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ARA 40 FILLÉR

Befejeződtek a magyar jüpsztáv pártközi tárgyalások
Ma délután teszik közzé a záróköslemény

szövegét

szövegében, amelyet ok- ; Szabad Iljúság munkatársa
; kavics búcsúvacsorát adott
i agyar küldöttség tiszteletére, jitóber 23-án délután 5 órakor j jelen volt a beszélgetésnél és
A Magyar
_>ür Dolgozók
xjuigu&jtí Pártja
rdiíjo •
. . . . , * i * ,-j I tesznek közzé Budapesten és| a Borbával történt megállapoi dás alapján egyidejűleg közölKözponti Vezetőségének küL- j Ennek befejeztével folytatod- . B e l g r á d b a n ,
A magyar küldöttség külön- ! heti a szövegét.
döttsége hétfőn délután fél 4 ] tak a tárgyalások, amelyek
— Hogyan értékeli Cerő elvórakor Béllyére, a Kosutnjak [ 10 órakor befejeződtek. Meg- vonata tél 11 órakor indult
kastélvba érkezett. Pontban 4 állapodtak a közös záróközie- vissza Eszékről Budapestre. ! társ a most lefolyt tárgyalások
\ jelentőségét? — hangzott azelórakor került sor a két párt
!
sS
kérdés.
képviselői közötti befejező
I1 — A tárgyalások még nem
Kiküldött munkatársunk tele fon jelentése
tárgyalásokra.
fejeződtek be — válaszolta
A Magyar Dolgozók Pártja
í Gerö elvtárs. — Ettől függetleKözponti Vezetőségének kül! nül az a leghatározottabb véledöttsége és a Jugoszláv Komi menyünk, hogy ezek a "meg\ beszéléseJc igen -pozitívak volmunisták Szövetsége Központi
í íafc. Kölcsönös megértésről taBizottságának képviselői kö'
j núskodtak és nagy mértékben
Gerö Ernő beszélgetése a Borba munkatársával
zött a délutáni órákban megelőreviszik nemcsak afeéípórt,
kezdett tárgyalásokat este fél
Érdekes beszélgetésről szá- • zetőségénefe első titkára hétfő hanem, a két ország,.a két nép
I
órakor
rövid
időre
_
_
, .noEhatok be olvasóinknak, j délután fogadta Altman elv- 'közeledését is. A magyar defcították. A tárgyalások szüne- i Gerö Ernő elvtárs, a Magyar I társat, a Borba munkatársát és
telese alatt Alekszandar Ran- \ Dolgozók Pártja Központi Ve- • nyilatkozatot adott neki. A (Folytatás a hetedik oldalon)
Bellye, október 22.

A magyar-jugoszláv viszonyban
új szakasz kezdődik

Elutazott
|
az Alekszandrov-együttes

Megválasztották a Lengye! Egyesült Munkáspárt

Készül a legmodernebb portáldarú-fajta prototípusa Oaruqyáí-ban. Az újtípusú portáfríarút a Nikex rendelte. Azaúj daru
lényegesen könnyebb a réginél, szerelési ideje rövidebb, sorozatgyártásnál lényegssan kevesebbe kerül az előállítása. Előnye,
hogy jóval kisebb térti léten inozoq. A képen: az új port áldani t

NÍECH ZYJ4 POLSCY TOWARZYSZE!
Éljenek a lengyel elvtársak!

A Sztandar Miodyeh, a lengje! Ifjúsági Szövetség
központi lapja szerkesztőségének

Kedves elvlúrsak!
Szívből örülünk, hogy az a harc, amelyet a lengyel dolgozók, a lengyel ifjúság vívott a szocialista demokratizmus le- .
nini elveinek maradéktalan megteremtéséért, a Lengyel Egyesült Munkáspárt új Politikai Bizottságának létrejöttével nagy
sikert aratott. Köszöntünk benneteket lengyel elvtársaink,
kollégáink, a lengyel ifjúsági sajtó dolgozói, akik ezekben a
forró napokban is megfeleltetek az ifjúság bizalmának, s akikrychowski,
Ignacy
Loga- j kát választották meg. A titkár nek e nagy siker kivívásában oly hatalmas szerep jutott.
Sowinski, Jerzy Morawski, • s ág tagjai a következők: Jerzy Együttérzésünkről, biztosítson benneteket az a tudat, hogy a
k Albrecht, Edward Gierek, magyar ifjúsági sajtó munkatársai — együtt a néppel — ugyanEdward Ochab, Adam Rapacki
Román Zambroicski és Alek- Wladyslaw Gomulka, Witold '• csak a szocialista demokratizmus teljes megvalósításáért, a
sander Z&wadzki.
Jarosinski, Wiadyslaw Mat-win proletár internacionaíizmus lenini elveiért dolgoznak.
Kommunista üdvözlettel
Ochab
A Központi
ponti Bizotiság első Edward Oc
a Szabad Ifjúság szerkesztősége
k
Wiadyslaw
GomulI
Zambrowski.
Uiw Gomulka, Siafan Jed- \ titkárának

A Szovjet Hadsereg Vörös
Zászló Érdemrenddel kitüntetett AleksZandrov Ének' és
Táncegyüttese — amely nagy
sikerű angliai és jugoszláviai
vendégszereplése után sokáig
emlékezetes művészi élménnyel
gazdagította néhány napon ét j A Lengyel Egyesült Munkása magyar főváros közönségét I párt Központi Bizottságának
is — vasárnap reggel a Nyuga- i VIII. teljes ülése október 21-én
ti pályaudvarról útnak indull i a következőket választotta meg
ba;
\ a politikai bizottság tagjaivá:
: Jozeff Cynmhíewicz,
Wlady
y
,
y

új politikai bizottságát

A Központi Bsaoüság első titkára: Wladyslow Gomulka

Köszönet
Rajk Lászlónétink

A Szabad Nép szerkesztőségének távirata
a Trybuna Ludu szerkesztőségéhez

Varsói különtudósitónk helyzetjelentése

A Hazafias Népfront Kollégiumi Előkészítő Bizottsága a
Kedves Elvtársak!
következő levelet intézte Rajk
A Szabad Nép munkatársai és szerkesztőségének dolgozói,
Lászl ónéhoz:
együttérzéssel és Örömmel figyelik azt a nagyszerű harcot,
„Kedves Elvtársnő!
amelyet a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi BizottságáMély meghatottsággal fogadtuk
nak vezetésével ti és az egész lengyel nép vívtok a szocializteve-lét, amelyben az itjazsáqügyminisztei-töl az ön részére kimus építéséért, a demokratizálásért, hazátok szuverenitásának
utalt 200 000 forintot az újjászererősítéséért,
Lengyelország és a Szovjetunió közti barátságnak,
vezendő kollégiumi mozgalom
a proletár internacionalizmus elvei alapján való megszilárdícéljaira ajánlja fel. Ez a felajánlás — úgy érezzük — méltó a
tásáért. Kívánunk kedves elvtársak további sikereket harcomagyar kommunista mozgalom
vet, hogy a Sztanáar Mlodych,' röl, s a megváltozott pártveze- tokhoz, hazátok és a nemzetközi munkásmozgalom javára.
Varsó, október 22.
meggyilkolt kiváló v*z«tőjének, »
népi kollégiumok egykori nagy
A Szabad Nép szerkesztőségének kollektívája
Varsóban magasracsaptak a az ifjúsági lap szerkesztőségé- tésről. Nem sokkal este tíz óra
barátjának, Rajk Lászlónak emlétízezer fiatal töltötte meg
szenvedélyek, magas politikai ben vasárnap este tíz órakor után
kéhez.
a szerkesztőség előtti utcát,
elkezdett
csengeni
a
telefon
és
Atratör«í<szünk, hoíjy az Ü] Kol- hőfokon folyik az élet, ugyaníégiumok. amelyekre [étrejöttét akkor teljes a nyugalom. Gyű- rövid idő alatt többezren ér- • akik teljes három órán át
A Magyar Űjságírók Országos Szövetségének közgyűlés•az ön által nagylelkűen rendel' lés-gyűlést feövet. az emberek- deklodtek a politikai bizottság
kazésa-e bocsátott összeg truegmegválasztásának eredményei- (Folytatás a hetedik oldalon) előkészítő bizottsága az alábbi táviratot intézte a lengyel újság(jyorsítja, méltóak legyenek fel- ből áradatként tör fel a szó.
adatukhoz: olyan fiatalod neve- lengyel barátaim olyan terméz:
lődjenek bennük, akik _ mint
Lengyel Űjságírók Szövetségének
Ön írja — gépesek lesznek hi- szetesen mondják, hogy négyVarsó
báinkat helyrehozni.
Öt éjszaka nem aludtaik, mintEzzel az Összeggel, mint első ha uzsonnájukról mesélnének,
A magyar újságírók nevében lelkes örömmel üdvözöljük
befizetéssel, létrehozzuk a Ha-de ezen belül a demokratizáa Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottsága VIII. plézafias Népfront Kollégiumi Alapnumának történelmi jelentőségű határozatait. Meg vagyunk
ját, azt $ társadalmi anyag! ala- lás, a leninizmiLs igenlése, a
pot, amely az állami költségve- teljes egység jellemzi a m-un- Összehívják az egyetemi ifjúwg országos parlamentjét győződve róla, hogy ezek a határozatok nemcsak Lengyelország fejlődésében jelentenek hatalmas előrehaladást a szociatésbSjT e célra biztosítandó Ösz- kúsosztályt, az egész népet. A
szetjeket kiegészítve, az új kol-Politechnikai Intézet legutóbbi
A DISZ KözpOiiiti Vezetősé- ; Központi Vezetőség ülésére lista demokrácia megvalósítása irányában, hanem jelentékeny
légiumi mozgalom anyagi segít- gyűlésén — húszezren vettek gének intéző bizottsága' októ- ' megfaívjált a KIMSZ, a Ma-j hozzájárulást a nemzetközi munkásmozgalom további egészséségét fogja szolgálni.
-részt és öt órán át szónokok ber 23-án délután 2 órára Ösz- ' DISZ és a NÉKOSZ volt veze- j ges fejlődéséhez a népek barátságának, a lenini internacionalizmusnak megszilárdításához is. Büszkék vagyunk arra, hogy
szehívta a DISZ Központi Ve- ; tőit.
tucatjai követték egymást.
levében:
zetőségét. Napirendi pont: a
Az intéző bizottság helyesli a lengyel népnek ebben a győzelmében nagy szerepük volt a
dr. Kardos László sk.''
A politikai aktivitásra fényt DISZ helyzete és feladatai. A ! a budapesti munkás- és közép- I lengyel újságíróknak, akik pártosan, forradalmi módon segíiskolás dlákifjüság parlament- í tették és segítik a szocialista demokratizmusért vívott küzdel„
•••«!••«*- . í é n e k megrendezését, é s októ- j met. Fogadják a magyar újságírók forró és testvéri üdvözleim
% b e r 27-ire összehívja az egye- tét, s valamennyiünk kívánságát: vívják továbbra is meg nem
• temi ifjúság országos parla- aíkuvó harcukat a nép igazságáért, a szocializmus ügyéért
A Magyar Ű.iságírók Országos Szövetsége."
mentjét, amelynek fóruma eié
terjeszti az ifjúsági szövetség
újjászervezésére vonatkozó javaslatait.
JUJ,

Lengyel barátaink a demokratizálás
teljes győzelmének útján

ülagyar újságírók üdvözlete a lengyel újságíróknak

Ma ü! össze
a DISZ Központi Vezetősége

IA ZMP Központi Vezetősége és varsói bizottsága

DE IRIGY!
A

Kisterenyei
inács új
készült képünk. A
kislány arca sírásra görbül, fájó
szívvel nézi kispajtása kezében a
finom kalácsot. A
kisfiú azonban rá
se hederít, jóízűen
falatozik tovább.
Az igazsághoz hozzátartozik az is, a
lányka már w.egetie a magáét.

|

VARSÓ

Október 26:
budapesti ifjúmunkások

!
A budapesti Petőfi Kör a hagyományos lengyel—magyar
i barátság érzésétől-eltelve forró szeretettel üdvözli az ország
következetes demokratizálódásáért és a nemzeti poHüka érvényrejuttatásáért eredményesen harcoló lengyel ifjúságot.
A budapesti Petőfi Kör vezetősége

A DISZ budapesti bizottsága pénteken délután 2 órára
(MÉMOSZ-székház. Sztálin tér
L6.) összehívja a budapesti ifjúmunkások parlamentjét, ahol
megtárgyalják az ifjúmunkások helyzetét, és a DISZ Központi Vezetőség javaslatait az
ifjúsági szövetség újjászervezésére vonatkozóan. A DISZ
budapesti bizottsága javasolja,
hogy az üzemek fiataljai válaszszák meg az ifjúmunkás parlament részvevőit.

A Magyar írók Szövetségének
közleménye
Többen azzal fordultak hoz- ' ]íáspártba.n történő eseménye,
zánk, hogy tudomásuk szerint I ket. Az ott kibontakozó törekIrószÖvetEé" felvonulást
;kkel a legmelegebben
szervez egyetértése kifejezé- egyetértünk. Felvonulást, tünséül a lengyelországi esemé- tetést azonban nem szervsznyekkel. Ezzel kapcsolat- •n a | tünk, ilyet neim i- helyeskövetkezőket közöljük:
lünk.
Rendkívül nagy örömmel
A Magyar írók Szövetsége
üdvözöljük a Lengyelországtitkársága és pártszervezete
ban, a Lengyel Egyesült Mun-

