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Befel<Bzéátek a magyar—jugoszláv
párflcözi megbeszélések

Béllye, október 22. (MTI) zovics, a Jugoszláv Kominu- zár Vukmanovics, Vladimír!
A Magyar Dolgozók Pártja nisták Szövetsége Központi Bakarics, Lazar Kollsevszki,;

Központi Vezetőségének kül- Bizottságának tagja és Mün- Dusán Petrovics és Dobrlvoje
döttsége hétfő délután Tél 4 n i c h Ferenc belgrádi magyar Radoszavljevics vettek részt,
órakor Bélijére, a Kosutnjak nagykövet. A tárgyalásokat este fél 9

A SPANYOLORSZÁGI nemzetközi brigádok megalakulásának
20. évfordulója emlékére a MÖHOSZ partizán-tagozata

koszorúzási Ünnepséget rendezett a Hősök Emlékművénél

Gomulka
beszédének

részletes
ismertetése

a
3-4.

oldalon

Pontbai rakor került sor órakor rövid Időre megszakí-kastélyba érkezett.
A küldöttséget itt Alexandar a k é t P á r t képviselői közötti tották. A tárgyalások szttnete-

Rankovics, Szvetozar Vukma- befejező tárgyalásokra, ame- lése alatt Alexandar Ranko-
novics és Vladimír Bakarics, Iveken a. Magyar Dolgozók vics bűcsűvacsorát adott a ma-
it Jugoszláv Kommunisták Pártja képviseletében Gerő Kyar küldöttség tiszteletére.
Szövetsége Központi Bizottsá- E r n ö - a Magyar Dolgozók Ennek befejeztével folytatód-
ga végrehajtó bizottságának Pártja Központi Vezetőségének lak a tárgyalások, amelyek 10
tagjai. Dusán Petrovics és Dob- első titkára. Apró Antal, He- órakor- befejeződtek. Megál-
rivoje Radoszavljcvics, a Jugo- gedüs András, Kádár János és lapodtak a közös záróközle-
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Kiküldött munkatársunk telefonjelentése:

Kovács István, az MDP Köz- meny szövegében, amelyet ok-
ponti Vezetősége Politikai Bi- tóber 23-án délután 5 órakor
zottságának tagja!, valamint tesznek közzé Budapesten és

izláv Kommunisták Szövetsé-
ge Központi Bizottságán
tagjai fogadták.

sevszki, a Jugoszláv Komtmi- ( f y a r ftasykövet, a Jugoszláv A magyar küldöttség külön-
nisták Szövetsége Központi Kommunisták Szövetsége vonata hétfő este fél 11 órakor
Bizottsága végrehajtó bi- Központi Bizottsága részéről indult vissza Eszékről Buda-
zottságának tagja, Karlo Mra- Alexandar Rankovies, Szveto- pestre.

Jugoszláv szakszervezeti delegáció viszonozza a SZOT küldöttsége
látogatását, széleskörű tapasztalatcsere-megegyezés
Gáspár Sándor elvtárs nyilatkozata a magyar—jugoszláv

szakszervezeti megbeszélésekről
Kéthetes jugoszlá'

gátasból tért vissza
Ion a Szakszervezetek O:-szá-
gos Tanácsának küldöttsége.
Felkerestük Gáspár Sándor
elvtársat, a SZOT elnökét, a
küldöttség vezetőiét, hogy ér-
deklődjünk a testvéri Jugo-
.BZláviában szerzett tapasxta-
latoferóL

— Hoüyan fogadták a magyar;
küldöttségei?
~r A leható leflbarátibbaT..|

elvtársa szereteUei fogadtakj
Jugoszláviában, bárhol far-;
dúltunk is meg; Ott-tartózko-:
dásunk első napjaiban Tito-
elnök is- fogadta küldöttsé-
günket. Félórás találkozá-
sunk alkalmával közvetlen •
baráti beszélgetés alakult ki.:

— Baráti fogadtatásban ré-:
szesültünk a Jugoszláv Sza'-;-\
szervezetek Központi Tanácsa'.
vezetőinél is, megbeszélést:

látó- tetik álláspontjukat, illet
:omba- tájékoztatlak egymást. Ez te

mészetesen nem jelenti a
hogy- akár a magyar, akár
jugoszláv szakszervezetek meg-
bízottai kötel
egymá
len elfogad

Varsó népe nagy megelégedéssel fogadta
Gomulka, az új első titkár programbeszédét
Vasárnap este befejeződött nappal azután, hogy
L l E ü l t M k á b f j

VIII. népszerű elnöke mondotta: A
a Lengyel Egyesült Munkás- plénum befejezte munkáját? sztálinista módszerek megbuk-
párt Központi Bizottságánalt Ezekre a kérdésekre keres- tak a vizsgán; most keressük,
VIII. ülésszaka. A Politikai l e m a választ a beszélgetések- kutatjuk a »*nyleges munkás-

kövér- D e n V B r s 6 1 munkásokkal, értei- önkormányzat olyan formált,
J o_2 eí miségiekkel és újságírókkal. amelyekben valóban kifejező-

Valóban elmondható, hogy a dik

Bizottság tagjaivá
kezőket választották: j
Cyrankiewicz, WUtdyslaw Go-

— E megállapodás vaiór:
váltásával még szorosabbá vá-j
lik szakszervezeteink baráti J a 'biztonság,
együttműködése és lestvér
kapcsolata — fejezte be nyi-Jg

ék magukat .""., ,.. _,
álláspontjának leltét- l a^o*atat Gáspa'

á á

szervek tev
ségét ellenőrizték.

Mi történt Lengyelország-
»n? Mi a helyzet hétfőn, egy

A mezőgazdasági bizottság ülése
Hétfőn üléat tartott az or- Jómagái

szággyűlés mezőgazdasági, bi- tem, hogy
•eí1 felvetél- mek legyenek

"" bére

Szocialista demokratiz-
mus. A szocialista építés és a
munkások igényeinek kielégí-
tése többé már soha el nem
választható.

Varsói újságíró kollégákkal
folytatott beszélgetésekben
gyakran szó esik most a szov-
jet—lengyel kapcsolatról, ba-
rátságról Az egyik újságíró-

éi így beszélt erről: A lengyel
emberek szívből jövő barátsá-

nagy plénum után most min- Bot kívánnak a szovjet néppel,
' " mi kis E n n e k pedig csak egyetlen

szilárd alapja lehet, mint
A VIII. plénum a párt íelaő ^P^J1^ G°mulka e l ü i l '

eícben vezetésében végre eldö'níöííe a " "*""""™1

tfceny- harcot az új és a régi közbtt.
A Trybuna, Ludu bét fő reggeli
számában »A pari és a nép
vezetői" című Ciliikében Er er-
ről: Az új program és az új
vezetés visszanyerte a nép hi*

Imát. Mindenkit egyesit, aki
demokratizálás -útján akar

üadni és aki m-aaáé-nak vallja.
_ szocializmus és a haladás
ügyét. A lengyel nép hitelt ad

Adam Rapacki, Román Zamb- t e } ^ egységet megnyerte te-
rowski, Aleksánder Zawadzki. vékeny egyetértését és tamoga-

A Központi Bizottság első tását. Ezt fejezik ki a Varso-
títkáránák Gomulkát válasz- ^ n é s ^ e S é s z országban mar
tották meg. A titkárság tagjai: hétfőn egymásután lezajlott
Jerzy Albrecht, Edward Gie- eleven, termékenyen szenve-
rek, Wfadtsíau) Gomulka, Wi- délyes gyűlések. Azt hiszem.
told Jarosinski, Wladyslaw nagyon találóan fejezte
Matvcin, Edward Ochab és Ro- egyik vylanavói munkás:
mcs\ Zambroicski. __

Az ülés kijelölte azt a bi- deniitt megtartjuk
X zottságot, amely megállapítja >»plénumuníkat'

zottsága. Megkértük Boros .zést kell kialakítani a tsz-ek- javítást.
^Gergely prszággyúlési képyi- ben a bevitt földek mennyisé- . A vitában elhangzottakra|!
;selőt, a MEDOSZ. elnökét, ge és a végzett munka ered- Erdei Ferenc"válaszolt. . Java-
;hogy tájékoztasson minket az menye alapján. A tsz-ek tölaj-' solfá,- hogy.a bizottság több
;ülés lefolyásáról. Boros Ger- donába adják át a traktorokai, fontos kérdésben íord
\gely a többi között a követ- a.-gép aromás ok gépjavító üze- azonnal a Mini

— A mezőgazdasági bizott-
ság ülésén a napirend előtt
Vas Zoltán azt ja

•zintén, a valósághoz híven
Jfejezi ki és ezzé! szilárdan

pozza a
Jzalmfit a párt'és-a nép között.

' " l 1 0 t Erre utalt a vylanovói mun-
tkás is, amikor a -kis plénu-
Xmo-król« beszélt.-A hírek-sze-

A Bulganyin-levél

Kiindulásunk elolt is. Az ü z e - J c s o í a ; o s politikai "fővonalát R,,I™„,M
mekben ' sokszor nem kellett? o lyan helyzetet kell kialakí- elnök fiSe
igénybe vonnunk a Tolmácsok? t a n l _ m o n d o t t a ' - . hogv
segítséget, hiszen sok m u n k á s : d Q l z ű p a r a s z t s á g t e r m

5
e l (

S^TTeíetfTetVS:!^^- "fedjék, termel,
több választ kaptuk.

Rónai Sándor,
^ gyűlés elnöke hozzászólása-
iban azt hangsúlyozta, hogv a

az atomfegyver-kísérletek megszüntetését javasolja! S S S haL^g

csőlátók

irányár ís \<\s.o
zefrli között] kap

i kilátásai?

zilárduljo

endi vita

ítörvényeket elsősorban a tor-
— A legjobbak. Mindenek-? vényhozóknak kell megtar-

elött megállapod;_unk abban.# tani és megtartatni.
hogy a jugoszláv elvtársakt
jövő év áprilisában, vagy má-f
jusában hasonló összetételű!
küldöttséggel viszonozzák tá-'
togatásunkat. Delegáció kép-'
viseli a jugoszláv szakszer-
vezeteket a jövő évben tartan->
dá XIX. kongresszusunkon is.\

— Széleskörű megegyezés
jött létre a tapasztalt
kérdésében. Megegyeztünk ab-
ban, hogy a jövő évben ícöi-
caönöseíi cseréljünk előadó-
kat, akik ismertetik otihon
tapasz-talataíkat. Azonkivü
két-három szakszervezet U
küldöttséget cserél majd, első-
nek a jugoszláv vasas-szak-
szervezet képviselőinek láto-
gatását várjuk, viszonzásul a
magyar vasasküldöttseg ju-
goszláviai meghívására. Üze-
mi küldöttségcserére is gon-
doltunk. Ezenkívül egy-egy'
kérdés közös konzultációjáról

1 és a két szaktanács határoza-
\ tainak kicseréléséről is meg-

egyeztünk. Továbbá megálla-.
podtunk sajtó-, cikk- és újság-;

• író-cserében.
—. A nemzetiközi együttmü-

: ködés területén elhatároztuk,
hogy a Nemzetközi Munka-
Ügyi Hivatal ülései elölt, vag
más olyan nemzetközi tárgy;
lásoknál, ahol mindkét szál
szervezői küldöttsége rés
vesz, a két szakszervezeti i
nács mcgtaízottíií

szovjet miniszter- állapodás létrejöLléig keresse-'
ower elnökhöz in- nek részmegoldást az atom- és:

tézett levelének átadásáról már hidrogénfegyver-kíséri etek el-'
beszámoltunk. Most nyilvános- tiltására. Ismeretes. hogy'
ságra hozták a levél tartalmát. Eisenhower azzal szállt szem-
Eazerint a szovjet kormány be Stevenson demokratapárti;
továbbra is az atomfegy\feir elnökjelöltnek az atomfegy-1

feltétlen eltiltása mellett fog- ver-kísérletek eltiltását Ígérő
lal állást, de javasolja, hogy kijelentéseivel, hogy ez »egy-
a szükséges nemzetközi meg- oldalú amerikai lépés lenne*.

^ :

után a bi- A Tervhivatalon múlik, intézkedjék
f 5 S S Í Megrohad a gyűrnöd tönk- rnot kapják. É^kük tehát, í

tására. Az előadó Erdei Ferenc,
a Minisztertanács elnökhelyet-
tese volt. Bevezetőjében em-
lékeztetett arra. hogy május-
ban egy. a Szabad Népben írt

ikkében azt írta, a mezőgaz-
daságban előirányzott kettős
feladat: a 27 százalékos hozam-
emelés egyidejűleg a szocialis-
ta álsíervezéssel megvalósít-
ható, Ezt az álláspontját Erdei
Ferenc bizonyos mértékig re-
videálta, úgy látja, hogy en-
nek sem objektív, sem szub-
jektív feltételei nincsenek biz-
tosítva, így például hiányzik a

szennyezett ládákban szállít-
ják és ezért a külföldi piacon
jóval értékén alul sikerül el-
adni. De ez még a jobbik eset.
Olyan visszás helyzet is elő-
állott, hogy volna mit expor-
tálnunk (például az alma),
csak éppen nincs miben. A
helyzet tisztázására ankétot
hívott össze a SZÖVOSZ me-
zőgazdasági termékeket érté-
kesítő igazgatósága.

Hogyan vélekedtek a felszó-
lalók? Muioíó János, a Küi-

plénűmon kifejtette: egyenjo-
gúság, szuverenitás és kölcsö-
nös bizalom.

A varsói szappangyár egyik
munkása ezt mondja a gazda-
sági helyzetről: Nehéz dol-
gunk lesz, máról holnapra
nem tudjuk rendbehoznt az
országot. De mondják meg ne-

•int Í
és an
rákban

Gomulka elvtárs — a keserű
igazságot is. Mert csak az
igazsággal lehet harcolni. Csak
02 Igazság ad erőt ahhoz, hogy
úrrá legyünk bajainkon. Aki
az igazságot mutatja meg ne-
künk, azzal mindig rosszban,

kölcsönös Tn- i ó b a n egvütt megyünk.

Stalinogrod vajdaság népi
tanácsának elnöksége vasár-
nap együttes gyűlést tartott a

népi tanácsával, s el-
erte'az egész országban határozták, hogy a vajdasági

int láttuk, a varsói gyá- p á r f : végrehajtó • bizottság
hivatalokban, a s z e p t e m b e r 27-i határozaténak

á á b é l k í á á á kházábanes ^ a lakosság kívánságának
az;egyeteme,rfen máris zaj la- megfelelően javaslatot ter-
nak a "kis plénum«-ok. jesztenelc az államtanács elé,

Rendkívül jellemző egyéb- hogy a város és a vajdaság
ként a higgadt, bizalomteljes n e v é t változtassa vissza Kat-

• hangulatra, hogy az eddigi toiüieera
; gyűlések mindenüU nyugodt, » É l í e n e k a ^gyar elvíár*
fegyelmezett légkörben Eoly- ^ j , c í m r n e l a Sztandar

Mlodych, a Lengyel Ifjúsági
•leghangú

magyar

a szenvedélyesség a hi-
bák nyílt feltárásában seh&l
nem csapolt túl az egészséges
türelmetlenségen. A cél min-
denütt, hogy a plénum meg-
jelölte útról félregörgessék az
előrehaladást gátló akadályo-
kat.

A lengyel dolgozók vélemé-
nyét néhány beszélgetés leg-
jellemzőbb mondatával tolmá-
csolhatom. A gdanski tengeri
hajósok és Idkoíői dolgozók

' szakszervezet ének rendkívül

így magasaob lesz a prémium.
A göngyölegeket pedig az ala-
csony tervszámhoz tervezik.

S milyen választ kaptak a;
felszólalók problémáikra? Jó-1

formán semmilyent. A Terv-'
hivatal jelenlevő képviselői,
Radvánstki és Fenyves elvtár-

l^ian U P i iTm a bLSo O a e helyS"t | A belgrádi Fehér Palotában kinUt nélkül
a göngyölegellátásra 1957-ben* hétfő délelőtt 10 órakor a gazdasági feji

Szövetség lapja
cikkben
politikai helyzetet. ^Magyar-
ország — írja — kétségtele-'
nül olyan ország, amely Len-
gyelországgal együtt a sztálin-
talarűtás folyamatában és a
népi hatalom helyreállításá-
ban az élcsoportban halad. A
magyar kommunisták bátor-
sága, merészsége és mély esz-

(Folytatás a 2. oldalon)

Megkezdődtek
a jugoszláv—román tárgyalások

jogosÉzért volt
Andor közbeszó .

Országos T<

Feith
múlt

termelési
-.űtrágy

p hy
kedv, a szükséges

stb. Szerinte az t
Mik-

lós, a Ládagyár igazgatója,
ból kell Mülvizsgálni, "hogy "<«? Anáor, a ZöWimpex ve-

• gyölegellátás biztosításának íő
akadályozója a Tervhivatal.

éves tervet abból a szempont-

Kijelentette, hogy ezek-
ben a kérdésekben fél

kereskedelmi Minisztérium fő- elnöke. Bérei elvtárs, a sajtó-
fogadáson azt mondotta, hogy
1957-ben igyekeznek a felme-

jugoszláv és
mányküldött

román kor-
élén Títóval

tségének foká-
őbb é ö

késlekedés^ nern engedhetünk N ^ ' * " áKim" t^taíékunk':
meg magunknak. A legdöntőbb

rült problémákat megoldani.
Most a beosztott munkatársak- Jd
lói éppen az ellenkezőjét haU-*i,
juk.«

Egyetértünk Feith Andoi
közbeszólásával. Nevetséges

jelentősebb tényezö-
i nemzetközi életben,
i világpolitika többé
egyes országok kizá-

lásokat rólagos ügye. Különösen a szo-
Tito elnök vasárnap este fo- ciolfsta országoknak kell pél-

Üíetve Gheorghiu-Dej-zsel és hogy
megkezdte, a hivatalos tárgya- á

gadást. vasárnap délben pedig dát mutatniuk mind kölcsönös
díszebédet adott a román de- kapcsolataik rendezésében,

Több termés esetén nincs mód helyzet, hogy megtermeljük a j
BZ, hogy mezőgazdasági terme- a r r a , hogy a csomagoló ládá-
lésünk alapvető kérdéseiben kat is a szükséges szintre
megegyezésre jussunk a dol- emeljék. Ehhez hozzájárul
gozó parasztsággal. Javasolta tervezés helytelen

; még, hogy a tagosításn
I-S paszlalható túlkapásokat azon-
,-tnal vizsgálja felül a Földmű- bóknak á~ vállalatoknak a ve- követelmény, hogy
i- velésügyi Minisztérium, zetöi, akik később a.prémlu- jék.

rendszere
!*" is. A prémium a terv túltelje-

sitésétől függ. Viszont a terv
ücEsbeii részt

inőségű zöldséget,
mölcsöt és láda, göngyöleg
miatt nem tudjuk megfelelőéi:
rxportámi. Az értekezleten kí-J

derült, hogy ezért a Tervhiva-j
tal a felelős — jogos tehát a$

tiszteletére,
lorán a két vezető
•zömöt mondott.

