
sekért felelős személyek felelösségrevonását.
A fiatalok felvonulása ismét bizonyította,
mennyire átárzi a magyar ifjúság a népi de-
mokrácia ügyét, mennyire kötelességének
leírtja, hogy marta is kiálljon o, szocialista de-
w.okw.Uzrn'us, a népjólét emelése érdekében s
felajánlja ifjúi lelkesedését a párt, a dolgozó
nép szolgálatában. Az egyetemi és főiskolai
diákság életére vonatkozó kívánságok a na-
gyobb tanulmányi szabadságra, a jobb ellá-
tásra, a fiatal értelmiség kezdő fizetésének az
emelésére vonatkoztak,

A fiatalság lelkesedését kihasználva, azzal
visszaélve azonban több helyen kísérlet tör-
tént arra, hogy a főváros egyetemi ifjúságá-
nak felvonvlásét zavaTtkellésre használják
fel. Különösen a Rádió épülete előtt volt igen
kendőzetlenül zavartkeltő csoportosulás, amely
sajnálatos módon súlyos összeütközéshez, tűz-
harchoz is vezetett. A városban több helyen so-
viniszta, gyűlölködő, uszító megnyilatkozásaié
hangzottak el, egyesek megpróbáltak szovjet-
ellenes hangulatot kelteni, ellentétet szítani
Magyarország és a többi népi demokratikus
állam között. Az ifjúság és a felvonulást nagy
figyelemmel, rokonszenvvel kísérő fővárosi la-
kosság egészséges gondolkodását, a párt és a
népi demokrácia ügyéhez hü magatartását
bizonyítja, hogy ezeket a provokatív megmoz-

dulásőkat maga a tüntető fiatalság és Buda-
pest lakói uiasííoUák vissza a legélesebben.

A tegnapi események a politikai érdeklődés
középpontjában áUanak. A keddi felvonulás,
a fiatalság tüntetése is azt bizonyítja, hogy
politikai és gazdasági életünkben súlyos prob-
lémák, -nehézségek merültek fel s ezeket —
éppen népi demokratikus államrendünk
vábbl megszilárdítása, a szocialista építőmun-
ka meggyorsítása, zavartalanabbá tétele érde-
kében — a júliusi párthatározatok szellemében
Kell a megoldás útjára vinni. Népünkben é
a bizalom, a párt. a kormány iránt és megvan
az akarat, az elszántság is, hogy a hibák ki-
küszöböléséhez, a további fejlődéshez maga is
tevőlegesen hozzájáruljon. De a keddi cse-mé
nyék fényénél még világosabbá lesz, hogy e
szocialista demokráciát, a júliusi párthatáro
satokat csak türelmes, kitartó munkával, meg-
fontoltsággal, alapos meggondolással vihetjük
diadalra. Az egyetemi fiatalság — mint a gyű-
lések, a felvonulás hangulatából is kitűnik —
tudatában van annak, Jwgy fejlődésünk irá-
nya a szocializmus, hogy féltve kell őrköd-
nünk a tizenegy szabad esztendő vívmányai
felett s hogy együtt kell élnünk, együtt kell
dolgoznunk közös céljaink megvalósítása ér-
dekében a szocialista tábor országaival, c
Szovjetunióval és a népi demokratikus álla-
mokkal. A hazaszeretet és a harcos nemzetkö-
ziség együtt lehet és lesz is további fejlődé-
sünk előbbrevivő je.

A Hazafias Népfront céljait, a párt és a
kormány népfrontpolitikáját követő magyar
nép együttesen az egyetemi fiatalok leVcesedé-
sével. örömmel látja a nép és a szocializmus
ügyéhez való ragaszkodását s azt kívánja
hogy az október 23-án kifejezésre juttatott
készség, elszántság — mély felelősségérzé,
a végső célok szem előtt tartásával párosulva
— égjen továbbra is a szívekben, ezzel is elő-
segítve a mielőbbi kibontakozást, helyreállít-
va az alkotó -munkához oly szükséges nyu-
galmat, munkakedvet.

Kedden délelőtt egymás
után, érkeztek a jelentések az
efeyetemekrfíl, főiskolákról,
amelyek arról számoltak be
hogy a fiatalok nagyszabású
féivönnláEra készülnek. fi.
Petőfi Kör vezetősége úgy ha-
tározott: támogatja a felvonu-
lást és felelősséget vállait
azéítt, hoffy az fegyelmezett
íészí közbon az egyetemek
fiataljai több helyen gyűlést

'Az "Eötvös Borántl Tutfo-
mónvegyeteih nagy színházter-
mében, összecyűlt hallgatók
áőtt Koczkós Sándor egyetemi
tanár felolvasta az ifjúság
memorandumát-. Több pontban
foglallak össze a diá3íság kí-
vánságait a párt, a kormány
vezetőihez. A memorandumot
a diákok hatalmas tapssal és
éijenzéssel fogadták, majd a
műszaki egyetem küldöttei is-
mertették a műszaki egyetemi
MEFESZ nyilatkozatát, amely-
ben csatlakozásra szólítja fel
az Eöfvöe Loránd Tudomány-
egyetem diákjait. A Petőfi
Akadémia küldötte lépett ez-
ulán az emelvényre: A Fetöii
Altadémia hallgatói nevében a
magyar hadsereg dicső hagyo-
mányait követve,' együttérzé-
sükről biztosítják az egyetemi
hallgatókat;

A Budapesti Műszaki Egys^
tem fiataljai keddre virradó
éjszaka felhívással járták vé-
gig a íöváros üzemeit és gyá-
rait: A felhívás "-Munkások,
parasztok, diákok, magyar
ifjúság* megszólítással kezdő-
dött és tartalmazta azt a hat
pontot, amelynek jelszavav.il
kedden délután felvonultak.

A Petőfi Katonai Akadémia
hallgatói, tanárai és polgári
személyzete kedden délelőtt 10
órakor gyűlést tartott. Elhatá-
rozták, hogy levelet intéznek
valamennyi egyetem ifjúságá-
hoz. A levélben egyetértésüket
fejezték ki az ifjúság ésszerű
követeléseivel. A rőpgyülés
után autós futárok vitték a
leveleket az egyetemekhez,
ahol a diákság nagy üdvözlés-
sel fogadta a Petőfi Katonai
Akadémia ifjúságának csatla-
kozását. A Zrínyi Miklós Ka-
tonai Akadémia ugyancsak
nyílt gyűlésen csatlakozott az
egyetemi fiatalok határozatá-
hoz,

Feloldják a gyUléstüsImal
A fiatalok lelkes készülődése

közben a rádió közölte, hogy a
belügyminiszter megtil lőtt
miTidezi felvonulást és gyűlést.
A DISZ intéző bizottság kül-
döttei a budapesti pártbizott-
ság, a DISZ Petfifi K&-K és
más szem/eteti; képviselőivel

együtt közbenjártak a Magyar
Dolgozók Pártja Politikai Bi-
zottságánál, a budapesti ifjú-
ság tervezett felvonul ásánafc
engedélyezése érdekében. _ A
•közbenjárás eredménnyel járt,
a gyiüéstilaZmat feloldották. A
DISZ Központi Vezetőségének
tagjai egyhangúlag elhatároz-
ták, hogy testületileg n' '
vesznek a felvonuláson és utá-
na folytatják tanácskozásukat

Budán, a Műszaki Egyetem-
mel rövidesen megalakult a fia
talok sokezres meneie, amely-
nek élén az egyetem diáfcbi-

.zotíságának koszorúját vitték.
Nemzetiszínű zászlókkal, né-
ma csendben vonultak fel a
hallgatók; A budai dunapar-
ton, végig a Bem. József térig
sekan csatlakoztak a menet-
hez, amelynek a rendőrség

otorosai biztosítottak szabad
utat. Az útvonalon végig a fia-
talok szétosztották sokszorosí-
tott röplapjaikat, amelyeltet a
járókelők nagy érdeklődéssel,
soportokban olvastak:

I! Petiín-szsbor előtt

sok és sokan : iok tartottak

A pesti oldalon :
fiatalok sokezre

;áros szíve fe!é,

i megindult
; tömege a

mek elé. Az utcán helyenként
megállt a forgalom. Az autók
és a járókelők helyet emgedtek
a nemzetiszínű zászlókkal vo-

_utó egyetemistáknak.
Az Egyetem utcánál, &a Sza-

badsajtó útján már összefolyt
különböző egyetemeit fiatal-

jainak sora. Három óra előtt
perccel már több tízezren

tolongtak a Petőfi-szobor ke-
rül. Felcsendülte KcssuÜi-
nóta hangjai: Magasra tartott
táblákon a következő felirato-
kat olvashatták a járókelők;
Éljen a lengyel ifjúság! Bem,
Kossuth barátságával a sza-
badságért! Bem, Kossuth szel-
lemében előre! A fiatalok kö-
zött ott voltak közismert, nagy-
nevű professzoraik is.

Pontosan hármat mutatott
R7. óra. amikor az összegyűle-
l;e?.ett' tömeg előtt Sinkovits
Imre, a Nemzeti Színház mű-
vésze elszavalta a Talpra ma-
gyar-t. Sok'ezer torokból zú-
gott fel a fogad-alom: A ma-
gyarok istenére esküszünk, cs-
liüszuiik, hogy rabok tovább
nem leszünk! A nagy üdvri-
valgással fogadott Nemzeti dal
után Sinkovits Imre felolvasta
a tanulóifjúság követelését. Az
összegyűltek, a diákok vala-

íennyi pontot megéljeneztek-
Ezután a tömeg innen is meg-
indult a Bem-szoborhoz.

A Bem-szohomá!
budai dunaparlGn a 7.1Ü-

íi Egyelem hallgatói, az
Agrártudományi Egyetem fia-

ljaij a Testnevelési Főiskolá-

Bem-szobor felé. A kabá-
tokra felkerült a nemzeti szí-
nű szalag s a menet éléi
teherautókról osztogatták a
nemzeti színű zászlókat.
Lánchídról és a Maígit-híaról
egyre újabb és újabb csopor-
tok csatlakoztak a felvonulók-
hoz. A fiatalokhoz csatlakoz-
tak a néphadsereg tisztjei is
csaknem aoo tiszt egy csoport-
ban vonult fel. Bem József
tábornok szobrát sok tízezeres
tömeg vette körül. A tömeg-
ben, ott voltak az egyetemistá-
kon kívüL a gyárak, Üzemek
munkásai, a hivatalok dolgo-
zói is. Feltűnt a sorokban szá-
mos magyar író: az írószövet-
ség elnökségének tagjai. El-
jöttek a DISZ Központi Veze-
tőségének tagjai is, hogy meg-
hallgassák a budapesti 'ifjúság
követeléseit. Hatalmas lelke-
sedéssel fogadták a részvevők
a Petőfi Kör hangos kocsiját,
amely a kor tagjainak üd-
vözletét tolmácsolta és hang-
szórón közvetítette a fiatalok
követeléseit. Teherautókon ér-
keztek a gyárak munkásai,
a térhez vezető zsúfolt utcá-
kon zárt sorokban, zászlókkal
jöttek Budáról és Pestről az
üzemi dolgozók, az értelmi-
ségiek. A Bem József lakta-
nya katonái együtt tapso-Lták
és éljeneztek a hatalmas tö-
meggel, amely hosszasan ün-
nepelte a nép hadseregét.

Áz emléknnü talapzatára
íiemzetiszínű és lengyel zász-
lós diákok állta*,- s az egye-
tem küldöttségei elhelyezték
koszorúikat Bem József szob-
rára. A mintegy 50 000 főnyi
tömeg, amely állendóan nőtt,
gyarapodott, elénekelte a Him-
nuszt és a Szózatot, majd Ve-
•es Péter, a Magyar írók Szö-
vetségének elnöke ismertette
íz Írószövetség kiáltványát.

A kiáltvány a többi között
hangsúlyozza: »et Hazafias
Népfront a magyar társadalom
dolgozó rétegeinek politikai
képviselete legyen. Választási

EMBEREK
FEHÉRBEN

Francia orvoífi/m

H É T F Ő T Ő L :

a CORVIN moziban is

rendszerünket olyanná kell
formálni, liogy az megfeleljen
a szocialista demokrácia kö-
vetelményeinek. Az ország-
gitüléshe, a tanácsokba és
minden önkormányzati szerv-
be a nép szabadon, titkosan
válassza meg képviselőit.*

Percekiig zúgott a taps, ami-
kor az emlékműre feltűzték a
Kossuíh-címert. Ezután Bes-
senyei Ferenc, a Nemzeti Szín-
ház művésze mondta el a
Szózatot. A diákbizottságok ve-
zetőinél; kérésére egy, hazánk-
ban tartózkodó lengyel író ás
üdvözölte Budapest népét Bem
József szobrának talapzatáról.

Az egybegyűltek elhatároz-
ták, hogy gyűlésüket Pesten
folytatják s átvonulnak az
Országház épülete elé. Diákok
fáklyádat osztogattak, s öt óra
előtt néhány perccel a tömeg
elindult, a Bem térről a parla-
ment elé.

B pariamentné!
Az esti órákban; a parla-

ment előtt összegyűlt egyete-
misták és hozzájuk csatlako-
zott dclgozó tömegek kíván-
ságára, megjelent a Parlament
egyik erkélyén Nagy Imre. Az
egybegyűltekhez rövid beszé-
det intézett, amelyben a többi
között ezeket mondotta.

— Elvtársak, kedves Bará-
taim!

— Bízzunk a jövőben és ab-
ban az erőben és igyekezetben,
amelyeit engem is eltöltenek,
s amely alapja kell, hogy le-
gyen jövőnk, a szocialista de-
mokratizmus kibontakozásá-
nak. Ismételten hangsúlyozom:
a józanságra -mindennél na-
gyobb szükség van.

Szeretettel üdvözlöm a meg-
jelenteket. Minden nagyrabe-
csülésem a magyar d&mokra-
„..„JS ifjúságé, amely a mai
demokratikus megmozdulásá-
val és tettrekészEiégével elö
akarja segitani az akadályok
leküzdését a szocialista de-
mokratizmus továbbié j leeztese
útjaiból. A lelkesedésnek és
tettvágynak azonban párosul-
nia kell a józansággal és fele-
lósségérzésseh Ennek hiánya'
nagy károkat tehet eddigi de-
mokratikus vívmányainkban,
demokráciánk eddi.g elért ered-
ményeiben. Vannak, akik
nek a ldbontakozásnaik
élére állnak, akik ezen fára-
doznak. A kibontakozás lehe-
tősége pedig a párton belüli
tárgyalás és tisztítás útja. Ép-
pen ezért mindennél fontosabb
megőrizni józanságunkat! Fe-
lelősségérzéssel és józansággal
kell haladmmik e?jen az úton
előre és előre is fogunk halad-

sz alkotmányos rend és
fegyelem megőrzése a célunk,
s ezen az úton előre akarunk

alöre is fogunk menni, A
Központi Vezetőség rövides-en,
még ezekben a napokban
meghozza a döntést, amely
szilőrrd alapot teremt sizabad,
független, szocialista hazánk
megteremtése érdekében. A
kormány sem késlekedik a ki-
bontakozással;

Kedves Barátaim! Engem
azért hívtak, hogy mondjam
meg a véleményemet. Tehát
véleményemet akarom nyil-
vánítani! Hallgassatok rám.!
Azt hisaem, szavaimban, még

í csalatkoztatok! Bízom ab.
ban és nektek is^ízni kell ab-
ban, hogy a parlament'- alkot-
mányos úton ellxarítja az aka-
dályokat és napirendre kerül-

•k azok a demokratikus
szempontok, amelyeket meg-
követelnek az események'. Él-
jen a párt! Éljen a Népköz-
társaság!

Nagy Imre beszéde után az
egyetemi fiatalság énekelve
'lvraiult & térről, A Kossuth-
rádió késő esti közlése szerint
Nagy Imre ezután tárgyalást
folytatott a fiatalok képviselői-
vel;

Lapzártakor jelentik
Lapzártakor érkezett jelen-

tés szerint a Rádió épületénél
sajnálatos módon súlyos össze-
tűzésre és fegyverhasználatra
került sor. A Városliget előtti
téren a felvonuló tömeg JedÖn-
tötto talapzatáról a Sztálin-

DÍSZ Központi Vezetőségének
közleménye

L DISZ Központi Vezető-
•sége átérezve az ifjúság fele-
lősségét a jelenlegi helyzet ki-
bontakozásában, az alábbiak-
ban foglalt állást a kedden
•történtekkel és az ifjúság to-
vábbi feladataival kapcsolat-
ban.