JELENTÉSEINK ÁZ EGYETEMEKRŐL

A Petőfi Kör határozata

A Petőfi Kör vezetősége ; Vezetőségéből s visszahívását
a diákszálló jelenlegi vezetősé-[ épületet. Elhatározták, hogyha 1856. október 22-én tartott ve- \ az országgyűlésből és az Elzetőségi ülésén, figyelembe- [ vöki Tanácsból. A Központi
gét, adjanak
hallga- övetelés-iket nem
véve hazánk jelenlegi belyze- j Vezetőség az ország nyugattóknak megfelel kollégiumi tüntetni fognak
tét, felhasználva az elmúlt vi- ; mának megteremtése
érdekéA DISZ és á MEFESZ vezetőinek megbeszélései
tákon elhangzott véleménye- ! b e n lépjen fel a meglevő sztáA
budapesti
Orvosegyetem
Hétfőn 9 órakor az egyetemek és főiskolák DlSZ-szerket és javaslatokat, a követ- J Í M Í ^ és rákosi&ta restaurákezotet határozta:
t ^0$ Cserietekkel
szemben.
vezeteinek képviselői, a szegedi MEFESZ és az egri MEFESZ
diszistátnak felhívása
1. Javasoljuk, hogy a lehető I S. Je s'oljuk Farkas Mihály
vezetői összeültek megvitatni a felsőoktatási intézmények
legrövidebb
időn belül híviák \ .
g
DISZ-szervezeteinek problémáit; Egységesen helyesnek tartotEgyetemünk ifjúsága támo- ' heJyetí egyéni vízsgajelesitke- össze a hazánkban előállt hely- ügyének a szocialista törve'
ták,
hogy szombatra összehívják az egyetemi és főiskolai gatni
zetre való tekintettel pártunk : nyeiségne* megfelelő
nyílt
kívánja mind a többi i zé;t.
országos Aiá-kparlam.eii'tet. Két bizottságot hoztak létre, mely egyetem hallgatóinak követeié-1 6. Megfelelő színvonalú raa- Központi Vezetőségének ülését \ ^rgyalaxat.
előkészíti a parlament elé terjesztendő javaslatokat Az egyik seit,
~
7. Javasóljuk, hogy az elmúlt
•munaz egész magyar ' gyár tankönyvek és jegyzetek Az ülés előkészítésének
bizottság az új egyetemi és főiskolai rétegszervezet program- ifjúság
jogos törekvéseinek kellő időben és mennyiségben, kájúba, vonják be Nagy Imre. időszak helytelennek, szektásnak bizonyult határozatait, elját dolgozza ki, amely politi-kai, társadalmi, egyetemi és ifjú- megvalósítását.
kedvezményes részletfizetés el- ilvtársat.
tartjuk, i sösorban az 1955 márciusi hatá2.
Szükségesnek
Véleményünk szerint sürgős lenében vásárolhatók legyenefe.
sági kérelmeket, követeléseket tartalmaz. A második bizottság
rozatot, az 195:
zmberi iroés
jogos
követeléseink
meg7.
Követeljük
az
Ösztöndíj-1
hogy
a
párt
és
a
kormány
a megalakuló rétegszervezet szervezeti szabályzatát dol1956.
valósításának két alapfeltétele rendszer felülvizsgálásét, ezen j tárja fel nyíltan az ország dal-mi határozatát
gozza ki.
van:
belül a félárva, árva és csa- gazdasági helyzetét,
vtzs0áifa június 30-i> Petőfi Körre vonatA bizottság felhívással fordul a munkás, paraszt és közép1. Meg kell Őrizni az ifjúság ládfenntartó hallgatók ösztön- felül második ötéves tervüiik kozó határozatot a Központi
iskolás ifjúsághoz: alakítsák meg saját rétegszervezetüket. egységét és tömegbázisát, inert dijának 5Ö0,— Ft-oa alsó határ-1 irányelveit és dolgozzon kt ha- Vezetőség vizsgálja jelül, érKövetelik, hogy a rétegszervezetek megalakulása után üljön cs,ak az egységes ifjúsági szö- ban való megállapítását.
ii sajátságainknak megfelelő \ vénytelenítse és vonja le belőle
össze a soronkövetkező DISZ kongresszus, amely válassza meg vetség tud következetesen és
1 a személyi kt
' • •.iákat.
••
'
8. Követeljük a Tudomá- konkrét épitü programot.
az új központi vezetőséget; A bizottság elhatározta, hogy az erőteljesen harcolni hazánk nyos Diákegyesületben dolgozó
8. Tárjuk a széles közvéle3. A Központi
Vezetőség
és
újonnan megválasztott központi vezetőséget és az egységes
fiataljának érdekeiért.! demonstrátorait
díjazásának a 'kormány biztosítsa ninde- mény elé az ügy-nevezett legkéifjúsági kongresszust elismeri legfelsőbb szervének.
2. Szükségesnek tartjuk az! 100—300 Ft közötti megállapí- eszközzel a szocialista demok- nyesebb kérdéseket is. külkeratizmais kibontakozását
Ma j reskedelmi szerződéseink gazAz ifjúsági vezetők leszögezték azt is, hogy a megalakuló Összes DISZ vezetőszervek | tását
tuamr&zágon a népfront va- dasági mérlegét, s az ország
-k tthon
útválasztását
a legaLobba
új rétegszervezet a marxizmus—lemnizmus alapján álió MDP
í«i *ert>vc í T^ia a^ita aial ] uránium készletének hasznost'
Ve
a Központi Vezetőségi" plhe] ezesi
pártvezetést követi, a párt programjót minden eszközzel segíti, tói
" "nitk&'nsztély
jogos politi j í iára vonatkozó terveket.
valamint a DISZ soronk \U ^uigos i r c i
teljes erővel részt vesz a szocializmus sajátos, nemzeti jellegű kező kongresszusának össze kei ,- a T
i -y,? t-t* P neL te c te e '
A szovjet—magyar bavátfelépítésében. A bizottság az egyetemeket értesítette, hogy hívását.
hS£ i A '
1 q további erősítése érdekémilyen arányban válasszák meg küldöttsiket a 27-én összeas-ae na racia l*.trei o a len teg-iiiik még bensöségesebA Budapesti Orvcstudom \ j
5 egyetemi és főiskolai diákparlamentre. Egységesen elfogad- Egyetem általános on o 1 aia
ba kapcsoíntainkat a szovjet
parttal, áliammál és néppel, a
ták, hogy a küldötteket minden egyetemen és főiskolán a hall- na'x DISZ-küldöttértekez e e a jük továbbá a volt Kossuth
te es egyenjogúság lenini elve
gatófc teljes részvételével egyetemi parlamenti üléseken válasz- következő célokat tűzi maga Akadémia spoít- ég kulturáli
alapja n.
Imre elvtárs és a s
0. Kérjük a DISZ Központi
1. Követeljük haladó nem
a der»' * * rrnt. ert
10. Kérjük az Orvos
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4 Me tesitse c a noha Igato
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nojrmajií'ak ren— kat a honvédelmi oktatás és
Az agráregyetemisták vitája
sát határozattá nyilvánítani
munkás- katonai szolgálat alól, valamint i A Budapesti Orvostudományi
dezését
és
az egyetemi ifjúság jelenleg autonómia bevezetését az üze- a férfihallgatók oktatásának és
Forrú hangulatú gyűlés volt | szegedi MEFESZ megbízottja
Egyetem Általános Orvosmegoldatlan problémáit (hon- mekben; 7. A beszolgáltatást kiképzésének felülvizsgálását.
karának DSSZ Küldöítérté- tegnap este Gödöllőn, .LZ Ag- is, akit a hallgatóság lelkes
védelmi oktatás, menza, dJáte- rendszer ÍelüTvizs?
:ii. Ügy j ovációval köszöntött. Lapzár5. A csoportos vizsgarend
otthon. vasúti kedvezmény, egyénileg dolgozó
takor az Agráregyetem fiatalszabad vizsga, külföldi út egyéjainak nagygyűlése még nem
határozott, hogy megmarad-e
nileg is) lehetővé tétele.
is-á-ía \ a DlgZ-ben, vagy csatlakozik
A MEFESZ-szervezeíet az
az egyetemisták új szervezetéegyetemi ifjúság gyűlésen 4—5
hez. A nagygyűlés hangulatáezer fő jelenlétében, egyhanból azonban arra lehet követnyos helyzetbe kerültek reha- Orvostudományi Egyetem hall- itasat, valamint az alaplala- j rtfs, a Szegeden megalakult keztetni, hogy agráregyetem
gúan megalakította.
bilitálását. Legyen nyilvános j gatói is tegnap délután. A vita nul elítélt lűszaki embereit MEFESZ iránt A tanácskozás ták is megalakítják a MEFESZ
Az egyetem ifjúsága a kö- Farkas Mihály tárgyalása. 9. j mindkét egyetemen a késő
meggyorsí- közben megjelent gyűlésen a szervezetüket.
vetkező pontokban foglalta Ösz. A régi címer helyett a Kos- órálvig tartott. Lapzártéig a : rehabilitációjának
fását.
sze politikai követeléseit: 1. az suth címer visszaállítását, márértesítéseket kaptuk ' A jiagy£**ú"!éseliein. a? esveteMDP
Központi Vezetősége cius 15-öt é október 6-ot nyil- következő
a
gyűlésekről:
misiák
pontokba
fogisMák
kn3
ezonnaH összehívása, melyen ánítsák nemzeti
ünneppé
A hallgatók mindkét város- • vetéléseiket és elhatározták, Vasárnap délelőtt az
az időközben alulról megvá- munkaszüneti nappá. 10. j ^
főiskolai DISZ-vezetőség leban
követelik
az
egyetemi
rei
hogy
javaslataikat
eljuttatják
\ pedagógiai Főiskolán megafa- I írlasztott új pártvezetőségek ál- vélemény- és sajtószabadság
mondott, s ezzel a szerveset
«i is szűnt.
tal az új Központi Vezetőség megvalósítását (rádiónál is!) és farmok minél gyorsabb végre- ; minden illetékes szervnek és a kult a Kossuth Kör az eeri fő- meg
iskolások vitafóruma. E^en az
megalakítása. 2. A kormány e r m e k keretében M l ö n napi- hajtását, személyi változásokat! sajtónak Is.
Tizénkét pontjukban a főalakuló
gyűlésen
határozta
el
alakuljon át Nagy Imre elv- I a p o t HZ Ü J MEFESZ-szervezetiskolások
követelik az egyetea kör tagsága, iiogy a főiskolás
Sopronban is megahfah a MEFESZ
társ vezetésével. 3. Gazdasági- nek. a régi káderanyag nyilvámi reformok
végrehajtását,
gj,
hallgatók
követeléseit
12
pontlag és politikailag teljesen,
á m hozatalát és megsemé y
é külkül
hazai és
ba
foglalja
és
csat'ykoA
soproni
egyetem
hallgató'
számban
jelentek
meg.
A
egyenrangú alapon és egymás
p
gy
g
ét
ajd
j a Talpra
p má- 7-ik a MEFESZ-anozgalomhoz. földi utazások szervezését,
belügyeibe való be nem avatsága aeJhatározta,
vasárnap délutáni
órák- !í gyár
Himnusz.
Vasárnap este 6 órára a Kos- titkos káderlap-rendszer felkül
k
Az egyetemi ifjúság egyhan- ban
hogy teljes
után
sor
került
a
követekozás elvén álló m a g y a r lé
suth Kör ifjúsági nagygyűlést számolását, a menzáknak a főszovjet ég magyar—jugoszláv gú lelkesedéssel nyilvánította mértékben csatlakozik a mű-! s*& ismertetésére és me«vi- hirdetett, melyen az ifjúság iskola kezébe adását, valamint
barátság megalakítása. 4. Ál- ki szolidaritását a varsói mun- szaki egyetemisták követeié. ! tatására Ezek nagy vonalak- teljes létszámmal megjelent. A azt, hogy március 15. nemzeti
talános, egyenlő, titkos válasz- kasokkal és fiatalsággal, a len- seihez. Vasárnap este a három tók: 1. Altalános követelések. gyűlésen a Kossufih Kör veze- ünnep, október 6. — nagy vérfüggetlenségi kar: bányász, eraesz. foldmem % A I t a l á n o s egy,etemi
tásokat a Népfrontban tö- gyel nemzeti
tősége felolvasta 12 pontját, tanúink emléknapja —, nemk ö veteos
mörült párloli részvételével,
liallgató! külön-külön élőké- j l%é s e kA_I t a 3l.á nSoproni
vonatkozású amelyet az egész ifjúság Öt órai zeti gyásznap legyen.
szítö gyűléseket tartottak, ahol :j követelések. A pontok megvi- forró hangulatú vita után ma*
pontokba foglalva rögzítették ; tatása körül élénk vita ala- gáévá tett.
Lapzártakor még mindig
A 12 pont megvitatása közkövetelésHiket A hétfő dél- kult ki. A legfontosabb vitaérkeznek
egyetemeinkről
a
előtt rendkívül forró hangú- ' P«it a DISZ-ből való kiválás ben a hallgatóit elhatározták,
hirek, a küldöttségek
az
A Budapesti Orvostudományi j sekben közösen munkálkodni. latban telt el. Már fél három- | és » MEFESZ megalakítása hogy csatlakoznak a MEFESZt
egyetemi ifjúság követeléseiEgyetem orvos és fogorvos j A gyűlés a következő ponmozgalomhoz.
Hétfőn
délután
I
i-olt.
Határozat
született,
határozataifcarának harmadik évfolyama | tokkal foglalkozott, amelyek- kor Özönlött a hallgatóság a amely szerint a soproni a főiskola igazgatója, dr. Né- I vei. A fiatalok
SOTEX-kultúrházba.
ahol , MEFESZ ideiglenes vezetésé. medi Lajos ismertette az ifjúnak, követeléseinek túlnyomó
október 22-én délután rendkí- i nek kidolgozása még tart:
vüli közgyűlést tartott, melyen) Nem szaktárgyak oktstásá- 3-kor ideiglenes intéző bizottigyjívíilés az előkészítő ság előtt állásfoglalását, egyben j részével egyetértünk, azokat
támogatjuk.
De a határozói
megvitattak a szegedi egyete- j nak reformja, — Felvételi ság vezetésével megkezdődött i bizottságot hízta me? Lspzár- tolmácsolta a főiskolai tanácsegyes pontjai (a magyar gazülés véleményét is. A 12 pontmisták
által
létrehozott j vizsgarendszer
megváltozta- a nagygyűlés. Az oktatók nagy i takor a vita még tart.
ban
foglalt
követelésekkel
dasági élet struktuális kérMEFESZ-hez való csatlakozás tása. — Diákszálló és menza
nagyjában és egészében egyetdései, a
külkereskedelem
kérdését. A gyűlés egyhangú- helyzetének megjavítása. —
ért a főiskola tanári kara. Isproblémái stb.) csupán vitalag elfogadta a csatlakozást és Ösztöndíj rendezése. — Káder- A Közgazdasági Egyetem gyűlése
mertette Némedi elvtárs azoal-apvl szolgálhatnak. E ícérannak
kihangsúlyozásával, lapok nyilvánosságrahozatala.
Hétfőn
düJuíán
3
órakor
kez|
zotisága.
Ug^-'anerről
a
támogakat a reformterveket is, ame- í déseket, amelyeket a- komhogy az önálló egyetemi KZÖ- — Tan- és szakkönyvek kedvetsée nem kíván szembehe- vezményes áron való Juttatása. dödött a Közgazdasági Egyetem í tásról biztosította az egyetem lyek november 1-én már éietbe \ munista sajtószabadság elvet
páríun'k
lyezkedni a munkás- és pa- — Egyetemi autonómia. — hallgatóinak diákgyűlése, ame-1 ifjúságát Fogarasi Béla élv lépnek. Ugyanezen a gyű •sen ! alapján közlünk,
lyen
több
mint
ezerkétszázán
)
tás.
az
egyetem
rektora
is,
ató
a MEFESZ előkészítő bizottság | Központi Vezetősége, országrssztiiatalokkal. hanem azok- Fakultatív előadáslátogatás. —
""
volt. ügyvezető titkára felolvasta a j gyűlésünk minden bizonnyal
kal együtt kíván harcolni a Egyetemi felsÖ vezetőségnek vettek részt. A megnyitó sza- a gyűlés egyik felszólalója
vak
utón
ismertették
a
nagyA
hozzászólások
nyomán
a
szegedi
pedagógiai
főiskolások
j
egész
népünkkel
együtt
megközös célokért, a szocialista professzorok által va!6 titkos
felhívás-tervezetét. tervezet több követeléssel bő- levelét, amelyet a hallgatók vi- j vitatja majd.
éoítőmunka sikeréért. A tag- választása. — Tanulmányi osz- gyűlés
:ly 22 pontban foglalta ösz- vült. Ilyen például, hogy vizs- haros lelkesedéssel fogadtak. A I
gyűlés
21 tagú ideiglenes tály átszervezése. — Március
szervező bizottságot választott, 15 nemzeti ünneppé va'ó nyil- sze az egyetemisták követelé- gálják felül a begyűjtés és |
amely a következő általános vánítása. Farkas Mihály peré- seit. A követelésekben szerepe] adózás eddigi rendszerét, vala- I
többek között, hogy vezető köz- mint. hogy Magyarországon tö- |
elvi célkitűzés^ határozta el:
nek nyílt tárgyalása.
az eddigi mély röljék el a halálbüntetést.
I
Mi, az Orvostudományi Egye. I Budapesti Orvostudományi i gazdászaink
hallgatás helyett oi&oió módon
tem orvos és fogorvos karának]
Egyetem III. évfolyama.
w£*h részt m^i^i
ké
harmadéves tanulói elhatároz- \
v^goldásában.'Faly- j
S^Xwá^X^ímTZ'
tuk. hogy csatlakozunk a sze- i
v«!ésí alapeivck
A kollégium! mozgalom elő- i«wepe(: a>
gedi egyetemisták határozata-] Ezenkívül rendkívüli gyűlést -:-;-- • onállot f lbel^ 7 f l 7 Oést kulpoli, eayetem
MEFESZ szervezetét.
nvilvá
készítő bizottsága az alábbi | ^ t é s e ; e»" -v«zési kétdéstk
hoz. amelyen úí egyetemi if- j tartottak tegnap este a Buda- \ tAat. Kéri
a
tervezet,
nyiha[unkaszüneti napnak j A MEFESZ-szervezet meg- közleményt küldte szerkesztő- j lesztésének üti mozgalom klfejjúsági szervezetet {MEFESZ) | Desti Orvostudományi Egyetem ; ""ítsak
,]<3kéílítő
1
4. Javaslatot
te ti
bizottság
* kollégiumi
szervező
"-"rottMg hivatali dolgozóira.
Á néhány héttel ezelőtt
s\
felszólalt és elmon- íasztott
kollégiumi mozga]ma«
55 jjaa v slatot
a s t tett
et az országos
a DISZ nem képviselte meg- vezetői is részt vettek, kifelhívásához.
A
diákgvűlés
kö-:
dotta:
üdvözli
a
MEFESZ
megá
k
ó
előkészítő
bizottság
befejezte
]
kollégista
találkozónak
november
felelően egyetemi ifjúságunk mondía. hogy minden erővel
I^
• P^mentben történd
célkitűzéseit (kivéve a doktori támogatja a műegyetemisták, a vetelte továbbá Nagy Imre elv. alakítását és egyben reméli, munkáiét. Előkészítette:
visszahelyezését a legfel-, hogy ez vem jelent szakadást
1. * 1
_
cím visszaszerzését).
közgazdászok és a föbbi egyeh S S t S b e t eteléseit.!
e l é s e i t . ! sőbb vezetésbe. . követeli, hogy «, munkás és értelmiségi ifjú- gos Kollégiumi Pártfogó Testület* lom indulási feltételei kialakultak.
Szervezetünk esvütt fos műlték hhosv
i ü ő '•Farkas
'ag kb'zött
kozott
iess-ürgőFarkas Mihály
Mihályés és t á jtaáij na ianka; ság
m*$alat<ítását.
j
ködni a DISZ KV-vei minden Követelték,
g KV mz
olyan kérdésben, amely az sebben T teremísene rendet a | társye.lasa legyen nyilvános.
~ 2. Pályáztot hirdetett a Haza- j
t!iákszíl óban, melyben ember- \\
ecívetemi ifíúság üavét szolA felhívás-tervezet tartalmaz- áfias
Hépfcont
Orszáqos
Tanácsa
1
l
ál
K
|
gálja. Törekedni foszunk a
követeléseket. — mini ' z a azt is, hogy amennyiben ; l t | l l J a v a s j a t o ( készített az új i
ifjúságot érdeklő térdé- 1 telén
telíék.állapotok
hogy azonnal
váltsák
le •
támogatja
az egyetem
i
vannak.
Köve-1
erre
a felhívás
rámutatpártbir
— i követeléseiket
nem teljesítik, koiíéqíumi mozgalom nevelési !
egyetemi hallgatók diák- i tanácsa számára. A Javaslatban i

Ftries haüreatsk az egyeteisi iijáságrél

fo Építőipari és Közlekedési Egyetem gyűlése
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Az egriek 12 pontja