Tito hangsúlyozta

•nd pedig nemzetközi
[Italában.

ebéd
pohárkö-

Gheorghiu-Dej
hogy meg megállapította:

válaszában
élet

kell teremteni a-szoros baráti denben bebizonyította, hogy a
együttműködést, s hogy a két szilárd kapcsolatok, az új ti-
párt közötti kapcsolatokat ío- pusú kapcsolatok, az elvtársi
vább kell fejleszteni az egyen- együttműködés és a kölcsönös
jogúság, a kölcsönös megbe- segítség, a függetlenség és az

é écsillés és a vélemények nyílt állami szuverenitás tisztelet-
feltárása alapján. A mai világ bentartása a szocialista álla-
egyre inkább tudatára ébred mok között történelmi szüksé*

fannak, hogy minden népété* gesség.



Munkatársunk telefonjelentése Varsóból
(Folvtatás azl. oldalról) Hasonlóképpen Adenauernak

másige felkelti a legmélyebb a r r a » nyilatkozatára, hogy
rokonszenvünket és a leg- hajlandó lenne kaptsolatokat
igazabb harci testvériség ér- teremteni egy »szabad Len-
zését.t gyelországgal", a lap azt va-

A Tryb-tna Ludu, a LEMP taszolja: "a legcsekélyebb mér-
központl napilapja hétlón »A téliben sem kívánjuk, hogy
segélyekről és a szabad len- Nyugat-Németország konzer-
evelekröU- címmel vezéreik- mtl„ és kapitalista erői segít-
ket közöl, amely mély hálát
fejez ki a testvérpártok azon
sajtószerveinek, amelyek kőnk-

ét é hű ké

senek bennünket szabadsá-
gunk fejlesztésében, ha szív-e-

rét és hű képet adtak Lengyel- se" « teremtünk kapcsolatokat

KÖZGAZDASÁG
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p gy
ország helyzetéről, Ugyanak- « Német Szövetségi Köztár--
kor a cikit élesen tiltakozik, sasággal éppúgy, mint máa or-\
hogy Eisenhower elnök a len- szagokkal".
gyeteknek szóló segélyajánla-
tával választási harca céljaira. té>4>
akarja felhasználni a lengyel^
eseményeket. A lap visszauta-J
EÍlja a beavatkozást, a segély-
ajánlatról pedig azt írja: szí-
vesen veszik, ha nem kötik
politikai feltételekhez. A vál-
tozások azonban nem jelente-
nek új irányzatot a lengyel:
külpolitikában. A Szovjetunió-'.

aiamtnnnuiuiuiuini imniu

A bor—sör ügyhöz
A Külkereskedelmi Minisztérium nyilatkozata

^Csehszlovákiai sör — ma- helytelen színben tűnhet fel
gyár borért« címmel október az olvasóközönség előtt a cse-
13-i számunkban megjelent rearány és ezzel kapcsolat-
MTI jelentésre — amelynek ban az esess konstrukció. A
tartalma olvasóink jogos fel- kötést a SZÖVOSZ hozta léí-
háborodását váltotta ki — a re a csehszlovák szövetkeze-
Külltereskedelmi Minisztérium lekkel, amelynek keretén be-
illetélses főosztályától a kö- lül különböző közszükségleti
vetkező észrevételt kaptuk: cikkek is bonyolódnak. Ennek

A Csehszlovák Távirati tárgyalása ez év júniusában
Iroda egy nagyobb kötés- kezdődött. Így tehát a Túv-
komplexumbÓl emelt ki két iratí ^roda közleménye a ma-
cikket, a bort és a sört, így ^yar sajtó olvasó közönségétVárkonyí István '•
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Az üzemi bizottságok nagyobb joga
az igazgatók tekintélyét is erősíti

helytelenül tájékoztatta
igy a dolgozók között több
helyen jogos felháborodást
váltott ki. A külkereskedelem
a csere lebonyolításához —

A Szakszervezetek
megyei Tanácsának

Borsod- leményezési
rendezé- amikor

jogarol
tben

ében hétfő délután a miskolci döntési jogét kellene
és környéki üzemek vezetői — mondotta Imreh elvtárs, a
megvitatták a SZOT határo- December 4 Drótgyár: igazga-

nem ismerve annak részlett
itkalkuláciáját — a borexport-

beszel, | f t o 2 És a sörimporthoz hozzá-
z uhtjárult. A külkereskedelem ré-
adni- széról általában hibásrak

A spanyolországi önkéntesek ünnepe
A spanyolországi nemzet- Emlékükne-k cppügy, mint a

közi brigádok megalakulása- sztálini önkény áldozatául
nak 20. évfordulóján tartót* esett Gál János tábornok*
találkozó ünnepségei során Rajk László, Marsall László
vasárnap a Néphadsereg Szín- és dr. Kálmán András emlé-
házá'jan Szánta Rezső meg- 1 ; í n e k felállással adózott a

?£1O~«°3SU£3SU£ ^
tagja mondott ünnepi beszé- K i s s

D *«""» *'*">?'•. =z

de? Ismertette a spanyolor- M D P PoMikai Bizottságánál:
szági szabadságharc eliizmé- <aBjs a Központi Vezetőség
nyeit és történetét, méltatta a nevében köszöntötte a volt
brigád magyar hősi haloüait. spanyolországi önkénteseket-

A budapesti Petőfi Kör javaslatai
A budapesti Petőfi-kör hétfó

este iilést tartott és a követ-
kező határozatot fogadta el:

A Fetőü-líör vezetősége ok-

vasolják, hogy Nagy Imre elv-
társ és a szocialista demokra-
tizmusért, a lenini eszmékért
harcoló más elvtársak méltó

tóber 22-én tartott vezetőségi helyen vegyenek részt a párt

zattervezetét az üzemi demok- tója. A vita alapvétő kérdése ^ f ™ O í l cikkeljelenik megU,
mai ucjereforgal

val váló szövetség és barátság,-
amely _ o Hét: párt ideológiaiig^ é 3 ra ü z e m l b i z o t t s á g o ] ! e z v o l t . a l k o l m a i a k .
egysegén, a kel állam Mjesf jogkörének kiszélesítéséről. üzemi bizottsági elnökök
egyenlőségén és a két nép teljes} A vita részvevői helyeselték hogy jól éljenek a megnőve-. , .„„„„„„. , t"- .
szolidaritásán épül fel, a len-lés előre tett lépésként értékel- kedő jogokkal. Vita után c h _ | t e r s c " ! ' " < r s <" ' ' : « i í
gyei politika alappillére mo-lték a SZOT határozatterveze- ben is egységes álláspont ala-
rad. -.

i bizottságok beleszólási és , válasszák meg — követelte; I v-n,.*v e " Varga Zoltán ' " Í

Szüntessék meg
a gazdasági adatok titkosságát

A külgazdasági egyetemisták gyűlése

' Hétiő délután a Marx Ká- megállapítja: szégyenletes,;
Joly Közgazdaságtudományi hogy vezető közgazdászaink ao
Egyetem hallgatói forró hai> legégetőbb gazdasági és politi-» s o b b szakszervezet

l ú é l é é k l k l b 5 kicsinyes beavatko

B í \

ülésén, figyelembe véve ha-
zánk jelenlegi helyzetét, fel-
használva az elmúlt hibákról
elhangzott véleményeket, ja-

• vasalja, hogy a lehető legrö-
Ividebb időn belül hívják ösz-

• a hazánkban előállt hely-
Cozda- ízeire való tekintettel pártunk tőség

" " "" * ülését. A;

É9V ^

•ezetésében.
Javasolj ák Rákosi Mátyás

kizávását a Párt Központi Ve-
zetőségéből, visszahívását as
országgyűlésből és az Elnöki
Tanácsból. A Központi Veze-

ország nyugalmának

jelenünk % jába
':; meg külföldi piacon. Buda- • elvtár;
': pest, 1956. október 19. Mulató"

u" i .- "-"-"-"^ ;oor es mas üozszubséglet 2
Kan elvtárs a m e - | c i k k e k e U e n é b e n . A c s e i 4ü Z - '
nzottsag osztályveze-í le le t a 2 o n b a n i ( t v i s r o s s z J.' :

!; téri

E követelesek egy része azo- adatok titkosságát. Végül egy-, : i , ü n k m a l v i s s z á s s á g a k o l b e . ;; nyekkel. Ezzel kapcsolatban
nos a szegedi egyetemisták és liangulag elhatározták, hogy; : s z é l t e k a hozzászólók
más budapesti egyetemek ki- önálló egyetemi szervezetet;: A jelenlevők általában las-:
vánsáeaival. alakítanak a létrehozandó^

Követeléseik második része MEFESZ keretében.

szervek
munkájába — mondotta*'Szi-
kora elvtárs. — A szakszerve-
zeti kö;

gy g g g g á g i és politi
gulatú gyűlést tartottak. Fel- kai kérdésekkel kapcsolatban 5 kicsinyes beavatkozását
hívást adtak ki, amely meg- mély hallgatásba burkolóznak. * üzemi szakszerve
állapítja, hogy szívvel-lélekkel Foglaljanak állast és alkotó,
együtt éreznek és egyek a szo- módon vegyenek részt gazda-,
cializmust építő dolgozó ma- sági kérdéseink megoldásában.
gyár néppel, s az alkotó mar- Követelik a reális alapokon'
xizmus szellemében kívánnak nyugvó önálló gazdaságpoliti-'
tovább haladni. ka megvalósítását. Politikai:

A gyűlésen előterjesztett 22 gaz^ági kérdésekben teljes:
pontos követeléshez számos őszinteséggel beszéljenek,;
kiegészítő javaslat hangzott el. szüntessék meg a gazdasági.

gyei pártbizo1

tője. — Eddig ugyanis az üb-i [ e t n i

S^etszerv;fb^Srk°Í A ™»~*-«™
egy látszatválasztás alapján.!.
Az üzemi demokráciának ez
megcsúfolása, nem szabad to-
vább tűrni.*

2. -Meg kell szüntetni a fel-
szervek

Mir
észrevételének utolsó;

: :megál!apítása kétségkívül he-'-

g
követel magának.

': A továbbiakba bérrendsze-

súnale ítélték az üzemi önálló-:
fejlesztésének folyamatát.

ki ha?.;
gainknak megfelelő la _.
építő programot. Kérik, hogy
a Központi Vezetőség és a
kormány minden eszközzel
biztosítsa a szocialista demok-
ratizmus kibontakozását Ma-

sajálsá- — hogy elmúlt időszak

a KÜ]Ítcriked3min CMinuSé-! a z ü z e m í munkás demokrácia
rium feladata-c. hogy az egyes t kifejlesztésével. A párt és az
vállalatok munkáját koordi- J állami vezetés tekintélyének
nálja? • megteremtése érdekében ja-

helytelennek, szektásnak bi-
zonyult határozatait, elsősor-
ban az 1955 márciusi határo-
zatot, az 1955 decemberi iro-
dalmi határozatot és az 1956.
j;'inius30-i Petőfi Körre vonat-
kozó határozatot a Központi
Vezetőség vizsgálja felül, ér-
vénytelenítse -és vonja le be-
lőle a személyi konzekvencia-

•••••*••••••••••«••••••••••.»••,

•n0„dotta egytísik^zóialofA ^ W ' ' ' ^ Szövetsóftéiiek iijilatkozatii
— csökkenteni kell a központi;: Többen azzal fordultak hoz- káspárlban történő eseménye-

égek apparátusát, mert:: zánk, hogy tudomásuk szerint ket. Az ott kibontakozó törek-
régi elv: az íróasztal munkát::az Írószövetség felvonulást vesékkel a legmelegebben

' ' szervez egyetértése kifejezé- egyetértünk. Felvonulást, lün-:
sóul a lengyelországi esemé- tetést azonban nem szervez-íülésén foglaljon

következőket közöljük:
Rendkívül nagy "örömir

üdvözöl jüic a Lengyel ország-
ban, a Lengyel Egyesült Mun-

tünk, s ilyet
lünk".' "

A Magyar

A szovjet—magyar barátság
erősítése érdekében togyük
még bensőségesebbé, kapcsola-
tainkat a szovjet párttal, állam-
mal és néppel, a teljes egyen-
jogúság lenini elvei alapján.

Kérik a DISZ Központi Ve-
tőségét, hogy október 23-Í

(a ha-
'; l.fározat pontjait illetően és

írók Szövetségei :h D Z Z°n. határozatot..? magyar

helyes-::

; pártszervezete zálása
dcmokxati-

:rdekcben. (MTI).

S Z A K S Z E R V E Z E T N E K H E T I

LAKÁSÉPÍTKEZÉS=a bányász törzsgárda kialakítása
1932-től napjainkig közel

négyezer bányász sajátház
építéséhez kezdtek hozzá, illet-
ve építettek föl as úgyneve-
zett BSH-akció kerelében. Egy
sor bányász lakóház fedél alá
hozását azonban anyaghiány
gátolja. A Gyöngyös XH-es
aknán több bányász azért nem
költözhet EEH-lakásba, mert
az ablaküveg, illetve a pad-
lózat hiányzik. Ennek ellenére
már megkezdték a ház rész-
leteinek törlesztését, noha a
szerződés kimondja, hogy ezt
csak a beköltözés után lehet
elkezdeni.
. Több bányavidéken a BSH

végelszámolásai rendezetle-
nek, nem ismerik pontosan az
anyagelosztást, az anyagfel-
használást. Ormosbányán pél-
dául Székely Lászlót a BSH
vezetősége rászedte, hogy írja
alá végelszámolását a ház el-
készülte előtt. Megígérték,
hogy a hiányzó — de elszámolt
anyagot utólag sürgősen meg-
kapja. Ez máig is ígéret ma-
radt. Berács Pál Varbón ma-
ga termelte ki az alapozáshoz
szükséges kőanyagot és szál-
lította haza, a borsodi tröszt
BSH vezetősége mégis felszá-
molta ezt.

Ideje volna már rendet te-
remteni az .anyageloszlás és a
végelszámolások körül. Ren-
dé "ni kellene a típustervektől
e) xő WC, kamra és más mei-
" /helyiség anyagköltségeinek

•reális elszámolását is. A bá-
nyász sajátházaknak második
határidő szerint, 1955 júliusá-
ra kellett volna elkészülni. De
a jelenlegi építkezési ütem
mellett az sincs biztosítva,
hogy jövőre elkészüljenek.

A bányászlakások építésére
helyes kezdeményezés történt
a tatabányai trösztnél, ahol
ílőreEvártott elemekből ebben

az évben húsz lakást készíte-
nek el. Jövő évre négyszáz
családiház építését irányozzák
elő. A nógrádi trösztnél ugyan-
csak jó kezdeményezés: helyi
anyagokból, salaktéglából
Nagybátonyban elkészítették
az első bányászlakást. A jö-
vőben sorozatosan kívánják
ezeket építeni.

Bürokrácia a bölcsödében
Tatabánya 50 férőhelyes

újtelepi bölcsődéjét a szén-
bányászati tröszt 1955 őszén
a városi tanács kezelésébe ad-
ta át, természetesen megfe-
lelő személyzettel. 1B56 május
elsején a kazánfűtőt — állító-
lag az Egészségügyi Miniszté-
rium utasítására — elvitték,
Mivel központi fűtés van, a
kazánokat a gyermekekkel
foglalkozó dadák, a vezetőnő,
a takarítónők fűtik. Fütenek,
salakolnak •— utána csecsemő-
ket gondoznak. Ez egészségte-
len és veszélyes is, mivel a
bölcsődei személyzet nem ért
a kazánok szakszerű kezelésé-
hez. A minisztérium ben dr.
Kiss osztályvezető nem is tud
a tatabányai bölcsőde fűlő-
igényéről. Mellesleg szólva, az
Egészségügyi. Minisztérium en-
gedélye szükséges annak meg-
állapításához is, hogy a böl-
csődében hány csecsemő ma-
radhat benn éjszakára.

Vajon nem lehetne a csecse-
mők ügyét egyszerűbben és
emberségesebben intézni?

HELYESBÍTÉS: Effy héttel ez-
előtt -A régt szervezett bányászok
megbecsülése" ctoű közlemény-
ben helytelenül ai Jelent meg;
-,., kétszáz forinton aluli iíssze-
Bet kapnak.•< A helyes szöveg így
szól: -. ..hélszá/ forinton aluli
uvuedííat bacnaU.. .*

Rendszeres orvosi segítség
a postásoknak

A múltban a postán isme-
retlen dolog volt az üzemorvo-
si tevékenység. Jelenleg tíz
üzemorvosi rendelőnk van.
Tekintettel arra, hogy egy-

tásköre több postai szervre is
kiterjed. így csaknem 25 hi-
vatal, üzem dolgozója, tehát
sok ezer postás dolgozó ré-
szesül az orvosi rendelők ál-
lal nyújtott egészségügyi szol-
gáltatásban.

Hiba azonban, hogy üzemi
orvosaink egy része — csak
úgy, mint számos dolgozó —
félreérti tevékenysége lénye-
gét. Több üzemorvos munkája
kimerül ugyanis a receptek
írásában, beutalásban a szak-
orvosi rendelőkbe.