örömmé] üdvözöljük az if-
júság, különösen az egyetemek
és főiskolák ifjúságának az el-
múlt hetekben kibontakozott
nagy politikai aktivitását, fe-
lelősségteljes állásfoglalásért az
ország nagy kérdéseiben. Bár
nem tartottuk teljésen meg-
nyugtatónak azt, hogy követe-
léseikmek utcai tüntetésben kí-
vánnak hangot adni, de ked-
den délben, amikor a rádió hí-
rül adta a belügyminiszteri
rendeletet a felvonulás betiltá-
sáról, a DISZ KV az elsők kö-
zött indított küldötteéget a
budapesti pártbizottságnak, a
Szabad Nép, a Szabad Ifjúság
szerkesztősége és a DISZ Pe-
tőfi Körének küldöttségével
együtt, tiltakozásként e ren-
delkezés ellen. E fellépések
hatása volt a belügyminisz-
teri rendelet visszavonása.

Délután 2 órakor összeült a
DISZ Közpoayti Vezetősége,
miután elfogadta a Lengyel
Ifjúsági Szövetségnek szóló
üdvözlő táviratot, úgy határo-
zott, hogy ülését megszakítja
és testületileg részt vesz az
ifjúság tüntetésében. így is
történt. A DISZ KV tagjai ott
voltak az ifjúság soraiban,
egyetértve az Ifjúság számos,
jogos követelésével. A tüntetés,
amelynek indítéka az ifjúság
és a nép jogos törekvései és
követelései voltak, a szocialis-
ta demokratizmus egészséges
megnyilvánulásaként kezdő-
dött. A későbbiek során azon-
ban a fiatalok zárt sorai közé
a tüntetésbe fasiszta elemek is
bekapcsolódtak, akiknek sike-
rült nacionalista jelszavakkal
e tömegek egy részét félreve-
zetni s a munkásosztály leg-
szebb jelképeit, a vörös zászlót
és a vörös csillagot gyalázni.

Mindezekhez semmi köze az
ifjúságnak, amely szociaüsta
demokráciát, a nemzet megúj-
hodását és nem polgári restau-
rációt kíván.

Mégis meg kell állapítani,
hogy a keddi helyzet kiaiaJoi-
lásának alapvető oka az a tart-
ha>tatlan huzavona, amelyet a
Politikai Bizottság tanúsított
a sürgős kibontakozást kívánó
helyzetben. Pártunk és kor-
mányunk jelenlegi Összetételű
vezetése az utolsó napokig
nem foglalt határozottan ál-
lást a kibontakozás további út-
jával kapcsolatosan. Nem volt
képes egy határozott konstruk-
tív programot a nép elé ter-
jeszteni, amely biztosítaná ha-
zánk további demokratizáló-
dását a sürgős gazdasági intéz-
kedések megoldását, a szocia-
lizmus magyar útjának kidol-
gozását és ennek alapján a
párt és a dolgozó nép egységét.
Ez váltott ki dolgozó népftnk.
ifjúságunk körében nagyfokú
elégedetlenséget.

A DISZ Központi Vezetősége
éppen ezért a legsürgősebb te-
endőnek azt tartja, hogy a pari
Központi Vezetősége megtegye
a szükséges intézkedéseket,
lépjen elő a szocializmus épí-
tésének átfogó programjával
és biztosítson ehhez az elmülí
években kipróbált elvtársak
bevonásával olyan párt- és ál-
lami vezetést, amely élvezi a
nép bizalmát s képes követke-
zetesen végrehajtani a kitűzött
programot.

E súlyos időszakban azzal
fordulunk az egész magyar if-
júsághoz, hogy őrizze meg
nyugalmát, semmiféle utcai
tüntetésben, ne vegyen részi?
de ugyanakkor éberen őrköd-
jék a felett, hogy igazi har-
cunlkűt ne gátolhassák meg
sem fasiszta, rendszerellenes
provokációkkal, demagógiával,
sem a régi Rákosi-féle politi-
ka visszaállításának kísérleté-
vel.

A DISZ Központi Vezetősége

A vidéki egyetemi várnsokisan
Hóif.ön és :tedder. a vidéki

egyetemi városokban is gyű-
léseken, felvonulásokon köve-
telte a fiatalság, a 'városi mun-
kásság és az értelmiség a kö-
vetkezetes demokratizálást.

PÉCSETT
az Orvostudományi Egyetemi, a
jogi kar és a Pedagógiai Főis-
kola több ezer hallgatója hét-
főn délután 3 órától az éjsza-
kai órákig vitatta meg saját
problémáit és az országos
ügyeket. A »Pécsí Egyetem*-
című lap szerkesztő bizottságát
leváltották, mert nem töltötte
be hivatását. A pécsi fiatal-
ság csatlakozóit a szegediek
memorandumaihoz.

A SOPRONI EGYETEM
fiatalj aiuafc hétfői tanácsikozá-
sán ott voltaik professzoraik is.
A diákság kimondotta a
MEFESZ-szervezet megalakí-
tását. Kedden délután mintegy
ezer egyetemista zárt sorokban

st rendezett a-néíiia 1'elyonuU
vátos utcáin.

MISKOLCON
kétez-er egyetemi hallgató
gyűlt össze hétfőn, a Diákpar-
lainent tanácskozásán. Az
egyetemi fiatalok memorandu-
mát eljuttatták a diósgyőri
üzemek ifjúmunkásaihoz és
felszólították őket, csatlakoz-
zanak követeléseikhez.

DEBRECENBEN
hétfőn este, majd kedden dél-
előtt tartottak nagygyűléseket,
háromezer diák a Nagyerdőtől
végigvonult a városon, át. A
hérom egyetem hallgatói ked-
den délután újabb nagygyű-
lésre jöttek Össze.

A VESZPRÉMI EGYETEM
(hallgatói hétfőn este megbe-
szélést tartottak, ahol elhatá-
rozták, hogy kedden délután a
veszprémi színházban megvi-
tatják a MEFESZ-szervezet
megalakítását.

A Belügyminisztérium közleménye
a külföldi utazásokkal kapcsolatban

Az utóbbi időben egyre töb-
ben lépnek fel azzal az igény-
nyel, hogy Magyarország ha-
tárain túl is szeretnének utaz-
Ili. Érthető oz a külföld felé
irányuló érdeklődés, mert éve-
ken keresztül szinte teljesen
el voltak zárva az emberek a
magánjellegű külíöldi utazá-
sok lehetőségétől.

Az utazó emberek egyéni
érdekei mellett látni kell, hogy
ez nemcsak egyéni érdek. Ér-
deke ez államunknak, mert a
kiutazó tudósok, orvosok, mér-
nökök, művészek, szakembe-
rek értékes külföldi tapaszta-
latokkal gyarapítják tudomá-
nyukat. Szociailista építőmun-
kánk közben az emberek látó-
Iföre szélesedik s ezzel együtt
igényeink is növekednek. Ez a
külföld iránti érdeklődésben is
megmutatkozik. Az ilyen meg-
növekedett igényelíet pedig a
lehetőséghez képest ki kell
elégíteni.

A közlemény szerint 1953-
hari nyugati országokba 3, a
szomszédos népi demokratikus
országokba 4612 magánjellegű

iegyéni útlevelet'adott ki 3. Bel-
Ü éj

tálya. E^zel szemben a kiadót*
útlevelek száma magánutazás-
nál a nyugati országokba ez
évben, már eddig elérte a
10 500-at, a népi demokratikus
országokba szóló útlevelek szá-
ma pedig a 190 000-et.

Voltak és jelenleg is vannak
még hiányosságok az útlevél-
ügyek intézésénél, de az utób-
bi időben történtek olyan in-
tézkedések, amelyek mindan-
képpen a munka megjavítását,
a lakosság útlevéiigényeinek
jobb kielégítését célozzák.
Ilyen intézkedés például a né-
pi demokratikus országokba
való utazásra jogosító útleve-
lek költségeinek leszállítása
200 forintról 50 forinttá.
Ugyanilyen célt szolgáltak az
olyan intézkedések, amelyeit
eredményeként már megszűnt,
illetőleg megszüntetés alatt
áll a beutazáshoz szükséges vi-
zűm kiadása egyes népi de*
mokratikus országokba. Bé-
nyegesen megrövidült és a jö-
vőben még tovább csökken' az
útlevél-kérelmek
ideire;



Egy járási tanács gondjai
Állandóan hangoztatjuk,

már esztendők óta újságcik-
kekben, beszéd közben, gyű-
léseken, hogy a tanács az ál-
lamhatalom helyi szerve, népi
szerv, amely a tömegekkel
való kapcsolatok ápolója. Va-
jon meg tud-e felelni ennek a
hivatásának? A Miniszterta-
nács a közelmúltban határo-
zatot is hozott ennek elősegí-
tésére a tanácsok nagyobb ön-
állóságáról és az ügyintézés
egyszerűs-í téséről.

Hogy mindjárt konkrét pél-
dával kezdjük az utóbbival
kapcsolatban: a bajai járás
1355 októberében az 1956-os
terv*+ öt példányban készítet-
te e Az idén a jövő évi ter-
vét már harminc példányban
kellett elkészítenie. Nyilván-
való ebből is, hogy számos
könnyítő rendelet csak papí-
ron marad, a valóságban egé-
szen más a tanácsi munka:
még mindig nehézkes, tele
mindenféle megszorít ásóikkal,
bürokratikus útvesztőkkel;

Maradjunk a bajai járá:
tanácsnál, vizagáljuk meg kö-
zelebbről, hogyan doügozids,
milyen problémái vannak?
Szebellédi Mátyással, a járási
vb. titkárával beszélget tinik er-
ről;

A Nemzeti Bank
és a bürokrácia

Először arról esik szó, biz-
toeított-e már nagyobb önál-
lóságot a járás a községi ta-
nácsoknak? Elmondja, hogy e
tekintetben az első lépés a sza-
bálysértési bizottságok felállí-
tása volt. M-a már a járás min-
den községében helyben inté-
zik el a kisebb szabálysértése-
ket, mezei lopásit s*b., amiért
eddig a járáshoz kellett a köz-
ségnek fordulnia. Az adóköny-
vek és a kivetési iratok is a
'községekbe kerültek, helyi
meretekkel rendelkező embe-
rek vetik ki az adót, amit nagy
megnyugvással fogadtak a la-
kosok.

Ügy volt, ítogy a benztnji
gyek kiadását is a községekre
bízzák, de ez nem járt volna
semmiféle egyszerűsítéssel. A
jegyek árát ugyanis a bajai
postán kell befizetni, s a je-
gyeket is csiak Baján lehet be-
váltani. Tehát mindenképpen
be kell jönni a jegy •bulajdo-
tnosának Bajára;

Minden eddigi eredmény el-
lenére sem. lehet azonban el-
mondani, ucngy a tanácsok ön-
állóságának területén sokat
javult a helyzet Pénzgazdál-
kodásuk inég most is teljesen
kötött, tehát nincs joguk me-
netközben kisebb-nagyobb be-
ruházásokat eszközölni.
Nemzeti Bank minden apró
ügybe beleszól; A tanács
(napközi otthon részére pél-
dául) csak hatóságilag megál-
lapított áron vásárolhat tojást.
Ezt azonban ilyen áron a pia-
cokon ritkán lehet vásárolni.
Ha mégis többet fizet, r
hiszen magasabb árat kell fi-
zetnie, vége hossza nincs a bü-
rokratikus levelezésnek, szám-
la melléklésmek stb. Hiába ál-
lamhatalom a tanács, a beru-
házások felhasználása terén
semmi joga nincs. A költi
vetést ugyan önállóan állítja
Össze, de a keretet felülről
Ikapja. Így pedig nagyon ne-
héz gazdálkodni:

Az SZTK-revizorolc
és a bírság

Vagy vegyünk egy másik
esetet. Az árvíz idején a járás-
tanács nyakig volt munkában
Kisebb gondja is nagyobb volt
minthogy az időközben szűk-

RUHÁZAT! CIKKEKET
ÉS BÚTORT

I G E N O L C S Ó N
VÁSÁROLHAT

A BIZOMÁNYI ÁRUHÁZ VÁLLALAT

KISPEST, Ady Endre u. 57,

PESTERZSÉBET, Petőfi u. 8.

szám a l a t t i bolt jaiban is

N Y I T V A : 1 0 - 1 7.3 0-1G

ségképpen felvett embereket
nyomban bejeLentse az SZTK-
nok (apaállat-gondozóról, út-
javító munkásról van szó). Az
árvíz után megjelentek az
SZTK-revizorok és se szó, se
beszéd, bírságoltak. A tanács
megkérdezése nélkül 4—5000
forintot emeltek le a számlá-
iéról. Ezek szerint több jogot
élvez egy társadalmi szerv,

Liiit az államhatalom szerve?
Nyilvánvaló, hogy ez így nin-
csen rendjein.

S vajon kapott-e valamit a
írás a megyétől? Mert csalt

úgy biztosíthat nagyobb önál-
lóságot a községeknek, ha
ugyanakkor kap is. Egyelőre

ik arról van szó, hogy a
járás végzi ezután a kisajátí-
tásokat (házépítés, új útsza-
kasz nyitása), amit eddig a

;gyei igazgatási osztály vég-
zett. (Űgy végzett,' hogy min-
den esetben lejött a járáshoz,
helyszíni szemlére.) Üzemeket
eddig nem kapott a járás a
megyétől, kivéve egy-két köz-
ségi malmot. A tégla- és a
kend&rgyárat még nem kapta
meg. Pedig jó volna, ha ezek
is a járási tanács kezelésébe
•kerülnének.

Több helyi ismeretet
A járási tanács más. problé-

mái is szóba kerülinek. El-
mondja a tanácstitkár, nem
látja világosan — s még sokan,

nak így —, hogyan alakul-
jon tovább a termelŐszövetKe-
zetek szervezése. Az illetéke-
sek, akik sok segítséget tud-
nának adni, nem ülnek le a
tanácsfunkcionáriusokkal a
feladatok megbeszélésere. A
tanácsok vezetői rendszerint
csak az újságokból tájékozód-
nak, s ez nem elegendő mun-
kájúikhoz. Számtalan problé-
ma merülhet fel egy-egy ren-
delet végrehajtása során, s
ezek megoldásához nem kap-
nak útmutatást Ka kérdést
intéznek ilyein esetekben a fe-
lettes szervekhez, azok is csak
a rendeletre hivatkoznak. Igen
hasznos volna, ha a levelezge-
tós, rendeletek számára való
bürokratikus hivatkozás he-
lyett összeülnének a járási és
m^gy^i, vagy megyoi és
niszlériumi szervek és részle-
teiben is megbeszélnék a fel-
adatok megoldását^

Ez azoniban nem 3gen fordul
elő. Nagy a távolság a felső és
az alsó vezetés között. Több
helyismeretiéi kellene rendel-

kezniök azoknak, akik a ren-
deleteket hozzák. Csak íróasz-
tal mellől nem lehet írányíta-

A minisztériumi szakelő-
adók találjanak módot arra,
hogy bizonyos kérdéseket a
helyszínen tanulmányozzanak,
ismerkedjenek meg az élettel,
egy-egy vidék, község vagy
járás helyi problémáival, A
rendeletek elkészítésénél hasz-
nosítani lehetne így o helyi
szervek tapasztalatait is.