A harmadéves orvosok a MEFESZ-t választották

munkáját a
mozgalom előkészítő bizottsága

A demokratizálás az egyetlen ú t amely a szocializmus saját
viszonyaink közötti legjobb formájának felépítéséhez vezet
Wladislaw Gomulka beszéde a LEMP Központi Bizottságának VIII. ülésén
WUtdi&tav} Gomulka, a Len- j A VII. ülés határozataival Ismeretes előttünk az a ve- szonylatban levonja a Bernek- j te a munkásosztály ezt a lé- egész közvéleményt. Az embelolatlamil. Szem- rek kezdtek felegyenesedni. Az
gyei Egyesült Munkáspárt kapcsolatos fenntartásaim gaz- szély, hogy a belföldi piacom venciát azokról az emberekKözponti Bizotteágának — az- dasági és politikai kérdésekre levő árumennyiség nincs ossz- ről, akik e helyzetért felelő- mel látható, hogy túlfeszítet- elnémult és szabadságától megtük a húrt és a húrt sohasem fosztott elmék kezdtek kijóóta első titkárrá választott — vonatlioznaík. £ fenntartások hangban a pénzmennyiséggel, sek.
zanodni a képmutatás és a hatagja, a LEMP VIII. teljes ülé. í érintik mind az értékelés fentéBeszélnek-e
minderről
a | A népgazdaság mezögazda- lehet büntetlenül túlfeszíteni.
mérgező lidércnyomáBén, október 20-án, nagy beszé- riumát, mindpedig az embe- VII. plén-um határozatai? Nem ] sági területén, amelynek a A poznani munkások nem a zugság
Az alkotó, élő szó kezdte
det mondott
Lengyelország veknek ebből az értélielésből beszélnek. Természetesen nem VII. plénumon elhangzott érté- népi Lengyelország ellen, nem sából.
azokat az üres szaidőszerű politikai és gazdasági származó felelősségét az elkö- az a legfontosabb, hogy a hatá- kelése ugyancsak fenntartáso- a szocializmus ellen tltakoz- kiszorítani
vakat, amelyek korábban uralkérdéseiröL Az alábbiakban vetett hibakért és ferditése- rozatok enyhítik a múltról kat
«.->• vált
• •—•*ki— belőlem.
»™... szintén tak, amikor kimentek az ut- kodtak a párt és a közélet szóismertetjük Gomulka elvtárs kért.
látunk, cára. Tiltako^ak a társadalmi noki emelvényein, valamint a
adott értéltelést. Az a lényeges, olyan
jelenségeket
rendszerünkben elharapózott sajtó hasábjain. Olykor hamis
tervek amelyek fölött minden felelősA VII. ülés határozatai szól- hogy az elkövetkező
hibáit ellen, amelyeket ők is
Amükor hét esztendővel ez- nak a hatéves terv eredmé- helyes kidolgozásához elenged- séget érző embernek mélyen fájdalommal éreztek, tiltakoz- •hang is felhangzott. De nem ez
előtt a LEMP Központi Bizott- nyeiről és hibáiról. A hatéves hetetlenül szükséges az ilyen el kell gondolkodnia és le kell tak a szocializmus, az 6 eszmé- a hang mutatta az irányt Szégazdasági
elemzés.
Soha
nem
vonnia belőle a megfelelő kö- jük alaovetö elveinek eltorzí- les hullámként áradt a múlt
ságának novemberi ülésén be- terv fő eredményeként —
bírálata, az erőszak, a torzítátsüéltein, úgy látszott, hogy amely el kell. hogy fedje az szabad elhallgatni olyan ténye- vetikeztetéseket. 1949-től kezd- tása ellen;
sok és a hibák bírálata, amely
említettek. ve, vagyis a hatéves tervben
utoljára szólok a központi bi- összes többit — a határozatok ket, -mint a fent
Politikailag igen naiv volt nem kímélte az élet egyetlen
iparunk, különösen a nehéz- i Világosan meg kell monda^
párt
koHektivizálási ka:
az az ügyetlen kísérlet, hogy a területét sem. Mindenütt, minkapacitásának | nwtik magunknak, hegy a rossz l á t k e 2 d e t t a me2 ögazdaság- fájdalmas poznani tragédiát denekelőtt az üzemi párttagellenére, hogy azóta ipar temetési
növekedésére mutatnak gazdaságpolitikáért az egész !
úgy tűntessék fel, mint impe- gyűléseken és a dolgozók gyűcsupán hét év telt el, és nyolc nagy
rá. Távol állok attól, hogy leki- népnek és elsősorban a mun- ban.
rialista, ügynökök és provoká- lésein követelték azoknak a
esztendő az augusztusi ülés csinyeljem
bármely kásosztálynak kell megfizetnie. p a rasztgazd a: gok mintegy hat torok müvét. Ügynökök és forrásoknak felderítését, ameóta, amelyen a párt politikájá- eredményét.országun'k
százalékát egyesítő, körülbelül
Mindnyájunkat,
A
párt_
központi
bizottsága
mindenütt lehet- lyekből a baj fakadt, követelban éles fordulat követikezett, valamint az egész népet is ör10 000
földművesszövetkezet provtíkátorők
nek. De soha és seftolsem ha- ték azoknak az embereknek
be, ezek az évek zárt történel- vendezteti ipari termelésünk íszomt nem szánta rá magát
arra, hogy legalább pártvitározhatják meg Ök a mun- felelősségrevonását, akik legmi szakaszt jelentened Mély- növekedése
és
fejlődése.
Nincs
kásosztály magatartását.
Ha főképpen felelősek a gazdasági
ségesen hiszem, hogy ez az idő- alapom arra. hogy vitába száll| ügynökök és provokátorok tet- és politikai élet eltorzulásáért.
Bzak
visszavonhatatlanul a jak az ipari termelés növekeEgészséges, belterjes mezőgazdaságot!
Mindenekelőtt azt követelték
í
tekre
indíthatnák
a
munkásmúlté.
désének felsorolt mutatószáA mi körülményeink között, j ülésén hozott határozatoknak a osztályt, akkor a népi Len-. a dolgozók, hogy mondják meg
rossz volt ef-ekben
maival. Elfogadom azokat a ugyanúgy, mint minden olyan mezőgazdasági politikára vo- j gyelország ellenségeinek, a nekik a teljes igazságot, minszociatizmus
ellenségeinek denféle csűrés-csavarás és széévek-ben; Az <
'ökség, ame- valóságnak
megfelelőknek.
amelynek nincs túl natkozó részét illetően, amely sokkal könnyebb dolguk vól- pitgetés nélkül.
lyet ez az időszak a pártnak, Vannak azonban egyes „azon- országban,
földje, o mezőgazdasági po- politikát a Központi Bizottság
a •munkásosztálynak és a nép- banok", amelyek arra ^késztet- sok
V.
teljes
ülése
dolgozta
ki.
Ha
litikában
^kifejezésre
keU
jutnia
A XX. kongresszus után előna,
könnyűszerrel
elérhetnéd
neli hagyott, az élet egyes te- nek, hogy felülvizsgáljuk az anntík az állhatatos törekvés- megvizsgáljuk tényleges gazda- céljaikat. A tény viszont
a állott helyzetben, amikor gyorrületein több mint aggasztó.
elmúlt hatéves időszakban el- nek, hogy belterjessé tegyék a sági helyzetünket, más olyan hogy ez nem igaz.
san és következetesen kellett
volna cselekedni,
Volt egy idő Lengyelország volna
A központi bizottság VII. ért gazdasági vívtnúnyainlc ér- mezőgazdasági termelést. Len- jelenségekre is bukkanunk,
c e , levonni a kögyelország csak úgy tudja Ba- amelyek mély aggodalomra ad- ban, amikor a szocializmus
li
l vetkeztetéséket a múltból, beelülése két és fél hónappal ezelőtt megjelölte az elmúlt időNézzük meg a hatéves terv ját erőforrásaiból ellátni la- nak okot. A Ihatéves terv, végre- lenségei, sokszor külföldi, csületesen, nyíltszívűen a töszak pozitív és negatív voná- eredményeit a szempárban. kosságát élelmiszerrel, ha eme- hajtásónál azt a gyakorlatot nem lengyel érdekeket szol- megek közé menni, tudomáirányítása sukra hozni a teljes igazságot
sait, kijelölte a jövendő cselek- 1949-ben, vagyis a hároméves li a terméseredményeket, emeli j követtük, hogy bizonyos kivá- gáló központok
lasztott xektorokra. maximális alatt, valóban széleskörű föld- a gazdasági helyzetről, a polivés irányelveit. Azon az ülé- terv utolsó évében, a szénki- az egy hektár földre eső mező- '•
tikai élet torzulásának okairól
alatti
szervezettel
rendelkezgazdasági
termelést.
beruházásokat
összpontosítotsen kívánságom, ellenére sem termelés meghaladta a 74 milNézzük meg, hogyan alakul tunk, tekintet nélkül a gazda- tek. Ebben az időben a népi és forrásairól, a párt vezetősélió tonnát. 1955-ben, vagyis a
vehettem részt.
kormányát ge nem tudott gyorsan konkrét
hatéves terv utoleó évében, az össztermelés értéke változat- sági élet más területeire. Pedig Lengyelország
kéi
nalat kidolgozni.
önök közül sokan beszéltek 94,5 millió tonna szenet hoz- lan árakban, kifejezve, egy a nemzetgazdaság egy szerves
i a né8zon az ülésen rólam is, vizs- tak felszínre. A számokból az hektár földre vonatkoztatva egészet képez. Nem lehet a
gálták a pártmunkába való tűnik ki, hogy a termelés több mezőgazdaságunk valamennyi gazdaság bizonyos ágait túl- kezett. Ebben a harcban pár1
visszatérésem lehetőségét és mint húszmillió tonnával emel- szektorában, vagyis i egyéni zott előnyben részesíteni más tunk tagjainak, katonáinak és ponti bizottság
szükségességét. Ezt az ülésen kedett, amit valóban komoly gazdaságokban, a földműves- ágak rovására, mert a helyes közalkalmazottainak százai és Összehívását.
Annak
idején
szememre vehozott határozatdkkal kapcso- eredménynek kellene tekinteni, szövetkezetekben és az állami arányok eltorzulásai árt a gaz- ezrei estek el. Ezeknek a zord
többek között azt, hogy
latos álláspontomtól tették füg. ha ez a növekedés a szénipar gazdaságoikban.
dasági élet egészének. Eddigi időknek nyomai még a mai tették
az
a
magatartás,
amelyet kügővé. Ezért kötelességemnek termelési kapacitásának- növeAz os62.es adatok 1955-re vo- szervezési és igazgatási gya- napig s e m tűntek el teljesen lönböző kérdésekben tanúsítartom, hogy elmondjam önök- kedése lenne. Amint a statisz- natkoznak.
egyéni gazdasá- korlatunk eredménye az volt, az emberi szívekből és érzel- tottam, a munkásosztállyal
nek nézetemet ezekről a ha- tikai adatok mutatják, bá- gok rendeJAz
mekből.
Ezek
voltak
a
népi
hogy
még
a
kiváltságos
szekkezesében volt a
a
szemben tanúsított bizalmattározatokról, elmondjam, ho- nyászok 1955-ban 92 634 000
túl78,8, a jövedel- torokban sem tudtuk a kitű- Lengyelország megépítésének lanságomból ered. Ez nem
gyan látom a mai valóságot és órát dolgoztak, ami az összes földterületek
elosztó szövetkezetek zött időben végrehajtani az e!ső évei. De azokban a na- igaz. Soha sem vesztettem el
hogy véleményem szerint ho- mu-nJaórák 15,5 százaléka. müket
pokban,
amelyek
oly
sok
nelöirányzott
feladatokat,
hogy
hitemet a munkásosztály belágyan kell kialakítani a jövőt. Szénre átszámítva ez azt jelen- rendelkezésében a földterületek 8,6, az állami gazdaságok ezekben a szektorokban óriási hézség elé állították a népi tásában, bölcsességében, önA VII. ülés határozatait ille- ti, hogy mintegy 14,6 millió rendelkezésében pedig a 3 gaz- anyagi értékeket pazaroltunk kormányt, semmiféle ügynök megtagadásában és forradalmi
és
semmiféle
földalatti
szertonna
szenet
bányásztak
ki
túltően van néhány fenntartásom.
dasági típus összes földterüle- el- és
- -hogy nem teremtettünk vezet nem volt képes arra, magatartásában. A munkásE fenntartások a múlt és a
, teinek 12,6
, százaléka.
a a . E gazdagazda olyan körülményeket, amelyek hogy a kedvező körülmények osztálynak ezekben az értépárt mezőgazdasági politikája
Vizsgáljuk meg ezután ho- \ £ á g o k ö s s z e s termelését 100 lehetővé tették volna az ezelőtt ellenére is rést törjön a mun- keiben ma is hiszek. Meg vaértékelésére vonatkoznak.
gyan alakult ebben az időszak-1 százaléknak
véve, a kép a kö- tudatosan korlátozott szekto- kásosztály soraiba, hogy poli- gyok győződve arról, hogy a
az e g gy yé én ni i
munkások nem. léptek
Minden egyéb tekintetben ban
^ ^
ban a munka
k termelékenysége
t l elékenysége
é k é
Baatos*** rokban mutatkozó hiányok tikailag behatoljon a munkás- poznani
oo
volna sztrájkba, nem tüntethelyeseknek tartom e határob
1949-ben az ff ee ll ee ss ee 83,9
széniparban.
83,9 szá
százalék, a me- megszüntetését.
osztály egyetlen rétegébe is. j tek
volna az utcán, nem akadNem
állunk
sokkal
jobban
a
zatokat, a cselekvés helyes egész kollektíva egy munkásra ! ff*f***Kl
tennelfczövetkezeMert
a
munkásosztály
nem
irányát látom bennük. Ezek a eső eaénkiterm-lése 1328 kilo-1 í?'-1. { e r r " e I e ^ , beleértve a ház- közszolgáltatások, az üdülök és lehetne a nemzet vezető és '• tok volna köztük olyanok, akik
vettek kezükbe,
.
határozatok megvalósításuk so- gramm volt. 1955-ben 1163 ki- | r " 1 gazdaságok
gazdasagok termelését
— szanatóriumok terén sem.
leghaladóbb része, ha a redk- fegyvereiket
ha a párt, azaz a párt vezetőrán pontosabb megfogalmazás- logrammrí
12.4 száza- 7,7 százalék, és a 3 állami gazIsmét hangsúlyozni kívá- • dós erők támaszt találhatnára és kiegészítésre szorulnak. lékkal csökkent. Ha összevet- daságok termelése a mezőgaz- nom, távol áíl tőlem, hogy le- I nak soraiban, ügynökök és sége az egész igazsággal eléE határozatokban nem vettek jük földalatt dolgozókra át- dasági munkások gazdaságai- kicsinyeljem a haté\res terv ' provokátorok vagy reakciós jük állt volna. Huzavona néls
nak termelésével együtt 8,4 eredményeit. Ezeknek az ered- elemek sohasem lehettek a kül el kellett volna ismerni a
tekintetbe egyes, a inai nap
szérJi'termelést, akszempontjából nagyjelentőségű számított
ményeknek értékelését azon- munkásosztály ösztönzői, most munkások jogos követeléseit,
időszakban az ...;t wnneJes erteké egy hektá: ban a tényleges helvzetre kell sem azok és nem is lesznek meg kellett volna mondani
problémákat. Ezek közül néhá- itor ebben ,
azt. ami lehetséges,
nyat már ma meg lehet olda- egy munkanapra eső csökke- főidre átszámítva, a következő alapítani, vagyis abból a gaz- soha,
amit : ia nem lehet megvalóni, mert erre megértek, mások- nés 7,7 százalék. 1938-hoz vidasági helyzetből kiindulva
A poznani tragédiának, az
kal várni lehet, amíg megér- szonyítva pedig — ez az év,
odoknal — 621,1 zloty, a kell szemlélni őket, amely az egész munkásosztály mélysé- sítani. Meg kellett volna mona tegnapi és a mai igaznek a gondolatokban és feltéte- igaz, különböző okodnál fogva szövetkezetekben 517,3
7,3 zloty, az ötéves
ítéves terv kiindulópontja volt ges elégedetlenségének okai dani
Az igazság elől nem legg dk áb a n — 393.7 Az ötéves terv indulását pg
lekben. A legfontosabb kérdés- nem lehet összehasonlító is- állllami ggazdaságokban
pedig bennünk, a párt vezetőségé- ságot.
het elmenekülni.
loty változatlan
változatl
árakban
ákb
ki
ki- igen
i
h é é k kísérik.
kíéik
nek nem azt kell tartani, hogy mérv, de illusztrálja a szén- zloty,
nagy nehézségek
ben, a kormányban vannak.
fejezve. Hymódon
A párt vezetősége ettől visz.
határozatokat hoztak és hogy
egyéni
Mindnyájunknak
szembe
kell
Éveken
keresztül
forró
anyag
Egyesek attól féltek,
azokat helyeslik, hanem azt, bányák jelenlegi helyzetét —, gazdaságok és i
vet kezeteli néznünk azzal a problémával, gyűlt Össze. A hatéves gazda- szariadt.
az egész kollektíva egy mun- között a különbség 16,7
száza- hogy mikéooen «vőzhatjüfe le sági terv, amelyet a múltban hogy felelősségre vonják 5ket
következményeiéri.
hogy a határozatok ' alóra
kanapjára eső szénkitermelés lék, az egvéni gazdaságok
,_.. ,és „ ezeket a nehézségeket, mit
váljanak.
' 1953-ig 36 százalékkal csökkent. állami gazdaságok között 37.7 I tegyünk, mihez fogjunk annak
százalék, mindkét esetben az \\ érdekében,, hogy
gy olyan
oyan úton
úton nagyarányú emelésének újabb j éreztek a kényelmes bársonyh l d j k tovább,
t á b b amely egy- szakaszát, nem váltotta be a [ székhez, mint a munkásoszhaladjunk
„ 'félti gazdaságok javára
Büntetésreméitó korlátoltság
Gomulka ezután felsorolta a re könnyebbé válik? Nagyon dolgozó tömegek hozzáfűzött tályhoz, amelynek révén ezt a
a gazdaságpolitikában
szövetkezeteknek juttatott ál- sok mindent Vtell megváltoztat- reményét. Nem sikerült az a bársonyszéket elfoglalják. Melami támogatás formáit, majd ni eddigi gyakorlatunkban ah- szám-zsonglőrösködés. amely gint mások — és ezek voltak
A szempárban a gazdaságpo- sági nehéz ;ekkel
hoz, hogy elérjük ezt a célt. E
számban -— féltek
levonta a következtetést:
hogy a hatéves legnagyobb
litikát valamiféle büntetésre- szemben.
nagy nehézségek legyőzésének kimutatta,
hogy a munkásosztály
Ez a rövid vázlata a mező- kulcsa a munkásosztály kezé- tervben 27 százalékkal emel- attól;
méitó korlátoltság jellemezte.
Az ipar bővítésére hatalmas
nem érti meg annak az igazt
e
r
n
ö
s
2
Ö
v
e
t
k
e
Rendszeresítették a vasárnapi beruházási hiteleket v.ttünk £ 5 ? * ^ .
fI .
^- I ben van. Minden, a mai nap
ságnak a legmélyebb lényegét,
munkát, ami aláásta a bányá- fel, amikor viszont elérkezett tek _ gazdasági kepének. Szo- éppen úgy, mint a jövő kilátá- még ingerültebbé tette az em- amelyet képviselőitől követel,
szok egészségét és
erejét, az első törlesztési időpont, tart- rnoru ez a kep. A nagy befek- ! sa, sz ő magatartás:'n múlik berekét. Szakítani kellett a hogy nem érti meg, hogyan
rossz
statisztikusok
állásugyanakkor
megnehezítette hatatlan csődben voltunk. A \ tetések
ellenére,
magatartása
,_.
. , kisebbek
, * ' " ' "vol' j lA" 'munkásosztály
"—*
kell felfogni a megtörtént hiazt, hogy a bányáfe berende- hitelezőktől halasztást tellett | J * ° £ «™dme«i/«fe
tyek és
viszont a párt politikájától j pontjával.
és nagyobnagyob- \j viszont
bák, elhajlások és provokációk
zését kellő módon karbantart- leérnünk. Ugyanakkor gépektermelési Költségek, j fügs. amelyet a párt \ -^ősé- ! Az SZKP XX. kongresszusa okait és forrásait. A párt közi
fordulat
Ösztönzője
volt
az
orsák. Rendszerré vált egyesei- ben és berendezésekben nyúj" ge dolgoz ki. függ attól, hogy
említem a probléma poliponti apparátusában és rajta
nyákban a katonák és fegyen- tott hitelek jelentős részét tikai vonatkozásait.
a kormánv c a legmagasabb ! szag politikai életében. Az kívül messzemenően megmucek foglalkoztatása. Nem sta- mindmáig nem alkalmaztuk a
Az előbb felsorolt okok állami
k milyen hozzá- | egészséges, éltető áramlat moz- ]tatkozott a munkásosztályban
bilizálták a bányászegyüttese- termelésben és ezek alkalmazá- miatt vannak fenntartásaim a értess, ;1 k< rmányozzák az or- í gáaba hozta a párttagok törne- való hit megrendülése.
] geit, a munkásosztályt, az
ket, amelyekben évről-óvre
még hosszú éveken át Központi Bizottság VII. teljes szagot.
igen komoly hullámzás volt. sára
kerül sor, egy részét viszAz ilyen politika szükségkép' nem
elveszettnek
Ki Iceil cserélni szocializmusunk modelljében
pen oda, vezetett, hogy veszély szavonhatatlanul
Poznon nem imperialista provokáció,
fenyegett-e a szénkitermelési kell tekinteni.
az összes rossz részeket
Az ötéves tervben a fizetési
hanem a hibák elleni tiltakozás
terv teljesítését, olyan állapéiba kerültek a bányáik, amilyen- mérleg komoly deficittel zárul
kormányzásához #égeket, amelyeket e bizalom
•nunkásoszlűly nemrégen ; Térjetek visszt
a hiteltörlesztési haladék elleröl a rossz • sz kell, hogy i munkásosztály előlege tőivel szembe:1 vállalben ma vannak.
nére, annak ellenére, hogy a fájdalmas leckéi adott
útról!
dolgozó tömegek megbízelveszítjük
A munkásosztály sohasem zanak azokban a képviselőik- késos2tá!y bizalmának hitelét.
Aitelában. a hatéves terv következő ötéves tervre ha- vezetőségének és a kormánybefejezése után, amelynek az lasatottuk azon összegek felé- nak. A poznani munkások, folyamodott meggondolatlanul ben, akik az államhatalom
nek törlesztését, amelyeket eb- amikor a sztrájk fegyveréhez a sztrájkhoz, mint a jogaiért élén állnak. Ez a dolgozó tö- 'Folytatás a negyedik Idaion}
előirányzatok szí
kellett volna emelnie a mun- oen az Ötéves tervben kellett nyúltak és azon a véres jú- vívott harc eszközéhez. Külö- megek nevében gyakorolt haerkölcsi alapja. A biza
kásűsztály és az egész nép élet- beruházni. Ilyen körülmények niusi csütörtö'-"n tüntetve az nösen most, a népi Lengyel- talom
országban, arpr'^et az ő nevé- lomnak ezt a hitelét csak úgy
színvonalát jelenleg, az új öt- között igen kérdésessé vált a utcákra vonultak, félreérthe- ben
lehet
állandóan
megújítani, ha
és
az
összes
r'-^fozök
nei
kiáltották,
hogv
1956. október 23.
; terv els-ő évében napról- nemrég kidolgozóit ötéves terv\ tétlen h:
„Elég! így nem folyhat tovább! i vében kormányoznak, nem tet- teljesítjük azokat a kötelezette
napra fokozódó komoly gazda- | realitása.