Még elég ritka a jó példa,
mint például a Budapest 70.
számú Postahivatalban, ahol
az üzemorvos — helyesen —
sok időt tölt a dolgozók között.
Jól ismeri a munkahelyeket.
Felvilágosítással igyekszik
megelőzni a betegségeket. A
72. számú hivatal üzemorvosa
is jól dolgozik. Egyes helye-
ken azonban csupán abban
látják feladatukat, hogy
gyógyketelesben részesítsék a
beteg dolgozókat. A megelőző

rendszabályok alkalmazását
elmulasztják. Nem ellenőrzik
például, hogy olyan dolgozót,
akinek a munkaképessége
csökkent, könnyebb munka-
helyen foglalkoztatják-e. Az
egészségügyi és szociális léte-
sítményeket sem ellenőrzik
megfelelően Természetesen e
hiányosságokban nemcsak
üzemorvosainkat terheli a fe-
lelősség. A társadalombiztosí-
tási tanács sem segíti megfe-
lelően aa üzemorvosok mun-
káját.

A jövőben szaporítjuk a
rendelők számát De más mó-
don is igyekszünk biztosítani
dolgozóinknak a rendszeres or-
vosi segítséget. A közeljövő-
ben például kiterjesztjük az
orvosok egészségügyi ellenőr-
zését olyan hivatalokra és üze-
mekre is. ahol nincsen üzem-
orvos. Megszerveztük már a
patronálási mozgalmat Buda-
pesten és környékén. Ennek
keretében az orvosok részt
vesznek a havonként megtar-
tandó munkavédelmi szemlé-
ken, egészségügyi előadásokat
tartanak, segítséget nyújtanak
a szűrővizsgálatok megszer-
vezéséhez stb.

Zstiffa Szabolcs

K Ö Z L E M É N Y E I

A Játákíümgyár dolgozóinak javaslatai
a SZOT határozattervezethez

HÍREK
n A SZEGEDI IGAZGATÓSÁGI postamérnökök közül a küvetke-

KERÜLET újítőkiálllt&sa megnyílt lök: Lázár Lipót gépészmérnök és
jtás kuUlírotthon- Héűl Jenő mérnök gjómánldlpto-

mát, Frlcz Jenő és UJJ Gyfirgy
(T\ gépészmérnök pedig aranydiplo-

íát kapott.H SZAKSZERVEZETÜNK EL-
NÖKSÉGE felhívással fordult a
pistás dolgozókhoz, hogy minél
több Nőpszava-elöfiictöt

0
ÜZEMGAZDASÁGI TANFOLYA-

MOT indított szakszervezetünk. A
_. tanfolyamok célja, hogy az alap-
U szervi éi egyéb szerveknél fiíg-

_i UYftlUANT-, ILLETVE ARANY- ffpilcniHrtt funkrimiáriu-iiik gazda-
DIPLOMÁT Itamak » leeldösebb sani ismemeit ícjlessjük.

Szakszervezetünk aktivistái je-
lentős előrelépésnek tekintik a
SZOT határozat-tervezetet. A dol-
gozók közül is sokau beszéllek ar-
rúl, hogy az elmúlt hat év alatt
annyira megnyirbálták a szak-
szervezet hatáskörét, hogy annak
nagymértékben csökkent a tekin-
télye. A javaslat határozattá válá-
sával kellő szerephez jut majd a
szakszervezet, jobban védi a dol-
gozók érdekeit. Így a tagság is
érzi majd, hogy érdemes szakszer-
vezeti tagnak lenni. Szóltak arról
is, hogy a meg növekedett felada-
tok nagyobb erőfeszítést követel-
nek a szakszervezeti aktivistáktól.
Az alábbiakban néhány javaslatot
kívánunk hozzáfűzni a SZOT ha-
tározat-tervezethez.

H A javaslatban szerepel, hogy
a terven felüli nyereségré-

szesedés terhére növelni lehet az
étkeztetési hozzájárulást és a bér-
alapot. Előfordulhat azonban olyan
év, amikor, ncra lesz terven felüli
nyereség. így, ha az előző évben
telemének az étkeztetési hozzájá-
rulást és a béralapot, akkor mind-
ezeket csökkenteni kell, ami bér-
csükKenlési és az étkeztetési nlvú
romlását is jelenti. T.z nyilvánva-
lóan elégedetlenséget keltene a
dolgozón között. Ezért az a javas-
tat merült fel, hogy tegyük foko-
zottan közvetlenül érdekeltté dol-
gozóinkat a tobbtermelésben és a

legalább BO százaléka a vállalat-
nál maradjon. (Az eddigi 35 száza-
lék helyett.) Ennek az összegnek
egy részét asszuk ki a dolgozúk
között.

H Többen javasolták, hogy a
szakszervezeti funkcionáriu-

sok ne legyenek függetlenítve, tl-
Ietve amennyiben mégis szüksé-
ges ez, akkor a függetlenített sze-
mély csupán a megelőző munka-
Itiirében Olvtzeít Ilzetcsét kapja
meg, amit az ikem Ügessen,

j ; A dolgozni: ncni értenek
I : t I egyet azzá!, hogy a muulia-
i-uha-iárandóság megszűnjék és
azt maguknak kelljen megvásá-
rolniuk. Helyeslik viszont, hogy a
munkaruha kihordási idejének
megállapítása a vállalat hatáskö-
rébe kerüljön.

B A Munka Törvényköuyvé-
nck megváltoztatásával kap-

csolatban olyan javaslatok merül-
tek fel, hogy a művészeti Intéz-
mények dolgozóinál a sajátos vi-
szonyoknak megfelelően alkal-
mazzák a Munka Törvénykönyvét.
Eddfg is volt ilyen megkülönböz-
tetés, de csak a dolgozók kárára.
Most azi kérik. Hogy szűnjék meg
a filmgyár külszolgálatos jellege
éa egységesen állapítsák meg a
napi 31 forintos napidíjat. A film-
gyártás dolgozóira nem áll az a
tétel, hogyha hosszabb ideig külső
munkát végeznek, akkor be tud-
nak rendezkedni és olcsóbban ké-
pesek ellátni magukat. A külsü
forsatások különböző színhelyen
történnek. A rendező ugyanúgy,
mint az altiszt, szállodában lakik
és étkezik, ugyanannyit fizet az '
ellátásért. Helytelen az is, hogy »
filmszakmában nem fizetik az uta-
zási időt. Nemegyszer előfordul,
hogy a dolgozókat naponta har- -••
mtne-negyven kilométerre szállít-
ják autón a felvételekhez, sut míf ;
messzebbre is, Volt olyan tset,
hogy a dolgozók hajnali három-
kor indultak Badacsonyba, reggel .
nyolcra megérkeztek, délután Ötig ' \
dolgoztak, majd éjfélre érkeztek '
vissza a gyárba és másnap elkeld* .
ték a munkát. Mindezért csupíil .
nyolc órát lehetett kifizetni. IU«n
esetek miatt szükséges, hoíy •
filmcsoportok fizikai dolgozóinak
utazási idejét Is fizessük mef.

A MAGYAR JATÉKFILMGYABTÜ
VÁLLALAT SZAKSZERVEZETI
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Amikor het esztendő* el ez
ezelőtt a LEMP Központi Bi-
zottságának novemberi ülésén
beszéltem, úgy látszott, hogy
utoljára szólok a Központi Bi-
zottság tagjaihoz.

Annak ellenérc, hogy az-
óta csupán hét év lelt el és
nyolc esztendő az augusztusi

'ülés óta, amelyen a párt poli-
tikájában éles fordulat követ-
kezett be. ezek az évek zárt
történelmi szakaszt jelentenek.
Mélységesen hiszem, hogy ez
az időszak visszavonhatatlanul
a múlté.

Sok rossz volt ezekben az
években. Az az örökség, ame-
lyet ez az időszak a pártnak, a
munikásosztálynak és a nép-
nek hagyott, az élet egyes te-
rületein több minit aggasztó.

A Központi Bizottság VII.
ülése két és fél hónappal ez-
elött megjelölte az elmúlt idő-
szak pozitív és negatív voná-
sait, kijelölte a jövendő cse-
lekvés irányelveit. Azon az
ülésen kívánságom ellenére
sem vehettem részt.

önök közül sokan beszéltek
azon az ülésen rólam is, vizs-
g illák a pártmipnkéba való
visszatérésem lehetőségét, és
zukf-égességét. Ezt az ülésen

hozott határozatokkal kapcso-
latos álláspontomtól tették
függővé. Ezért kötelességem-
nek fartőm, hogy elmondjam
onokne'k nézetemet ezekről a
határozatokról, elmondjam,
hogyan látom a mai valóságot
LS hogy véleményem szerint
hogyan kell kialakítani a jö-

A VII. ülés határozatait il-
letően van néhány fenntartá-
som. E fenntartások a -múlt
és a párt mezőgazdasági poli-
tikája értékelésére vonatkoz-
nak.

Minden egyéb tekintetben
helyeseknek tartovi e határo-
zatokat, a cselekvés helyes
irányát látom bennük. Ezek a
határozatok megvalósításuk
során pontosabb megfogalma-
zásra és kiegészítésre szorui-
nak. E határozatokban nem
vet tek te k intet be egyes. a
mai nap szempontjából nagy-
jelentőségű problémákat. Ezek
közül néhányat már ma meg
lehet oldani, mert erre megér-
lek, másokkal várni lehet,
amíg megérnek a gondolatok-
ban és feltételekben. A leg-
fontosabb kérdésnek nem azt
kell tartani, hogy határoza-
tokat hoztak és hogy azokat
helyeslik, hanem azt, hagy a
határozatok valóra is válja-
nak.

maximális beruházásokat Össz-
pontosítottunk, tekintet nélkül
a gazdasági élet más terüle-
teire. Pedig a nemzetgazda-
ság egy szerves egészet képez.
Nem lehet a gazdaság bizo-
nyos ágait túlzott előnyben
részesíteni más ágak rovásá-
ra, mert a> helyes arányok el-
torzulása árt a gazdasági étet
egészének.

Különösen aggasztó a vidéki
laikáshelyzet. Míg a városok-
ban és a településeken, ahol
szintén elég nehéz a lakás-
kérdés, nagy erőfeszítéssel fo-
lyik az új lakások építése, a
javítás és tatarozás, vidéken,
a helyzet egyszerűen riasztó.
Feltételezhető, hogy a hatéves
terv időszaka alatt körülbe-
lül 600 000-re nőtt a romos
szobák száma.

Eddigi szervezési és igazga-
tási gyakorlatunk eredménye
az volt. hogy még a kiváltsá-
gos szektorokban sem tudtuk

a kitűzött ÍdöT*n végrehajta-
ni az előirányzott feladatokat,
hogy ezekben a szektorokban
óriási anyagi értékeket paza-
roltunk el és, hogy nem te-
remtettünk olyan körülmé-
nyeket, amelyek, lehetővé tet-
ték volna az azelőtt tudatosan
korlátozott szektorokban mu-
tatkozó hiányok megszünteté-
sét.

Kern állónk sokkal jobban a
közszolgáltatások, az üdülök
és szanatóriumok terén sem.

E nagy nehézségek legyőzé-
sének kulcsa a munkásosztály
kezében van. Minden, a mai
nap éppen úgy, mint a jövő
kilátása, az ü magatartásán
múlik. A munkásosztály -ma-
gatartása viszont a párt poli-
tikájától függ, amelyet a párt
vezetősége dolgoz ki, függ at-
tól, hogy a kormány és a leg-
vxagasabb állami szervek mi-
lyen hozzáértéssel kormányoz-
zák az országot,

A poznani munkások
a szocializmus eltorzitása ellen tiltakoztak

A gazdasági nehézségek elemzése

A VII. ülés határozataival
fcapcsolatos fenntartásaim
gazdasági és politikai kérdé-
sekre vonatkoznak. E fenntar-
tások érintik mind a* értéke-
lés kritériumát, mind pedig az
embereknek ebből az ériéke-
lésből származó ieleWsspgét az
elkövetett hibákéri és ferdité-
sekért.

A VII. íilés határozatai szói-
nak a hatéves terv eredmé-
nyeiről és hibáiról.

A haléves terv fű erodme-
myeként — amelynek c\ keli
fednie uz ötxzefs többi i — a
határozatok ipíii-unk, különö-
sen a mehézipar termelési ka-
pacitásának, nagy növekedésé-
re mutatnak rá.

Távol állok attól, hogy leki-
csinyeljem országunk bármely
eredményét. Mindnyájunkat,
valamint az egész népet is ör-
vendezteti ipari termelésünk
növekedése és fejlődése. Nincs
alapom arra, hogy vitába szán-
jak az ipari termelés növeke-
désének felsorolt mutatószá-
maival. Elfogadom azokat a
valóságnak megfelelöeknek.
Vannak azonban egyes >-azon-
bánok-", amelyek arra késztet-
nek, hogy jelülvizsgáljuk az
elmúlt hatéves' időszakban el-
ért gazdasági vívmányaink ér-
tékelését.

Nézzük meg a hatéves terv
eredményeit a széniparba-n.

A számokból az tűnik ki,
hogy a lermelés több mint
húszmillió tonnával emelke-
dett, amit valóban. komoly
eredményinek kellene tekinte-
ni, ha ez a növekedés a szén-
ipar termelési kapacitásának
növekedése lenne.

Amint a statisztikai adatok
mutatják, a bányászok 1955-
ben 92 634 000 túlórát dolgoz-
tak, ami az összes munkaórák
15,5 százaléka. Szénre átszá-
mítva ez azt jelenti, hogy mint-
egy 14,6 •millió tonna szenet
bányásztak ki túlórázással.

Gomulka ezután a szénipai'
iermelékenységének súlyos
visszaesését mutatta ki, majd
így folytatta:

A széniparban a gazdaság-
politikát valamiféle büntetés-
re méltó korlátoltság jelle-
mezte. Rendszeresítették a va-
sárnapi munkát, ami aláásta a
bányászok egészségét és ere-
jét, ugyanaikkor megnehezí-
tette azt. hogy a bányák beren-
dezését kellő módon karban-
tartsák. Rendszerré vált egyes
bányákban a katonák és fe-
gyencek foglalkoztatása. Nem
stabilizálták a bányászegyül-
teseket, amelyekben évről év-
re Lgen komoly hullámzás
volt.

Általában, a hatéves terv
befejezése után, amelynek az
előirányzatok szerint magasra
kellett volna emelnie a mun-
kásosztály és az egész nép
életszínvonalát, jelenleg, az
új ötéves terv első évében,
napról napra fokozódó ko-
moly gazdasági nehézségeink t i
éllunk (szemben.

Az ipar bővítésére hatalmas
beruházási hiteleket vettünk
fel, amikor viszont elérkezett
az első törlesztési időpont,
tarthatatlan csődben voltunk,
A hitelezőktől halasztást kel-
lelt kérnünk. Ugyana-küíor a
gépekben és berendezéseiében
nyújLo't hitelek jelentős részét
mindmáig nem alkalmaztuk a
termelésben és ezek alkalma-
zásúra még hosszú éveken át
nem kerül sor, egy részét pe-
ri i£ visszavonhatatlanul ©Ive-
szettnek kell tekinteni. •

Az ötéves tervben a íiz&tési
mérleg komoly deficittel zá-
rul a hiteltöriesztésá haladék
ellenére, annak ellenére, hogy
a következő ötéves tervre ha-
lasztottuk azon összegek fejé-
nek löriesztését, amelyeket eb-
ben az ötéves, tervben kellett
beruházni. Ilyen körülmények
között igen kérdésessé vált a
nemrég kidolgozott ötéves terv
realitása.

Ismeretes előttünk az a ve-
szély, hogy a belföldi piacom
levő árumennyiség nincs össz-
hangban a pénzmennyiséggel.

Beszélnek-e minderről a
VII. plénum határozatai? Nem
beszélnek. Természetesen nem
az a legfontosabb, hogsr a ha-
tározatok enyhítik a múltról
adott értékelést.

Az a lényeges, hogy az el-
következő tervek helyes ki-
dolgozásához elengedhetetle-
nül szükséges az ilyen gazda-
sági elemzés. Soha nem sza-
bad elhallgatni olyan ténye-
ket, mint a jent emiitettek.
Világosan meg kell monda-
nunk magunknak, hogy a
rossz gazdaságpolitikáén az
egész népnek, és elsősorban a
munkásosztálynak kell megfi-
zetnie.

A párt Központi Bizottsága
viszont nem szánta rá magát
arra, hogy legalább pártvi-
szonylatban levonja a konzek-
venciát ásókról az emberekről,
akik e helyzetért felelősek.

A mezőgazdasági politika
értékelésére vonatkozó fenn-
tartás-ainak kifejtése 6orán a
beszéd statisztikai adatokkal
támasztotta alá, hogy a ter-
melőszövetkezetek és az álla-
mi gazdaságok termelékeny-
sége az egyéni gazdaságoké-
nál, a nagy dotációk eüenére,
sokkal alacsonyabb, 1955-ös
adatok szerint a termelés ér-
téke, egy hektár földre átszá-
mítva, a következő képet mu-
tatja: egyénileg gazdálkodók-
nál — 621,1 zloty, a szövet-
kezetekben 517.3 z!oty, az ál-
lami gazdaságokban — 393,7
zloty, változatlan árakban ki-
fejezve.

A továbbiakban Gomulka
kijelentette:

Ha megvizsgáljuk tényleges
gazdasági helyzetünket, más
olyan jelenségekre is bukka-
nunk, amelyek mély aggoda-
lomra adnak okot. A hatéves
terv végrehajtásánál azt a
gyakorlatot követtük, hogy bi-

A munkásosztály nemrégen
fájdalmas leckét adott a párt.
vezetőségének és a kormány-
nak. A poznani munkások,
amikor a sztrájk fegyveréhez
nyúllal; és azon a véres jú-
niusi csütörtökön tüntetve az
utcákra vonultai:, félreérthe-
tetlen hangon kiáltották, hogy
»Elég! Így iiem folyhat to-
vább! Térjetek vissza erről a
rossz útról!-:

A munkásosztály sohasem
folyamodott meggondolatlanul
a sztrájkhoz, mint a jogaiért
vívott harc eszközéhez. Külö-
nösen most, a népi Lengyel-
országban, amelyet az ő ne-
vében és az összes dolgozók
nevében kormányoznak, -nem
lelte a munkásosztály ezf a
lépést meggondolatlanul. Szem-
mel látható, hogy túlfeszítet-
tük a húrt és a húrt sohasem
lehet büntetlenül lúUesziteni.