A deli végeken megkezdődő
rehabilitálásról, annak részlc-
leiről is csak az újságokból
értesültek például az illetékes
•tenácsszervek. Másnap már tö-
megesen jelentkeztek az érde-
keltek, érdemben intézkedni
azonban nem lehetett, mert a
tanácsnak várni kellett tíz na-
pig, amíg a rendelet a hivata-

lapban is megjelent.. Ez
ÍZ benyomást keltett, mert

sokan azt hitték, hogy a helyi
hatóságok akadékoskodnak,
húzzák-halasztjálí a dolgok in-
tézését;

A rendelet se világos. A ki-
telepítettek földje lehet csere-
siiigatLan is (sok helyen az), s
erről nem intézkedtek, a taná-
csaiknak kellett ezt a feladatot
a felek megelégedésére meg-
oldani, ama nem kis munka
volt és sok idÖt vett igénybe.
(Ma már a járás területén 40
ügyből 32-őt letárgyaltak, re-
habilitálták többek között Sza-
bovljev József hercegszántói
délszláv dolgozó parasztot is,
aki az Országos Délszláv Szö-
vetség elnöke). A rendelet in-
tézkedik a rehabilitáltak segé-
lyezéséről, illetve kölcsönök
folyósításairól, de a pénz kjuta-
lása hetekig húzódott, s emiatt
is Ű tanácsot okoltuk.

Van még egyéb panasz is.
A gépállomások nem kapnak
elegendő üzemanyagot,
tudnak az egyénieknek J
gozni. Ezért a tanács íelelus, a
termésátlagok emeléséért is,
de hát mit tehet a tanács? Órá-
kig lehetne beszélni a kérdé-
sekről, problémákról, pana-
szokról, amelyek mdirtd azt bi-
zonyítják, hogy a tanáéi még
nem önálló szerv. Minél előbb
azzá kell tenni — nemcsak
papíron. a v-alósá-fíbaei is
hcKry az államhatalom ig
képviselője legyen, ne a Nem-
zeti Bank, az SZTK és ha-
sonló intézmények függvénye.
Ezt megköveteli az ország t
váibbi fejlődése.;

(I. s)

Hová tartozik a kisiparos ?
Mi foglalkoztatja mostaná-

ban a kisiparos-társadalmat,
milyen problémákkal iküszkö-
dik? Aki a hat hónappal ez-
előtt tartott műszerész szak-
osztály taggyűlésén részt vett,
emlékezetében csupán az adó-
zás és anyagellátás korüli pa-
naszokat őrizte me&

A napokban újra taggyűlést
tartott a műszerészek szakosz-
tályai Adóról ugyan most is
esett S2Ó — a kisiparosok sé-
relmesnek tartják az október-
bsm kivetett 10 százalékos te-
rületfejlesztési adót —, de a
vita egyre jobban elvi síkra te-
relődött, s a legíőbb kérdés a
kisiparosság helyzetének tisz-
tázása [körül csúcsosodott kU

Hová tartozik a kisiparos1!
— tették íel a kérdést sorra a
részvevők. Ki szenvedélyesein,
ki "higgadtain, számadatokkal
bizonyítva érvelt amellett,
hogy a ikisipajros helyzetét mi-
előbb tisztázni kell, s olyaai
légkört kell teremteni, amel;
ben a kétkezi munkát \egz>
kisiparost nem illeUtetik a
megbélyegzo 'unaszeik* jelzővel.

Mióta létrejött a [kisipari ké-
szítményeket exportáló iroda,
egyre többen törekednék an a
hogy öregbítsék a magyar ipar
világhírét. Ahhoz azonban,
hogy kisiparosaink versenyké-
peseik lehessenek a világpia-
con, korszerű gépekre van
szükségük. Az anyagi áldozat-
tól nem is riadnának vissza,
vállalják a jobb munkáihoz
szükséges gépek beszerzését.
De mindenféle hátrányos meg-
különböztetés nélkül. Erősen
sérelmezik ugyanis azt az ár-
politikát, amely a múltban egy
fúrógép árát állatni vállalat-
nak 2500, szövetkezetnek 3200,
Vástparo&nak pedi^ 5005 forint-
ban szabta meg. Javaslat hang-
zott el arról, hogy a KIOSZ
vezetői tanulmámyozzák a Ju-
goszláviai kisiparosok helyze-
tét, aliol a becsületes kisiparo-
sok a szocialista szektor fon-
tos ikiegészitőij A magyar EkiSa

iparosok is ezt szeretnék elér-
ni;

De részt kérnek ügyeik inté-
zéséből, s elégedettének köz-
pontjuknak, a KlOSZ-nak ve-
zetőivel is, akiktől — úgy vé-
lik — nem kapnak megfelelő
tájékoztatást. Két javaslat kü-
lönösen nagy visszhangot és
helyeslést keltett. Az egyik: a
szakmai megbeszéléseken fel-
színire kerülő kívánságokat a
KIOSZ vezetői juttassák el a
Minisztertanácshoz, hogy leg-
felső szinten is ismerjék a
kisiparosság tényleges problé-
máit. A másik: a kisiparosság
helyzetének megvitatására a
párt éa a Hazafias Népfront
részvételével ankétot Ihívjanaflí

Magya r—jugosa láv
vízügyi tárgyalás

A pec i \ U U E , I Igazé tue> u*
me|,h vt-a <±7 Eszesei s/t^Llo
baram ai izugj i tat ulat ?ak
embere hog> m e g t a l á l ik
két bdiran ai p-itak I ozo ren
deze ének ug\ét A b rati
sxelleribe lefoM targvalason

jegj eze n t Jetre a Tapol-
cíi-pat k kozes határ kepe7
easía z naiv fcuntic ere e
tisatogatasar

A külügyminiszter ebedet adott
a torok követ ti íteletére

Honath I re kulugi mnui
ter t i tobet 9 an ebeden 1 itta

mdtfeUl Ce l í c l a Tu
rölí {oztarsasat, ma 3 aior za
gi koietet

Nipfront-t tdk.
Szolnok meg^t-bcii

A nepfiorto ottsaeok több
zol ok. nrs ^ei ? egt>i.r

népfroru estek címmel isme
retterjesztő előad ás-sorozatot,
kérdezz-felelek ankétot ren-
deznek. Az előadások anyagát

üindenütt a dolgozó pára
tok kívánságait figyeiembevé-
ve állítják össze;

Csütörtökön nagygyűlés
a Sportcsarnokban

A spanyolországi brigádok
megalakulásának huszadik év-
fordulója tiszteletére októbi
25-én, csütörtökön délután fél
6 órakor nagygyűlés lesz
Sportcsarnokban. Mindenki t
szeretettel vár a DISZ,
MÖHOSZ partizán tagozatá-
nak budapesti bizottsága és a
nemzetközi brigádok volt ma-
gyar harcosai:

SZÍNHÁZAK MŰSORA
Operaház: FiOsíaff; B/2, 17) — Lr-

kel SiinhSi: TruvMta; 2,2. [71
Nemzeti Színház: Olhello lf£l 1
Katona Júzsef Színház: PVÍÜII
m — Magyar Ncpbadscrc; siínl
Saent Johanna; Leítár IcornblnfUt
1.1) — Madách Szlnh&z: KJrúl:
fczony lovagja 17) — Madách Síin-
hái Kamaffciísiliáiíi: Sose lehet tud-
ni Ol ~— PeUífl S^inhtti: OlyrnpL

AlUla fi/ínhi!: Szép Kis felüli;
if&l 81 — Fővárosi Oprreltaiiiiíui':
OsáMlfiíklráiynO (7> — Blaha I.UJJ.Í
asínhii: Ninca eldüSs — Dirvn
Szlnhíi! Dr. Pepilce IV1 — VldAn
Siinp.il: l*hct beszállni <T) — Kis
Siínpid; TorJüg vwgyok. n. az-ecc^cin.
mel tíél S) — Állami Bihüínhi);
Százszorazép (3). Peell m e M (ffrl E)
— ZcneiJiMiémit: Mü-rB-ítísv s é l

tóivete; N-bÉirL. I. l«l — Ka
Varieté: Kllavítjui a tSr1éíMl^i
éa léi 9> — Budapest Vailelé:
moi «spr*ísa (ÍJ — FÖTÉ-rml
CIrkuaí: A Kínai Cirkusz v«
Jálelta, (S).

RÁDIÓMŰSOR
SZERDA, OKTÓDEK £1.

KOSSUIH-UADtO; 8.10: M«[JS3€TÍ
p«i-a.réMleL6i. — 0,0-U: Rüdniegye

Z U l í t a.:.. I I . t v

ei amelvcii. a c empt f r
lomban a Ie^ld Tizet L>bb;
Ilyen cikik inostaná'ban az óra,
a nyloniáru és álLalában az
olyan, cikkek, amelyeknek L

:Le d.rá.n. Hg m í,as> de te fo-
gata kicsi, könnyen elrejthe )
A külföldre utazó í
utasok i d^'c. int i lan t
>r t Ovop u p 1 \ t elet Mtte

l 1 1 i l

18 havi részletre!
Barokk hálótizabák

VII . kei-., Lenin kürút 19

Kolóniái és barohh bútorok

V. ker„ Petőfi Sándor u. 17

FŐVÁROSI BÚTOR. HANGSZER ÉS
SPORTSZER KISKERESKEDELMI V.
bútor üzleteiben

nagy választékban kapható

Rossz üzlet a csempészés
1 Ti t

ul 1 1
1 1

i

lolyai II .
i. — 9.40: ___ _

dalok, — 1010; A .•.
igazsága. McícJÉEEk. I i • .
— 10.40: P i l l a n t á s a aia/v.-i. -.. , -

F u r k s GLreüa zonjoi-üíLk. —
RilülóSóriisoJc müsoi i ibűi . —
Szülök — . n^v^lűlt —— gyere-

— 12.10: Tánczeíie-. — 13.15:
061 Időben. — 14.15: S c t r a b e r t :

n i m d b •— közseite. — W,S0: Kö-
1. vonűBuí-^yo. — 15.10: Kte-

5ok hangl t-mezlára . — 15,as:
1»K BPOr(.hIlB4ó]a. — 15.65:

ÜOLUI
1 ha icvc j íy . . a :
k JiallgatüinJttiil:. — 17.
Ldi. — 17.10: A RÉüloszJni

tfi) A Nagy Pjlport.=
l s L b L

)
ntjá't
pülö

A Nag
butla

1956 J
tjáték Q b u p

lyl repülögf-p 1956, JúLliia 13-1 eltüto-
lásö-ról, -- 10.00: Jb mutdtíiÉrt —

É muatflkát! — 1B.43: KUipoíitlkal
.rüéseJcriB válaszolunk. — 20.20:

Szendiay László ée aeiw-leara. játszik.
21.00: Kilátó. — 32.25: A Magyar
Rítílfl aiimioniXus ztnaicora jfitoaik,
vc&CTTpol: Hci tllzwrû  Alwníi rotJl —
21 10 Z TISJ Hedl ejMt* zango

fclsort Vécsej E-nJS TUT n LSs ú
t l i 2330 O a é l E t ű í

o n r a «ml kczilnit IIBS k

IK — \t 0 Konn íí mclodi i l
riicaif — 18 D Elad ú

itoda ír etc
Ll

*Q
"0 00 H6 le ck Palffic Tbo B
né c. dsljütékából. — 20.30: Sfiort-
hfiadá. -— 20.40: Glu0epp& Valdengo
én-ckcl, Kováca Dén-cs h?;c<lí[l, —
21.00: Hogy tetszik? EeszéJgctp9 a
Mílvelt Nép o. he l i k r ó l . — 21.10:

Hiány ere'dményeíí>6Í: Hol tait a mnl
broncholúgla? — 2Z.O0; Népi egyiUts-
Lek műsorából, — 22,30: EsU ma-

l i l ek e
E i. c i cikkel nek

ban ima már nincs "pii
cuk«, a külföldiek nem vúsn-
rolják. A (hazatérőd közül jó-
néhányao mégiis eléggé megra-
kott u se lel vi« za e am
lra a i lle i résnél meg

k tul'ük" wiv van a borónú-
— el'ü'keriiljiek a sely-em-
a ka =c orruiEJ 1 a t a s -

]cák és az ej=yéb »a.jándéktai-
Ennél m á r csíik az a

í-bta 1 erdas miboi \^^
rótták. Hiszen a kiutazók va

\ 1 i IKSCÍ k ol an L(JÍ.(.
Bt:&cn ellátva, hoqy mhid arra
tolnék, arait niüguBCital ihaza-
hoznali; i

I
Alkalmi beszerzések

forrása
A múlt vasárnapi magyar—
iztrák wlogaLolt mérkőzésre

600 futbalid rukkoló utazott
külöíivonattul Bécsbe, akiket
az Ostbahnhoínál az »atkalmi
beszerzési források-" címeit osz-
togatok hada várt. Tudtára ad-
ták a magyaroknak, íiogy a
megadolt címeken jorintért is
leíiet vásárolni. A különvona-
ton utazott a vámőrség orszá-
gos parancsnokságának egy fő-
tisztje, aki megfigyelte S:Í ulí;-
Bokal ca tanúja volt, müvént
váltják egyesek az értékes fo-
rintokat drágán számított ái-u-
cikkekre. A forintért áruaitó il-
legális 'kereskedők ugyanis ön-
kényesen megállapított, két-
szeresen-hároniszorosan csök-
kentett árfolyamon számítják a
foriniot éí, így az ám eladá-
sán dupláin keresnek. A Bécs-
ből visszatérő különvonaton
ezekuíán szigorúbb vámellen-
őrzést végeztek és négy kocsi
utasaitól IS 000 forint értékű
eldugott csempászámt toboz-
tűit el. Volt utas, aki 100 da-
rab selyetnkcmlöt csavart a
testére, egy másik 20 darab
órát alkart átcsempészni, aliar-
aruadiknél 4 kilogramm kakaót
találtak, többen a kabátbélésbe
varrttVk a csempészárut. Ter-
rnészetes-eíi, az illetők ellen
szabálysértés címén megindul
•az eljárás, ticdoit semmi bajuk
eem történt volna, Oia a vámel-
letnörző tisstele kérdésére nyu-
gedtan meginond.i'ák, ezt és ezt
[hozták magukkal és ami vám-
illeték alá usik, azt megvámol-
tatják.

Hogyan, jönnek a csempészés
nyomára, hogyan leplezi le a
hatóság a ctempészekci'í Leg-
b'jb.bszür maga. a cseimipési
;' /ulja el izgatott viselkedésé-
vé! saját maigát. Aki a ruhája
alá rejti a csemipésaholmit,
azon a gyakorlott szemű vám-
őr azonnal fetfederi, hogy v
laaiii nincs rendbon, túlságosan
»kövér« az alalcjához képest.
Legutóbb egy női utts
triyáját tol 1 1c t i k t an b
nek a vámőrök, a kofi'ei
pedig urcs i >lo íia mkat 1 t
•tadc. A tő szoiiinya és az ü m
mylon tasalcok árulták el, no;
az utas 58 pér nylon harisnyát
rejtett a ruha alá. Néha ei
Ezen kis e bu el g n
gyölit í íe a c t TID zbd
kat. Eg> egj c empe be
hozott óra értékesítése közben
;e-rül halc^ rt 1 e e e
etítű és a nyomon ellndi

kideríí c up ud u o
kit. Nagyon sokszor a becsüle-

tes emberek feljelentése bi
ícl a hatcsáigolt figyelmét

)e nein -utolsósorban kell eni
iteni a leleplezésnél a szorn
"Ka országok hatóságainak

baráti segítségét. A szamszé
:rszájjQ'kkal való együttműk

dés ezsn a téren mái* nagyon
sok kisebb-nagyoibbszabá*;
csssnpev u íe éong 1 tj.se
tette lehetővé. A külföldi ha-
tóságok ugi'anis figj'elik a-
oda érkező turisták és tai
(külföld ek Vdj rlasait es a rel
tűnő eseteket jelentil; az P
elekéit állam illetélces szen-rei-

A szerdán délután r> órakor
KiKJeinlt a következük: 1. Eter-
nit — Elmés — EaUiajnal, II.
sirály. III. Adaltozó — Csibési
— Danubla. IV. Aroor — Bili —
Aba. V, Bongö — Karcsi —
Csallóköz. VI. Derfis — Apropó
~ Balzsnm. VII. Idill — Dávid
— Salüition. Vili. DUidaliiiüg ~
tukorbubd — liiadém. IX. Bo-
Baorka —'. Devíiú — tíentfiídúz.