Wladislaw

ka beszéde a LE3IP Központi Bizottságának VIII. ülésén

(Folytatás a harmadik oldatról) \ életszínvonalának emelését, e kifizetésének problémája; Azon J szerepe akkor majd megváltó- J tatás nem lehet rendszer és j laszt a szocializmus felépitéíelíog- a véleményen vagyok, hogy zik."
pillanatban semmi kézzelfognem lehett rendünk gazdasági sebez és a szocializmus modellelvesztettük a hatalom gyaé
lem tudok mondani. Ez miként nem szabad könnyei
Ez a nagy társadalmi elgon- jellemzőfe. A kötelező beszol- jenek megteremtéséhez vezető
korlásának erkölcsi
alapját.
ísorban két feltété- ! hiteleket nyitni, ugyan úgy dolás, a falu termelési viszo- gáltatás inkább a liáborús idö- utak problémája tartalmazza;
l
Leüiet az országot ilyen körül- len múlik: először is az ipar, nem lehet elajándékozni
sza km jellemző jelenség. A köAmi a szocializmusban válmények között is kormányoz- s az egész nemzetgazdaság állam pénzét még hitel formá- nyainak átalakítása nemcsak telező beszolgáltatás megszűntozatlan — az az ember ember
az állam segítségét követeli
ni, de ez a kormányzás csak igazgatási rendszerének, töké- jában sem.
meg. Nagy propaganda és fel- tetésének perspektívája senkit által való kizsákmányolásának
rossz lehet, mert csak a bürok- letesítésén; másodszor, a munA FALUSI TERMELÖSZÖ- világosító munkát is követel, sem menthet fel az állammal megszüntetése. Az e cél eléré;
,
ráciára, a törvényesség meg- k
é é é
ő
termelékenységének nőve- VETKEZETEK szániára csak hogy népszerűvé tegyük a szö- szemben fennálló adott kötele- séhez vezető utak különbözőek
sértésére, az erőszakra támasz- ka
kedésén, a termelési költségek
következő feltételek mellett vetkezeti gazdálkodás fontos- zettségei alól. A kötelező be- lehetnek és különbözőkké is teViodhat Ilyen körülmények köleszorításán.
látok fejlődési perspektívát:
ságát. A szövetkezetek, terem- szolgáltatás az adónak termé- szik őket az időből és a helyzött a proletárdiktatúra, mint
Az ipari igazgatás megvál1. A termelőszövetkezetekbe téséhez alkotó és haladó gon- szetbeni formája. Adókat pedig ből adódó eltérő körülmények;
a munkásosztály és a dolgozó
toztatásának problémája mély a belépés önkéntes. Ez azt jetömegek legszélesebb demokdolkodásra van szükség, amely nemcsak a mi országunkban, Ezért különbözőek lehetnek a
szerkezeti
kérdéseket érint. lenti, hogy kizárt nemcsak a
hanem a világon mindenütt szocializmus megvalósítási forráciájának formája, elveszti
Pontosan itt van arról szó, fenyegetés, vagy a püzihikai nem monopóliuma egy párt- kell fizetni.
lényeges tartalmát.
mái is, lehetnek olyanok, mint
ak és egy embernek sem. A
íogy meg kell javítani szocia- kényszer, hanem a gazdasági
Előfordulhat, hogy munkás- lizmusunk modelljét. Az autoA kormánynak harcolnia kell amelyek között megvalósult a
zövetkezeti gazdálkodás maés
létrejött
osztály
megvonja
bizalmát nóm üzemi munkásbizottságok kényszer is. A megadóztatás gasabb sz
és harcolni fog a hatatommal Szovjetunióban
onalra
való
emeúgy, ahogy ezt megfigyelhetjük
egyes személyektől. Ez telje- problémája, amelyről most a és a kötelező beszolgáltatás
lésében, a szövetkezés legjobb való mindennemű visszaélés
sen rendjénvaló. Az is teljesen munkahelyeken éppen úgy vi- szintén kényszerítő eszköz leellen, a törvények megszegése Jugoszláviában, de létrejöhet
formáinak
megtalálásában
és
rendiénvaló, hogy ezek a sze- tatkoznak, mint a párt és az
ellen,
gondoskodnia kell és más módon is. Csakis a szo2. A szövetkezetet maguk a ! alkalmazásában nagy versenymélyek otthagyják állásukat. állam különféle szerveiben, légondoskodni fog arról, hogy cializmust építő különböző or- igazgatják.
—
- - j-tér nyílik a mi pártunk és a
Ahhoz, hogy megváltoztassuk nyegében ugyanarra vonatko- tagok
A- szüv«fcketapasztalatainak
és
az
államhatalom
egyetlen szágok
z e í n e m m á s
parasztpárt
között,
valamint
é
l
k
tí
á
eletünknek minden negatív z i k M n i t a termelésről
* " " " * onigazgataléől és
é az ! s
polgárnak, egyetlen parasztnak eredményeinek útján teremt^ íermeiési mindazok között, akik a szovonását,
hogy
felemeljük | életszínvonalról
mondottam. ! "
mezőgazdasági
hető meg a szocializmusnak az
se okozzon bajt, de ugyani
=
gazdaságunkat abból az álla- j V e s z e i y e s dolog lenne egész vállalat. A vezetőséget a ta- ciálista rendszer megerősítése, meg kell követelnie a po-lgá- adott feltételek között legjobb
teljesen
korlátozatlan a szociális igazság rendszere
potbol, amelyben most van, ] gazdasági gépezetünket új útra gok
roktól az állammá] szemben
ahhoz nem elég csak leváltani l kormányozni,
anélkül, hogy akaratuknak megfelelően vá- j mellett állnak. Miért ne versefennálló kötelezettségeik maA Szovjetunió volt a világon
néhány személyt Ez utóbbi _ p o n t o m n megállapítottuk vol- lasztják. A szövetkezetnek sa- nyezhetne például velünk a
radéktalan teljesítését. A köte- az első állam, amelyben szodolog egyszerű lenne. De ah- na, jól működik-e ez az új gé- ját
á erőforrásaival
á
szintén a ta- katolikus haladó mozgalom a lező beszolgáltatás ma még az
cialista forradalom ment véghoz, hogy kisöpörjük mindazo- pezet. Minden új gépet ki kell gok belátása szerint kell ren- szövetkezeti gazdálkodás forállami adó egvik formája és be. Lenin és a Bolsevik Párt a
kat a hibákat, amelyek az próbálni
máinak keresésében és meghasználatbavétele delkeznie.
ezt az adót teljes egészében be történelemben első ízben válévek során felhalmozódtak és előtt, mert rendszerint külön3. A szövetkezeteknek joguk
kell fizetni. Ezt világosan és lalta magára azt a gigászi felakadályozzák
politikai
és féle tökéletlenségei, hibái van- vau arra, hogy saját eszköaz, hogy csak kom- egyértelműen meg keli mondaadatot,
hogy
megvalósítsa^
gazdasági életünk fejlődését, nak. Egyetlen vállalat sem
csak materialista
zeikből, vagy adoít feltételek munisták,
anyagi és társadalmi valóságigen sok változást kell végre- kezd valamilyen új gép gyármagunknak, a
mellett állami hitelből meg- társadalmi nézetekei valló emhajtanunk a népi hatalom tásába anélkül, hogy előbb elgá tegye a szocializmus elménak
és
a
riépi
tanácsoknak^
bármely gépet, berek építhetik a szocvalizegész rendszerében, iparszer- készítette és kipróbálta volna szerezzenek
letét.
Áttérek most a problémák
vezésünk rendszerében, az ál- a prototípusát. A gazdasági, amelyre a mezőgazdasági term & s i k
Azoknak az óriási nehézsémeléshez, vagy a szövetkezetHosszú út vezet odáig, ahol j
csoportjára, amelyek a
párt mun- politikai és állami szervek •
lamapparátus
z
lévő kiegészítő munbaihe- Lengj
következtében, amesngyelorsaág falvaiban a ter- f ^ s á g i kérdéseknél
nem geknek
ki zetőinek lelkesen ken támogat- [ ben
kamódszerében. Röviden: ki
e ! í
E y e I t en szükségük van.
foglalkoztatjáfc
egész
i
^
a minden tekintetben elraelőszövetkezetek
hatalmas
kell cserélni szocializmusunk n - ^ ' " a "munkások kezdeménye- I
Az állami gépállomásoknak,
maradott
oroszországi
cári
hálózata működik. Szövetke- pártunkat és az egész népet.
modelljében
j e n az
az összes
s rossz
z re- j z é s é t j h o g y a javasolt forrná- [
í javítóműhelyeknek a telrendszernek szocialista renddé
szeket, jobb alkatrészeket kell kat általánosítsák és ahol le- j j e g r e n t a b i l í t á s e l v é n k e l I m . zeti gazdálkodásunk mai álla- Elsősorban olyan problémákra
rentabilííás elvén kell állátalakításával
jártak,
gondolok,
mint
életünk
deJ
a helyükbe tennünk és magát h e t s é g e s , m e g
potában nem egy olyan tény
t s valósítsák. !
. - - - . . - . a modellt is állandóan tökéle- Nem szabad azonban tűlságo- niok. Lehet tulajdonukban bi- van, amely elriasztja a parasz- mokratizálása és a pártltözi, Sztálin nártvezetői tevékenyzonyos számú nagy mezőgazsége idején mind kiméletletesítenünk kell, felhasználva a
tok tömegeit a szövetkezés- valamint államközi kapcsolai sietni ennek a javaslatnak
gép, amelyet tartalénebbül megszüntették az élet
már megvalósított legjobb ta- nagy arányokban való üeresz- | kdasági
től. Ezeket a tényeket meg kell tok fejlesztése nagy testvéri
( f { n J k *.
erre a célra, hogy seszomszédunkkal, az SZKP-val álts! felvetett kérdésekre vopasztalatokat, alkalmazva a
'„* | szüntetni.
Ú
natkozó különböző nézeteknek
és a Szovjetunióval.
Bajátmagunk kidolgozta tökéAh&coni tényező — többet, j fítaíget >nyújtssnak egyes szö- j
._ _ i-a-Q-í vetkezeieknek, vagy egyénileg
A z elmúlt evekben az volt a
letesítéseket. Ez pedig sokkal
Hogyan történt meg, hogy Lenin idején gyakorlatilag érh w h«™
gyakorlat,, hogy
koaj> parasztoknak.
pásztóinak.
gy gondatlanul
g
nehezebb. Ehhez idő kell és
:lég ahhoz,
hogy I gazdálkodó
pártunk, amely legfontosabb vényesített kifejezését. Amint
*• &•?. állam a szövetkezetek elpusztítottak
*
.
* minden' olyan
"j
munka, bátorság és gondos emelkedjék a munkások kerejelszavaként meghirdette
— kiszorult a pártonbelüli vita,
megfontolás.
sete egy adott munkahely renfclkerfíér. bocsátja az el- kollektív munkaformát, amely és Őszintén meghirdette — a annak helyét a pártban a sze^ ^ a
^
1
ú
b
h i _ | a parasztoknál már régóta szoMelyik az a tényező, amely konkrét körülményei között.
á s b
n v o l t
a k ö z 5 s
népi hatalmat, amelynek célja mélyi kultusz foglalta el. A
i
*
?
:
tulajdonmost korlátozza e téren a le- A munkásigazgató bizottság, teletet, elsőbbséget
biztosit b
a leghumánusabb eszme, a szocializmushoz vezető orosz út
hetőségeket? Mindenekelőtt a amely igyekezik a termelési nekik a termelési szerződések f" 'í™, Sjfü**!' egyszerűen szocializmus eszméjének meg- meghatározása a Központi Bil t t l ttőlük.
l k Ez
E a gyakori
k l t
iöve elvették
munkásosztály türelmetlensé- költségeket csökkenteni, nem
zottság kezéből fokozatosan át" azon a feltevésen alapult, hogy valósítása, hogy ez a párt, ment mind korlátozottabb száge, ami főleg életkörülményeimaradhat közömbös az admiamely
Lengyelországban
a
ből táplálkozik. Az életkörül- >,ísztráció személyzet túlduz- nyersanvagok szállításában ésa szocializmust a szegénység,
mú személy kezébe, mígnem
népi
hatalom
élén
áll,
megs
a parasztgazdaságok hanyat1
mények
viszont
gazdasági
zasztásával szemben. Az adott elsőbbséget biztosit nekik a i lása alapjára lehet építeni. A tűrte azt a sok torzulást, ami Sztálin monopóliuma lett. Ez a
\ielyzetunk függvényei.
el- dogmatikus elmék képtelenek a íközelmúltban volt? E kér- monopólium kiterjedt a tudomunkahely
igazgatóságának műtrágya-szállítmányok
Meg kell mondanunk a munosztásánál
és más, hasonló voltak felérni ésszel, hogy a désre a teljes választ még so- mányos szocializmus elmélekásosztálynak a keserű igaz- és az ipar központi igazgatósá- formákban támogatja őket.
népi demokratikus rendszer- káig fogjuk kutatni; A váságot: a jelenlegi helyzetünk- gának kötelessége, hogy gonHa a különféle formájú se- ben a szövetkezés valamennyi
doskodjék a munkahely megben semmiféle lehetőség
gélyek megszüntetésének kö- formája, végső soron a szociai elenged
arra, hogy jelentősen felemel- \ felelő ellátásáról,
vetkeztében
a
termelöszö'v
A demokratizálás és a szovjet—lengyel
áli ' « * « « « " « " - icmieiBayvw lizmusba
ár i\ hetetlen a termelés
lizmusba torkollik,
torkollik, hogy
hogy ezek
ezek a
a
béreket mert al húr már
termeles normális
•a meqfeszült, hogy el
el- \ folyamatához, vagyis minden kezetek fejlődése esetleg meg-1 í o r m á k hozzájárulnak a terbarátság jövője
mi egyes dolgozó termelőere
jenek I >««ol,, ezzel
nem vesztünk m e l é s i kö zösség érzésének kiélőerejé
kell tartani. Ami
semmit,
sem
gazdaságilag, fejlesztéíséhez, hogy
emelik
A második világháború után nem
azt a kérdést illeti, bogy mikor j teljes
kihasznál; sához,
voltak beleilleszthetők
állhatnak
rendelkezésünkre ( adott munkahely termelési ka- sem politikailag. Mind a je- mind a termelést, mind a Ia- a Szovjetunió többé nem volt abba a keretbe, amelyet a szemás eszközök, amelyek lehető- i pacításának keretében. Ilyen- lenben, mind a jövőben csak kosság életszínvonalát és hogy . az az állam, amely egyedül mélyi kultusz teremtett. A sze.
nyerhetünk.
!
szocializmust
éppen
a
dolgozó
\
a
vé tennék a munkásosztály '• nek kell lennie a helyes útnak.
szociaüzmust. A világ- mélyi kultuszt nem lehet csak
Ha az eddig folytatott kam- j parasztság jólétének alapján j
Sztálin személyére korlátoznU
pány során a falvakban fel- -, lehet a legjobban felépíteni. Mi porondon megjelent a
A személyi kultusz egy bizoállított
termelőszövetkezetek | sem helyesebb, mint kifejlesz- Kína és számos népi demok- nyos rendszer, amely
Reális árpolitikát — méltányos adókat
Szova
olyanok. mint amilyenek, en- j teni a paraszti szövetkezés ratikus ország, közöttük Len- jetunióban elhatalmasodott
és
gyelország,
amelyek
ráléptek
a
a kisiparnak
nek okát nem magában a szö- ilyen Önkéntes formáit. A teramely
továbbterjedt
talán
vetkezés gondolatában kell ke- meléai közösség különféle for- szocializmus építésének útjára. minden
kommunista
pártra,
Múld az önálló munkás- ! nie a szocialista vállalatok resni. mert az jó, helyes és j mái: ez a mi lengyel utunk a Ezeknek az országoknak munvalamint a szocialista tábor
igazgató bízottságoknak, mind j autonómiájának
szükségessé- igazságos gondolat, csak eltör- szocializmushoz
a fa
falvakban. káspártjai előtt, így a mi pár- számos országára, köztük Lenszocializushoz
a
\ Ezek a forrnak fogjak MalaSki- tunk előtt is olyan kérdések
a vállalatok vezetőségének a | gével.
zították a rossz politika, a Ezek a forrnak fogjak MalaSki- jelentkeztek, amelyek azelőtt gyelországra is. Ennek a rend*
termelés problémája megoldá- i A kisipari szövetkezetek fejUk
szernek a lényege az volt, hogy
rossz módszerek
és az olyan
gyakorlati formában nem lé- egy egyéni, hierarchikus kulsakor ismernie kell a terme- lesztésének a VII. plénumon
Szerkezeti
teztek.
Közéjük
tartoznak tusz-létrát teremtettek. Minden
lés költségeit, hogy valójában I vázolt vonalát gyakorlatra kell
olyan problémák, mint a szo- ilyen Ifcültusr egy adott területhogy
milyen áron termelnek. Ez I váltani. Itt az állam ezámára
azzal a
ö
é
,
g
A szövetkezeti gazdálkodás megváltoztatjuk az államii gépcializmushoz vezető utak tór- re terjedt 'ki, amelyen műkő*
é
alapvető jelentőségű az egész ! legnehezebb kérdés a nyersgazdasági élet számára. A anyagokkal való ellátás kér- akkor lesz eredményes a fal- állomások feladatait és hogy dése az egyes országok adott- dött. A szocialista államok kövakban,
ha
a
parasztok
között
a szövetkezetebnek megenged- ságai mellett, amelyek bizo- rében Sztálin volt az, aki entermelési költségek megálla- dése. Vannak azonban má;
széles körben ösztönözzük a tük a termeléshez szükséges nyos mértékben meghatároz- nek a hierarchikus létrának a
pításának nehézsége és követ- tényezők is, amelyek fékezik
fajtáját, tetején állt. Mindazok, akik a
kezesképpen — bizonyos érte- \ a kisipar fejlődését. Ezek kö- dolgozó emberek közösségének gépek megvásárlását. AB elmúlt zák a szocializmus
időszmlz értelmetlen agrárpoli- továbbá közéjük tartozik a létra lejjebb esö fokain álltak,lemben — a költségek csök- , zött először is számot kell vet- mély emberi érzését.
Azt mondjuk, hogy a vidék- tikájának csődjében külön fe- szocialista tábor országainak fejet "hajtottak előtte. A fejbókentésének nehézsége azokban i ni az adó problémájával, amenemcsak a
az áraikban rejlik, amelyeket j lyet a póthozzájárulások poli- nek szüksége van a szövetke- jezetet jelent a kulá'kgazdasá- pártjai és kormányai közötti lcgatók között
cz állam az állami vállalatok- tikájának neveznek. Ügy vé- zeti gazdálkodásra, mert ez a gokhoz sorolt nagyszámú pa- viszony kérdése is
Szovjetunió Kommunista Pártigasabb szo- j rasztgazdaság gazdasági tönkból kikerülő termékek és áruk lem, ha fenntartjuk a póthoz- termelésnek
.
.
.
,
..
I
.
I
jának
és
a
Szovjetuniónak
más
retétele. Ugyanilyen értelmetszámára megszab. Ez a prob- zájárulások rendszerét, soha- ciálista fon ija. Ezt nem azért
A szocialista tábor partjai és v e z e t ő i voltak, hanem a szolenséggel hangoztatják még
léma igen bonyolult. Ez a sem teremtjük meg a feltété- mondjuk, mert valaki bennünia is. hogy a múltban alkal- államai közötti viszony nem ad | c j a iista tábor országaiban műkérdés a maga nemében egye- leket a kisipar továbbfe.ilesz- ket dogmatikus, az élettől eltá- mazott
agrárpolitika pozitív okot és nem szabad, hogy okot j kodő kommunista és munkás,
dülálló. Ezt a probJémát első- j téséhez. Minden műhelyt köny- volodott elvekre tanított, ha- eredménye a tönkretett kulák adjon semmiféle bonyodalom- j pártok vezetői is. Ez utóbbiak,
b
é
ffelfogás
f á
l nyen tönkretehetnek a pót- nem, mert fel akarjuk ébresz- kapitulációja a népi hatslora ra. Ez a szocializmus egyik fő j vagyis a különböző pártok közsorban
az a téves
jellemzi, hogy a szocialista gaz- hozzájárulások. Ésszerű adó- teni a dolgozó parasztokban a alőtt. Ilyesféle
kapitalálást vonása. Ezeknek a viszonyok-1 ponti bizottságainak első titkádaság körülményei között az rendszert kell megállapítani, mélységesen szociális termelési bármely időben el lehetett ér- nak a nemzetközi szolidaritás] rai. a személyi kultusz létrájáértéktörvény nem játszik sem- amely lehetővé teszi « ifcí^-- közösség érzését, mert el akar- ni. Ehhez nem volt szükség a elvein kell felépülniük, a fcöl- j nak második fokán álltak és
miféle szerepet sem. Követke- ipurosoJawifc, hogy félelem nél- juk törölni az ember ember ál- kulák úgynevezett korlátozásá- csönos bizalmon és egyenjogú- \ maguk is felöltőitek a csalnazésképpen az állami vállala- kül dolgozhassanak, azaz fel tal való kizsákmányolásának nak
többéves
politikájára, Ságon, a kölcsönös segítésen, a \ tatlan bölcsesség köpenyét. Az
tok által termelt áruk cseré- kell számolni a póthozzájáru- •minden formáját, azt akarjuk, amely valójában nem a kizsák- kölcsönös baráti
bírálaton, ő kultuszuk azonban csak <mjében az áruk árát önkénye- lások rendszerét, mint káros hogy a parasztság fáradságos mányolás korlátozásának, ha- amennyiben ez szükségesnek \ ^ k ®z országnak határáig ter.
munkáját a lehetőséghez képest nem a kulákgazdaság tönkre- bizonyul, az Összes vitás kérdé- i ' e d í - amelyben a helyi kultusz
sen szabják meg úgy, hogy rendszert.
A mezőgazdasági politika minél jobban megkönnyítsék tételének politikája volt. Akár sek ésszerű, a barátság szelle- \frájának
egyes esetekben még a termefelső fokán álltak.
\ Ez a helyi kultusz már csaifc
l
lési árnál is olcsóbb árat álla- ugyancsak bizonyos javítások- a 'gépek, azt akarjuk, hogy a
,,
. , - , -1,-pn
méből és a szocializmus szeltekölcsön-ragyogással, máshon*
^ . a h K S
termelöközösséghez ma >s egyetlen inlessd iljen j
pítanak meg. Az ilyen gazda- ra szorul. Ami a mezőgazda- paraszti
megoldásán nan nyert fénnyel tündökölU
kapitulalasra
lenetne
kényszesági
termelőszövetkezeteket
iltartozó
egy-egy
személy
lehető
ság-politika hibás. Röviden, az
:ell alapulniok. Az ilyen viszo- akárcsak a hold. De azért minállam gazdasági életében eddig leti, elvben segíteni kell a legkisebb munka ráfordításá- ríteni a többi, még tönkre nem nyok keretében minden ország- dtr-ható volt a mag3 területén;
szövetkezeteket val a lehető legnagyobb össz- ment gazdag parasztgazdasa- n a k u l j M i ü g a e t i e n S é g e t
fennálló árrendszert meg kell tönkrement
é s
Ilyenformán minden egyes orazz?.l,
hogy
visszafizethető
betermelést
érjük
el,
a
lehető
leggokat.
Mi
sem
könnyebb,
mint
j
önáUóságot
kell élveznie, a szágban volt egy teljes kulváltoztatni és az áruk értékéruházási hiteleket nyújtunk és többre növeljük a hektárc
hez szabni.
kivívni
ilyen
kapituUlást. . népeknek független országuk tusz-létra. A személyi kultusz
meg kell szüntetni az állami kénti termést. A
majd
%en
olcsó,
vagy
helyesebben
•
szuverén
igazgatásához
való
h5se mindentudó, mindenreSzocialista gazdasági rend- támogatások mindenféle for- parasztjaink
és r
•kasaink. \ ilyen drága győzelmet, ha szá- • jogétpgpedig maradéktalanul és képes volt. mindent ő oldott
szerünkben minden iparválla- máját
Nem szabad hitelt az egész nemzet
latnak valóságos kereskedelmi nyújtani azoknak a mezőgaz- élni. A parasztság jobban fog \ mot adun'k azzal, mibe kerül \ Kölcsönösen tiszteiéiben fcell meg. ő irányított és ő döntt el a maaa területén belül:
társadalmi i nekünk a gabonabeliozatal.
jövedelmezőségre kellene ala- dasági termelőszövetkezetektartani. Így kell ennek lenni és
poznia tevékenységét és nem . ^^k, amelyektől
nem remélazt mondanám — kezd így ö volt a legképzettebb ember*
ailHSl
tekintet nélkül személyes tufiktív kereskedelmi jövedel- | hef'- f e j I ő d é S ) fe a m e l v e k csak
lenni.
A
köteiexc
beszolgáltatás
megszüntetése
mezosegre. amint eddig a yal- , g a z d a s á g i veszteségeket tuddására, képességeire, vagy más
Sztálin, mint a párt és a
lalatok jó részében történt. | n a k f e l m u t a t n L
Inkább enfelé kell haladnunk
Szovjetunió vezetője, hivatalo- személyes tulajdonságaira.
Szocializálí gardasági eletünk- g e d n - k e U j h o g y e z e n s x ö v e t
san elismerte az összes itt felNem volt olyan nagy baj, ha
:
Tiek ugyanakkor, amikor elis- j fezetek tagjai saját
- - - * maguk
'•
A jobb irányban megváltoz- agrárpolitika további, még lé- sorolt elveket, mint amelyek- a kultusz köpenyét egy józan
meri a központi tervezés szűk- , d ö n t s e n e k a s z :övetkezet fe!- j tatott agrárpolitika első ered•egesebb
megváltoztatása nek jellemezniök kell a szo- és szerény emberre borították:
ségességét, számot Kellene vet- oszlatásának kérdéséről. Ebben
iényei már jelentkeznek. Eze- várható. Ennek a változásnak cializmus
táborához tartozó Az ilyen' embsr rendszerint
az esetben nyitva marad s ket mindenekelőtt a falu érzi, az időpontja a gazdasági hely- [ országok közötti kapcsolatokat, nem érezte jól magát ebben az
"""
----múltban ezeknek a szövetke- amelynek jövedelmei ebben az zettől top, lügi sni. A kötelező j sőt. nemcsak elismerte. Hianem öltözékben,
Elmondhatjuk,
SZABAD IFJCSAG
legszüntetésére i ő hirdette meg őket. Gyakorzeteknek, azaz a szövetkezetek évben többmilliárd zlotyval
ilgóííoíés
1956. október 23.
(Folytatás a hatodik oldalon)
tagjainak nyújtott állami hitel ' emelkedtek. A továbbiadban az gondolok. A kötelező beszolgál-1 latban azonban ezek az elvek

Még egyszer - Rákosi Mátyásról
<>ff?j tsffitt

A SAJTÓ BECSÜLETE

íeevlher

Megjegyzései: Kiss Károly elvtárs bőszedéhez

A Szabad Ifjúság múl* vasárnapi számában nyilt levelet írtam Tímárt elvtársnak, az
Óbudai Hajógyár DlSZ-titkárának címezve,
s ebben Rákosi Mátyásnak néhány hibájáról beszéltem. A citfkre számos levelei kapKedves Tábori elv+árs!
A vasárnapi lapban olvastam
Timári elvtárshoz írott levelét,
melyben a Rákosi-kultusz 'problémáival kapcsolatos kéi-désehre hívja fel a figyelmet.
Megjegyzem, részemre és talán mások részére is furcsán
hatnak
sorai.
Talán azzal
kellene,
hoqy
kezdjem, hoqy „eleqendő-e
a
múlt, elfeledtetheti e a múlt a
je!wnt?"
Én a múltról nem Iqen sokat
beszélhetek, mert hisz gyerek
voltam. Azonban a felszabadulás utáni Időről talán már jobban.
De talán beszéljünk a
múltról is,
Hát eszik az volt Rákosi elvtára egyetlen
áldozatvállalása,
hoqy a nép, a szocializmus
ügyéért, a Jobb, a szebb jövőért
16 évet börtönben töltött? Kevésbé hiszem! Vagy az elvtárs
már feledte
a dicsőséges Tanácsköztársaság előtti, alatti és
utáni ideget? Ha igen, elég hamar feled.
Azt
hiszem, hoqy
netn lenne helyes, ha ezeket a
népünk életében fontos dáiumokat és időszakokat csak
úgy
egyszerűen
elfelejtenénk.
Ha
pedig nem feledünk, akker tudomásul kell venni, lioqy ezekben a kérdésekben
Rákosi elvtársnak
iqen fontos
srsrepe
volt és a feladatok végrehajtásában
hatalmas eredményeket
ért el kiváló vezető és siervezöképessétje folytán.