A poznanl munkások nem
a népi Le ngyelarszág ellen,
•nem a szocializmus ellen tilta-
koztak, amikor kimentek az
utcára. Tiltakoztak a- társa-
dalmi rendszerünkben elhara-
pózott hiMfc ellen, amelyeh-el
Ők is jájdalommal érezte'k, til-
takoztak a. szocializmus, az 5
es-íméjtit c lapvető elveinek
eliorzítása. elten.

A munkásosztály a szocia-
lizmus eszméjével kapcsolta
Össze a jobb jövőbe vetett
minden reményét. Öntudatos
életének első napjaitól kezdve
a szocializmusért harcolt. És
amikor a történelem lehetővé
tetle, hogy a munkásosztály
képviselői ragadják kezükbe
Lengyelország kormányzatá-
nak gyeplőit, a munkásosztály
minden lelkesedésével és min-
den erejével hozzáfogott a
szocializmus'eszméjének meg-
valósításához.

A munkásosztály a mi osz-
tályunk, a mi megingathatatlan
erősségünk. A munkásosztály
— mi magunk vagyunk. A
munkásosztály nélkül, a mun-
kásosztály bizalma nélkül
egyikünk sem képviselhet
egyebet, m\nt saját személyét.

Politikailag igen naiv volt az
az ügyetlen kísérlet, hogy a
fájdalmas poznani tragédiát
úgy tüntessék fel, mmí impe-
rialista ügynökök és provoká-
torofo müvét.

Ügynökök és provokátorok
mindig és mindenütt lehetnek.
De soha és seholsem határoz-
hatják meg ök a munkásosz-

tály magatartását. Ha ügynö-
kök és provokátorok tettekre
indíthatnák a munkásosztályt,
akkor a népi Lengyelország el-
lenségeinek, a szocializmus el-
lenségeinek sokkal könnyebb
dolguk volna, könnyűszerrel
elérhetnék céljaikat. A tény
viszont az, hogy ez nem igaz,

Volt egy idő Lengyelország-
ban, amikor a szocializmus el-
lenségai. sokszor külföldi, nem
lengyel érdekeket szolgáló köz-
pontok irányítása alatt, való-
ban széleskörű földalatti szer-
vezettel rendelkeztek. Ebben az
időben a népi Lengyelország
kormányát fegyverrel támad-
ták és a népi kormány fegy-
verrel védekezett. Ebben a
harcban pártunk tagjainak,
katonáinknak és közalkalma-
zottainknak százai és ezrei es-
tek el. Ezeknek a zord időknek
nyomai még a mai napig sem
tűntek el teljesen az emberi
szívekből és érzelmekből, Ezek
voltak a népi Lengyelország
megépítésének első évei. De
azokban a napokban, amelyek
oly sok nehézség elé állították
a tndpi kormény-t," semmiféle
ügynök és semmiféle földalatti
szervezet nem volt képes arra,
liogy a kedvező körülmények
ellenére is rést törjön a mun-
kásosztály soraiba, hogy poli-
tikailag behatoljon a munkás-
osztály egyetlen rétegébe is.
Mert a munkásosztály nem le-
hetne a nemzet vezető és leg-
haladóbb része, ha a reakciós
erők támaszt találhatnának so-
raiban. Ügynökök és provoká-
torok, vagy reakciós elemek
sohasem lehettek a munkás-
osztály ösztönzői, most sem
azok és nem is lesznek soha.

A pozneni tragédiának, az
egész munkásosztály mélységes
elégedetlenségének okai ben-
nünk, a párt vezetőségében, a
kormányban vannak. Éveken
keresztül forró anyag gyűlt
össze. A hatéves gazdasági
terv, amelyet a múltban széles
körben úgy reklámoztak, mint
az életszínvonal nagyarány ú
emelésének újabb szakaszát,
nem váltotta be a dolgozó tö-
megek hozzáfűzött reményéi.
Nem sikerült az a szám-zsong-
lőrösködés, amely kimutatta,
hogy a hatéves tervben 27 szá-
zalékkal emelkedtek a reál-
bérek. Ez csak még ingerül-
tebbé tette az embereket. Sza-
kítani kellett a rossz statisz-
tikusok álláspontjával.

goznt. Ennek bizonyítéka az Is,
hogy több ízben elnapolták a
Központi Bizottság VII. ülésé-
nek összehívását.

Annak idején szememre ve-
tették többek között azt, hogy
az a magatartás, amelyet kü-
lönböző kérdésekben tanúsítot-
tam, a munkásosztállyal szem-
ben tanúsított bizalmatlan sá-
gombői ered. Ez nem igaz.
Soha sem vesztettem el hite-
met a munkásosztály belátá-
sában, bölcsességében, Önmeg-
tagadásábav, és forradalmi ma-
gatartásában. A munkásosz-
tálynak ezekben az értékeiben
ma is hiszek. Meg vagyok győ-
ződve arról, hogy a poznani
munkások nem léptek volna
sztrájkba, nem tüntettek volna
az utcán, nem akadtak volna
köztük olyanok, akik fegyvere-
ket vettek kezükbe, ha a párt,
azaz a párt vezetősége az egész
igazsággal eléjük állt volna.
Huzavona nélkül el kellett vol-
na ismerni a munkások jogos
követeléseit, meg kellett volna
•mondani azt, ami lehetséges, és
azt, amit ma nem lehet meg-
valósítani. Meg kellett volna
mondani a tegnapi és a mai
igazságot. Az igazság elől nem
lehet elmenekülni.

A párt vezetősége ettől visz-
szariadt. Egyesek attól féltek,
hogy felelősségre vonják őket
politikájuk következményeiért,
mások nagyobb ragaszkodást
éreztek a kényelmes bársony-
székhez, mint a munkásosz-
tályhoz, amelynek révén ezt
« bársonyszéket elfoglalják.
Megint mások — és ezek vol-
tak legnagyobb számban —
léitek attó], hogy'a munkás-
osztály nem érti meg annak az
igazságnak a legmélyebb lé-
nyegét, amelyet képviselőitől
követel, hogy nem érti meg,
hogyan kell felfogni a megtör-
tént hibák, elhajlások és pro-
vokációk okait és forrásait. A
párt központi apparátusában
és rajta kívül messzemenően
megmutatkozott a munkásosz-
tályban való hit megrendülése.
Az ország kormányzásához az
kell, hogy a munkásosztály és
a dolgozó tömegek megbízza-
nak azokban a képviselőikben,
akik az államhatalom élén áll-
nak. "Ez a dolgozó tömegek ne-
vében gyakorolt hatalom er-
kölcsi alapja. A bizalomnak
ezt a hitelét csak úgy lehet áL-
Iandóaai megújítani, ha telje-
sítjük azokat a kötelezettsége-
ket, amelyeket e bizalom elő-
legezőivel szemben vállaltunk.
Ha elveszítjük a munkásosz-
tály bizalmának hitelét, el-
vesztettük a hatalom gyakor-
lásának erkölcsi alapját. Lehet
az országot ilyen körülmények
között is kormányozni, de ez a
kormányzás csak rossz lehet,
mert csak a bürokráciára, a
törvényesség megsértésére, az
erőszakra támaszkodhat. Ilyen
körülmények között a proletár-
diktatúra, mint a munkásosz-
tály és a dolgozó tömegek leg-
szélesebb demokráciájának for-
mája, elveszti lényeges tartal-
mát.

Előfordulhat, hogy a mun-
kásosztály megvonja bizalmát
egyes személyektől. Ez teljesen

Az Üzfemi nrankusbizottsagok
kezdeményezése n szocializmusba Teteit

nagy bizalmat matatja

rendjén való. Az is teljesem
rendjénvaló, hogy ezek a ese-
mélyek ott hagyják állásukat .
Ahhoz, hogy megváltoztassuk
életünknek minden negatív vo-
nását, hogy felemeljük gazda-
ságiinkat abból az állapotból,
amelyben most van, ahhoz
nem elég csak leváltani né-
hány személyt. Ez utóbbi dolog
egyszerű lenne. De ahhoz,
hogy kisöpörjük mindazokat a
hibákat, amelyek az évek so-
rán felhalmozódtak és aleadá-
lyózzák politikai és gazdasági
életünk fejlődését, igen sok
változást kell végrehajtanunk
a népi hatalom, egész rendszer
vében, iparszervezésünk rend-
szerében, az államapparátus
és a párt munkamódszerében^
Röviden: ki kell cserélni szo-
cializmusunk modelljében az
összes rossz részeket, jobb al-
katrészeket kell a helyükbe
tennünk és magát a modellt is
állandóan tökéletesítenünk-
kell, felhasználva a már meg-
valósított legjobb tapasztalato-
kat, alkalm-azva a sajátmagunk
kidolgozta tökéletesítéseket.
Ez pedig sokkal nehezebb.

Melyik az a tényező, amely
most korlátozza e téren a le-
hetőségeket? Mindenekelőtt a
munkásosztály türelmetlensé-
ge, ami főleg életkörülményei-
ből táplálkozik. Az életkörül-
mények viszont gazdasági hely-
zetünk függvényei.

Számos olyan vállalatunk
van, amely nem dolgozik nor-
málisan, nem használja ki
termelési kapacitását. Ennek
oka anyag- és nyersanyagellá-
tásuk hiányossága. Ennek meg-
javítása érdekében a behoza-
talhoz kell folyamodnunk, vagy
fejlesztenünk elióíási bázisun-
kat. Az első megoldás szorosan
összefügg kivitelünkkel. A má-
sodikhoz idő és anyagi eszkö--
zök kellőnek. Pillanatnyilag
az a helyset, hogy számos
üzemben nem tudjuk teljesen
kihasználni a termelési kapa-
citást és a munkaerőt. Már
említettem azt a veszélyt, hogy
nem sikerül teljesen kielégíte-
nünk a belsS piac szükség] e-
teit, ami azt jelentené, hogy
aránytalanság keletkezik a bé-
ye&t emelése és á piacon levfi
árukészlet között. Ebben az
esetben meg kell mondanunk
a munkásosztálynak a keserű
igazságot: a jelenlegi helyzet-'
ben semmiféle lehetőség nincs
arra, hogy jelentősen felemel-
jük a béreket, mert a húr már
annyira megfeszült, hogy el-
szakadásától kell tartani.

Ami azt a kérdést illeti, hogy
mikor állhatnak rendelkezé-
sünkre más eszközök, amelyek
lehetővé tennék a munkásosz-
tály életszínvonalának emelé-
sét, e pillanatban semmi kéz-
zelfoghatót nem tudok mon-
dani. Ez ugyanis elsősorban-
két feltételen múlik: először is
az ipar, s az egész nemzetgaz->
dasán igazgatási rendszerének
tökéletesítésén; másodszor, a
munka termelékenységének
növekedésén, a termelési költ-
ségek leszorításán.

\cm ellg leváltani ni hány személyt
— igen sok ráltozást kell végrcbtijlani

a népi hatalom egész rendszerében
Az SZKP XX. kongresszusa

fordulat ösztönzője volt az or-
szág politikai életében. Az
egészséges, éltető áramlat moz-
gásba hozta a párttagok töme-
geit, a munkásosztályt, az
egész közvéleményt. Az embe-
rek kezdtek felegyenesedni.
Az elnémult és szabadságától
megfosztott elmék kezdtek ki-
józanodni a képmutatás és a
hazugság mérgező lidércnyo-
másából. Az alkotó, élő szó
kezdte kiszorítani azokat az
üres szavakat, amelyek koráb-
ban uralkodtak a párt és a köz-
élet szónoki emelvényein, va-
lamint a sajtó hasábjain. Oly-
kor hamis hang is felhangzott.
De nem ez a hang mutatta az
irányt. Széles hullámként
áradt a múlt bírálata, az erő-
szak, a torzítások és a hibák
bírálata, amely nem kímélte az
élet egyetlen területét sem.
Mindenütt, mindenekelőtt az
Qxetnl pácttaggyükseitai -é^ •

dolgozók gyűlésein követelték
azoknak a forrásoknak felde-
rítését, amelyekből a baj fa-
kadt, követelték azoknak az
embereknek a felel Ősségre-
vonását, akik legfőképpen fe-
lelősek a gazdasági és politikai
élet eltorzulásáért. Mindenek-
előtt azt követelték a dolgo-
zók, hogy mondják meg nekik
a teljes igazságot, mindenféle
csűrés-csavarás és szépitgetés
nélkül.

A XX. kongresszus után elő-
állott helyzetben, amikor gyor-
san és következetesen kellett
volna cselekedni, levonni a kö-
vetkeztetéseket' a múltból, be-
CKületesen, nyíltszívűen a tö-
megek közé menni, tudomá-
sukra hozni a teljes igazságot
a gazdasági helyzetről, a poli-
tikai élet torzulásának okairól
és forrásairól, a párt vezető-
sége mem tudóit gyorsan koníc-
cét cedefcsési vooalat Hídoi-

Az ipari igazgatás megvál-
toztatásának problémája mély
szerkezeti kérdéseket érint.
Pontosan itt van arról szó,
hogy meg kell javítani szocia-
lismusunk modelljét. Az auto-
nóm, üzemi munkásbizottságok
problémája, amelyről most a
munkahelyeken, éppen úgy vi-
tatkoznak, mint a párt és az
állam különféle szerveiben, lé-
nyegében ugyanarra vonatko-
zik, amit a termelésről és az
életszínvonalról mondottam.
Veszélyes dolog lenne egész
gazdasági gépezetünket új útra
kormányozni, anélkül, hogy
pontosan megállapítottuk vol-
na, jól müködik-e ez az új gé-
pezet. Minden új gépet ki kell
próbálni használatba vétele
előtt, mert rendszerint kü-
lönféle tökéletlenségei, hibái
vannak.

Nagy elismeréssel kell üd-
vözölni a munkásosztály kez-
deményezését az ipari üzemek
igazgatásának megjavítása te-
rén, azt a javaslatot, hogy részt
vegyen az üzemek igazgatá-
sában. Ez a munkásosztálynak
a szocializmusba vetett nagy és
indokolt bizalmát mutatja, A
gazdasági, pofitilcal és állami
saeiweíc vezetőinek; lelfeesen

kell támogatniuk a munkásoic
kezdeményezését, hogy a ja-
vasolt fonnákat általánosítsák
és alhol lehetséges, meg is va-
lósítsák. Nem szabad azonban
túlságosan sietni ennek a ja-
vaslatnak nagy arányokban
való keresztülvitelével.

Elsősorban a nyersanyagH"
termelő ipar és azok a vállala-
tok, amelyek magu/k kezdik
meg és fejezik be a termelés
egész folyamatát, különösön
azok a gyárak, amelyei; a máa
gyárakkal való kooperáció
eredményeként nem küzdenek
ellátási nehézségekkel, vannak
a legjobb helyzetben ahhozf
hogy ezen a téren kísérletezze-
nek. Ezekben a vállalatokban
nem szabad későbbre halaszta-
ni e kísérletek megkezdését;

•Véleményem szerint Bok-
cldalúan kell megvia&gálni és
eldönteni, hogy például a bá-
nyaiparban lehet-e nagyobb
anyagi ösztönzést bevezetni,
ami elengedhetetlen a szén-
termelés növeléséhez — mon-
dotta Gomulka, s erre vonat-
kozó tervet fsmertetett. Esze*
riiit ÍI terven felül kitermelt
minden tonna szenet megfelelS
aténytxm ebuztawOe a oáatt



Wladislaw Gomulka beszéde
bánya munkásai és a? állam meg; Az állam gazdasági éle-
között. tében eddig fennálló árrend-

Gomulka a továbbiakban ki- S z e r t m e g k e n változtatni és
íejtette: az állami vállalatok __ á _.i. Art-si^i,,., ,7av,„!
által termelt áruk cseréjében a Z

t ,
á r u k / r t t * e h e z S 2 a b m -

az áruk árát önkényesen szab- É s s z e r u adórendszert kell
ják meg úgy, hogy egyes ese- megállapítani, amely lehetővé
tekben még a termelési árnál teszi a kisiparosoknak, hogy
U olcsóbb árat állapítanak félelem nélkül dolgozhassanak;

A szőr étkezett eszme eltorzftása ellen

A mezőgazdasági politika
ugyancsak bizonyos javítások-
ra szorul. Arni a mezőgazda-
sági termelőszövetkezeteket il-
leti, elvben segíteni kell a
tönkrement szövetkezetehet az-
zal, hogy visszafizethető beru-
ház&st hiteleket nyújtunk és
meg kell szüntetni az állami
támogatások mindenféle for-
máját. Nem szabad hitelt
nyújtani azoknak a mezőgaz-
dasági termelőszövetkezetek-
nek, amelyektől nem remél-
hető fejlődés, és amelyek csak
gazdasági veszteségeket tud-
nak felmutatni. Inkább en-
gedni kell, hogy ezen szövet-
kezetek tagjai saját maguk
döntsenek a szövetkezetek
feloszlatásának kérdéséről.
Ebben az esetben nyitva ma-
rad a múltban ezeknek a szö-
vetkezeteknek, azaz a szövet-
kezetek tagjainak nyújtott ál-
lami hitel kifizetésének prob-
lémája. Azon a véleményen
Vagyok, hogy miként nem sza-
bad könnyedén hiteleket nyit-
ni, ugyanúgy nem lehet el-
ajándékozni az állam pénzét
tnég hitel formájában sem.

A falusi termelőszövetkeze-
tek számára csak a következő
feltételek mellett látok fejlő-
dési perspektívát:

H A termelőszövetkezetek-
be a belépés önkéntes.

Ez azt jelenti, hogy kizárt
nemcsak a fenyegetés, vagy a
pszihikai kényszer, hanem, a
gazdasági kényszer is. A
megadóztatás és a kötelező
beszolgáltatás szintén kény-
szerítő eszköz lehet;
n n A szövetkezetet maguk a
Lj£J tagok igazgatják. A szö-
vetkezet nem más, mint ön-
igazgatása mezőgazdasági ter-
melési vállalat,

E A szövetkezeteknek joguk
van arra, hogy saját esz-

közeiikből, vagy adott feltéte-
lek mellett állami hitelből
megszerezzenek bármely gé-
pet, amelyre a mezőgazdasági
termeléshez, vagy a szövetke-
zetben levő kiegészítő munka-
helyeken szükségük van.

