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Ma délután hozzák nyilvánosságra a záróközleményt
Gomulka beszéde Lengyelország helyzetéről

Ma reggel érkezik haza Jugoszláviából
az MDP küldöttsége
A Magyar Dolgozók Pártjának küldöttsége — Geró Ernő, a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének első titkára. Apró Antal. Hegedűs András, Kádár János. Kovács István, a?. MDP Politikai
Bizottságának tagjai — kedden

továbbá Nicolae Guína belg- |
rádi román nagykövet és Pétre
Costache, a Minisztertanács
:ellett működő főigazgató.
A szívélyes és baráti légkörben
lezajlott megbeszélések
során megvizsgálták a bukati egyezmények realizáláak folyamatát. Mindkét
részről elégedettségüket fejezék ki az eddig elért eredményekért, amelyek a Jugoszláv
Szövetségi Népköztánsaság és
a Román Népköztársaság közötti kereskedelmi és fizetési
egyezmény,

L A P J A

Moszkvába érkezett
elgium miniszterelnöke
és külügyminisztere

Befejeződtek a magyar—jugoszláv
pártközi tárgyalások
Béllyéről jelenti az«MTZ; A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének küldöttsége és 3 Jugoszláv Kommunisták
Szövetsége Központi Bizottságának képviselői között a délutáni
órákban megkezdett tárgyalásokat este fél 9 órakor rövid
időre megszakították. A tárgyalások szünetelése alatt Alekszandar Ranfcovics búcsúvacsorát adott a magyar küldöttség
tiszteletére. Ennek befejeztével folytatódtak a tárgyalások,
amelyek 10 órakor befejeződtek. Megállapodtak a közös záróközlemény szövegében, amelyet október 23-án délután 5 órakor tesznek közzé Budapesten és Belgrádban.
A magyar küldöttség különvonata hétfő este fél II órakor
indult vissza Eszékről Budapestre.

Kedd
.
1956. október 23
XII. év, 250. szám

érvényes
árucsereforgalrai
jegyzőkönyv, valamint a tudományos és műszaki együttműködésre vonatkozó egyezmény megkötésében domborodtak ki. Ezek az egyezmények a román küldöttség
jugoszláviai tartózkodása során kerülnek aláírásra. Előkészítés alatt áll a kulturális
együttműködésre
vonatkozó
egyezmény is.
Megvitatták továbbá a két
ország közötti sokrétű együttműködés továbbfejlesztéséhez
az 1957—1960- i'g szükséges intézkedéseket is.

Moszkvából jelenti a TASZSZ: \ A vnukovói repülőtéren: Don
Október 22-én repülőgépen Acker
miniszterelnököt &
Moszkvá'aa érkezett a szovjet Spaak külügyminisztert Bnlgai
kormány meghívására Achille nyin, Mikojan, Száburov, SepU
van Acker belga miniszter- lov fogadták. A belga vendé*
elnök feleségével, Paul Henri gek fogadására megjelentek
Loridan, Belgium
Spaak külügyminiszter és hi- Walter
vataloskíséretük. Velük együtt moszkvai nagykövete, a belga
érkezett a legnagyobb belga nagykövetség munkatáRSai, valapokat képviselő" újságírók lamint több moszkvai diplo*
máciai képviselet vezetői. '
csoportja.

Balganyin tízenele Eisenhowerhez
az atomfegyver-kísérletek megszüntetéséről

Mint már közöltük, Bulga- lása mellett nem, lehet olyan
nyin, a Szovjetunió Miniszter- atom- uapy hldrogénbombatanácsának elnöke újabb üze- robbantást végrehajtani, ame*
netet intézett Eisenhowerhez, lyet más országokban ne ész*
az'Egyesült Államok elnöké- lelnének.
hez.
Az üzenet az atomfegyEisenhowernak azzal a kirrel és az atomfegyverrel jelentésével foglalkozva, amely
végzett kísérletekké] foglalko- szerint, ha az Egyesült Áramok megszüntetné az atomAz amerikai elnökválasztási fegyver-kísérleteket, úgy ez
kampány során — írja Bulga- »egyoldalú amerikai lépés len*
nyin — hivatalos személyek le-". Bulganyin elvtárs kijelenmegnyilatkozásai kbai
több ti: az Amerikai Egyesült Alesetben elferdítették
Szov- lamok ilyen lépése semmiképsem lenne egyoldalú,
etunió állásfoglalását ezekben pen
kérdésekben. Ismét le kell minthogy a Szovjetunió maga
ihat szögezni, hogy a szovjet javasolta, indítsanak megfeörmény az atomfegyver fel- lelő összehangoló akciót az Ö
nién eltiltása mellett foglalt részvételével.
és foglal állást. Bár az EgyeBulganyin a továbbiakban
lült Államok kormánya mind annak a meggyőződésének ad
;z ideig nem tartotta lehetsé- kifejezést, hogy az atomfegygesnek, hogy csatlakozzék sok ver-kisérletek
kérdésének
más államnak az atomfegyver megoldását em lehet függővé
n
eltiltására és az e célt szolgáló tenni az egész
leszerelést proö*
lemzetközi egyezmény meg- léma megoldásától.
;ötésére irányuló törekvéselA szovjet kormány kész halez, mégis meg kelleme vizs- ladéktalanul
megállapodást
gálni — folytatja a Szovjet- kötni
az Amerikai Egyesült
unió Minisztertanácsának el- Államokkal
ez atomfenwer*
nöke —,. nem lehetne-e' vala- kísérletek
megszüntetéséről:
milyen részleges megoldási ta- Ehhez a megállapodáshoz
m
lálni, amely addig is, amíg e •.atomfegyverrel- rendelkező inait
szükséges nemzetközi megálla- országok is csatjakozhatnának.
podás létrejön, megoldást ho?- •. Magától 'éft«öímt«--*y .;»!£ -.•
na- -az- -atom- -és hidrogén- befejezésül Bulganyin —, hogy'
fegyver-kíserletek eltiltásában. a szovjet kormány, mint ezr
Egy ilyen megállapodás meg-előtt, továbbra is elő fogja setartásénak ellenőrzése nem gíteni az egyé'b'leszerelésí kér1*
okozna problémát, tekintve, désekre vonatkozó megállapohogy a tudomány jelenlegi ál-

a reggeli órákban érke2'.k
vissza Budapestre. A küldöttVésel ért
ség Gerő Ernőnek, a KV első a LEMP Központi Bizottságának VIII. ütése
titkárának vezetésével baráti
Gomulkát
választották
a párt első titkárává
tárgyalásokat folytatott a Jugoszláv Kommunisíák SzövetVarsóból jelenti a PAP: A
A napirend második pontjaLengyel E<"-esüilt Munkáspárt ként a piénum titkos szavazásségével. (MTI)
Központi Vezetőségének teljes sal megválasztotta a Politikai
ülése október 21- este befe- Bizottságot és a titkárságot. A
Sí
rs. baráti légkörben
jezte munkáját.
Politikai Bizottság tagjai: Jofogaim
A határozati .javaslatok fö- zef CyranMewicz, WUadysJaw
L meg a zárónyilatkozafot
(Kiküldött munkatársunk teA magyar küldöttség — lötti vitában részt vettek: La- Gomulka, Stefan Jedi-ychowhíven
a júliusi határo- pot, Klosiewicz, Berman, No- ski, Ignacy Loga-Sowinski,
lefon jelentése):
Edward
zatok szelleméhez — el van vak, Danlszewski, Spychalski, Jerzy Morawski,
Béllye, október 22. szánva arra, hogy a két ország Ocliab, Minc, Józwiak-Witold, Ochab, Adam Rapacki, Román
Zambroivski és Aleksander Zafelszá- Cyrankiewicz, A. Zawadzki.
Mikor e tudósítást diktálom, közötti viszonylatban
Az ülés részvevői elvben él- wadzki.
a magyar küldÖLíség a két or- molja a közelmúlt terhes örök•gadták mindkét határozati
A Központi Bizottság első
szág és a két párt közötti kap- ségét s biztosítani kívánja, javaslatot,
a Politikai Bizott- titkárának Viladyslaw Gomulsoha többé ne fordulhascsolatokról szóló zárónyjlatfeo- hogy
sanak elő becsületünkön fol- ság 'által javasolt szövegezés- kát választották meg. A titkárzat megszövegezését tárgyalja tot
ejtő aktusok. Ezzel kapcso- bon, ii.gyelem.be véve számos ság tagjai a következők: Jerzy
a jugoszláv küldöttség tagjai- latban
minden valószínűség
amelyeket a javas- Albrecht, Edword Gierefc,
val. A magyar küldőttaéá ö szerint a közös nyilatkozatban módosítást,
lat előkészítő bizotteaedk raz- Wladyslaw Gomulka, Witold
reggeŰJ
órákban
érkezeit
közölíek. A teljed ülés rész- JarostmkA, Wladystov- -Mstis szó esik. A nyilatkozat
Eszékre, Ljubljanából, ahon- egyébként, az értesülések sze- vevői megbízták a Politikai wín, Edward Ochab és Romáin
nan az előző este indult el. rint, három részből áll majd. Bizottságot és a javaslat elő- Zambrowski.
Délelőtt az Eszék közeiében Az első a nemzetközi helyzet- készítő bizottságaltat, hogy a
A teljes ülés kijelölte azt a
•két határozatot egyesítsék a bizottságot is, amely megáflilalevő ••Miiica Krizán*, termelő- tel foglalkozik,
hangoztatja
szövetkezetbe látogatott el. Mi- Németország békés egyesítésé- párt időszerű politikai és gaz- pítja majd azoknak a szemé-dasági
feladatait
taglaló
egyUca Krizán kommunista par- nek, a szuezi konfliktus békés
Jyeknek a pártfelelősségét,
íizánJány volt, akit a németek megoldásának szükségességét. séses határozatban és végle- a-kák az eiknúlt években a biz1841-ben, huszonkét esztendős Majd a két párt közti kap- gesen ezövegezzék meg E
tonsági szervek tevékenységét
hatákoraiban kivégeztek. A szövet- csolatról szól a közös nyilatkoellenőrizték.
kezet 2500 hektáron gazdálko- zat s bejelenti, hogy rövidesen
dik, a magyar viszonyoktól el- jugoszláv párt küldöttség láto- Lengyelország népe nagy örömmel fogadta
térően., értékesítéssel, beszer- gat hazánkba. Egyes meg
Az amerikai parlamenti atomerőnlzottsÁg
az új programot
zéssel is foglalkozik, tehát a nem erősített hírek szerint a
elnökének dicsekvése
Varsóból jelenti
a PAP: i 6s tudományos dolgozóinak
mi
földmüveszövetkezeteink küldöttséget maga Tito elnök
j
funkcióit is ellátja. Ez így ál- vezetné. Ezt követően elvi Egész Lengyelországban, külö- gyűlése, a varsói gépkocsigyár
Albuquerqueből jelenti az egész világ megsemmisítéséhez
tömeggyülése MTI: Clinton Anderson, de- szükséges.
talános egész Jugoszláviában. programot ad a két küldöttség nösen pedig Varsóban nagy munkásainak
. .
A szövetkezetnek 15 traktora az országaink között folyó ta- Örömmel fogadba a nép a Len- stbHozzáfűzte, lehetséges, hogy
mokraitapárti szenátor, a kongvan saját tuüajdonában. Ott- pasztalatcsere kiszélesítésére és gyel Egyesült Munkáspárt
ha tovább folytatják a hidroOlsztyn városában,
resszusi atomerő-blzottság el- gén- és atomkísérletekei, aikj altunkkor a vetési munkákat mélyítésére. Különféle dele- Központi Bizottsága új Politi- hatalmas tüntetéssel tett
fejezték be. A szövetkezetnek gációk látogatnak el kölcsönö- kai Bizottságának és titkársá- núságot a lakosság a Központi nöke kijelentette, hogy az kor azok ugyanolyan pusztítákét részlege közül a termelő sen egymásíhoz. A nyilatkozat gának megválasztását. Ezt a Bizottság VIII. teljes ülésével Egyesült Allamok már mosí sokat okoznak a földon, mint
részlegbe belépett tagok bér- végül hangsúlyozza majd a hírt, amelyet október 21-én való szolidaritásáról. A Stefan több hidrogénbombával ren- amilyenekkel egy atomháború
be adják földjüket a szövet- kölcsönös segítségnyújtás, egy- későn este tettek közzé, fe- Waracz Színház előtt sok ezer delkezik, mint amennyi az járna.
kezetnek a föld értéke szerinti más függetlenségének tisztelet- szült érdeklődéssel várták már ember gyűlt össze, munkások,
holdanként 3500—4000 dináras bentartása és egymás belügyei- mindenütt.
pártvezetők, értelmiségiek és
Megérkezett Prágába
gyás
ügyei
évi bérért. A szövetkezet ez be
A legtöbb varsói lap külön- parasztok szólaltaik fel. A gyűaló be nem. avatkozás kiadásban
évi tiszta jövedelme a termelő alapelveit.
számolt be erről az lés részvevői egyhangú lelke- az SZKP Központi Bizottságának küldöttsége
it
részlegben 12 millió dinár volt.
eseményről. A különkiadáso- sedéssel szavazták meg a KözPrágából jelenti a TASZSZ:
A küldöttséget a repülőtéAz eszéki pályaudvaron már kat diákok, munkások és új- poniti Bizottság ülésére küldött A Csehszlovák Kommunista ren Novotny, a CSKP Központi
A szövetkezet meglátogatása felsorakozott a díszszázad a ságírók is terjesztették. A vá- üzenet szövegét, amely helyes- Párt Központi Bizottságának Bizottsága első titkárinak veután négy órakor kezdődtek a magyar küldöttség búcsúzta- sárlók valósággal megostre- li a Központi Bizottság vitáit, meghívására október 20-án zetésével a Központi Bizottság
zárónyilatkozat
megszövege- tására. Az eszekie^k. akik reg- m ölték őket.
és apparátusénak
felszólítja a Központi Bizottsá- Prágába érkezett a Szovjetunió titkárai
zésével kapcsolatos tárgyalá- gel, megérkezésünkkor is nagy
A főváros lakossága nagy got, hogy mimden erejével Komimmista Pártja Központi munkatársai fogadtáfe.
sok a bélivé—kosutnjaki va- számban lepték el ax utcákat, megelégedéssel értesült a vá- küzdjön a demokratizálásért, Bizottságának
küld-ötteége
A küldöttség megismenteedlb
dászkastélyban. A tárgyalásolasztásról
és
teljes
mértékben
küldöttéük
küldöttségünk
fogadására,
gy
Lengyelország szuverenitásá- Arisztownak, a SZKP Központi Csehszlovákia életével, aCSKP
kat jugoszláv részről
- - Rankomost, a késő esti órákban is támogatja azt a politikai és nak megszilárdításáért.
Bizottsága titkárának vezetésé- Központi Bizottságának munvics és Vu-fci anovics vezette. türelemmel várják,
kájával.
hogy a két gazdasági programot, amelyei
vel;
Este 9 árakor vacsoraszü
A Zolniorz Polsfeí-nak, a lenWladislaw
Gomulka,
a
Köztartottak, majd folytatták a küldöttség Béllyéről a pálya- ponti Bizottság első titkára gyel tiadsereg politikai tanácsa
Nehrut
„4
sseoext
Tálságw
udvarra
vonuljon.
A
fogadtatás
megbeszélést, amely még a jeszerkesztőségi
körvonalazott beszédében. A folyóiratának
éles szakasza véget ért
Eszéken különösen szívélyes munkások, a parasztok és az pártszervezete határozatában
len pillanatban is tart.
volt. A magyar delegáció kü- értelmiség a nemzet program- támogatja a Központi BizottsáDelhiből jelenti a TASZSZ: folytatott tárgyalásai eredmé*
A magyar delegációhoz kö- lönvonata egyébként a reggeli jának ismerik el a párt de- got, amelyneik ülése következe- Nehru KaÜikuttában aajitóérte- nyeíként a kérdés megoldásázelálló körökben hangsúiyos- órákban érkezik meg Buda- mokratikus és haladó erőinek tesen állástfoglalt a demokrati- kezletet tartott Egyebek kö- nak
bizonyos megközelítése.
zálás mellett. »Mi, a párt tag- zött kijelentette, hogy »o szue- bontakozott ki. Az a tény,
programját.
ták, hogy a tárgyalás igen szí- pestre.
Országszerte sok üzemi és jai és a lengyel fegyveres erő zi válság éles szakasza véget hogy a Biztonsági Tanács elvélyes légkörben folyik.
Nagy László
pártgyűlés foglalt állást a Go- tisztjei, azt akarjuk, hogy ez a ért, bár még mindig sok a ne- fogadta a hat elvet — hangsúmulka beszédében körvonala- folyamat ölelje fel a hadsere- hézség*.
Közlemény a jugoszláv—román
lyozta Nehru — kedvező lépés
zott program mellett. Ilyen ha- get is. amelyre a nép rábízta
Nehru azt mondotta, hogy előre.
tárgyalásokról
tároza tot
hozott a rzoszowi függetlenségének és jogaimaik India kiíartó erőfeszítéseiket
Nehru rámutatott, hogy az
Belgrádból jelenti a Tanjug: tagja és a Román Munkáspárt vajdasági pártbizottság ülése, védelmét-" — mondja a habáro- tett a szuezi kérdés megoldáegyiptomi kormány a tárgyaHétfőn 10 órakor a Béli Dvor- Központi Bizottságának első a varsó i e gyetem tanára inaik 2at.
sáért. Krisna Menonnak Angban megkezdődteIÍ a jugoszláv titkára, Chivu Stoica, a Miniszlásokon
mérsékelt, ésszerű áfa
lia, Franciaország és az Egye:
és a román küldöttség közötti tertanács elnöke, Petru Borila,
„Éljenek a magyar elvtársak!"
sült Allamok • kormányával láspontot foglal él.
megbeszélések.
a Minisztertanács első elnökA Lengyel Ifjúiági Si5vefeé? lapjának cibbe
Jugoszláv réssről a meg-helyettese. Leonte Rautu, a
A Sztandar Mlodych, a ZMP- konwrvunistáik bátorsága, /me- Az Arab Liga politikai bizottsága
beszéléseken reszt vett Joszip Román Munkáspárt Központi nek, a Lengyel Ifjúsági Szö- részsége és mély eszmeisége
támogatja Algériát
Broz'Tito köztársasági elnök, Bizottsága Politikai Bizottsá- vetség lapja "Éljenek a magyar felkelti a legmélyebb rokon~
Mosa Pijade, a szövetségi nem- gának póttagja, Alexandru elvtársak!" címmel meleghan- szenviinket és a legigazább
Kairóból jelenti az MTI: Az meg minden lehetőt annsdt * xetgyűlés eLnöke, Edvard Kar- Birladeanu, a Minisztertanács gú cikkben ismertette a ma- harci testvériség érzését'-.
ATab Liga politikai bizottsága dekében, hogy az ügy igazsádelj, a szövetségi végrehajtó elnök helyett ese
és Grigore gyar politikai helyzetet. A cikk
határozatot hozott, amelyben gosan rendeződjék az ENSZ
tanács alelnöke, továbbá Ivar; Preoteasa külügyminiszter.
A (Rangún, TASZSZ) U Mu leszögezte, hogy támogatja az sorra kerülő közgyűlésén*.
3 többi között hangoztatja:
Gosnjak, Kocsa Popovics és
"Magyarország kétségtelenül volt burmai miniszterelnö-k, az algériaiakat a ^függetlenségért A (Moszkva, TASZSZ) Sept*
A
megbeszéléseken jelen
Mijalko Todorovics, a szövetolyan ország, amely Lengyelor- Antifasiszta Népi Szabadság- és a szuverenitásért folytatott lov szovjet küUigymünJSBter
végrehajtó tanács tagj;
volt továbbá Nikola Vujano- szággal együtt a satáfllntalaní- liga elnöke CSÖK En-lajnak, a küzdelmükben*.
román'részroY pedig" Gheoíghe j vics bukaresti jugoszláv nagy- j jasiólyamátéban éa a népi ha- kínai államtanács elnökének
A határozat felszólít ••min- hétfőn fogadta Bischoff opztnagykövetet és beoaSge*
Gheorghiu-Dej, a román na-gy j követ és di\ Jozsa VÜfan, a. talom neljTeállításábam az él- meghíváséra hétfőn Pekingbe den békeszerető országot, tá- rék
mogassa Algériát és tegyen. test folytatott vele
ínemaetgj"''iés
elnökségének J köztársasági elnök főtitkára, | csoportban 'haladj A magyar
I.Ü1Ü
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, flagjar Nemzet.
ÉLŐHANGOSAI LESZÜNK
A SZOCIALIZMUS DIADALÁÉRT FOLYÓ HARCNAK
Ünnepség a spanyolországi nemzetközi brigádok megalakulásának
huszadik évfordulója alkalmából
cialista Magyarország mielőbbi hiányzott egészséges bíráló
hang ma számos helyen, szózi brigádok megc 1 aku 1 ásának megteremtéséérti
huszadik évfordulója alkálinkA nagy tetszéssel fogadott ban, vagy sajtóban népi deból vasárnap dé'.eliv.l ünnepsé- ünnepi beszéd után Kiss Ká- mokráciánk és vezető pártjáget rendeztek a Néphadsereg roly, a Magyar ' Dolgozók nak alapvető igazságait akarja
Színházában.
Pálija Politikai Bizottságának kélségbevonni. Tévednek azok,
Az ünnepséget a MÖHOSZ tagja a Központi Vezetőség nagyon tévednek, akik azt hipartízámagozata
nevében nevében kí>S2Öntötte a spanyol- szik, hogy most már valamiSzántó Rez?ő nyitotta me%. országi magyar szabadsághar- lyen rosszul értelmezett szabadság leple alatt úgy gyalázmajd Cséby Lajos, a MÖHOSZ cosokat.
elnökségének tagja tartotta
— A felszabadulás után el- hatják a munkásosztályt és
meg beszédéi.
mült tíz esztendő alatt a nem- harcos pártját, ahogyan akarA spanyolországi harcokról, zetközi brigádok számos tagját ják. Sem a párt. sem a koma szabadságharc leveréséről éiie méltatlan sérelem. Ezek- munisták nem nézik és nem
beszélt, majd így folytatta:
nek az időknek azonban örök- is nézhetik ezt tétlenül.
— Hét hosszú, keserves esz- re vége.
— Pártunk üdvözli a nemtendő kellett ahhoz, hogy a
— Kommunistának, harcos- zetközi brigádok magyar és
Rajk-pereket körülvevő ho- nak a jövőbe kell néznie. A külföldi harcosait. Üdvözli és
mály tisztuljon, a lepel behull- XX. kongresszus egy, a múlt új harcba hívja őket. A XX.
jad cs az igazság a maga mez- terheitől mentes szabad utat kongresszus által, a Magyar
telen valós ágában ragyo<-.jon. nyitott. Ezen az úton halad Dolgozók Pártja július 18-án
Az elesett és megkíiizcrtí már- visszavonhatatlanul a párt és hozott határozatában megnyitírok becsülete ma kristály- soraiban a munkásmozgalom- tott úton előre, szocialista
tisztán áll pártunk elült. Ideje, ban edzett volt spanyol harco- építő munkánk előttünk álló
hogy egész népünk előtt is így sok — mondotta a többi kö- nagy feladatainak elvégzésére,
álljon.
zött.
a párt egységének erősítésére!
— 193G-ban, ina húsz eszten— Az a véleményein, hosy
deje, ezer főnyi magyar har- bátrabban kell pártunknak tá— Ebben kívánunk a nemcos, akik Spanyolország harc- maszkodnia a nemzetközi bri- zetközi brigádok érdemes tagmezein magasra tartották a gádok kommunistáira. Húsz jainak eredményes, jó munkát
szabadság és a proletár nem- évvel ezelőtt sem volt nagyobb — fejezte be beszédét Kiss
zetköziség zászlaját, erre a szükség rájuk, mint ma. Igaz, Károly.
zászlóra annak a nevét írták, ma nem fegyverrel folyik a
aki a Horthy-osztály bíróság küzdelem. Hazánkban a vezeelőtt a magyar nép harcos tés a munkásosztály és a vele Fogadás a spanyolországi
akaratát kifejezve, méltón n szövetségben levő parasztság
nemzetközi brigádok
megállta a helyét. De 1949- és értelmiség kezében van. De harcosainak tiszteletére
ben
keserűen
csalódtunk. alig tíz esztendeje annak,
A Magyar
Képköztársaság
Ugyanez az ember meghajolt hogy a tőkésosztály elvesztette
a sztálini önkény előtt. Ez az a fasizmushoz kötött hatalmát Miniszter!anácsa a spanyolember maga tépte le (harci lo- és restaurációs erők hazánk- országi nemzetközi brigádok
magyar
és
hazánkban
tartózbogónkról a nevét.
ban még vannak. Vannak, és
külföldi •harcosainak tisz— A nemzetközi brigádok a/, utóbbi hetekben még erő- kodó
teletére vasárnap este fogadást
ezer magyar harcosából mint- södtek is. Ezt nem látni kom- adott
az Országházban. A foegy hétszáz elese't a spanyol munistáknak, a munkásosztály gadáson
a pórt és a kormány
harcmezükön. Jelenleg
ha- és a proletárdiktatúra védelközül jelen volt Erdei
zánkban 175 spanyol harcost mezőinek, végzetes hibához vezetői
Ferenc,
Hidas
István. Kiás Kávezethetne.
tartunk nyilván. A Rajk-per
roly, Marosán György, Bata
kapcsán 14 harcosi, tartóztat— Abban a friss, egészséges
Rónai Sándor, részt
tak le, akik közül kettőt meg- légáramlatban, amely hazán- István,
a fogadáson Nagy Dániel,
gyilkoltak, egyet halálba ker- kat a párt július 18-i határo- vett
Tanács elnökhelyetgettek és tizenegyen hoss7.ű zata után járja át, látni kell az Elnöki
Kristóf István, az Elnöki
éveken át börtönben sínyldri- a burzsoá uralom idejéből itt- tese.
Tanács
titkára, az MDP Köztek. A töhbi volt spanyolost, maradt és most itt-ott előbuk- ponti Vezetősége,
Minisztercsekély kivétellel szintén ül- kanó jólismcrt mérgező anya- tanács, az Elnöki aTanács,
a
dözték és mellőzték. Az elitél- gokat is. Sovinizmus, szovjet- Hazaíias Népfront
Országos
lek rehabilitálása során anap- ellenes rágalom és antiszemita Tanácsának számos tagja,
a
nál világosabban, kiderüli, métely terjesztése megélén- politikai, a gazdasági és a kulhogy semmi küzük sem volt a kült az utóbbi időben hazánk- turális élet sok vezető szemékiagyalt bűnökhöz. A spanyol ban. Ne rtézr.ü k tétlenül elv- lyisége, a tábornoki kar több
harcokban reszt veit -mafff/ar társak! Az oly hnp5íú ideié
Önkéntesek bersíii.'ic ma liaztán raqynu a. viláff sríisc cíí'iff.
Megfogadjuk:
elöharcosok
leszünk abban a kemúnv harcban, amelyet pártunk vezet a
nagy Szovjetunió IiommuntsUi
a Vers és Dal Színházában
Pártja XX. kongresszusán híXJű barát és kortárs sza- kules-ben, vagy az Év had1J
zott és pártunk júliusi laríé- vaival, a drága Dut ka seregem-ben egy-egy vers
velmi.-jelputanctjühatár'azntaibevezetőjévé!
indult születésének
hangulatát
nak ra1,>i;>rr,;'-:wri. a harc- Ákos
este. S róla irva is- szólaltatta meg —
amútö
ban a ?. •
'•"•'•-•'• ' " l i rP:
. - azcsak
mét
ezt sajnálja az pillanatot az örök műben
d e n
m - i . ,i i
• . ' • . .
-i. ; i ' < • " i-mber,
hogy
a:
-ÖTökiijú—
úgy,
ahogyan
a
pedál
kénv ellen. pr.iiur.i; kollektív
jelzőt oly sokakról
szólva boxgatja sokáig tovább az
vezetésééi:l, a szocialisUi törkoptatta el már a kötelező- egyszer leütött hangot.
vényesség, a ÜF'TÍÜIÍ.^LI K-J:TIÍInek vélt udvariasság. Itt áll
Az est többi művésze is
nizmus teljes diadaláért.
a Tejlektorok fényében önz ezeket a hangokat kereste,
— Mefibonlhaiallan testvéri
azakállával, zizspü 'papírjai- s egyet-egyet valamennyien
barátságban a nagy szovjet, a
val, kedves, kicsit
tanáros megtaláltak és megszólalkínai, a jugoszláv és a többi
kézmozdulataival
— s úgy tattak
belőle.
Ascher
nópi demokráciák népeivel
tűnik, töretlenül
átmentette Oszkár a ketnenys n fŰÍTGküzdünk a bi'ke valamennyi
elete Őszébe azoknak a réoi áalmi hangot ütötte le,
hívével együtt az új háború
vávadi tavaszoknak a meg- G obbi Hilda a szenvedégyújtogatói ellen, a békéért, a
szállott, kócos
fiatalságát. lyesen izzót, Major
Tanépek békcs esyütt működéHa Adyt
magunk
között más a döbbenetesen mait,
séért, népünk i'MiJtééii. a .szuéreztük ezen az estén, az Rösler
Endre a ködöset,
císlixmus diadaláért. E harcelsősorban o~ ö szavainak, a melankolikusát,
Mádi
ban
példamutatóan tagunk
az általa megütött
alap- Szabó
GaboT pedig a
elüljárni.
hunqnak
köszönhető.
baszkén magyart. S e sok
És
Medgyasszay érdekesen és sajátosan meg— 193fi-nan a spanyolországi
Vilmának.
A
Reinitz- érzetí hangból összeállt vémagyar önkéntesek zász'.ujííru
senésíti'Un négy Ady-dal — gül is az egész csodálatos
felirt jelszóhoz híven ma Í;Í
a liéja-Híisz az avaron, az hangszer muzsikája.
azt kiáltjuk: -Mindhalálig a
Egyedül a tengerrel, az őriszabadságért!" A virágzó szoAki a Vers és Dal Színzem a szerved és A Zozó le- házának
mull heti első hárele — körüljárta
Ady
estjét végighallgatta,
egész egyéniségét a szilaj rom
az örömmel nyuglázhalta
előadói
gárdánk gazdag
~<>ii->;tj;!i-i!ia<ist'nift. Amit sokszínűségét.
S még naMoclinjnsfizay Vilma
Kása fjyabb öröm vnlna
látni azt.
CALDERON DE LA BARCA
C]i,i,n\i
zoVfim-ukinOreíéveí
vtns1r a stílusirányzatok
müveit. ti2 varázslat volt a ha
frasdagodásának
szabadabb
jtiváhől: a kiiltö egész vilá- légkörében ez a kiváló
gárfiának idézése, körötte azzal da a tőle ismert szerelmes
<r: örökre Jetiint
korszakkal, irodalomra iongással
új
cme'y nélkül
Ady — s kifejezést
formákat
amely Ady nOlkiil — elkép- keresne
új hajlékában.
zelhetetlen. A zongora miJi- Ha i-íííom/ olyanféle
forra(h>n hangja, Adu egész lel- dalmat csinálna a versmonke szólalt meej Mcdgyasszay dásban ma — arnilyet Ady
Vilma
tolmácsolásában.
teremtett a költészetben fél
S igen-iaen
közel jutott érxzáznddal erplőtt.
ehhez a lélekhez
Péc h y
F. F.
Blanka is A JUi/.?:rij Her-
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A begyűjtési rendszerről
vitáztak Szekszárdon
A Szekszárd város begyűjtési állandó bizoUsáiga. szombat este a begyűjtési rendszer
megváltoztatására vonatkozó
javaslatokat vitatta meg s új
begyűjtési rendszer megvalósítását
javasolja az egy hét
múlva összeülő országgyűlésnek. A javaslat szerint kérik
az országgyűlésit, hogy a kenyérgabona kivételével az öszszes terménybe adási törölje el,
s. szerződésben ösztönözze a
parasztságot a szükséges terménycikkek termesztésére. A
megfelelő életkörülmények, a
rendes ár ezerszerte Jobban
Ösztönzi a parasztot a termelésre, mint ahogy azt eddig
megtorló adminisztratív intézkedések tették.
Megbízták az albizottságot
az országgyűléshez küldendő
szöveg elkészítésével, s elhatározták azt is, hogy összehívják
Szekszárdon az értelmiség Potőíi, Kossuth és más köreihez
hasonlóan a parasztok fórumát
a mezőgaTdasági termelés erőteljes talpraállítása érdekében.