tam olvasóinktól — többen egyetértenek ve-;
A nemzeti
közvélemény gekkel találkoztunk volna — sütni, akik szocialista 3emoT>
•^ nyugtalan. Vitafórumok és azt his2em ezt wiíomennyi ratizmusról szavalnak, de pollem, többen nem. Hadd adjam közre ifi egyik
szócsatáin, egyetemi fia- magyar újságíró nevében kije- gári restaurációra gondolnak,
fiatal olvasónk levelét, aki teljes mértékben parázs
talok gyűlésein, néhol izzó han- lenthetem — kemény hangon akik a nép nevével ajkukon, a
elítéli cikkemet:
gulatot, másutt fásultságot tükutasítjuk vissza; TJe sok-sok nép elveszejtésén gondolkodDe mint előző soraimban írés probléma ^Kzött nem éppen j röző beszélgetésekben kerülnek
tam,
nem a múlttal, a jelennel
szófca népünk nagy nemzeti olyan cikk jelenik meg a ma- nak? Ezt senki sem tagadja.
kívánok foqfalkoznl.
kérdései és e nagy nemzeti gyar sajtóban, a mi lapunk- A magyar újságírók, dolgozó
Talán
a felszabadulás utáni
problémákhoz
kapcsolódó ban is, amely nemzetünk, népi népünkkel együtt visszautasítember az országban, aki az
. hibákat. Miért nem vetet- egyéni sorsliérdések. Mi a hehatalmunk és a párt sorsáért ják e hangokat, amelyek olyan
MKP élére állt volna? Az a véték fel a hibákat, miért nem
leményem, nem iqen. Vajon
használták a bírálat fegyveréi j lyes útja a magyar ipar fej- való aggódást és a sajtó segítő- idegenek a szocialista demokmelyik párt volt az a soí< köés miért csak most vetik fe'
lesztésének, mi lesz a paraszt- készségét tükrözik; Cikkek, ráciáért síkraszálló magyar
zül, amelynek íiiéretft"e lehetett
Rákosi kultusz problémáját?
ság sorsa és általában, merre amelyek a nép megsértett be- néptől, mint képviselőik; Sotámaszkodni? Azt hiszem csalt
Ha
Rákosi elvtárs
hibákat
eqyére: az MKP. Illetve Rákoii
tart a magyar mezőgazdaság,
követett el, azért
ugyanúgy
elvtárs ígéretére. EnM«6<£zlk Tácsületének védelmében emel- kat szenvedett népünk nem
felelős a Központi Vezetőség milyen legyen az értelmiség jö.
azért küzdött, hogy még egybori elviárs a szociáldemokrata
minden tagja, mint 6 maga. Az , vője és szerepe az ország éle- nek szót, amelyek ostorozzák a
párt választási plakátján mi
elvégzett nagy, áldozatos mun- I
volt? Kern? Eqy darab kenyér
szer nyak i vegye a kapitakákért ezrek és tízezrek szere-: tében, hogyan alakul életszín- hibák elkövetőit, amelyek nyüt
es eqy fürt szőlő, amely a levetik
öt
és
az
ön
cii<ke
nem
eqé-i
vonalunk és milyen lesz ezen és őszinte szembenézést köve- lizmus igáit, nem azért harcolgőben
lógott. Rákosi
elvtárs
szén fedi a valósáqot.
A nép- belül az egyes ember élete, sortak Spanyolországtól kezdve a
nem csak íijérte a Jó forintot,
telnek
a
magyar
valósággal,
rwm
olyan
hamar
feled,
mint
hanem azt meg is teremtette.
sa — erről vitáznak most. Hol amelyek azt kívánják, hogy szovjet frontokig a kommunisÖn.
örülök annak, hoqy a hibá- és miért tévesztettünk utat és tudományos alapossággal mér- ták, — köztük Ön is, Kiss e l v
Vagy már feledte? De folytakat felvetették, de ne bűnbakotí merre az igazi út — ez a viták
tom. A hároméves terv Indítátárs —, hogy ne legyen szokeressenek, mert azzal
ni
sa, megvalósítása,
a tömeqeít
lényege. Olyan kérdésekre kér jük fel iparunk, mezőgazdasá- cialista Magyarország.
magoldva sok olyan égető pi
klzöikkentése a háború kábulagunk helyzetét és eszerint cseléma, mely a nép ügyét, a i
, hát választ népünk, amelyek ]
táböl, az osztályharc
eqy-eqy
Mindezt azonban Tiem elég
clalizmus üqyét, fejlődését
ma! különösen 1953 júniusa óta s ,. j lekedjünk;
állomásának elérése, az Ötéves
cikkek,
hátráltatja.
kijelenteni. És nem elegendő
terv indulása, de
talán még
kommunista hurr anixmus e tőlünk idegen eszmékkel
ronganak az emberekben.
folytathatnám. Üqy érzem, nem
Nem akarom önt emlékei
szükséges, horjv tovább részleamelyekre a nyüt és világosan eszményéért szállnak síkra, az
tezzem, — ezeket azt
hiszem
megfogalmazott
választ oly emberiességért, amely mindig csak szócsatákban birkózni;
ön is ismeri
— ezek mind,
talán fájó, de őszinte
fi sokáig alzadalyozták hazánk- is része volt a kommunista . Választ,
mind
Rákosi elvtá-s nevéhez
,
,.
„ , . ,
T
fűződnek.
Nem a könnyelmű

eszmének és amelyet csak c ! pünk
^TZZÍL**
ÍÜ-? " Vá"minden kérdésére;
y
szerettem volna jj kongresszus után is. Meg Jtell sztálinizmus akart helyettesílaszt a gazdasági demokrácia
8 nyíltan mondani — a tagadás teni vandalizmussal, az emberi problémáira, amelyek ezerszer
' sem csorbítja az igazság,
Tóth István
meggyőzőbbek a kapitalisták
élet tényeit, hogy e tekinKözért dolgo
ígéreteinél. Választ, az igaz
: tétben még jtilius is csak feleiséget érző és
más. helyzetet teremtett. Július! ' fájlaló, s. néppel immár tűzön- I n e m z e t í é r ^sböl fakadó Iiéi>
-—
desekre, amelyek ezerszer igaDe a párt — azonos-e Rákosival? A párttá-1
Tisztásni a múltat!
gok milliói csak afféle statisztái voltak €'
korszaknak?
Néhány megjegyzésemet, amelyet Tóth
S nem múlik el nyomtalanul emlékezeIstván elvtárs leveléhez íüzÖJi, csak azzal
tünkből az sem — fóleg a jövő tanulságaként
kezdhetem: ez a jószándéktól fűtött levél
emlékezünk rá —, hogy pártunkon, esz-]
számomra világosan bizonyítja, hogy a nép,
méinken. Rákosi Mátyás vezetése alatt, az ]
különösen az ifjúság még nem ismeri eléggé
1950—53-as években oly sok folt esett. A nép,] íbjain már kifejtettük ezt. S Í a vadaik mögött álló tényeket
a való helyzetet Rákceiról és politikai irányTVem a magyar sajtó mun*
most már sok-sok bűnről, hibáról tud, de ér- hogy
vonaláról;
katársai között kell ke.
mégis újra hangsúlyozn: \ sehol.
demes kissé mélyebben is elemezni ezt a kor-! kell mindezt,
Egy ilyen rövid cikk természetesen nem
resni hát Kiss elvtárs azokat,
arra Kiss Károly ] „
szakot.
l e egeSlfi
tarthat igényt arra, hogy a sztálinizmus
, a* - s z mte
egész akik a népi demokrácia alapelvtársnak,
a
Politikai
Bízott-1
H
f
L
x
í
?
!
/
Tóth István elvtárs levele azt tükrözi,!
egész magyarországi korszakának hátterét
tagjának a spanyol szabadnépünket felemelő nagy vető igazságait kétségbevon,
hogy sokan vannak — és köztük olyan jó-1 ss.g
elemezze — ez majd történészeink feladata
ságharcosok ünnepségén monitt-ott kihaUatszik jálí. Ott csalk a nép igazának
szándékúak is, mint a levélíró —, akik nem dott beszéde késztet. Pontosab- vitában
lesz. De éppen Tóth István levelének kell
azok
hangja
is, akik a maguk harcosai találhatók.
tudják milyen súlyos áldozatokba került né- ban: e beszéd egy részlete. Azt
mindannyiunkat rádöbbenteni arra, hogy ezt
az elemzést -nem hagyhatjuk teljesen az •utó- pünknek a nehézipar gigantomáoiás, túlfeszí- ] mondja Kiss Károly elvtárs — pecsenyéjét próbálják megtett fejlesztési üteme, milyen törvénytelenjsé-' miközben a bírálat egészségéé
korra. Erre már ma szükség van, hogy világekhez vezetett a tefmelőszövetkezetek erő-, légáramlatával együtt be
gosan lássunk, s főleg, hogv okuljunk.
szaftos szervezése, s hogy mindezek követ-j remlő mérgezőanyagokra fiMindenekelőtt: valószínűleg Tóth elvtára
keztében csölókent népünk életszínvonala.
Fészekbontók - fészekrakók
gyelmeztet —: „Az oly hosszú
Js tudja, a munkásmozgalomban már sokS az osztályharc szakadatlan éleződésének ideig hiányzott egészséges bírá6,o-k példa volt arra, hogy egy forradalmár
Közismert a lakáshiány; s közismert
már, hogy a diszistáK
ló hang, tna számos helyén, Is igyekeznek
hibás sztálini elméletét Rákosi Mátyás
életművének kezdeti szakaszán pozitív irányelősegíteni a lakásgondok megszüntetését. A Vili.
szóban
vagy
sajtóban
tése alatt nemcsak, hogy alkalmazták, de;
ban haladt, de később zsákutcába torkollptt
kerületi DlSZ-blzottsáq szervezésében vasárnap 164 fiatal összesen
ha szabad ezt a kifejezést használni: túl-' mokráciánk és 'vezető pártja- i
életútja, elég így hirtelenében Plehanov,
«"ol<J°z0tt a külfinbtwa építkezéseken. A fiatalok mozijóalkalmazták. A törvénytelenségek, a jogsér-j nak alapvető igazságait akar ja siíásáért* *Kocsis
vagy Kautsky közismert példáira utalni. RáElemér, a '
. kerületi DISZ VB i nkatársa érdc<
tések, ártatlan emberek meghurcolása — 1 kétségbevonni.'
kosi Mátyás bizonyos múltbeli pozitív vonáS hozzáteszi
dicséretet.
mindez ma már széleskörűen ismeretes. S aki j még: „Tévednek azok, nagyon
sai sem takarhatják el a jelent, a súlyos hiszót emelt a hibás politika ellen, aki kéfsé-j tévednek, akik azt hiszik, hogy
bákat, s e pozitív vonásokat is a történelmi
geit fejezte ki e politika sikerét illetően, arra! most már úgy gyalázhatják a
távlat objektív, személyi varázstól független
meghurcoltatás várt. És mindezek következ-i munkásosztályt és harcos párt'
lencséjén át kell vizsgálnunk. Anélkül, hogy
menyeként a kommunizmus eszméjének édes 1 ját, ahogyan akarják."
közvetlenül Rákosi tevékenységére utalnánk,
gyermekét:
a szabad gondolatot korlátozták.
nem árt megemlíteni: a népünk történelmékeretek közé szorították és elfojtották. S ami
ben örökemlékű, dicső Tanácsköztársaság
íyjély
megbántottsággal
a legfájóbb: csökkent eszménk vonzóereje,
bukásában í& nagy szerepe volt a szeittaéj fájdalommal olvaserősen meglazult pártunknak a munkások- tam a Szabad Népben Kiss Ká.
rianizmusnak, a dosematizmusnak, például a
kal, a parasztokkal, a néppel való kapcso- roly elvtáirsnak a sajtóra voföld nacionalizálásának kérdésében és más
lata és oktalan gondokat, fájó sebeket okoz* natkozó — úgy érzem, teljes
kérdésekben. S az illegális pártban ugyancsak
tűrik népünknek. Nincs ennél nagyobb kri- egészében igaztalan — vádját
óriási károkat okozott ez a szűkkeblüség, a
tika, nincs ennél lesűjtóbb ítélet, amit a tör- és bár nincs jogom valamennyi
tömegekkel szembeni merevség, a dogmatizténelem kommunista vezető felett egyáltalán magyar újságíró nevében szólmus, amely nemzeti történelmünk e válsámondhat.
gos éveiben, sajnos, a szó legszorosabb értelni, a magam és a Szabad Ifjúmében szektaméretűvé zsugorította pártunNem a cikk lírai csengéséért, csupán a pon.! ság kollektívája nevében szekat. A magyar munkásmozgalom múltja megtosabb megértés kedvéért, hadd idézzem itt: retnék néhány megjegyzést
annyi kiáltó példáját nyújtja a szektarianizBerzsenyi Dánielnek 1314-ben írott „Napó-; fűzni hozzá.
mus vétkeinek, s mindez valósággal fülünkbe
harsogja: óvakodjatok a merevségtől, a dag- leonhoz" címzett versét, amely olv kísér-; Mindenekelőtt a következőtettesen, de oly tanulságosan szól hozzánk e j ket: nem emlétezeri, bárhoviáktól!
gyan igyekszem is, egyetlen
napokban:
S hogy a múltnál maradjunk: jellemző,
olyan újságcikkre sem, amely
A Kerepesi
úti lakásépítésnél tovább folyik ezalatt a munk
hogy azoknak az elvtársaknak a javarészét,
Nem te valá\ győző, hanem a kor lelke, sza- népi demokráciánk és pártunk Debreceni
Sándor és Sándor István vasipari tanulók mát- a „fészek
badság, alapvető igazságait vonta vol- rakáson" munkáikodnak.
akik a felszabadulás előtt itthon, közvetlenül szervezték a széles nemzeti Összefogást,
Melynek zászlóit hordta dicső sereged.
na kétségbe. Még kevésbé,
Ugyanakkor a Százados úti életveszélyes lakótelep egyik épüa nép függetlenségi harcát — később a szeA népek fényes csőlátásba merülve imádtak, olyanra, amely a magyar j letének
bontását kezdték meq a fiatalok.
Itt a
VIII. kerületi
mélyi önkény idején börtönbevetették, vagy
S a szent emberiség sorsa kezedbe került.
-itarozö Válíaiat'munk'áj'át'siqítjk/'h'óqy'"—
Vállalat munkáját segítik, hoqy — mint már hírt adtunk
munkásosztályt és pártunkat ' 'atarozö
elháruljon a veszély több
iő
család feje
éppen halálra ítélték. Ezt nem takarhatják
Ám de te azt tündér 'kényednek aláfa i
gyalázta volna. Ha e jelensé-' óla — mielőbb
tettt
el a múltbeli érdemek.
S isteni pálmádat váltja tSviskoszorú.
A párt nem azonos Rákosival!
Amely Itéz felemelt, az ver most porba vi- a nép érdekeihez és igényeihez hozzuk közemeileg szét kell zúzni hibáé poétikáját, 8
szontcrj,
lebb az országos politikát — hát nem jobb-e
ki kell mondani, hogy soha többé nem térTóth elvtárs gondolatmenetét követve, beBenned az emberiség ügye bosszulva vagyon. ez, mint a régi? S elképzelheti-e komolyan,
het vissza a politikai életbe.
széljünk most már a felszabadulást követő
hogy ebben az országban valaha is visszatérévekről. Sajnos, levelében kísértetiesen viszÉlesen elhatárolni magunkat
Soha többé!
het az ütemes tapsnak, a g&ndolatnélküliségszacsendülnek azok a szavak, eszmények,
tanítások, ahogyan egész pártunkat Rákosi
Vajon ..kegyeletsértés"-e, Tóth elvtárs, nek, a „ne szólj szám., ."-nak, a törvényteS végezetül — ha csalt röviden is —, a
Mátyás nevével forrasztottá]! egybe. Azt
hogv mindezt ilyen nyíltan és világosan meg- lenségnek az a korszalca, amelyet Rákosi
személyemet érintő sorairól. Hogy könnyen
irányvonala testesített meg? Nem világos-e,
kérdi Tóth elvtárs: meiyik párt volt a so^
írjuk Ráko?i Mátyásról? Hát nem százszor
felejtek? Ne higgye Tóth elvtárs, sőt: nagyon
közül, amelynek ígéretére lehetett támaszinkább népünk égető gondjain kell-e sajnál- hoqy — bármily nagy is most a gondunk —
nehezen felejtek ás hadd tegyem hozzá, nem
kodni? S válaszol: csak az MKP-ra. Soha
koznunk, nem azon kell-e töprengenünk, ho- forr már a bor és tisztul, s a mi helyünk a
is akarok felejteni. Nem akarom felejteni a
tisutultabb jövő és nem a múlt sötét hibái
senki közülünk nem vonta és nem is vonja
gyan menjünk előre, kifelé abból a súlvos
múlt hibáit, keservesen okulok belőle, nem
kétségbe azokat az óriási sikereket, amelyehelyzetből amelybe Rákosi Mátyás politikai oldalán van?
akarom felejteni azt a korszakot, amikor
Levelében ír arról is: „Ha Rákosi elvtárs
iket pártunk az újjáépítésben, a jó forint
irányvonala sodorta az országot?
(szóltam erről előző cikkemben) magam is a
megteremtésében, a hároméves terv megIgen: époen az most pártunk legfőbb, tör- hibákat követett el, azért ugyanúgy felelős a
BZabványgondolkodás légkörében éltem, s enVezetőség
minden
tagja,
mint
ő
valósításában ért el. Emlékszünk •mlndany- ténelmi kötelezettsége- hogy tetteivel elha- Központi
1
nek
megfelelő cikkeket is írtam. Tollamat
nyían e napok forradalmi izére, hiszen ma
tárolja magát Rákosi Mátvás hibáitól, s Ily masa.' Nos, ezen érdemes gondolkodni. Igaz:
immár az igazság, a nép, a párt igazságának
is. sőt éppen ma idézzük oly fájó emlékezésmódon szerezze vissza a bizalmat, szavának felelős ezért a Központi Vezetőség. De igaz
szolgálatára szentelem, bárki és bármi Teaz is. hofty ebben is vannak fokozatok. A
sel e napok bizalomteU, harcos, •forradalmár hitelét.
gyen is ez igazság útjában.
légkörét. De ezek a sikerek nem kizárólag
De ön természetesen megkérdezheti: mi a félrevezető és a félrevezetett felelőssége soEszménk, pártunk igazát kell most vedel*
Rákosi Mátyás személyi sikerei voltak. E sibiztosíték arra, hogy ez a politika jó és nem hasem mérhető azonos mértékkel, bár a „félmezni — ez a mi munkánk és nem is kevés.
kerek elsősorban a hídépítő mun-feásoké, akik ír régi? Mi a biztosíték arra, hogy nem qyako- revezető" jelző természetesen nem korlátozMert a rárakódott szenny eok-sok emberben,
kékrefagyott körmökkel dolgoztak a zailó
rolunk-e majd félév múlva önkritikát és nem ható kizárólag Eákosi Mátyásra, és ebből is
gondolataiban azonosult magával a párttal, s
le kell vonni a megfelelő konzekvenciát.
Duna fölött, a parasztoké, akik az életet adó
reliabílitáljiik-e Rákosit?
ez nem igaz, ez téves következtetés. Az most
Egyétértünk tehát abban (s a szombati
•krumpliszél]ítmányokat küldték a romoktól
Nos. néz?en körül az országban Tóth elva mi gondunk, hogy ezzel a tévedéssel leszászaggatott Budapest népének, a -mérnököké, társ! Mit lát? Az első. ami szembetűnik: Szabad Ifjúságban írott cikkemben részletemoljunk, s tetteinkkel bizonyítsuk: soha
akik megtervezték roncsokból, görbült vasmindenki vitatkozik. Hát nem loeikus-e, hosy sen szólok is erről), hogy a múlt vétkeiben
többé nem botorkálunk a törvénytelenség in*
darabokból eW> mozdonyainkat, a pártfagek
— már csak ígv egyszerűsítve is — az kompromittált vezetők helyett valóban tiszta
goványában, a népért, — o nagyobb kényé*
százezreié, akik — akkor még mindenfajta
csak valami jó lehet. ha a tö- lapra, tiszta politikára és tiszta emberekre
tért, jogért, kultúráért — élünk, dolgozunk.
szervezett munkaverseny nélkül
— elsőnek
megek ilyen széles vitában alakítják az van szükség.
1
fordultak ..arccal a vasút felé' , s indultak
Az a véleményem, hogy Rákosi Mátyást
egész ország politikáiét? De továbbrnenve:
Hadd fejezzem hát be ismét csak azzal
széncsatába. Nem, soha nem felejtjük e nasnk-'ok embert eneedtíink ki a börtönből, meg kell fosztani minden közéleti furüzciójácikkemet: dolgozzunk barátom, bármily nepokat, és soha mm felejtjük, hogy a komhéz is a mi munkánk.
akikről bpMzonvoefviott. hopv íratlanok, tói (mert még tagja a Központi Vezetőségnvuniaták pártja ihlette, vezette e harcokat;
Tábori András
megszűntetjük a falusi erőszakoskodásokat, nek, képviselő, az Elnöki Tanács tagja), eszígéretek és hibák Jellemzik Rákosi t vtársat.
Ner
vitás,

Csak
megírni.
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Wladislaw Goniulka beszéde
a LEMP rfSzponti Bizottságának VIII. ülésén

Óriási léggömb
a .vásárfia*...

Byerslísta a Második BááiiteJ:! kilenced sorsolná

ás a negyedik oldalról.) | lene felállítania annak Üdvizs- egész népnek: a demokratizágálására, bogy a most rehabili- lás útja az egyetlen út, amely
1524 201—0300 3298 801—0900
2943
0906
hogy szégyelte és nem akarta tált, a múltban a politikai bi- a szocializmus saját viszo1550 901—1000 3333 101—0200
2982
0542
viselni, bár teljesen nem vet- zottságnak, vagy a bizottság nyaink közötti legjobb formá1565 801 —0S0O 3337 601—0700
2984
0148
1502 601—0700 3365 201—0300
3011
0366
hette le ;
jának
felépítéséhez
vezet.
Er1603 601—0700 3378 501—0600
részének utasítására, vagy
3237
0112
Mert egyetlen pártszervezet egy
1620 501—0600 3400 201—0300
ről az útról íni item, térünk te
3273
0S3O
annak
egyetértésével
letartóz1661 7 0 1 — OS0O 3417 401—0500
vezetője sem dolgozhatott nor- tatott emiserek: ügyében volt-e és minden erőnkkel \ azon le3291
0084
1691 501—0600 3450 101—0200
3333
0151
málisan, még akkor sem, ha az
szünk,
hogy
ne
hagyjuk
ma1707 201—0300 3451 701—0800
3337
0685
egész vezetőtestülettel kollek- szándékos provokáció, előfor- gunkat letéríteni erről az "út1745 901—1000 3452 701—0800
3400
0224
1755 401—0500 3459 501—0600
tíven dolgozott együtt, mert dult-e, hogy embereket tudato- ról. Ugyanakkor azonban sen3450
0152
1757 201—0300 3490 401—0500
san
vádoltak
olyan
cselekedeebben a rendszerben, a szemé3459
0525
1777 201—0300 3533 801—09C0
kinek
sem
engedjük
meg,
hogy
3560
0928
1803 301—0400 3546 501—0600
lyi kultusz politikai rendszeré- telikéi, amelyeket nem követ- a demokratizálás folyamatát a
3564
0200
1829 501—0600 3S6& 901—1000
ben, nem voltak meg a normá- tek el. Ennek az ügynek tisz- szocializmus ellen használja
3591
0617
1837 901 — 1000
tázása elengedhetetlen; Ezt a fel. A demokratizálás folyalis munka feltételei.
1843 901—1000
3637
0916
1S47 0 0 1 - 0 1 0 0
3654
0305
feladatot olyan bizottságnak matát pártunk vezeti és csak
De rosszabb, sőt elviselhe- kell
1S55 701—080r 3589 401—0500
3686
0062
elvégeznie, amely teljesen a párt, a Nemzeti Frontban
1891 301—0401 3591 601—0700
0349
tetlen volt a helyzet, ha a ha- pártatlan
1909 901 — 1000 3637 701—0800
emberekből áll. A tömörült többi párttal egyet0761
taiom dicsőségét, a kultusz- vizsgáló bizottság
1915 801—0900 3637 901 — 1000
042S
értve, adhat olyan irányt en3654 301—0400
hoz való jogot egy középsze- eredménye véget munkájának
0799
fog vetni a nek a folyamatnak, ttiogy az
1947 901—1000 3654 801—0900
0106
3960
rű ember, egy jelentéktelen lengyel Beriják működésével
1948 001—0100 366G 401—0500
0502
3966
valóban
életünk
minden
terühürokrata, vagy egy romlott kapcsolatos ügyek pártonbelüli
1961 101—0200 3666 501—0600
0585
3976
letén a viszonyok, demokrati1S64 701—0800 3686 001—0100
törtető ragadta magához. AZ
0412
3978
1977 301—0400 3692 301—0400
zálására, rendszerünk aiapG06B
5005
ilyem emberek gondolkozás
2010 601—0700 382S 901—1000
0429
Határozottan és *• komolyan [ javnak megszilárdítására, nem
5071
vélkiil, de ^következetesen te0
0469
5096
_S59 4 0 1 0 5 0 0
27
0648
meg kell mondani a pártnak, j pedig meggyengítésére vezesmették el a szocializmust.
5275
2038 301 — 04CO 3861 001—0100
0193
5310
2062 001—0100 3871 7 0 1 — 08C0
A személyi kultusz rendsze- j munkásosztálynak és az' sen.
0743
5333
3879
801—0900
2073 601 — 0700
0745
5415
rében a párt, mint egész csak Az egyenlőség és az önállóság elvén alapuló
2078 401—0500 3S90 701—0800
0020
5453
2142 701—0800 3895 901 — 1000
addig cselekedhetett függetle0613
5478
2161 201—0300 3934 801—0900
nül, amíg alávetette magát a
0739
5532
lengyel—szovjet viszonyról
2201 401—0SOO 3945 901—1000
05S6
5533
fő kultusznak; Ha valaki meg2222 6C1—07C0 3951 901 — 1000
0059
5539
2248 701—080f 3960 101—0200
demokratizálás fokísérelte ezeknek a határokht
0541
5553
2254 50Í—0601 3261 6 0 1 - 0 7 0 0
nak átlépését, elvtársai kikö- bérnek, aki látta a múltban lyamatát, i pártnak mindenek0002
5569
22S3 301—0401 3966 5 0 1 - 0 6 0 0
0821
5710
2259 601—0701 3976 501—0600
zösítéssel fenyegették. Ha ez fennálló bajokat és aki.őszin0431
2277 301—0401 3976 901 — 1000
5772
a dolog egr égés, pártot érin. | ten taang hjgy mai ee- rottnak kell lennie. Azt az el3973 4 0 1 - 0 5 0 0
0627
2302 801 —
571S
4003 101—0200
tünkből
kiküszöböljük
z
2335 7 0 1 — . .
vet,
hogy
a
párt
és
a
pártappa0626
5804
a
tett, akkor a többi kommunis5005 001—0100
0431
5860
ta pártok közösítették ki ezt a kos múlt minden maradvá- rátus nem. kormányoz, hanem
2346 401—0501. 506S 3 0 1 - 0 4 0 0
0373
5946
2347 301-0400 5069 201—0300
0123
pártot. Ilyen körülmények feö- nyát, hogy ilymódon erősítsük csak irányít, hogy a kormány5989
2356 501—0600 5071 401—0500
rendszerünk
alapjait,
határo0784
zás
az
államra
és
az
államap6012
volt-e, JMMM/
2391 301—0400 5096 401—0500
0653
6067
parátusra tartozik, határozott
2393 401—0500 5161 301—0400
0379
6117
2394 401—0500 5163 701—0800
0604
6166
országok és pártjaik, másrészt és -minden olyan hangot, amely formában és a gyakorlati mun2398 101—0200 5275 601—0700
0223
6172
kában
kell
megtestesíteni,
nem
2419 701—0800 5305 7 0 1 - 0 S 0 0
a Szovjetunió
Kommunista a Szovjetunióval
044&
6561
való
barátsáj
mükéttt
manapság
2426 201—0300 5310 101—0200
pedig
á
0275
Pártja és a Szovjetunió között
6618
2447 901 — 1000 5336 401 — 0500
éé
meggyengítésére
irányul.
0651
6680
53B3 701 — 0800
ez állami és pártkapcsolatok ,
.á l gyakran megtörténik — sza2451 701— 0'
0253
6723
vakban. Hasonlóképpen ezüfc2464 101—0200 5390 201—0300
0899
6728
2467 301—0400
K^menWse,
elvén
etapul*.\
J
»
^
"
I
T
™S£
...
ség
van
a
kormány
munkájá0027
6733
2483 501 — 0600
ntík?
5415 701— OüOO
0333
szerint lennie kellett ; n3^ tökéletesítésére. A politikai
6742
akadályozta ezt a személyi nyünk
2488 101—0200 5416 201—0300
0034
6786
volna a mi pártunk és az j bizottság már meghozta az el2489 801—0900 5433 201—0300
0181
kultusz rendszere, ez a precí- SZKP
6937
2504 3 0 1 — 0400 5439 701—0800
között, Lengyelország j ^ határozatot ebben a kérdés0341
7144
ziós pontossággal megszerve- es a Szovjetunió
2512 901 — 1030 5453 001—0100
között, ez ma b e n . A fcomtfny személyi ösz2533 601—0700 5462 501—0600
zett rendszer, amely csírájá- már a múltté, amely
6 0 1 — 0700 5478 601—0700
nem tér- S7Jiiéieiét östaáiangba kell hoz300 forintot 2578
ban elfojtott minden függet2599 101—0200 5525 301—0400
vissza. Ha vannak
életünk olyan
vala- ni az onszág tényleges szüleég2631 401—0501 5532 701—0800
nyert
len szocialista gondolkodást i mhet
ely
terü]etéa
101—0201 5533 501—0600
I léteivel és megfelelően át kell
t. orozath űzással 2662
A személyi kultusz rendsze- kérdések,, amelyek
még
rende2690 501—0601 5539 001—0100
yk
g
25Ö1 901 — 1000 5553 501—0600
te átformálta az emberi agyasre szorulnak, ezt baráti
2702 101 — 0200 5569 001 — 0100
ezután a
szám:
tat, , aa párt
2705 001—0100 5598 401 — QSOQ
p aktivistáinak és módon és nyugodtan
o a n kell tea.L szejm kérdéseivel
2707 701 — 0800 5710 8 0 1 — Q2CI0
0015
301—0400
i
d
l
k
d
á
ó
d
j
á
t
i , mertt
ily
ljáá
gjainak
gondolkodásmódját
ilyen
eljárásg
jk
g
j
j ni,
j
foglalkozott, majd kijelentette:
0043 101 — 0200 2711 101—0200 5718 S01—0700
2721 301—040ű 5772 001—01C0
i
0047
801—0EO0
ó
d
k
k
A választást az új választási
Nagy tévedés és a fogalmak módnak kell jellemeznie a
0053 101—0200 2736 901—1000 5772 401—0500
Bsszekeverése lenne, ha valaki szocializmus táborához tartozó , örvény alapján iartjwk majd
5781 501—0600
0055 701—0800
Az országgyűlés
törvényEz
alapján
azt mondaná, hogy a személyi pártok és államok egymás kö- j meg.
5804 601—0708
a
törvény
lehetővé
0059 301 — 0400 2745 201
2746 101—0200
kultusz és a tekintély egy és zottí. viszonyát. Ha azonban te zi az
"1097 901 — 1000 2749 701—0800 5824 001—0100
5860 401—0500
valaki
azt
hiszi,
hogy
Lengyel\
*
emberek
szamara,
hogy
j
október
24-én,
szerdán
dél110
701—0800
g
a
ugyanaz.- A két fogalom kö2758 201—0300
ne
csali
H26 00)—0100 2764 601—0700 5E72 401—0500
országbm
&zovj°tellenes
haní
szavazzanak,
hanem
j
előtt
tíz
órakor
ülést
tart
az
701—OfiOO
zötti különbség abban rejl.uk, gulatot sikerül támasztani, az \ válasszanak is,
151 3 0 1 — 0400 2773 901—1000 5906
j Országházban.
5939 201—0300
I85 901—1000 2790 901—1000 5946 301—0400
hogy a személyi kultusz eltor187 1 0 1 — 02QŰ 2822 5 0 1 — 060C 5974 201—0300
A doktori cím visszaállítázítja a szocializmus eszméjét, mélységesen téved. Mi nem' Ez igen fontos változás. A
I89 101-0201 2832 501—060D 5989 101—0200
Nemzeti Frontban tömörült sának kérdéséről szerdán dél- j
1220 501— OSf
6005 401—0500
pártok és tümegszervezetek után fél 6-kor nagygyűlést I
'222 201—0300 2833 4 0 1 - 0 5 0 0 6012 701—0C00
•238 301—0400 2833 801 - 0 9 0 0 6067 801—0900
fontos érdekei- \ egységes választási program- tartanak a fiatal jogászok az 5000 forintot
t&k ssázainak és ezreinek, j életbevágóan
244* 50 = 0 - 0 22840
201-0300 6093 001—0100
8
nyert
nek
és
a
szocializmus
Lengyelj
i
é
k
fel.
Minden
progrA
55
201-0300
Eötvös
Loránd
Tudomány
egy
em a l
pne
6117 101—0200
yagy a népi hatalomnak a te- Iországban folyó építr 1*
egyenkénti
6117 301—0400
azonban nemcsak pár-1 tem aulájában.
kimtélye nagy mértékben ked- !
2864 401—0500 6123 601—0700
(
húzással:
2866 2 0 1 - 0 3 0 0 6126 201—0300
vez a szocialista építés íejlő- i A személyi kultusz rendsze- i tok. hanem
e partok nevében. A MINISZTERTANÁCS él1
2876
501—1000
6166 601—0700
0336 3 0 1 - 0 4 0 0
diásének és egyszerűen nélJíü- ! re és minden ebből származó | fellépő emberek valósítanak rendelte a 1956. évi negyedik
szám:
2S84 401—0500 6172 201—0300
0352 701—OHO0
2918 501—0600 6178 501—OGOO
lozhetetlen a párt és az áüam t baj már visszavonhatatlanul a I meg. Azt a jelöltet, afei a lég- negyedévi vasgyűjtő kampány j 0053 0127
0397 701—OE0O
2933 301—0400 6527 701—0800
irányításában. Ezt a tekintélyt múltté. Az egyenlőség és az I nagyobb bizalmat élvezi majd, szervezését. Lebonyolításával j 0110 0716
0409 001—0100
0934
2941 701—CICOO 6561 401—0500
0135
•Állóság elvén alapuló len- j meg fogják választani, az vi0422 0 0 1 - 0 1 0 0
azonban nem lehet ráruházni
2343 901—1000 6570 501 —OtiOO
a kohó- és gépipari minisztert 1 0187 0103
0444 6 0 1 - 0 7 0 0
0283
2S57 301—0800 6572 4 0 1 — 0300
valakire, nem lehet, mint va- reí—szovjet viszony oly mély szont. aki iránt nem nyilvánul j bízta meg. (MTI)
0450 7 0 1 - 0 8 0 0
| 0222
0971
2970 201—0300
iráti érzelmeket kelt a len- i meg a választók széleskörű bi- j
0244
0454 5 0 1 - 0 6 0 0
lami érmet vagy kitüntetést,
0306
2E71 301—0400
0336
Tgyel
népben,
hogy
a
lengyel
zalma,
világos,
hogy
nem
kerül
•,
04S7 301—0400
A
középiskolás
diákparla!
0071
eikárkinek a mellére tűzni. nép körében nem talál talajra be az új sze-jmbe. Csak azt
2979 101-0200
0422
0488 0 0 1 - 0 1 0 0
0718
ment jólsikerült tanácskozását
29S1 401—0500
0450
Est a tekintélyt el tfeell nyer0554 7 0 1 - 0 8 0 0
0049
olyan kísérlet, \ ajánlhatjuk a Nemzeti Front- az előzetes megállapodástól
2982 501-0600 6653 501—0600
04SS
0562 7 0 1 — 0800
ni, szerényen és józan, ésszel semmiféle
0776
29G4 101—0200 6663 101—0200
0562
amelv
bizalmatlanságot
akar
;
ban
levő
szövetségeseinknek,
0530 401—0500
eltérően
október
25-én,
csü0426
kefi megdolgozni érte; pár- kelteni a Szovjetunióval szem- \ hogy olyan embereket jelölje0G20
0596 8 0 1 - 0 3 0 0 2986 301—OdOO 6665 701—0500
törtökön 3 órai kezdettel foly0646
tunk és a lengyelországi népi
0597 201—0300 3011 301—0400 6680 601—0700
3029 301—0400 6723 201—0300
0615 501—0600
Í a szejmbe. akik a közösen tatja a Marx Károly Közgazhatalom annál erősebb lesz, ben. E viszony fölött
0620 401—0500 3039 301-0400 6723 801—0500
Egyetem (Di.
Kinél többen vannak a tekin- ban pártunk őrködik és • '• kidolgozott választási progra.daságtudományi
0627 3 0 1 - 0 4 0 0 3039 SOI—ÜEOO 6728 801—0900
3044 401—0500 6733 001 — 0100
! mot nemcsak
tér 8.) L előadótermé0015
hanem !, mitrov
0632 901 — 1000
lélyes emberek, vagyis olyan együtt az egész nép.
a k szóban,
beQj
OS5S
0633 4 0 1 0 0 0 3049 901—1000 6742 301—0400
Hogy a párt pontosan telié- ;• szívükben ég lelkűkben is tá- I
vezetők és párttagok, akik él3076 701-OSf!0 6786 001— 010(1
0306
3108 6 0 1 - 0 7 0 0 6787 201—0300
íth
f
l
d
t
i
t
é
t
ti
fá
síthesse
feladatait
és
vezetmogatni
fogják.
0426
vezik a munkásosztály és az
0G58 301—0400
A Borsodi Hőerőmű hétfő
3136 201—0300 6ÍS11 001 0100
0335
0671 B 0 1 - 0 9 0 0
egész dolgozó nép bizalmát.
reggeltől már a nagytávolságú
3160
201 — 0300
s
0359
0711 201—0300
3175 201 — 0300 6823 301 — 0400
Ezért mondjuk, hogy minden
távvezetéken
szolgáltat
villa0779
0748 501—0600
A
leplezetlen
igazságot
mutatjuk
meg
3199
101— 0200 6823 401—0500
0238
erővel harcolni kell a szemé0756 301—0400
mosenergiát Budapestnek.
3203 801-020C 6257 301— 040a
0943
0773
901—1000
lyi kultusz és maradványai
a nemzetnek
3213 501—060£
6953 101—0200
MOHÁCS-SZIGETEN ed0660
0811 001—0100
3231 201—030t
6957 101—0200
éBen. s ugyanakkor mindéi?,
0607
1603
0833 601—0700
3237 101—0200
7128 501-OGOO
Amit ez a jelen ülés elhatá- ők fogják majd átvenni a mi dig több mint 600 új ház ke- 1691
0592
0847 101—0200
erővel harcolnunk kell azért,
rült
tető
alá.
Százötven
ház
3264 101—0200
7144 301—0400
0230
1707
roz,
azt
mi,
elvtársak,
elvisz0916
001—0100
helyünket a pártban
az ál- tetejét most szerelik.
hogy
tekintélyre tegyünk
3278 8 0 1 - 0 9 0 0
7172 501—0600
0931
1745
p
0S39
801—0900
szük a párthoz, a munkásosz3291 0 0 1 - 0 1 0 0
7185 0 0 1 - 0 1 0 0
teljei
0431
szert:
1755
0941 301—0400
Utmapparátusban.
0297
tályhoz
17S7
Bemard Kreisler amerikai
nzethez, még- joggal
0979 901 — 1000
kívánhatjuk De
meg tőlük,
0308
1803
Lengyelországban is tragi- pedig emelt
1008 201—0300
filmszaliember,
az
Int
hogy lelkesedésüket és buzgal-,
0974
1843
1018 001—0101"
kus események történtek, ár- igazságot hozauk. És az a tény, mukttt párosítsák a párt bö'l- i l i a l Film Associated Corpoi
0961
1909
1020 501—0600
tatlan embereket küldtek a hogy a leplezetlen igazságot csességével. Pártunk mondja tion elnöke Budapestr
0912
1S47
1026 901—10C0
érkep
0145
1961
1045 301—0400
halálba.Másokat, köztük mutatjuk meg a nemzetnek, meg világosan a fiataloknak: zett.
tt B
d
K
l
Bemard Kreisler a Hun0383
1977
1058 401—0500
664
kommunistákat is, bebörtö- erőt ad nekünk-, visszaadja
0743
2142
1088 201—0300
72S
járjatok az élen ebben a nagy
rofilmmel folytat majd fár0469
nöztek, sokszor évekre, pedig népi kormánynak
2201
1095 501—0600
734
irtunk0501
2254
1097 901—1000
ártatlanok voltak. Sokan szen- nak a dolgozi tömegek teljes és lendületes áramlatban, a
A lakásépítkezés meggyo
0355
2258
1133 401—0500
773
vedtek el vadállati kínzáso- bizalmát. Ez a bizalom el- demokratizálásban, de mindig tására Miskolcon a csak:;
0482
2346
1152 201—0300
802
kat. Terjeszkedett a terror és engedheteüen íerveink végre- tekintsetek fel vezetőségetekre, 100 tagot számláló Henry Mar- ' 2394 0491
1161 S01—1000
143
334 541
848
0153
az egész népi Lengyelország
2398
1173 E01—0300
144
347
566
a de moraUzálódás. A személyi hajtásához.
0166
1179 601—0700
145
388
534
vezetőségére
munkásosztály tin DISZ-brigád szombaton és ' 2464
üiultusz talaján olyan jelensé0596
2483
1221 401—050(1
vasárnap is dolgozik. Legutóbb
Minthogy
kimondtuk
a
bírápártjára,
a
Lengyel
Egyesült
0648
2533
1223 401—0500
gek nőttek, amelyek megsér- lat szabadságának elvét, amibe
435
644
965
két nap aiatt 1500 négyzetmé0666
2578
1285 401—0500
tették, sőt semmibe vették a a bírálat minden formája, te- Munkáspártra.
1
ter homlokzaton végeztek va- ! 2662 0177
1296 701—
"
0555
népi hatalom legmélyebb ér- jI hát a sajtóban gyakorolt bírá2690
Fenti tjyorsJista k ö :
1324 301—0400
kolást és kőporozást. A bri0142
2702
1336
601—0700
telmét;
0303
szám h i b á k é r t
fe-lsl ősséget
, lat is beletartozik, jogunk van Osztrák vendégek s felsőcsatárt gád két nap alatt csaknem [ 2721
1342 301—0400
0975
2736
•állalunk. A nyereménnyel
1375 301—0400
I 25 000 forintot keresett.
í 2749
Ennek a rendszernek egy- j azt követelni, hogy minden
0778
sitéssel kisorsolt kötvé399 301—0300
Kzersmindenkorra véget vetet- bírálat építő és igazságos le-1
! A „MESSZI,
MESSZI
AF;
0500
2833
409
001—0100
nyek
beváltását
i
1
0259
tünk. Nagy elismerés ületi meg gyen, hogy hozzásegítsen a
Vasárnap
_ nagyszabású ifjú- j RIKA" című útirajzunk foly-í 2864 0412
aayagtorlédás miatt | 2866 0266
a Szovjetunió
Kommunista mostani korszak nehézségei- sági találkozót rendezett a
436 701 —0800
0419
Pártjának XX. kongresszusát, nek legyőzéséhez, ne növelje a szombathelyi járási
2884
503 701— 0800 l ó k b a n . (MTI>
hogy olyan nagy segítséget nehézségeket, vagy ne tárgyal- bizottság és
járási tanács
•nyújtott nekünk ennek a rend-jon demagóg módon bizonyos j népművelési csoportja a Vas
Három
teabólegény
IfA). \
LIPCSÉBE UTAZOTT a né— Fővárosi Operel
>etts,zíníiáz: Csárszemek a felszámolásához. Bár j jelenségeket'és problémákat, j megyei Felsőcsatáron. A meíet kohászati tudományos
dáskirálynö (7). —
Blaha LU.ÍLa személyi kultusz rendszere a
Jogunk van azt követelni az gye osztrák határm
Verő József akadéSzínház: Nincs előadás — Vidám ülésre
Szovjetunióban született meg,: ifjúságtól, különösen az egye- bol többszáz, többségben néSzínpad: Lehet beezöiínl (7).
— mikus, Geleji
Sándor akadéOktóber 23. kedd.
Kis Színpad;
Torkig
vasyofe a mikus és Gillemot László akaez nem jelenti azt, hogy mind- j térni hallgatóktól, hogy a maimet, horvát és délszláv nem)perciliáz: Anyegin. L-bérlet, 2. szereimmel (f8). _ Állami Bábdémiai
levelező
tag.
ezért a rosszért, ami Lengyel- \ helyzetünk megjavításánakSút- zetiségű fiatal vett részt a taSzázssorezép
(3 51,
adás (T).
—
Erire! Színház: színház:
országban történt, Sztálint, a \ j a it kereső buzgalmukat' tart- lálkozón. Mintegy 300 osztrák! Tubadur. 6. bérlet, 2. eiöadás ~ ti mesék (f8). _ Déryné Szii
Ifjíi Szó címmel novemberház: Kincs előadás. —
irtók- ben új folyóirat
Szovjetunió Kommunista Párt- j &^ a j e i e n ülésen meghozandó vendég is érkezett: a Felsőindul GyőrDavid Ojsztrah
hesedűját, vagy a Szovjetuniót kell határozatok keretei között. csatárral szomszédos osztrák sf
Sopron megyében. A DISZ
a!iJ
y
estje: A hegedű mestere!, mikrofelelőssé tennünk. Nekünk is Mindig sok mindent meg lehet falvak — Schachendorf, Düra- bérlet, 2. tíöadás (7). — Madách barázdás toanglemezbértet 4 elő- megyei bizottságának kiadásámegvoltak a magunk Berijái. bocsátani az ifjúságnak. De az bach, Wieden, Reicnnitz, Bá- Színház: Egy. pohár víz (7). — adás (f6), 1000 000 „fontos" ban megjelenő hatoldalas, kéMadách Színház Kamaraszínháza: hangjegy. Mikroalöadás (8).
— pes havi folyóirat foglalkozik
élet nem bocsátja meg, még az dens rf — fiataljai, s a hozzá(7t, _ Magyar Héphad:
Vannak dolgok
Kamara Varieté: Kijavítjuk a tör- a DlSZ-szervezetek
mozgala r t o z ó i k . T ö b b o s z t r á k v e n d é g [ Szfniiűza:
Szent" Johanna. „Gár- ténelmet (6. r9). — Budapest VaBerijak tevékenységében, ame- ifjúságnak sem a meggondolat- ttizpn'íPt
mi tevékenységével, a fiatalság
P V nta n p m l á t o t t - m a
donyi". Kombinált bérlet (7). —
lanságokat:
Humor expressz (8).
—
lyek még alapos kivizsgálást
u-ceiLíei e v oca n e m í a r o i i m a ^ t
sz.írüi&z; Szép
kis rietéés mindénnap;
Fővárosi Nagycirkusz: Kínai Cir- ; nevelésügyi
Csak Örülhetünk fiatal elv- g y á r h o áz z át t at r tóo zi ó ti t , r o k o ni ati t ; | fa
P
íh
és tisztázást követelnek. A párt
kusz vendégjátéka (4, 8).
i életével.
vezetőségének bizottságot kel- társaink lelkesedésének, hiszenl testvéreit látogatta meg
2 8 5 6
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Lengyel barátaink a demohratizálás teljes győzelmének útján
(Folytatás az első oldalról)

Gerü Imú beszélgetése a Borisa munkatársával

| nappal bent varnuHk üztmuk-1 aktívan politiaaiő, mindenben
(wQh,t*táa ax atsé oldatról)
életszínvonalának
emelését kultúra fejlesztésébe. Ez a mi
]
M
I ben, fwyettk a legítjabb híre- szavát hallató kommunista ifegyütt kell megvalósítanunk. célkitűzésünk.
fegyelmezetten várták, hogy a ket, küldözgetik
küldöttségei- júsági
" '
szövetséget, s emellett j legádó meg van győeődve ar~ PolitiJtáEfe megvalósításába be
— Még valamit szeretnék
lap aznapi második külön- het
üzemekbe és vi- esetleg maradjon meg a ZMP, j ról, hogy ezzel a magyar—ju~ kell kapcsolnunk a legszéle- üzenni, a Borba hasábjain kekiadását, amely akárcsak az dékre.
Az ifjúsági szövetség,! mint széles ifjúsági tömegszer- \goszlav viszonyban új szaltasz sebb rétegeket, meg kell nyer- resztül Jugoszlávia népének —
első, ugyancsak 300000 pél- politikai aktivitását mutatja | vezet. E javaslatoaak nagy kezdődik.
sünk megértésüket, táanogatá- fejezte be nyilatkozatát GerÖ
dányban jelent meg, önkéntes
— Hogyan érté&eli Gerő elv- sukat —, mindez összefügg az- elvtárs. — KöszÖaetet szeretÍ.. hogy
gy a szövetségg vezeíé-j visszhangja volt és az egyeteterjesztőkként szertehortiják a
seben dolgozó
kommunisták misták, akak ki a&art&k. válni társ, melyek a magyar fejlődés zal, hogy népi demokratikus nék mondani azért a meleg,
városba. A gyűlések folytatódieg^ontosabb
mozzanatai-jelenrendszerünket tovább kell fej- baráti, őszinte fogadtatásért,
levelet itntéztéfc as Egyesült a jelenlegi ifjúsági szövetségnak. Hétfőn — és ezt különöin terveket istnertet- lesztenüak, demokratizmusun- amelyben mind a hivatalos
Munkáspárt plénumához. Ezek ből, kijelentették, hogy egy | '
sen fontosnak tartják — a
t politikáját illetően? kat mélyebbé kell tennünk, személyek, mind a dolgozók
a politikai események egyben kommunista ifjúsági szövetség- i
Dombrovszki és a Dzerzsinszki
'51 részesültünk.
hogy a dolgozókat bevonjuk az :
csatlakoznának. '
szinte tisztítótűzként hatnak az bez
dést
katonai akadémiák hallgatói,
Csata István
ifjúsági szövetség körűn vi- Szeretném azonban hangsú- ' — Fejlődésünk új mozzana- egész, ország,
a vasutasok,
a közlekedési
tákra is. Bebizonyosodott, hogy Iyozmi, hogy ezek még csak: tait ön ismeri — váiaszolta
munkások, a lodzi textilmun- a ZMP legutóbbi kongresszusa i viták és elképzelések,
Gerő elvtárs — , terveinkről
"kások és sokan mások tartot- kritizálta ugyan a szerveiét; foglalás még nincs*
L Ezek letak hasonló gyűléseket. Amikor e sorokat diktálom, éiénkhangulatú szakszervezeti gyű- tatoti megfelelő feiütst. Első-. ígérkezik, valószínűleg folyta- ' Vezetősége "hivatott határozni.
• sorsorbaií azt tartotta ugyanis tódnak a gyűlések és megkez- ' Pártunk júüusi
határozata
lés folyik Varsóban.
A Magyar Doígozók Pártja- András, Kádár János, Kovács
i szükségesnek, hogy beresősége- di munkáját a saejm ülésszaka, nyomán kell továbbhaladnunk,
iebb ifjúsági elet alakuljon ki, A napirenden az új választó- kootaetizálva és
továbblej- nak Jíüldöttsége — Gerő Ernő, István, az MDP Politikai BiA közvélemény üdvözli toob kultunmnika, több sport, | jogi törvény szerepel, tekintet- lesjtve a határozatot. Szem a Magyar Dolgozák Pártja I zottságának tagjai — kedden
Vezetőségének első j a reggeli órákban érkezik visza személyi változásokat íobb j a t e i legyen. Most a fia- tel a közelgő választásokra és előtt kell tartanunk, hogy a Köz-ponti
tatok elmondják, hogy miixkz i valószínűleg sor (esni! a kor- szocializmus építését és a nép titkára, Apró Antal, Hegedűs | sza Budapestre^
A gyűléseken egy a véle- fontos, nagyon fontos, de még-1 mány bizonyvsfokú átáhakitámény. Akikkel rövid varsói sem alapvető. Az alapvető: j Sára is.
tartózkodásom alatt beszélget- hogyan és miként poEíuúIjon | Tizennégy hónappal ezelőtt,
ni tudtam és hozzáteszem, az iífusag. A legutolsó napok ! 33 y. V1T napjaiban jártam
az Egyesüli illanok
hogy az emberekkel ma csak
;eményei — ezt különben Go-! utoljára Varsóban. Azóta sok
eMkétez
erről lehet beszélgetni, ugyan- mulka elvtárs is kiemelte be- j minden válltozott. A MarsaiEgy brit járőr vasárnap délaz Egyesült AHaezt mondják. Helyeslik, hogy szédében — arról tettek tanú-; kowszkán, ahol akkor még ' A Szovjetunió washingtoni uu&ban
megkezdődön
a
előtt foglyul ejtette
Dedan
a Politikai Bizottság, a Köz- sá-got, hogy az ifjúság, amelyet j csak üres telket láttam, most ; ideiglenes ügyvivője
Dulles washingtoni swívjet nagyköponti Bizottság mély elemzését gyakran az aPolitikus jelaövel j már egy épülő ház harmadik ; amerikai külügyminiszternek vetség kiadásában angol nyel- Kimathi-t, a kenyai Mau-mau
adta a gazdasági és politikai
vea
m^jelenő
„Szovjetunió"
illettek, elöljór a politikai Kar- emeletén folyik a munka. Var- : átnyújtotta a szo»vjet kormányhadsereg főparancsnokát, amihelyzetnek, hogy Gomulka becímá illusztrált havi folyóirat
só hábcrúütötte sebei egyre fő újabb levelét. A levél a hid.
számolójs
valóban, szépítés cókban. Ffclvet5cFtek még olyan
jobban behegednek. De tör- rögén- és atoínfeeyver-kísérle- árusítása és előfizetés alapon kor az egy Mkuju rezervátumnélkvl feltárta az ország hely- javaslatok is, hogy a jelenlegi
vaJó
terjesztése.
.... .
. , . , ,.
. + 1 tént
tént és
és történik
történik valami,
valami, még
még tek megszüntetésével foglalkorba próbált menekülni,
H
zetét és helyeslik azokat a ja- tfjusaffi szövetesg
helyett, amit \ e n n é l l ^^ ffo n .t t o b
sabb.
b
KKezéének
é é k
zik. Sajnálkozásét fejezii ki
ki,
Milorad Milatovics
varsói
vaslatokat is, hogy — figye- az egyik gyűlésen „poiiriJrai
behegedni
- lelkekben
ütött hogy az amerikai kormány jutspszláv nagykövet
szombalembe -véve a lengyel sajátos- halmlátámk'' -neveztet, alakítJgszip Broz Tito köztársasági
nem csatlakozik számos más tén este fogadást rendezett a
ságokat —, tovább folytassák
Réti Ervim
államnak az atomfegyver eltil- Varsóban tartózkodó jugoszláv elnök vasárnap díszebédet rena szocializmus építését, de sok sanívk egy világos irányvonalú,
tásával
kapcsolatos
erőfeszítétekintetben más módszerekkel,
seihez. Addig is, amíg az eltil- parlamenti küldöttség tisztele- dezett a román kormány, és
•más ütemben. Helyeslik azokat
tás megállapodássá válik, cél- tére.
pártküldöttség tiszteletére.
a személyi
változásokat is,
szerű volna mér most meoamelyek ezzel együtt jártak,
egyezni « lömeosiiASZtító 1eovígy Gomulka elvtársnak, a párt
verekkel
folytatott
kísérletek
első titkárává való megválaszbeszüntetésében.
A
szovjet
tását, Loga-Sowinski beválaszkormány egyébként
tovább
h Inbona Iwkj fabowsr és kknmt *)\\énstimti
tását a politikai bizottságba.
küzd a leszerelési kérdések
Lengyel
barátaink utalnak
megoldásáért
—
jelenti
ki
Trybuna Ludu, a lengyel tot jelentenele
külpolitikánkközi | semmisítése végett koholt váarra, hogy a
demöfcratlíájLis
folyamata nem mai keletű és Egyesült Munkáspárt Központi ban, akkor mélységesen téved. egyebek közt a szovjet mi- Brigádok megalakulásának hu- dákra alapozott perek megrenniszterelnök.
szadik évfordulója alkalmából dezésével bízta meg magyar
nem könnyű harc. Hiszen lé- Bizottságának
lapja, hétfőn S Befejezésül a vezércikk havasárnap délelőtt ünnepséget lakájait. Azt akarták bebizonyegében másíél éve folyik a
rendeztek a Néphadsereg Szín. nyítani, hogy Tito elvtáifc és a
küzdelem ezért a célkitűzésért, vezércikket közöl a lengyel- ] sonló módon utal Adenauer
házában.
Cséby Lajos,
a jugoszláv kommunistáik elárulde még 1956 augusztusában, a országi fejlemények bizonyos
nyilatkozatára.
MÖHOSZ elnökségének tagja ták a kommunista eszméket és
VII. plénum ülésén is — , bár külföldi visszhangjáról. A lap
! beszéde első részében a spa- az imperialisták zsoldjába sze&?. akkori határozatok óriási
leRgysi
Hjúsiiíji
vcwtöi
levele
A
lengyelországi
Stalinogród
1 nyolor&záigi
szabadságharc
előrelépést jelentettek — , meg- háláját fejezi ki a jóindulatú
gődtek, eladva hazáj-ukat;
vajdaság népi tanácsának elmutatkozott bizonyos határolagálásokért, azután rátér az | & IEIV1P ÜÍHJ)MtÍ
„
nöksége
vasárnap
együttes I nemzetközi és hazai előzmé- [ Hét hosszú, kese
zatlanság, ingadozás. Egy len- olyan
megnyilatkozásokra,
í nyeit ismertette, majd fgy | tendő kellett ahhoz, hogy a
gyűlést
tartott
a
város
népi
Mint
Trybuna
Ludu
je~
gyel ifjúmunkás elmondotta,
j Rajk-pereket körülvevő hotanácsával. Elhatározták, hogy : folytatta:
a
hegy a plénum anyásai csak amelyekkel vitába kíván száll- j \en^
igyel Egyesült Mun— Amikor a spanyol sza- mály tisztuljon a lepel leihull.
. - . , . ,
javaslatot terjesztenek a Lenrészben láttak napvilágot, pe- ni. Eisenhower amerikai elnök [
íok a tasjai, akik | ^ j Néí&öztársaság
N é p k ö z á g államta- i badságharcot komor vészfel-! jon és az igazság a maga mezdig a nyilvánosság egyik fő és Dulles külügyminiszter nyi-!
! hők fenyegették — megalakí- \ telén valóságában
ragyogjon
jelszava a demokratikus átala1
Ifjúsági Szövetség | nácsa elé: Stalinogród
a
Lengyel
tották
a 11-es, majd líéhány \ Az elesett és megiimzott márkulásnak. Ezért tett olyan nagy latkozatot tettek, amelynek lé- i
Központi
dol- |! nevét
vísszaváltozt
számú | tírok becsülete ma kristály, , Vezetőségében
, . ,. , ,
«.wice
városra,
«™-...™w—
-«Jhatást Gomulka elvtárs ígérete, nyege: „segélyt" ajánlanak a
v á^l M^r a
.nak, levelet ,nteztek a Koz-\1dwice
^s gm
ítközi Brigádot. A sza- I tisztán áll pártunk előtt. Ideje,
a s á g
K a t o w i c e
hogy a jelenlegi VIII. plénurn „lengyelek harca" számára. A
badságharc nemzetközi önkén-) (hogy egész népünk előtt is így
Bizottság VIII. teljes
Összes beszédei és a felszólalá[ tesei egy percig sem haboztak, i álljon.
lap a eegélyajánlatot ironiku- ülés hez.
sok nyilvánosságot látnak.
i Gyenge fegyverzettel, hiányos \ __ 1 9 3 6 _ b a n „ ^ h u a z e s z _
san Összefüggésbe ho:
A levélben üdvözlik WhdisDayka Margit
. katonai tudással, néhány, az ; tendeje
ezer főnyi magyar
amerikai
választások
előtti \• lcu> Gomulka
I első világháborúban részt vett ; h a r ^ ' a k i k
Spanyolország
visszatérését,
Berlinbe utazik
Sok &zó esik a Szovjetunióés a világháború utáni fórra- j harcmezein magasra tartották
küzdelmekkel
és a szavazat- i m a j d
fcan;goztatják:
Szükséges!
val vaXó viszonyról is. A gyű^ a pro3etárBertold Brecht színművének, dalmi harcokban edzett vete-1 a s z a b a d s á a
szerzés szándékával ^ Azután; h ( J g y a t e l j e s ü l é s
l e n i n i s t a
lések hitet tesznek a Szovjeta „Kurtissí anyó és fkiv'-nalt rán venetésével Bzembeszálltak I n , e m z e t k ö z i & é g zászlaját, erre
sajnálkozását fejezi ki az ame- módon, világos és határozóit
unió iránti megbonthatatlan
budöpesü
bemutatója előtt : a Madridot minden oldalról; a z á s z i o r a anna-k a nevét ír; tók) a k i a Hoi-thy-osztálybíróbarátság mellett, de hangsú- rikai beavatkozásért. Ami
álláspontot foglaljoj el aíEal a magyar szüimüvészküldöttség j íenyegetó fasdsztákkaL
segélyajánlatokat
illeti,
lyozzák, hogy ez a barátság
pánikkal
szemben, unelyet 1 érkezik Berlinbe, hogy Brecht | Cséby Lajos ezután a spa- \ s á g e l ő t t a m a g y a r ^ p h a r c o s
méltóan
lenini elveken alapuljon. Nem Trybuna Ludu kijelenti: „szí-; e f ó r e s " " p á r t a k t í v á k 'terjesztet- I ^ « ^ z á b a n - a B e r t i W *
*«* | nyol hazafiak és nemzetközi: akaratát kifejezve,
! brigádok hősi haroainak tor- ! megállta a fcelyét. De 1949egy felszólaló anns'k a véleméé, a
i ténetét ismertette. Az ünnep- : b e n
keserűen
csalódtunk
nyének ad kifejezést, hogy épi sés részvevői felállással adóz- , ugyanez az ember meghajolt
| széletkörű gazdasági és Scultu- J v e t s é g
vezetősége)
tegjai
é s
B e n 0 b e r i i n i színház művépen a zavaró momentumok kivel a mű előadásénak proh. i tak a harcokban elesett ma-1 a S 2 t a i m i ö n k é n y előtt. Ez az
ralis kapcsolatokat, termesze-1 á ] t a l k i f e j e z é s r e juttatott füg- \
küszöbölére segít majd abban,
| gyár hősök emlékének.
i ember maga tépte le harci lohogy e?. a barátság még szilár- tesen rendes kapcsolóitokat, ha \ g e t ] e n véleménynyilvánítással i
Cséby elvtárs beszédében, b o g ó n k r o l
a n e v é t >
( m g y
dabb legyen. Ebben a szellem- ezeket mm kötik politikai Jelr\ kapcsolatban. Világos és hatá- i
top5_,
^ g ö ^ Dayka Margit hangsúlyozta, hogy a fairuszta
Mint azelőtt nem
ben valamennyi lengyel lap tételekhez."
túlerő győzelme után, a fran- i
.
, ,
van
ritj
Sisuth-dlia,
sdmiüvfení.
tor
eí e
m
közli a Pravda cikkét, ugyan- volt, így ma sincs szükségünk
eia koncentrációs tábor pokla-1 m u I *\
y ! ^ ,
rtrCCk
Oa
ség a demokratizálódási folyaban sem hajoltak meg a nem-1 b e c s ü l e t ^ ^eftisztelő kötelesakkor
tnegjegyzéseket
fűz bármijeié beavatkozásra belső
matban a sajtó szerepének!
Némety Béla, a Magyar zetköd brigád harcosai
ségünkké tes^i, hogy élenjárhozzá. A Sztan&ar Mlodich
ügyemkbe, ha pedig van valah
•llózése és tagadása ellen, \ Népköztársaság szófiai nagyMinden időt felhasználtak po. i u n k a a o n feltételek biztosítászerkesztőségi cikkében fájaki elég együgyű ahhoz,] továbbá azon joga mellett, követe október 20-án koszorút lftikai és katonai tudásuk töke- . s a b a n > a m e i y e k lehetetlenné
lalja a Pravda cikkének hangké
a lengyel- hogy kifejezésre juttathassa a j helyezett el Georgi Dimitrov létesítésére, hogy a jövendő • t e s z i k a kommunista becsület,
ját és furcsáiba, hogy éppen a hogy azt képzeli:
feladatoknál újból helytállhas- ; a s z o c i a l i 5 t a törvényesség megPravda varsói tudósítója adott országi változások új irányza- tömegek véleményét.
\ mauzóleumánál;
sanak. Ebben a hatalmas ckta- j gyalázását. Ebben utat mutat
ilyen, nem teljesen a tényeken
tó és nevelő munkában élenjárt nekünk a Szovjetunió Kommualapuló helyzetképet. A lap
felejthetetlen
Rajk
László nista Pártjának történelmi jehangsúlyozza, hogy ami ma
lentőségű XX. kongresszus?
elvtársunki
g
g
Lengyelországban történik, az
— \ felszabadult ország új- valamint pártunk júliusi hatánem a szocializmus ellen, hajáépítésében lankadatlan let- : rozata. De mindenekelőtt szüki
j kesedéssel vettek részt a meg- j ségesnek tartjuk a bűnösök
nem éppen a szocifilizmu '.éri
maradt spanyolországi magyar i kérlelhetetlen
felelősségrevotörténik. A lengyel ifjúság lapisát. (Nagy taps.)
•nkcnteíek. A romokból feltája különben vitézük a Koms'v— Megfogadjuk: elöharcosok
nadt új Magyarország biztató
violsskaja Pravdával is, aincli
módon kezdett fejlődni és a leszünk abban a kemény harcez említett Pravda-cikket á!
ipjólét Örvendetesen emelke- ban, amelyet pártunk vezet a
vette és kéri, hogy a szovjet
dett A spanyol szabadságharc nagy Szovjetunió Kommunista
ifjúság lapja igazítsa helyre a
magvar
katonái úgy érezték, j Pártja XX. kongresszusán hodolgot.
hogy felszabadult hazánkban i z o t t é s pártunk júliusi törtée l m i
ruadalra jutnak azok az esz- | nnak
-íelentőségü határozataivalóraváltásáért,
a harcmek, amelyekért sok évvel ez- •ban a személyi kultusz minden
Az ifjúság a politikai
előtt hazájukat, békés családi maradványa ellen, az önkény
küzdelmek első soraiban
otthonukat otthagyva, fegyvellen, pártunk kollektív vezeresen küzdöttek. Az országépí- ! t e s é é r t
A lergyelországi eseményekszocialista törvényestő hatalmas munkában is min • ség,
j
''
ről lehetetlen -ma írni az ifjúa szocialista
humanizmus
tág szerepének említése néldenütt élenjártak
teljes diadaláért.
kül. A munkásifjúság, a fiatal
m olerszági magyar harcosok.
A nagy tetszéssel
fogadott
értelmiség, az egyetemi ifjúság
1348-ban azonban sötét felhők ünnepi beszéd után Kiss KáTtemcsak tárgya, hanem ala-nyofiiltak a politikai hori- roly, a Magyar Dolgozók Pártnya, aktív politikai tényezője,
nton.
A
világtörténelem ja Politikai Bizottságának tagformálója az országnak. Áltai k legnagyobb provokáciő- ja a Központi Vezetőség nevélános meglepetést keltett az a
i laK hullámai elértek ha- ben köszöntötte
spanyolora
szenvedélyesség, amellyel az
i íkba.
szági magya
ifjúság e nagy napok eseméI — Btirija és bandája a sztá- sokat.
nyeiben részt vesz. Egyik baI lini önkény ellen bátran, komrátom azt mondta, hogy a Ze1
munista módon szembeszállott
ráni avtéoyár fiataljairól reSZAB4D IFJllSAG
V. P. Dzselepov, r*s intézet nucleáris kérdésekkel foglalkozó laburatórlumának igazgatója 1 Tito elvtársnak és a hős jugogényt lehetne írni, mert éjjel1956. október 23.
szakszerű magyarázatot tart a külföldi vendégek egy csoportjának
I sdáv nép más vezetőinek meg-'

Ma reggel érkezik hasa
hgosilámké! az MBP küldöttsége

h történt a siisgyvilágkwi...

Tevéd,
a lengyelországi változásoktól

Az Egyesüli Atomerő Kutató Intézetben

tapsig

a spanyolországi nemieütözi iirigádsk

Szabad Ifjúság

SPORT

Szabad Ifjúság

Mi újság
a labdarúgásban ?

JAVUL A MAGYAR ATLÉTA VÁLOGATÓIT

Amikor a Népstadion vülanyhírdető tábláján megjelent
vasárnap késő délután a Magyarország—Finnország atlétikai -viadal 210:200 pontarányú
végeredménye, a közönség elégedetten nyugtázta. A magyar
csapat szép győzelmet aratott,
s ezzel megerősítette helyét
Európa vezető atlétái között.
Figyelemreméltó ez a szép siker, különösen, ha tekintetbe
vesszük, hogy számunkra kissé szokatlan volt, hogy számonként három versenyző iáidul

Az KB I » [labdarugó csapatok
spvise-loi hctfcm délután t<« *ot
lak Idei utolsó hivatalos megbe
-lésüket ez OTSB Aaoddiugo
osztagán A megbeszélés,
e-lsö
r-apirend! pont a aa NB l-es csa
pato'c
titn zetkuEi
műsor arek
megvitatdaa "volt A Bp Hon\ed,
Bp \ íaros Lobogó es Bp K mzsl
melielt nemzetközi mérkőzéseden
• eszn-ek reszt a többi NE I es csapatok is A S jgoiorjtinl
t

BSÍIS asz

,?di5í5^io\ ák tvrai a indul no\ eiii*
íet eiao heteaen
A Ep ^asas
;Sctpatokkial foh^tat
tctriíj s^áso
int A Cs \jisas r»és>zéna Sairiáüől Ho Uid jbol és Nyusat Nér-etois-ágbol eikeeett meghívás
K Pensi De ^a es a Szegedi Ha
adás kep\ =e>ioi
bejelentették
frog^ november
elején idehaza
fogadjak
a jugosaiáv Titograd

Mit láttunk
A közönség nagv éntóklŐdéssel figyelte a magyar olimpikonokat. A 4x100 m-es váltó
változatlanul jó formában van.
Biztatóan szerepelt a váltó tartaléka, Jakabfy is: A 3000 m-es
akadályíutókat, — Rozsnyóit
és Jeszenszkyt a szerencse segítette hozzá az első és második helyihez, mert a vezető
Rintenpaa az utolsó gáton felbukott Váratlanul kemény ellenfelek voltak a finnek. Szantgáli imponáló fölénnyel nyerte
a 800 m-es síkfutást. A középtávfutók a várakozásnak megfelelően szerepeltek; Iharos
5000 m-en lett első. Kovács József pedig második lett mögötte. Kovács vasárnaiP 10 000
m-en szerezte meg az első helyet; Szabó Miklós 5000-en a
hajrában győzte le a legjobb
finnt, 10 000-en viszont őt hajrázták le. Tábori 1500 m-en.
ikemény végküzdelemben győzött;
Egyedül Rózsavölgyi
nyújtott gyengébb teljesítményt.- Kitűnő középtávfutónk
betegen versenyzett, mert hétközben meghűlt, de határozott
balszerencséje is volt: 800
m-en kétszer összeütközött
Kováccsal, 1500 közben pedig
szúrást kapott; Jó eredménynyel nyert Csermák és Klics.

m

"

napirend második pontta az
iiradt o\ olc NB I es mérkőzés
azáfla időpontjának
megvita\aiz I w ^ m b e r 1 én játsszak
_ Dorogi Ban\ás
Bp Vörös
Lobogd, a Pécsi Dózsa—Bp Hon
\é& és a Bp Vasas—Szegedi Ha
lades
mérkőzéseiket
No\ embei
11 én
keru' sor a Szo ubatherv i
"Törekvés—Bp Vörös Lobogó é s a
Szegedi Ha adás—Bp Aasas t->
i okozókra
Novembei
I8-0.1
jitsszak
le
a
Bp
\a
sas—Bp
Voros
Lobogó n e t
közést
e no\ erobei 21 en
stir
enneirt. a találkozói jk.
JSZ eitekiezlet befejező részi1
ben közöltek hog\ a 12 T»B I es
'~apat vezetősége áJtal szer eiz
LVLÍ btijnoki

tei^eaetet

an &lv

3 0 ^ l íedd«f d^elotttellOora
Ritka pillanatot örötafett meg a fényképezőgép lencséje.
Már a célban van a 200 m-es síkfutás első két helyezettje
a finn Heilsten és a fehérmezes Goldoványi. A képen is
jól láthatjuk, hogy a finn versenyző egy gondolattal előbb
éri el a célszalagot
'iszont látni, hoey a hármas-| atléta-válogatott s-zép gjozeugrásban és rúdugrásban a lemmel fejezte be az e\et, i
lagyarok csak nézők lehet- most az érdeklődés Melbournt
tek. Homonnayéik 420 cm-től a felé fordul. Reméljük, -vercispadról nézték végig hogyan senyzőink értékes helyezésekugorják át a finn versenyzők kel örvendeztetik majd i
lécet.
az atlétika egyre nö,vek\o maVégeredményben a magyar

Bodó a 2 méter kOxeiéhen
A magyar—finn atlétikai
viadalon Összesen húsz számban mérték össze tudásukat a
versenyzők; Tizenegyben a
magyarok, fcilencben pedig a
finnek bizonyultak jobbnak, s
a két nap alatt <két új országos csúcs (magasugrásban
Bodó 199 cm-rel, 400 m gáton,
IJppay 52,2 mp-cel) és egy
csúcs-beállítás (4x100 m-es
váltó, 40,5 mp) született. A
húsz szám közül nyolc biztos
magyar, vagy finn győzelmet
eredményezett; A magyar versenyzők három (diszkoszvetés,
5000 m és a kalapácsvetés), a
finnek két (hármasugrás és
rúdugrás) termas győzelmet
értek el. Végül a magyar csapat még két kettős győzelmet
aratott, magasugrásban
3000 m akadályon, míg a :
nek távolugrásban szerezték
meg az első és második helyei.
Kellemes meglepetést szerzett a viadalon Krasznai
nagyszerű gerelyhajitó ereámenye. Egyik dobása nyomán
77,14 .m-re szállt a gerely, s
ezzel biztosan győzte ie a finneket; Annál szomorúbb volt

Tichy elkésett...

! or
a Bp \ oroo Lobosro Eatea
utca! k'ubhel ise^ben tuitoéi e
ieL k^eteben ismertetik

Szabadi Ifjúság
Gerelyhajítás
— spanyol módra
Bemutatta a finn Lassemus

A labdarúgó válogató bizottság hátion tárgyalta a svédek
elleni válogatott csapatok öszszeállítását. valamint az elö11tszüleíi teentföket. A svédek
e en a magyar labdarúgó A•vdlogatott a következő összeal itásban játszik:
Grosies — Ká*páti, Borzsei, Kotász ~* BosBÍk, Berendi — Sándor. Kocsis,
Hidegkúti, Puskás, Czibor.
Tartalék: Komáromi, Hegyi,
Bundzsák, Machos.
Tartaléksorban volt eddig
Csordás is, ő azonban átkerült
a B-válogatottba. A B-válogaIcttnsk csak a keretét jelölték
ki. Ez a következő:
Faragó, lika Í-, Ombódi, Sárost, Várhidi, Dalnoki, Bányai,
Szojka, Dékány űr.. Sípos II.,
BvAai, Csordás, Tichy, Szusza,
A SZAPPANOZAS. Las- Molnár, Fenyvesi,
Buzánsíkyt a magyar—osztsenius, a finnek tízpróba
bajnoka, a budapesti be- rák B-válogatott mérkőzésen
mutató főszereplője beszap- tanúsított fegyelmezetlen viselnem állítják be a
panozza gerelyét. Ez az kedéséért
az A, mind
„előmüvelet" azt a célt szol* válogatottba, Mind
tagjai ma kezgálja, hogy a gerely síkos adikB-válogatott
meg
a
közös edzést.
legyen, mert a gerely a köA > Magyarország—Svédortésfői csúsztatva hagyja cl szág
nemzetek közötti válogaa versenyző tenyerét.
tott mérkőzés előtt a Bp. Szik—Győri Vasas NB Il-es taikozót bonyolítják le 12,30
J ai kezdettel. A válogatott
iJ rközés kezdési időpontja
1 30 óra.__

Megkezdődött && ókul i^o oaá
patbajnolisag uszi idénj*
A \a
sárnapi eredmények Csepeli \ a
<=d9— Bp Hon-ved 119 Bp Varos
Ix>boso—Kapoav<H"i Dózsa 11 9
Hetfrn a BD V s n 14 6 r a gyn
zott d k m i z s e^en
A Budapest—Pécs Sí] u sági tor
naverseny befeyezodön
Mind a
ferfiakzisü, mind a noknel Buda
pest t^apata győzött
Befejeződött a prágai nemzet1 roplatodi tonwa
\ g" oztea
sa ceapaia lett
A nók es
i d i -ler^em^ben Budapest a
teljen \egzett
A labdarugó NB II keáeti cso
1
tiában a Dió«syori \a=ias all
élen 34 ponttal, a
Fiyugliti
aortbaai s
Kom!oi Bdlii éaz
uttese ^ezet Í4 ponttal
K«rta6zn« \ezet a 7 forauló
1 1 j pontul a n& >«kkbaj

Angija-Magyarország
Hiúsági labdarúgó válogatói!
mérkőzés

A KIDOBÁS KEZDETE.
Egészen újszerű a gerely
tartása. A gerelyvég a lapockához
támaszkodik.

cs*l<Hmcsbajnol<

^1 vasárnap a Vörös Lobogó
senyzöi három, a Dózsa spor4 négy eisö helyet szereztek

lij

szovjet

atl«tika1

8

A magyar labdarúgó ifjúsági
\ álogatott Londonban vasárnap délelőtt edzést tartott a
Hvde Parkban. Hétfőn újabb
edzés szerepelt az együttes
műsorán.
A magyar ifjúsági válogatott ma este „villanyfényes"
mérkőzést játszik a Tottenham-pályán. Az effyiittes ellenfele Anglia ifjúsági válogatottja
A magyar csapat mai össze-illítása: Várhidi — Lipták,
\ emes, Pázmándi — Makkai,
Hanek — Szálai, Kaszás.
Szidni, Matesz, Povázsai.

„Magyaros játékkal győztük le
a szovjet tizenegyet"

CSUCSÖIÍ

[ettek \iööárnap: Kaslí^J^ov 310
t ugrott magasba. Fedoszajev
can-t távolba.

Döntetlenül végződött a/ At
íim
emlékversenyen
Moszk
ran a Szabó—Ciocaltea jétss
Jelenleg
Samisalov és Tai
íov vezet 6 ponttal. Saabónok
pontja van.
MaqyarorsEáq—Svédország
H
október 28-i vdűogatott'labdaiugo
tEérícőzésre leíryek
©lövéíelben
válthatók a Képstadion sport csarnoki pénztáránál, naponta 10—19
óra között.
Magyarországra
látoqai
a
sztalinogrodj
ZRYZ lengje' ne
kézilabda csapat.
Az ' eír 1. * "•*
elsü
mérkőzését
csütörtc J I
ját^za a Bp. Vörös Lobogó e 'en
a Baross utcai pályám.
A Sz«<«sfehérvárl Traktor országos háromtusa v e r s e n y t
a
felnőtteknél Balcző,
az iiiu^a
giaknál Hefnrioh ny«rte.
A totó 12 találstos szelvénye:
1.
i. 1.
ikét találatot 9
fogadó {68 473 Ft) • 11 találatot
213 (2S66 FIK 10 találatot
2798
(293 Ft) ért el.

A KIDOBÁS. Mint a diszkoszvetésnél. olyan forgás
után a gerelyvetőknél megszokott „berántás" helyett a
versenyző előrenyüjtott kezéből „irányítva" csúszik ki
a gerely.
(Kozák Lajos felv.)

tona): Puskin {Kossuth Lajos u.
Varáxsduda
(színes csehszlo13.) 3. hétre prol. 14, h6, 8, Duna
vák film): Bányász (József körűt
(íürst Sándor u. 7 1 3 . hétre prol.
63.) B-terem 14. h6. ' 8.
TS, h7. 9, József Attila <R,-palota) előtt, Az olló bosszi
Az ördög
szépséq» (francia
VÍZSZINTES;
I.
h6, 8, v. Í4.
éves Pécs: Híradó (Lenin körút film):
Október 22-tfí) 24-iq.
Csokonai (Képszícháa u.
Az új ember kovácsa (magya- 13.) Reggel 9-tői este 11-ig folytató- 13.) flO. fl2,f2. Í4, h6. 8. Csaba Németh László Galilag
lei címfi
most be•ua
>vjet film
szélű szíues
Hannibál tanár úr (magyar
(R.-caaba) f6, h8.
mutatott szí nmf ivé(Bajcsy Zsilinszky
; 36.)
uronept vacsora (magj^ar film):
film): Uránia (Rákóczi út 21.) 4. Toldi
Két kapitány (magyarul beszélő ben Makláry János,
Bem (Mártírok útja 5/b)
4 n7,
n7. f9, Művész {Letiin körűt 88.) T4, h6. 8, Csillag (Cs.-hegy)
szovjet
film):
József Szabó Gyula, Sogilr
f9, Mikszáth (Sashalom) f5 Í7, színes
9. 11, n2, Í4, he, 8, Felszabadu- 8, szerda szünnap.
Látogatás A felhőkből
(színes f9, szerda
szünnap.
Kárpát Attila (Kálvária tér 7.) 14, h6, 8. Lajos
és
Fenyő
lás (Flórián tér 3.) f4, b6, 8, DőRákóczi hadnaqya (színea ma- Emil alakítják ezeKos- (Cs.-hegy) n6, f8.
zea (Róbert Károly körút 59.) 4 csehszlovák ftlmvigjátéli):
n7. f9. Alkotmány (Újpest) 14. h6. Btith (Váci üt 14.) fo. h7 9. Zuglói
A ftü (ezoviet fflm>:
Tanács gyár film). Tátra (üllői út 63.) ket a történelmi eze8, Hunyadi (Kispest) f4, h6. 8. (Angol u. 26.) f4, h6, 8, Munkás (Szt. István körút lO.f 10, 12, n3, 14, he, 8.
repeket. 7. JugoszláEpltök Rózaa Ferenc Kultűrhása (Kápoina u. 3/b) f4. h6. 8.
f5, h7, 9.
Város
Csavargó
(magyarul
beszélő viaii város. 8. V
ros
<Gorkii fasor 50.) 22-én 8 óra,
Dunakanya
Dunakanyarnál
A bagdadi tolva] (színes angol
A sas fia (magyarul baszélö indiai film) (klsérőmüsor: Túl a a
nál.
23-án h6. 8.
Diadal (Krisztina 9. Elsüllyedt breton
mesefilm):
Szikra
(Lenin körút jugoszláv
[ugoazláv fUm):
film):
Sport (Thökol;
(Thököly Kálvin téren):
Ernsí Thaimanfi, I. rész (ma- 120.) prol. 4, ii7, f9.
körút
155.)
4,
n7,
f9.
Béke
város.
10.
Batosi
út 56.) 4, n7. f9. Szabadság (Uigyarul beszélő nemet fMin): Fény
(R-palote)
f6,
h8,
MÖHOSZ
MunNairy
Balázs.
12.
Népest)
h6,
S.
(lantja (magyiai-ul beszélő indiai
(Uipest) h4, 6, n9.
kácsy mozija
(Munkácsy u. 21.) piesen sirdogál. 13.
film): Vörösmarty (Üllői út 4.) 3,
Be* Ami (francia—osztrák film.
Emst Ttiálmann, II. rész
sz [ma- n6 h8. Brigád (P.-lőrinc) h6, 8.
Nével6. 14. Az eszéven
felülieknek):
Gorkij
_ német
gyiaru,i
beszélő
élő
^ Ö J e é k
(
f
i
film):
perantóhoz hasonló
kácfa u. 4.) prol. f4, h6.
film): Ugocsa(Uj
a u. 10.) 3, h6. Tátra (P.-erzsébet) 4 n-7 19, B;
nvelv
a fordí.
Egy szép
lány
Krjet keres
f9.
9.
tya (Lenin körút 8.) 10. 12, n3,
tottja. 15. Állóvíz.
SZABAD IFJÚSÁG
(olasz fil-m. 16 éven felülieknek):
E
Emberek
fehérben
(francia ró. h7, 9.
He,lyhataros5á.=i
a DISZ KözDOnH Vezetőségének 16.
film)- Vörös Csillag (Lenin körút
Traviata
(olasz film):
Vörös- Bethlen (Bethlen Gábor tér 3 t 4
lar>ta. Szerkeszti a szei-keaztS- 18. F o d r á s z a t i g hm45.) fő, h7, 9, Corvin (Kisfaludy
öi út 4.1 csalc de. 9, n7, ra, Baladag (Bartók Béla űt
bizottság.
SaerkesatöséSf Boeat, líítnosítva. 19. Re-sköz) h4, 6. Í9, Szikra (Lenin
,
unkáa (Kispest) Í6. h8. 128.) f4, h6. 8, MOM Kultúrház
Rökk Szilárd utca 6. Telefon!
(Csörsz u. 18.) 24-én 3, n6 f8.
körút 120.) csak d«. flO. fl2, h2. jo-Ktai (R.-hegy) r6. h8.
130—460.
Kledia: Ifiűsatti Lap- miivér,ek cime. 20.
Puskin
(Kossuth Lajos u. 18.)
Visszaélés
(argentin
film): kiadá Vállalat. Bpest. XII., Gaai F-^idaimas fen,-íált?s
Othello .(magyarul besaélő szicsak de. 9, I I . n2.
Bástya (Lenin kőrút 8.) 4. hétre utoa 9. szám. Telefon! 159—290. 22.
Sillyos
beteaElárult szerelem (magyaruJ be359—TSO. Terieaztik: Eudaoesrten ség.
23. Primitív
szélő színes szovjet film): Szaa
Főpasta
Hir[at)ter.iesKtS
Üze-rae, fegy\-er. 24. Három
T8, szerda ezünnap. Ady
badság (Bartók Béla űt 64.) 4, n6,
Utak- és sorsok (szovjet
film) vidéken a helyt hírtapterj esetés&il
— oroszul. 26. Női
n7. f9, Táncaoa (Csepel) f4, h6.8. (Tanács k&rút 3 ) T4. I16 8, Előre
(Delej u. 41.) Í6, h8, Bem (Már- (kfsérSműsor: A kabát): Akadényakbavaló.
Tanár úr kérem (magyar film) tírok útja 5/b) csak de. 10. 12. mia (Üllői űt 101.) Í4, h6. S, SzaFÜGGŐLEGES:
zetés>
Budfipestort a kerületi
FÜGGŐL
GES: 1 .
(kiséröraüsor: Svcjíí, a derék ka- 2.
Gorkij (orosznyelvü előadás) badság (R.-liget) f6, h8. '
ú ueumi
i
k
t
kézibeaíta hivatalcfenáJ. víd&ken a
kuta
Múzeumi
kutatőI 8 óra.
&jy nap a bíróságon {olas^ nostahívateloTtná? és itéelse&tGk*I munkát végezni. 2.
|
Királylány a feleséflem
(fran- film, 16 éven felülieknek): Bá- níi Hav! e!8ft2etÉaí dü; S.5Ö Ft. ; Szovjet- autómárka.
SZABAD IFJÜSAG I cia film 16 éven felülieknek): nyász (József körút 63.) A-terem
! 3. Színtan. *. Több5 í í KPS Lítonvoí^'OiS
• Szabadság
(Bartók Béla öt 64.) flO. fl2. ii2, 4, n7. f9. Kultúra
I karú
gyertya tartó.
1956. október 23.
Faieiöe veaeífl; Kulcsár MM&r
1 csak de. flO, Í12, h2.
' (Pesthidegkút) h6, 8.
I 5. Papírmértek. 6.

MOZI

Készülődik a magyar
labdarúgó válogatott

MA LOMDOXBAIS:

Az orszáqos

Kamarás ezúttal is fürgébb volt, s elcsípte a labdát a Honvéd kozépcsatára, Tichy elöl. Nem a kitűnően védíí kapus,
hanem a Vasas tehetetlen csatársora volt az oka annak,
hogy a Bp. Honvéd 2:1 (2:0) arányban győzött. — Az Üllői
úton a Bp. Kinizsi és a Csepeli Vasas megosztozott a pontokon, a végeredmény 1:1. — Dorogon a Szegedi Haladás
váratlanul pontot vett el a hazaiaktól, bár a dorogiak közelebb álltak a győzelemhez. Eredmény 1:1. — Szombathelyen a Törekvés biztosan győzött 4:2 (3:1) arányban a
Salgótarján ellen. — Tatabányán megérdemelten szerezte
meg mindkét pontot a hazai csapat a Pécsi Dózsa ellen,
3:2 (2:1) arányban

sPOt»-

— írja a VEquipe a párizsi
mérkőzésről
Vasárnap a colombesi stadionban Franciaország válogatottja 2:1 (0:0) -.rányban legyőzte a Szovjetunió együttesét. A franciák góljait Tellechea és Vincent, míg a szovjet együttesét Iszajev rúgta.
A hétfőn megjelent francia
lapok első oldalon foglalkoznak a mérkőzéssel. A l'Équipe
megállapítja, hogy a francia
válogatott megtalálta azt a
játékmodort, amellyel legyőzhette a szovjet együttest. „Magyaros játékkal győztük le a
szovjet ll~et" — írja többi között a lap. A Párisién Liberé
megállapítja, hogy a szovjet
i válogatott csalódást okozott.

MAI KERÍSZTRBJTVÉNVÜNK
1
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Csukott.

•a

10. Ká-

biilt. 11. A vagyonmérleg magyarositott neve. (Olykor a
végén sz betűvel is

mondjá'k!)
16. Nöi
tnív. 17, Elég étténíi'.í 21. Ennek a v;lágnak örök idöitre

vége van. 23. Görög
építészeti stílus. 25.
Igevégződés.
26.
Bródy Sándor.
Vasárnapi
me<jfejtés:
.Azt beszéli'-í. rendjelt kaptam . . . Nem vetet*
tem, mért arattam?".