Az állami gépállomásoknak,
mint javítóműhelyeknek, a
teljes rentabilitás elvén kell
állniuk. Lehet tulajdonukban
bizonyos számú .nagy mező-
gazdasági gép, amelyet tarta-
lékolnak erre a célra, hogy se-
gítséget nyújtsanak egyes szö-
vetkezeteknek, vagy egyénileg
gazdálkodó parasztoknak,

B Az állam a szövetkezetek
rendelkezésére bocsátja

az elengedhetetlen beruházási
hiteleket, elsőbbséget biztosít
nekik a termelési szerződések
megkötése idején, a legjöve-
delmezőbb mezőgazdasági
nyersanyagok szállításában és
elsőbbséget biztosít nekik a
műtrágya-szállítmányok elosz-
tásánál és más, hasonló for-
mákban támogatja őket.

Ha sz eddig folytatott kam-
pány során a falvakban felál-
lított termelőszövetkezetek
olyanok, mint amilyenek, en-
nek okát nem magában a szö-
vetkezés gondolatában kell ke-
resni, mert az jó, helyes és
igazságos gondolat, csak eltor-
zította a rossz politika, a rossz
módszerek és az olyan embe-
rek, akik képtelenek a józan
gazdasági gondolkozásra.

Azt mondjuk, hogy a vidék-
nek szüksége van a szövetke-
zeti gazdálkodásra, mert ez a
termelésnek magasabb szocia-
lista formája. Ezt nem azért
mondjuk, mert valaki bennün-
ket dogmatikus, az élettől el-,
távolodott elvekre tanított, ha-
nem, mert fel akarjuk ébresz-
teni a dolgozó parasztokban a
mélységesen szociális termelési
közösség érzését, mert el akar-

juk törölni az ember ember
által való kizsákmányolásának
minden forviáját, azt akarjuk,
hogy a parasztság fáradságos
munkáját a lehetőséghez ké-
pest minél jobban megköny-
nyítsék a gépek, azt akarjuk,
hogy a paraszti termelőközös-
séghez tartozó egy-egy személy
lehető legkisebb munka-ráfor-
dításával a lehető legnagyobb
össztermelést érjük el, a le-
hető legtöbbre növeljük a hek-
táronkénti termést. Akkor
majd parasztjaink és munká-
saink, az egész nemzet jobban
fog élni. A parasztság társa-
dalmi szerepe akkor majd
megváltozik.

Az elmúLt években az volt a
gyakorlat, hogy gondatlanul
elpusztítottak minden olyan
kollektív munkaformát, amely
a parasztoknál már régóta szo-
kásban volt, a közös tulajdon-
ban levő gépeket egyszerűen
elvették tőlük. Ez a gyakorlat
azon a feltevésen alapult,
hogy a szocializmust a sze-
génység, a parasztgazdaságok
hanyatlása alapjára lehet épí-
teni.

A termelési közösség külön-
féle formái: ez a mi lengyel
utunk a szocializmushoz a fal-
vakban.

Az elmúlt időszak értelmet-
len agrárpolitikájának csődjé-
ben külön fejezetet jelent a
kulákgazdaságokhoz sorolt
nagyszámú parasztgazdaság
gazdasági tönkretétele. Ugyan-
ilyen értelmetlenséggel han-
goztatják még ma is, hogy a
múltban alkalmazott agrárpo-
litika pozitív eredménye e
tönkretett kulák kapitulációja
a népi hatalom előtt. Ilyesféle-
kapitulálást bármely időben
el lehet érni. Ehhez nem volt
szükség a kulák úgynevezett
korlátozásának több éves poli-
tikájára, amely valójában nem
a kizsákmányolás korlátozásá-
nak, hanem a kulákgazdaság
tönkretételének politikája volt.
Akár ma 13 egyetlen intéssel
ilyen kapitulálásra lehetne
kényszeríteni a többi, még
tönkre nem ment gazdag pa-
rasztgazdaságokat. Mi sem
könnyebb, mint kivívni ilyen
kapitulálást, ilyen olcsó, vagy
helyesebben ilyen drága győ-
zelmet, ha számot adunk az-
zal, mibe kerül nekünk a ga-
bonabehozatat.

A jobbirányban megváltoz-
tatott agrárpolitika első ered-
ményei már jelentkeznek.
Ezeket mindenekelőtt a falu
érzi, amelynek jövedelmei eb-
ben az évben több milliárd
zlotyval emelkedteii. A továb-
biakban az agrárpolitika to-
vábbi, még lényegesebb meg-
változtatása várható. Ennek a
változásnak az időpont j a a
gazdasági helyzettől fost füg-
geni. A kötelező beszolgáltatás
megszüntetésére gondolok. A
kötelező beszolgáltatás nem
lehet rendszer és nem lehet
rendünk gazdasági jellemzője.
A kötelező beszolgáltatás in-
kább a háborús időszakra jel-
lemző jelenség. Nem kell azt
gondolni, hogy a falunak az
álfámmal szemben fennálló
kötelezettségei teljesítésének e
formája valamiféle megvál-
toztathatatlan vonása a szocia-
lista építésnek.

A kötelező beszolgáltatás
megszüntetésének perspektívá-
ja senkit sem menthet fel az
állammal szemben fennálló
adókötelezettségei alól. A kö-
telező beszolgáltatás az adónak
természetbeni formája. Adókat
pedig nemcsak a mi orszá-
gunkban, hanem a világon
mindenütt kell fizetni.

A kötelező beszolgáltatás
ma még az állami adó egyik
formája és ezt az adót teljes
egészében be kell fizetni.

amely Lengyelországban a
•népi hatalom élén áll, megtűr-
te azt a stík torzulást, ami a
közelmúltban volt? E kérdésre
a teljes választ még sokáig
fogjuk kutatni. A választ a
szocializmus felépítéséhez és a
szocializmus modeljének meg-
teremt-ésétez vezető utak prob-
lémája tartalmazza.

Ami a szocializmusban vál-
tozatlan — az az ember ember
által való kizsákmányolásá-
nak megszüntetése. Az e cél
eléréséhez vezető utak külön-
bözőek lehetnek és különbö-
zőkké is teszik őket -az idóbol
és a helyből adódó eltérő kö-
rülmények. Ezért különbözőek
lehetnek a szocializmus meg-
valósítási formái is, lehetnek
olyanok, mint amelyek között
megvalósult a Szovjetunióban
és létre jöhet úgy, ahogy ezt
megfigyelhetjük Jugoszláviá-
ban, de létre jöhet más módon
is.

A Szovjetunió volt a vilá-
gon az első állam, amelyben
szocialista forradalom ment
végbe. Lenin és a Bolsevik
Párt a történelemben első íz-
ben vállalta magára azt a gi-
gászi feladatot, hogy megvaló-
sítsa, anyagi és társadalmi "va-
lósággá tegye a szocializmus
elméletét.

Azoknak az óriási nehézsé-
geknek következtében, ame-
lyeit a minden tekintetben el-
maradott oroszországi cári
rendszernek szocialista rend-
dé való átalakításával jártak,
Sztálin- pár'.rezetői tevékeny-
sége idején mind kíméletle-
nebbül megszüntették az élet
által felvetett kérdésekre vo-
natkozó különböző -nézeteknek
Lenin idején gyakorlatilag ér-
vényesített kifejtését. Amint
kiszorult a párton belüli vita,
annak helyét a pártban a sze-
mélyi kultusz foglalta el. A
szocializmushoz vezető orosz
út meghatározása a Központi
Bizottság kezéből fokozatosan
átment mind korlátozottabb
számú személy kezébe, míg-
nem Sztálin monopóliuma lett.
Ez a monopólium kiterjedt a
tudományos szocializmus el-
méletére is.

A személyi kultusz a hata-
lom érvényesítésének megha-
tározóit rendszere, a szocia-
lizmushoz való előrehaladás
meghatározott útja olyan mód-
szerek alkalmazásával, ame-
lyek ellentétben állanak a szo-
cialista humanizmussal, az
emberi szabadság szocialista
tudatával, a törvényesség szo-
cialista tudatával.

Nemzetközi szolidaritás,
egyeiijogdsíig, baráti bírálat

A második világháború
után a Szovjetunió többé nem
volt az az állam, amely egye-
dül épít szocializmust. A vi-
lágporondon megjelent a né-
pi Kína és számos népi de-
mokratikus ország, közöttük
Lengyelország, amelyek rá-
léptek a szocializmus építésé-
nek útjára. Ezeknek az or-
szágalmák munkáspártjai előtt,
így a mi pártunk előtt is olyan
kérdések jelentkeztek, ame-
lyek azelőtt gyakorlati for-
mában nem léteztek. Közé-
jük tartoznak olyan problé-
mák, mint a szocializmushoz
vezető utak kérdése az egyes
országok adottságai mellett,
amelyek bizonyos mértékben
meghatározzák a szocializmus
fajtájiít, továbbá közéjük tar-
tozik a szocialista labor or-
szágainak pártjai és kormá-
nyai közötti viszony kérdése
is.

A szocialista tábor pártját
és államai közötti viszony
nem ad okot és tism szabad,
hogy >okot adjon semmiféle
bonyodalomra. Ez a szocializ-
mus egyikfő vonása. Ezeknek a
viszonyoknak a nemzetközi
szolidaritás elvein kell fel-
épülniük, a kölcsönös bizal-
mon és egyenjogúságon, a
kölcsönös segítésen, a kölcsö-
nös baráti bírálaton,, ameny-
nyiben ez szükségesnek bizo-
nyul, az összes vitás kérdések
ésszerű, a barátság szellemé-
ből és a szocializmus szelle-
méből következő megoldásán
kell alapulniuk. Az ilyen vi-
szonyok keretében minden or-
szágnak teljes függetlenséget
és Önállóságot kell élveznie, a
népeknek független országuk
szuverén igazgatásához való
jogát pedig maradéktalanul és
kölcsönösen tiszteletben kell
tartani. Így kell ennek lenni
és azt mondanám — kezd így
lenni.

Sztálin, mint a párt és a
Szovjetunió vezetője, hivata-
losan elismerte az összes itt
felsorolt elveket, mint ame-
lyeknek jellemezniük kell a
szocializmus táborához tarto-
zó országok közötti kapcsola-
tokat. Sőt, nemcsal; elismerte,
hanem ő hirdette meg őket.
Gyakorlatban azonban ezek
az elvek nem voltak bele-
illeszthetők abba a keretbe,
amelyeit a személyi kultusz
teremtett.

A személyi kultuszt nem
lehet csak Sztálin személyére
korlátozni. A személyi kultusz
egy bizonyos rendszer, amely
a Szovjetunióban elhatalma-
sodott és amely tovább ter-
jedt talán minden kommu-
nista parira, valamint a szo-

cialista tábor számos orszá-
gára, köztük Lengyelországra
is.

Ennek a rendszernek a lé-
nyege az volt, hogy egy egyé-
ni, hierarchikus kultuszlétrát
teremtettek. Minden ilyen
kultusz egy adott területre
terjedt ki, amelyen működött.
A szocialista államok köré-
ben Sztálin volt az, aki ennek
a hierarchikus létrának a te-
tején áUt. Mindazok, akik a
létra lejjebb eső fokain áll-
tak, fejet hajtottak előtte. A
fejbólopgatök között nemcsak a
Szovjetunió Kommunista Párt-
jának és a Szovjetuniónak
más vezetői voltaik, hanean a
szocialista tábor országaiban
működő kommunista és mun-
káspártok vezetői is. Ez utób-
biak, vagyis a különböző pár-
toik közpon-tl bizottságainak
első titkárai a személyi kul-
tusz létrájának második fokán
áU;a.k és maguk is felöltőitek
a csalhatatlan bölcsesség kö-
penyét. Az ő kulvjszuk azon-
ban csak annak az országnak
határáig terj-edt, amelyben a
helyi kultusz létrájának felső
fokán álltaik. Ez a helyi kul-
tusz már csak kölesöraragyo-
gássai, máshonnan nyert fény-
nyel tündökölt, akárcsak a
hold, De azért mindenható
volt a maga területén, llyen-
iormáin minden egyes ország-
ban volt egy teljes kultusz-
létra. A személyi kultusz hőse
mindentudó, mintí-enire képes
volt, mindent 5 oldott meg,
ó irányított és ö döntött el a
maga területén belül. Ű volt a
legképzeüeb ember, tekintet
nélkül személyes tudására,
képességeire, vagy más szemé-
ly-es tulajdonságaira.

A személyi kultusz rend-
szerében! a párt, mint egész,
csak eddig cselekedhetett füg-
getlenül, amíg alávetette ma-
gát a fő kul túsznak. Ha valaki
megkísérelte ezeknek a hatá-
roknak átlépését, elvtársai ki-
közösítéssel fenyegették. Ha
ez a dolog egy egész pártot
érintett, akkor a többi kom-
munista pártok közösítették ki
ezt a pátot.

Ilyen körülmények között
lehetséges volt-e, hogy egy-
részt a- népi demokratikus
országok és pártjaik, másrészt
a Szovjetunió Kommunista
Pártja és a Szovjetunió között
az állami és pártkapcsolatok
az egyenlőség eEuén alapulja-
nak"! Világos, hogy nem. Meg-
akadályozta ezt a személyi
kultusz rendszere, ez a precí-
ziós pontossággal megszerve-
zett rendszer, amely csirájá-
ban elfojtott minden függet-
len szocialista gondolkodást.

Meg kell mondani, hogy a
párt vezetősége nem mindig
volt elég gyors abban, hogy a
párttal együtt elfoglalja helyét
ennek az egészséges mozga-
lomnak az élén és irányítsa
azt. És ha a párt vezetősége
r.em tudott lépést tartani ez-
zel a mozgalommal, akkor ért-
hető, hogy a pártszervezetek
sem voltak erre képesek. Még
íejcüenség is keletkezett, ami
rendkívül kárcfi magának a
demokratizálás folyamatának
menetére. A szocializmus min-
den ellenzője, a lengyel nép
valamennyi ellensége minden
bizonnyal igyekszik kihasznál-
ni ezt a helyzetet. Az a tény,
hogy nagyobb tevékenységet
fejtenek ld olyan elemek is,
amelyeknek semmi közük sincs
a munkás osztály és az egész
nemzet azon törekvéseihez,
hogy egész eletünket demok-
ratizáljuk, bizonyos ingadozást
okozott egyes elvtársaknál a
párt vezetőségében és vidéken
is, a demokratizálás módsze-
reit és lényegét illetően.

Ennélfogva határozottan és
komolyan meg kell mondani
a pártnak, a munkásosztály-
nak és az egész népnek: a de-
mokratizálás útja az egyetlen
út, amely a szocializmus saját
viszonyaink közötti legjobb
formájának felépítéséhez vezet.
Erről az útról mi nem térünk
le és minden erőnkkel azon
leszünk, hogy ne hagyjuk ma-
gunkat letérítení erről az út-
ról. Ugyanakkor azonban sen-
kinek sem engedjük meg, hogy
a demokratizálás folyamatát a
szocializmus ellen használja
fel. A demokratizálás folyama-
lát pártunk vezeti és csak a
párt, a Nemzeti Frontban tö-
mörült többi várttal egyetért-
ve, adhat olyan irányt ennek
a folyamatnak, hogy az való-
ban életünk minden területén
a viszonyok demokratizálásá-
ra, rendszerünk alapjainak
megszilárdítására, ne pedig

meggyengítésére vezessen.
A pártnak és minden ember-

nek, aki látta a múltban fenn-
álló bajokat és aki Őszintén
kívánja, hogy mai életűnkből
kiküszöböljük az átkos múlt
minden maradványát, hogy
ily módon erősítsük rendsze-
rünk alapjait, Jialdrorotfan
r issza fcell vernie mindenne-
mű suttogó propagandát és
mindén olyan hangot, amely a
Szovjetunióval való barátsá-
gunk meggyengítésére irányul.

Ha a múLtban nem minden
volt úgy, ahogyan vélemé-
nyünk szerint lennie kellett
volna a mi pártunk és az
SZK P között, Lengyelország
és a Szovjetunió között, ez ma
már a múlté, amely nem tér-
het vissza. Ha életünk vala-
mely területén vannak olyan
kérdések, amelyek még rende-
zésre szorulnak, ezt baráti
módon és nyugodtan kell ten-
ni, mert az ilyen eljárásmód-
nak kell jellemeznie a szocia-
lizmus táborához tartozó pár-
tok és államok egymás közötti
viszonyát. Ha azonban valaki
azt hiszi, hogy Lengyelország-
ban szovjetellenes hangu-
latot sikerül támasztani, az
mélységesen téved. Mi nem
engedjük meg, hogy károkat
okozzanak a lengyel állam
életbevágóan fontos érdekeinek
és a szocializmus Lengyelor-
szágban folyó építésének.

A személyi kultusz rend-
szere és minden ebből szárma-
zó baj már visszavonhatatlanul
a múlté. Az egyenlőség és az
önállóság elvén alapuló len-
gyel—szovjet viszony oly mély
baráti érzelmeket kslt a len-
gyel népben, hogy a leUgyel
nép körében nem talál talajra
semmiféle olyan kísérlet, mely
bizalmatlanságot akar kelteni
a Szovjetunióval szemben.

E viszony fölött elsősorban
pártunk őrködik és vele együtt
az egész nép.

A part nem kormányoz, hanem csak irányít
Hogy a párt pontosan telje- kezdve. Ezzel a pártkongresz-

sithesse feladatait és vezethes- szus kétségtelenüi foglalkozni
sé a demcwratizáláa folyama- 'fog.
tát, a pártnak mindenek elüti Hasonlóképpen szükség van
egységesnek és összeforrott- a kormány munkájának toké-
nak kell lennie, soraiban és létesítést;re. A Politikai Bi-
életében maradéktalanul meg zottság már meghozta az első
kell valósítania a demökrati- határozatot ebben a kérdés-
kus centralizmus elveit. ben. A kormány személyi ösz-

Azt az elvet, hogy a párt és szetételét összhangba kell hoz-
a pártapparátus nem korma- ni az ország tényleges szük-
nyoz, hanem csak irányít, ségleieível és megfelelően át

kell szervezni a '-kormány mun-
káját.