0 a \ rwzogálatot, itt
a IÜJII u jb tüzetes eDenör-
ÍÍ. tüj "\eltcjt autóját, ainoly-

1 11 0 aa\ab karórát, nagy
i c n m Lgu texxtiLárüt talál-
ik cl L e fi becse-mpészelt

ou] erLel L 6P 786 forint volt.
Az árut elkobozták. Szegedi
bando Dudapesti lakos, kül-
I dl d.1 a,-nrolt,ároltkal áüt
c /ck tett ben és ez idő alatt
±1 600 darab iridivmos töltö-
tollhe et 6000 pár nyknűia^
n n a* 12 da ab Doxa arany-
DJJÍ cs mpt ett be 1.3 milíió
foitnt eittl ben A" eljárás el-
ie íe tohanit ban van.

A keiel-pansport több ismert
IT i %. i u n csempészés

! a hatóságok
ubb mint 86 OöÖ
ral 13 600 ior.int

t l d u i i leíhémemüt és
0 it Ro „j i nn György £00
1 ii n\loni risnyát, 5ti
üidt több ezer borotva-
pe"g t e tűzkövet, Frü-
heh M 11 6400 forint érték-
ben husonlo ciklieket csempé-
szett be. Egy Bulgáriából Oia-
zatert házaspár két boiiíabátot
is 10 kilogramm borsot hozott
iiaza az üdülésből. Mindez nem
le'it volna baj, ha az árut metm
rejlik a pad alá.

Bécsi csempészek uszályába
került Földiák György nyugal-
mazott bankigazgató, aki a la-
kásán 255 darab csempészeti
órát rejtegetett 20U 000 forint
értékben. Az eljárás ellene fo-
lyik. Góczán Ferenc né és t»o-
gomuje, Szabó Lászlőné állító-
lag ismeretlen egyénektől vá-

rit csempészett nylonharis-
nyákat ás selyemkendöket,
amelyeknek értékesítésébe a

ok egész liálózatát von-
tálí be. A fővárosi bí-
róság másodfokon Góczárt-

10 hónapi, Szabómét
8 hónapi börtönre ítélte, de a

égrehajtást 3 évi próbaidőre
felfüggesztette; Kutnewsz\ky
Oszkár és felesége 5—5 havi
börtönbüntetést kapott csem-
pészett nylonharisnyák árusí-
tásáért. A fővárosi bíróság
Markstein Zoltánt 2 évi, Szoko-
lai Sándor-nét 1 évi, Várhelyi
Józsefnét 10 havi börtönre
ítélte, mert a csempészúton
szói-Tett nyLoníchérncrmütátcl.,
liai-isnyákat, selyemkentíőket,
borolvapengóket, Jkaiicrákat
iiasy haszonnal árusítottálki
Vajda Páltiét azért ítélték el,
mert Bécsben élő menye láto-
gatása alkalmával 36 dara-b
óritt cseinpésxeit ide és eaek
eladásúban segédltezett:

A halóságok erélyes feJIépé-i
se cs a szigorú bünteléseíí
előbb-utóbb meggyőzik nen*.
csak az egyszerű utazóközön-
séget, hanem a hivatásos esem-
piszéket is, hogy nem jó úz-.
let számukra ez a tiltott ese-*
lelemény. Egyébként is, ipa-
runk fejlődése és kereskedel-
münk áxuválasztéJca büvülésé-
ndk nyomán mind kevesebb
lesz az a nálunk hiányzó cikk
kiilönlegeascg, amit érdemes
becsempészni. S miutáTi a koc-
kázat nagy, csempészést foly-
tatni olvan cikkel sem érdő-
i es. am p 11 ina n -ilag itt,
\ o t nem. k phato.

(. rdoii i Jcnö

Megéri-e a 2 évi börtönt?
Az ut b b i o n

leleplezett csempész nyerte •
iméltó büntetését, száTrwis ügí
ben foIya'TnHlbíin van a? e
rás. 1̂ ? n a <f
hutáirba i «il t e <
Stehiio b<x I ot, t ü
már sikeresen mesúszta a íia-

bne ö a^azdaBkodásí
E onrer^ncia

A Lner r í? 1 odási Tu-
1 n-ín E o t a magj'ar

S s l 0 e turbina-
g a *. c e fordulója

I n ol 5 és 31
] t cne g igJ7dálkodási
1 o c i c a t r f 17 A tanács-
1 ez a tu os egyesü-
let 400 szan^mbe t 1 vott meg.
A konfe enc n re zl vesznek
<i ov e unió a nei í demok-
r 111 CJ» ugal országok
1 ldottei csa nem 60 szak-
em enel

Pal d j
kétese" foi int havonta

Iparmű
azitot hU

É képpri
A lt ír ii

í sza i AÍJp
í, n 000 forintot

r o t r k e ^ z I a felt*
ber JO if
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Megnyílt a lengyel szejm ülésszaka

[ A külpolitikai helyzet
A LENGYELORSZÁGI FEJLEMÉNYEKKEL kapcsolatos

lapvéleményekről számol be a PAP. A Trybuna Ludu »A párt
ét a nemzet vezetése* című hétfői vezércikkében írja:

Az egész nemzet feszült figyelemmel várta pártunk új ve-
zetőségének, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Politikai Bizott-
ságának és a. párt első titkárának megválasztását. Mostantól
kezdve új vezetőségünk van, amely-öl elmondhatjuk, hogy
nem csupán a Központi Bizottság választotta meg, Jia.̂ :m az
ország népének százezrei, az egész párt.

Három tnapon át a munkások, a fiatalok, az értelmisé-
giek, a katonák és tisztek százezrei, az egész ország, az
egész nemzet részt vett a VIII. teljes ülés vitáiban.

Ma olyan vezetőségünk van, amely egyesíteni tudja az
egész pártot, -az egész munkásosztályt, az összes dolgozó tö-
ir'^eket, mindazokat, akik szívükön viselik a haladás és a

-izocializmus ügyét. A dolgozó tömegek felajánlják az új veze-
tőségnek teljes támogatásukat és bizalmukat, amely nélkülöz-
hetetlen országunk nehéz gazdasági helyzetében. Mindazok az
intézkedések, amelyeket az új vezetőség ezeknek a nehézsé-
gednek leküzdésére tesz, a nemzet teljes támogatásában része-
sülnek.

Teljesen öntudatos támogatás lesz ez és alapját az az őszinte-
ség jelenti, amellyel az új vezetőség a tömegekhez közeledik,
az a kölcsönös bizalom, amely összefűzi a tömegeket és a ve-
zetőséget.

A Zycie Warszawy >*Vége a hazugságoknak* című cikké-
ben a többi között ezeket írja:

Ahol az igazság kezd uralkodóvá válni, ahol a politikai
becsületesség kezd győzedelmeskedni, ott garanciák születnek
arra, hogy a lengyelek millióinak élete új utafeon halad majd.

Űj légikör van kialakulóban, új helyzet születik, amelyet
a tömegek csalhatatlan ösztöne megérez fővárosunkban: eltü~
nik a szakadék a párt és az ország élete között — folytatja a
Zycie Warszawy. Mert volt ilyen szakadék és ahol ez megvan,
ott a katasztrófa mindig bekövetkezhet. Nem szabad azonban
elfelejteni, hogy nem lehet szó egységről, amíg visszahúzó
eiők vannak a pártban. De igenis van egység az egyedüli le-
hetséges akcióprogramot képviselő e-ökkel, amely programot
az ország elfogadhatja: a további demokratizálást, országunk
szuverenitásának további megszilárdítását, további harcot
azért, hogy gyökeresen megjavítsuk gazdaságunkat B tovább
építsük az új életet.

A Glos Pracy -Győzelem* című vezércikkében ezeket írja:
"Vitathatatlan a demokrácia és a szocializmus erőinek

győzelme. Az új vezetőség összetétele ennek legnagyobb biz-
tősitékíi: A munkásosztály és az ország hangja nem maradt
válasz nélkül. S pontosan ez bizakodással tölt el bennünket a
tekintetben, hogy lefektettük azokat az alapokat, amelyekre a2
országnak a pártba helyezett bizalma ismét ráépül, hogy is-
mét helyreállnak a párt és a tömegek közötti őszinte kapcso-
latok és ű sztálinizmus visszavonhatatlanul a múlt homályába
vész.*

"•Mi, akik még mindig szegények vagyunk, szocializmust
fogúink építeni Lengyelországban. Szabadon és akadálymen-
tesen fogjuk megválasztani az eszközöket és utakat a szocializ-
mus építésére. Épdtömunkánkban csak az igazi szocialista de-
mokrácia és a humanizmus,' valamint a testvéri nemzetköziség
elveit tartjuk szem előtt*

A Sztamúar Mlodych a többi között így ín
»A tömegek lelkesedése, harcos és forradalmi elszántsága

fcell, hogy most irányítsa a VIII. teljes ülésen vázolt program
végrehajtását; Olyan program ez, amelyet teljes mértékben
faeiyeslümk.- A tömegek, az egész ország programja ez.

A párt új vezetősége biztos lehet afelől — írja a lap —,
bogy a varsói proletariátus és a varsói fiatalok támogatása
éppen olyan elszánt és megingathatatlan lesz, mint az elmúlt
fcét napon volt.-*

A Zólnierz Wolnosci, a nemzetvédekni minisztérium köz-
pooti lapja hangsúlyozza:

•••Minden helyőrségben, hadseregünk minden egységében
B katonák és a tisztek lázas érdeklődéssel figyelték a teljes
öles lefolyását és amint tudósítóik írják, örömmel üdvözlik
a pártvezetőség megválasztásénak és összetétéléneh hírét.
Ezzel a vezetőségg&l előrehaladunk majd, leküzdjük összes
nehézségeinket és bajainkat. A tömegek támogatása legyőz*.
hetetlen erővel tölti el a pártot.*

A lapok külföldi rádió- és sajtóvisszhangokat közölnek a
VIIL- plénum munkájáról és eredményéről. A burzsoá Baj-
tónak a lengyelországi eseményekhez fűzött kommentárjaiban
két irányzat mutatkozik — írják a lengyel lapok. — Egyes nyu-

. gáti sajtóorgánumok józanul értékelik a helyzetet és a tényeit
alapján arra a következtetésre jutnak, hogy a Lengyelország-
ban jelenleg folyamatban, levő változásokat semmiesetre sem
szabad a szocializviusról való letérésnek, vagy a le-ngyeU-
szovjet barátság meggyengülésének előhírnökeként tekinteni.
Mindamellett a nyugati lapokban megjelent több olyan cikk
és ikommentá" is, amelyeknek ezerzői a Lengyelországot a
szocialista táborhoz fűző szálak gyengülésére számítanak.
Imitt-amott felbukkan az a bizonyos nyugati körök által su-
galmazott gondolat, hogy a Nyugat nyújtson különleges se-
gítséget Lengyelországnak. Ezek a körök azt a lengyel való-
ság alapján teljesen indokolatlannák mondható reményt fűzik,
hogy megvalósulnak Lengyelországgal kapcsolatos saját szá-
mításaik.

A §zejm napirendje
Kedden döutám öt órakor

nyűt meg a szejm tizedik
üléssziaGie. Az ülésszak napi-
rendjén a következő pontok
szerepebiek:

1. a választójogi törvényja-
vaslat vitája;

2. az új ötéves terv meg-
vitatása;

3. különböző •törvényjavas-;
latok megvitatása. I

E törvényjavaslatok a szo-
ciális juttatásokra, az öreg-
ségi biztosítási juttatás emelé-
sére, a mérnöki cím kérdésé-
re, a mezőgazdasági védelemre
stb. vonatkoznak.

4. Változások a miniszter-1
tanács összetételében;

<Ez csak néhány naip múlve
várható — Szerk. megj.)

5. műemlékvédelmi kérdé-
sek.

A napirend a továbbiak so-
rán alGtalmiasiTH bővülni iog.

A lengyel fővárosban mLn-
denkl a nagy politikai esemé-
nyekről beszél. Természetesen
rendkívüli érdeklődés kisérj
a lengyel szejm 10. ülésszaká-
nak, megnyitását.

A padsorok és a karzatok
zsúfolták; a diplomáciai testü-
leteknek rendkívül sok képvi-
selője jött el az ülésre, a
sajtópáholyban háromszor
annyi hazai és külföldi újság-
író tartózkodik, mint amennyi
ülőhely van.

A lengyel szejm bizottsága elfogadta
az új választási törvény tervezetét

Varsóból jelenti a PAP; A
lengyel Ezejmnek az a bizott-
sága, amely a választási tör-
vény megváltoztatásával, va-
lamint a szejm és a népi ta-
nács küldötteinek visszahívá-
sára vonatkozó törvény kidol-
gozásával foglalkozott, október
2ö-i ülésén elfogadta az új vá-

A bizottság ülésén Jerzy
Albrecht elnökölt. Ismertette
a választási törvényben ter-
vezett módosításokat, ame-
lyeknek célja a váüasztásl
rendszer további demokratizá-
lása Élénfk vita eredménye-
ként a tervezeten bizonyos
változtatásokat eszközöltek.

hány Jelöltet állíthatnak az
egyes választókerületek, to-
vábbá a pótválasztások ról.

Az új választási törvény
tervezete értelmében egy-egy
választókerületben több jelöl-
tet kell állítani, mint a meg-
választandó képviselők száma,
hogy a választók valóban vá-
laszthassanak a jelöltek kö-
zött, A jelöltek száma azonban
legfeljebb csak kétlmrmaddal
lehet több a megválasztandó-k
számánál.

A teirvezet az abszolút több-
ség elvét vezeti be, vagyis

megvalasztottnta.1i azofe a Je-
löltek tekintendők, akik az
érvényes szavazatoknak több
mint a felét szerzik meg.

A tervezet kimondja, hogy
a választási helyiségben a sza-
vazás és a szavazás eredmé-
nyének megállapítása idején
jelen lehetnek azoknak a po-
litikai éa társadalmi szerveze-
teknek a bizalmijai, amelyek
az illető választókerületben
jelölteket állítottak. A terve-
zet megszünteti a pótképvise-
lők intézményét, mert ez gya-
korlatilag nem vált be.

„A magyar közvélemény támogatja
a lengyelországi hazafias mozgalmat"

— írja a lengyel sajtö
Varsóbői Jelenti a PAP: A

keddi lengyel sajtó számos
közleményben ismerteti, mi-
lyen hatással volt a magyar
közvéleményre a LEMP Köz-
ponti Bizottságának VHI. ülé-
se. Foglalkozik a lengyel
sajtó a magyarországi politi-
kai helyzettel is.

A Glos Pracy, a Lengyel
Szakszervezetek Központi Ta-
nácsának lapja, Tadeusz 01-
ssanski budapesti tudósítását
közli ezzel a címmel: »A sza-
badság és a demokrácia- ei-
jesztöje.-

tizáláí
lagyarországi demokra-

iták jelenleg főként

zelen. A lengyelországi demok-
ratizálódás érezteti hatását a
magyarországi eseményeken.
A lengye] sajtó a nyelvi ne-
hézségek ellenére is hatalmas
érdeklődést kelt. Ügy látszik,
hogy a Magyarországon és
Lengyelországban észlelhető
folyamatok kapcsolatban van-
nak egymással. A -magyar
közvélemény támogatja a len-
gyelországi hazafias mozgal-
mat. Ez a támogatás, amely a
többi között a budapesti rádió
kommentárjában jutott kifeje-
zésre, igen értékes- számunkr;
és e mozgalomnak onszá-gunk-

•atott győzelme kétségte-
múlí hibáinak kijavítása és , lenül sesítf" magyar elvtár-

iz okozott kár helyrehozása I sainkat és barátainkat igaz-
körül folynak. Kevés szó esik i
jövőre vonatkozó széleskörű
pozitív programról. A lengyel-
országinál kevésbé forróak a
gazdasági kérdésekben lolyó
viták. A munkásönkormányzfit
problémája nem foglalkoztat-
ja a közvéleményt olyan mér-
tékben, mint nálunk. Keve-
sebb szó esik a népi tanácsok
problémájáról is. Lehetséges,
hogy ez Magyarországnak a
lengyelországinál viszonylag
jobb gazdasági helyzetével
kapcsolatos.

Viszont élénk az a törekvés,
amely az országgyűlést való-
ban az ország legfőbb szervé-
vé igyekszik tenni. A leg-
utóbbi ülésszak lefolyása Je-
lentősen különbözött az elő-
zőektől. A küldöttek élénken
dolgoztaK a bizottságokban,
interpellációkat terjesztettek
elő.

A legutóbbi hetek élénk
fejlődése sokat változtatott

ságos törekvéseikben.*
A Sztandard Mlodych "Har-

cotok segíti a magyarországi
demokratikus átalakulásokat^
című budapesti tudósításában
a többi között ezt írja:

"-Az egész magyar köz-véle-
mény élénken érdeklődik a

Az üzemekben, az egyete-
meken és mindenekelőtt a
diákgyűléseken nagy figyel-
met fordítanak Lengyel-
országra. Elismeréssel nyilat-
koznak a LEMP vezetőségé-
ben bekövetkezett változások-
ról, arról, hogy Gomulka elv-
társ visszatért a pártvezetés-
be. A lengyelországi esemé-

k l k ő l b ü k t

Az ENSZ napját
évben olyan nemzetközi

körülmények között ünneplik
egész világon, amel/ek sú-

lyos erőpróba elé állították a
gszervezietet, de az ENSZ
csűk megállt a az erőpró-

bát, hanem ismételten bebizo-
nyosodott, hogy a vitás nem-
zetközi kérdések békés ren-

ésének hatékony eszköze.
Sőt ezen túlmenően: hogy az
ENSZ megkerülésére irányuló
kísérletek csak a feszültség
növelésére vezetnek. A szuezi
kérdésre gondolunk, amelyet
ugyan még nem sikerült vég-
leg lezárni, de az kétségtelen,
hogy az ENSZ közbelépésével
sikerült olyan tárgyalási platt-
iormot teremteni, amelyen a
szembenálló felek végül is
találkozhatnak.

Az ENSZ hatékonysága te-
hát a nemzetközi helyzet
egyemsúlyibantartásának, a
béke biztosításának lényeges
feltétele. Meg kell mondani,
hogy ez a feltétel hosszú éve-
ken' át — a hidegháborús idő-
szakban — igen bizonytalan
alapokon állt. E korszak fej-
leményei világosan megmu-
tatUUt, hogy az eröpolitika és
az ENSZ elvei nem állhatnak
meg sokáig egymás mellett.
Amilyen mértékben, a hideg-
háborús Jsorszafc idején, az
erőpoiitikai irányzat érvénye-
sült, olyan mértékben vált ha-
tálytalanná az ENSZ. Viszont
az utóbbi évek fejleményei azt
igazolják, hogy e tétel fordí-
tottja is áll: amilyen mérték-
ben enyhül a nemzetközi fe-
szültség, úgy növekszik az
ENSZ tevőleges befolyása a
nemzetközi politikában.
Amennyire sikerül visszaállí-
tani az ENSZ tekintélyét az

alapokmány elveinek meg-
felelően, annyira szorul mind
szűkebb területre az erőpoli-
tika s válnak egyre életkép-
telenebbé az erópolitikai szer-
vezetek a nemzetközi együtt-
működés szervezetével, ez
ENSZ-szel szemben.

Az ENSZ befolyásának nö-
vekedése a világpolitikában
kétségkívül összefügg azzal s
múlt ülésszak végén hozott
döntéssel, amely új tagok —
köztük a Magyar Népköztár-
saság — felvételével igyeke-
zett kiküszöbölni az ENSZ-
alupelvek egyik leglényege-
sebb po-ntjánaüi. az egyetemes-
ség elvének érvényesülése elé
emelt akudályoka-t. Az. új ta-
gok felvétele e tekintetben je-
lentős lépést jelent előre, de
még fontos lépéseknek kell
következni Ök, elsősorban ab-
ban az irányban, hogy a Kí-
nai Népköztársaság végre el-
foglalhassa jogos helyét a vi-
lágszervezetben. Mindenesetre
az ENSZ hatékonyságának
biztosítása csak az egyetem&i-
&ég elvének maradéktalan
megvalósulásával képzelhető
el. A most következő ülés-
szakon remélhetően ez a fel-
adat is megoldódik. A Magyar
Népköztársaság küldöttsége,
amely ezen az ülésszakon már
részt vesz, külpolitikáink aJEÍp-
vető elvernek megfelelően
küzdeni fog azért, hogy az;
ENSZ egyetemessége csorbí-
tatlanul érvényesülhessen,-
hogy a világszervezet alapok-
mányának szellemében való-
ban hatékony tényezője le*
gyen a nemzetek közötti biza-
lom és együttműködés mejj*
szilárd u lásána-k.

g
nyek, amelyekről ben
é l é k t t

nkety , y
részletesen tájékoztatnak, tá-

adás szellemében neveljük
őket. Teljesen megengedhetet-
lennek tart juk, hogy a politi-
kai főcsoportfőnökség tovább-
r a is az ország politikai ese-
ményei és a hadsereg politikai
hangulata mögött kullogjon.

Mint a hadsereg legfőbb
párt iorumának munkatársai ,
igyekezni fogunk gyökeresen
megváltoztatni munkánk for-
máját és stílusát, hogy a po-
litikai főcsoportfőnökség ve-

Qy p
nisták tűzetésével harcol az
országában kivívandó tortével-

jeleníőségű át-alakulám-;]lodese sokat változtatott a mi
lagyarországi politikai hely- \ kért.'

„Szakadatlanul erősödjék
lengyel munkásosztály és az értelmiség

elszakíthatatlan kapcsolata"
Varsóból jelenti a PAP: A

lengyel tudományos kutató-
intézeteíkneik és tudományos
intézményeknelí, valamint a
Lengyel Tudományos Akadé-
mia igazgat óságának kb. 400
munkatársa október 22-én
Varsóban gyűlést tartott és
ezen az alábbi hatá rozato t
hozta:

"•Teljes mércékben támogat-
juk az újonnan választott
pártvezetőséget, élén W. Co-
mulka első titkárral, valamint
a Gowiulka felszólalásában
körvonalazott programot. A
tudományos dolgozóknak meg-
győződésük, hogy a demokra-
tizálás fejlődése megteremti a

f eltételeket a sziáTiraz
korszakának: maradványát
jeizö dogmátizmusíól mentes
tudomány fej lödéséhez. Mi
minden tőlünk telhetőt elkö-
vetünk, hogy Ű munkásosztály
és az értelmiség elszakíthatat-
lan kapcsolata, amely különö-
sen nagy erővel mutatkozott
meg az utóbbi napokban, sza-
kadatlanul erősödjék és gaz-
dagodjék.

Megelégedéssel üdvözöljük
hadseregünk helyes áliéspont-
ját és azt, hogy a hadsereg
ellenáll minden kísérletnek,
amellyel meg akarják bontani
a társadalom és a hadsereg
szolidaritását«

Marian Spychaiski,
a Lengyel Népköztársaság

.új helyettes nemzetvédelmi minisztere
Varsóhói jelenti a PAP: A

Lengyel Egyesült Munkáspárt
Központi Bizottságának Politi-
kai Bizottsága utasította Ma-
rian Spychalskit, hogy a len-
gyel hadseregben fejtsen ki
tevékenységet,
tanács elnöke

A Miniszt<
nemzetvédel-

mi miniszter javaslatának
megfelelően felmentette tiszt-
sége alól Kazimierz Wita-
szewski tábornok, helyettes

nemzetvédelmi minisztert, aki-
nek helyére Marian SpycftaZs-
kí tábornokot nevezte ki.

A nemzetvédelmi miniszter
ezzel egyidejűleg Marian Sptj-
chalski helyettes nemzetvédel-
mi minisztert nevezte ki a
lengyel hadsereg legfelső poli-
tikai hivatalának vezetőjévé
és Witaszewski tábornokot
felmentette e tisztsége alól is.

A lengyel vezérkar
katonai és türtéiielmi taiiác§a

lelkesen támogatja a LEMP új vezetőségét
A lengyel hadsereg politikai

főcsoportfőnökségének párt-
Varsóból jelenti a PAP: A

lengyel vezérkar katonai és
történelmi tanácsának párt-
alapszervezete hétfőn nyilvános
ülést tartott, amelynek hatá-
rozata lelkesen támogatja a
Lengye] Egyesült Munkáspárt
újonnan megválasztott vezető-
ségét. Felszólítja a pártvezető-
séget, hogy hajtsa végre a
lengyel fegyveres erő demok-
ratizálását, helyezze a hadse-
reget a párt és az egész kö-
zösség ellenőrzése alá. A hatá-
rozat hangsúlyozza: "Nem fog-
juk sohasem megengedni,
hogy a fegyvei

WM esm.AJű&imab o közösségtől.*

szervezetei október 22-étn nyil-
vános gyűlést tartottak. A gyű-
lés részvevői élénk vita után
határozatot hoztak, amelyben
örömmel üdvözlik a LBMP
Központi Bizottsága Vili. ülé-
sén megválasztott új vezetősé-
get, élén Wladyslaw Gomulká-
val.

"•Biztosítjuk a pártvezetősé-
get — mondja a határozat —
mindent megteszünk, hogy a
VIIL ülés határozatainak egész
kincsét eljuttassak a katonák

legei közé és a párt, a len-

Erei evéseit a lengyel hadsereg

alakulatai és intézményei, po-
litikai és pár leletének demok-
ratizálására."

"Határozottan szembeszál-
lunh minden olyan kísérlettel,
amely megpróbálja a Iiadsere-
get a néppel, illetve a népet a
hadsereggel szembeállítani*
mtmdja a határozat.

^Felhívunk minden táiborno-
•kot, tisztet, liszthelyettest éa
katonát, szilárdítsák a fegyver-
barátságot a szovjet hadsereg'*

nos megbecsülté alapjait,*
A lengyel belbiztonsági testület

parancsnokságának és türzskarúuak gyűlése
Varsóból jelenti a PAP: A

lengyel belbiztonsági testület
parancsnokságána'k és torzs-
karának, október 22-i gyűlése
kifejezésre juttatta, hogy leí-
1Í esen támogatja a LEMP
Központi Bizottsága VIII. ülé-
sének határoza tai't, az, újonnan
megválasztott Politikai Bizott-
ságot és a Központi Bizottsá-
got. A testület a VIII. ülés
napjaiban állásfoglalásával
bebizonyította, hogy szolidáris
a ,párt haladó irányzatával. A
gyűlésen részt vettek a varsói
üzemek küldöttségei.

Az egybegyűltek viharos
tapssal íogadták Wlodzimierz

amikor kijelentette: »HaíártoN
lan katonai odaadásunkat és
hűségünket fejezzük ki az új
pártvezetőségnek, a megúju-
lási, demokratizálódási éa a
hibákat kijavító irányzat [kép-
viselőinek, hiszen a népnek éa
hős munkásosztályának elfiza-
kíthaiaüan része vagyunk
Határozottan tiltakozunk azok
ellen a próbálkozások ^llen^
amelyekkel éket akarnak
verni a munlcáíiosztály és a
fegyveres erők közé. Katonai
eskünkhöz híven, a néppel
összefonódva teljesítjük a
pártnak és a Lengyel Nép-
köztársaság kormányának mvtir-

dandártábornok szavait, den parancsát.**

A Lengyel Újságíró Szövetség elnökségének
levele a Szovjet Újságíró Szövetséghez

Az elnökség egyidejűleg
meghívja a szovjet sajtó kép-
viselőit, hogy látogassanak el

Varsóból jelenti az MTI:
Mint a P^IP hírügynökség
közli, a Lengyel Üjságíró Szö-
vetség elnöksége október 22-én
levelet intézett a Szovjet Új-
ságíró Szövetséghez, s ebben
helyteleníti a Pravda október
20-i számában megjelent «Szo-
cialistaellenes megnyilvánulá-
sok a lengyel sajtó hasábjain.*
című cikk állításait;

Varsóba széleskörű és közvet-
len eszmecserére. A levél ma-
sclatát a Lengyel Üjságíró Szö-
vetség elnöksége eljuttatta ^
Pravda szerkesztő bizottsága*
hoz is, kérve annak közlését*

Elhalasztották nx f tél elhívd élést Kutas CB társai ttgtyébcn
A pozuaní per vádlottainak egy részét

szabadlábra helyezték
Varsóból jelenti a PAP:

Janus Kulas és hét társa ügyé-
bem, amelyet a poznani vajda-
sági bíróság tárgyal, október
22-én kellett volna ítéletet hir-
detni.

A bíróság azonban tanácsko-
zás után arra az álláspontra
helyezkedett, hagy az eddigi
tárgyaláson még mem került
sor minden bizonyíték ismerte-
tésére, különösen Wladyslaw
Kaczkowski vádlott esetében.
A bíróság, ezért úgy döntött,
hogy folytatja ;árgj'alásl,
merrt további tanúkat akar ki-
Iballgalini.

Stanislaw Hejmowdki a vé-
dőügyvédek nevében arra kér-
te a bíróságot, thogy a vádlot-
takat helyezze szabadlábra. •

Piotr Mos, Pomarnacki vád-
lott ügyvédje külön is kérte
védencének szabadlábra Ihelyo-
íénél, azzal az indokolással,,
agyj űt v á l di

főiskolára jár és mem tud feüw
készülni vizsgáira,

Az ügyész nem emelt kiío*
gást a védelem kérései ellen és
a bíróság döntésére bízta au
ügyet.

A bíróság tanácskozás után
úgy döntött, hogy szabadlábra
helyezi Pomomacki, Majcher
és Blaszyk vádlottakat.

A Lengyel Népköztársaság
ídállamügyészi hivatala el-
rendelte mindazol^nak a vád-
iratoknak felülvizsgálását;
amelyeket a poznani esemé-
nyek soráii történt bűncselek-
mények elkövetői ellen a bíró-
sághoz benyújtottak.

A föállamügyészi hivatal
ugyanekkor1 javaslatot tett a
törvényszéken mindazoknak a
ezernél yeknek a?. Őrizetből való
szabadonbocsatasára, alak-
nem állnak gyilkosság vügy
fosztogatás vádja aJatt,

a 0, ofatofcvf



Műszaki dolgozók problémái egy tervező vállalatnál
Az Építésügyi •Minisztérium

egyik legnagyobb tervezömlc-
zete, az Általános Épületterve-
ző Vállalat. Több mint négy-
száz, főleg műszaki dolgozót:
tervezőmérnököt. technikust,
rajzolót stb. és kevés admi-
nisztratív, kisegítő dolgozót
foglalkoztat. A Központi Ve-
zetőséq határozatát értelmiségi
politikánk néhány kérdésé-
ről ankéton még nem tárgyal-
ta meg a kollektíva, de a ha-
'ározat egyes pontjairól renge-
teg szo esett már a taggyűlé-
sen, megbeszéléseken. Joggal:
hiszen az értelmiségről szóló
határozat elevenbe vág és az
AÉTV dolgozói is bizakodva
várják a haláto/_aíbiil eredő
teendők végrehajtását.

Milyen gondolái okát, sérel-
meket, ügyeket vételt feíszí'/i-
ve az értelmiségi határozat,
miről beszélgetnek a vállalat'
vál? Ezekre a kérdésekre kér-
tünk választ Ttácz Sándortól, a
vállalat párttit-kárálól. Rácz
Sándor na< éve dolgozik az
ÁÉTV-ná!. Ennyi idő alatt
sok mindent átélt és a párttit-
kár, éppen azérí, mert maga
ÍB értelmiségi dolgozó, jobban
rögzítette a dolgozókkal kap-
csolatos túlkapásokat, sérel-
meket bajokat.

yegyük sorra az ügyeket,
amelyek az elmúlt években
sok vihart kavartak, sok se-
bet ejtettek.

Kádermunka
— A káder munkára —

amely 1952-ig igen alacsony

nel nagyobb inertekben ;s.
műszaki fejlesztési problé-
mákkal, új megoldáfiokkal,
de a számtalan rendelet és a
soliszor egymásnak ellentmon-
dó előírások igen sok aka-
dályt gördítenek az útba. Igen
sokszor előfordult, hogy be-
tervezték olyan anyagok fel-
használását is. amelyek a
népgazdasági tervekben ugyan
szerepeltek, de a valóságban
nem léteztek, vagy a terv el-
készültekor derült kir hogy
gyártásukat időközben meg-
szüntették, vagy alkalmazásu-
kat megtiltották.

— A dolgozók kezdeménye-
zésében rendkívüli gátat je-
lent az újítási rendelet, vala-
mint a nagynehezem újításnak
elfogadott, tervezői munkáért
.iára újítási díjak kifizetése
körüli huzavona, vagy az újí-
tások Irifizetésének megtaga-
dása. Konkrét példa: Az úgy-
nevezett GKT-fÖdém esete,
amelynél az újítóknak járó
újítási díjat az Éptésűgyi Mi-
nisztérium nem fizette ki.

Bérezés
— A műszaki dolgozók bé-

rezése, jelenlegi formájában
nem kielégítő, nem felel meg a
szocialista bérezés elveinek
azért, mert a több — mennyisé-
gileg is több — és magasabb-
rendű szellemi munka, ellenér-
tékét nem kaphatják meg a
tervező irodai dolgozók, de
nem kielégítő azért sem, mert
a lakás, az ellátás, általában
a létfenntartási költségekre

ét az,
tán is rányomta bélye-

hogy a szervszöbizott*

szolgáló összegeken i'elül a ru-
házkodás és a kuUúr igények
kielégítésére a tervezőirodái
dolgozók általában nem gon-
dc Ihatnak.

— Az értelmiség megnöve-
ltedéit igényei mindenekelőtt
arra irányúinak, hogy a ház-
tartási gondok csökkenjenek.
Nem utolsósorban szeretnék,
ha egy keresetből is el tudnák
tartani családjukat, hogy így
az anya a gyermeke]; nevelé-
sében tudná magát hasznosí-
tani, mert a két-három gyer-
mekes családnál ez nem kis
gondot okoz. Szeretnének
többet járni színházba, hang-
versenyre, könyveket, folyó-
iratokat vásárom:, jobban ru-
házkodni. Nem Titka jelenség
az sem. hogy egy-egy műszaki
dolgozónak a szellemi munká-
hoz annyira szükséges üdülési
lehetőséget sem tudja megsze~
rezni. Mások külön-bözö fiáz-
tasrtási gépeket szeretnének
venni az otthona munka meg-
könnyítésére. Tehát igen szé-
les skáláról beszélhetünk, de
mindegyik alapja az anyagi le-
hetőségek biztosítása olyan
bérrendszer bevezetésével,
amely a végzett munka ará-
nyában részesítené a műszaki
dolgozókat a nemsefi jövede-
lemből.

Egy kilométer
gyaloglására 25fillér

— A bérezéshez tartozik egy
régi panasz. anelyen a mi-
nisztérium igyekezett segíteni,
de mégsem oldotta meg. Ez a

tervezők különös kilométer- |
pénze. Ha a tervezd vonaton j
utazik vidékre, az Építésügyi j
Minisztérium engedélyezi <tz ,
autátaxi használatot. Ezzel az |
engedéllyel azonban nem sok-
ra mennek a műszakiak, hi- |
szén vidéken csait a városok-
ban találnának üres taxit, ha
volna, mert a valóságban
nincs, Másrészt faluba és
terepre úgy sem viszi ki őket.
mert a sofőr nem vállalja, ki
tudja hányszor generálozott
és az agonizálás határán levő
kocsijával. Mit tesz ilyenkor
a mérnök? Az -apostolok lo-
vához- folyamodik, gyalog
nekivág, ötven-hatvan éves
ernberek gyalogolnak tíz-
húsz kilómé tereket, mert a
feladatot el kell végezni...
És ezért a fárasztó munfcáéct
az Építésügyi Minisztérium
határozata alapján kilométe-
renként 25, azaz huszonöt fil-
lért fizetnek ki nefciJc. »Vajon
meddig lesz még érvényben
ez a lealázó dotálás?* — kérde-
zik a műszaki dolgozók —
folytatja Rácz Sándor.

*

Ezek a problémák, gondok
foglalkoztatják az Általános
Épülettervező Vállalat dolgo-
zóit. Varrnak behegedt sebek
Is, nyomuk itt-ott még látszik
és a sebek még sajognak is;

Legnagyobb tervező vállala-
taink egyikénél a műszaki ér-
telmiségi dolgozók várják a
KV határozata minél szélesebb
mérvű átültetését a gyakorlati
életbe. Elismerik, már eddig is

•téntek jelenlös lépések, de
várják a folytatását is.

Víg István

Külpolitikai híranyaguni, folytatása a 5. oídtttréf
Hruscsov fogadta

az olasz közéleti férfiak küldöttségét
Moszkvából jelenti a TASZSZ: tartózkodó olasz közéleti k i *

Hruscsov október 22-én fo-
gadta a szovjet békebizoítság
meghívására a Szovjetunióban

döttséget. A beszélgetés mint-
egy három, óra hosszat tartott*

Megkezdődlek
kormány küldött

Moszkvából jelenti a TASZSZ:
A Kremlben kedden megkez-
dődtek a szovjet,—belga kor-
mányküldöttség tárgyalásai,
megtartották az első ülést.

A tárgyalásokon szovjet
részről Biílganyiii, a Minisz-
tertanács elnöke, MiJtojmi, a
Minisztertanács első' elnökhe-
lyettese és Sepilov külügymi-
niszter vett részt. Belga rész-
ről a tárgyalásokon Van
Acker miniszterelnök. Spaak
külügyminiszter. Louis :
Scheyven, a külügyminiszté-»

szovj et—belga
ség tárgyalásai
ríurn főtitkára. Vicomt Ofcer
de Thiesy. a küUteresIkedeJirrri
minisztérium adminisztratív
főigazgatója, valamint Walfcar
Loridan moszkvai belga nagy-
követ

A tárgyalásokon eeeimecse-
rétre került sor a két ország
gazdiasági és kulturális kap-
csolatai fejlesztéséről, vala-
mint a szovjet—belga légifor-
galom megteremtéséről. A tár-
gyalások baráti őszinteség és
kölcsönös megértés &zel?#4né-
ben fotvtak le.

A román kormány- és uártkiildö'tfségc
! hatnapos körutazásra iuduBt Jugo&zEúYÍflRr'fH

román vendégek beutazz:'!-;
Horvátországot és SzJovéria:
majd azután Brionl ban r:i i; i
tatják megbeszéléseiket a

határozatot hozott a ter-
vezőintézetek politikai Összeté-
telének megjavítására és a mi-
nisztérium személyzeti osztá-
lyai — függetlenül az emberek
munkájától — keretszámokat
adtak ki a vállalatok részére.
Kötelezőleg írták elő meghatá-
rozott létszámú műszaki vagy
egyéb munkavállali
sát. tgy például elbocsátásra
került a vállalattól Hendnch
Ei-vim iTOdavezetőthelycttes,
igen kiváló miiszaki dolgozó,
mert lakása az osztrák h
se a helníséaeivcl szomsí
rolt. 1950-ben Ielar.to2i.atl.ak az
Általános Épülettervező Válla-
la t egyi k cso port ve ze tőjét,
•aaért, anert a csoport által ter-
vezett és oí helyen megépült
teljeson awmos épület; közül
aa egyiknél egy nbl-a-kosztó
pillér — mint később kiderült
— kivitelezési hiba folytán,
megrepedt. Ezért sa illetőt 42
napig tartották vizsgálati fog-
ságban. Az igazság kedvéért
meg iíéü mondani, hogy a cso-
portvezetőt közvetlenül az
eset titán rehabilitálták —
moiudja Rácz Sándor.

— Az ii,yen esetek sok. bi-
zalmatlanságot szültek a dolfio-
•röfe körében, fózi a bizalmat-
lanságot nem csökkentette az
sem. hogy sajnos, többször
ígértüniz a műszakiaknak
olyan előnyöket, amelyek nem
valósultak meg. Megtörtént
például, hogy vállalatunk
egyik csoportjának egy idegen
tárca szervei jutalmat' Ígértek
egy munka elvégzésére, és
amikor a feltételeket teljesít-
ve, a munka elkészült, az
retet nem tfíTtottóJc be, mi
tárca egyik Jníniszlerhelyet-

tese ej>yiv;e.nien keresztül húz-
ta a jukilmazési javaslatot.

— Egyik dolgozónk. Szent-
péteryné, 1953 februárban ke-
i-ült a vállalathoz. Anyagában,
többek között az állt. hogy

Panasznapból ötletnap
Egy tanácstagi beszámoló tapasztalatai

Emuk
mólónak

tanácstagi beszá-
képe semmiben

sem különbözik akármelyik
korábbiétól. Amint azonban
későbbiekből kiderül, tortol-
mában elütött minden eddigi-
től.

A XIII. kerület 11. körzeté-
bein a tanácstag azzal kezdi,
hogy beszámol arról, az új po-
litikai légkör hogyan hat ki
tanácsok munkájára. Elmond-
ia. hogy a tanácstagok a
u;óbbi tanácsülésen már élén-
kebb és érdeklórióbb hangú-
iáiban, szabadabb légkörben
éltek a javaslat levés, a bírá-
lat és az interpelláció jogával.
Akik eddig úgy képzelteik el a
tanácsot, mintha felad;
csak IKV-ügyekre korlátozód-
nának, most világosan látják,
hogy a tanács, a tanácstag fel-
adata sokkal nagyobb és sok-
rétűbb ennél. Feladata az
egész kerület fejlesztése és a
lakosság életszínvonalának
emelésén való munkálkodás. A
tanácstagi beszámoló a meg-
szokott panasznapból Öivende-
íes módon ötletnappá vált. Az-
'lött a hozzászólások 90 száza-

lékát IKV-ügyek lettek ki.
Természetesen most is volt
lyesTniről szó beiven, de nem
YÍ dominált — a köz ügyei

kisebbségbe szorították az
egyénieket. Az összejövetel
szabályos tanácskozás jellegét
öltötte, öntudatos, a közügye-
kért felelősséget érző emberek
vitájává vált.

Séma, amiiiek őrülni kuli

együtt él egy volt horthysta
katonatiszttel. Kiderült, hogy
Szentpéteryné a jiával lakott,
aki a néphadsereg tisztje volt.
Hozzá kell még tenni azt is.
bogy mái- előző munkahelyén
ígéretet tettek Szentnél ei/yné-
nok, (hogy ezt. a valóságnak
meg nem felel? -igazolást«
anyagából kiveszik, de ez nem
történt meg. A személyzeti
osztályon igen sok információt
szereztek be a múltban ház-
bizalmiaktól, házmesterektől,
vagy a szomszédoktól és fgy a
dolgozók sorsa nem egyszer
ezek, vagy más személyek jó-,
vagy rosszindulatától függött.

Műszaki fejlesztés
—- Műszaki dolgozóink szi^r

Talán furcsán hangzik, de
„ . ismerkedni kezdtünk itt egy

I újfajta sematizmussal — arai-
nek a rosszemlékű régivel
szemiben örülni kell. amit.
éleszteni és táplálni kell. A
-séma- ugyanis ez: a felszó-
laló kezdi az ajtó vagy ablak,
vagy fürdőszoba tűrhetetlen
állapotával s ígérgetések he-
lyett tetteket követel. Folytat-
ja azzal, hogy előlegezi
zalmat az új intézkedéseknek,
32 IKV átszervezésének, s sze-
mély szerint a leváltott ház-
kezelömő helyére került új al-
kalmazottnak. És befejezi a
köz dolgainak őszinte, élessze-
mfi vizsgálatával és bíráLalá-
val. aminek a csattanója ja-
vaslat.

A beszámoló légköre szórí
bírja az embereket — s mind-
járt kiderül, milyen éles az
emberek szeme, mi minden
••apróságra-" kiterjed :-i figyel-
me. Laky Mátyás százados a
Hegedűs Gyula utca 11-ben la-
kik, de a Váci úton járva ész-
reveszi, hogy éppen a csecse-
mőnondozó előtt legrosszabb a
Jíírdö. Székely Sándor nyug-
díjas örömmel üdvözli a Sziget
utcai orvosi rendelőt, de kifo-
gásolja a várós/ote szűk vol-
tát, s mindjárt megoldást ki*

nál. Szóbakerül, hogy az utca
"•kirakodóvásárrá-" alacsonyo-
áik, meg hogy mit művelnek
például a Szent István kör-
úton a volt Glasner-íéle pék-
ség előtt. Megfelelő műszaki
felkészültség hiányában a pa-
razsat az utcán tárolják és
fojtják. Az emeletmagasságba
csapó füst és pernye ellepi az
egész környéket s széngázzal
fertőzi meg a levegői.

Tiszfiisáy. 1KV. közlekedés
Az embe-i-clcnek fáj a >-Tisa-

ta Budapest- akció iáUialö ha-
tástalansága, p. ma sokkal sür-
getőbb Lürrlmetlcnsíggel. szi-

Szó szót követ, ötlet ötletet
szül. Zombori szavaihoz Zema-
nekné hozzáfűzi, hogy a Keleti
és a Nyugati között sem kielé-
gítően megoldott a közlekedés.
Helytelen volt megszüntetni a
46-os villamost. Azon 50 kUós
csomagot is lehetett vinni —
a trolibusz erre nem alkalmas,
a kalauz nem is engedi. Taxi-
ra pedig nincs mindenkinek
pénze. Szerinte vissza kellene
állítani a 46-ost. Ami pedig a
tisztaságot illeti, íi pénzbíi
ságga] büntetné a megrögzött
szemet előkel.

Üjszeríi sorsjáték
Ekkor feláll Furía László

Belgrádból jelenti a Tanjug:
A román kormány- és párt-
küldöttség kedden magasrangú
jugoszláv funkcionáriusok kí-
séretében Ji«tn<ipo.<! körutazás-p

indult Jugoszláviában, A jugoszláv államférfiakkal.

Eisenhower válasza Bulganyinnak
Stevensnn nyilaiko»:a(o

Washingtonból jelenti az 1 Eisenhower a továbbiakban

-kínos magánügyünknek* szá-
miiott. Ki is (mondják: szé-
gyellik a külföldiek előtt, hogy
Európa egyik legszebb fővá-
rosát, büszkeségünket piszkos
köntösiben ismerik meg. Most,
amikor idegenforgalmunk
napról-napra nö, utcáink. há-
zaink üsztátalansága már
nemcsak az egészséges eszté-
tikai érzéket, de a hazafias ér-
zést is sérti, s kérdezik: miért
nem veszi ezt komolyan kézbe
C- Hazafias Népfront?

Katona József utca 6-ból
Zombori Ferenc gyárimunkás
egymaga három javaslatot
tett. Kern hajlandó a tisztaság
ügyét a Köztiszl-a:
kizárólagos felelős
pesítési kérdéssé

keménye,
kelj vizsgálni

sági Hivatal
ségévé s gé-
leszíikiteni.
hogy meg '
utcaseprők

bérezését is, de első sorba he-
lyezi 'az Öntudat felkeltését

társadalmi, >~népfruntos.«
feladat] és a nevelésit. Java-
solja, hogy a pedagógusok fog-
lalkozzanak a tisztasággal, ne-
velő tevékenységük rendsze-
resen tartsa felszínen ezt c
problémát.

ötlete van. Általános, helyeslő
derültség és nyíltszíni táp
közepette elmondja, hogy mi-
lyen ravaszságon spekulál.
Régóla töri a fejét a2on, ho-
gyan lehetne az emberekel
anyagilag érdekeltté tenni a
tisztaság megőrzésében. Mit
kellene csinálni, bogy az em-
berek ne eldobálják, hanem
összegyűjtsék a villamosjegye-
ket (Derültség.) Furia bácsi
folytatja:

— Hál kérem, megtaláltam
a megoldást. Ugyebár, minden
villamosjegy számozva van.
Ugyebár, úgy, mint a sorsjegy.
Nohál, legyen sorsjegy min-
den villamosjegy, akkor nem-
hogy eldobálják, de még az el-
szórta! is felszedik! És a villa-
mnstánsaság tudomisén minden
hónapban, vagy három hónap-
ban sorsoljon ki rá ajándék-
tárgyakat. A lottó tizedébe ke-
rülne, mint a takarítás, az em-
bereket pedig rászoktatná a

Vidám, dörgö teps fogadta
nz eleven ötie.teL. Persze, an-
nak, hogy mennyire megvaló-
sítható, a hozzáértőbb illeté-

megmondhatól. de

MTI: James Hagerty, a Fehér
Ház sajtótitkára az amerikai
sajtó képviselőivel közölte
Eisenhower elnök levelének
szövegét, amellyel Bulganyin-
nak, a szovjet Minisztertanács
elnökének hozzá intézett leve-
lére válaszolt.

Eisenhower válaszlevelében
azt állítja, hogy Bulganyin le-
vele -beavatkozás az Egyesüli
Államok belügyeibe, mivel bi-
zonyos prominens amerikai
személyek felfogását támaszt-
ja alá és a választási hadjárat
kellős közepén hozták nyilvá-
nossagra". (Stevenson, Eisen-
hower ellenfele a novemberi
elnökválasztásokon ugyanis BZ
atom- és hidrogénfegyver-
kísérletek betiltását követelte.
Szer Jc.)

Az amerikai elnök levelében
azt is hangoztatta, hogy Bul-
fíanyinnak Dullesre vonatkozó
bíráló megjegyzését "magára
nézve is sértőnek Lartia«.

hozzáteszi, még mindig reméli,
hogy ^a közvetlen érintkezés
közte. valamint Bulganyiii
között a béke ügyét szolgai-
hatja*. Az elnök szerint azon-
ban ahhoz, hogy a fegyverke-
zési verseny leállítása és az
atomkísérletek betiltása haté-
kony legyen, "-elengedhetetle-
nül szükséges a felügyelet
és az ellenőrzés*".

Stevenson, a Demokrata
Párt elnökjelöltje nyilatkozott
a Bulganyin—Eísenhotcer-le-
vélváltásról. A többi között azt
mondotta, osztja Eisenhower
nézetét abban, hogy Bulganyiv.
legutóbbi felhívása az atom-
fegyver-kísérletek megszünte-
tésére -beavatkozás Amerika
belügyeibe". '

Stevenson mindamellett
hangsúlyozza, hogy *̂ azoruml
és részletesen meg kellene
vizsgálni Bulganyin iavaela*
tát

iHefférlcozett New York-ha
az elnökválasztásokat tanulmányozó

szovjet knEdötteég
Yorkból jelenti a pülótéren rövid fiajtónyilataa>«

"" zatot adott. Köszönetet mon-
dott a meghívásért, és a szov-
jet küldöttek csoportjának azt
a kívánságát fejezte ki, hogy
megismerkedhessek a váJasz-
tásokban részt vevő lakosság
különböző rétegeinek képvise-
lőivea és baráti kapcsolatdfcat
teremthessen velük;

A szovjet küldöttek a i

TASZSZ: Úton Washington
felé hétfőn New Yorkba érke-
zett Szotovjov, a Legfelső Ta-
nács küldötte, a Szovjet Szak-
szervezetek Központi Tanácsá-
nak elnökhelyettese. Kudrjatv-
cev újságíró, az Izvesztyija
szerkesztő bizottságának tagja
és" Rubiiistein, a gazdasági tu-
dományok doktora, akik ame-
rikai meghívásra tanulmá-
nyozzák majd a
nökválas irtási ka'

jelenlegi el-

Szolovjov a New York-i re-

Jjtö
képviselőivel folytatott beszél-
getésük ulán repülőgépen foly*
látták útjukat Washingtoniba:

4 francia légierő feltartóztatta
az Algériai Fclszahndílási Front

rezetőit Tuniszba szállító repfilőgépet
Párizsból jelenti az MTI:

Keddre virradóra került Pá-
rizsban nyilvánosságra az a
hír, hogy a francia légierő a
Földközi-tenger felett feltar-
tóztatta azt a repülőgépet,
amelyen a?. Algériai FeJsza-
baditádi Fro-nl öl vezetője uta-
zott Tunisz felé. hogy
részt vegyen V. Mohammed

":kői szultán és Burgiba.

Második javaslata: az In- ]
gatlankezstö Vállalat függesz-t ™*8* az ötlet érdekéé.
sze ki minden házban felada- szándék mindenképp becsüle-
'ainak tömör összefoglalását. ! tes. A segítő szándék pedig a

, , - , , , . J 1 - . I • bizalom szülötte. Annál sajná-
A harmadik közérdekű ja- í a t o s a b b - h o g v _ m í n t u t o b b

vas at meg érdekesebb es fi- k j d e r Q l t _ ^ u r i a b á c s i j a_gyelemre méltóbb, érzik ra]ta , v a s I a t á t hónavakkal ezelőtt
D külföldön járt turisták haza- | u . , . ; : 1 ] 4 . . „ . , „ _ ,_, , r ihozott tapasztalata. Minden

vonall-al vaninak összekötve. |
Nálunk a Keleti-pályaudvartól
a Déli-pályaudvar csak két-
szeri átszállással közelíthető
meg. Nem megoldhatatlan —
miért nem oldják meg? Ehhez
fűi:te hozzá Zombori Ferenc,
hogy a közönség a villamosé-
nál kevésbé ismeri az autó-
buszok útvonalait, s javasol-
ja: vegyük át a prágai tapasz-
talatot. A villamos, de különö-
sen az autóbusz-megállóknál
helyezzenek el kis zománc-
táblát, amely feltünteti az ille-
tő megálló után következő
megállóhelyeket.

laszra sem méltatták. Nagyon.

a bürokratikus közöny, a sem-
mibevevő r-idegseg bűnnel ér

Bizonyain sok beszámoló ta-
nácstaginak volt hasonló ta-
pasztalata mostanában, s mun-
kájukban minden bizonnyal
sokan le is vonják belőle a
szükséges következtetést: ne
tegyük többé kockára a nép
éledő bizalmát, a becsületes
emberek jószándékát. Szeres-
sük, becsüljük jobbam a népet

nem szóval,

tották a rendőrség állambiz-
tonsági szolgálatának fogházá-
ba.

Az Algériai Felszabadítási
Front vezetői őrizetbe vételé-
nek hírére Burgiba tuniszi mi-
niszterelnök magához kérette
Franciaország tuniszi nagykö-
vetét ás közölte vele: az őri-
zetbe vétel azzal a veszéllyel
jár, hogy egész Bszak-Afriká-

•yveres erőpróbára ke-
A francia légierő a repülőgé- i ' " ' " e t . s0.r F™cUzországgal. A

pet az Algír közelében levő j f^f21 . i t o I ^any elhatározta.
Maison-Blanclh repülőtéren le- , ..=- ...
szállásra bírta. A gép az Air- | * i -?•;
Atlas repülőtársaság repülögé- r p [ s z n m m r !

pe, legénysége franciákból áll.
A géppisztollyal felfegyver-

zett rendőrök belhatolfak a re- j
pülőgépbe és megbilincselték \
az algériai vezetőket. A gép ;
utasainak meglepetése mijei

m a r o k k ó i s z u l t á n é s Burgiba. r , \
t u n i s z i m i n i s z t e r e l n ö k m e g b t s £*"' ]™g

fízéléseim I feg
A francia légierő a repülőgé- ! ™[het s

felszólította washingtoni és
londoni nagykövetét, hívják
fel Amerika és Anglia körmé-
nek őrizetbe vétele után kelet-
kezett helvzetre.

volt, mert az utolsó percig
nem tudtá-k. hogy a pilóta elté-
rítette útiéról a repülőgépet.

Négy perccel a gép leszállá-
sa utón az öt foglyot elszálli-

Az Algériai Felszabadítás]
Front vezetői őrizetbe vételé-
nek hnie tuniszi és marokkói
vezető körökben megdöbbenést,
keltett.

X francia kormány bejelentette
a Marokkóval folvlntlott tárgyalások

felfüggesztésétPárizsból jelenti az MTI: A
francia kormány bejelentette,
felfüggesztették a Marokkóval
a két ország jövőbeni kapcso-
latairól folytatott tárgyaláso-
kat. A bejelentés megállapítja,
a kormányt elhatározására «a

marokkói hatóságoknak az a
magatartása vezette, amelyet
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A HETVENÖTÉVES PICASSO

. lOOI-be i t Maiagában szüle-
I U U I l e l l a p j . a spanyol

niák
zetö det

ebo
mon ak aa.

n l P as a e
iát &z emberié-

Senség, az embei a
gédiája. Ez a ko n e
a relativitás elmeidet, ií*jte'
te me" az atomhítsadás titkai
Ü en elk •n o
tak, a régi világ retso^et
nok és események zuh;
mélységeikbe és elszabadult a
mitológia Minotaurosza — Pi-
casso legtöbbet használt jel-
képe —, iszonyú szörnypolá-
ÖÍWBI szembe került Theseus-
szál. s lasssn derengeni kez-
dett a lidérenyomásos álom
másik felén efíy új világ új
rendszerbe fogott kontúrja.
Peflefcte ott lengenek Picnsso

színei, íij ritmusai PS
ott lebeg béfeegaiamb-

fehér szárnyat

ení <S£ hát abban «
fttúvészbeni, aki válas-zohii

s knr j •ugiialaníló kérdé-
Ka az, eki &gy össae-

omflo és újjáiszületai alaairó vi-
liág gyökerét fogja meg, jel-
képeket, új ezín- és vonal-
pesidsaert, íér- és ícrmarne'gol-
dáflt kenés, hogy rádöbbentse
•vHŰamannyiünket: micsoda po-
Eroil lidércnyomások és micso-
da árkádiai vágyálmok tenge-
rén hányikolóduTík? Ez a meg-
döbibeníő, képzeletet és tuda-
tot izgatamlba hozó szín- és fnr-
nalátó mű vasa korimte lelki-
ismerete, aseniális láínolca. aki
a Mimolaurosz szörnyét veti--
ve elénk, kényszeríteni akar
bemnüTiiket, hogy m tnden
enönlílkei pröbá'ijLfk ma^jmííat
kiszakítani az em-berleiensé-
gök útveszióibíil. hogy felépít-
hessük, rendszerbe iosialhas-
su!k az atomerővel isazgaiott
t'ij világot, valiarnormyiünli'nr'lí
boldogító álmát és illúziója!".

S már moft mikínt omoí-
fcedeLí idáig Picasso?

műtörténet la-
•vcziélc ki
•mcn. A Cm

wlegeuii kezd, .
i föl és

.ul érzékem ységé-

görög mi-
teliíet vidító világát

]galja. Tizenkilenc éves
ban Párizst választja ha-
1, Párizst, a »szép ámu-

1 szent városát", ahol Cé-
e még él, Toulouse- La ut-
al kohold vonó kúrán ejjy
cai szobában veti papírra

eieiból a Cirkusz briliáns
so ozalát K a Montmartre és a
Montpanniasse kávéházaiban a

ilág műiden részéből össze-
sodródo! t ir>ű\"észeket eey
bomló és születő új világ lá-

•gtalanílja. Kísérle-
Céz; forma és

tér i'ij rendjét keresi,
mában egész sereg fiatal jár.
Min!. Andrc Lhote mondta:
••'kezdetben vala Cézanne^'.
Tjrye-keznek a ddfcgok és élőlé-
nyek ósi rendsíierét feltárni,
megkeresni a csontvázak és
puha izma'; hozott az ősi kris-
tú 1 yrends-íerl, a tengelyeikéi,
amelyek mért*™ szabályok
saerint kapcsolják egybe a for-
máikat: Tgy szülétek meg a ku-
bizrmis, megdöbbentő és riasz-
tó, s az elmélkedésre alkal-
nialian nézőből gúny-kacajt fa-
ikasztó lííséirlele. Picasso zse-
nije megérti a keresők szán-
dékát, s robusztus erejével
élére áll a kicsúfoltaikaiak. 0
desz a vezér, a szikrázó, acélos
penge, amely újra fogaimas-
7,!\,
daniva.lő;

>\'ább viszi Cézáraié mon-
, de túl ia lép raj-

ta. s tud.ia, hogy mind'
kísérlet, az eszközök keresése.
Izzóan szenvedélyes spanyol
temperament urnával hű ma-
radt Önmagához; nagy spanyol
őf>e. Goya, hagyományait kö-

ve, nem vci/ileite szem
elől. hogv a lé:1 és a forma ú.i
rendszerével új világot kell

"emie. Amikor a régit bonl-
irániávai és szkepszissel.

:i sáncolja magát a teorcLi-
ak műhelymunkájába, min-

Ű2 élet című vásznán példáu"
Poussin idilli klasszicizmusa
sugárzik át a geometriai for-
mákba Lórt lenge alakjai!!, a
szimmetrikus és hawnonikuis
•kompozíció egyensúlyában.

Az orvosok
inagánprakszisáról

Soksz : érte í i vad, hogy

dig talál módot aira, hogy vá-
Xaszcljon, ahogy ma monda-
nák, az embert, foglalkoztató
időszerű kérdésekre. Válaszol,
sokszor a realitás közvetlen-
Bégével, az ingres-i értetemben
vett klasszicizmus puha finom-
ságával, gyöngéden, a kiegyen-g g
súlyozott s

gy
s formahannó-

niák szépségeivel. Ez Picassc.
Míg egyik keze keres, a má-
silakal játszik és gyönyörtköd-
tet. Az egyik szeme vizsgál és
kételkedik, a másik derűvel,
kajánul, szinte önmagán is mo-
solyogva, már látja a célt.
amely Télé elindul: az új ho-
rizoniok felett lebegő béke.p{a-
lambot. Tud lidércnyomásos
álmokkal riasztani, mint az
1937-es Guewiicó-val, amely-
bon a második világháború
iszonyatát, s később ennek
egyenes folytatását, a haláltá-
borok embertelenségét elsőnek
harsantja fed a miche-langelói
Utolsó ítélet döbbenetes ere-
jével:

I eguLóbbi nagy művének, 100
** Biégyzetméleree Háború és

béke című kompozíciójának
nagy tablóján, de már előzőiéi;
is klasszikus szépségek loonáit
és alakjait hozza elénk a Mi-
aiotouruss7iaJ, az embertelem-
ség szézfej ű szörnyetegével
gyürköző embert lükröao mű-
vészetében. Tisztán feldereng
elübte az új viiág látomása.
Néha fanyar, 'humoros iriosoly-
lyal, majd ismét drámai szen-
vedéllyel, vagy a
vsélén állítja szembe az em-
ber torzát az ember igazabb
]énycvel. Űj mitológiát terem-
tett Szinte pprsaiflázsként kél
életre nála az Olimposz, mint-
ha a jazzdobok és szaxofonok
hangszerelésével költené át
egész homerosi világot. Szép

! gl c poén vál togatj a ldfej e-
zési módjait. A műtörténet
korszakokra is oszlottá mű-
ködését, amelyet — s ez tán
a legtöbb, amit elérhetett —
egy szóval úgy jellemezhet:
picassizmui. S a nagy lázadó,
a formabontó, a formákkal
játszó, kísérletező mester mű-
vészeié ennek ellenére — vagy
inkább: éppen ezért — szoro-
san bele van ágyazva az euró-
pid szellem, az európai művé-
szet hagyományaiba.

C ppen Picasso életművével
L kapcsolatban vetődik fel

igen élesen a hagyományok és
a í-ealizmus fogalmának úi,iá-
ér tétele - •
nya, te-i
lágsze ml életünket,
síink rendszei'ét.
faíta viláqképiLnJiet s kérdés,
ha a művész ma a reális ábrá-
zolásra vállalkozik, vajon nem
a Picasso nyelvén és vonalai-
val kell-e a kifejezést keres-
nie? A-haladó képzőművészet

I él a kubizmus eredményeivel
c Piraswi kísérlietéiiek tanul-

p áramlanaJi már a?,
egyetemes képzőművészet vér-
keringésében.

Bizonyos az, hogy ma még
éles tömegek — s különösen

nálunk, az utóbbi évek művé-
szi nevelése, s a beldegzett
régi szemlélet folytán, értetle-
nül állnak Picasso látomásai-
val, kísérletével, eredményé-
vel szemben, de kétségtelen,
hogy a fiatalság szomjas kí-
váncsisággal látni, érteni
élvezni akarja a nálunk oly

Karunk tudonm-
:hnikája átformálta vi-

megváltaz-

LÖlcsöt** és

az elhallgatás körülötte takart.
Időszerű lenne tehát, hogy
első lépésként a camnes-i film-
fesztiválom bam-jtetott Picasso
misztériuma című dakurnen-
tnmJiJrnet nálunk is vetítsék
ezzel is aüíalmad; teremtve arra
hogy a zseniális életmű meg-
ismerése minél több ember I
számára elérhetővé váljék.

„Az orvosi ellátás hiánycikk"
— ezt mondta nekem a
tapasztalt orvos, akivel a ma-
gánprakszis problémáiról bc-

•• sttem. Nem ő vx>\i
első orvos, aki ezt

mondta. S (ha e kurta meg-
álla.pltás természetesen nem is
fejezi ki a teljes igazságot, né-
hány olyan gondolat kétségte-
lenül sűrűsödik benne, ame-
lyekből le kell vonni az aktuá-
lis következtetést.

Miért lett az orvosi ellátás
y.1?* Azért, inert ál-

lami betegellátásunk színvo-
nala a túlterhelés, a zsúfoltság,
a felszerelés és berendezések
hiányos volta miatt sok kiván-

ivalót hagy maga után. Bér
állandóan növeltük az egész-
ségügyi ellátás iránti igénye-
ket, nem növeltük megfelelően

. kielégítésükre szolgáló egész-
ségügyi intézmények sZ'ámát és
színvonalát. A biztosítottak
száimáaiak emelkedése követ-
keztében ma az a helyzet, hogy
egy beteg kezelésére kevesebb
ideje jut &?. orvosnak, mint
1948-ban jutott. A belső be-
rendezés, felszerelés és aa
!gés2ségügyi személyzet ssáma

sem líiejégttő.
Ám a problémának van más

oldala is, érdemes ezt is meg-
ejmlítesnt Az ország lakosainak
60 százaiéin SZTK-vonalon
biztosított, tehát ingyenes
egészségügyi ellátásban része-
sül, de 40 százaléka —> elsősor-
ban a nem szocialista ezektor-
lio?: tartozó falusi lakosság —
nem biztosított, ők csak úgy
juthatnak orvosi kezclédhez, ha
megfizetik.

Ha valamelyik orvos a
felszabadulást követő első
évek-ben feltette a kérdést:
lesz a magánprakszissal a szo-
cializmusban, a leggyakoribb
válasz így nangzoLt: a szocia-
lista egészségügy alapelveiből
következik, Iiogy mindenki szá-
mára elérhető magas színvona-
lú ellátást biztosítunk, még pe-
dig ingyenesen. Mindenki
gyen meglkapja majd a szüksé-
ges legjobb orvosi ellátást. S
nem lesz senki, aki fizetni fog
azért, amit ingyen is megüíap.
Az orvosokat pedig megbecsült
társadalmi helyzetüknek meg-
felelő" fizetés kárpótolja majd
a SOJESZOT lealázó, az Igazán jó
orvosi munkát gyakorta aka-
dályozó magángyakorlat b;
zonytalan iövodelméért. Ami-
lyen rnértéítben ímegvalósulnailí.

íeltételelr, olyan mértékben
é l a magán-

N A P L 0
A leningTátü Ermitázsban

kiííUítás nyílt a XIX. század
francia festőművészeinek al-
faotásaából.

a
A New York-i Modern Mű-

vészeti Múzeum meghívására
Lebegyev, ez Állami Treiye,-
kov Képtár 'igazgatója és Za-
moskin, a Puskin Képzőmű-
vészeti Múzeum igazgatója
New Yorkba utazott.

A
Paganini hegedűjén játszott

a genovai nemzetközi hegedű-
verseny záróünnepségen Pauk
György, »!•> tudvalevőleg Ge-
rartl Poulcl-lel együtt a ver-
srny liiirommillió lírás első dí-
ját nyci-te cl. A húszeves ma-
gyar hegedűművész, aki most
végzi utolsó évét a Zeneművé-
szeti Főiskolán, meghívást ka-
pott Olaszországba, jövő évben

| pedig- vonósnégyesével együtt
| hathetes hanevcr.senykörutat
| tesz az Egyesült Allamokban.

3
Melles Károly az osztrák

rádii'i meghivású-ra Bécsbe ér-
kezett, ahol a hírneves bécsi
szimfonikus zenekart fogja vé-
ré nyelni.

y p
jutalmazó nemzetközi Kalin-
SH-dijat, melyet az UNESCO
mkiden évben kioszt, 1056-ban
George Gai ' professzor-nűk.
. bould-eri (Egyesült Allamok)

ii'ado-e-gyetorn tanárának

ség érkezik
t k i t i B

űvész-küldött-
Berlinbe, aholg

egtekinti Bertold Brecht Ku-
rázsi anyö és fiai című szín-
niiívct, melyet Budapesten is
bcmiitaüiaJc.

D
Autögarázz&á, alakítják árt a

Theater an der Wien-t, az oszt-
rák főváros történelmi -neve-
zetességü opera- és operetí-

i á á

Lemezfelvételek készültek a
Liszt-verseny győzteseinek
műsorszámairól. A Liszt-ver-
seny négy legkitűnőbb művé-
szével felvett mikrobarázdíU
lemezeket 1957 első negyedé-
ben hozzák toréra! ómba.

Kedden délben a Csehszlo-
vák Kultúra helyiségében (VI.,
Sztálin út 21) "Emberek és ál-
latok" cimviel kiállítás nyílt
Jen Kodét és Vincene Viv^ler
csehszlovák szobrászművészek
c-lkolásaiból.

€
Liszt-emléTtün népséget ren-

deznek novemberben Szeic-
wái^on, Liszt Ferenc szek-
s-ZFu-di hangve:scn yenek 110
évies é^ordülój á-nak emiékére.

A koreai irókongrpsszua el-
határozta, hogy levélben for-
dul a dél-leoreai írókhoz és
kritikusokhoz, hogy megszer-
vezzék velük a könyv- és ta-
•pasz&a fat cse ré t.

ielerészben elpusztult
éé

enyészik el majd
prakszis is.

Ez volt, mondhatjuk, a hiva-
talos álláspont. És 1948/50-ben
még az orvosok nagy része bi-
zonyos vo:t abban, hogy e fel-
tételek hamarosan megvalósul-
nak. A kezdet nagyon b!ztató

• során a
magyar

egészségügyet (helyreállították
s az 195D-es fiaelésrendezés,
bár távolról sem elégítette ki
a kívánalmakat, az első lépés
volt afelé, hogy az egészség-
ügyi intézetben dolgozók anya-
gi bázisát a fizetés jelentse és
n e a magángyakorlat. Ez a fi-
zetésrendezés ItétHháromszoro-
sára emelte az intézetekben
dolgozó orvosok bérét (a kór-
házi főorvosok reálbére ma vi-
szont alig 75 százaléka az ak-
korinak), megszüntette a •nem
fizetett állásokat, bevezette az
ügyelet-szolgálat díjazását, az
ápolónők nyolcórás munkaide-
jét és még számos intézkedést
tett, [hogy felszámolja a múltat,
amikor is az orvosok számára
a fizetés csak mellékes volt. a
lényeges jövedelmet a rnagán-
prakszis jelentette. Ez idő tájt
sok orvos feladta magángya-
korlatát, bízva abban, hogy az
egészségügyi dolgozók életkö-
rülményeinek fejlődébe hason-
ló ütembem folytatódik.

A kezdeti lépéseket azon-
ban nem követtek újabbak.
1950 után, amikor sokan az
óhajokat tényekiként állították
be, néhány gazdasági vezető
úgy vélte, mintttia a magángya-
korlat megszűnésének feltéte-
lei már teljesedtok volna. A
valóság viszont azt mutálja,
hogy a magánprakszis megszű-
nésének feltétele! még ma sem
érettek meg. Szüksége van erre
a lakosság egy részének és
sok-sok orvosnak is, hogy
jövedelmét kiegészítse. Mert
mondjuk meg őszintén, az
intézeti orvosok fizetése és
általában egészségügyi bér-

S minthogy az étet
nem a fikciókat, hanem a reá-
lis szükségleteket követi; ma

van magángyakorlat. Van
i agángyakorlat, csak fél-lega-

litásban, néna illegalitásban,
Összekeveredve tisztességtelen
tizek-nekkel. Végül is tulajdon-
képpen senki sem tudja, mit
szabad, mit nem.

Egy egyetemi tanárt néhány
évvel ezelőtt azért ítéltek ál-
lásvesztésre, mert pénzt foga-
dott el egy biztosított betegtől,

egyébként biztosított jogán
nem tartozol t üiozztá, de aki ra-
gaszkcdoLt altihoz, hogy ő ope-

tlja meg. Ezt a professzort
most csendben rehabilitálják,
de senki sem mondta meg: jo-
gos volt-e, amit tett, vagy csak
az ítélet volt túl súlyos.

Mi tehát a teendő? ELŐ-
szbr- is tiszta viz-et kelt önteni

pohárba. Es kell látnunk,
ygy az egészségügy jelenlegi

színvonala még nem teszi lehe-
tővé a magángyakorlat, a fize-
tett betegellátás felszámolásét.
Amíg ez bekövetkezik, lehető-
vé kell tenni viszont a magán-
gyakorlat legális formáit.

A lakosság 40 százaléka nem
biztosító;.!. Közöttük nem rit-
ka a magas jöv^edelemmel ren-
delkező ember, aki igényli a
magánbeteg-ellátést. ugy tet-
szik, helyes volna Budapesten

.. legnagyobb vidéki váro-
sokban egy-két kisebb gyógy-
intézetet, természetesen álla-
mi kezelésben, e célra felállí-
tani, & más nagyobb városok-
ban állami rendelőket beren-
dezni, ahol orvos-kollektívák
fizetett rendelői pnakszist
folytathatnának. Ahol pedig ez
ne-m lehetséges, ott megfelelő
formában lehetővé kell tenmi
a magánbetegek ellátását kór-
házon belül Is. Ezzel párhuza-
mosan emelni kell az idősebb
vezető orvosok fizetését, meg-
szüntetni EZ <; téren tapasztalt
aránytalanságokat. Végül, s
talán ezzel kellett volna kez-
deni: az egészségügynek a be-
ruházások protokoll-listáján
elfoglalt sereghajtó helyéről
előbbre koU rukkolnia. Ezek
a javaslatok természetesen vi-
tathatók, a megoldás formáján
kivátlltépp vitotkofciü kell, de
úgy véljük, lia e feltételek
megvalósulnak, minden bi-
zarünyal kevesebb kisjövedel-
mű beteg érzj majd, hogy
amiért nem íud Űzetni, nem
látják el megfelelően.

n előfordul az Is,
hogy a fizetni nem tudó bete-
gek rovására — s éppen ez a
baj, hogy a körülmények
miatt az o rovásukra — job-
bam látják el azokat, akik ezt
meg tudják fizetni. De talán
nem kell külön bizonygatni:
orvosaink túlnyomó többsége
a hozzáforduló betegeket
minden megkülönböztetés nél-
kül a lehetőségnek megfele-
lően kezeli. Akadnak termé-
szetesen lelkiismeretlen embe-
rek az orvosok között is, de
oktalanság volna ebből azt a
következtetést levonni, hogy
a/, orvosok éltalábam különb-
séget tesznek fizető és nem
Cizeiő beteg között. Az ilyen
megállapítások az értelmiség-
ei lenes hangulat szításán kí-
vül gyakran azt a célt szol-
gálták, hogy eltereljék; a fi-
gyelmet egészségügyünk meg-
lehetősen elhanyagolt állapotá-
ról, s ennek terhét az orvo-
sokra hárítsák.

Ma tisztultabbr szabadabb
légkÖrllfill mind többen vilá-

gg
endszeriinlk rossz. Id ezető

orvosok csupán a fizetésükből
megélni aligha tudnának, nem-
csak a saját maguk, hanom be-
tegeik által is megkívánt, szin-.

Dlt
látják, hogy az _

segügy -területén, is káros i
úgy tenni, mintha már fel-
épült volna a szocializmus.
Számolni kell a valósággal.
Minden képmutatás, egészség-
telen nagyzolás nélkül tudo-
másul kell venni: egyelőre még
szükség van a magánprakszis.-
ra. Mert ha nem vesszük tudo-
másul, akkor is van. Csak
így rosszabb formábam. Így
inkább előfordulhat, hogy a
nem fizető betegek ellátásá-
nak rovására. Ha megte-
remtettük a magas színvo-
nalú orvosi ellátást mindenki
számára, ha már megfelelően
díjazzuk az orvosokat és az
egészségügyi dolgozókat, ak-
kor ez a probléma nagyjából
önmagától megszűnik. S ezt
nem fogják sajmélni sem az
orvosok, sem a betegek. De
amíg ez megtörténik, addig
is rendezni kell a masáTipralt-
szís formáit, mégpedig meg-
ínyugtulo módon.

Csapó György
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— Szülök főiskolája cíiranal
a nevelés kérdéseivel kapcso-
latos előadássorozatot rendez a
népfront és a TTIT Tolna me-
gyében. A megye legjobb pe-
dagógusainak, szakembereinek
bevonásával eddig Öt helység-
ben nyílt meg a szülők főisko-
lája és a tervek szerint a kö-
zeljövőben újabb négy község-
ben indítanELk hasonló elöadás-
scrozaíokat.

— A lí—16 éves lányok
munkát kaphatnak bölcsődék-
ben és csecsemőotthonokban.
A niurkaidő négy óra, havi fi-
zetés 300 forint.

Tovább tavi
a nappali enyheség

Az Időjárási helyzetben nincs
!ényeg£3 vdllozád, A hőmérséklet
napközben LB—22 fokig emelke-
dett. Ma hajnalba:i néhány he-
lyen gyenge talajmenti fagy volt.

Várható időjárás szerda estig:
csendes. pírJs, solcfelé ködös,
ügy-két helyeit küüszitálás. Nap-
pali enyhesiig. Várható legmaga-
sabb nappali hőmérséklet szer-
dán 17—20 fok között, néhány
helyen 17 folt alatt.

j — Megalakult az ország első
gesztenyctermelő társulása, A
Zengőnelt, a Mecsek legmaga-
sabb csúcsának déJii lejtőjót
ősi gesztenyeerdő borítja.
Zengövárkony dolgozó paraszt-
jai most elhatározták, tiogy
megalakítják az ország első
gesztenyetermelö társulását.

— Szovjet tudós előadása.
A. L. Szidorov, a Szovjetunió
Tudományos Akadémiája Tör-
ténettudományi Intézetének
igazgatója, csütörtökön 16 óra-
kor ->A szovjet történettudo-
mány helyzete a XX. kongresz-
szus után-« címmel előadást
tart a Magyar Tudományos
Akadémia Történettudományi
Intézetében {V., BöLgrád rak-
part. 5.}.

— Több mint 21 millió fo-
rint értékű újíiást vezettek be
a diósgyőri kohászatban.

— Az állatkísérletek céljáról
és jelentöségéi-ö] tart előadást
ma este 6-lcor a József Attila
Szabadegyetemen (Dimitrov tér
8) ör. Csillag István sebész. Kis-
filmet is mutatnak bB a humá-
nus állatkísérletekről.

— A N.
Intézet október 29-tt
ber 2-ig Bombayban
v.H ágkoaiferenciúj án
Széil Jenő, a Népmü-
tézel igazgatója, az
Magyar Nemzeti .o
főtitkára.

— Ismét életrekeli K
dakürök Heves meg; i
eíniúlt napoSsban má
ségben: Tiszanánán,
és másutt is hozz fi
Hazafias NépírcM-b
a gazdakörök újjás
hez.

— Közlekedési gy m
seny lesz csütörtök
kerületben, az által;
iai tanulólt részére.

— Jándy Géza ten
hosszú szenvedés utá
nuárjában mártírlií
Jándy Géza ny, aJe
metése í. hó 26-án,
délután fél 4 óraK
Farkasréti temetőbe;

— Halálozás. Hamm
Kábelgyár volt lisztv
hunyt. Temetése szer

temetőben. (KV
— Kozma Géza ny

csos, volt gyári cég-
hunyt. (Xi
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