Mennyi devixát
kaphatnak
a külföldre
látogató utasok?
Az utóbbi időben több panasz hangzott, el amiatt, hogy
a külföldre induló turistacsoportok más és más összegű
valutát kapnak. Az ügyben a
Magyar Nemzeti Banrk devizai£!azgatóságán a következőket
mondották:
— Mind az egyénileg ulazók,
mind a tflrsag utazások tagjai,
akik általfiban néhány nepot tűlienek nyuga:] országokban, 120
forintnak megrelelö valutái, te-"
hal 10 dollárt, vagy 200 schillinget kapnak. Az IBUSZ által
IBL'SZ-nál, mások az útlevél és á
vízum felmutatásakor a Magyar
Külkereskedelmi Banknál vehetik át az említett Összeget. A L20
forint értékű valuta kiutalása
mindenkire érvényes. méBis előfordul, hosy csoportos utazásoknál nem Ilyen összegű valutát
Itfipnak az utasok. Ennek az a
magyarázata, hogy az IBUSZ az
elszállásolás ét, az élelmezés fedezésére fordítja B valutsösszep
nagyobbik részét, s Ilyenkor az
ntisnk terme sí eteden csr.lc zseh^
piMw kaplif,:;iak. Ez n?. tisazpp
például fiii67trLal utazás:-.úl napi
üH schilling.
— Ax utasait magyar pénzben
minden esetben 200 forirnot vihetnek magukkal. Ezt az öeszejjei azonban nem külföldi elkíllréare szánjuk, hanem arra, hogy
ta-nale
nale aa haiárállomásig,
a
iáráll
ázasko
askor a hatá
lénése
atár
epfiflelö Öss
íílljon

Elutazott
az Alekszandiovegyüttes

A S?.ovje*. Hadsereg Vörös
Zászló Érdemrenddel kitüntetett Alekszandrov Ének- és
Táncegyüttese, amely nagy síkerű ang'.iai és jugoszláviai
vendégszereplése után hazánkban is fellépett, vasárnap reggel a Nyugati-pályaudvarról
úm£ik indult, hazájába.
I ' N I i .MiiMimiiMNi mm i -

Akarja tudni, mi történik
egy nagy áruházban?
Nézze meg

AZALAMEAIBIRO

Bírói eljárást indítottak
a lörvi'ms<jTlö begyűjtési megbízóit ellen
A Somogy megyei Goigeiesj egyéni gazdánál eldze'.es értesí;ij/..i(j,jljt'[i panaszt emellek a tő, nélkül erőszakos módon
transzferálást hajtatott végre.
A házban talált valamennyi
\Y.-., hnj;v Szn'sóHabonúf, így a vetőmagot is
tVlhcpci-teíte és clvileltc. A
járásbíróság Szabó Isi van ei-

A budapesti Petőfi Kör javaslatai

A budapesti Pelőfi Kör hétfőn este ülést tartott és a következá határozatot fogadta el:
A Petőfi Kör vezetősége okfóber 22-én tartott vezetőségi
ülésén, figyelembevéve hazánk
jelenlegi helyzetét,
felhasználva az elmúlt hibákról elhangzott véleményeket, javasolja, hogy a lehető legrövidebb Időn belül h:vják Össze
a hazánkban előállt helyzetre
valá tekintettel pártunk KÖz,i Vezetősége ülését. Az
előkészítésének munkájába vonják be Nagy Imre elv,rsat.
Szükségesnek tartják, hogy
a párt és a kormány tária fel
nyíltan az ország gazdasági
'helyzetét, vizsgálja felül II. ötéves tervünk irányelveit és
.. jozzon kj hazai sajátságainknak megfelelő konkrét
építő programot. Kérik, hogy
o Központi Vezelőség és a
kormány minden eszközzel
biztosítsa a szocialista demokratizmus kibontakozását Magyarországon, a Népfront valódi szerepéméit kialakításával,
a? üzemi munkásdemokrácia
kifejlesztésével. A párt és az
állami vezetés tekintélyének
mesteremtése érdekében Javasolják, hogy Nagy Imre elvtárs és a szocialista demokratizmusért, a lenini eszmékért
harcoló más elvtársak méltó
helyen vegyenek részt a párt
é.= a kormány vezetésében.

Javasolják Rákosi Mátyás
kizárását a Párt Központi Vezetőségéből, visszahívásét az
országgyűlésből és az Elnöki
Tanácsból. A Központi Vezetőség az ország nyugalmának
megteremtése érdekében lépjen fel a meglévő sztaűiniísta
ésrákosista restaurá-ciós kísérletekkel szemben. Kérik Farkas Mihály ügyének a szocialista törvényességnek megfelelő nyílt tárgyalását.

Javasolják — a többi között
—, hogy az elmúlt időszak
helytelennek,- szektáanak bizonyult határozatait, elsősorban az 1953 márciusi határo-\
zatoí, az 1955 decemberi irodalmi határozatot és az 1956
július 31.-i Petőfi Körre vonatkozó határozatot a Központi Vezetőség vizsgálja felül,
érvénytelenítse és vonja le
belőle a személyi konzekvenciákat.
A szovjet-magyar barátság
erősítése érdekében
tegyük
még bensőségesebbé kapcsolatainkat a szovjet
párttal,
állammal és néppel, a teljes
egyenjogúság lenini elvei alapján. Kérik a DISZ Központi
Vezetőcégét, hogy október 23.-Í
ülésén foglaljon állást a határozat pontjait illetően és hozzon határozatot a magyar ifjúsági mozgalom demokratizálása érdekében. (MTI)

A bölcsészek és közgazdászok gyűlése
Hétfő délután alakuló ülést
tartott az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészkarának
Március I5-e köre. Wald Pál
ásodéves hallgató a kör célkitűzéseit ismertetve elmondta, hogy vitafórumot kívánnak
teremteni a bölcsészek számáA hozzászólásokból kiderült,
hogy a bölcsészhallgatók nem
kívánnak kilépni a DISZ-ből
és különálló egyetemista szervezetet létrehozni. Ehelyett a
DISZ megújítását követelték,
rendkívüli DISZ kongresszus
összehívását és az alkalmatlan
••etők leváltását.
'izénkét pontból álló javaslatot terjesztett©}! a hüUpratók
elé, melyben követelik többek
között a végzett egyetemisták
képzeltségüknek megfelelő elhelyezését. A további pontokban szerepel, hogy a felső
zetésbe vonják be Lukács
György, Nagy Imre, Münnich
Ferenc és Szántó Zoltán elvtársakat, és hogv' március 15-e
legyen nemzeti ü.inep és munkaszüneti -nap. Állást foglaltak
Farkas Mihály perének nyilvános tárgyalása és Péter Gábor üoyének -perújrafelvétele
mellett.
A vitában részvevők javasolták a pontok kibővítését ee;y
mharmadikkal. mely szerint: poiitikai perekben töröíjék el a halálbüntetést.
*
A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem hallgatói hétfő délután nagygyűlést
tartottak, amelyen megvitatták a szegedi egyetemisták
mozg-almát és a Műszaki Egyelem hallgatóinak felhívását. A
vitaindító az egyetem ifjúságának képviselői által kidolgo-

zott 22 pont volt, amely a
hallgatókat és az országot
érintő gazdasági és politikai
követeléseket tartalmazott.
Az egyetem hallgatói követelték, hogy a végző hallgatók
részére biztosítsanak magasabb
ösztöndíjat, állítsák vissza az
egyetemek autonómiáját, vizsgálják felül a külföldi ösztöndíj-rendszert, emeljék fel a
menzanormát napi 15 forintra.
Az egyetemi hallgatók kívánságai között ott van az is.
hogy a vezető közgazdászok alkotó módom vehessenek részt
a gazdasági kérdések megoldásában. Hangot adtak annak,
hogy távolítsák el az állami és
pártvezetésből azokat, akik
akadálvozzák a júliusi határozat megvalósulását, vagy akik
részesei voltak az elmúlt évek
törvénysértéseinek.
Követelték, hogy töröljék el a káderlapokat és szüntessék meg a
személyzeti osztályokat.
A nagygyűlés részvevői egyhangúlag
amellett foglaltak
állást, hogy- a diákegység megóvásának érdekében csatlakoznak a MEFESZ-mozgalomhoz
és támogatják a munkás- és
parasztifjúság
hasonló rétegszervezeteinek létrehozását.
Iffúságl városrész kialakításának
tervén dolgoznak Debrecenben
A napokban szakemberek bevonásával e DISZ Hajdú megyei bizottsága lakásépítési ankétot tarlott. A bizottság gyűlésén a fiatalok bejelentették, hogy nagyreszt sejdt erejükből Ifjúsági városrészt alakítanak ki Debrecenben. A. tervek szerint a belváros
peremén, a tan öcs által rendelkezesíikre bocsátott területen, a
régt Kossuth-temBtíS helyén 30
ép úle! töm bot emelnek, egy-egy
(Ömbben tlz lakás lesz.
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A demokratizálás útja az egyetlen út, amely
viszonyaink között a szocializmus legjobb formájának
felépítéséhez vezet

a gazdasági helyzetről, a poli- leit volna ismerni a muiikásofc
tikai élet -torzulásának okai- jogos követeléseit, meg keliett.
lól és forrásairól, a párt veze- volna mondani aat, ami lehettősége nem í u dott
gijorsa n séges, és azt, amit ma nem leko-nkrét cselekvési vonalat ki- het megvalósítani. Meg kellett
dolgozni. Einnek bizonyítéka volna mondani a tegnapi és a
az is, hogy többízben elna'pol- mai igazsáigot. Az igazság elöl
ták a Központi Bizottság VII. nem lehet elmenekülni.
ülésének összehívását.
A pánt vezetősége ettől viszAnnak idején szememre veEgyesek attól féltek,
Wladislaw Gomulka beszéde a LEMP Központi Bizottságának Vili, ülésén tették többek között azl, hogy szariadt.
hogy felelősségre vonják őket
az a magatartás, amelyei kü- politikájuk
következményeiért,
Amikor hét esztendővel ez- dó komoly gazdasági nehézKülönösen aggasztó a vi- dig igen- nagy nehézségek ki- lariböző kérdésekben tanúsí- •m-ások nagyobb ragaszkodás
előtt a LEMP Központi Bi- ségekkel állunk szemben.
tottam, a munkásosztállyal éreztek a kényelmes bársonydéki lakáshelyzet. Míg a vá- sérik.
zottságának novemberi ülészemben
tanúsított
bizalmatGomulka ezután arról be- rosokban és a telep üléseken,
mint a munkásoszszembe lanságomból ered. Ez nem igaz. székhez,
sén beszéltem, úgy látszott, szélt, hogy az ipar bővítésére ahol szintén elég nehéz a ia- Mindnyájunknak
tályhoz, amelynek révén ezt a
hogy utoljára szólok a Köz- hatalmas beruházási hiteleket káskérdés, nagy erőfeszítéssel kell néznünk azzal a problémá- Soha sevi vesztettem el hite- bársonyszéket elfoglalják. Meponti Bizottság tagjaihoz — vettek fel. de a törlesztési idő- folyik az új Lakások építése, val, "hogy miképpen győzheti ük met a munkásosztály belátásá- gint mások — és ezek voltak
le ezeket a nehézségeket, mit ban, bölcsességében, ünmegta- l
mondotta Wladislaw Comulka. pontok elérkezésekor tarthatatarozás,
tegyünk, mihez fogjunk annak gadásában és forradalmi ma- legnagyobb
mban — félteit
g
tatlan csődbe kerültek, s ezért
Annak ellenére,
helyzet egys;
. . riasz- érdedében, hogy olyan, úton
ól hogy a munkásosztály
A munkásosz- attól,
csupán hét év telt el és nyolc halasztást kellett kérni a hi- tó — mondotta, majd szám- haladjunk tovább, amely egy- gatartásában.
ezekben az értékeiben nem érti meg annak az igazesztendő az augus :tusi ülés télezők-től.,. Ennek ellenére s szerű adatokkal támasztotta re könnyebbé válik? Nagyon tálynak
is hiszek. Meg vagyok győ- ságnak a legmélyebb lényegét,
óta, amelyen a párí politiká- annak ellenére, hogy a kö- alá megállapításait. Hozzátet- sok mindent kell megváltoztat- ma
ződve arról, hogy a poznani
jában éles fordulat követki ' vetkező ötéves tervre halasz- te, hogy a helyzet nem sok- ni eddigi gyakorlatunkban aJh- munkások nem léptek volna amelyet képviselőitől követel,
be, ezek az évek zárt törté- tották azon összegek leiének kal jobo a közszolgál tatáik, hoz. hogy elérjük ezt a célt. sztrájkba, nem tüntettek vol- hogy nem érti meg, hogyan
nelmi ' szakaszt
jelenti
törlesztését, amelyeket ebben az üdülök és szanatóriumok E nagy nehézségek legyőzésé- na a?, utcán, nem akadtak vol- keii felfogni a megtörtént hiMélységesen hiszem, hogy ez az ötéves tervben kellett be- terén sem.
nek kulcsa a
munkásosztály na közlük olyanok, akik fegy- bák, elhajlások és provokációk
az időszak visszavonhatatlt
ruházni, a fizetési mérleg koIsmét hangsúlyozni
kívá- kezében van. Minden, a mai vereket vettek kezükbe, ha a okait és forrásait. A párt köza múlté.
moly deficittel zárult. Ilyen nom: távol áll tőlem, hogy le- nap
áá
párt vezetősége pontii apparátusában
p
rajta
j
óppen úgy, mint a jövő kikörülmények
között
igen
iléiük állt kivül messzemenően
kicsinyeljem a hatéves
terv látása, az ő magatartásán múSok rossz volt ezekben
megmu?ona nélkül el kel- : taíkozott a munkásosztályban
években. Az az örökség, ame- kérdésessé vált a nemrég ki- eredményeit. Ezeknek az ered- lik. A munkásosztály magatarlyet ez az időszak a partnak dolgozott Ötéves terv realitása ményeknek értékelését azon- tása viszont a párt politikájáI való hit megrendülése.
a munkásosztálynak és a nép- — mondotJa, majd arról a ve- ban a tényleges helyzetre kell tól függ, amelyet a párt vezeA munhásossiály bizalma
nek hagyott, az élet egyes •te- szélyről szólt, amely abból alapítani, vagyis abból a tősége dolgoz ki, függ attóJ,
rületein több mint aggaszt' adódik, hogy a belföldi pia- gazdasági helyzetből kiindulva hogy a kormány és a legmaga- — a hatalom gyakorlásának erkölcsi alapja
nincs kell szemlélni őket, amely az sabb államii szervek milyen
A Központi Bizottság VII. con levő áruviennyiség
ülése két és fél hónappal ez- izhangban a pénzmennyiség- ötéves terv kiindulópontja volt. hozzáértéssel kormáinyozzék <\z
Az ország kormányzásához hány személyi. Ez uióbbi doAz Ötéves terv indulását pe- országot.
előtt megjelölte az elmúlt idő- géi. Rámulatott, hogy
az kell, hogy Í
log egyszerű lenne. De ahhoz,
a
VII.
plénum
szak pozitív és negatív voná- ezekről
és a dolgozó tömegek megbíz- hogy kisöpörjük mindazokat a
sait, kijelölte a jövendő cse- határozatai ntm beszélnek,
zanak
azokban a képviselőik- hibákat, amelyek a z évek soA
poznani
események
igazi
okai
szabad
elhallSoha
nem
lekvés irányelveit. Azon a?
A műnk;' xszlály nemrégen nökök és provokátorok tettek- ben, akik az államhatalom rán felhalmozódtak és akadátényeket, mint
ülésen kívánságom ellenére gatni olyan említettek
— fájdalmas leckét adott
re indíthatnák a munkás- élén állnak. Ez a dolgozó tö- lyozzák politikai és gazdasági
a
fent
sem vehettem részt,
párt vezetőségének és a kor- osztályt, akikor a népi Leng vei- megek nevében gyakorolt ha- életünk fejlődését, igen sok
önök közül sokan beszéltek mondotta Gc ulka. — Vilá- mánynak.
kell
végrehajtanunk
A poznani munká- ország ellenségeinek, a szocia- talom erkölcsi alapja. A biza- változást
meg kell
mondanunk
lomnak ezt a hitelét csak úg. a népi hatalom egész rendszeazon : ülésen rólam is, vizs- magunknak, hogy a rossz gaz- sok, amikor a sztrájk fegyve- lizmus ellenségeinek sóikkal lehet állandóan
rében, iparszervezésünk rendmegújítania
h,
réhez
nyúltak
és
azon
a
vén
könnyebb
dolguk
volna,
k
ö
n
gálták a pártmunkába
daságpolitikáért az egész népaz államapparátus és
visszatérésem lehetőségét és nek és elsősorban a munkás- júniusi csütörtökön tüntetve az nyűszerrel elérhetnék céljai- teljesítjük azokat a kötelezett- aszerében,
párt
munkamódszerében.
szükségességét. Ezt az ü l é
utcákra vonultak, félreérthe- kat. A tény viszont az, hogy ez ségeket, amelyeket e bizalom Röviden;
osztálynak kell megfizetnie.
ki kell cserélni szoelolegezőivel szemben vállalhozott határozatokkal kapcsoA párt Központi Bizottság; tetlen hangon kiáltották, hog> nem igaz.
cializmusunk modelljében az
tunk.
Ha
elveszítjük
a
munlatos álláspontomtól tettél?
.szont nem szánta rá maga "Elégi tgy nem folyhat tovább.
Volt egy ido Lengyelországrossz részeket, jobb alfüggővé. Ezért kötelességem- arra, hogy legalább pártvi- Térjetek vissza erről a rossz ban, amikor a szocializmus el- kásosztály^ bizalmának hitelét, összes
katrészeket kell a helyükbe
nek -tartom, hogy elmondjam szonylatban levonja
útról!lenségei, sokszor külföldi, TH ... elvesztettük a hatalom gyakor- tennünk és magát a modellt is
önöknek nézetemet ezekről
'enciát azokról az emberekről
A munkásosztály scüiasem lengyel érdekeket szolgáló köz- lásának erkölcsi alapját. Le- állandóim
tökéletesítenünk
határozatokról,
elmondjál
ikik o helyzetért felelősek.
folyamodott meggondolatlanul pontok irányítása alatt, való- het az oirszágot ilyen körülmé- kell. felhasználva a mát- meghogyan látom a mai valósában széleskörű földalatti szer- nyek között is kormányozni, valósított legjobb tapasztalatomint a jogi
A népgazdaság mezőgazdasá^ a sztrájkhoz,
r
got és hogy véleménye:
" ott harc eszközéhez. Külö- vezettel rendelkeztek. Ebben de ez a kormányzás csak rossz kat, alkalmazva a sajátmaamelynek
rint hogyan kell kialakítani a ;iHl. területén,
Lengyel- lehet, mert csak a bürokrá- gunk kidolgozta tökéletesítéseplénumon elhangzott éi nösen JSt.
Lépi Lengyel- az időben a népi
a törvényessé;
ág k á á yt tp f fegyverrel
ket. Ez pedig sokkal nehezebb.
tékelése ugyancsak fenntartá- országban, amelyet az
jövőt.
kormányát fegyv
erőszakra támasz- Ehhez idő kell és munka, báil- sokat vált ki belőlem, szin- vében és az összes
dolgozók ország
támadták
és a népi
kormány kodhat.. azIlyen
á
d
t
á
é
é
A
"VII.
ülés
határozatai
körülmények torság é s gondos megfontolás.
letően van néhány fenntart." tén olyan jelenségeket látunl nevében kormányoznak,
fegyverrel védekezett. Ebben között a proletárdiktatúra,
Ezeknek a változtatásoknak
iclyek fölött minden felelő; tette a munkásosztáiy ezt a lé- a harcban pár'.unk tagjainak,
som. E fenntartások a múlt é
a párt mezőgazdasági politiká- séeet érző embernek mélyen pést meggondolatlanul. Szem- katonáinknak, és közalkalma- mint a munkásosztály és a dol- irányelveit részben a Központi
ja értékelésére
vonatkoznak. el kell gondolkodnia és le kell melláüható, hogy túlfeszítettük zotlainknak százai és ezrei es- gozó tömegek legszélesebb de- Bizottság VII. ülésének hatámokráciájának
formája,
elrozatai fogalmazták meg, részMinden egyéb
tekintetbei vonnia belöJe a megfelelő kö- a húrt és a húrt sohasem h tek el. Ezeknek a zord időknek veszti lényeges tartalmát.
ben nios( vitázunk róluk és
helyeseknek taitom e határo- 'étkeztetéseket.
nyomad még a mai napig sem
het büntetlenül túlfeszíteni.
Előfordulhat, hogy a jnunzatokat, a cselekvés hely
A poznaiü munkások, nem lúntek el teljesen az emberi
A mj körülményeink között,
kósos7Aály
megvonja
bizalmait
nyát látom beunük. Ezek a ha- [gyanúgy, mint minden olyar népi Lengyelország ellen, nei szivekből és érzel mt-kibri]. Ezek
1CB nem egyszer fogunk vitározatok megvalósításuk so- •r^zágban, amelynek nincs tü a szocializmus ellen tiltako; voltak a népi Lengyeloiszág egyes személyektől. Ez teljesen
izni róluk.
rán pontosabb megfogalmazás- Bok földje, a mezőgazdaság taik, amikor kimentek az utcá- megépítésének eJsű évei. De rendjénvaló. Az fc teljesen
Melyik az a tényező, amely
ra és kiegészítésre szorulnak. üliti kában kifejezésre kel ra. Tiltakoztak a lársadalm- azokban a napokban, amelyek rendjénvaló, hogy ezek a sze- most korlátozza
e lóren a lemélyek
otthagyják
állásukat.
E határozatokban nem vettek Unta annak az állhatatos tö- rendszerünkben
oly
sok
nehézség
elé
állították
elharapózott
hetőségeket?
Mindenekelőtt a
-4Jifioz,
hogy
megváltoztassuk
tekintetbe egyes, a mai nap rkvésnek, hogy belterjessé te- hibáik- ellen, amelyeket dk is a népi kormányt, semmiféle
2i1íáso5ztá]y türelmetlensészempontjából nagy jelentősé- gyék a mezőgazdasági terme- fájdalommal éreztek, tiltakoz- ügynök és semmiféle földalatti életünknek min-de legativ vo,f, hogy fele fljük gazda- ge, ami főleg életkörülményeigű problémákat. Ezek közül lést. Lengyelország csalt úgy tak a szocializmus, az ő eszmé- szervezet nem volt képes arra,
•néhányat már ma meg lehet udja saját erőforrásaiból elűicgy a kedvező körülmények ságunkat abból az állapotból, ből táplálkozik. Az életkörülalapvető elveinek
gazdasági
amelyben most van, ahhoz mények viszont
oldani, mert erre megértek, átni lakosságát élelmiszerrel, jük
l
l
é
is
rést
törjön
a
mui>
tása
ellen.
másokkal várni lehet. amit; iá emeli a terméseredményeleválínni
i- i helyzetünk függvényei.
y soraiba, hogy politi- '.em elég
A munkásosztály a s
megérnek a gondolatokban és ket, emeli az egy hektár földre
kailag
behatoljon
a
munkásfeltételekben. A legfor-tosubb :sö mezőgazdasági termelési. mus eszméjévé] kapcsolta ösz- osztály egyetlen rétegébe __ Az ipari igazgatás új formáira van szükség
sze a jobb jövőbe vetett minkérdésnek nem azt kell tarA továbbiakban Gomulka az den reményét, öntudatos éle- Mert a munkásosztály nem le- Gomulka ezután beszélt ar- \
tani, hogy határozatokat hozmunkásosztály kezlehetne a -nemzet vezietö
tak és hogy azokat helyesük, issztermelés értékének alaku- tének első napjaitól kezdve a leghaladóbb
ról, hogy számos
demény ését az ipari üzemek
része, ha a reak- nem
hanem azt, hogy a határozatok ását vizsgálta a mezőgazdaság szocializmusért harcolt. És ciós erők támaszt
teljesen Iriha;
iá
á k megjavítása
j
igazgatásának
tetülálhatná náZni tudják
amikor a történelem lehetővé nak soraiban. Ügynökök
valóra is váljanak.
'alamennyi szektorában,
a
termelés-i
kapacitást
és
rén , azt a j avaslatot, hogy
é,
tette, 'hogy a munkásosztály provokátorok vagy
a munkaerőt. Már említettem részt vegyen az üzemek igazA VIT. ülés határozataival •gyéni gazdaságokban, a föld- képviselői
redkció;
ragadják
kezükbe
kapcsolatos
fenntartásaim nűvesszovetkezetekben és
elemek sohasem lehettek
i ?zt a veszélyt — folytatta —,
Ez a munkásoszllami gazdaságokban. 1955-ös Lengyelország kormányzatának munkásoszíály ösztönzői, mos begy nem sikerül teljesen ki- gatásában.
gazdasági és politikai kérdé- idatok
tálynak a szocializmusba vealapján kimutatta, gyeplőit, a munkásosztály min'. azok és nem is
lesznek elégítenünk a belső piac szük- tett nagy és indokolt bizalmát
sekre vonatkoznak. E fennden
lelkesedésével
és
minden
iogy
a
termelés
értéke
1
hekségleteit,
ami
azt
jelentené,
soha.
tartások érintik mind az értémutatja. A gazdasági, politikai
hogy aránytalanság keletkekelés kritériuméi, mind pe- :ár földre átszámítva az egyé- erejével hozzáfogott a szociaszervek
vezetőinek
A poznani tragédiának, a; zik a bérelt emelése és a pia- és állami kell
dig'az embereknek ebból az ii gazdaságokban 16,7 száza- lizmus eszméjének megvalósítámogatniuk a
jész munkásosztály mélysége; con levő árukészlet között. Eb- lelkesen
ibb, mint a szö- tásálhoz.
értékelésből származó felelős- lékkai
munltasok
kezdeményezéséi,
elégedetlenségének
okai
ben>
A
munkásosztály
a
mi
osztá37,7
tretkezeíekber
ben
az
esetben
meg
kell
monségét az elkövetett hibákért és
hogy a javasolt formákat áltairt vezeti"
ferdítésekért.
danunk a munkásosztálynak a
lékkai magasabb, mint az álla- lyunk, a mi megingathatatlan
és ahol lehetséges,
vannak. Éveken keserű igazságot: a jelenlegi lánosítsák
erősségünk. A munkásosztály koimáaiyban
y
Ezután Gomulka a hatéves ii gazdaságokban.
meg is valósítsák. Nem szabad
kül
anyag
—
mi
magunk
vagyunk.
A
keresztül
for
terv eredményeiről és hibáiról
azonban túlságosan sietni enhelyzete
üféle
L-hetőComulka
beszélt
arról,
hogy
munkásosztály
nélkül,
a
munA
gyűlt
össze.
szólt. Foglalkozott az ipar, Livel egyes szövetkezetekben
nincs arra, hogy jelentő- nek a javaslatnak nagy aráosztály
bizalma nélkül éves gazdasági terv, amekülönösen a nehézipar terme- :úlságosan
felemeljük a béreket, mert nyokban való keresztülviteléalacsony volt s egyikünk
sem képviselhet .yet a múltban éles körber sen
lési kapacitásának nagy nö- lunkaegység,
a húr mai" annyira megfeszült, vel.
a gépállomás! _!yebet, mint saját ezemé- úgy
mint az élet- hogy
vekedésével, amelyet a hatáí reklámoztak,
l
elszakadásától kell tarElsősorban, a nyersanyagszínvonal nagyarányú emelésérozatok a hatéves terv fő tartozások egy részének elen- lyét.
kitermelő ipar és azoik a válPolitikailag igen naiv volt nek újabb szakaszát, nem vál- tani.
eredményeként tüntettek fel. jedésével mesterségesen nöAmi azt a kérdést illeti, lalatok, amelyek maguk kezTávol állok attól — mondot- velték a szövetkezetek szét- az az ügyetlen kísérlet, hogy a totta be a dolgozó tömegek
tragédiát hozzáfűzött reményét. Nem si- hogy mikor állhalnak reh.del- dik meg és fejezik is be a terta —, hogy lekicsinyeljem or- osztásra szolgáló jövedelmét, fájdalmas poznani
aésünkre más eszközök, melés eigész folyamatát, külöszágunk bármely eredményét. ami lehetővé tette a munka- úgy tüntessék fel, mint impe- került az a szám-zsonglőtö:
íelyek lehetővé tennék a nösen a gyárak, ameiyelk a
egységek hozzávetőleg 27 szá- •ialista ügynökök és provöká- dés, amely kimutatta, hogy a
Vannak azonban egyes munkásosztály életszínvonalá- más gyárakkal való kooperázalékkal magasabb fizetését, torők művét.
k
l k
ké
hatéves
tervben
27
százalékk;"
banok-% amelyek
késztet- Rámutatott, hogy ezenkívül a
nak emelését, e pillanatban ció eredményeként nem küzemelkedtek
a
reálbérek.
Ez
Ügynökök
és
provokátorok
nek, hogy felülvizsgáljuk
iemmi kézzelfoghatót
nem tu- denek ellátási nehézségekkel,
szövetkezetek más módon is
és mindenütt lehetnek. csak még ingerültebbé tett<
g
elmúlt hatéves időszakban el- részesültek állami támogatás- mindig
di EEzugya
vannak a legjobb helyzetben
eoflia és sehol sem tiatároz- embereket. Szakítani kellett a dokk mondani.
gy
ért gazdasági vívmányaink ér- ban, jelentős hiteleket kaptak De
rossz
statisztikusok
álláspontl
latják
meg
ők
a
munkáskét
feltételein
múlik: ahhoz, hogy ezen a téren, kítékelését.
sérletezzenek. Ezekben a válaz államtól, kedvezményes el- osztály magatartását. Ha ügy- jával.
először
is
az
ipar,
s
az
egész
Comulka a szénipart vetíe bánásban részesültek a rm'itránemzetgazdaság
igazgatású lalatokban nem szabad k->példának e vizsgálathoz- Sta- gyabeszerzésben stb. A mezőA XX. kongresszus hatása
rendszerének
tökéletesítésén; sőbbre halasztani a kísérletek
tisztikai adatok alapján mu- gazdasági'% termel öszöveíkezemegkezdését.
tatta ki, hogy a termelés több tek gazdasági képének megrajAz SZKP XX. kongresszusa , mélte az élet egyetlen terüíe- másodszor, a munka termeléVéleményem szerint sokolmillió tonnával emelkedett, de
utái Gomulka kijelen- fordiüat ösztönzője volt az or- j tét sem. Mindenütt, mindenek- kenységének növekedésén, a
ez
a
növekedés nem tette: szomorú ez a kép.
szág politikai életében. Az I előtt az üzemi párt-ta'ggyű lé- termelési költségek leszorítá- dalúan kell megvizsgálni és
eldönteni, hogy például a báa
szénipar termelési ka- nagy befektetések ellenére ki- egészséges, éltető áramlat moz- j seken és a dolgozók ggyűlé- sán.
Az
ipari
Igazgatás
megvál:!yaiparban
lehet-e nagyobb
pacitásának
növekedése. A sebbek voltak az eredmények gásba hozta a párttagok töm
•in to
ték azoknak a for- toztatásának problémája mély invagi ösztönzést bevezetni,
számok
alapján
kimutat-. és nagyobbak a termelési költ- geit, a munkásosztályt, az rásoknak íelderité;
ameta azt is. hogy a munka ter- ségek. Nem említem — mon- egész közvéleményt. Az emfoe- lyekböl a baj fakadt, követel- szerkezeti kérdéseket érint. ami elengedhetetlen a széntermelékenysége R pzéniparban dotta — a probléma politikai
kezdtek felegyenesedni. ték azoknak az embereknek Pontosan itt van arról szó, melés növeléséhez.
>naikozásait.
Az anyagi érdekeltség for1949-hez és 1938-hoz viszonyítAz elnémult és szabadságától felelősségrevonását, akik leg- hogy meg kell javítani szociava erősen csökkent. A szénfosztott elmék kezdtek ki- főképpen felelősek a gazdasági "imusunk modelljét. Az autó- láiról szólva, Gomulka JavaA hatéves terv végrehajtaim üzemi munlíásbizotíságoli solta, hogy az egyik bányaiparban a gazdaságpolitikát
lodni a képmutatás és a és politikai élet eltorzulásáért.
nál azt a gyakorlatot követvalamijeié büntetésre
mélló tük — folytatta —, hogy bi- hazugság mérgező lidércnyo- Mindenekelőtt azt követelték a problémája, amelyről most a
korlátoltság jellemezte
— zonyos kiválasztott szektorok- másából. Az alkotó, élő szó dolgozók, hogy mondják meg munkahelyeken éppen úgy vi- j
mint a párt és az '
mondotta, majd elemezte azomaximális beruházásokat
:dte kiszorítani azokat az nekik a teljes igazságot, min- :atkoznak,
illám különféle szerveiben, lékat az intézkedéseket, amespontosftottunk,
tekintet üres szavakat, amelyek koráb- denféle csűrés-csavarás és szé- nyegében
ugyanarra vonatkolyek ezt a helyzetet előidézték. nélkül a gazdasági élet más ban uralkodtak a Párt és a pítgetés nélkül.
zik,
amit
a
termelési-öl és az
Általában a hatéves
terv területeire. Pedig a nemzet- közélet szónoki emelvényein,
A XX. kongresszus ulán Életszínvonalról
mondottam.
:daság egy szerves egészet
saj'tó hasábjain. előállott helyzetben, amikor Veszélyes
befejezése után, amelynek az
dolog
lenne egész
képez.
Nem
lehet
a
gazdaság
Olykor
hamis
hang
is
felhangelőirányzatok szerint magasra
gyorsan és következetesen kelgépezetünket új útkellett volna emelnie a mun- bizonyos ágait túlzott
előny- zott. De nem ez a hang mu- lett volma cselekedni, levonni gazdasági
kormányozni,
anélkül,
hogy
kásosztály és az esész nép ben részesíteni más ágak ro' i az irányt. Szóles hullám- a következtetéseket a múltból,
életszínvonalát — folytatta —, vására, mert a helyes arányok ként áradt a múlt bírái! ata, az becsületesen, myíltezívűen a xmtosan megél lapítottuk voljelenleg, az új ötéves terv első ltorzulása árt a gazdasági erosaak, a torzítások és a hi- tömegek közé menni, tudomá- ia, jól müködik-eez az új £épe•énében napról napra fokozó- élet egészének.
bák bírálata, amely nem ki- , sukra hozni a teljes igazságot j •t. Nagy elismeréssel kell üá- j

felül kitermelt minden tonna
szenet megfelelő arányban elosztanak az adott bánya munkásai és az állam között.
Többet, jobbat és olcsóbban
termelni; ez az az út, amely a
munkásosztály és az egész nép
életszínvonalának
emelésére
vezet. Ezen az alapelven kell
állnia a munkás-igazgatóbizottságnak, itt rejlik minden
lehetősége az anyagi ösztönzésnek a jelenlegi gazdasági
helyzetbea
A három tényező — többet,
jobbat és olcsóbban — közül
egyetlen is elég ahhoz, hogy
emelkedjék a munkások keresete egy adott munkahely
konkrét körülményei közöli:.
Azok a törekvések, hogy gazdasági életünket jobb alapokra
helyezzük, azok a törekvések,
hogy többet, olcsóbban és lobban termeljünk, nem korlátozódhatnak az önálló rmrnkás
igazgatóbizottságokra. Ezek a
bízottságok csak egy töredékét alkotják átalakító munkánknak, csak egy politikai és
szervezeti elemet jelentenek.
Mind az önálló munkás-igazgatóbizottságoknak, miind a

vállalatok vezetőségének a termelés problémája megoldásakor ismernie kell a termelés
költségeit, hogy valójában milyen áron termelnek. Ez alapvető jelentőségű az egész gazdasági óiét számára — mondotta, majd a termelési költségek megállapításának nehézségeiről, az értéktörvénynek a
szocialista gazdaság körülményei közötti éi-vényesüléséről,
a egy ennek alapján kidolgozandó új árpolitikának szükségességéről beszélt.
Szocialista gazdasági rendszerünkben minden ip&rválilalatnak valóságos kereskedelmi
jövedéim-ezöségre kellene alapoznia tevékenységét és nem
fiktív 1kereskedelmi jövedelmezőségi ., amint eddig a vállalatok jó részében történt. Szocializált gazdasági életünknek
ugyanakkor, amikor elismeri a
központi tervezés szükségességét, számot kellene.vetnie a
szocialista vállalatok autonómiájának azükséasségével.
Gomulka ezulán még a kisipar! szövetkezete1; feile^Tt^iének, általában a kisioor fejlődésének szükségességéről és
módozataivói beszélt.

. NagjarNemzci.

hogy a -zociaLiimust. a .sze- változatása várható. Ennek olyan problémák, mint a szo•1 iii, bár teljesen nem vetgénység. a parasztgazdaságok a változásnak az időpontja a cializmushoz vezető utak kér- hette le.
hanyatlása alapjára lehet épí- gazdasági helyzettől fog iüg- dése az egy«s országok adottMert egyetlen pártszervezet
teni. A dogmatikus elmek kép- Seni. A kötelező beszolgálta- ságai mellett, amelyek bizo- vezetője sem dolgozhatott nortelenek voltak felérni ésszel, tás megszüntetésére gondolok. nyos mértékben meghatároz- málisan, még akkor sem, ha
hogy a népi demokratikus A kötelező beszolgáltatás nem
a szocializmus fajtáját, to- s.?, egész vezetőtestületiéi kolrendszerben a szövetkezés va~ lehet rendszer és -nem lehet zák
tartozik a szo- lektíven
dolgozoLt
együtt,
la.inev.nyi formája végső sa- rendünk gazdasági jellemző- vábbá közéjük
tábor
országainak mert ebben a rendszerben, a
tun a szocializmusba torkollik, ié. A kötelező beszolgáltatás cialista
pártjai
kormányai közötti személyi
kultusz
politikai
hogy ezek-a formák hozzájá- inkább a háborús időszakra viszony és
kérdése is,
rendszerében, nem voltak meg
rulnak a termelési közösség jellemző
jelenség. Nem kell
érzésének
kifejlesztéséhez, az!1 gondolni, hogy a falunak
A szocialista tábor pártjai a normális munka feltételei.
hnsgy emelik rr.ind a termelést, az állammal szemben fennálló és államci közötti viszony nem
De rosszabb, sőt elviselhemind a lakosság életszínvona- kötelezettségei teljesítésének e ad okot és uem szabad, hngy tetlen volt a helyzet, ha a halát és hogy a szocializmust formája valamiféle megváltoz- oknt adjon semmiféle bonyo- talom dicsőségét, a kultuszhoz
éppen a dolgozó parasztság tathatatlan vonása a szocialis- dalomra. Ez a szocializmus való jogot, egy középszerű emJólétének alapján lehet a leg- ta építésnek.
egyik fő vonása. Ezeknek a ber, eyy jelentéktelen i.ürok'obhav felépíteni. Mi s?m heviszonyoknak c nemzetközi rata. vagy egy romlott törtető
A kormánynak harcolnia szolii.aritás
lyesebb, mint kifejleszteni a
elvein kell fel- rygadt-a macához. Az ilyen
paraszti szövetkezés ilyen ön- kell és harcolni fog a hátaim- énülnvJk, kölcsönös bizalmon emberek gondolkodás nélkül,
a
kéntes formáit A termelési mal való mindennemű visz- és egyenjogúságon,
a kölcsö- de köveikezeissen temették el
közösség különféle formái: az szaélés ellen. a törvények nös segítésen, a kalcsSnös
a szocializmust.
a mi lengyel utunk a szocia- megszegése ellen, gondoskod- ráti bírálaton, amennyiben baez
A személyi kultusz rendszelizmushoz a falvakban. Ezek & nia kell ás gondoskodni fog szükségesnek bizonyul, az Öszrében a part, mint c-^ész csak
formák fogják kialakítani a arról, hogy az államhatalom
mi szocializmusunk modelljét. egvétlen rinlgárnak, egyetlen &zes vitás kérdések ésszerű, a addig csalokedhete!t íüggetleSzerkezeti vonásait
máris parasztnak se okezzon baj;, de barátság szelleméből és a s2o- nül, amíg alávetette magát a
kezdjük meg változtat ni azzal i ugyanúgy meg kell követelnie cíallzmus szellsméhSl követke- fő kultusznak. Ha valaki meg.'" •"••"jr'i-i'fO. hogy megváltoz- a polgároktól az állammal ző megoldásin kell alapulniok. kfs-srelte ezeknek a határoktatjuk az állami gépállomások ívemben fennálló kötelezett- Az ilyen viszonyok keretében nak átlépését, elvtársai kiköfeladatalt és hogy a szövet- ségeik maradéJtta'an teljesíté- minden országnak tettes fü'fí- zösítéssel
fenyegettek. Ha
kezeteim ek me gengedtük a sét. A köteled beszalqált(Ltá.i getlivséget és önállnsígot k'-ll ez a dolog egy
egész
termeléshez szükséges gépek ma meg az állami adó ertvih élveznie, a népeknek függet- pártot érintett, akkor a
megvásárlását. Az elmúlt idő- forméia és ezt az adót telies len országuk szuverén igazqa- i Lobbi kommunista partok köszak értelmetlen agrárpoliti- egészében be kell fize'ni. Ezt tasihoz való jogút pedig mc-ft- ' zösítették ki ezt a pártot.
kájának csődjében külön fe- világosan cs egyértelműen mo« dlk-tcleinul és kölcsönösen tiszIlyen körülmények között
jezetet jelent a kulákgazdasá- kell mondani magunknak, a teletben kell tartani. f.trv kell
Javításra szorul
gokhoz Borolt nagyszámú pa- parasztiknak és a népi taná- ennek lenni és azt mondanám lehetséges volt-e, nogy egyrészt a népi demokratikus orrasztgazdaság gazdasági tönk- csoknak.
— kezd így lenni.
a mezőgazdasági politika is
szágok és pártjaik, másrészt a
retétele. Ugyanilyen értelmetSztálin, mint a párt és
Szovjetunió
Kommunista
hangoztatják még
Az B véleményem, hogy feA mezőgazdasági politika nek okát nem magában a szö- lenséggel
is, hogy a múltban alkal- lül kel] vizsgálni, méeperl > r:. aj Szovjetunió vezetője, tiiva+alo- Pártja és a Szovjetunió között
ugyancsak .bizonyos javítások- vetkezés, gondolatában kell ke- ma
'
san
elismerte
az
Összes
itt
felmazott agrárpolitika pozitív paraszlok javára a parlagfölaz. állami és páxtkapcsolatok
ra szorul. Ami a mezőgazdasá- resni, mert az jó, helyes és eredménye
e tönkretett kulák dek rendelkezésükre bocsátá- sorolt elveket, mint amelyek- az egyenlőség elvén alapuljagi termelőszövetkezeteket ille- igazságos gondolat, csak eltor- kapitulációja a népi hatalom sinak feltételeit, különösen nek jellemezniük kell a szo- nak?
Világos, hogy nem. Megti, elvben segíteni kell a tönk- zították a rossz politika, a előtt. • Ilyesféle kapiiulálánt a nvugati és az északi vidéke- cializmus táborához tart
akadályozta ezt a személyi
rossz módszerek és az olyan
rement szövetkezeteket azzal, .emberek,
bérmely
időben
el lehetett ér- ken.
szagok közötti kapcsolatokat. kultusz rendszere, ez a preciakik képtelenek/" a
hogy visszafizethető beruházá- I józan gazdasági
gondolkozás- ni. Ehhez nem volt szükség a
Ami az állami gazdaságát Sőt, nem csak eiismerte, ha- i íós pon tos£ ággal m eg.szervesi hiteleket nyújtunk és meg 1 ra.
kulák úgynevezett korlátozá- illett,
s?üksé- nem Ő hirdette meg cjkot. Gya- zett rendszer, amely csirájákell szüntetni az állami támosának többéves politikájára, gesnek mindenekelőtt
tartom szervezeti át- korlatban azonban ezek az el- ban elfojtott minden független
A szövetkezeti gazdálkodás amely valójában nem a ki- építésüket,
gatások mindenféle formáját.
a mező- vek nem voltak beleilleszthe- szocialista gondolkodást.
Nem szabad hitelt nyújtani akkor lesz eredményes a fal- zsákmányolás korlátozásának, gazdasági valamint
dolgozók díjazási tők abba a keretbe, amelyet
A személyi kultusz rendszeazoknak a mezőgazdasági ter- vakban, ha a parasztok között hanem a kulékaazdasag tönk- rendszerének gyökeres meg- személyi kultusz teremtett.
re átformálta az embon agyavolt. változtatását.
melőszövetkezeteknek,
ame- széles körben ösztönözzük a retételének politikája
A személyi kultuszt nem le- kat, a párt aktivistáinak és
lyektől nem remélhető fejlő- dolgozó emberek közösségének Akár ma ia egyetlen intéssel
Nálunk igen komoly az a het csak Sztálin személyére tagjainak gondolkodásmódját.
ilyen kapttulálásra lehetne
dés, és amelyek csak gazdasági mély emberi érzését.
Azt mondjuk, hogy a vidék- kényszeríteni a többi, még lehptfíség, hogy emelkedik a korlátozni. A személyi kultusz
Naay tévedés és a fogalmak
veszteségeket tudnak felmumezőgazdasági termelés a
tatni. Inkább engedni kell. nek szüksége van a szövetke- tönkre nem ment gazdag pa- pazdeHágok mindhárom íipusá- egy bizonyos rendszer, amely összekeverése lenne, ha valaki
hogy ezen szövetkezetek tag- zeti gazdálkodásra, mert ez a rasztgazdaságokat. Mi sem ban. Ez a lehetőség fii Kg elő- a Szovjetunióban elhatalmaso- azt mondaná, hogy a személyi
termelésnek masasabb szo- könnyebb, mint kivívni ilyen
dott
és
amely
tovább
terjedt
kultusz
és a tekintély egy és
jai saját maguk döntsenek a cialista
formája. Ezt nem azért kapitulélást, ilyen oicsó, vagy ször is a helyes és jövőbe látó talán minden kommunista ugyanaz. A két fogalom köszövet'.ezet
feloszlatásának
másodszor pártra, valamint a szocialista
mert valaki bennün- helyesebben ilyen drága győ- agrárpolitikától,
zötti
különbség
abban rejlik,
kérdéséről. Ebben az esetben mondjuk,
attól,
szállit-e
ai
ipar
a
mezöket dogmatikus, az élettől el- zplmet, ha számot adunk aztábor számos országára, köz- hogy a személyi kultusz eltornyitva marad a múltban ezek- távolodott
tanított, ha- zal, mtbe kerül nekünk a ga- gazda-sáiínak mindegyik gaz- tük Lengyelországra is.
zítja a szocializmus eszméjét,
nek a szövetkezeteiének, azaz nem, mert elvekre
dasás
típusának meeMelö
fel akarjuk ébresz- bonabehozatal.
Érmek
a
rendszernek
c'ta^ítja a -dolgozókat a szoa
szövetkezetek
tagjainak teni a d Igozó parasztokban a
mezőgazdasági gépeket és elsősorban műtrágyát, harmad- nyege az volt, hogv egy egyé- cializmustól, míg a pártvezenyújtón állami hitei kifizeté- mélységesen szociális termeszor pedie a földművelők szak- ni, hierarchikus kultusz-iér
tök százainak és ezreinek, vagy
sének problémája. Azon a vé- lési közösség érzését, mert el
teremtettek.
Minden
ilyen
kulmai
tudásának
emelésétől.
a népi hatalomnak a tekintéleményen vagyok, hogy mi- akarjuk törölni az ember emA jobb Irányban megváltozként nem szabad könnyedén ber által való kizsákmányolá- tatott agrárpolitika első ered- Legfőbb figyelmünket erre kel: tusz egy adoilt területre ter- lye nagymérték ben kedvez a
hiteleiket nyitni, ugy-n^úgy sának minden formáját, azt ményei már jelentkeznek. foszpontoMiani ha utol aka- jedt ki, amelyen működött. A szocialista építés fejlődésének
nem lehet elajándékozni az ál- akarjuk, hogy a parasztság fá- Ezeket mindenekelőtt a falu runk érni olyan országokat, szöcíáÜsiu államok körében es egyszerűen nélkülözhet étien
lam pénzét még hitel formájá- radságos munkáját a lehető- érzi. amelynek jövedelmei eb- mint Csehszlovákia és külö- Sztálin volt az, aki ennek a a párt és az állam irányításáséghez képest minél jobban ben az évben több milliárd nösen Nemei ország, a nép- hierarchikus létrának a tete- ban. Ezt a tekintélyt azonban
ban sem.
gazdaság szempontjából olyan
állt. Mindazok, akik a lét- nem lEhet ráruházni valakire,
A falusi termelőszövetkeze- megkönnyítsék a gépek, azt zlotyval emelkedtek. A to- fontos területen, mint a mező- rajén lejjebb
eso fokain álltak. nem lehet, mint valami érmet
akarjuk,
hogy & paraszti ter- vábbiakban ez agrárpolitika
tek számára csak a következő melőközösséghez
fejet hajtottak előtte. A fejbó- vagy kitüntetést, akárkinek a
tartozó egy- további, még lényegesebb meg- gazdaság.
íeltéteiak mellett látok fejlő- egy személy lehető
loga-tók
között nemcsak a mellére tűzni. Ezt a tekintélyt
legkisebb
dési perspektívát:
munka ráfordításával a leSzovjetunió Kommunista Pari- eJ kell nyerni, szerényen és
1. A termelőszövetkezetekbe hető
Életünk demokratizálása
legnagyobb össztermelést
jdraifc és a Szovjetuniónak-más józan ésszel kell megdolgozni
a belépés önkéntes. Ez azt je- érjük
el, a lehető legtöbbre nÖvezetői voltak, hanem a szocia- érte. Pártunk és a lengyelorés kapcsolataink a Ssovjetunióval
lenti, hogy kizárt nemcsak a veliük a hektáronkénti terlista tábor országaiban működő szági népi hatalom annál erőfenyegetés, vagy a pszihikaj mést. Akkor majd parasztÁttérek mást
problémák jük Jugoszláviában, de létre- kommunista és "munkáspártok sebb lesz, minél többen vankényszer, hanem a gazdasági jaink és munkásaink, az égés?
csoport jár
vezetői is. Ez utóbbiak, vagyis nak
a tekintélyes emberek,
kényszer is, A megadóztatás nemzet jobban fog élni. A pa- gazdasági kérdéseknél nem jöhet rnás. módon is.
a különböző pártok Központi vagyli olyan vezetők és pártCsakis
a
szociaüzmust
építő
és a kötelező beszól fialtatás rasztság társadalmi szerepe kevésbé foglalkoztatják egész
különböző országok tapaszta- Bizottságainak első titkárai a tagok, akik élvezik a munkásszintén kényszerítő eszköz le- akkor majd megváltozik.
pártLuikat és az egész népet- latainak és eredményeinek út- személyi kultusz létrájának osztály és az egész dolgozó nép
het.
Elsősorban olyan problémáikr
ján teremthető meg a szocia- násodik fokán álltak és ma- bizalmát. Ezért mondjuk, hogy
p
2. A szövetkezetet maguk a
Ez a nagy társadalmi el- gondolok,
dlk
l ü k ded
lizmusnak az adott feltételek guk is felökötték a csalhatat- inden erővel harcolni kell a
életünk
tagok igazgatják. A szövetke- gondolás, a falu termelési vi- niokratiz-álása
és a pártközi,
ktiál
in bölcsesség köpenyét. Az ö személyi kultusz és maradváközött legjobb fajtája.
áöi
zet nem más, mint önlgazfia- szonyainak átal&'íiíí'ía nem- valamint
államközi kapcsola.ultuszuk azonban csak annak nyai ellen, s ugyanakkor mincsak
az
állam
segítségét
köA Szovjetunió volt a világom az
tású mezőgazdasági termejési
tok fejlesztése nagy testvéri
országnak határáig terjedt,
•övel harcolnunk kell
vállalat. A vezetőséget a tagok veteli meg. Nagy propaganda szomszédunkkal, az SZKP-val az első állam, amelyben szo- | amelyben
a helyi kultusz lét- azért, hogy tekintélyre temunkát is
cialista
forradalom
ment
végteljesein korlátozatlan akara- és felvilágosító
és a Szovjetunióval
rájának felső fokán álltak. Ez 't/iink szert.
be.
Lenin
és
a
Bolsevik
Párt
tuknak megfejelően választják. követel, hogy népszerűvé teHogyan történt meg, hogy a
helyi kultusz már csak költörténelemben első ízben a
A szövetkezetnek saját erőfor- gyük a szövetkezeti gazdálko- pártunk,
Lengyelországban is Oragikusamely legfontosabb vállalta
máshonnan
A szövetkemagára azt a gigászi csön-ragyogással,
rásaival szintén a tagok belá- dás fontosságát.
nyert fénnyel tündökölt, akár- események történtek, ártatlan
teremtéséhe? alkotó és jelszavaként meghirdette — és feladatat, hogy megvalósítsa,
tása szerint kell rendelkeznie. zetek
haladó gondolkodásra
van őszintén meghirdette — a népi anyagi és társadalmi valóság- csak a hold. De azért mi.nd.en- embereket küldtek a halálba.
3. A szövetkezeteknek joguk szükség, amely nem monopó- hatalmat, amelynek célja a
nató volt a maga területén. Másokat, köztük kommunistávan arra, hogy saját eszközeik- liuma egy pártnak és egy em- leghumánusabb eszme, a szo- gá tegye a szocializmus elmé- Ilyenformán minden egyes or- kat is, bebörtönöztek, sokszor
ből, vagy adott feltételek -mel- bernek sem. A
szövetkezeti cializmus eszméjének megva- letét.
szágban, volt egy 'eljes kul- évekre, pedig ártatlanok vollett állami hitelből megszerez- gazdálkodás magasabb sztn- lósítása, hogy ez a párt, amely
Azoknak az óriási nehézsé- tusz-létra. A személyi kultusz tak. Sokan szenvedlek el vadzenek bármely gépet, amelyre
:lra való emelésében, a Lengyelországban a népi hata- geknek következtében, ame- hőse mindentudó, mindenre Uaíi kínzásokat. Terjeszkea mezőgazdasági termeléshez, szövetkezés legjobb formáinak lom élén éli, megtűrte azt a lyek a minden tekintetben el- képes volt, mindent ő oldott dett a terror és. a demoralizávagy a szövetkez-etben levő ki- •eritalálásában és ' alkalma- sok torzulást, ami a közel- maradott oroszországi cári meg, ő irányított és ö döntött lódás. A személyi kultusz taegészítő munkahelyeken szük- imban nagy versenytér nyí- múltban volt? E kérdésre a rendszernek szocialista renddé el a maga területén belül. Ö laján olyan jelenségek nőttek,
lik a mi pártunk és a paraszt- teljes választ még sokáig fog- való átalakításával járlak, Sztá- volt a legképzettebb ember, te- amelyek
ségük van.
megsértették, sőt
Az állami gépállomásoknak, párt közölt, valamint mind- juk kutatni. A választ a szo- lin pártvezetői tevékenysége kintet nélkül személyes tudá- semmivé tették a IIEJJÍ hataazok között, akik a szocialista cializmus felépítéséhez és a szo- idején mind kíméleilenebbü 1 sára, képességeire, vagy más lom legmélyebb értelmét.
mint javítóműhelyeknek, n rendszer
megerősítése,
a
szoteljes rentabilitás elvén kell
•modelljének megte-megszüntették az élet által lel- személyes tulajdonságaira.
Ennek a rendszernek egyigazság rendszere mel- cializmus
áílniok. Lehet tulajdonukban dális
remtéséhez vezető utak prob- ve íeti kérdésekre vonatkozó küszer s mindenkorra végetvetetbizonyos számú nagy mező- lett állnak.
lönböző nézeteknek Lenin idelémája tartalmazza.
Nem
volt
olyan
nagy
baj,
ha
tünk.
N&gy e' ismerés illeti
gazdasági gép, amelyet tartaAmi a szocializmusban vál- jén gyakorlatilag érvényesített
köpenyét e^y józan
a Szovjetunió KommuMiért ne versenyezhetne tozatlan — az az ember ember kifejtését. Amint kiszorult a a kultusz
lékolnak arra a célra, hogy seszerény emberre borították. nista Párt janik XX. kongreszgítséget nyújtsanak epves szö- például velünk a katolikus ha- .Ital való kizsákmányolásának párton bel üli vita, annak he- és
ilyen ember rendszerint
hogy olyan nagy segítvetkezeteknek, vagy e<?"énileg ladó mozsulom a szövetkezeti megszüntetése. Az e cél eléré- lyét a pariban a személyi kul- Az
ebben az séget nyúj'.ott nekünk ennek a
gazdálkodás formáinak kere- séhez vezető utak különbözőek tusz foglalta el. A szocializ- nem érezte jól magát
gazdik<yó parasztokról;.
Elmondhatjuk, rendszernek a felszámol ásá4. Az állam a szövetkezetek sésében éa megvalósításában? lehetnek és különbözőkké is mushoz vezető orosz út meg- öltözékben.
hogy
szegyei!le
és
nem
akarta
rendelkezésére bocsátja az el- Helytelen elgondolás az. hogy teszik őket az idöböl és a hely- határozása a Központi Bizottengedhetetlen beruházási hi- csak kommunisták, csak ma- ből adódó eltérő körülmények. ság kezéből fokozatosan átLe kell számolni a lengyel Bérijakkal
teleket, elsőbbséget biztosít ne- terialista társadalmi nézete- Ezért különbözőek lehetnek a ment mind. korlátozottabb szákik a termelési szerződések ket ralló emberek építhetik a :ocializmus megvalósítási for- mú személy kezébe, mignem
Bár a személyi kultusz rendmegkötése idején, a legjövedel- szocializmust.
Sztálin
monopóliuma
lett.
Ez
a
mái is, lehetnek olyanok, mint
szere a Szovjetunióban szülemezőbb mezőgazdasági nyersHosszú út vezet odáig, ahol amelyek között megvalósult monopólium kiterjedt a tudo- tett meg, ez nem .jelenti azt,
anyagok szállításában és el- Lengyelország ' falvaiban
a a Szovjetunióban és létrejöhet mányos szocializmus elméle- hogy mindazért a rosszért,
sőbbséget biztosít nekik a mű- termelőszövetkezetek hatalmas úgy, ahogy ezt megfigyelhetami
Lengyelországban történt,
trágyaszállítmánvok elosztásá- hálózata működik. SzövetkeSztálint, a Szovjetunió Komnál és más, hasonló formák- zeti gazdálkodásunk mai álmunista
Pártjai, vagy a SzovA
személyi
kultusz
lapotában nem egy olyan tény
ban támogatja őket.
jetuniót kell l'elelőssc tenA személyi kultusz a hata- az az állam, amely egyedül
Ha' a különféle formájú se- van, amely elriasztja a parasztömegeit a szöveíkezésiól. lom érvényesítésének megha- épít szocializmust. A világpo- nünk. Nekünk is megvoltak a
gélyek megszüntetésének kö- tok
Ezeket a tényeket meg kell tározott rendszere, a szocializ- rondon megjelent a népi Kína magunk Berijái.
vetkeztében a termelőszövet- szüntetni.
Vannak dolgok a lengyel
mushoz
való előrehaladás és számos népi demokratikus
kezetek fejlődése esetleg megtevékenységében, amplassul, ezzel nem vesztünk
Az elmúlt években aí volt meghatározott útja olyan mód- ország, közöttük Lengyelor- Beriják
lyek még alapos kivizsgálást
semrnií. sem
gazdaságilag, a gyakorlat, hogy gondatlanul szerek alkalmazásával, ame- szág, amelyek ráléptek a szo- és
tisztázást követelnek.
sem politikailag. Mind a je- elpusztítottak minden olyan lyek ellentétben állanak a szo- cializmus épi teáénak útjára.
A párt vezetőségének bizottlenben, mind a jövőben csak kollektív munkaformát, amely j cialista humanizmussal, az Ezeknek az országoknak munnyerhetünk.
a parasztoknál már régóta szo- | emberf szabadidő szocialista káspártjai előtt, igy a mi pár- ságot kellene felállítania ankivizsgálására, hogy a
Ha az eddig folytatott kam- kásban volt, a közös tulajdon- tudatával, a törvényesség szo- tunk előtt is olyan kérdések nak
most
rehabilitált, a múltban a
jelentkeztek, amelyek azelőtt
pány során a falvakban Eel- tan levő gépeket egyszerűen cialista tudatával.
A második világháború után gyakorlati formában nem lé- Politikai Bizottságnak vagy a
állított termelőszövetkezetek elvették tőlük. Ez a gyakorlat
plyanqk, mint amilyenek, en- azon a feltevésen alapult,, a Szovjetunió többé nem volt teztek; Közéjük tartoznak bizottság egy részének utáni-

Kedd,

1956. o k t ó b e r

23.i

torzításáról, óhaialíanul, mélyen megrendít ette uz egész
pártat, az egész munkásnsztályt. az egész nemzetet. Különféle áramlatok söprik végig az országot, esek küzül a
leghatalmasabb az, amely eleiünk demokratizálását követeli,
azt követeli, hogy vessünk véget annak a rendszernek, amelyet személyi kultusznak nevezünk.
Meg kfll mondani, hofjy a
párt vezetősége nem mindig
volt el?g gyors abban, hogy a
párfia; együtt elfoglalja helyét en-nnk az egészséges mozgalomnak az élén és irányitsa
azt. És ha a párt vezetősége
nem tudort lépési tartani ezzé]
a irodalommal, akker érthciő,
hogy a pártszervezetek sem

voltak erre képesek. Még fejetlenség is keletkezett, ami
rendkívül káros magának a
demokratizálás folyamatának
menetére. A szocializmus minden ellenzője, a lengye] nép
valamennyi ellensége minden
bizonnyal Igyekszik kihasználni ezt a helyzetet. Az a
tény, hogy nagyobb tevékenységet fejtenek ki olyan elemek
is, amelyeknek semmi közük
sincs a munkásosztály és az
egész nemzet azon törekvéseihez, hogy egész életünket
demokratizáljuk, bizonyos ingadozást okozott egyes elvtársaknál a párt vezetőségében
és vidéken is, a demokratizálás módszereit és lényegét illetően.

A ssejm fő feladata a legfelső törvényhozóés ellenőrző hatalom gyakorlása

Trvbiina ludu i.iSSS?*"'

Az elmúlt időszak i'éjó pontAz a véleményem, hogy a
A Trybuna Ludu, fi Lengyel
jai közé tartozik az is, hogy a szejmnek joga van ellenőrizni Egyesült Munkáspárt Központi
szejm az állami élet gyakor- a más államokkal kötőit ke- Bizottságának lapja hétfőn »A
latában nem teljesítette alkot- reskedelmi szerződéseket is. „segélyekről" és „szabad lenmányos feladatát. Most küszo- Lényegében, véve ezekben fi gyelekről"-" címmel a követkebönáll az új szejm megválasz- szerződésekben nincs semmi ző vezércikket közli:
tása. Az új szejmnek politikai olyan, amit az állam érdekeiA Lengyel Egyesült Munés állami életünkben el kell ből kiindulva egy szükkörű káspárt Központi Bizottságáfoglalnia azt,a helyet, amelyet csoportnak kellene ellenőriz- nak VIII. teljes ülése érthető
az alkotmány megszab számá- nie. Ha a kormány és a szejm érdeklődést keltett külföldön.
ra. A demokratizálás program- tájékoztatja
a közvéleményt Háború utáni történél műnkjában igen nagy jelentőségű kereskedelmi szerződéseinkről, nek ugyanis nagy jelentőségű
lesz, hogy a szejm szerepét fel- ez automatikusan megszüntet teljes ülése volt ez és így teremeljük az államhatalom leg- mindennemű fantazmagóriát mészetesen nem kerülhette el
magasabb szervének szinvona- :! külkereskedelmünkre vonat- külföldi megfigyelők figyelmét.
Iára.
kozólag.
A telj=H ülésről megjelent
A szejm, fő feladata a legfel- : A szejm Jogában kell állnia komimén tárakban két ellenié
ső törvényhozó és
ellenőrző [annak is, hogy megerősítse tes irányzat különböztethető
hatalom gyakorlása. A szejm •azokat a szerződéseket, ame- meg: Az egyik a demokratikus
sajtóban Jelentkezik, főként
részére meg kell teremteni a j
A demokratizálás útja az egyetlen iit
sajtójában,
szükséges feltételeket, hogy j lyeket a kormány köt más or- I testvérpártjainik
teljesíteni tudja ezt a felada- ; szágokkal és amelyeket az ál- amely Jóindulatát fejezi ki ovEnnélfogva határozottan és
Fia a múltban nem minden tát. Szó van itt azokról a po- ' lamtanács ratifikál.
j szágonk iránt olyan időpontkomolyan meg kell mondani volt úgy, ahogyan vélemé- litikai feltételekről, amelyeket! A szejm hivatott a kormány [ ban. amikor háború utáni tö
a pártnak, a munkásosztály- nyünk szerint lennie kellett életünk általános demokratizá- munkájának értékelésére is és ' ténelmünknek új fejezete ke
nak és az égisz ívipnek: a volna, a mi pártunk és az lása teremt meg ós azokról a I a szejm hatáskörébe tartozik a död&tt meg, A második iránydemokratizálás útja az egyet- SZKP között. Lengyelország és jogi feltételekről Is, amelyek
konzekvenciák levonása azok- zat, itt-ott, arra irányuló, nelen út, amely a szocialtejnua a Szovjetunió között, ez ma
a szejm alkotmá- kal szemben, akik nem bir- vetaégre és naiv kísérletekben
saját viszonyaink közolti len- már a múlté, amplv nem tér- biztosítják
nyos
jogait.
kóznak meg a rájuk rótt köte- jelentkezik, hogy az országjobb formájának felépítésé- het vissza. Ha cintünk valaszerte megnyilatkozó feszültség
Felmerül a kérdés: mit kí- lességekkel.
hez vezst. Erről az útról mi mely területén va.ri.nak olyan
várakozás légkörét éretlen
A szejm hatáskörének ész- és
vem Térünk le és minden kérdések, amelyek még rende- ván biztosítani pártunk a
találgatásokra használja íel.
erőnkkel azon lestünk, hogy zésre szorulnak, ezt baráti szejm részére jogi vonatkozás- szerű megállapítása, sot kiterNem
a megfelelő idő, sem a
jesztése az alkotmányban lene hagyjuk magunkat letéri- módon és nyugodta-i kell ten- ban?
tení erről az útról. Ugyan- ni, meri az ilyen eljárásmódAzt hiszem, itt a szejrm ülés- szögezett határokon túl is — megfelelő hely ez a jelenségek
akkor azonban senkinek sem nak kell jellemeznie a szocia- szakainak kérdése kerül elő- ha ésszerűen meghatározzuk a beható elemzésére. Igyekezni
hű képet
engedjük meg. hojíy a demok- lizmus táborához tartozó pár- térbe. Eddig ezeket az üléssza- párt feladatait az államappa- fogunk rövidesen
ratizálás folyamatot a szocia- tok és államik egymás közötti kokat nagyon ritkán hívták rátussal kapcsolatban —, nem adni olvasóinknak az esemévisszhangjáról.
lizmus ellen használja fel. A viszonyát. Ha azonban valaki össze. A szejm törvényhozó idéznek elű ellentétet & szejtn nyek külföldi
demokratizálás folyamatát páf- azt hiszi, hogy Lengyelország- munkájában különösen fontos, és a párt vezető szerepéről Ennek ellenére már most szüktartjuk mély hálántunk vezeti és csak a p:irt. a ban szovjet ellenes hangulatot iiogv a szejm
bizottságainak szóló tétel politikai értelme ségesnek
kat kifejezni testvérpártjaiTdí
Nemzeti Frontban tömörült sikerül támasztani, az mélysé- munkájára nézve olyan rend- között.
ama sajtószerveinek, amelyek
többi párttal egyetértve, adhat gesen téved. Mi nem engedjük szert vezessenek be, amelynek
A választást az új választási konkrét és hű képet adtak orolyan irányt, ennek a folya- meg, hogy károkat aknzravnk eredményeként a bizottságok törvény
tartjuk majd szágunk helyzetéről, amelyi
mainak, hogy az valóban éle- a lengyel állam életbevágóan feladata leez a törvényjavasla- meg. Ez aalapján
törvény lehe'övé te- tömegek hangulatát és aktivitünk minden tcrii'etén a vi- fnntos érdekeinek és a szocia- tok kidolgozása.
sz,
az emberek számára, hogy tását, reményeit és várakozászonyok
demokratizálására, lizmus Lengyelországban folyó
Ebből a követelményből fa- ne csak szavazzanak, hanem sait tükröztek vissza. Ugyanrendszerünk alapjainak meg- építenének.
kad, hogy a küldöttek egy ré- tálasszanak is. Ez igen íontos ekko:- már ma figyelmet
kell
szilárdítására, nem pedig megszének szakmájuk szerint kell változás. A Nemzeti Frontban azentelnün k a külföldi komgyengítésére vezessen.
A személyi kultusz rendsze- teljesíteniük
köí élességüket, tömörült pártok és Vomegszer- mentárokban
megnyilatkozó
re és rninciori ebből származó vagyis képviselői funkciójuk vezetek egységes választási második irányzatnak is, haA pártnak cs minden em- baj már visszavonhatatlanul a gyakorlásának idejére mente- programmal lépnek fel. Min- bár egyes ilyen kommentábernek, aki látta a múltban múlté. Az egyenlőség és az Ön- síteni kell őket a munkahelyü- den programot azonban nem- roknak semmi közük a sajtófennálló bajokat és aki őszin- állóság elven alapuló lengyel kön végzett munkájuk alól.
csak pártok, hanem e pártok hoz.
tén kívánja, hogy mai éle- szovjet viszony oly mélv baAz államtanács által kiadás- nevében fellépő emberük valóEtsenhawer elnök és Öt kötünkből kiküszöböljük az á'.- ráti érzelmeket Jcrll atenni/,"1 ra kerülő rendeleteket olyan sítanak meg. Azt a jelöltet, aki vetően
Dulles külügyminiszkos múlt minden maradvá- nepben, hoffu a lengyel nép kérdésekre kell
koriái ózni, a legnagyobb bizalmai élvezi
valamint az Egyesült Alnyát, hogy ily módon erúsíisük körében nem talál talajra amelyek nem tűrnek halasz- majd, meg fogják választani, ter,
lamok egyes alacsonya bbranrendszerünk a'.apj ai I, hal ára- semmiféle
olyan
kísérlet, tást és ugyanakkor biztosítani az viszont, aki Iráni nem gú funkcionáriusai szükségeszottan vissza kell vernie min- amely bizalmatlanságot akar- kell a szejm számára azt a nyilvánul meg a válaszlók szé- nek tartották, hogy nyilatkodennemű suttogó propagandát kelteni a Szovjetunióval szem- jogot, hogy
hatálytalanítsa, leskörű bizalma, világos, hogy zatokat tegyenek a lengyelvagy módosítsa ezeket a ren- nem kerül be az uj sztíjmbe. örazágf helyzetről. E páilanatamely a Szovjeiunióval vali"" ben. E viszony ffilött elsősor- deleteket.
ban még nincs kezünkben e
ban
pártunk
Őrködik
és
vele
barátságunk meggyengítésére
Nemcsak az fontos, milyen nyila tkozatok teljes szövege;
A szejm feladata, hogy széegyütt az egész nép.
irányul.
leskörű ellenőrzést gyakoroljon hatásköre lesz a sztíjmnek. A nyilvánvaló, hogy ma. r,..n a
bekerülő emberek washingtoni, hanem a varsói
a kormány és az állami szer- szejm.be
kevésbé dömenl fognak hírek kötik le minden érdekMeg kell valósítani a párt akcióegységét vek munkája Jölötl. Ennek ér- nern
dekében bizonyos módosításo- arról is, hogy milyen, szerepet
Ennek ellenére a
Hogy a párt pontosan telje- murjkára. Ez a gyakorlat sok kat kell végrehajtani az alkot- játszik majd a szejm az állam lödésilniket.
rendejikezésünkire álló értesüsíthesse feladatait és vezethes- kárt okozott.
mányon. Azt hiszem, hogy az és a nép életében, életünk de- lések azt mutatják, hogy
se a demokratizálás folyamaPártunk akkor fogja a legin- államhatalom végrehajtó ezer- mokratizálásénak folyamatá- Eisenhawer nyilatkozatát nem
tát, a pártinak mindenekelőtt tenzívebb módon élni a mun- vei fölötti ellenőrzést a szejm- ban.
lehet félremagyeráznl:
»seegységesnek és összeforro-Unak kásosztály életét, akkor tudja nek a közvetlenül alája rer.Csak azt ajánlhatjuk a Nem- gélyt-H ajánl fel ~a lengyelek
l<ell lenrae, soraiban és életé' legjobban.alakítani a munkás- delt intézmények írtján kell zeti Frontban levő szövetsé- harca számára-.
ben maradéktalanul meg kell osztály öntudatát, ha az öntu- gyakoroiinía, nem pedig úgy, geseinknek, hogy olyan embeSzükségesmek tartjuk kijevalósítania a demokratikus datos és aktív pártmunkások ahogy eddig történi: a kor- reket jelöljenek a szejmbe,
megérintik az Egyecentralizmus elveit. Gyakor- óriási része a munkahelyeken mánynak alárendelt intézmé- akik a közösen kidolgozott vá- lenteni:
Allamok választás előtti
latában a "pártnak szigorúan be vállvetve együtt dolgozik a nyek útján. Viasza kell állítani lasztási programot nemcsak, sült
helyzetét. Megértjük olyan
kell tartania azokat az elve- munkásokkal. Biztosítani kell a szejmnek alárendelt legfelső szóban, hanem szívükben és nyilatkozataik értelmét Is,
lelkűkben is támogatni fogják. amelyeket az E<*vesült Állaiket, amelyeket a pártélet lenini a pártfórumok megfelelő el- állami ellenőrző kamarát.
normáiról szóló tézisek tartal- lenőrzését a pártapparátus
mokban zajló választási kam,Kei
munkája fölött, elsősorban a
maznak. A múltban szinté:
Terveink végrehajtásához
pányra tekintettel kénytele'
*
I
központi
apparátuson
kezdve.
hirdették ezeket
nek tenni és megértjük azt is,
elengedhetetlen a tömegek bizalma I! hogy
ámde a gyakorlatnak sokszor Ezzel a pártkongresszus kétszavazatokat akarnak
igen kevés köze volt ezekhez az ségtelenül foglalkozni jog.
szerezni. Ennek ellenére fel
ifjúságtól,
különösen
az
egyeAmit
ez
a
jelen
ülés
elhatáelveikihez. Ezeknek az elvekHasonlóképpen szükség van roz, azt mi, elvtársak, elvisz- temi hallgatóktól, 'hogy a mai ezeretnök hívrji mindazoknak
nek az előterébe kell állítani a a kormány munkájának töké- szúk a pártihoz, a munkásosz- helyzetünk megjavításának út- figyelmét,
akiknek
ilyen
pártszervek vezetőinek
meg- letesítésére. A Politikai Bi- tályhoz és a nemzethez, még- jai L kereső buzgalmukat tart- figyelmeztetőre vsn szükséválasztását, a pártélet tisztasá- zottság már meghozta az első pedig emelt fővel, mert az sák a jelen ülésen meghozandó gük, hogy a lengyelek nem
gát, azt a jogot, hogy mindenki határozatot ebben a kérdés- igazságot hozzuk. É S Ű J C tény, határozatok
keretei között. szavaznak az amerikai válaszkitarthat
véleménye mellett ben. A kormány személyi ösz- íiogy a leplezetlen igazságot Mindig sok mindent meg lehet tásokon és éppen ezért semmi
olymódon, hogu a többség ha- szetóielét Összhangba kell mutatjuk meg a nemzetnek, bocsátani az ifjúságnak. De az szükség arra, hogy bevonják
tározatai
minden paritásra hozni az ország té nyleges erőt ad nekünk, visszaadja a élet nem bocsátja meg, még az őket a választási kampányba.
szükség-léteivel és megfelelően népi kormánynak és pártunk- ifjúságnak sem a •meggondolat- SzeretnŐk azt is kijelenteni,
kötelezőek.
hogy Eisenhower
elnöknek,
Ez az utóbbi elv különösen át kell szervezni a kormány nak a dolgozó tömegek tel- lanságokat.
mint egy nagyhatalom vezetőfontos a mai időszakban. Erre munkáját.
jes
bizalmát. Ez a bizalom
Csak örUMietüTLk fiatal elv- jének, nincs joga beavatkozni
támaszkodva meg kell valósíelengedhetetlen
terveink
végtársaink
lelkesedésének,
(hiszen
Látni kell azt is. hogy az rehajtásához.
kisebb országok belső ügyeibe.
tani a párt akcióegységét. A utóbbi
ők fogják majd átvenni a. mi A Lengyel Egyesült Munkásidőkben az államhatapárt előtt álló nehéz feladatok lomnak azokban a szerveiben,
helyünket a pártban és az álMinthogy kimondtuk a bírá- lamapparátusban. De teljes párt VIII. teljes 'ülése minszekere a jelenlegi időpontban amelyek a közrend fölött hivaderátépp a párt és a nemzet
csak akkor haladhat sikeresen tottak őrködni, bizonyos dez- lat szabadságának eitvét, amibe joggal kívánhatjuk meg töltik, belső ügye volt és bizonyára
a bírálat minden formája, telelkesedésüket és buzgal- nem Amerika belső kérdése.
előre. Iha a párt másfélmilliót orientáció történt. Fokozód- hát a sajtóban gyakorolt bírá- hogy
mukat
párosítsák
a
párt
bölszámjáló erői egy irányban tak az oly; útonálló kilengé- lat is beletartozik, jogunk van csességével. Pártunk mondja
Amá pedig a segélyajánlaazt követelni, hogy minden bí- meg világosan a fiataloknak:
húzzék azt. Ezt az irásnyt álta- sek, amelyekre
k
i reagál kellőkép- rálat építő és igazságos legyen, járjatok az élen ebben a nagy tokat illeti, hadd jelentsük ki
lános vonalaiban a VII. pléhogu hozzásegítsen a mostani és lendületes áramlatban, a de- őszintén és nyíltan: szive
num már kijelölte, a mai plé- pen, Üjból nyíltan <
vesszük
a segélyt és a szélesan meg kell i
•korszak nehézségeinek legyő- mokratizálásban, de mindig teMimimit pedig pontosabban j g u n . k n . a , k é s
m m d er,kinek,
zéséhez, ne növelje a nehézsé- kintsetek fel vezetőségetekre, sebb körű gazdasági és kulmeg kell határoznia e vonala- • g,^ érintgeket, vagy ne tárgyaljon de- az egész népi Lengyelország tu'rálds kapcsolatokat — tertat.
fog büntetni minden- magóg módon bizonyos jelensé- vezetőségére, a munkásosztály mészetesen rendes kapcsolatokat —, ha ezeket nem kötik
Sok változtatást kell eszkö- nemű 'törvénytelenséget, ame- geket és problémákat.
pártjára, a Lengyel Egyesült politikai feltételekhez. Ezek
zölnünk pártunk munkájának lyet saját apparátusa követ el,
Jogunk van azt követelni az Munkáspártra.
volta-k nézeteink a VIII. telgyakorlatában, tevékenységé- de ugyanilyen határozottságjes ülés előtt és ezek a nézegal meg fogja akadályozni és
nek módszereiben.
teink a VIII. teljes ülés után
A
Lengyel
Egyesült
Parasztpárt
meg
is
kell
akadályoznia,
a
Azt az elvet, hogy a párt és
is.
támogatásáról biztosította
a pártapparátus neim kormá- közrendnek és a polgárok nyuMint azelőtt nem volt, úgy
a
I.FMP
Központi
Bizottságát
gahr,
lindennemű
raegnyoz, hanem csak irányit, hogy
ma sincs szükségünk bál-mia kormányzás az államra és az ' sértését. A közvéleménynek
beavatkozásra
belső
Varsóból jelenti a PAP: A Egyesült Munkáspárt Központi féle
államapparátusra tartozik, ha- ; mindig megbecsüléssel
kell Lengyel Egyesült Parasztpárt Bizottságát és azt a következe- ügyeinkbe. Ha pedig van vatározótt formában és a gyakor- j viseltetnie a rendőrség iránt Központi Bizottságónak VIII. tes harcot, amelyet az ország laki, aki elég együgyü ahhoz,
lati munkában kell mcglestesi- ] és támogatnia kell a rendör- teljes ülése október 20-án be- életének demokratizálásáért, a hogy azt képzelje: a lengyelmunkás-paraszt
szövetséff országi változások új irányzateni, nem pedig — miként ma- , séget, ha az valóban a köz- fejezte háromnapos vitáját.
jelentenek külpolitikánkAz ülés határozatot fogadott megszilárdításáért, a lengyel tot
napság gyakran megtörténik' rend érdekében jár el. Nem
nemzet
minden
erejének
a szo- ban, akkor mélységesen téved,
el
az
ország
jelenlegi
helyze— szavakban.
' szabad tűrni semmilyen formint
ahogy a lengyel ügyekcializmus
építésében
való
kitéről, amely megállapítja:
nek az óceánon túli prófétáiA párt munkájában szokás- mában. ho»v különböző út•>A Lengyel Egyesült Pa- fejlesztéséért, a Szovjetunió- val együttesen már nem egyba jött az a káros gyakorlat, széli elemek megsértsék
rasztpárt Központi Bizottsága val való barátságnak és együtt- szer mélységesen tévedett. Ha
a párttagok és a lengyel pa- működésének az egyenlőség és
laki azt hiszi, hogy belső
lasztság tömegeinek érzéseit a kölcsönös megbectüléi alap- életünk demoltratizálása és a
és nézeteit tükrözve teljes mér- ján való megszilárdításáért és poHtUked és gazdasági refartékben t&mogatja a Lengyel kimélyítéséért vtv.«

lengyelekről"

mok. kiterjesztése eltérésit jelent a szocializmustól és gyengülését jelenti más szocialista
országokkal fennálló szolidaritásunknak, akkor srtíntén
mélységesen téved. Szövetségünk és barátságunk a Szovjetunióval, amely pártjainkideológiai egységén, államaink
teljes egyenlőségén és népeink
teljes szolidaritásán épül fel,
politikánk alappillére volt a
múltban, de ma és a jövőben
is ez marad. Ezt az ügyet egyszer & mindenkorra rendeztük,
tekintet nélkül az Egyesült
Allamok bármiféle választási
időpontjára.
Ugyanez
áll
Adenaver
kancellár nyilatkozatára, aki
kegyes volt kifejezni azt a hajlandóságát, hogy kapcsolatokat teremtsen egy aszabad
Lengyelországgal*. Mi ma oly
szabadoknak érezzük magunkat, mint soha ezelőtt. És. ez
az, amiért a legcsekélyebb
mértékben
sem
kívánjuk,
hogy
Nyugat-Németország
konzervatív és kapitalista erői
segítsenek bennünket szabadságunk1 fejlesztésében, ha szívesen teremtünk Is kapcsolatokat a Német Szövetségi Köztársasággal éppúgy, mint más
országokkal. Az ilyen -segitség« terén sokféle szempontból épp elég tapasztalatot
szereztünk történelmünk évszázadai során és semmi hajlandóságunk arra, hogy az
ilyenfajtájú ssegítségből« hasznot igyekezzünk húzni.

Ezzel • talán eleget is moffldof.unk azoknak a nyugati államférfiaknak, akik belpolitikájukat a mi külpolitikánkként kívánják kezelni és eleStt mondottunk azoknak a
ssjiókommentá taroknak
is,
akik azt a reményüket fejezik
ki. hogy a Lengyelországban
végbement »drámai változások" országunknak a szocializmus táborából való .kilépésére fognak vezetni.
Csak azt sajnáljuk, hogy
Eisenhower elnök és azok a
többiek, akik a mi ügyeinkről
nézeteiket fejezik ki. nem töltötték ezl a vasárnapot varsói
gyárakban, ahol az ünnep ellenére is folytatódott a munka. Akkor ugyanis megértették volna, mi az, amit a párt,
a munkásosztály és a nemzet
kíván.
Megértették vo&na,
hogy a lengyelek — ez az értelmes és büszke nemzet —
nem vezethetők jelre sem csábos szavakkal, sem képzelgéssel. Döntése ugyanis egyszer
s mindenkorra megtörtént,
nem csupán az új pártvezetöség megválasztásában, hanem
ibban is, hogy együtt építi a
zociallzmust a Szovjetumió•al, a Kínai Népköztársasággal és az összes testvéri országokkal.
A Lengyel Demokrata P&rí
kUldtitUége a LE IIP
httzponli Rizollsásának
képviselőinél
Varsóból jelenti a PAP: A
Lengye] Egyesült Munkáspárt
Központi Bizottságának képviselői, Wladislaw Gomulka,
Edward Ocíiab és Aleksander
Zawadzky, vasárnap este íogadtáik a Demokrata Párt küldöttségét.
A LEMP Központi Bizottságának képviselői tájékoztatták
a Demokrata Párt képviselőit
a lefolyt vitáról és arról, hogy
az üléa hogyan értékelte, az ország politikai és
gazdasági
helyzetét.
Stalinoerődból
AJra Katowice lem
Varsóból jelenti a PAP: A
lengyelországi Stalinogród vajdaság népi tanácsának elnöksége vasárnap együttes gyűlést
tartott a város népi tanácsával, amelyen elhatározta, hogy
a Lengyel Egyesült Munkáspárt vajdasági végrehajtó bizottsága szeptember 27-én hozott határozatának és a vajdám
ság lakossága
kívánságának
megfelelően, javaslato: terjeszt a Lengyel Népköztársaság államtanácsa elé, hogy
Stalinogród város nevét viszsza változtassa Katowice városra, Stalinogród vajdaság
nevét pedig Katowice vajdaságra.

—Kedd, l!»i. crHOB^r M,

A Hazafias Népfront
Kollégiumi Előkészítő Bizottságának levele
™
Lászlónéhoz
Rajk.

Minisztertanácsi
határosat
va sgyűj tőkampány
rendeséséről

A

HAZAFIAS
NÉPFRONT hírei

NA Pl

KRÓNIKA

— Az országgyűlés
jogi,
Földközi tengeri
Tiszafüred halárában az eligazgatási és igazságügyi bimúlt évben tagosítottak s több
időjárás
zottsága október 24-én délelőtt
dolgozó parasztnak nem. megA Hazafias Népiront Kollé- tosítandó összegeket kiegészítMagyarországon
10 órakor ülést tart az OrszágA Minisztertanács elrendelte felelő módon intézték el a kárgiumi Előkészítő Bizottsága a ve az új kollégiumi mozgalom
Hónapok óta tart a száraz házban.
következő levelet intézte Rajk anyagi segítségét fogja szol- az 1956. évi negyedik negyed- talanítást. A károsultak a Ha— Tíz munkásaicadémfát
évi vasgyűjtő kampány szer- zafias Népfronthoz foi'dultak meleg hazánkban, folytatódik
Lászlónéhoz:
gálni.
rendkívüli időjárás. Október szerveznek Szolnok megyében.
A Hazafias Népfront Kollé- vezését és lebonyolításával a segítségért. A népfront támo- avégét
Az előadások anyagát a dol»Kedves Elvíársnő!
írunk,
s
az
idő
mégis
gatása
révén
eddig
16
dolgozó
kohóés
gépipari
minisztert
giumi Előkészítő Bizottsága
messzeparaszt jogos sérelmét orvosol- •ayárias, az augusztusinak fe-gozók kívánságait
Mély meghatottsággal fogad- nevében: dr. Kardos László.lel meg. Vasárnap Budapesten menően figyelembevevő állítták.
tuk levelét, amelyben az igaz20 fokot mértek, míg Szege- ják össze.
ságügyminisztertöl az Űn ré*
ezére kiutalt 200 000 forintot
Hajdú megyében a népfront- den a hőmérséklet elérte a 22
az újjászervezendő kollégiumi
biz&ttsáa támogatásával ibír.ét fokot. Mi magyarázza az eny- Meghalt dr. Dabis László
mozgalom céljaira ajánlja Lel.
életrekeinek a gazdakörük és he őszt? Az Országos MeteoroDabis LászJó orvosproíesszor
Ez a felajánlás — úgy érezzük
olvasókörök. 1954 végén mint- lógiai Intézettől nyert értesü— méltó a magyar kommuegy 70 kérelem -érkezett be a lés szerint a száraz, meleg őszt folyó hó 20-án tragikus hirtenista mozgalom
meggyilkolt
községekből a debreceni nép- az áramlatok eltolódása okoz- lenséggel meghalt. .
Több volt az orvo&tudósnál,
kiváló vezetőjének, a népi koliront megyei
bizottságához, za. A nyugatról keletre vonuló
légiumok egykori nagy barátA Borsodi Hőerőműben már fogyatékos voll. Az egyenletes amelyben azt kérték, hogy esöfrontok, amelyek déli széle a legnagyobb magyar polihiszjának, Rajk Lászlónak emlé- öl gépegység dolgozik, s a ha- termelés, a gazdaságosabb és szervezzenek olvasóköröket és Magyarországon megy át. most torok közé tartozott. Működése
észak
felé
tolódtak
el.
lyy
az
a főváros és az egyetemi higiékéhez.
todik turbógenerátort is gyors biztonságosabb üzemelés érde- gazdaköröket, Ezek a kérelmek
ütemben szerelik a keletnémet kében Budapest és Béreste ed'Jig iralcsomóban porosod- az időjárás, amely például niai ir^etben, az AkadéArra törekszünk, hogy az új és a magyar szerelők. A jelen- között 229 kilométer hosszú lak, de most a népfront a me- Svédországra jellemző, most a mián, az egyetemi tudományos
Lapp-földön
uralkodik.
A
mi
kollégiumok, amelyeknek lét- tüa mennyiségű energiát eddig távvezetéket
építettek. A gy ei tanács végrehajtó bizott- jellegzetes őszi időjárásunk is tanácsban, tudományos irányrejöttét az ön által nagylel- a diósgyór—mátravidéki táv- nagy távolságú vezeték a na- sága elé terjeszti azokat.
m ut at ásbain, tan ításban és a
mintegy
ezer
kilométerrel népbetegségek elleni küzdekűen rendelkezésre bocsátott vezetéken juttatták el a fővá- pokban elkészült és vasárnap
*
északra, a Balti-tenger vidékéÖsszeg meggyorsítja, méltóak rosba és onnan az ország nyuA Hazafias Népfront Somogy I re tolódott, s nálunk jelenleg lemben olyan eredménysoroéjszaka
megkezdték
kísérteti
legyenek feladatukhoz: olyan gati részébe. Ez a megoldás
z&tot jelent, amely a legnamegyei bizottsága baráti be- j
fiatalok nevelődjenek bennük, azonban nem volt biztonságos. üzemelését. Gondos előkészü- s.:élsetésre hivta meg a volt olyan az időjárás, mint ami~ gyobb magyar ocvosok között
akik — mint ön Írja — képe- Példa erre: ha Diósgyőrben letek után a vezetéket 129 000 Függetlenségi Frontba tömő- | lyen a Földközi-tenger vidéke bizloíít számára helyei. 1956szokott
lenni.
Ennek
pontosan
*olt
feszültség
alá
helyezték,
s
Bek lesznek hibáinkat helyre- vagy a Mátravidéken üzemban kapta meg a Kossuthrúlt párlak megyei vezetőit. A |
ellenkezője játszódott le díjat.
hozni.
zavar történt, a Borsodi HC kipróbálták a védőberendezé- találkozón részt vett kisgazda- az
márci sban, amikor hazánkseket. Nem volt semmi hiba
• Ezzel az összeggel, mint első erőműben is csökkenteni kel- és így hétfőn hajnali fél öt párti, parasztpárti és szociál- ban észak-európai időjárás
— Több mint 3000 családf
képviselők uralkodott.
befizetéssel, létrehozzuk a Ha- lett a termelést, mert a villa- órától a Borsodi Hőerőmű demokrata párti
Mindkét véglet
elhatározták, kedvezőtlenül hatott a mező- ház épült Nógrádban OTP-kÖlzafias Képfront Kollégiumi mos energiát nem tudták át- mii- az új távvezetéken koz- valamennyien
csönbűl 1954 óta. Az év végéig
adni,
nem
volt
fogyasztójuk.
hogy
a
jövőben
tevékenyen
Alapját, azt a társadalmi
gazdasági termelésre. Arra a még újabb 80—120 építkező
anyagi alapot, amely az álla- Ugyanakkor esetleg Budapest ] vétlenül szolgáltat Budayesí- részt vesznek a népfront-mun- kérdésre, meddig tart a száraz kap kölcsönt családi ház épíkában. A m-egyei
bizottság meleg, határozott választ adni
mi költségvetésben e célra biz- és más tájak energiaellátása',nek energiát.
most kidolgozta a különböző természetesen nem lehet, de
— Negyvenhat méhész, tiszakbizottságok működési ter- egészen valószínű, hogy még
zenöt szőlész, tíz géphasználati
vét.
o-któber vége előtt kialakul az és
Öt állal tenyésztési társulást
évszaknak megfelelő időjárás. hostaik
eddig létre Somogy
SZÍNHÁZAK MŰSORA
megyeben.
— Mintegy 800 000 személy
Operaház: Anjcgln; L'2 (7) — — A "forradalmi műszakon2504
701-0300
0450
5306
701—0800
301-0400
2254
már
tizenhárom bányaüzem nyugdíját emelik feí Csehszlo2512 901—1000
101—0200 — Nci
19454 501 —0600
5310
2258
teljesiti túl évi tervét a tatai vákiában az új társadalombizi — Kit
0467 301—0400
2533 r-.oj— 0700
5336 401-0500
2346
0488 001 — 0100 2578 601 —0700
53S3 701-0300
szénmedeneében. A nagyüze- tosítási törvényjavaslat a l p 2394
* Xépiiar
0554 701—0800
5390 201 -0300
iính >ía: BzJnt mek közül a XVriI-as aknaiak ján.
2599 101 —C2ÜIJ
2396
: Girü •i-báil'
701— OCOt)
0562 701—0800
5415
2631 40i—o; oo
164
U: Egj
2Ű1-0300
— Ifjúsági bányásztanácslto0580 401
5415
viszik el a pálmát. Hétfő reg2663 101 —0200
—0500
183
0596 801—0900
5433 201-0309 Madát "Színház
2690 EOI—oeoo
zásra. gyűltek össze vasárnap a
0597 201-0300
5439 701-0300 „ ^ ^ ,., — Petőfi színház? Olympin gelig 13 520 tonna szenet ter- nógrádi
2691
901
—1000
szénmedence mindéin
(7)
—
Jtíba.1
Színház: Kávom szegény meltek előirányzaton felül,
0615 501—0600
54 53 001-0109
2702 101—0200
siaWl-egíny
líél
4)
—
József
Attila
501
—D00O
0620 401-OEOO
5462
hogy segítsék a tröszt vállalá- üzeméből a DISZ-brigádoűt ve2705 001-0100
0627
547H 6CI1-07C0 S^inhái: Szép k^ íamilU (fél Sí — sának teljesítését.
zetői, a fiatal mérnökök és a
2707 701—0800
301
—
CMCO
0632 301-0400
5525
R
kirélynö (7) — Bl&lia. Lujza siiuliái:
101-0200
721
0633 901 — 1000 2711
5332 701—0 0O Ninw
— Vasárnap is dolgozott a DISZ-titkárok. A tanácskozá2721 301 — 0*00
előadás — Diiryné Szfnház:
0646 401-0500
5533 501-0600
1.736
a nógrádi bányászfiatalok
0658 901 — 1000 2736 901-1000
5533 00!—Q1G0 Dr. Pepíiís J7> — Vidám Siinpad: miskolci "Henry B£artin« épí- son
2749
2745 201—0300
0671 301—0400
5553 501 —0600
tő brigád, hogy az ú.i lakótöm- a negyedik negyedévre újabb
2833
dél
f
2746 101-0200
0711 601-0900
5569 001 —0100 — AlUnü Bibsiinhii: Száz
15 000 tonna előirányzaton fe2855
259
böket
mielőbb
átadhassák
és
0748 201-0300
2749 701 —0800
5595 401 —0500 is ÉE 51 Pesti mesék líél 81
2864
412
a félig kész épületeket a hideg lüli szén kitermelését váfllal801 —0900
0766
5710
27 5S 201-0300
2866
286
Dávid Ojsztrah
6 01 —0700 tók-tercm:
ták.
0773 501-0600
5718
2764 601-0700
napokig tető alá hozzák.
—0400
2084
eitje. A hesedü mesterei
419
—0100 üérl
0811 301
2773 901 — 1000 577?. 001
901-1000
1 eióiid. lléi B). 1OUO 0
2943
906
— Megkezdték a téliszalámi
401—0500
0833
5772
2790 901-1003
tosí Hangjegy, hanel. (8| —
001-0100
2982
542
501
—0COO
0847
5781
gyártását
a
Budapesti
SzalámiVarlttí:
Kijavítjuk
a
Lörlém
2822
!984
0916 601-0700
5304 601 —OJŰO «i tél 9) — Budapest Varlc
Nemzetközi Bartók Társasás
2832 501—oeoo
gyárban. Az idei feldolgozási
—0200
1011
50!—0600
0939 101 —0100
S824 001—0100
2833 401
—orca
(237
időszak alatt 90 vagon szalá0941 001
5860 401 — 0500 Cirkusz: A Kínai Cirfeusm
alakul
2833 801—0300
J278
0979 801 —0900
5832 401 —OEOO
mi
gyártását
tervezik.
Novem2640
201
—0300
301-0100
3291
701—0300
1008
A Bartók-fesztivál alkalmá285 5 201 —020U 5906
berben megkezdik az exportá901 —1000
3333
5939 201 —OJCO
2856
901
—
IOC0
201—0300
301
—0400
ból
a
Nemzetközi
Bartók Bi3337
lást is, többek között Angliá2664 401—o:oa
001—0100
3400 '
ba. Svájcba, Ausztriába, Hol- zottság tagjaként számos ne2866 201—0300
152
501—0600
3450
201 — oiíao
külföldi zeneszerző, előlandiába, az NDK-b-a, az
2875 901 — 1000
525
901-1000
34 59
SUTH-ttÁDlÖ:
8.10:
Hspdalok.
101-0200
2384 401—0500
928
301 —OdOO
3560
0: Indulók És űsiak. — 9.Q0.NSZK-ba és Csehszlovákiába. adóművész és zenetudós érke401-0500
291S 501 —0600
200
401—0500
ú
I Í I 10 10
3564
701 — 0 "00
— A Somogy megyei állami zett hazánkba. A bizottság a
2933 301 —0400
617
201-0300
Iry
3591
801 —0900
iztíváj idején többször ülé2941 701 —OE00
916
onjoi
., . —
unkáéi gazdaságokban már több mint
501-0600
3637
001—0100
2943 S01 — 1000 6117
é
niuzsikit
k
901—1000
3654
egy hete elvetélteik a rozst és sezett és végül határozatokat
101—0200 iiRgjimamiic kiváiiságára. — 11,95:
2957 701— 0£03
401—0500
3686
6117
sakhe.yen
szépen zöldell a ga- hozott a további együttműkö301 — (MOO Dev-ecserf Gibnr veiielböl. — El2970 201—0300
201-0300
3692
6123
601
—0700
mondja
Gábor
MUUós
éa
Ruttkal
bona. Eddig hét gazdaság je- dés kialakításáról. Elhatároz2971 301 — 0*00
901-1000
3839
201 — 0300 Éve. — 12.10: Képdalol:, csirdások. lentette, hogy búzavetési ter- tak, hogy 1958-ban Nemzetközi
2979 101 —0200 6125
B01—0900
3859
6166
601 — 0700 — 13.15: OperarésiOiet. — 14 15.
2981 401 —O5C0
601-0700
3871
Zenei CJsigja — 15 10: Szőió- vének is eieget tett.
Bartók Társaságot alapítanak.
201 —0300 Fiatalok
2982 501 —0600 6172
401-0500
3960
6173
nukvek.
—
15.Í0:
A
Kút.
Gerö
János
501
—0600
—
Kilencvennyolc vagon A társaság megalakulásáig az
2984 101 —0200 6527 701 —0C0O novellája. — 16,00: A Magyar Kidió
401-0500
3966
2966 301—0400
Gyt'meiítoruíia -énekel — 16 40: apró-magot gyűjtött be eddig eddigi Nemzetközi Bartók Bi401-0500
6561
3976
401-0500
Eservánszky
Endre:
Honvéd
kau
tata
3011 301 —0400 6570 501 — 0600
701-0600
3978
mint annak elökészí'ő
3029 301-0400
657Z 401-0500 — 17.20: OpeMttfésslet**. — 18.00: Győr megyében a Teonény- zottság,
301 —0100
5005
bizottsága működik.
3039 301—0405
6517
A Lakislronton, — 18.15: Szív kiil- íorga'lmi Vállalat
601—0700
5071
6S1S 201—0300 cil
—- 13 00; Fi']&ltkiradá — 19 25:
3039 801-C9C9
301—0400
— Tuz pusztított a duna5096
201-0300
Magyar
népaene.
—
20.20:
Tinczene.
6653
3044
301-0400
401 —0503 6663 S3Í —0600 — SG.50; CsudaJÖ Majakovszkij kiil- egyházi Béke termelőszövetke5275
- A Hazafias Népfront I. ke201-0300
901 —1000 6665 101 — 0230 teraénj-e. II. — 21.10: Kamii'az e ne- zetben. Több mint 63 000 forint ruleti
5310
szervezete >Mi az iizazsáE
001—0100
701—OBOO
5383
6680 701 — 0800 esi. — 23,45: flépjzerü apeía.-éazle. értékű takarmány, szalma és a rák körül* címmel 26-ón hat
101 —0200
3108 601—0700
5415
tek. — 33.13: Táncaene. — 0,10: Maórakor [.. Attila u . l. l™ J ^ t
6723
601
—
0700
601—0700
3136
201—C3D0
5453
más termény égett le.
E723 201 —0300 gjar nút&k.
dr. Kunitzer István onkológus
701 —OB00
3160 201-0300
5478
6723 801 —0900
PETÖFI-RADIO: 19 00 • Részletek
Utána
— Önmagának irt levelet roorvos előadási tart.
3175 201 —0300
5532
701— oaoo
Valahol délen c. ope6733
—0900 Kt'mény E&an:
3199 101—0200
— 14.95: ItenseUtűzi téi- Kaszab Béla perecesi lakos, ugyané tárgyban Játékfilm kerül
5533
201 —0300
6742 £01
001 —0100 rettjébiH.
íitiíi. — IS,00: .Népek, zenéje. — Prágából keltezve, amelyben
3203 801—0900
5539
6786 301-0400
901 —1000
(5.40: Laiilú Matgi t Énekel, aongo3213 501—0500
—
Elsőnek
szerkesztettek
az
6787 001-0100
5553
801— 0900
ián kiséri Hajdú István — 15 00: azt állította, hogy nagy értékű országban préselőgépet a süly3231 201-0300
6811
5569
002
601 —0700
201—0300
Tudooiiny-ois 1'iupoit szemléje. — 16.10;"
6811
3237 101—0200
5710
821
601 —0700
FúvóshangvsrsEiiy. — 16.3ű: Vála- örökség maradt rá. A levél fel- lyesztékes szerszámok hideg6S23 001—0100
3264 101—0200
5713
627
501—0600
szolunk
hallgatóinkriíik
—
1B45:
Znmutatásával
több
hiszékeny
6323 501— 0G00
sajtolásáira
a Salgótarjáni
3278 801—0900
5772
701 —0800
I/án zoiiEorázlk — 17 40- A 'eg6867 30 i— 04 0D gel
3291 001—0100
fobb érv: a Mz-ei vonzóereje. Hor- ismerősét megtévesztette
5804
501—0600
Acélárugyárban. Az új mód401—0500
3298 ao 1 — 0900 6953
5860
201-0300
20 0DO forint -kölcsönhözszer lényege az, hogy a mun6957 301 —0400
3333 101—0200
5946
901—1000
chDii,
GIECO
és
Chevalier
émeiel.
—
101—0200
tett.
A
miskolci
rendőrség
712B
kadarabok keményre edzett
3337 601—0700
5989
401 — 0500
7144
101—0200 ia.33: Hádiöegystem. Zenét űr tóneti őrizetbe vette.
3365 201 — 0300
6012
784
201—0300
pontos másénak nagy erővel
7Í72 501—0600
3378 501—0600
6067
853
201—0300
c6riun:-mUvész<ele, — 19.10 T Gaszpar7185
301-0400
történő belenyomásávai hide3400 201 — 0300
jan éa R*iuen énekel. — 1B.40; Zcne6117
379
301—0400
501
—0600
gen képezik ki a süüyesztékes
keri hangveiseny. — 20,43: A Rogo3417 401 — 0500
6166
Halálos
604
501—0600
001-0100
I d a Ew&Id szinmüve —
6172
szerszám üregét.
223
901 — 1000 3450 101—0200
-teliben kí- Kin-ügy,
21.43: Tánczeae.
— 22.2Ű: Richárd
szerencsétlenséget okozott
6561
448
901 — 1000 3451
701—0300
>ra
kerül- Tr.uber énekel. — 22.40: Müvésa3452 701-0800
6618
275
001—0100
a
háborúból
visszamaradt
akna
Két fiatalkorú zsebtolvajt
3459 501 — 0600
6680
651
701—0300
3490 401—0500
6723
253
301—0400
A napokban halálos szere
fosott el a rendőrség
A MAGYAR TELEVÍZIÓ
6728
899
901 — 1000 3533 801-0900
ősellenség tör tánc a Komárc
KíbEELETI
]>It)SOKA
3546
6733
027
801 — 0900
501—0600
megyei Bajna községben. Az
.A budapesti rendőrkapitány3560 901 — 1000
október 23-án
6742
333
901 —1000
kolás gyermekek s Rigói
ság ílaialkorú és gyermekVédel3564
6786
034
001 —0100
101—0200
2Ű.00: 1. Két nyuszi (rajzfilm) —
ÍZÖSŰ erdőt
irhá- "II osztálya október 21-én
3533 601 — 0700 lyikévei:
6957
101—0200
2. 7. ÍZ. Te:;evÍ2l'O3 Hiiadú. — 3. A kat legeltetlek. Legeltetés közben egy szülő tájékoztatása alapján
3589 401—0500
Kamatozó
7144
701 —0800
ifj. Zsebök József 12 éves gyer- -- elfogta H. György éa K. Attila
kötvények:
3591 601—0700
301—0400
mek egy — a háborúból vissza- li éves fiatalkorúakat, akik he3637 701—0800 034 173 471 664 — Bővítik a soproni Pannó- maradt
601—0700
— ismeretlen gyártmá- tek ota a Royal Szállodában az
3637 901 — 1000 046 193 493 728
300 forintot
001—0100
aknát talált, azt kézbevéve éjjel-nappal KöZÉRT-ben, a Cor3654 301-0400 lü&O 230 498 734nia-szállót, hogy megkönnyít- nyú
301-0400
Os egy szintén a harcokból visz- vin Áruházban, valamint a Hús
nyertek:
3654 801—0900 063 254 504 765sék a bel- és külföldi turisták szám
301—0400
honvédségi szuronv- Mtntabolt-ban - kihasználva a !
3666 401—0500 077 302 S19 773elhelyezését. A szálló berende- nyal áradt
001—0100
piszkálni
kezdte. Az akna ottan] tolongást — számos zseb3666 501—0600 099 308 525 602
601—0700
Számtól
és a gyermeket dara- tolvajlást követtek el. A többi
3686 001—0100 143
zésének kiegészítését máris felrobbant
401—usuu
síimig:
bokra
tépte.
"
•"
334
541
S48
Között eddig még ismeretlen sér/Ul — (J»UU 3692 301—0400
301-0400
megkezdték.
tettöl 1500 rorlntot loptak. A két
347'
565
852
0015
3826 901—1000
2U1— OJUU
338 584 906
— Halálozás,^ Weisz Márton fiatalkorú körülbelül két hét öta
0043 101-0200
3839 701—0800
2201
401 —UbUU
801
—0900
a GeLlér-ihegyen leve, volt Szikla414
604
909
0047 101—0200 2222 601 —ü/UO
3859 401—0500
kápolna egyik elrejtett zugában
435
644
965
hosszas
szenvedés
után
elhunyt
0053 701—0300
3861 001—0100
2248
uauo
993
Temetése szerda délben 12 óra- töltölte az Éjszakákat. Rejtek0O55 - - , — 0400 2254 701—
3871
701 —OBOO
helyükön
sütőitek, főztek, a on501—
ObUU
kor
lesz
a
rákoskeresztúri
zsidó
0059
£01— 09CO
írsllst
2258 301 —0400
nti
lan indultak »körútjukra* A kél
3879
temetőben.
(X)
—
1000
..._[t mintás íelületü """üvegek
0097
3890 701—0800
— Fájdalommal Jeienijük. hogy isebtolvajt a rendőrség őrizetbe
— 0800 2259 OU1—O/OU
28X32 cm-es méretben négy0110
S01 —1000 itán készült, ezért
JU1—0400
3695
szeretett
Édesapánk,
Hubert
Vili_0100
zetméterenként 16,80 FL-OS
0126
801 —0900
3934 801 —0900 íz esetleges számmos rövid szenvedés után, életé-0400
árban kaphatók.
0151
701—0800
3945 901—1000
nek 38. évében csendesen eli — 1000
0185
901 — 1000 libákért feleJössé41) 1 —0500 3951
hunyt. 24-én. szerdán fél 2 óra- Az enyhe idÖ tovább fari
Megrendelhető
legkisebb
-0200
0187
301 —04UU 3960 101—0200 ;et nem vállalunk.
kor temetjük a Farkasréti tememennyiség
10
négyzetméter.
-0200
0189
601—0700
5Dl—OböO
3961
tőben. (XI
Szabványos méretű tetófedö
Budapesten hétfőn 12 órakor a
-0600
0220
501—0600 \ nyereménnyel és
JÜ1—04UU
3966 501
üvegcserép 13.15 Ft-os egyDr. Tomek János nyugalmazott hőmérséklet _16 fok. 21 órakor
-0300
0222
—0600
e)
401 — UMtí
2
3976 901
ségáron
beszerezhető
bármifövegyész
elhunyt.
Temetése
-0400
0238
—10CO
3976 401—0500
lyen
mennyiségben
a
TÜZÉp.
23-án
délután
3
órakor
lesz
az
— 0600 2398 4U1—0500
kötv
0244
101—0200
3978 101—0200 •állását a hlvatatelepeken, vagy földmüvesúj köztemető halottasházéból. [X)
— 1000 2419
0244
701—0800
4003
szövetkezeLnél. 40 darabnál
Várható időjárás kedd estis 1
— 0500 2426 201-0300
— Tarján Vllmosné temetése
0256
D3 nyerem ényjegy- nagyobb
mennyiség a tryárnál
írás, reggel sokfelá ködös,
— 0100 2447 901 — 1000 5005 001—0100
folyó hő 23-án du. 3 órakor lesz
0261
301—0400 :ék megjelenése
5068 201—0300
közvetlen
Is
megrendelhető.
íyhe
Ida. Változó irányú gyenge
a
rákoskeresztúri
Izr.
temetőben.
— 0500 2461
0303
5069 401-0500 itán, október 23-án
Az elhunyt Tarján Vilmos újság- icgáramlás.
— 0400 2464 701—0800
0336
10f —0200 5071
író özvegye. (X)
. Várható legmagasabb nappali
0352
:ezdik meg az OTP
2467 301—0400
5096 401—0500
hőmérséklet kedden 18—21 fok
— 0800 2483
0397
301—0400
5
0
l
0
t
0
0
|nók]aiban
és
a
pos5161
ter temetése 24-éii, szerdán dél- küzí"'
— 0100 24BB
0409
701—0800
5196
taiakban.
után :í órakor lesz az új köz- A
-0100
0422
601—0700
2489
temetőben. (X>
pesl
—0700
0444
5275
(MTI)

Hétfőn reggeltől a Borsodi Hőerőmű
már a nagytávolságú vezetéken szolgáltat
villamosenergiát Budapestnek
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A nelyzet megítéséhez még a
Megszervezéskor csak a statisztikai számok növelését tar- következőket fűzte:
— Tekintettel a kérdés
•tták szem előtt. Érthető teit, hogy különböző okolt rendkívüli fontosságára és küniatt az üyen tercnelfiszövetke" lönlegesen sürgető mivoltára,
zetekböl a tagok egy része el- helyesnek és szükségesnek tarkivá'TVkozlk. Vigyázni kell ar- tom, hogy előzetes formában
Erdői Ferenc, a Minisztertanács elnShelyettesének tájékoztatója a bizottság Ülésén
ra, hogy a virágzó, jól dolgo- tárgyalja le a begyűjtés kérzó termelőszövetkezetek
tag- déseit a büottság.
jektív és szubjektív félté- ' zőgazdaságunk szempontHétfőn ülést tartott az orsága meg ne Inogjon, s közü— Miért különösen súlyos éa
jából is, a termelés fejteleit illetően, bár ezek a
szággyűlés mezőgazdasági bilük senki se kövesse a gyen- égető kérdés, begyűjtési rendterv irányelveiben nagyja- [ lesztése a legfőbb népzottsága Z. Nagy Ferenc elgén működő, közös ffazdasá- | szerünk további alakítása nak
gazdasági
követelmény.
ban, egészében szerepelnökletével. A napirend előtt
gokból kilépőket.
i a problémája? Egyrészt a dolEhhez képest kell megítélnek, túlságosan optimistáVas Zoltán országgyűlési kénnünk a mezőgazdaság minnak bizonyultam éa véleTisza József, a bizottság el- & ozo parasztság és a mezögazviselő azt javasolta, hogy mikedéseim nem bizonyultak j den kérdését, benne a szönökhelyettese hozzászólásában dasági terme.és oldaláról nem
előtt a mezőgazdasággal összevetkezeti
mozgalom
kérmegalapozottnak.
|
•kifogásolta, hogy egyes veze- tur halasztást. Mezőgazdasági
függő egyes rész iet&erdésekröl
dését is.
t&k — párt- és állami vonalon ' termelésünk fejlesztése, a mevitatkozna a bizottság.
— Mit mutat a mai helvzei? j
egyaránt — általában szeretik ;őgazdasági termékek növelétárgyalja meg a mezőAzt, hosy most — az ötéves \ — Az igazság kedvéért fel
gazdasággal
ka-2 csaíatos
hangoztatni nyilatkozataikban, se döntően azon múlik, hogy a
terv első évének a véjí felé; kell hívnom a figyelmet arra,
politikai fővonalat, mert
hogy csak a saját véleményü- termelés biztonsága milyen, s
— s a mezőgazdasági terme- hogy a második ötéves terv
milyen anyagi érdekeltség
olyan helyzetet kelt kia'alést illetően már a jövő évi ! irányelvei ebből a szemponttet mondják.
Ösztönzi a termelőt a nagyobb
kítani, hogy a dolgozó patermelésről is szó van — j ból már haladást mutatnak az
Arra van most szükség, |1 termésre, a több áru termelérasztság termelési kedve
kénytelenek vagyunk megálla- ; előző tervezethez képest Az
sere. Ebből a szempontból
hogy az alapvető kérdénövekedjek, ternií'ési bizpítani, hogy
: irányelvek tervezete még a Helyesnek tartom, hogy
sekben az ország népe
tonsága megszilárdul jan.
kettős feladatról beszélt, ezzel vaslatok kidolgozásában
még nem valósultak meg
megtudja a párt és a kor- I nem tarthatjuk fenn toszemben az elfogadott irány- észt vegyenek a
a
termés
emelésének
mány határozott vélemé- | vább azt a sokat hangozelvek már a termelést állítják sági bizottság tagjai is. amint
Mindent el kell követni a meg| tatot t nézetünket, hagy a
azok a-, objektív és szubnyét.
előtérbe, s ehhez kapcsolják a azt a bizottság korábban ellevő termelőszövetkezetek tábegyűjtési rendszer Öszjektív teltételei, amelynek
szocialista átszervezés előmoz.tárezta. Javasom, hoey a
mogatásáért — hangsúlyozta
— Az állami igazgatás terütönzi a termelést s a bealapján
a
tervezett
terdítását
is.
íottság
elnöke
az
illVas Zoltán —, de a tsz-ek fejetén
a
demokratizálódási
fogyűjtési kötelezettség hemésnövelssrc
megalapolesztése a jövőben csak az önEzután arról beszélt, mit miniszterekkel, a Tervhiva- lyamat többé-kevésbé meginlyestsn befolyásolja a terzottan számíthatunk
kéntesség legteljesebb íissleszándékozik tenni a Miniszter- allal és a Központi Vezetőség dult — mondotta Tisza Józseí
melés arányait és összetézerveivel
is
a
legsürgősebben
letbentartásával történhet meg. —• hangsúlyozta, majd részlezögazdaságunk leg•, de világosan kell látnunk,
telét. Az élet megmutatta,
Végezetül annak a meggyőzö- tezte, milyen gondok vannak a égetőbb kérdéseinek megoldá- 'egye fel az érintkezést és rö- hogy
hogy ez nem így van, s ma
désé-nek adott kifejezést, hogy feltételek megvalósulása körül. sa, a termelés fejlesztése érde- vid napokon belül hangoljuk
olyan helyzetbe kerültünk,
össze az álláspontokat, hogy
gazdaságpolitikai vonalon
felül kell vizsgálni azt a hvlá- Majd így folytatta:
kében.
hogy a beadási kötelezettminél
előbb
kidolgozott
és
ezen
a
téren
vajmi
kevésrozatot, amely szerint 1960-ra
— A mezőgazdaság kérdéség
mai rendszere inkább
A
termelés
általános
polimegvitatott
javaslatokat
tersé mentünk előre. Javasoldöntő fordulatot érünk el a
seinek megoldásához — hangnchezítője, akadálya a tertikai feltételeit nem tudjeszthessünk a döntő párt- és ta a bízottságnak: hívja
mezőgazdaság szocialista szeksúlyozta
—
sürgős,
sokoldalú
més- és az áruforgalom
tuk úgy javítani, hogy a
állami szervek elé a legégefel a Minisztertanács — és
torának fejlesztése terén.
elhatározó
intézkedésekre
van
emelkedésének, mintsem
termelés biztonsága mezőha szükséges, a párt VezeA javaslat nyomán szélesszükség és nem tűrhetünk meg tőbb és legsúlyosabb kérdéclösegítÖJe.
gazdaságunk
minden
sekben.
tőségének — figyelmét,
körű vita bontakozott ki a mesemmiféle késlekedést,
szektorában helyreálljon,
hogy népgazdaságunk jezőgazdasági bizottság é'S általá—
De nem szabad elfeled-,
Részletesen
beszélt
azokról
A teendők és a megoldanilletőleg erősödjék.
lenlegi
helyzete
tarthatatban az országgyűlési bizottsákeznünk
a
kérdés másik oldalákérdésekről, amelyekben
dó kérdések igen bonyolullan. A kormány lehctő'eg
gok hatásköréről. A vitában
ról &em. Munkásosztályunk
elsősorban szükséges és sürgős
— Mindnyájan egyetértünk
tak s a legnagyobb részük
minél sürgősebben adjon
felszólalt Dobi István, Ercfei abbsn. hogy a XX. kongreszkomoly
nehézségekkel
küzd az
a
javaslatok
kidolgozása.
Az
olyan általános elvi politájékoztatást arről, mit
Ferenc. Matolcsi János, Borbás szus irányelvei, valamint a
üzemekben s az üzemek teregyik: a termelöszöveteezetek
tikai kérdéseket vet fel,
szándékozik tenni a legLajos, Hódos János.
melési és bér-problémái mel•egszüárdításáva] kapcsoltMagyar Dolgozók Pártja Közszocialista építésünk eddig
égetőbb
gazdasági
problélett az is különösen nehézzé
ban a termelőszövetkezeti tagRónai Sándor, az orszáisyű- ponti Vezetőségének júliusi
elfogadott
irányelveinek,
mák megoldására?
teszi a helyzetet, hogy az ellásággal öss ceíüggő gazdasá gi
lés elnöke is kifejtette véle- határozata helyes utat mutaalapvető Intézményeinek,
tar-ban mind az áru mönnyiproblémák megoldására
ményét a törvényhozók feletős- tott és helyesen vitette .még
módszereinek felülvizsgánatkozó törvényes eljárás kiségéről és általában az ország- az alapját nemcsak egész poli- lását, amelyek érthetően
a-kitása. hogy
gyűlési bizottságok hatásköré- tikánk demokratikus fejlődénem könnyen és főien nem
ről. Bevezetőben rámutatott, sének, hanem ezen belül a
gyorsan tisztázhatók és
mielőbb
nyugvópontra
hogy a mostani helyzetben mezőgazdasági termelés fejnem kftnnyű ezekben a
jusson a helytelen módnemcsak egész paraszipoliünyugodtan és megfontoltan lesztésének is. Azt is mindenkérdésekben az egyetértés.
szerekkel vitt szövc'kezetkánknak központi tényezője,
ki
elismerheti,
hogy
néhány
kell megtárgyalni, milyen ina döntés. De bármennyire
alakítások vagy beléptetéhanem a munkás-paraszt szöháborús körülmények kötézkedésekre van szükség az jelentős párt- és állami elhasürget is az Idő. nem az
sek
következtében
kia'avetség fontos eleme is.
zött a begyűjtés szükséges,
eddigi hibák kijavításához, a tározásai tettürJt is lépéseket
cihamar kodás, hanem a
kult
nyugtalanító
helyzet.
sőt nélkülözhetetlen lehet,
további
előrehaladáshoz. ebben az irányban. Ilyen volt
nagyon gyors és a legnaNekünk a mezőgazdaságban
de
békés
időkben
nem
kell
például
a
mezőgazdasági
terHasonlóan
sürgősen
döntés;
gyobb erőfeszítéssel végHangsúlyozta, hogy
dolgozóknak, s a mezőgazdaokvetlenül fenntartani a
vezés egyszerűsítése, vagy a
kell jutnunk — folytatta — a
zett előkészítő munka visz
ság ügyében illetékeseknek
begyűjtést.
mezőgazdasági
szövetkezeti
a törvényeket elsősorban a
termelőszövetkezeti gazdálkocicire benntlnket.
éppen
ezért úgy kell kezelnünk
mozgalomról szóló határozat.
törvényhozóknak kell megdás olyan alapvető kérdé:
Borbán Lajos arról beszélt. a kérdést, hogy egyfelől a me— A tagosítás körül olyan ben, mint a szövetkezetek öntartani és megtartatni. Más
Azt Is látjuk azonban, hogy veszélyes
egyéni' zögazdaságt termelés és a dol=
niért húzódozik
jelenségek
vannak,
lanra tartozik — folytatta
fiSának a kérviése, ld<
ezek az elhatározások nem
"" ' parasztság érdekeit kell
üie
amelyeit loküzdésére
—, a kiír valamelyik liir- I bizonyullak elég hatéko• a termelőszövetkezetek aló belépéstől. Egyrészt
szem előtt tartanunk, de mászoitan és
gyorsan fel kell saját központjainak me.gszi
veny vagy törvényerejű
nyaknak. Nem voltunk
eggyőző
számukra 4 .t
elő- felől teljes felelüsséggel és ko~
ggy
lépni.
. rendelet idejét múlta, vasy
nézését is. valamint a gépek
elég bátrak » helyzet megötk
jobb
szövetkezetek
jobb termés- rr, olysággal fceCJ figyelmet foraz altalános, egyetemes
A tagosításról szóld töri-ásárlósának a lehetőségé1
ítélésében, következésképmert az\ mondjá% dítanunk a munkásosztály és a
nemzeti érdekek annak
vényerejű rendelet helye_íépá:iomások
munkájának eredménye,
pen a meghozott határozahopy ezek a tartósítás alkalmá- városi dolgozók érdekeire, életmódosítását teszik szüksésen megszabta a tagosítás
ésszerűbb
megszervezését,
vatok
nem
változtatnak
gyögessé, ebben az esetben
val kapott jobb minőségű föl- színvonaluk javítására,- ellátörvényes eljárásának a
a szövetkezett adós- áeken
keresen az eddigi. Illetve
azonban a törvényhozókgazdálkodnak, ők kap- tásuk biztosítására.
rendjét. A végrehajtás soságok és beruházások gyöke ják
még ma is fennálló helynak módjuk és lehetőséa nemesített vetőmagot, a . — Éppen ezért én azt ja\-arán azonban elég sok neres rendezését. Ilyen a be-gyűj- műtrágyát.
se zeten.
gük van a törvény, vagy
Továbbá úgy látják solom. hogy a bizottság vizshéz,
vitás,
kérdés
merült
tés
kérdése
is.
törvényerejű
rendelet
A legdöntőbb az, hosy mea kívülállók, hogy a termelő- gálja meg Szobek elvtárs jafel, amelyek ma súlyosan
Ezután Szobek András be- szövetkezeteket
zőgazdasági termelésünk
nem a vezető- vaslatát s azzal forduljon a Mimegváltoztatására.
zavarják a községekben a
gyűjtési miniszter tájékoztatta ség irányítja, hanem
alapvető kérdéseiben mega pénz- nisztertanácshoz, hogy a bitermelőszövetkezetek és az
a bizottság tagjait arról £
A vitával kapcsolatban Z.
egyezésre jussunk a dDlügyi szervek, a termeltetési zottság álláspontját figyelembe
egyéni gazdálkodók termevezetről,
amelyet
a
min
vállalatok, a gépállomás, vagy véve a párt és a kormány
Nagy Ferenc elnök bejelentetgozó parasztsággal.
lését és nemcsak termelést
rium készített el a begyűjtés a tanács különböző osztályai, sürgősen alakítsa ki a szükséte: előrehaladott tárgyalásokat Mind a munkás-paraszt szöbiztonságukat
ingatják
gj
rendszerének módosítására és A közösségtől
visszariasztja ges megoldási javaslatot és azt
folytat annak érdekében, hogy vetség megerősítése, mind a
meg, hanem a időszerű
időű
— mint mondotta — ez a ter őket az is, hogy számos ter- a lehetn leggyorsabban terjesza mezőgazdasági bizottság a szocialista építés valóságos
mezőgazdasági
munkák
vszet tárgyalási alapot képez melőszövetkezetben olyan el- sze az országgyűlés élé.
hatáskörébe vágó fontosabb előmozdítása nem következhet
végzésében is gátolják
het a döntést meghozó főm nök van, akit a községhez,
rendelettervezeteket is meg- be enélkül. S hogyan juthaőket.
— Ez azonban nem elegenmok előtt.
vagy a tsz-hez semmiféle kökapja és megvitassa, még mi- tunk megegyezésre? Ügy. h<
A bizottság ezután széles- telék nem fűz, s szaktudása dő. Emellett arra is gondolnia
A törvényerejű rendelet úgy
előtt azokat kiadnák.
mindenekelőtt világosan
kell a bizottságnak, hogy
körű
vitát kezdett az elhaiv
intézkedik, hogy a tagosítás
sem mindig kielégítő:
reálisan
szem
előtt
tartjuk
A napirend előtti vita ulán
felett.
a termelő- panaszok orvoslását részben a zottak
az ez évi termés és a JelenBírálta a felszólaló a mezőa bizottság áttért a mezőgazda- | mezőgazdaságban
Boros Gergely kifejte tte.
tagok, az egyén, megyei tanácsok végreh aj t < hogy
legi beadási és áruforgalság általános, helyzetének meg- szövetkezeti
a termelőszövetkezetek- gazdasági árpolitikánkat is.
b
rés2ben a járási
jáá
gazdálkodók és az állami gaz- bizottságai.
mi feltételek mellett is
Felhozta például, hogy
vitatására. A napirend elő- dasági
tanácsok végrehajtó bizottsá- kel kapcsolatban legutóbb 1
dolgozók
jogos
érdekeit,
sürgősen
javítsunk a munadója: Erdei Ferenc, a Miniszgai döntik él. A tagosítás kö- adott intézkedések korántsem
és követeléseit, m
a parasztság Joggal tartja
kásság éa a városi dolgoter-tanács elnökhelyettese, akit igényeit
rüli panaszok orvoslása iram elegendőek ahhoz, ho-gy a nép- sérelmesnek azt a rendelpedig alapul vesszük
zók mezőgazdasági terméa bizottság leikért, hogy adjon felől
gazdaság
követelményein!
.
és a városi dol- számos helyről érkezett kére megfelelően több árut termelkezést, hogy a beadott lej
kekkel való ellátásán.
tájékoztatót ebben a kérdés- munkásosztály
gozók politikailag és nép- lem, s mivel az elintézésük ké- jen
literjéért mindössze 70 filben.
a dolgozó paraszt,
— A fő kérdés az — mongEzdaságilag egyaránt döntő sik, nagy a nyugtalanság az
lért kapnak, s nem egyszer
Erdei Ferenc bevezetőben érdekeit és ezeknek az érde- ilyen helyeken. Helyeslem te- begyűjtés problémáira rátér
detta befejezésül —, hogy az
kilométerekre kell elgyaemlékeztetett arra, hogy a má- keknek az összeegyeztetésével hát,
hogy a földművelésügy ve hangsúlyozta, hogy
országgyűlés
mezőgazdasági
logolniok a termelőknek a
sodik ötéves terv mezőgazda- keressük meg mindhárom me- miniszter sürgősen adjon k
bizottsága hogyan segítheti elő
begyűjtőhelyre. A termealánosán és mélyrehatóan
sági előirányzataiiról májusban zőgazdasági
olyan
intézkedést,
hogy
halaa szükséges új határozatok mitermel Öszekto
lök ösztönzése érdekében
kell
megfontolni
a
bea következőket írta a Szabad igazi fejlődésének, a termés- déktalanul vizsgálják meg <.
nél gyorsabb meghozatalai: és
alapvető változásra van
gyűjtési rendszer módosíNépbe: »Az én szilárd meg- hozamuk emelésének reális panaszokat és mind a termelőaz intézkedések kiadását. Vésziiksé? árpolitikánkban,
tására Irányuló Intézkegyőződésem is az, hogy a 27 megoldásait.
szövetkezetek, mind az egyéni
gül javasolta a bizottságnak,
hasonlóképpen egész medéseket.
százalékos szintemelkedés nem
gazdák érdekeit szem elŐt
hogy minden erőt a javaslatok
zőgazdasági politikánkban,
túlzott, ellenkezőleg teljesen
tartva hozzanak döntéseket.
minél körültekintőbb és helyeEÍ. alapvető kérdés nemcsak
hogy megszilárduljon az
Ez
a
politikai
követelmény
reális, sőt túl is teljesíthető, de
sebb kidolgozására fordítson és
a
termelőszövetkezetek,
hanem
—
Ugyancsak
szükséges
—
a
egyéni
termelök
biztonságviszont elkerülhetetlenül
csak akkor, ha ennek mind az
már az előkészítő munkában
termelőszövetkezetök jövő évi az egyénileg dolgozó parasztérzete, s a termelőszövetazzal jár, hogy legfőbb felobjektív, mind a szubjektív
is a legszorosabban működjeság
számára
is.
gazdálkodásának
elősegítése
kezetek is megerősödjeadatnak
tekintjük
a
terfeltételeit olyan mérté k ben
nek együtt az illetékes pártA vité'ban felszólalt Dobi
érdekében —, hogy gyorsan
nek.
melés
növelését
és
ehhez
megteremtjük, ahogyan azt a
és állami szervekkel.
István,
az
Elnöki
Tanács
el'lkészüljön
a
termelőszövetkeIgazítsuk, ennek rendeljük
terv előirányzatai magukban
Szobek AndTás begyűjtési
zetek ez évi zárszámadás-a é. nöke is, Hangoztatta, rendkíA vita és a vitára adott váalá egész agrár politikánfoglalják.*
vül
fontos
miniszter és Pogácsás György, lasz
ug-yc-ncsak időben elkészülje
alapján a bízottság, a kökat.
az állami gazdaságok minisz- vetkezőképp
nek a jövő évi tervek.
— Akkor is, azóta 1% sokan
határozott:
a termelőszövetkezeti moztere
a
begyűjtés
időszerű
kér— A második ötéves tei*v
— Van még néhány ehhe
szememre vetik — folytatta
galom fejlesztésénél
az
Szükségesnek
tartja, hogy
déseiről,
illetve
az
állami
előkészítése
idején,
az
akkori
hasonló kérdés — folytatt.
—, hogy ez a véleményem
önkéntesség elvének szigazdaságok helyzetéről tájé- felhívja a Minisztertanács finem volt megalapozott és én is határozatokban " mezőgazda- Erdei Ferenc. — Ezeknek .
gorú megtartása. A tergyelmét a mezőgazdasági terkoztatták a bizottságot.
hozzájárultam a tervhez fü- ság kettős feladatáról beszél- megoldása is sürgős, de elmelőszövetkezetbe erőltekomoly helyzetére és
zödő illúzióink táplálásához és tünk és féltünk attól, hogy a döntésük mélyrehatóbb elö
A vitában elhangzottakra melés
tett emberektől ugyanis
sürgeti a termelés biztonságát
elmulasztottam a terv megala- kettős feladat közül a terme- készítést igényel. Feltétlenü
Erdei Terenc. a Miniszterta- és
nem lehet megjelelő ereda szövetkezetek helyes fejpozottságának legfőbb kérdé- lést teliintsük az alapvetőnek. megköveteli a párt vezeti
ményt várni.
nács elnökhelyettese válaszá- lesztését
szolgáló határozott
seit mélyrehatóan és bátran Ez oda vezetett: nagyon sol-an szerveinek, a Minisztertanácsban kifejtette, hogy a helyzet intézkedések
megtételét. A blfelvetni. Azt hiszem, minden úgy fogták fel a mezőgazda- nak az elhatározását, mivel Nem utolsósorban figyelembe megítélésében
lényegében
mezőgazdasághoz értő egyet- ság fejlesztését, hogy számsze- olyan — alapvető politikai és kell venni azt is, hogy a ter- egyetért a bizottság tagjai ál- zoítság a maga részéről szükkezén
ségesnek tartja, hogy a megeredményekel énünk el a gazdasági — kérdésekről vai melőszövetkezetek
ért velem, hogy termelésünk
tal mondottakkal.
hozandó intézkedések előkémai. illetőleg 1955. évi szint- szocialista átszervezésben — szó, amelyekben a Miniszter óriási nemzeti érték van,
— Az én véleményem Is az szítésének meggyorsítása erjéhez képest öt év alatt való- s függetlenül attól, hogy ez tanácsnak egyetlen tagja sem amelynek lelkiismeretes kezedekében közreműködjön az ilban lehetséges elérni si mint- m ilyen nódszerekkel történik dönthet egyénileg. Ilyen pél- lése csak akkor biztosított, ha mondotta, hogy
a tagság magáénak voHljo, a a személyi kultusz letűnte
letékes párt és állami szeregy 27 százaiéikos
iajd szükségszerűen és dául
átlag<
közös gazdaságot.
vek által kidolgozott Javaslanemcsak a törvénytelenemelkedést, ha az-: nem egy- azonnal magával hozza i tera
termelőszövetkezeti
tok,
valamint a bizottság
Az önkéntesség elve megségek megszüntetését és
'.gy év, idűjáráptöl is füs^ö, melés emelkedését. A tények
mozgalom megsuilárdítáelőtt
felmerült megoldási jasértésének
következménye,
réhabilitást
jelent,
hanem
mindnyájunk
szeme
előtt
alaáának
és
továbbfejlesztéterméseredményével mérjük,
vaslatok
összeegyeztetésében
hogy
azt
is,
hogy
alapvető
kérposan
rácáfoltak
erre.
Ezért
sének a kérdése, a begyűjhanem többéves átlagokkal.
és alapvető változást teremtő
déseink megítélésében és
világosan meg kell mondama jó néhány olyan tertési rendszer problémájaAz-t azonban el kril ismerelhatározások meghozatalában
intézkedéseinkben gyökenunk, hogy
melőszövetkezetünk van,
valamint a mezőgazdanem — és habozás nélkül
és
kormányzati
intézkedések
res változást kell végreamelynek már a létreság anyagi, technikai felmegtételében.
meg is teszem —, hogy a
a munkás-paraszt szüvethajtani.
hozása Is ésszerűtlen volt.
szerelésének ügye.
termelés emelésinek olisrg szempontjából is, me-

A mezőgazdasági 'termelés legfőbb kérdéseit
vitatta meg az országgyűlés mezőgazdasági bizottsága

Ezek összességükben Jövő évi,
valamim ötéves népgazdasági
tervünk feladatai is. Ezek
megoldása érdekében hóoapok
óta
mélyreható
előkészítő
munkát végez a FÖldxnűvelésügyi Minisztérium, a Termelőszövetkezeti Tanács, a
Begyűjtési
Minisztérium éa
maga a Minisztertanács is.
— Mind e kérdésekben
rendkívül sok javaslat merült
íel és naponként erősebben
sürgetik a megoldást, az elhatározás kia-lakitását.
Az eddigi előkészítő munkát a lehető legnagyobb
mértékben meg kell gyorsítani és a következő hetekben döntésre kell előterjeszteni a kidolgozott
javaslatokat.

. Magarlfemzel
Szép versenyek,
jó eredmények
a magyar—fián
atlétikai viadalon
A
Magyarország — Finnország
atlétikai v i a d a l o n K r a s z n a i a ger e l y h a j í t á s b a n 77.14 m-rel
győzött, Llppay o r s z á g o s csúcsot futott a 400 m-es gáton,
Jó időt
ért el Kovács József és
Tábori
László.
Részletes
eredmények:
400
m-es q á t f u t á s :
1. MiWh
(finn)
Sl.B. 2. Lippay
52.2,
országos,
c s ú c s (régi 52.3).
200 m-es síkf u t á s : 1. Hellsten (finn) 21.-3. 2.
Goldovanyl 21.4. 1500 m-es síkf u t á s : t . Tábor] 3:46,8 p, 2. Vuor l s a l o (flnní 3:47.4 p (Rózsavölgyi hatodik lett: e z ü r á s t kapott).
Gerelyhajitás:
1. Krasznai 77.14
m. 2. Silampaa (finn) 73.11 m.
H á r m a s u g r á s : 1. R a h k a m o [finn)
15,52 m. 2. Lehto (finn) 15,42 tn.
10 000 m-es s í k f u t á s :
1. Kovács
29:42 p . 2. Talpaié (finn) 30:11.4
p. 4X400 m-es s t a f é t a : 1. Finno r s z á g 3:10.7 p (finn csúcsl), 2.
Magyarország
3:11.3 p .
Rúdu q r á s : 1. L a n d s t r ö m (finn) 440
cm (stadioncsúcs!),
2.
Sutinen
(finn) 435 cm. K a l a p á c s v e t é s :
1.
C s e r m á k 62,3-1
tn, 2. Németh
59.B5 m.
Pontverseny végeredménye:
M a q y a r o r s z á q — Flnnorszáq 210:200.
Bp. Kinizsi—Csepeli Vasas 1:1
10:0), lüOOO néző. Vezette: Pósa.
Góllövök; Borsos
(47. p, 1:0),
Molnár (60. p, 1:1).
T a t a b á n y a i B á n y á s z — P é c s i Dózsa 3;2 (2:1.) T a t a b á n y a , 8000 néző. Vezette;
Hévész.
Góllövök:
Király (32. p, 1:0), Harl (34. p ,
2:0), Lehel (40. p . 2:1), Brada
(60. p , 2:2). Kovács S.
(87. p ,
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Megjegyzések az NB I utolsó teljes fordulójához
A h é t végén mind a tizenkét
NB l-es c s a p a t u n k p á l y á r a lépett,
többek k ö z ü l ü k utoljára
ebben
az évben. A nyolc e l m a r a d t mérk ő z é s m i a u m é g n e m alakulhatott ki v é g l e g e s s o r r e n d a bajnoki
táblázaton.
A Bp. D 6 » a
például minden m é r k ő z é s é t lejátszotta é s 28 s z e r z e t t pontjával
e p i l l a n a t b a n a bajnokság második helyén
áll. C s a k h o g y
a
bajnoki e l m é r t k ü z d ő Bp. Honv é d és Bp. Vörös Lobogó közül
k e r ü l ki e l ő r e l á t h a t ó l a g a bajnokság második
helyezettje.
A
H o n v é d n a k 2S pontjr
_
. ,obogó *stai l s z t i k á j a . : 25 pont — 4 elmar a d t m é r k ő z é s . De még a Salgót a r j á n i Bányász
sem esett ki a
h a r m a d i k helyért
zajló
küzdelemből. Mert 24 ponttal, s körülbelül
a
Dózsával azonos góla r á n n y a l i n d u ; az utolsó küzdel e m r e n o v e m b e r 3-án a Bp. Vas a s ellen.
Igaz, m é g Itt v a n a
KK-gyözles Bp. Vasas Is,
csakh o g y n e m valószínű, hogy a h é t raltívö 5 m é r k ő z é s
valamennyi
pontját
meg , tudja
szerezni.
U g y a n i s c s a k ebben az
esetben
s z ó l h a t n a bele a
h a r m a d i k hel y é r t folyó k ü z d e l e m b e .

A B p . Klntzsl ez
évi
utolsó
b a j n o k i szereplésén
megosztozk o d o t t a pontokon a Csepel! Vas a s s a l , Huszonnégy pontjával Jelenleg a negyedik helyen áll. d e
ezt a pozícióját
erősen
veszélyezteti a Salgótarján, s talán a
Bp. Vasas Is. A kiesők tekintetében
nagy
a
bizonytalanság.
Bp.
H o n v é d — B p . Vasas
2:1 (Még n e m válaszoltak az OTSB
(2:0). Népstadion. 25 000
néző. Illetékesei Bukovl Márton javasVezette: Rigó.
Góllövűk:
Tlchy latára,, hagy Idén n e legyen klemellek Tel a
(4. p . 1:0), Czibor
(25. p . 2:0). esö az NB I-böl,
létszámot 14 c s a p a t r a . ) A SzeqedSzilágyi I. (49.. p . 2:1).
pontja,
Szombathelyi
T ö r e k v é s — S a l g ó - nek v a n a l e g k e v e s e b b
közül a
tarjáni B á n y á s z 4;2 (3:1). Szom- viszont a kieső-jelöltek
A
bathely. 7000 néző.
Vezette: So- legtöbb e l m a r a d t m é r k ő z é s e .
megyi. Góllövűk: Kolesánszky (8. Szeged csak a k k o r m a r a d h a t az
p. 1:0), Pál (19. p, 2:0|. Nylrö NB I-ben, h a a Bp. Vasast kéts z e r legyőzné. (Akkor viszont a
(öngól.
l. 25.
25. p^
p 2:1),
Kolesánszky
nszky
bajba
—
p,, [1:1).
).
n (60. p. 3:2), V a s a s k e r ü l n e nagy
h a c s a k a Lobogó elleni k é t mérl l t ö
Tarr ((ll-est>öl,
70. p. 4:2).
Szegedi
Haladás— Dorogi Bá- k ő z é s e n nem s z e d n e fissze a n n y i
amennyi
szükséges
a
nyász 1:1 (1:0). Dorog, 5000 néző. pontot,
A P é c s i DóVezette: Lehel. Gőllövölc Bánáti bentmaradáshosi.)
z s á n a k le kell
győznie
a Bp.
(39. p. 1:0), Ilku II (66. p. 1:1).

Uc. munkakönyv- I .MegbííJiató 63970* iháiomsjtós
, V. ke-. Xéimtí-'iellge kiadóba.
robs-fliekrény,

Honvédet, a Doroqnak a Vörös
Le bogot,
a
Szombathelynek
u g y a n c s a k a b a j n o k s á g r a pályázó textiles
együttestől
kellene
elvenni k é t pontot. Igen ám, d e
ha a klesö-jelöllek
megnyernék
minden hátralevő mérkőzésüket,
melyik c s a p a t e s n e ki?
A hétvégi forduló e r e d m é n y e i
c s a k még n a g y o b b bizonytalanságot teremtettekA legnagyobb
meglepetést a
Szegedi Haladás
okozta: Dorogról
pontot hozott
el. Bizonyos fokig meglepetés a
Salgótarján
veresége
Szombathelyen íi
•• •
zése is £

gyerekek!._. _.
de

.

a védelmét gyakran zavarbe

hoz:a a Vörös Lobogóba visszatérni szándékozó Molnár *Makl«
és
a többszörös ifi-válogatott
Völgyi. A Jobban Játszó Dózsa
könnyebben nyert a Lobogó ellen, mint ehogy azt egvesek
gondolták. A lila-fehérek alaposan rácáfoltak azokra, akik azt
hlresztelték: mióta Buli ovi szovetsógl kapitány, kevesebbet tud

törődni
csapata
edzésével.
A
Honvéd Javuló
Játékkal győzi} ti
a gólképtelen
Vasas
ellen,
a
Pécsi Dózsa pedig csak nehezen
adta meg magát Grosícs csapatának Tatabányán.
örvendetes,
hogy
játékvezetőink Is lassan formába lendültek. Sajnos, már csak az Idény
végén.
De ha Jövőre is tanáni
tudják formájukat,
akkor
nyugodtabb légkörű mérkőzéseknek
lehetünk tanúi, mint amilyenekben az idén volt részünk.

Gál Zoltán

Totóeredmények és
ny ereményak. A 43. fogadást héten a 12
találíitos totószelvény
a köveikezű: 1, x. 1, 1, 1. x, 1. 1, x, x.
x. 1. Beérkezett 1369 578 darab
2 hasábosnak megfelelő* tlppszelvény.
Nyereményalap: 2 465 240
forint. Felosztásra kerül az f. és
II. nyerűosztályban
616 310 forint.
A
III.- nyerőosutályban
821 747
forint.
Vigaszdíjra
210 873 forint Jut.
12 találat
9 db
11 találat
215 db
10 találat 2798 db

garde
to

; d 0, 1956. oistóbcr :

OLIMPIAI PÁLYÁZAT az orsB
(Illetéktelen körök megbízá- ben), 7. géplrónöt (aki legalább
sából az aláböi pályázatot ho- két ujjal tud gépelni), 8. S2álláscsmálót (laháshivatali előzom nyilvánosságra):
Az OTSB — a Magyar Olim- adók előnyben), 9. technikai
piai Bizottság helyett — keres munkaerőket (ezeknek semmiolyan mindkét nembeli •magyarhez sem kell érteni) és 10. Öt
állampolgárt, aki hajlandósá-szállítmány-kísérőt (leltételek
got érez csekély díjazás ellené- azonosak, mint a technikai
ben a jobb napok előtt álló munkaerőknél).
olimpiai csapatmik kísérőjéül
Kikötés: angol, francia, nészegődni. Tekintettel a magas met, spanyol, olasz stb. nyelvutazási költségekre, szerény tudás hiányában a magya r
ajánlatunk: koszt, -napidíj (dol- nye ivbSí szóbeli és írásbeli
lárban), szállás, szolgálati és vizsgát sem kell tenniök.
ki-menő ruha, verseny jegyek.
Kérjük a pályázókat, hogy
Keresünk: I. gépkocsiveze- összeköttetésűk pontos megjetőt (névre szóló jogosítvány- lölésével (elegendő Hegyi, Sebes,
Kelen, Kutas nevének
nyal), 2. szerelőt/.legyen jártas
a rövidzárlatban), 3. könyvelőt említése i.sj pályázatukat még
(főkönyvvel rendelkezők előny- ma adják le, mert kiküldetében), 4. szakácsot (saját sza- sük nem tűr halasztást. Ez abkácskönyve legyen), 5. felszol- hói is megállapítható, hogy az
gálót (aki nem csempész dur- önként jelentkezett kísérők
molt a versenyzők pörköltjébe), egy része már hetekkel előbb
6. csapatvezetőt (akinek -némi elindult Melboume-be.
jártassága van cso-patvezetés(S- •£•)
Franciaország—Szovjetunió 2:1
(0:0). Párizsban.
a colomben-l
stadionban já;szott a két or3zág
válogatott labdarúgó-csapata.
A
francia együttes nagy küzdelem
után győzött. Góllövök: Pelleche
ás
Vincent.
Illetve
Iszajev.
állapították, hogy az A-válogatott
Kerékpár.
Budapest kerékpájűl bi vált összeállításán
nem
változ- nnak: Grosics — Kárpáti, ros terepbajnokságát Farkas {Bp.
Börzsei, Kotász — Bozsik.
Be- Honvéd), a csapatbajnokságot a
Bp.
Honvéd
együttese
nyerte.
rendl — Sándor, Kocsla. Hidegkúti, Puskás, Cülbor összeállftá:
Pénteksn Indulnak a román
sportolók Melbourne-be. A i-nban
A-cs
mán
olimpiai
küldöttség
—
50
:kholmban azereplű B-válop!
tott kerete: Faragó, Ilku I., Orn- aportoló, 20 kísérő — pinteken
fcódi, Várhldí,
Sáros!, Dalnoki, ir.dul AusztrláUSba.
Kiváló
atlétikai
eredmények.
Bányai, Szojka, Dékány dr., Budai, Caordás, Tlchy. Szusza. Mol- Az olasz Leone a 100 m-es nü;
nár,
""enyvest,
Buzánszky
fe- síkfutás E\irópa-csúcsát 11.4 mpgyelmi lkokból kimaradt a B- r e Javította. A Csehszlovákia—
válogatoi bői. Szerdán az A-viilo- NSZK atlétikai versenyen a súlySkobla
17,46
m-rel
gatott Tatii a Komáromi Törek- dobásban
véssel, a B:válogatott a népligeti győzött.
Vasas-pályán a Bp. Dózsával JátKét ú] szovjet csúcseredmény.
szik edzőmérkőzést. A budapesti
A szovjet atléták két számban új
mérkőzést jugoszláv Játékvesielíicsúcseredményt értek el. Magashármas — Nedelkowski. Ehrllch
ugrásban Kaskarov
210 cm-re
javította
a
rekordot, a
távoluarásbait Fedoszejev
776 cm-es
eredménnyel új csúcsot ért el.

Változatlan az A-válogatott,
több új név a B-csapatban
A. válogató bizottság
kijelölte
a svédek elleni A- és B-válogalott csapatot. Illetve kerptet. Meg-

EMLÉKEZÜNK... |

A labdarúgó-sport régi har- :
cosat, több évtizedes hívei :
qyülekeitek vasárnap délelőtt :
a Kerepest út) temetőben Gal- '•
Ic/ich Tibornak, a labdarüqók •
volt kapitányának sírjánál, '
hogy méq egyszer tisztoiaqje- ;
nek az eqykori nagyszerű la- i
nítömester. a kerek labda sze- !
relmesének sírja előtt.
]
Ott áll a sirlíó, az egyszerű, j
sima kőoszlop, amelyet eqy
kis futball-labda díszít. Gyűlnek a koszorúk, szólnak az •
egykori bajtársak, a réql har- '
costársak, a Tipográfia kép-J
viselője, a Bp. Vasai vezetői 1
és így tovább, őszinte, eqy- |
szerű szavakkal búcsúznak. '
Búcsúznak a többiek, az esz- :
hajú sportvezetők, s mindazok, akik nagyon szerették a
segíteni kész Tibi bácsit.
A koszorúk mér elborítják
a sirt. Vóqet ér az ünnepség.
A réql barátok csendben itidúlnak a kijárat felé. Egy
Ddlanatra visszanéznek, s ott
ükben ŰZ utolsó
lejti.
üzenet: 4.
Gallovich Tibori
Megkezdődött az ökölvívó csapatbajnokság. A Béke Kupa ökölvívó
csapatbajnokság
második
;kezdödött.
•edménérki :ésekct
_ ;ütettek. Mindjárt
ssésl hiba is akadt a Bp. Vasas—
Bp. Kinizsi-találkozót fél óra késessel kezdték . . . Részletes eredmények:
Bp. Vörös
Loboqó—
Kaposvári Dózsa
11:9,
Csepeli
Vasas—Bp. Honvéd 11 ;9, Bp. Vasas—Bp. Kinizsi 14:6.
Ma Londonban Játszik Ifjúsági
iabdarúqó váloqatoltunk, Nyugati
portyája során
ma Londonban
esil mérkőzésen szerepel ifjúsági
labdarúgó válogatottunk.
Ellenfele londoni és dél-angliai játékosokból áll.
A csapatban
profiJátékosok is szerepelnek.
Harmadik
helyen
véqeztek
röplabdáiőlnk. Véget ért a prágai nemzetközi férfi és nöl röplabdaíoraa. A magyar csapat —
a női és a férfi egyaránt — a
harmadik helyen végzett. A tornát Prága együttese nyerte.

sztovöezék. M«g
BB
8-Lg —
XIV
U
9. KoRai.

SiorkUZt6blzoLls£«: Pirtajl Glö
Komor Imr* ftlelí, sicrkasití,
j Gél* f imánkat i n , Nán£al Liail6.
rt felel a L^.pkt«d0 Vállilat, leasgata^.

»rlceszta»éer VH.. Lenin kúi-út, B—11.

KÁRPITOSNÁL,
é p t i i o b í i u. 25.
Tel.: Ml—783.
vítást váltaloü.

Tel.: 211—38B

Elsd*hiuat<ű: VH, Lema kónit 9-11.
d
v.: Soproni Bét*.

Mikrofon
Ttiehinken
(Henry) gyáitmanjú, nagyi*IJcslt-

kcdveiinéaj-es

élks-

;t-it«4é3l Váll.
vételre h-eies
éves
gy»k adattal

t**t és & toll. IZ.PT-

zö aí sbe n

mtglia tá azacli-

ABLAK, AJTÓ
LÉGELZÁFtÁS

A GANZ VÁGOK
ÉS GÉPGYÁR
FELVESZ

A MERLEGGYAR
JAVÍTÓTELEPE
ZONGORA,
HANGSZEH

g.
kitttr.Ö,
szívós oc^Lbol. garantált, pontoa ősitáasal,
U
vitellwn,
v
tüágyak
Ja
fogak, pótlás
lalJs: Tóth

egt)ÍBásból
eliwló.
Javftás
siak
^„lés.
Demeter.
u
hirom.
K i a u l á l
útnál. K í R á k & c a i
m

T

gywnwtheí
nie.nl- •"• ' - itozlii
beJár6!vént,SaönjBEet

:

18S—355.
müveibe-

KÁRPITOS
JAVÍTÁSOK

sl t&£ JELVtt&S itÜÜb&s. vastag fonal 1«válasatiU.
gyermek
holniílt művészi mü-

atoppolása.
Belter
kótóde V., Keosite.
méü u 1. Tol.: ISI