Látni kell azt is, hogy az
utóbbi időkben az államhata-
lomnak azokban a szerveiben,
amelyek a közrend felett hi-
vatottak őrködni, bizonyos
dezorientáció történt. Fokozód-
tak az olyan utonálló kilengé-
sek, amelyekre a rendőrség
gyakran nem reagál kellőkép-
pen. Üjból nyíltan és világo-
san meg kell mondanunk ma-
gunknak és mindenkinek, akit
érint: a népi hatalom meg fog
büntetni mindennemű törvény-

leg- telenséget, amelyet saját ap-
parátusa követ el, de ugyan-

y ,
hogy a kormányzás az álla
és az államapparátusra tar-
tozik, határozott formában és
a gyakorlati munkában kell
megtestesíteni, nem pedig —
miként manapság gyakran
megtörténik — szavakban.

A párt munkájában, szokás-
ba jött az a káros gyakorlat,
hogy az aktívabb munkáso-
kat a vállalatoktól átirányít-
ják a pártapparátusban, vagy
az államapparátusban végzen-
dő munkára. Ez a gyakorlat
sok kárt okozott.

Pártunk akkor fogja a
intenzivebb módon éln
munkásosztály* életét, akkor ilyen liatározottsággal meg
tudja legjobban alakítani a fogja akadályozni és meg is
munkásosztály öntudatát, ha kell akadályoznia, a közrend-y ,
ez öntudatos és aktív párt
kások óriási része a munka-
helyeiken vállvetve együtt dol-
gozik a munkásokkal. Biztosí-
tani kell a pártfórumok meg-
f l l ő l l ő é é t á t

y
nek és a polgárok -nyugalm
nak mindennemű megsértését.
A közv-é le menynek mindig
megbecsüléssel kell viseltetni-e
a rendőrség iránt és támogat-

dőé hfelelő ellenőrzését a pártappa- nia kell a rendőrséget, ha i
rátus munkája felett, elsősor- valóban a közrend érdekében
ban. a központi apparátuson jár el.

Lehetővé tesszük, hogy az emberek ne csak
szárazzanak, hanem valasszauak is

A piiil őrködik
u lengyel—szovjet barátság felelt

•logyau történt ?...

Áttérek most a problémák szádunkkal, az SZKP-val és
másik csoportjára, amelyek a a Szovjetunióval
gazdasági kérdéseknél nem Hogyan történt meg, hogy
kevésbé foglalkoztatják egész pártunk, amely legfontosabb
pártunkat és az egész népet, jelszavaként meghirdette —
Elsősorban olyan problémákra és őszintén meghirdette — a
gondolok, mint élelünifc demok- népi hatalmat, amelynek célja
ratisálása és a pártközi, va- a leghumánusabb eszme, a
lamint államközi kapcsolatok szocializmus eszméjének meg-
lefletztése naau testvéri szóm* valósítása, hogy ez a párt,

Ennek a rendszernek egy-
szersmlndenkarra véget ve-
tettünk. Nagy elismerés illeti
meg a Szovjetunió Kommu-
nista Pártjának XX. kong-
resszusát, hogy olyan nagy
segítséget nyújtott nekünk en-
nek a rendszernek a felszá-
molásához.

Mindaz, amiről ma úgy be-
szélünk, mint életünknek az
elmúlt időszakban történt el*

torzításáról, óhatatlanul, mé-
lyen megrendítette az egész
pártot, az egész munkásosz-
tályt, az egész,, nemzetet. Kü-
lönféle áramlatok söprik végig
az országot, ezek közül a leg-
hatalmasabb az, amely életünk
demokratizálását követeli, azt
követeli, hogy vessünk véget
annál: a rendszernek, amelyet
sz-mélyi kuiiussnak nevezünk,

A beszéd befejező részében
azzal foglal/kózott, liogy az. új
szejm részére, ameüyneív
megválasztása küszöbön áll.
meg keli teremteni a szüksé-
ges feltételeket, hogy teljesí-
teni tudja feladatát, a legfel-
ső törvényhozó és ellenőrző
hatalom gyakorlását. A szejm-
neíc joga legyen ellenőrizni a
külkereskedelmi szerződéseket.
Ha a kormány és a szejm tá-
jékoztatja a közvéleményt ke-
reskedelmi szerzödéseiúkről —
mondta Gomulika —, ez auto-
matikusan megszüntet min-
dennemű fantazmagóriát kül-
kereskedelmünkre vonatkozó-
lag.

Az új választási törvény le-
hetővé teszi az emberek sza-
mára, hogy ne csak szavazza-
nak, hanem válasszanak is. A
Nemzeti Frontba tömörült
pártok és lömogszervezetek
egységes választási program-
mal lépnek fel, a válaszlóknak
azonban módjuk lesz arra,

hogy azt- a jelöltet váiasszák
meg, aki a legnagyobb bizal-
mat élvezi.

Gomulka végül kijelentette:
Minthogy kimondtuk a bírá-

lat szabadságának elvét, ami-
be a bírálat minden formája,
tehát a sajtóban gyakorolt bí-
rálat is beletartozik, jogunk
van azt követelni, hogy min-
den bírálat építő és igazságos
legyen, hogy hozzásegítsen a
mostani korszak nehézségei-
nek legyőzéséhez, ne növelje a
nehézségeket, vagy ne tárgyal-
jon demagóg módon bizonyos
jelenségeket és problémákat.

Jogunk van azt követelni az
ifjúságtól, különösen az egye-
temi hallgatóktól, hogy a mai
helyzetünk megjavításának
útjait kereső buzgalmukat
tartsák a jelen ülésen megho-
zandó határozatok fcereteí kö-
zött. Mindig sok mindent meg
lehet bocsátani az ifjúságnak.
De az élet nem bocsátja meg
még az ifjúságnak sem a meg-
gondolatlanságokat.



Hz egészségügy legégetűbb problémái |
és az egészségügyi dolgozók rehabilitációja .,

AB orvos-egészségügyi szakszervezet kibővített elnökségi ülése

A rendőrség felhívása

utóbbi

Az Orvos-Egészségügyi Dol- Második napirendi pontkén: rium és a szakszervezet elnök-
gozók Szakszervezetének el- az elnökség az egészségügyi sége központi rehabilitációs
nöksége október 19-én kibővi- dolgozók rehabilitációjának bizottságot hozott létre és fel-
tett elnökségi ülést tartott, kérdésével foglalkozott. Meg- kérte az lyIDP Központi Ve-
Napirenden az egészségügy állapította, hogy az MDP zetösége titkárságát, hogy
helyzete és a rehabilitációs Központi Vezetőségének júliu- megbízottja részvételével a bi-
íeladatok szerepeltek. si határozata óta az egészség- zottság munkáját segítse.

Dr. Román József egészség- tigy területén, elsősorban a ^z Egészségügyi Mlniszté-
ügyi miniszter beszámolója párt, valamint az Egészség- r-mm é s a szakszervezet elnök-
alapján az elnökség megvitat- ügyi Minisztérium részéről K£ge felszólítja megyei, terü-
ta a Politikai Bizottság és a történtek lépések a rchabili- ]etj ^s intézményi " szerveit, ját "erdekében" "ne kapcsol ídj ék" be i
Minisztertanács elé kerülő tá- tációból adódó feladatok meg- hogy hasonló módon közös r e - í j j j ^ " " " " ' """"" "*-—*-' "'
jékoztatás téziseit. Ebben az oldására. Megtörtént dr. Kuti nabilitációs bizottságot hozza-!.
Egészségügyi Minisztériumba Gyula, Bazsik _ Renáta,_ dr; n a k l é t r e _ kérjék feL az ille-^kör]
SZOT és az Orvos-Egészség- Kálmán Andrásné
ügyi Dolgozók Szakszervezeté- Gyula;

Oszkó

nek elnöksége feltárj a
MDP Központi Vezetősége
Politikai Bizottságának az
egészségügy helyzetének leg-
égetőbb kérdéseit és javasla-
tokát tesz ezek megoldására.

Ezt a tájékoztatást az teszi
szükségessé, hogy az egész-
ségügyi dolgozóknak vélemé-
nye szerint is tisztázatlan az
egészségügy helyzete a nép-
gazdaságban. Az elmúlt idő-
szak politikája és gazdi
politikája következtében hát-
térbe szorult a dolgozók egy-

Puszta Cyörgyné és
mások erkölcsi és anyagi, va-
lamint kívánságuknak meg-
felelő szakmai rehabilitációj;
Teljes rehabilitációt nyert ;

Sántha Kálmán akadémikus,;
egyetemi tanár, visszakapta;
már egyetemi tanári címét és
illetményét dr. Horai Gusztáv.

Horányi Béla, dr. Klimkó
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azt
ében
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diirs
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„Tévednek azok,
nagyon tévednek, akik azt hiszik, hogy most már úgy gyaláz-
hatják a munkásosztályt és harcos partját, ahogyan akarják" e; c másodífc legszárazabb,

_ — hangzott el vasárnap a spanyolországi brigád megalakulá- ^legmelegebb Ősz.
Dezső, dr. Melly József és dr. Jsának 20. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. Ezt* Mi a retidkívüliség oka? Az
Zinner Nándor. J a mondatot megelőzte az a megállapítás, hogy az -egészséges%Or&zágos Meteorológiai Inté-

Megállapította az elnökság,* bíráló hang ma számos helyen szóban, vagy sajtóban népi je i től nyert enesúles szerint
g- hogy mindezek ellenére a re- Jdemokráciánk és vezető pártjának alapvető igazságait akarja}? száraz, meleg őszt az arám-
it- habilítációs feladatok meg- J kétségbe vonni-. A két egymásután elhangzott mondat félre-5 Í G Í o f c eltolódása okozza. A

oldása nem haLad a megkívánt J érthetetlenül azt a megállapítást tartalmazza, hogy a sajtót - — —

: OKTÓBER 23, KEDD

Nap kel 6,14. nyugszik 16,43 MA: GYÜMGYT
| H o l d k e l 19,20, n y u g s z i k 10,15 HOLNflP: SALAMON. RAFAEL |

• A% enyhe idő tovább tart
Várható időjárás: párás reg-ftei. sokfelé

kSdBs, enyhe idő. Változó iránya gyeimé
líijáramljs, esetlee esy-két helyen, elsösor-
ba.n az északi, északkeleti részeken gyen-
ge lalajmemtl fagy. Várható legmagasabb
napati hőmérséklet kedden 18—21 fok kö-
zött.

A Duna vízállása liétfőn 212 cm.

Rendkívüli időjárás Magyarországon
Hosszabb idő óta rendkívüli nyugatról íkeletre vonuló eső-

időjárás van Magyarországon, frontok, amelyek déli széle
Október, végét íruvík, s az idő Magyarországon megy át, rnost
mégis nyárias, az augusztusi- észak felé tolódtak el. A mi
nak jelel meg. Vasárnap Buda- jellegzetes őszi időjárásunk
pesten 20 fokot mértek, mlg mintegy ezer kilométerrel
Szegeden a hőmérséklet elérte északra, a Balti-tenger vidéké-

re tolódott, s nálunk jelenleg
olyan az időjárás, mint ami-
lyen a Földközi-tenger vidé-
kén szokott lenni. Ennek pon-
tosan az ellenkezője játszó-
dott le márciusban, amikor
hazánkban észak-európai idő-
járás uralkodott.

a 22 fokot.
Intézet 86 é

A Meteorológiai
s fennállása óta

k l

ibcn, nem terjed még kij_g,
érintettek széles réti "-'•-- - '

tervben púidéul a tervezettek- Jelősnek érzi magát, hogyj
kel szemben, a népgazdaság mind e feladatok gyi
egyéb feladataira és nehézsé- megoldását nem szor_ '
geire hivatkozva, új kórház kellő eréllyel, hiányolja,
nem épült, és amíg a biztosi- eddig ebbe a munkába ner
tottak száma 50 százalékkal, vonták be.
addig a kórházi ágyak száma ^z elnökség
17 százalékkal emelkedett - - - - - ?

S á b a n / a n M m l l á s o s z t á I J ' é s h a r c o s p á r t J a" s z a b a d •*"*"** | Minisztertanácsi határozat
___.„v - . „ „ esztendők, de különösen né-jvasgyü|tőkampány rendezéséről

hónap óta marxista-leninista világnézetük szilárd tala-j .
Jján.'a XX. kongresszus cs pártunk júliusi határozatának szel-j A Minisztertanács elrendel-
T . , . > - . - . . ., . . . . * i . . J . _ , . _ .* i r t n A?, iSníí_ e v i n e g y e d i k n e -

• a s g y ü j t ő k a m p á n y
. és lebonyolításával

a dolgozók bizalma állított a helyükre, felháborodott t iUa-J^ . K o ü o - e s . ^ i
T

p . a n ™ " " * r t

Jkozással utasítják vissza ezt az általánosító, alaptalan rágat-t m e g t _ o -
, , X inat. Ha akadt volna újságíró, aki ilyen hangot ütött volna*

tgeszse,,- j m ü a á r t k i v e t e t l e v o i n a öt magából, a kormány joggal * —
. £ i l

=
( f V í

1
T - . * _ . . - _ r , . . - . _ . . _ _ . . í * . i—

— Az országgyűlés jogi,

KH* lemében kemény és áldozatteli harcot folytatnak a demokra- | t e * * •
•orsaDDj t I k u s továbbfejlődésért, a még nagyon Is bőségben érvénycsulő$« e a e v l

h, " J visszahúzó erőkkel szemben. Azok az újságírók, akiket a p á r t j 8 2 ™ ? '

" "

a meglevő egészségügyi túsz, a szektás és dogmatikus
intézmények korszerűsítése, politika és bizalmatlanság kö-

akik azt hiszik, hogy most ismét szabadon vádolhatják a* — Bírói eljárást Indítottak
sajtót és az újságírókat, hogy a meglevő objektív hibákért} a Somogy megyei Görgeteg

karbantartása és felszereltség vetkezmenyeként bírósági, ~ a z o k kijavítása helyett — a felelősséget a sajtó nyakába J községben Szabó István ünké-
ge. Rossz az egészségügyi in- vagy egyéb törvénysértő intéz- : lehet varrni. Jnyeskedő begyűjtési megb;' '
tázmények lélszámellátottsága. kedések" következtében ártat-^***'

L - í ^ S S f e ' í y S i í S ^ r i S e t ^ v ^ c l S Magyar újságírók üdvözlete a lengyel újságíróknak
ügyi intézményeket is —, sú- iukat ebből politikai, erkölcsi.

1 -iságl káro- A Ma«'or Cjsáífrók OrszÉ
z. osztály- £os Szövetségének közgyülé:

helytelen előkészítő bizottsága az alábbi

^.r gozdü
Kodás ért; akiket a:
harc élesedésének
ideológiai elmélete,
badulás utáni dei

irtokban végzőt t

felsza- 1ávir
.tikus "Újságíró Szövetséghez:

tevékeny- ^ L e n g y e l O j s á g í

Szövetségének
Varsó.

A magvar újságírók nevében
lelkes örömmel üdvözöljük
Lengyel ~

hozzájiiiruióít a nemzetközi
munkásmozgulom íovábbL
egészséges fejlődéséhez a né-

Lengyel pek barátságának, a lenini
it

sllen. Szabó István erőszakos
módon transzferálást hajtott
végre Naszladi József egyéni
gazda lakásán.

délelőtt
10 órakor ülést tart az Or-
szágházban.

— Szovjet művészettörténé-
szek utaztak az Egyesült Ál-
lamokba a New York-i Modern
Művészeti Múzeum meghívá-

- O -

M Ű S O R O K
SZÍNHAZAK

Operaház:
sz; 71. Operi
trubadúr ((j-os bérlet. 2. sz; 7).
Nemiell Színház: Ármány és Síere-
!em (7). Katóira Jdzsef Siínhái:
Oalilei (Abonyi-bérlet, 2, sz; 7).
Madách Színháí; Egy pohár víz (7).
Madách Kamara Színház- Nóra (7).
Magyar Néphadsereg Színháza:

(7). Jcika; Színház: Három szegény

A MAGYAR TELEVÍZIÓ
KÍSÉRLETI MŰSORA

KEDD: 20 ÓRA
j a öré
Bibsilnhdí:
Pil

lyos lemaradás
védelem és balesetei Jiöntas
íejlödésében. A Ütüze-Készség-
ügy íejlesztésere hozott szci--
vezési intézkedések, kellő
anyagiak hiján és a meg nem , .... _ = _.
felelő szemlélet következte- sége, a küllöldl kapcsolatok
ben, nem hoztak lényeges, ja- helytelen értelmezése, az ál-
vulást; Az a körülmény, hogy talános és a?, értelmiséget
nem biztosítottuk kielégítően érintő bizalmatlanság, vala-
e tudományos munka, az or- mint eltorzított szakmai és
yostudományi egyetemek tudománypolitikai, megfonto-

- szükségleteit, anyagi feltété- lások következtében különbo- P&rt
leit, komoly mértékűén vészé- ző, párt-, állami és szakszer- VIII.
lyezteti a nagymúltú, nemzet- vezeti szervek, vagy ezek kép- nelmi
közi viszonylatban is elismert viselői részéről, sérelmek ér- zatait. Meg vagyunk győződve vüzletét, s valamennyiünk ki- életévét.
magyar orvostudomány jövő- ték: (Például állásvesztés, róla, hogy ezek a határozatok vánságát: vívják továbra is r _ ittoDert K

nellözés, párt- és tömegszer- nemcsak Lengyelország fejlő- meg nem aikuvó harcukat a , # — nemer Leó ^Concerto*- ALKOTMA
,'ezeti munkától távoltartás désében jelentenek hatalmas nép igazságáért, a szocializmus Jat nagy sikerrel mutatták be HUNYADI

ion al izmusnak meg-
szilárdításához is. Büszkék va-
gyunk arra, hogy a lengyel

: ebben a győzelmében
nagy szerepük volt a lengyel
újságíróknak, akik pártosan,
forradalmi módon segítették

Egyesült Munkás- és segítik a szocialista de- _ pablo Picasso ak-it AH a
öizponü Bizottsága mokratizmusért vívott küzdel- U b a n a j e l e n k o r l e g n a g y o b b
plenumanak törte- met. Fogadjak a magyar uj- festőjének tartanak, csütörtö-
jeientosegu határo- ságirok torró_és testvéri ud- ^ön, október 25-én tölti be 75.

L Kft nyuszi jrajzíllm).
2. 1. sx. Televíziós Hlradd.
3. A. zalameai bíró.

királynő (7). Blaha LuJM Sílnhíi:
Mágnás Miska (71. VIdán, Színpad:
Leh--! beszállni (7). Kis Színpad:
Torkia vagj-ak a szerelemmel (fíl
S). Budapest Varieté- Humor ex-
liress; (8>. Kamura VarieM- Kijavít-

lórténclmet (6. fél 9J. AIIam|
Százsiorsiío (3 5),

He îi meséli (fél 61. Barfók-ierera.
Dávid OJsdrah Iiesed fi estje (A lio-
gedű mesíoiei mikroba rá zá ás bérlet
4. 5i; fél fl), Euymillió =íontos«
haiifiiegv |8). Fővárosi Nagycirkusz;
A Kinal CITJCUSZ vendégjátéka (B).

n7. fE: ,\i
II. n2, J.
(Flórián

jé t
Az adott anyagi feltételek

felhasználását is gátolta az
egész •népgazdasá.gunkban és az
egészségügyben is kialakult

tb)
Nem tartja

lyesnek és a
l

elnökség he- mokrácia
ehabilitációban nyában,

désében jelene p g
előrehaladást a szocialista de- ügyért.

ó í á I á A M

gy
tíakuban.

MOZIK

k'ÉSZ (Lenin körút 68) 9,
hö, 8: FELSZABADULÁS

31 Í4. h6. 8; DÓZSA

(Kispest) M, hB 8 :

ZSA FERENC KULÚ

túlzott centralizmus (» burok- megnyilvánuló helyes és igaz-
7 á í l a ' j j, s á S°s követelményekkel *sze-

Mmdez sílyosan halott ki egyezlethetőnek, hogy rehabi-i dolgozok egészségügyi cUa- } i l á c i 6 c i m é n o I v a n t ö : w v _ _
tasara, az egészségügyi dolgo- érvényesülhessenek, amelyek
zok elet- es immkakorulme- c é l j a a z o i i v é ] t E e r e l m é n e k
nyeire. A íenti hibák követ- orvoslása, akik szektás, dog-
kezménye egyebek közt a kor- mat"" " "
házi ágyszám elégtelensége, a ]íai_

megvalósítása Irá- A. Magyar Újságírók Országos — Az ŰJ csehszlovák társada-
hanem jelentékeny Szövelsege." lombizíosítási törvényjavaslat

alapján 800 000 személy nyug-
díját emelik fel. Ez összegsze-
rűen évente 470 millió korona
emelkedést jelent.

— Bemard Kreisler amerikai
filmszakember, az Internatio-
nal Film Associated Corpora-
tion elnöke Budapestre érke-
zett. Bemard Kreisler a Hun-
garofilmmel folytat majd ta-

psokat,

A NÉPSZAVA TÁVIRATA
A GLOS PRÁCY SZERKESZTŐSÉGÉHEZ

A Glos Prácy szerkesztőségének, Varsó.
Forró elvtársi üdvözlettel köszöntjük lengyel testvérlapunk

matikus, merev magatartásuk- kollektíváját, örömünknek adunk kifejezést, hogy a LEMP
' " ' -módszereikkel és eljárá- V I I I , plénuma döntéseinek értelmében a lengyel népi de-
sukkal maguk is okozói és ré- m okcácia jelenlős lépéssel haladt előre a szocialista demok-

EP1TOK ROZSA FERENC KL'LTUR'
HAZA (Gorkij fasor 50) Z3-án h6, 8.
— ERN5T THALMANN. 1 RÉSZ
(magyarul beszélő német film):
FÉNY (UjpesO h4. 0, »9. — ERNST
THSLMAN. n RÉSZ ímaevarul be.
síélti szl-nes német film): UGOCSA
(URQcsa utca 10) 3, Ii6, 19. ~ EM-
BEREK FEHÉRBEN (francia film)'
VÜROS CSILLAG (Leciin liürijt 45)
K, h?. 9; CORVIN {Kisfaludy böz)
fí4, G, 19; SZIKRA (Lenin körűt 1201
r.sa5< déleJőlt flO. f]2, Ii2; PUSKIN
(Kossuth Lafos utca 13) esni; dél-
elölt 9. 11, n2. - ELÁRULT SZE-
RELEM (magyarul beszé!3 szfnes
szovjet íjlm): SZABADSÁG (Bsrfiüí
Béla út 64) 4. n7, f9; TÁNCSICS
(Csepel) U, h5, 8. - TANÁR UR
KÉREM tm»BVar film, kísérőmfisor-
Svejk. a derék kafona): PUSKIN
(Kossuiii Lajos utca 18) 3. hétre
prol. fi. h6, 8; DUNA (Fürst Sán-

7) 3. hétre prol. f5, h7, 9;

rendelőintézetek és körzet:
orvosi rendelóTc zsúfoltsága és s z e s e i v o l t a k a z e z e k t a 6 1 e r e d ö r ^ ^ ^ További "siketekéi és jó munkát kívánunk a szo- _-
ez egyben a dolgozok - sok- h i b á ] í n a k é s a k i k é p p e n a z á l . c l a | i z m u S é p í t é s ében!
szór jogos — elegedetlense- l a l á n o s közvélemény feszítő " v í p J , v . cyrnTiTCTTfttifrifNFTC KOTIFKTlvATA
gének forrása; e r e j e következtében kerültek A NÉPSZAVA SZERKESZTŐSÉGÉNEK KOLLEKTÍVÁJA s z a k e m b e r e k e , k e z t e k B u d a _

Az elnökség a miniszter tá- el pozícióikból. Ugyanakkor *• pestre. A csehszlovák vendé-
jékoztatójával egyetértésben helytelennek tartja az elnök- Üdvözlő táviratot küldött a Szabad Nép a Tribuna Ludu, g e k tanulmányozzák a tbc JÓZSEF" ATfÍLÍ~"{nitawai2t.
szükségesnek tartotta, hogy az ség, ha gátolják ezek olyan a LEMP központi lapja szerkesztőségének, a Magyar Távirati gyógyintézetek, szanatóriumok, 8> v a s - W. - AZ_ UJ EMBER KÖ-
elöterjesztés tárja fel az egész- ^megbecsülendő törekvését, iroda a Lengyel Távirati Iroda dolgozóinak és a Szabad Ifjúság kórházi osztályok, klinikák és ^ ,-Sl?

Standar MIodych szerkesztőségének. Ugyancsak táviratot tüdőgondozók munkáját. íín^z'y ú
— BTJDAPEST ÉS BÉREN- '^'"íl^obÁTAS "' Â FEXHÖKBÖL

TE KÖZÖTT a 220 kilométer (színes cselisiiovák filmvigJátÉkí-
hosszú távvezeték elkészült és KOSSUTH j v a d üt i«,t ra. w. P;
vasárnap megkezdték kísérleti ' ™

. dolgozók bérezi ének, hogy magatartásukkal, tetteik-
bebizonyíthassák, hogyélet- és munkakörülményei- kel bebizonyíthassák, hogy küldött a Néphadsereg szerkesztősége a Zolnierz Wolnosci-hoz,

•nek legégetőbb kérdéseit, s régi hibáikat levetkőzték és továbbá a budapesti Petőfi-kör a lengyel ifjúsági szervezetnek.
tegyen javaslatokat ezek meg- így visszanyerhessék dolgozó- •

társaik bizalmát és képessé-
átgondolt gükmek. felkészültségük™'

beszdlő
TOLD! (Ba]«y-Zsi-
f4. h6. 8; CSILLAG

g
old

Olyan, alaposan
káderpolitik szükség, megfelelő feladatköröket tölt-

NAGYGYŰLÉS A MŰEGYETEMEN
amely alkalmas arra, hogy hessenek be. Az építőipari és közlekedési hogy az egyetemi tanács támo-
megoldja a íialal orvosgene- N e m l s t o k o t ^ einölíség műszaki egyetem DISZ végre- gátja az ifjúság reális köve-
ráció fennálló szakmai és gaz- a rehabilitációra abban az hajtó bizottsága hétfő délután teleseit, amelyeknek egy ré-
dasági problémáit és biztosit- e s e t b e n , ha valakit olyan fel- 3 órakor az egyetem aulája- szét az Oktatásügyi Miniszté-

adatkörből távolítottak el, ban nagygyűlést tartott. A rium már megoldotta. A gyü-
•gyűlésen csaknem 4000 lésen megjele

vett részt és megjelent László műegyeti

, hogy az egészségügy kü-
lönböző feladatköreibe jól a m e i y D e érdemtelenül került l i a t ;

képzett, széles látókörű orvo- é k ellátására képessége d i á k

felkészültsége miatt nem
volt alkalmas. Felhívja az el-
nökség a figyelmet arra, hogy

sok kerüljenek. Ehhez a többi
között széleskörű nemzetközi
kapcsolatokat kell teremteni,

Ki kell küszöbölni a gyógy- rehabilitáció címen ilyen hi- ré s zvevői
szerellátás hibáit, meg kell ol- bák ne ismétlődjenek meg. rirs7 által

gyógyszerészek és Az Egészségügyi Miniszté-
rium és az elnökség szilárd
meggyőződése, hogy az igaz-
ságos rehabilitáció úgy válhat
széleskörűvé és eredményessé,
ha az nemcsak valamely köz-

feladatát jelenti,
minisztérium

üzemelését. HétlÖ hajnali fél s . 1 " - ^ BAGDADI TOLVAJ* (színes
öt Órakor a Borsodi Hőerőmű angol meseülm): SZIKRA tLaiIn
^ H ?1 ; - i í T n A t fagyáról beszéli! indiai film); VÖ-
veHcnulszolfídltat Budapest- RÖSMARTY (Ollöl út 4) 3. n6, h8;

— Meghalt dr. DabJs László (Pesterzsébet) 4 n7 F9- ' BÁSTYA
Hajnóczy Kossuth-díjas egyetemi tanár, (Lenin körűi 8) 10. 12. n3. fs, h7. 9.
--.ktorhe- a Budapesti Orvostudományi ^A™*v

('£™ g1"^ S ' ^ S f l "
" t e - II, i; ELMUNKAS (Kispest) f6, h8;
ko- JOK.M (Ráhoshegi-) 16, h8. -

Cholnoki Tibor rektorral lyettes, aki Kónya Albert ok- Egyetem közegészségtani
az élén az egyetemi tanács és tatásügyi miniszter üzenetét zetének igazgatója 66 év_„ .._ . .. _.„. „.
a professzori kar. A gyűlés tolmácsolta: az ifjúság jogos rában. Halála igen nagy vesz- °T"!.LLS ; ]. ^ . 3 S y WJZSEF ATTifí

'• megtárgyalták a és reális követeléseivel a mi- tesége a magyar egészségtudo- KULTÚRHÁZ " (József Attila i i *)
előterjesztett ha- niszter egyetért. Lapzártakor mánynak. Temetése október " " "

tározati javaslatot. Csatlakoz- a gyűlés még tart. 25-én délután 3 órakor lesz a
lak a szegedi egyetemisták
javaslatához, megalakították
az építőipari és közlekedési
műszaki egyetem MEFESZ
szervezetét, amelyhez a kerté-

ti főiskola jelenlevő hall-

F. E.

Hehru:
az államkapitalizmus felé (art

Farkasréti temetőben.

— Pártos Géza rendező

dair
gyógyszertári dolgozók leglé-
nyegesebb politikai, erkölcsi
és gazdasági kérdéseit.

Az Egészségügyi Mini-"té-
rium és a szakszervezet _ el-
nöksége e súlyos problémák j , ^ , , , „„,,.» *,..„„„ „ v , . ... . , . . ~ . ,,
megoldása érdekében szüksé- hanem abban a minisztérium szeí}. Joiskola jelenlevő hall- NehTU i l l d i a i miniszterelnök
gesnek tartja a második öt- és a szakszervezet szervei kö- S a t o 1 i s csatlakoztak, vasárnap Kalkuttában kijelen- pest.
éves terv egészségügyi irány- z é p - és alapszinten széles kör- A késÖ éjszakai órákba nyű- tette, hogy »lndia bizonyos Brecht színházában,
elveinek felülvizsgálatát ~" ' ' " " ' '
ipódositását.

és

és ben és aktívan részt vesznek, ló gyűlésen felszólalt Cholnoky mértékig Í
Az Egészségügyi Miniszté- Tibor rektor és kijelentette, felé tart.-<

y
államkapitalizmus

ne, 18, szerda szünnap; ADY (Ta-
nács körút 3) Si. h6. S: ELŐRE (De
lej tifca 41) f6, hS; BEM ÍMiHfrrfc
i":tJa S/h) csak délelőtt 10, 12, 2-
GORKIJ (Akácfa utca 4) 8 óra
iorosi nyelvű előadás). — KIRALY-

Dayka M a r g i t sz ínművésznő LANV A FELESÉGEM (francia Hlm
Berl inbe u t a z i k Berto ld "> éven felőlieknek): SZABADSÁG
^„„„i,-. „rnrrnii/pnplr i wTCn (Bartók Béla út 64) csak dé!eI3tt

, . "• « " » ! " " vciicn., <i a u (]í)_ f | 2 > ti2, — ÉS MEGFORDUL A
razsi anyo es fiai«-nak b u d a - SZÉL (ausztráliai film)- ATTILA

b e m u t a t ó j a előtt, hogy (Uudafok) I6. h8. — Magyar hfrad*,
• po\ közönséc eWH. Az ollö boát-

.. Ensemleban megtekintse 'S'JX.T^S &FS1
Kurázsi anyó előadását, u-ig loiyiatolag.
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Ismét nyílt a bajnoki cím sorsa

A Szegedi Haladás és a Pécsi Dózsa már biztos kiesőnek tekinthető
Az aranyszínű őszi napsu-

gár ünnepi fényárrai búcsúz-
tatta az 1956. évi labdarúgó-
bajnokság utolsó felvonását.
A díszletek gyönyörűek vol-
tak, az előadás is tetszett —
kis fenntartással. — , csak ép-
pen a finálé — még hátra van.-
Az elmaradd mérkőzések . . .

Miről is volt tulajdonképpen
szó ebben az utolsó felvonás-
ban? Ki lesz a bajnok és kili
esnek ki? Az első kérdésre
még mindig nem kaptunk ha-
tározott választ, a második
kérdés válasza azonban an-
nál érthetőbbnek látszik, De
memjümk sorjában.-:;

Puskás nélkül
Érthetően felvillanyozta a

Honvéd-játékosokat a bajinok-
jelölt Vörös Lobogó szombati
ikét pont vesztesége. Ismét raj-
tuk állt a sor, hogy a követ-
kező lépést megtegyék. És mi-
vel Bozsikék nem olyan fiúk,
hogy a Ikedvezö alkalmat el-
Bzalasztanák —• megtették a
szükséges lépéseket. Kocsis
felkelt a betegágyból (ez meg
te látszott játékán) és mezt
húzott magára, Puskás pedig
— bár pályára egyelőre nem
léphetett — legalább kiment
a mérkőzésre, hogy szemtanú-
ja lehessen 3 fontos találkozó-
nak;

Puskás távolléte — ha kez-
detben nem is vettük észre —
meglátszott a csatársor játé-
kán. Az első félidőbein a Bp:
Vasas védelme nem fedezett
szorosan és szinte csábította a
Honvéd-csatárokat, hogy csil-
logtassák nagyszerű képessé-
geiket és lövőtudományukat.
A játéknak ebben a részében
igen szépen, ötletesen, kor-
szerűen szőtték támadásaikat
Machosék (őt említjük, mert
ezúttal Ő volt a ̂ karmester*),
és erről tanúskodik a kétgó-
los gyors vezetés is. Ennek el-
lenére a Vasas is támadott, de
a csatárok elgondolásul kí>-
ruLményeselc valtak és a Hon-
véd-védelem, Kotásszal az
élem, nem adott lehetőséget a
•támadások befejezésére.

Szünet után a Vasas-védők
már szorosabban fogiák ellen-
feleiket. Így mindjárt ki-
egyensúlyozottabbá és érdeke-
sebbé vált a játék. Szi-lágyi
1. nagyszerű kapásgólja pedig
egyenesen izgalmassá tette a
mérkőzést. A Honvéd-csatár-
sor játékán ekkor már é-rez-
bető volt Puskás hiánya, aki

a legszorongatottabb helyze-
tekben is nagyszerű labdák-
kal tudja társait gólhelyzetbe
homi. A csatárok nem értet-
ték meg egymást és ez vissza-
hatott az egész csapat teljesít-
ményére.

Hot maradt a Vasas-szict
Annál érthetetlenebb azon-

ban, hogy a Ep. Vasas, amely
fokozatosan lendült játékba,
nem használta ki ezt a lélek-
tani pillanatot. Hiányzott a
játékosokból az a lelkesedés,
amellyel kiharcolhatták volna
a kiegyenlités t, sőt talán a
győzelmet is, A külföldi mér-
kőzéseken oly sok sikert ara-
tott Vasas-csapat ismét bebi-
zonyította, hogy a hazai talál-
kozókon nem játszik olyan
igyekezettel és jól, mint ide-
genben. Ez a mérkőzés újabb
figyelmeztetés a Bp. Vasas-
nak, hogy ezen az állapoton
sürgősen változtatnia kell, ha
nem akarja elveszíteni hazai
szurkolótáborát A mérkőzést
a Honvéd 2;1 aránybam myerie
meg.

így tehát a bajnoki cím sor-
sa ismét nyílttá vált.

Most pedig lássuk a kiesés
kérdését. A Szegednek és a
Dorognak is két pont szarepeit
a vasárnapi terveiben. Hogy
ezekután kénytelenek voltak
a pontokon megosztozni —
nem meglepetés. A • Szegeden
azonban ez az egy pont már
nem segít. A Dorog ellenben
valamivel nyugodtabban alhat
hátralevő, utolsó mérkőzé-
séig.

Etdiílt a kiesé*?

A másik két -érdekelt- fél,
a Pécs és a Szombathely hő-
sies küzdelmet vivott — vál-
tozó sikerrel. A Szombathelyi
Törekvés otthonában aránylag
biztosain győzött a már »pá-
holyban« levő Salgótarján el-
len. A pécsieknek ezzel szem-
ben ídegenibeii kellett volna
a szintén -birtokon beűül- le-
vő tatabányaiakat legyőzniük.
Ez viszont nem. sikerült. Már-
pedig ez mtoden valószínűség
szerint azt jelenti, hogy See-
ged mellett a Pécsi Dózsa lesz
a másik kieső.

A forduló hatodik mérkőzé-
séről — jelentőségénél és ér-
tékénél fogva is — utole ős ónban
kell me-gemlékeznür.k. A Bp.
Kinizsi és a- Csepeli Vasas
(mindkettő az első hat között

van) érdektelen mérkőzése a
közönség részéről csalódással,
a csapatok részéről pedig dön-
tetlennel végződött.

Az utolsó felvonásban te-
hát ez törtónt. A függöny le-
gördült, de rövidesen ismét
felmegy, hogy a finálé meg-
hozza a várva várt választ:
melyik csapat nyeri Magyar-
ország 1956. évi labdarúgó-
bajnokságát. Addig is azonban
labdarúgóink válogatott via-
daJon lépnek ismét pályára.
Vasárnap Budapesten az A-vá-
logatott, Stockholmban pedig
a B-válogatott Svédországgal
mérkőzik.

A válogatot-t játékosok va-
sárnapi teljesítménye semmi
különösebbet nem mondott.
Azok a Játékosok, akik az el-
múlt nemzetközi mérkőzése-
ken a két válogatott csapatot
képezték, ldsebb-nagyobb ki-
lengéssel kielégítő formát mu-
taUaik.

Vándor Kálmán

Franciaország
— Szovjetunió 2:1 (0:0)

A két csapat találkozójára
Párizsban, a Colombes-stadion-
ban került sor. A francia csa-
pat már 2:0 arányban veze-
telt, de a szovjet válogatott
nem adta fel a küzdelmet.
Huszonöt perccel a mérkőzés
befejezése előtt 2:l-re alakult
az eredmény, de — a szovjet
fölény ellenére — az egyenlí-
tés már nem sikerült.

HELYREIGAZÍTÁS. -Né-
hány kérdés olimpiai ügyben"
című- vasárnapi cikkünk egyik
megállapításában tévedtünk.
Azt írtuk, hogy Hegyi Gyula,
az OTSB elnöke titkárnője, aki
tolmács címen szerepel az
olimpiai kiküldetési listán,
nem tud idegen nyelvet. Az
igazság az, hogy a Franciaor-
szágban nevelkedett Csorbáné
franciául beszél. Ennek elle-
nére is csak ismételni tudjuk
azt, amit a MOB ülésén a TF
igazgatója mondott: vajon
nem akadt volna a szakembe-
rek közül olyan, aki közben
az ilyen adminisztratív teen-
dőket is elláthatná? Például
miért nem viszik ki tolmács-
nak — ha olyan nagyon nagy
szükség van még egy tolmács-
ra — inkább Elek Ilonát, aki
évekig dolgozott az IBUSZ-ban
mint idegenvezető. Ez a meg-
oldás egyben megnyithatná az
utax harmadik türvtvőnönk,
Székelyné előtt is Melbourne
felé!

3ÉPSZA\A

Szerkesztéses és kiadóhivatal:
Budapest VII. Rákóczi út B-S
Teleíon: 224-ÍI5 524-819

Fv Soproni Béla

Változatlan az A-válogatótI
A váloffató-bizotisitr hétfőn tár-

gyalta a svédek elleni válogatott
;apatok összeállítását és az előké-
iületl leendőket. A bizottság t;g-

jJinak egyöntetűen az volt a véle-
ménye, hogy az A-válogatott össze-
•"ilásának ' megváltoztatására nin-
U M ok, niorl a keret tagjai meg-
nyugtató formában látszottak a va-
sárnapi bajnoki mérkőzéseken.

A B-válogatotiba betoorült Csor-
Jás, míg Buzánszkyt s magjai-—
Mztrák B-válogatoít mérkőzésen' ta-
r.úsított legyeimé: etlen magatartá-
sáért kihagyták a csapatbűi. A va-
sárnapi válogatóit mérküzés elölt
12.30 órai kezdettel a Bp. Szikra-
Györt Vasas NB 1T. találkozót bo-
nyollíják te. A svéd—magyar, ame-
lyen jugoszláv játékvezetőhármas bí-
ráskodik. 14.30 órakor kezdődik.

Rövid sporthírek
Az NB I. eredményei: Bp. Hon-

véd—Bp Vasas 2;l Í2:ü). Bp. Klni-
zsl-Csepeli Vasas 1:1 (0:0). Szegedi
Haíadíis-Dorogl Bányász 1;1 11:0).
Sztoinbathalyl Töiekvás—SaJ«ötarjn-
ní B-ánj-ász 4:2 £3:0. Tatabányai
Bányász-Pécsi Dóz&a 3:2 (2:1).

Vasi r nap meskezdddült az ükül-
vlvú csapatbajnokság őszi fordulója.
Eredmények: Csepeli Vasas—Bp.
Honvéd 11:9, Bp V5rti$ Lobogd—
Kaposvári Dóasa M:D.

IM atlétikai világcsúcsok; 4x440
yard váltó: Etryesiilt Allamuk 3:03.6,
!00 in: Klnjf (a) 10.1 mp, vllágcsi"
beállítás

óit
ivén.

A prágai

sztal

nemzetköz! röplabda-tor
._.. _ ...-„.. ar férfi csapat meelepe.

iísre 3:2 arányban lefiyoztc Varsó
együttesét. Nűl csapatunk ugyancsa'
VarsiSval széniben 3:1 arányú vert
Gégét szenvedett.

Az araiágoa klspilyás lérfl kéii
Iat.da-bajilok9.igot a Bp. Vörös ,M«
te©-, a nöl bajooksáeot pedig .
C l l V te

TOTÖNVERRMtNYEK: Al * .
jfdniúban hikne f-iradó élt el 12

találatot A nyereményUsszea *fi.
Unt 6S.M7 forint. I] találalos szel-
vény íiB darab tan. egyenként 2S47
Jorlnt nyereménnyel. A 10 t alá latos
szelvények síáma 2523, ezekre
egyenként 290 lorlnt nyeremény lu(.
Toíöeredniényeh: 1. x, I. I, 1, x, 1,

Kevésbé biztató, de mégis sikeres
második nap

Végeredményben tíz pontnyi
különbséggel megnyertük a
hatodik magyar—fimí atlétikai
viadalt, de bizony a második
nap kevesebb örömet hozott,
mint az első. Az is igaz, liogy
a második napon nemcsak a
nekünk kevésbé megfelelő
számok voltak többségben,
hanem — a kevésbé érdeke-
sek is. Ez helytelen, már csak
azért is, mert a második na-
pon, vasárnap, természetszerű-
leg nagyobb közönség gyűlt
össze (több, mint 40 000 néző).
Érdemes lett volna néhány iz-
galmas számot (110 gát, 400
méter, esetleg akadályíu tás)
— ide helyezni, mondjuk a
hármasugrás helyébe. De így
sem volt baj, így is akadt bő-
ven szép küzdelem, jó ered-
mény, izgalom.

Sajnálatos, hogy a Honvéd-
futók íormája egy kicsit gyen-
gébb, mint korábban volt. Ró-
zsavölgyit kár is folyton két
számban indítani. A most kö-
vetkező versenymentes idő-
szak remélhetőleg valamennyit
újra felsegíti csúcsformájára.
Az olimpiai keret többi tagja
közül a futók formáját a
nagy taktikázások folytán
nem lehetett valósan megál-
lapítani. Csermák megnyug-
tató egyenletesen dobott, ha
nem is éppen krivonoszovi,
vagy Conolly-méretü ered-
ménnyel.

Az olimpiai keretben szerep-

lő versenyzőink közül néhá-
nyan megint nagyon kitettek
magukért. 3odó után Lippay
is csúcs javítással (400 gát 52,2)
Jepet t meg, sőt'a nem egészen
íit Krasznai is akkorát dobott
(77,14), ami bőven elég volt a
gerely vetésben egykor egyed-
uralkodó és ma is remek át-
laggal rendelkező finnek le-
győzéséhez.

A második napon egyébként
a fi n nek öt gyűze Imet arat-
tak (400 gát Müdh 51,8, 200 m
Hellsten, célfotó ítélettel, 21,4,
hármasugrás Rahkamo 15,52,
rúd Landström 440 és a
4X40D-as váltó), a mieink né-
gyet (1500 m Tábori 3:46,8,
gerely KTasznai 77,14, 10 000
m Kovács 29 :í2, kalapács
Csermák 62,35). Bár a második
nap ezek szerint nem sikerült
oly jó], mint az első — elége-
dettek lehetünk az összered-
ménnyel és legtöbb atlétánk
formájával is.

A viadal végeredménye:
Magyarország 210, Finnország
200 pont.

A. hétl,•"> este
iatbaj:io
1:6 aráinizsi ellen.

A Kép
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Góltotó-pályázatunk győztesei
E heti feladványunk, a Bp. Ba^iyaiiy utca 2»). Kardos János

Honvéd—Bp. Vasas labda- íteSderesV^Sánd^r"''?^ S ' xxi" ff'
i'úgó-mérkőzés végeredménye i:jSztrán János °ulca 20/b). pátacsí
2:1 volt. A beküldött szelve- Géza (Bp xílí. Kárpát 'ü 13—iü.
ínyek közül 193 helyes megfej- B. ép.). Borbély Károly íüyör. Lu-
tés akadt. Sorsolás útján a ^irÜní VíLi 'u'/ «?««, ^
következő tiz pályázó nyert - -• • - -" -
egyenként 20—20 totószel-
vényt

mán (Cegléd. Bercsényi _
Poscli Péter (Szombathely, B-alassa
B. u. 3). Deméiiy Józsd (Rákos-
palota, Betlilen u. H").

A nyertesek n plt a 'oWsíe! vényeket

A NÉPSZAVA GÓLTOTÓ PÁLYÁZATA
október 28-ra

Magyarország—Svédország
Pétmérköiéi;

Svédország B—Magyarország B
A beküldi neve:
Lakhelye:

Gyorslista a I I .
kilencedik húzásának

Békekölcsön
negyedik napjáról

100 000
n

Soroza

fllSl

50 000

foriutot
fert

Sor-

03U

forintot

nyctieK:
<Egycrüiénli húzással)

Sorozat- Snr-
szám:

22ZZ

' 597Í

ÜG51

25 000

O6S3

0302

0359

forintot
nyertek:

(Egyenkénti búzással)
Sorozz
szám;
0126

0835

12B5
1565
20Z6
203S
2126
274S
S856
3941
3383

^ 1 0 000

szám:
0031
0356
C6S5
017E
0472
0817

OOtíl
0370

41LB0

0779
0639
0298

forintot
nyertek:

(Egyenkénti húzásEai)
Sorozat* Sor-
szám

DIS9

0Z3S
025Í
Utf

szani.

€117
0562
0195
1407

Sorosa
1133
1Í3S
2Ű7S
KISS

ZS7S

E»79
3 M 9
3SÍS
36 31
3S61

5433
S53S
S7S1
SflOS
S9S9
6 M 5
6953

5000
nye

Soroza
szárn:
0053
0110
0185
0187

(1244

0432
0150
0188
0562

0G30
OS46

0 7 1 :

0773

093S
0911
1CS8
1313
1375
1196
1521

W i í

1107
174i
175S
t767

szám:
Sor-
0 1 M
0614
DJ64
O H S
0534
O907
0253
0196
0941
0598
0733
0«42
0399
03G5
0316
CSfil
0739
0314
0443
Olil

forintot
rtek:

Sor-

013T
oíie
0931
0101
0283
0971
G3U6
0011
U718
0049
0776

(\S39
0340
ÍH44
0918
0015
0S3S
•SOS
0428
0335
0359
0779
0238
0943

0593

093L
0431

Sorozat-
szám:
ISCI

1 9 W
1947
19C1
1977
2142
2301
2351
325S

2394
2398
2464
2193

3533
2578
2S62
2G9O
3702
3731
3T36
3749
2S33
2Í55
SSS4
S8SB
5943
3*82

3011
32 37
327?
3291
3331
3337
340H
3451)
3459

3591

36 Sf
368Ö
3S93
3839
3859
3871
SÍSO

:i97S
soos
5071

G3TS

Sor-
szám:

9108
0 9 H
0961
0912
0145
0383
0713
0469

osot
0355
04S3
0191
D15I
01S8

K I S

flíSS
0177
05ÍS
014Í
03D3
C97S
C77Í
0500
0219

(1412
tl3S€
11419
(19OÍ
(1542
014!

nnz0830
CI0H4

0131

oess
0324

0152

020(1

Ofllí
0305
00€3
0349
0761
0428
07S9

nioc
flS02

ooes
042!)
MÍS
K M

Sorozat-
szám:
5310
5383
5415

5153
5ÍÍS
6532
5533
S539
55JJ
55S9

5772
571S
5801
5860
5346

5SS9

6«13

GIlT
SltS
6172

S61S
G680

6738
6733
6742
6JS6
8937
7144

Sor-
szám:

0193
0743
0715
0030
ÍÍ13
0739

0059
0511
WM3

0821
0431
0Í27

0131
0S7S
0123
0784
08S3
0379

0604

0273
0631
0233
0399

O0Ü7
0333
0034
0181
0311

300 forintot
oyet

Sorozat-
szám:

0015
0043

0047
0033
OO5Í5
0039
0097
011(1

Olfli

0ÍZ2
Ü238
0244

m*

tek:

Számtól
számig:

301-OÍW
101—0200
801—0900
101—D200
701—0800

301—0400
901—1000

701—0800

001—0100

301—0400

901—1000

íoi—flaaa
101—0200

501—OGOO

S01—0300

301—0400

501—0600

001—1000

•zám:
UH«L
0303
0336

035S
Ü397
04&S

0123
0444

0434

ÖÍ8S

05K2

0J80
059E
0597
DSIá

3520
M37

#£32
0E33

0633
(1671

0711
0718

0766
0173
OS I I
CÍ33
M47

0939
0941
0S79
1004

10 IS
1020
1O.?«

M58
1038
1095
1097
1133

1173
1H9
1231
1223

S
ü

lü
l

Számtól
számig:
OCL-O100
401—0Í00
301—0400
701—0Í00
701—OSOO
001—0100
001—0100
B01—0700
701-08B0
501—0600
301—01D0
001—0100
701—C8D9
701—0800
101-050 9
S01—0900
201—0300
501—OtBO

101—0500

301—0400

901—1000

401—9500

SOI—1000

301—0400

Í O I - O Í O O

201—030(1

501—OSOO

301—0100

901—100(1

001—0100

GO 1—O700
101—0200

gOl-OMO

901—100(1

301-0300
001—0100

SOI—OSOO

901—1000

401—«SOC

301—0300

501—oeoo

901—100(

101—OSOO

B01—0100

Ml—1B00
801—09 M
COI—0700

101—OSOO

401—050C

401—0500

JOl—0B 1)0
301—0400

tíOl—0701

1602
1603
1G20

2029
2037
2038
2062

Számiul
301-0400
20 L—C30O
ooi-mw
101—0200

B01—0700

701—C8M
701—oa ao

301—0300

901—1000

801—09*1

SD1—0700

601—0700

501-0601)

701—OSOO

501—oeoo

•Í01—0300

501—0604
301-1000
901—1000
001—0100
701—OSOO
301—0400
901—1000

701—0800

301—0400

601—0700

001—0100

301— 0-iOO
301—0400

001—0100

(01—Q7O0

101—0500

701-CBOO

201—0300

101—OSOO

Mi—tnoo
701—0801)

501—OSOO

301—0400

SOI—OJOO

301—0400

801—09O0

701—0BOO

401—0500

301—0400

501—0600

HÓI—0400

401—0300

31Í7

2M

2736

2715

2716

slámlg;
141—0200

381—4)41X1
501—0SOO

101—0200

801—OSOO

?Ml—OiOO

n«i—iono
601—0700
601—0700
1C1-H)2ŰO
401—0500
IBI—0200
J01—0600
901—1004

101—0(00
901—1400
2 0 I - W O O
101—0200

801—0900
201—0300
£01—0300
901-1000
401—0500
201—0300
301—1J0O
401—0300
501—OSOO
301—fllOO

3111—OÍ00

101—020O

301—0100

3291
3298
3333

3450
3451
3152

3531
3Í37
3Í37
3CS4
3Í51
36ÍS
3EÉS

3895
3934
3945

3978
4003
SOOS
5068
5069

SOI—flSOO
201—0300
401—0500
iái—oaoj

3C1-100B

101—02W
SOI—07M

401—OSOO

eo i—0700

701—0800

Sül—1000

291—€400

S01—0900

401—0500

501-0600
001—0100
noi—O4on
SOI—IGM
701—0800
4Ö1—0500

901—1000
101—0240
601—0790

S01 —OJOO
701—0904

101—02011

201-fl3Ofl
701—0SM
201—03*0

2U1—030Ü

Ü01—&600

601—071KJ

3U1—0400

5860
5872
5906
5939

E527
C5(il
G5M

401—OiOO

401—OSOfl

;oi—osoo
201—OJOO
l!01—l!40fl
201—0300
101—U200
401—0500
701—O80U
S01—fl90fl
001—4100
101—0300
301-4100
601—0700
201—0300
601—9700
201—0300
501—0600
701—0800
401—0300

401—0500
201—0300
201-0304
501—0600

1)01- 100
201—0300

001—0104

501—06M
301—0401)

401—Ű50«
301—0400
101—0200
101-«2G0

kÖKVl
nti

ű i
készült, ezért
etleges számhi-

bakért fcielősséfiet
vállalunk. A
énnycl és tör-
el kisorsolt

kötvények beváltását
nyere-

ményjegj-zék meffje-
lenese után, október
23-án kezdik meg az
OTP fiókjaiban és a
postahivatalokban.

(MTŰ

KAMATOZÓ KÜTVÉNVE.
ivértékben kisorsolásra 1
azok a kamatozó kötve
lyeknek az utolsó három
megegyezik az alábbi s í
melyikével:


