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Űj, tavaszi seregszemle

\ budapesti ifjúmunkások
parlamentje

\ DISZ budapesti bizottsága pén

ez-Aházba (Szia
1 k 37 if júmunk

A Magyar írók Srövetségének
közleménye

Gyűlés gyűlést követ egyetemein
ften főiskoláinkon. Gyűléseznek a
budapestied, a szegediek, a pécsiek,
gyűléseinek a mérnökük, a bölcse

Ezeknek az ifjúsági gyűléseknek
forró csvifiaros a hangulata, az úradó
loE amhoz hasonlatosak inkább, mint

ia. Ugyanakkor

5 kell mondá-

khoz. z áradás?
lelkesedés',

elmúlt évek elszoktattak.berniünkéi
az ihen tömegmegnyilvánulásoktól
A izdttarianizmus, a sztálini hib&k
ellompitotlák bennünk a fogékon

t mégha

akik nem tud
beidefizödésekl

r»nt

üléseket, ei k
ság okos, ;

tanácskozásaihoz.
Jól tudjuk, hogy az Ifjúság, s

belül az egyetemi ifjúság évekt

saTáTügyedben is hallassa
Tudjuk jól, hogy a DISZ s
bakban szenvedett és szólan;

lefojtott vágy és i
fel ifjúságunkban. j g g
detlenség volt eltemetve a fiatalok-
ban, s ugyan ki csodálkozhat azon,
hogy ez a több mini fél évtizedes le-
f j t t t á l

gy z a
fojtottság m
f l Aki

él évtizede l
tarK eir\el tu

lságunktól,
dt

jg
fel. Aki azt kívánná a g
hogy most óvatoskodó, higgad
tek tárta adjon kifejezést vélem
nyének, az figyelmen kívül hagy
ennek BZ ifjúsági mozgalomnak ko
krét történelmi előzményeit és adott
feltételeit, de figyelmen kívül hagy
ja a magyar ifjúság lelkületét i

A m tani gyűléseit sokban hason1

irtanak a magyar egyetemek és fő-
iskolák fiatalságának felszabadulás
utáni harcaihoz. Ezeknek az összejö-
veteleknek a légköre mindannyiun-
kat emlékeztet az 1M5 utáni évek
egjetemi gyűléseire, kollégiumi ta-
n tokozásaira, s ma már mindenki
előtt világos, hogy azok az évek
egészséges jó gyümölcsöt teremtek
Van azonban különbség is a felsza-
badulás utáni gyűlések és a mostani
gyűlések képe között. Egy ilyen _kil:

diákságnak. raég-Csak.
egy kis hányada vett reszt a izocia
lizmus híveként a marxista világné-
zet birtokában. Közvetlenül a felsza-
badulás után még jelentős erői vol-

iok még i
visellek az egyetemi
A kép ma alapvetőé
Ezeken a gyűléseké
hallgatóság hatalmas
feszt a szocializmus '
a gyűlései

Életéhez rr

iak néhány százalékot kép

vagy tiz

rt'vállaha"
zag eplteséb

nunk kell A? 1B4 utam evei
or zag politikai hibák óha
oda \ezettek, hogy alkalmi n
lunféle ellentLt"k kiclczfiei

t é é r t e l m k
ók

:ispolgáj
származású hallgatók
a mostani gyűlésekre az ji
hogy a különböző osztályokbe
tegckoöl származó hallgatók
keiben haladnak előre, s egj
követelik az egyetemi élet m'
malását. a szocialista demokr:
megszilárdítását Az ifjúsági egység
megszilárdulása is folyik ezeken a
gyűléseken, s ezért is örömmel üdvö-
zöljük az egyetemisták ás főiskolások
mozgalmát.

Oe más okai is vannak annak,
hogy melegen üdvözöljük ezeket a

»gítség minden lehetóaeg

g gyűlései a legliataroz
lik az olyan .iellegú po
ly szembefordul a tanul

ak Jelleget az határ
zocialista demofcrd

arcot összekapó Íj*

embereknek, akik n

p
Egyetértünk azzal,lamhatalom -yakorlá ba

hivatalok
ügyeinek intézésébe minél hatéko-
nyabban loniak be a dolgozókat
munkásokat parasztokat es értelmi

igiekeí. Egyetértünk azzal, hogy &/
o izág gazdasági helyzete nyújtotta
lehetőségek szerint minél gyorsab
ban emeljük az életszin\ onalat

ki iíizetésüek hel; ze-

ígyelé.

ell m
hogy a

Egyetértünk azzal,

ileninista akorl.it na
amel a dolgozó tömegek előtt indí
kolhatatlamil eltitkolt o zago e

ekű tényeket, határozatokat. Egye
tünk azzal, hogy a lenini szélien

•n a teljes egyenjogúság alapja
ite lünk A... magyj r.

Az ifjúsággal

ik a jugoszlái

akarjuk, hogy
rézfogás a két nép ko

ott tartós kézfogás, örök és igazsá-
o- béke legyen Egyetértünk tehát
7 ifjúság követeléseivel, e nemcsak
gyetértünk azokkal, hanem a ma-
unk területén harcolunk azokért,
negvalóí

De nen o szagos politi
atjuk az egyetekérd

iléseket. HelyeseljuK J,TI a
zottsáKot, amellyel egyetemi i
kolai fiatalságunk a feteöokta

ik, hogy erre irányuló av.
izu] számos m n ftatúrozalt

kedett. Biztosak vagyunk ehba

ssd új hatir
•uinka

liog* ludnnid-iiili szerint az Iroizov

kifejezéséül a lengyelországi eseme
nyekkeL Eral kapcsolatban a Kivet-
kezőket pózoljuk:

BendkÍTül nagy örömmel udvozol
Ok a Lengyelországban, a Lengyel

Egyesült Mankátpárlban ISrténú e
men pkef. \% ott kibontakozó lorek—
ve *kel & leemelcf-ebbcn e eter-
tűnk. Felvonulási, tüntetést azonban

n izerFtitünk, s ilyet nem is he-
ilünk.

A MAGVAR IRÖK SZÖVETSÉGE
(MTI)

A Itnwkirsijqi Sialinoqrótf neve
ismét Katowice lesi

A lengueUir&záai SttLÜnoprixí tan

és a Magyar Dolgozók Pártja küldöttségének megbeszélései
Kedden délután teszik közzé a zéróközlemény szövegét
Bellye október 22.

1 agyar Dolgozók Pártja Kö?,pon-
et tsesenek küldöttsége hétfút
4 órakor Béllyá-e, a Kosutnjak

\ba érkezett. A küldöttséget it

OTKUKS es Vladimír Békanc

és Dobrivoje Radoszavljevics, a .
soszláv Kommunisták Szövets
"" mnti Birottsáeának tnEiat fog:

B Kommun lak SJ

lagyar

isaeunk|""""

kcpn .o kö7Jitti befeje;

iozók Pártja képvieeletéber
a Magyar Dolgozok Parija Kö?

il Heoeüílí András, Kódár áno
üűt aes l nan az MDP Központi
tísege Politikai Bízott sáriak

ic Kommunisták Szovetsese K07

tők és csepeli mi
előfordult egyik-

ikásílatalok Aí.

hangulatát. Büszkék
?yar egyetemi és föisí
tömegeire, amely. a leghatár

ezeket a z
loglaltafc a
ll

Vannak ol anok akik a

gmlesek izzó-forró vitáiban. Az
ven aggálynak — hisszük —nincs
<mol> alapja. Aki reS7t veltezeken a
iule ken Ulhattá hallhatta hogv
ejetemi és íöiskolai fiatalságunk
em a népi demokratikus rendizer
llen, hanem a népi demokratikus

Tért a megtisztuló szocializ
indult tiarcba:Slwgyeiinak-B

fokozzuk, hogy

-endi

vandekaiktnegval osulásal
hadd ügyelmezteíEuk an
jainkat, hogy mint eddi

gk arra, hogy
teret elleniori

s Mint eddig,• kapjor cadal

.__... lépjenek t
denféle éE fajta reslaurációs
vés ellen. Vigyázzanak arra :
körülményeit között, hogy sori
pialista, demokratikus egysei
bonthassa meg semmiféle pi
elő. Pillanatra se felejts
hegy küzdelmük a szociális1

mokratizmns előretöréséért
Minden válasz nélkül hagyotl
forradalmi hang, minden 1

t Érezzék U

következeié

A Szabad Nép szerkesztőségének távirata
a Trybana ludu szerkesztőségéhez

A Szabad Nép munkatársai és szrrkeazlustgének dolgozol együtt-
érzéssel ét ürömmel figyelik azt a nagyszerű harcot, amelyet a lengyel
Egyesült Munkáspárt Központi Bizaltrögának vezetésével ti és az egész
lengyel nép vívtak a szocializmus építéséért, a demokratizálásért, hazá-
tok szuverenitásának erősítéséért, [-mgyeiorstíj és a Szovjetunió közli
barátságnak a proletár internacionalizmus elvei alapján való megszilár-
dításáért

Kiváiiunk. kedves Elvtársak, továbhl sfliereket harcotokhoz, hala-
tok is 4 nemzetközi munkásmozgalom javára.

A SZABAD NÉP SZERKESZTŐSÉGÉNEK KOLLEKTÍVÁJA

„Éljenek a magyar elvtársak!"

Vladimír Bakaríc
e a K í Ko/pf
nehajtó bizott^ea

li Bizott

_„ Dobrit'aje Ra
KSZ Központi Bizl

idor I kezdett tárgyalásokat este íél 9 óra-
rövid időre mcgs7Jikitották. A

vszki tárgyalások szünetelése alatt Alek-

áb& a d o t t " magj'íir küldöttség tiszteleté-

U-alások, amelyek 10 órakor be-

Megállapodtak a közös záróköz-
lemény saövogében, amelyet ok-
tóber 23-án délután 5 órakor tesz-
nek közzé Budapesten és Belgrád-

Mo reggel erkeiik haia JvgnMviából n UDP küUSttsége

Antal. Hegedűs András, Kádár Já

Pál jának " clen a reggeli órákban érkezik visz-
nu a Ma- sza Budapeatre. A küldöttség Gerő

Kozponü Ernő elvtársnak, a Központi Vez~
" tosúfi első litkái-ánali

Jugoszláv kommuniüták: Szövetsi

Megkezdődtek
a jugoszláv román tárgyalások

di zebedu adott

™ ;

Leni

A tengve/ ifjúsági Szövetség lapjának cikke
Mlodych, a ZMP-nek, a \ együtt a sztálintalanitás j
ági Szövetségnek a lap- i ban él

magyar pulitikai helyíelet. A cikk a

B amely Lengyelországgal

A me/uqdziliiság termelésénclí legfőbb kérdéseit vitatta meg

tegnap az oruággyulés mezőgazdasági bizottsága
Htlf n u

gi bizottsága, Z. Kagy

Szobek/

1 Abi _
îent Dobi latuán, Brdeí Fe-

índor, Malolcíi JátUM

'iltaUnos helyié-
napirenii előadója Erdei
Minisztertanács elnökhG

i]t. Részletesen fejtegette a
i ag jelenlegi hel zetet a

mezőgazdaság kettőn feladatánük ti
véről szólva megállapította, hogy n
tapa iztalat azt mutatja, hogy ft tn«n
kán-paraszt izövetség szempontjából

mezőgazdaságunk szempontjából
a termelés fejiesztése a leaföhb
pgazdasagt követeimé)

a zovetkezetek helyes fejleszti
szolgaid határozott intézkedések rr

párt- és állami szervek által kit!
fiozott javaslatok és kormányzati
tézkedések megtételében. ÍMTÍ]

daság
t fíclf» .,

kezeti mozgalom k'

i -PBÍ es u abb eg ete

követelések többnyire ti
gosak a men?ai étkezés
ol egeszén a külföldi i

legének megteremte
(zállók zsúfoltságának

Oh, ékeskedjél, mindig ékesebben

rend zerenek mödosítóí&r

alapot képBihüt a dülltéit

A bizotttáe eautan széleE

Szükségesnek tartja, hogy felhív
Minisztertanács figyelmét a mev

azdasúKi termelés komoly helyzeti

Megalakult a Március 15 Kör
a budapesti egyetem bölcsészeti karán

Aknázzuk ki az ország legnagyobb
kincsesbányáját — a termőföldet

Tudom anyegyi

lés a kör megalakítása
ban át is alakult vitafgi
tyen a felszólalok sori

aktivitással" kell az országos polinki
kérdései felé is fordulniok

A Vita során szó esett arról, hogy

rniris vannak bizonyos konkrét
ke7i*elfogha1 o ertdmem ei IKenek
például az oktatás rand.létwn végbe-
menő (áHozások AT e^ulemi rtfor
mnt a?™ban fnMdlni kell — liang-

11 kell az eg> ctemi-.Uk

ctelésünkct. hogv A^rártudo-
tt hallgalók

kapjanak, bro

oh megbecsülés
I feli

ta, hogy egyre jobban klft
minden nép füseetlenséae
jogúsága. ..A világpolitika
nem egyes országok kizár o\

Tito elvtárs a MSvetkezi
fejezte be pohárköSzöntöj

ggyözödésünk, hogy az

Ösíínie fin

Külön har
goszláo ke
tesz mínűí
gaink közi
fejlődését.
egyéb téré
jelenlegi fi
kecsestel

A poharl

ias/olt. A

nista párt

gát. „Meei
—, hogy a

közötti éri
szocialista
széleskörű
rainrifcpí 711

ödés ' m

Í(Ü tonábt
politika

n egyatár
ejlödése a.

s hasonló

löszöntőre

többi köz
ián és a ji

lárdítfti a
yyózödésü:

egszüárdításához.
fciuanoTTi, a }u-

jötiöben í* TMfl-

•i együttműködés
i, gazdasági és
if. Kapcsolataink,
zzal a reménnyel

erőfeszítéseket

Cheorghiu-Dej,
t első titkára vá.

jgoszláv kommu-
íainak erősítése
ket nép barátsá-

nk — mondotta

mán Munkáspárt
ntkezés megszilÁrdítása, a

építés í

Én érdekei

-.érdeseiben vdó

it szolgálja."

Közlemény a jugoszláv-román tárgyalásokról
Belgrád, i

Hétfőn 10 ora

man küldöttség
lések.

A mezőgazdaság legfőbb feladata:
a termelési színvonal növelése

T^fliifl i Közp
. . .„„-.,._. '.bizottságok

•mezőgazdasági osztályvezetőit. Az ét
jának ti-Okal az égető Kérdéseit
sak szó esik /oFrom'tönn.

Lörinrs Jóssef elvtársnak,
tályvezetájétiitlt megnyitója utár,
mezőaazdGsáat osztályának heh
galam 'kérdéseiről szólt.

Atatt&k meg, B'

, Közponii Vez

i g
alapét dwiú künttl

iaiom fejlődése megáUt. beiéi

xn nem ÍR várhatók. Másodsí
•ési hangulat kezdődött, ami

utóbbi napokban erőteljesen foko

ato jövfdBlemmel e i
LilagoEan .iövöjüket

elmúlt hónapokban í

alrm pi obiémáihoz, i
tkeztében nem 11
1 rnte~.ki>dések e

n eBbell »alt«-
i a tennrlfrfzö-

1 rendszere-

í ink íbb 1

rágalmai, vissza kel

hagy a

vél türlénL
ervezésl módszer :

továbbra ia mind,
:ezct számára. 4it>

és megakadályoz
^szövetkezeti tags<

ermel öszövet It ezeti
rendszere jelentős i

güiilt joKRal taHJE

k so! s r felelőtlen fo!\ 1
t eilteriilJielellen, hogy év
több száz milíiú forintny

engedjünk el.

az eddisi liton nem mehetünk tovább,
mert v/. a swivetkezeti mozealom
vis,szafe]Uidésöhoz, mezögazdafiáai
teimelésiirik visszaeséséhez vezeh
Ennek pedig kárát látja munkásosz-
tályunk és egész dolgozó népünk,
mert a me7figazda5á£í termelés ala-
csony színvonala gátolja az életszín-
vonal emelkedéséi.

A helyiírt rendezése megköveteli,
hugy bírálat tárgyává tegyünk egyes,
eddig helyesnek elfogadott e

bírálat I
elvet, h _
dunk termeié!

aakkor gs-orsan kollck

ozottan es egyértel-
lűjdusági termelés fej-
t feladatnak tekinteni.

leladatu

Míliunt

:étének.°a MEFESZ
tasat A másik: az
g a DISZ keretében

TI ME-

lyítéséért lolyl
együttérzésük

még korintsem tontuk tr 37 os?
tz*s bovetkezteléseket abbéi, ami
1 Irrmrtí zSvelkezetrk ero akns
rr Ueleti szervezésébűi kdvette-

b/ovetke/ctek gépellátuail 1 1
ispy rppenieggel 2 0 trakor nen-
oldja nv|f A termelt ?o\ étke/etet

l panaszkodnak atröl, hogy «
l k Öd

lapzáitator még tarti

olyan lermclési bizonytalanság
lett úrrá a falun, amely gátja a
mezőgazdasági termelés növelé-

»nek.
i falu helyzete, a tormelösznve
eíeti mozgalom helyzete akkor fo
megváltozni, •megjavulni, ha vá.
tin'k következetesen végigviszi
niilí lieíi/íelen polilfMjdnaJc revizit
il és gyökeresen szakit a múlt hiba
ial, Véleményülik szerint mindnyi

eik elv mi bírálati rul.
is7 îvetkcz

határidőhöz kütése, számok, százalé-
kok elülrása a gazdaság! alapiul füs-
Betlenül. Ugy vélem, hogy ez szorosan
iísszefügg az előbbivel és

ha kdvetkezelesen véRlgvisszük
a múlt szeklás módszereinek ki-
küszöliÖlesét, akkor arra kell épí-
teni, hogy a meglevfi szövetkeze-
tek jó eredményei alapján a dol-
gozó parasztok valóban önként
alakítanak majd szövetkezeteket.
Sajnos, a Központi Vezetőség, a

Politikai Bizottság e kérdésekben
nem foglalt állást. Ily müdon nem ve.

(Folytatás a 2. oláalonJ)
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A megyei pártbizottságok titkárainak
és meaÖgaadanági oatttaíf/vcseiáini-h értekeateto

(Folytatás c álról.) •
szakkal. Igyekezni kell
leink megtartására, mert
útja, de akik mégis ki aki
azoknak a zánzámodáa ul
engedni a kilépést. Véleményünk
ízerlnt a kilépéseket ne úgy szabá-
lyozr.uk, mint 1853-baa Védjük meg
a íiövetkczeteket, de ne terheljük
meg jogtalanul a kilépőket sem. A
nem működő szövetkezetekéi pedig
ne teklntsQk termelőszövetkezetnek.
Ezektfil a legközelebbi napokben von-
luk be s működési engedélyt.

Haladéktalanul rendezni kell ezer
túlmenően egy egész sor. általunk if
tnár régóta Javasolt kérdést, amelyeit
szövetkezeteink biztos jövőjét ezol-
SílJSk, ÍRy elsősorban n termelőszö-
vetkezetek számára valóban meg kel
cdni az Önállóságot, mert a Szövet-
uniótól másalt fpus merev fcorlátai
akadályozzák parasztságunk boldogu

A tagság döntsön a földjáradék, a
szerződéskötés, vezetojegvátasztás,
Jövedelemelosztás, munkaszervezés
Stb. minden kérdésében, sajál belá-
tása szerint. Régi szövetkezeti hanyo-

dekében.
Halisl . építés ér-

t)m\Uú Mg az őszi wtíst
Keserű János elvtÉrs. B Központi

Vezetőees mezőgazdasági osztályá-
nak helyettes vezetője elmondotta: az
öszl kenyérgabona-vetés nagyon las-

kenyír-
San halad.

tavaly október lO-lg
gabonának 39,9 százaimat irtiuk
IBldbe, addig az idén október
10-le mindössze 18 százalékra

teljesítettül! a vetéstervet.
A nagy elmaradást csak rész-
ben indokolja a kedvezőtlen idő-
járás. A dolgozó parasztok nin-
csen dt megfelelően anyagilag ér-
dekelve a kenyérgabona-termesz-
tésben. Lassítja a kenyérgabona-
vetést a mütrácya-hiány is mert sok
termelő arra vár, tioay műtrógyézotl
földbe vesse a búzát. Meg kell mon-
dani : műtrágyából sajnos nem ttidjuíc
•kielégíteni az igényéket. Sző van ar-
ról, hogy a kenyérgabona-termesztés-
nél jobb árakkal növeljük n dolRozó
parasztok anyagi érdekeltségét. Ezt
azon-han csak a l ország anyagi hely-
setének alaposabb felmérése után le-
het eldönteni. Arra kel! törekednünk
hocv a búza minél előbb mindenütt
a földbe tcerüljön. hogy hazátík né-
pének kenyerét a jövő esztendőben is
tuájnk biztosítani.

Új begrijtói tűrvén? fcéuül
Fehér elvtárs, a Központi Ve-

zetőség mezőgazdasági osztályának
munkatársa felszólalása elején el-
mondotta: a hároméves begyűjtési

törvény az idén lejár. A tapasz-
talatok azt mutatják, hogy a be-
gyűjtési törvényben több hiba van
Az egyik: a begyűjtési rendszer
nek nagyon erős az adójellege és me
rev cikkelűlrásokat tartalmaz.

Nem tpazodik megfelelően a ter-
melők gazdasági helyűiéhez És
nem végtermékek begyűjtését
szorgalmazza, hanem ;

termékekét
(mint például a takarmánygabona).
Ezért alaposan felül kell vizsgálni
begyűjtési rendszert. Az új elgondo-
lások között szerepel a kenyérgabor
és egyes cikkek árának rendezése,
zsírriérsma, a bor, a baromfi, a tojfi
beadás eltörlése.

Meg kell mondani azonban, hog_
kérdések vitája nem hátráltathatja

i idei begyűjtési tervek teljesítéséi
A begyűjtési tervet törvényes kére
• ' között teljesíteni kell.

z új begyűjtési törvényi ez é
decemberében tárgyalja meg az or

iággyülés.

teremtsünk Tadtt a tagosításoknál
A vita során felszólalt Matola

ános elvtárs, földművelésügy) ml.
iszter, a a tagosításról beszólt.
Helytelennek tartom — mondott)
többi között —• hogy a tagosítás

még a mai időszakban is arra hasz-
nálják tel egyes helyeken, hofiy pa

okát tomörítsenek a szövetke
. A minisztériumba naponta
ik a küldöttségek, a par

levelek, A helyzet ismeretébe!
tkező módon lehet és keli re

helyenként elhúzódott a tagi
öldrundezés, mert a parasztol
ladták el azokat a földeket,
•ket sajátjukért cserébe kínáltak,
tatkoznak tehát a földön, s nei

a vitákat sürgOsen le kell zárni.
Ahol nem fejeződatt be a tagosí-

tás, napok alatt fejezzék be.
l dolgozó parasztokat azonc

minőségű föld íllofi, még akkor is, h
a termelőszövetkezet táblájának
széléből kell azt levágni.

másik eset, amikor a tagosítás
befejeződik, de csak papíron, mert
sem a parasztok, sem a termelőszö-
vetkezetek tagjai nem veszik ezt tu-
domásul. A tagosítási törvényereji

";let azt mondja ki: a járási ta-
nácsoknak kell jöváhagyniok a tago-
sítást. Ha nem fogadják el a tagositó

izottság döntését a termelök, akkor
yilván nem ment rendben a dolog,
zért ne hagyja jóvá a tagosítást a

járási tanács sem.
Nekünk a régi hibákat is jóvá kell
nni, akár 1951-ben vagy 55-ben kö-
íUük El azokat. Erre a munkára

legalább i—5 hónapot kell szánni.
Azokat a dolgozó párasatokat, akik
jndenéron ki akarnak lépni a szö-

szeiből: engedjük el. A párt és í
kormány a termelöszövetkezetek mel-

Azt akarjak, faagy fel virágozza-
nak termelőszövetkezeteink, tény-
leges jövedelmező, virágzó nagy-
üzemi gazdaságok legyenek,
azért segítjük, támogatjuk a ter-

mel öszöve [keze tekét.
De a szövetkezés nem kényszer
szakkal nem lehet összetartani

a tsz-eket, amelyekben a ta£
akarnak a közösben dolgozni

Erő-

Men leltet egvidejileg gyön ütentan
növelni»tsr-elf uámát

i fejftiiteni a oKingaidasigi termelést
A megyei pártbizottságok titkérsi

•nak és mezőgazdasági osztályvezetői-
nek kérdéseire Sándl Ottó, LÖrincz
"'-se} és Fehér Lajos elvtársak vála

iltak. Ennek kapcsán elmondották

iazdasági termelés növelésének és
nezőgazdaaág szocialista átszerve-

zésének együtles célkitűzése, ahogy
. ig tettük, mert szűk határidő-

höz kötöttük mindkét feladat véKri
ajtását. Nekünk
olyan álláspontot kell elfoglal-
nunk, amely elsősorban a mezó-
gagdasagi termeli! növelését, az
élelmiszerárak csökkentését teszi

lehetővé.
Ennek 'kell alárendelnünk a mezS-
Sazdaság szocialista átszervezését ...
Jelenleg termelőszövetkezeteink 100

holdra számítva mintegy
százalékkal kevesebb árut ter-

melnek, mint az egyénileg dolgozó
tok. Rendkívül lontos tehát,

ütemben hozzálássur
etkcztkczetek Eazdasági .._„

szilárdításához, hogy a mezőgazdasági
üzemek fölénye valóban ti

megmutatkozzék. Igaz

n lehet, mert az a termelés visszá-
sét, j a dolgozó parasztoíchos való
zonyunk eouóbbi TontláJcít ered-

A munkásönkormányzaf mellett szállt síkra
a Vegyipari Minisztérium Kollégiuma
Vegyipari Minisztérium hétfői

igiumí ülésén egyetlen napirend
ként a SZOT elnökségének n
izervezeü demokrácia szélesíté-

séről szóló határozattervezetének vi-
tája szerepelt. A vitát a kollégium
tafijai és a meghívottak — at üzemek
a szakszervezetek küldöttel — annak
az előtér5esz:lett Javaslatnak alapjai*
tárgyalták, amelyet a minisztérium
lezetöi 25 vegyipari özem isazsató-
jával közösen állítottak Össze S/abó
Gergely miniszter bevezetőben ki-
jelentette: véleménye szerint a SZOT
hatá rozattervezete
egyoldalúan aak
ttervek jopainok tzéletüését kíván-
ja, s nem köuetelí egyúttal
káskollekttvának az üzemek
ezáa vezetésébe fialó tétjei, nem for-
mális bevonását, vagyis ta t
miínkásdemokrádát. Hetytelenfl
viszont azt, hogy a kollégium

It Javoslatterveaet — kiindi
idasági vezetés jelenlegi helyte-
truktúra já hói — mez

silaná a szakszervezetek,
bizottságok jogainak, önállósáfiának
• ikozását.

A miniszter bevezetője utí
ikozolt bátornangú, alapos

jesen tisztázta a vegyipar ve:
dolgozóinak álláspontját a SZOT ha-
tározattervezetével kapcsolatban. Ki-
derült, hogy a javaslatot készítő vesy.
ipari szakemberek pusztán azért
szálltak szembe a határozattervezet
legtöbb pontjával mivel ügy érzik: a
izaksiervezetek hatáskörének fok-o-
:ása nehéz helyzetbe hű;

val M
unk iilb

ami érdekekéi képviselő gazdasági
íeze-tőket, akik ilyenformán két tűz
özé kerülnének. Helytelenítetlek azt

hogy a határozattervezet logllai
m eléggé megalapozott, hisz hol i
leszólis, hol a dimlés, hol a bíraá

golás jogét követeli a szakszervezet
szerveknek, olyan feladatosai akar-

i szakszervezeteket felruházni,
ytfk az üzemel: mtitíkásöiíkar-

mányzatának feladatai lennének. A
t ugyanis a kollégium tagjainak
a szakszervezetek meghívott kép
elölnek álláspontja, hagy az Uzon
mkéedemokriciat a dolgozóknak í

eaakszervezetek és üzemi bízott
ságok — mint kimondottan drűeK
védelmi szerveknek — útján ke!

egoldonl. hanem a munkásönkor
ányzati fonnák — például munkás-
ináesok — kialakííásával. Szóba ke-
ilt. hogy néhány vegyipari üzemben

— ahol a cen!rali2miisí>öí fakadt
megkötöttségek nagy részéi műi

' Jy is megszüntették — vezessék
m m kd söríkormányzatot.
vita részvevői megállapítottak

végül, hogy a SZOT határo/Jitterve-

hlb^ meg Ilapít al — egé zében
e pozitívnak tekinthető mivé

megvalósítása múlhatatlanul telvetf
nkásdemokracia. a munkáson,
anyzat a eazdai gi élet demok-
Llá a izük egességét amely nél
határozattervezet megvalósítása

csak iátszaieredménveket hozhatni
A kollégium ezért ugy határozót
hogy eKeli $ megtárgyalt mínlwté-

iav lat tervezetet Bl7otiság
alakult amel a hetfoi vitában tisz-

álld pontok szellemeben egy hí-
belül uj ava latot ké zft és eb-

ben felveti a szak zervezetl demi
pllett a munka demokrácia más

A Hazafias Népfront
inéhoz

Mély meghitottsággol fogadtuk le-
elét, amely6>n az igazságügyminas-
rtőt OÍ Ön risztre IIÍIIIBII 300 000
rínlot az újjászervezendő kolléglu-

ni mozgalom céljaira ajánlja fel. Ez
i felajánlás — úgy érezzük — méltó
i magyar kommunista mozgalom
neggyilkolt kiváló vezeiSjének, a né-
IÍ kollégiuma, egykori nagy barát-

jának. Rajfc láízlónak emlékéhez.
Arra törekszünk, homi az új kol-

légiumok, amilycknek lélrejöttét az

ön által n
akai

táak legyenek feladatukhoz: olyan
fiatalok neveXSSjenek bennük, akik
— mini ö n írja — feépesef; lesznek
"•"• ifcal helyrehozni.

-l az összeggel, mint első befi-
«l létrehozzuk a fiaíafiaa Nép-
KoIIííitimí Alapját azt a lir-

rti anyagi a?apo(, amely az ál-
kőltségoetésben e célra blztoeí-

sadalnti a

kollégi
aeket Megesz:

o-s l
2 Új

nem tudnak •
nak szakítani régi hibáikkal, a

apián kikerültek a politikai bi-
zottságból.

* \ml talán més ennél is fonto-
s Lengyel Egyesült Munkás-

párt Központi Bizottsága pozitív
•ogramot tár a lengyel nép elé. Meg.
;zdödött az a naiff munka, mnely a
ocialistn énítég lengyel útjándk ki-
jl^ozását célozza, s máris több, élet_

•Idául a munliísönkormánvzat. a
ezngaztíaság. a választási rendszer,

cözéieíj tisztaság és demokratizmus
lomnnyos^n kid ni sózott '^víisls-

Együtt akarunk harcolni
a munkás- és parasztfiatalokkal

/Tudósítónktól.)
Kora délután k™!Mütí, s a

esti órákba nyülott a Közgazdasági
Egyetem diák-nagygyűlése. Ilyen f
ró. lelkes hangulatú gyűlést nemi]
tartottak itt az elmúlt években. 1
ről is volt szó? Talán felihívásuk
tiány mondata fejezi ezt ki leginkább,
mely így hanglik: „Feladatunk ket-
tős, az igazi demokratizmus követe-
lése, szélesítése és megteremtél
gazdasági éi poliíiJcai ételben i
•ránt. Mindenféle szélsőséges provo-
kációs és anarchista megnyilvánulás
leszerelése és elfojtása •.. Testvéri
együttérzésünket és szolidaritásunkat
fejezzük ki lengyel elvtársainslt har-
cával. Harcukat követendő példának
t&íntjük:' E néhány mondat fejezi
hí talán legtömörebben, miről is tár-

ntt is akarnak a budapesti
a

a lény
e 22 I

•Ilye!
g a y

ból álló követelésüknek is, .
Bz egyetem tfjúsága. oktatói kara,
pártbizottsága egyaránt egyetért.

Az egyelem és az ország dolgait
vitatjuk Itt meg — mondták a fiata-
lok, s valóban ez volt erre az érte-
kezletre jellemző. Főiskolai reform,
általános egyetemi követelések, köz-
gazdasági k é d é k l l t t g a n
olyan súll

gi k
súllyal
l

peltek a
lii

g
a ifjúsági

itika kérdé-

A legtöbb szó talán a szegedi fia-
talokról esett. DISZ vagy MEFESZ
— ez volt a kérdés. Akadtak, akik a
DISZ védelmére keltek, de a fiata-
lok többsége kifejtette: bizalmatlan
a DISZ iránt, nem hiszi, hogy ha-

tietne munkájúban. Nagy tapsot kapotl
Fogarasl Béla elvtárs, akt elmondta,
hogy a jó ifjúsigl szervezet követel-
ményét két dologban látja. Abban,
hogy szilárdan álljon népt demokrá-
ciánk, a marxizmus talaján, s abban,
hogy kielégítse az ifjúság josoe kö-
veteléseit. A fiatalos ilyen szerve-
zetté akarják tenni a MEFESZ-t, B
az egész gyűlés egyhangúan csatla-
kozott a szegedi egyetemisták felhí-
vásához. A Közgazdasági Egyete-
men is megalakították az egyetemis-
ták önálló Ifjúsági szervezetét.

Többször szóba került az ifjúsági
egység gondolata. A gyűlésen részt
vett a csepeli DISZ-szervezet függet-
lenített titkára, s elmondotta, hogy a
csepeli fiatalok az Ifjúsági parlamen-
teken helytelenítették a gyűléseket,
nem politikai, hanem főleg gazdasági
kérdéseket vitattak meg, s kifejtet-

MEFE3Z gondolatával. Több felszó-
laló megcáfolta ezeket a i állításokat.
A jelen voltak elmondották, hogy :
csepeli Martin ifjúsági parlamentjei
például az ország legfontosabb poli-
tikai kérdéseihez szóltak hozzá a "
talok. Nagy Imre elvtársról bea
a bűnösök megbüntetéséről, a
milyen biztosítékai vannak ar__ ,
hogy a régi hibákat ne követhessék
cl újra. Valamennyi felszólaló han-
goztatta, hogy együtt akarnnlt halad-
ni a munkás- és parasztifjúsággal. De
együtt akarunk harcolni velük —
mondották — és nem együtt tétlen-
kedni, ahogy eddig a DISZ-ben tet-
tíik. , Nem igaz, hojjy a munkások
nem politizálnak — mondotta Újvári
György, az Akadémiai Nyomd*
nyomdásza. — Alt akarják, hogy ni
kerekedjék felül a régi irányzat. Szo-
cializmust akarnak, melyben min-

denki tehetsége, tudása és s;orfi
szerint éraénvesül — de csak esz
— amelyben mútdenfcil egyenlő
tékkel mérnek,

Berend Iván az oktatói kar r._._
ben arról beszélt, a kibontakozás ér-
dekében szükség van személyi kér-
iések megoldására is. Le kell váltani
izokat, akik bebizonyították, hogy

cibontakoiás útján tevékenykedni, s

elvtársakat, akik valóban a párt és
az állam vezető szerveibe valók.

Nagyon sok kérdés merült még fel.
Elmondották, hogy lisíitíwii kell,
miért is mondott le Rákosi Mátyás,
felül kell vizsgálni a külföldi ösztön-
díj-rendszert, meg kell javítani a
honvédelmi oktatást, válasszon sz
egyetem külön képviselőt, rendezzék

kezdő szakemberek fizetését.
A gyűlésre egymás után érkeztek

más egyetemek küldöttel, táviratok.
Üdvözölte a Közgazdasági Egyetem
nagygyűlését a Műegyetem, a buda-
pestt orvosi kar, a Képzőművészeti
Főiskola s más egyetemek, A gyűlés

Jvüzlö táviratot intézett a Lengyel
lunkáspárt Központi Bizottságához,
követelte, kerüljön Nagy Imre elv

irs az ország vezetésében az öt meg.
letö helyre.
Fiatalos lelkesedés és Jtomoly fele-

lősségtudat, megfont oltüág jellemezte
Közgazdasági Egyetem hétfő esti
így gyűlését. Elhangzott egy-két
•lytelen felszólalás is. A hallKatók
inte egységesen állást foglaltak ezek
len. Az oktatíi kar. mely nagy
ámmal vett részt a vitén, nemcsak
Dlidaritását. de örömét is kifejezte

afelett, hogy az egyetem ifjúsága
ilyen egységesen támogatja az ország
politikai és társadalmi életének de-
mokratizálásáért, erkölcsi megtisztu-
lásáért folyó harcot. Csak egyet lelhet
érteni Fogarasi elvtárssal, aki felszó-

iban hangoztatta, hogy a fiata-
: marxista elvekhez és módsze-

rekhez méltóan vesznék részt abban
a nagy és nehiz harcban, amely a
XX. Kongresszus maradéktalan w j -

ilósitásáért folyik-

Vállvetve
a munkás fiatalokkal..

. Budapesti Műszaki Egyetemen i
nrr, pezseg az élet. A Központ
)iakollhon nagygyűlése 15 pontb-m

Lleleseit Ezzel e utt parázs Vitáit
argja a szegedi egjetemistak kez

dememezee a MEFESZ A d i l i
bizottság tegnap köziemen adott ki
amely világosan kimond a akar
csatlakozik a Műegjetem a MF
FESZ hez akar nem a munks e
parasrtif usjggal minden korulme-
nyek kozott együtt akar működni
Ebben a mellemben kerc te fel teg
nap a Budapesti Mu aki Egjetem
ifjúságának kuldoltseee a Csepel
Vas Fémművek lf]umunk/i i t

i/zottja, Balfcányi György tanúr i
_éd, a DISZ-végrehajtó hi7otUt
tagja és Dzitko Zdzislate negyedévi

allgató baráti hf

Az egyetemi ifjúság mozgalmát
nem használhatják fel semmiféle restaurációra

:élget< : ültek c
. Acélmű

agy fireretettel fogadtak a vendege-
i t MHT az el ő percek uliin me"
ehetett aUapftaw a ok kozo prob
írna és 37 egymás iránt érzett meg

apcmlia az üzemek e az ogjete-
íek ifjú anát Csorba Lajos menet
Sgó például örömmel üdvözölte az

alaltak ezentúl harcoljanak együtt
•20rn n együttműködve a zoclaiis-
a demokratizmus a népgazda aj>
negero itéséért Hasonló értelemben
oglalt dllást zuplíai dno lakato
:a Kis Erzsébet esztergál o Is

Az egyetemisták részéről Balkányi
György elitars rőszletesen i mertet

u együttműködés lehetőségeit,
azután közösen megvitattak

Mintegy ennek első tényezőjeként

i szerdal nagyi

i 'erdőn' — [gy
lástól a jol ikerult
i találkozó részievoi

Hétfő délután az Építőipari és Köz-
lekedési Műszaki Egyetem fiataljai
nag gyűlésre jöttek o ze az esietem
aula ában A nsgyR 1 t előkészítő
bizottság egy 2 pontból álló határo-
eat javaslatot terjesztett a részvevő
f atalok elé s erről a határozat ja
vi latról vifaztsk a keso esti óraikig
Még a gjule megkezde e előtt a
részvevők hangosan *lte(ték a sze
ged! fiatalok kezdemén ezesét es

'tek óhajukat hogy ea elemük
ílak077on az eBvelem! ti talok
rvezetéíiez a MEFESZ hez

rvezetever összefüggő kérdések
ak a vita legnagyobb reiret

Beké Tibor hangsuli ozla hogy
llene vannak ugvan minden rend
ontó törekvésnek de uz a vtleme-
yuk hogy
jelenleg UIWK va.n az f«\f
temf fiatalsa; körében ef? alván
^Tervezetre ametvDck vezetul
velük együtt élo problémákat u-

tud
jáfc kápw<

kérdésekben a polllik:
kérdésekben is az egyetemi fiatal s.
dlll^pontját A hoziiei-rtlók zmte

alamennyien LámogattJk az eg^e-
rmi fiatalok retpgszeri ezelenek meg
takulasat de hangsul>ozt k vala

nenn len az ifjúság e»j íefnek
í7ukscget \3 Azt a kívánságukat
fejezték ki, ttoaii a fiatalság killon
bo^o réteg zerve9eteinek egy c

'íjusosn parlament bLío in
ile\ok na v lelkesedéssel fo-

gadtak a szegedi fiatalság képviielő-
Az egyetemi es főiskolai hallga
izervezetének egyik rélja —

mondotta — hogy az ifjú ug ne
többé az igaz szo

kunondd ától Nem az a feladat
hogy elhatároljuk magunkat a

A Petőfi Kör vezetőségének határozata
Petőfi Kör vezetősége 1956. októ-

ber 22-én lartott ülésén figyelembe
'éve hazánk jelenlegi helyzetét, fel-

használva az eddigi vitákban el-
zott véleményeket és javaslato-

kat, határozatot hozott. A Petőfi
vezetősége javasolja, hogy a le-

hető legrövidebb időn belül hívják
sszc a Központi Vezetőség ülését.
. vezetőség tóüksígesnek tartja,
ogy a párt és a kormány tárja ful
yíltan gazdasági helyzetünket, vizs-
álja felül második ötéves tervünk
•ányelveit és dolgozzon ki hazai sa-
itságainknak megfelelő konkrét
pítő programot,

A vezetőség tér i , hogy a Központi
'ezetőség és a kormány minden

hogy N g
ci a d n

más inkclóiból. A vezetőség
so a Farkas Mihály ügyének a
dalista törvényességnek mefil-

fílt tárgyalásit, további a szektás
atarozatok, elsősorban as 1B55 már-
usi, az 1955 decemberi és az 1B5R.
nius 3D-i, I'Plöfi Körre vonalSiOZÍ

atarozatok felülviaegálósát.
A határozat állást foglal az úgy-

evezett „legkényesebb kérdések-
nek1', fgy külkereskedelmi szerzüdé-

ínknek is nyllvénosságra hozatala
mellett. Végül a határozat kéri a

1ISZ Központi VezeiŐEéRét, hogy ok-

ber 23-1 Ülésén foglaljon állási e
aiározat pontjait illetően éfl hozzon
atározatot a magyar ifjúsági moz-
,al«n további demokratizálásáért. A
latározatot a Petőfi Kör vezetősége

ma&yor ifjúságtól. hSTiCTTt az, h
velük igazi egységben harcolj
Hangsúlyozta azt is. hogy
lyes a Jav
fogalmazása, hogy
n os pnntokTa két héten belül nern
kapnak határozott választ, tüntetés-
hez folyamodnak.

Az egyetemi fiatalságnak ezt
almit ii fel-

használhatják a U r jobb-, akár
baloldali restaurációra, S a Tia-
talságnak nem tebet az a céllá.
hogy a kit irányzat közfii aMr-

melylknek is aegitseit.
A gj'ülíscn igen sokan fűglalkoz-

jk az országos politikai kérdésekkel
s Nincs lehetőség arra, hogy itt va-
imennyit ismertessük. A legforróbb
ita a i alábbi kívánságok körül
olyt:
oyüvinos tárgyaláson vonjak te-'
icIüsHéíre Farkas Mihályt éí tár-

Ht: olyan patasitpoiitlkát, amely
roknzza a tcrraflesi kedvet. Szak-
rm berekét a termelés vezelö
posztjaira, egyenlőségen alapuló
magyar—raovjct kapcsolatokat,
bér- cs nonnarendezést ax épilS-

iparban.
avasollák, hogy töröljék el a halál-

(unletést, s kérték: adjanak lehető-
Eíget Nagy Imre elvtársnak, hagy

nyilvánosan kifejthesse politikai és
gazdasági nézeteit.

A nagygyűlés hangulatát igen jól
jellemzi Cholnoki Tibor rektor fcl-
zőlalása, aki ott nyilvánosan rcha^

bilitálta az egyetemistákról másfél
ev\el ezelőtt alkotott véleményét

Akkor azt hittem — mondotta —•
hogy a fiatalokban nincs lelkesedés,
n ncs meg a vágy az új iránti törek-
v re. S ma a fiatalok újabb és
ujabb gondolatokat vetnek fel, lel-
kesedés cs jó irányú kezdeményezés
halja át ezt a gyűlést." Elmondotta,
hogy az egyetem professzori kara is
megtárgyalta a hallgatok kívánsá-
gait, s a határozati Javaslat legna-
gyobb részévei egyetért, Ugyanak-
kor beszámolt néhány olyan intézke-
désrííl, amely az előterjesztett hala'
rozati javaslatból már megvalósult.

mogatta a fiataloknak az t .a kí-
vánságát, hogy a felvételi rend-
szert valóban alakitsák á t ne
csak elvileg hangoztassuk, hogy
protekcionizmus nincs, hanem te-
gyük lehetővé, hogy az emberek meg
is győződhessenek cvröh Arra in--
tette az etü'beRyűlteket, ne enged-
jék, hogy soraikba akárki is befura-
kodva, elferdítse kezdeményezései-
ket. Végezetül bejelentette: egyetért
azzal, hogy a DISZ-ben hibák vol-
tak, a az a véleménye, hogy az ifjú-
ságnak magának kell eldöntenie,
milyen utat akar választani. A Jelen-
levők küldötteket választottak, hogy
nevükben a DISZ Központi Vezető-
sége előtt támogassák a szegedi fia-
talok javaslatát,

A lengyelországi változásokhoz
Péntektől kezdve — előbb mély-

ségesen aggódva, aztán egy:
növekvő megnyugvással i

Örümmel — feszülten figyeltük és f
gyeljük a lengyelországi eseményL
ket. A Í.EMP Központi Bizottsága
plénumának kezdetétol, s a szovjet
pártküLdöttség váratlan utazásának
hírétói lógva éreztük és érezzük,
hogy valami ú). valami sorsdöntő tör-
ténik e napokban Lengyelországi
Nemcsak testvéreink: a lengyel k
munisbák, nemcsak barátaink: a
gyei nép szempontjából, hanem az
egész nemzetközi kommunista
galom további útját illelően is.

Sok kósza hlr, vad és aggasztó
..szenzáció", rosszindulatú ferdítés
röppent világgá az első órákban és
napokban. Ezért a magyar kom-
munistáknak és neküi*. a mag
népnek elsőrendűen fontos, hí
most. az eseményeknek, már csakn
teljesen pontos Ismeretében, megkí-
séreljük — nem az események e^y-.
másutánját, hanem lányegét illetően
— összefoglalni: ml történt tulajdoi
képpen Lengyelországban?

Az eddigi információk birtokában
a következőket lehet megéllapitani:

1. Lengyelországban hónapok, t
különösen a XX. kongresszus óta =
nép között, a kommunista pártbar

Inkább érlelődölt a forradalm
letlenség, egyre erősebbekki

váltak a további, következetes de
nokratizálást, a gazdasági bajok
nefiszüntetését, Lengyelország nem
etközi kapcsolatainak rendezését
:övetelÖ törekvések. Most, a VITT.
ilénumon a Lengvel Egyesült Mi
iáspárt Központi Bizottsága hatái

zottan élére állt a nép lijat akaró I
rekvéseinek.

. Ennek megfelelően kíméletlen
inteséggel, keményen szemben éz-
: a múlt hibáival, a n

ják — legyen az ._ , .
(eserű is — a teljes igazságot. Le-
vonták a következtetéseket a b " -

núlt hibáiból a legfelső vezető _
'ok személyi összetétele tekintete-
ién is. Mint ismeretes, több kipró-

bált, méltatlanul üldöztetést
vodott elvtárssal erősítették m

néhai

tóikat terjesztettek, illetve fognak
terjeszteni a lengyel nép elé.
Nem tesznek megvalósít hatatlan ígé-
reWket. nydtsn megmondják, hogy a
bérek emelésére például ma nincs
lehetőség, de azonnali Intézkedéseket
javulóinak a helyiét átmeneti könv-
nvltésére és további munkára sz6-
iitjék fel az egész népet, a biztos ]a-
vulás érdekében.

4, Rendkívül fontos megállapításo-
kat tett a központi bizottság a szov-
jet—lengyel viszony ÚJ alapokra he-
lyezéséről. A nyugati sattobvi sok
értelmetlenség is látott napvilágot ar-
ról, mintha a lengyelek „szakítani"
akarnának a Szovjetunióval. Nos, a
központ! bizottság ülése és a lengyel
sajtó újabb cikkel teljesen egyértel-
műen és határozottan foglalnak állást

..-t—lengyel barátság mellett
és leszögezik: ennek a barátságnak a
Jövőben a teljes egyenjogúság, n pro-
letár internacionalizmus lenini elvei
tlapján kell tovább erősödnie.

Még nem Ismeretes a LEMP Köz-
ion ti Bizottságának jóváhagy ott
latározata. De Gomulka elvtárs-

nak lapunk más helyén közölt, a
helyzetet mélyrehatóan elemző
beszéde, s az a tény. hogy e beszéd
elhangzása után választották meg
G ómul ka elvtársat egyhangúlag a
központi bizottság elsó titkárává,
semmi kétséget nem hagy sfelöl,

kkel az elvekkel a központi
bizottsée egyetértett.

Mint ismeretes, a beszédet azonnal
ismertették a lengyel dolgozókkal. S

: eredmény? Érdemes ezt ne-
künk megvizsgálni mert nálunk is

innak, akik túlságosan megszokták:
régit, s azt gondolják hogv a de-

okratlzálás Ilyen forradalmian
'ors üteme a rend felbomlásához, a
nylegesen ellenforradalmi erők fel-
inre kerüléséhez vezet.
Pedig a lengyelországi változások
inek éppen az ellenkezőjét bizo-
•ítiák. A Lengyelországból érkező"
rek. tudósítónk és más tudósftókje-

lentésel egvbehanEzóan arról számol-
nak be: soha, de aoha nem volt ilyen
népi egység, soha, de soha nem tá-
mogatta a nép ilyen egységesen éa
lelkesen a kommunista pártot, a párt

„Tavasz októberben" — így kom-
Tientálja az eseményeket a lengyel
ádiő hírmagyarázója. „Olyan szabad-

nak érezzük magunkat, amilyenek
még soha nem voltunk" — írja a
""rybuna Ludu. S amikor üdvözöljük

zt az októberi tavaszt, le is kell von-
unk a tanulságait. A többi között
zt Is, hogyha a kommunisták, a
ommunísta párt vezető szervei szá-
íot vetnek a valő helyzettel, őszintén

fordulnak n dolgozók minden rétegé-
:, élére állnak a nép követelései-
t, abból soha nem látott egysei és
alom fizöletik, s mennyiük az út a
Itó. épiln iBÍtofc előtt.

A nép és a vezetőség teljes
összeforrottsága Lengyelországban

A lengyel politika alapköve továbbra is a Szovjetunióval való barátsái
Vasárnap esik bejejezöiött a Lengyel Egyesült Munkaspárt_ KÖzp. -mi

mírttme'gs7foégezé\ük'méa oteMUM időfvesz igénj/Öe. Az új poiitífeoi bi-
:tság s a titkárság megkezdte munkáját. Forró hangulatú hdrom nap "tán
élei Lengyelországban visszatér rendéi medrébe.

VIII plé- gyűlések részvevői félrefirlhetellenül
endómes- hangsúly ózták: a köiponti bizottság

•ialista demok- által kifejezésre juttatott álláspont —
á megszilárdításán, a lenini osz- hogy a szocialista orszáadk viszonyát

• - •• ' az egyes országok függetlenségének
és kölcsönös egyenjogúságának alap-
jára 'k'H helwzni — ez az ülldíponf
eoyediLl alkalmas az igazi lengyel—

jcJB! barátság megszilárdítására.
ipen atfk ártanak e barátságnak —
:ztélc alá nagyon határozottan a to-
"evfiléaek szónokai —. akik ezt 0.

•IWoesiégnék igye-

liapítf

döntö győzel-
;t aratott. Hozzá kell mée tenni azt
mondatot, amelyet ma Varsóban
ndcnfclé hangoztatnak^ „Aíost vég-
képesvk leszünk dolgozni." Annyit

ent ez, hogy elhárultak a politikai
adályok az égető Razdasaal kérdé-

;ek reális megvizsgálásának és meg-
idásának útjából.
A lesutóbbi három nao esemériyei-

ek két jpllEmvonáaát szeretném ki-
•nelnl. Az eeyik. hoKy
ezek az események nem bltötteh
üzovjetellenes jelleget, mint aho-

gyan bizonyos barHk várlak.
sót kommenlálták is. Sor került

,gyan az országban elszigetelt sajná-
atos incidensekre, ezeket azonban
Italában elítélik. A nemzetközi reak-
ió leplezetlen örömmel fogadta a
'arsóból érkező első jelentéseket és
iete h T ' hogy Lengyek

•emé iég be m és
._m ások p H

vatkozom először is a Trwbuna Ludu
hétfői szerkesztőségi cikkére, amely
válaszol EiaenJiotoer és Adenauer ki-
jelentéseire. Az EgyesQlt Allamok el-
nöke úgy üdvözölte a lengyelországi
eseményeket, mint l,engyelország
.felszabadításának" első lépését.
\denauer pedig ugyancsak a „sza-

y
Ludu azt írta, hogy a lengyelek n

:lyzetet. Felhívjók
irikai választások előtti

a, hogy a lengyelek nem sza-

pányba.
Tévednek azok — folytatja a
Trybunn Lüdu —. akit új lengyel
külpolitikai otlcaiáclűt várnak.
Ugyancsak mélyen téved, aki *
szocialista orsiágok szolidaritási-
nak meggyensfllésfröl beszél. A
lénnyel politika alapkSve tovább-
ra, is > Szavjetnnlúval való ba-
rátsác. amely pártjaink ideológiai
egysegén, államaink teljes eíyen-
jogúságán. népeink szolidaritásán

alapnL
Ami Adenauert illet), aki „szabad"

-engyclországröl beszélt, vegye tudo-
násui — írja a Trybuna Ludu —,
mgy olyan szabadoknak érezzükma

gunkat, mint tohn eddig. Kívánju
f l é t l é t N t N é

, g
kapcsolatok felvételét Nyu
t l it id

vánj
at-Né-telét

etora^jgal. mint mind
izággal. De

nem szeretnénk, hogy demokrati-
zálásunk fejlesztésénél Nyugat-
Németország konzervatfv-kaplta-

llsla crSl segítsenek.
Még a Trybuna Ludu válaszánál Is

'ontosabb, hogy a hétfőn megtartott
száz éa száz tömeggyűlésen a munká-
sok, a katonák és a fiatalok, a tömeg-

* /eil-
elmúlt hárnm nap másik fon-

tos jellemvonása az volt, hogy
a Lengyel Egyesült Mnntinpárt
esési tacsáBa, aa egéai lengyel
nép í ara oiorm értelmében
etrytilt hozta a flSntésekel a
központi bizottság plénumávaJ.
gyárali ás a hivatalok dolgoséit, az

ifjúságot, a hadsereg tagjait folyama-
tosan tájékoztatták a központi blzott-
nágíülés eseményeiről és a tSmeamrit-

partta g 6a közölte

: tsag po es b él-
ni á zámúra

le Varsóban lehettDnk a VIII. plé-
..n történelmi ütése idején. Ilyen

értelemben nyilatkoztak a testvér-
pártok lapjainak külontudósítói is.
Különösen kiemelték a párt és a n<Sp
egységét az Unita és az Hamanité
varsói tudósítói.

Ha tekintetbe vesszük
nyéknek imént vázolt két jellen

ralik, rtnását. könnyen érthetővé
olyan örömteli a hangulat ma Varsó-
ban és egész Lengyelországban. Be-
széltem a Zeranl személygépkocsi,

üzemi bizottságának elnökével,
mdta, hogy a plénutn ülése elolt
mkások fő témája a fizetéseme-

lés követelése volt Ma nem erről
esik a legtöbb szó az üzemben.

A munkások a leglelkesebb han-
gulatban advGzilli a visszahúzó
erűit rololl aratott győzelmet és
minden módon biztosítják az áj
politikai bizottságot lámogdlá-

nhidL
Az üzem fiatal párttitkárát óriási '
taps fogadta, amikor egy röpgyülésen
kijelentette, hogy a lengyel elvtársak
nincsenek egyedül, feltétlenül támo-
gatják őket a Kinai Népköztársaság,
Jugoszlávia, Magyarország dolgozói.

Ami a soron következő eseményeket
[leti: ma délután megnyílik a nem-
etgyűlég ülésszaka. Az előrelátható
iapirend: részleges kormányátalakf- -

tás. választójogi törvénylavaalat és az ' '
öféves terv megvitatása. A kor- .
mányátalakltásró] bizonyosat még ;
nem lehet tudni, de nagyon valószí- ;•
nűnek látezlk hogy a minisztereinolt- ;,
elyettesek számát háromra csökken-
ik, és hogy Rokossowekl elvtárs, afci
:em tagja az új politikai bizottság-
ak, egyelőre megtartja a fiadügyml-
liszteri tárcát

Polgár Denei '
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A d@vMf*krmii%álás útja us egyetlen út
Wladyslaw Gomulka beszéde a LEMP Központi Bizottságának VIII. ülésén

po nak nak
népnek hagyott, az élet egyes terü-
letein több mint aggasztó.

A központi bizoltság VII. ülése
két és fél tiónappal ezelőtt megjelölte
az elmúlt fdíiszak pozitív és negatív
vonásait, kijciöliea jövendő cselekvés
irányelveit. Azon az ülésen kíván-
ságom ellenére sem vehettem részt.

Onök közül sokan beszéltek azon
n rólam

j likába
Bégét

aló V
sóget.

t határozatokkal
tos álláspontomtól tették függővé.

elmondjam önöknek nézetemet
ezekről a határozatokról, elmondjam,
hogyan látom a mai valóságot és
hogy véleményem szerint, hogyan
kell fciaíakílani a jövőt.

A VII. ülés határozatait illetően
van néhány frnnt.

ági politikája értéke

Minden egyéb teki

•táaom. E fenn
vart mezőgazda
élésére vonatkoz-

heije-
itokal

ckví helvea irányát látom bennük
Ezek a határozatok megval íta uk
órán pontosabb megfogalmazá ra

klegészité re szorulnak E határozó
otthon nem vettek tekintetbe egyei

a mai nap zempontjából nagy je
entűíeou problémákat Ezek kizul

mert erre megértek, mj okkal varm
ehet amíg megérnek a gondolatok

ban c^ íc tételekben
A legfonto abb kérdésnek nem
mt kell tartani ho határoz*
lókat hoztak é hog azokat he-
I lik, hanem azt ho a hatá-

rozatok valóra is tal anak.
il kapcsa

ícnr : P0-

kelés kritériumát, míndpedíg az (
bereknek ebből az értékelésből z
n azo felelősségét az elkövetett
bakért és ferdítésekért.

Hl tizsgnlm
anyaink éri éke léséi

röl.
A hatéves terv fö eredményeként

— amely el kell hogy fedje az ösz-
szes többit a h a o d k na nk
k ön en a nehez pa te mele ka
p ci.ásának nagy növekedésére m

; z népet
rmeletftnk

fejlődé

ű onnan ok a e
n k hogy fel 1 t
h té e dű zaktwn

emelkede am t in óban
e edm nynek kel enf tek ni
a nű ekedé a en var ten

ják. a bányászok 1995-ben
Túlórát dolgoztak, ami az ÖSÍ

ka. Szél

. ínyászú
ki túlórázással

Vizsgáljuk meg ezután, hogyan ala-
kult ebben az időszakban a munka
termelékenysége a SK6Üiparban. 1949-
ben az egész kollektíva egy munká-
sára esö szénkitermelés 1328 kilo-
gramm volt. 1955-ben 11C3 kilo-

caöMtent'. Ha'ös&evetjük'a löld alatt
dolgozókra átszámított szénklterme-

egy munkanapra- eső csökkenés 7.7
százalék. 1838-hoz viszorfpitva pedig
— e/. az év, igez, különböző okoknál
ÍORVH nem lehet Összehasonlító is-

jnbányák
• tol-

[ nuro határozatai? Nem beszélnek.
Természetcsen nem az a legfonto-
ebb, hogy a határozatok en hitik a

últról adott értékel t
Az a lénj-cRüs, ha/cy BX elkövet-
kező tervek helyes kidolgozá-
sához elengedhetetlenül szüksé-
ge az ilyen gazdasági elemzés

nha nem szabad elhallgatni ol an

ViUgtKan meg kell mond nunk
magunknak, hoj a ro gazda-
ságpolttikocrt az égési népnek
é l b k l l

illusztrálja

csókként.
A szén (parbai

valamiféle büntetésre méltó Ikortóíolt-
ag jellemezte. Rendszeresítették a

msárnnpf munkát, ami aláásta a bá
nyaszök egészségét és erejét, ugyan
akkor -megnehezítette azt, hogy a ba
nyák berendezését kelló mádon kar
bánt t ák.
(janyafeban a katonák él fegyencek

nelvckben ev
rfil e\re igen komolj hullámza volt

Az ilyon politika szükségképpen
oda. vezetett hogy vewty fenje
gelte a szénkitermelés I terv tel-
jesikict of an állapotba kerül

Általában a Kátéién terv beleié
ze e után amelynek az előirányzatok
srennl magasra kellett volna emel
nie a munkásosztály é az e esz nép
életszínvonalat elenleg &z uj ötéves
terv első évében napról napra folto
zodo komolü gazdasági nehézségek
kel álluní. -emben

Az Ipar bővítésére hatalmas bc-
ruhazasi hiteleket vettunk fel
amikor viszont elérkezett az elsd
lorle ztest idapont, tarthatatlan

csBűben voltunk.
A hitelezőktől halászta t kellett kér
nunk Ugyanakkor a gépekben e
berendezé ékben nyújtott hitelefc je
Kntős ré zét mindmáig nem alfcol
máztuk a termeié ben é ezek alfcal
naposára még hosszú eteken át nem
kerül or egy ré zét pedig vi szavon-
hatatlanul elvettettne kell tekm

Az ötéves tervhen a fizetési mér-
leg komoly deficittel zárul a hi-
teltörlesztési haladék ellenére,
annak ellenére, hogy a kovetkezu
ötéves tervre halasztottak »*on
összegek (elének törlesztését,
amelyeket ebben ai ötéves terv-
ben kelleti beruházni. Ilyen kö-
rülmények közölt Igen kérdésessé
vált a nemrég kidolgozott ötéves

terv realitása.
Umeretes előttünk az a veszély,

hogy a belföldi piacon levő ártl-
inyiség nincs összhangban a pénz-

mnyteéggel
minderről a VIL p

ba a m k a s o s
nak kell megfizetnie.
t központi bizottsága viszont
nta ra rnagát arra, hogy lep

varfLiszonylatban levonja a
iát kól bek

kölelezö besíolgái tatás mennyiségét
ci a földadót egy hektár földre vi
zonyilva, akkor megállapíthatjuk,

hogy ezek a mezőgazdasági termelö-
-aietkezeteknél kisebbek, mtnt az

epyéni gazdaságokban, különösen a

•teltbe ti

A következő kérdés az a dljazái
úmelyot a szövetkezetek az állami
gépállomások szolgáltatásaiért fizet
nck. Ez a szolgáltatási térítés az
1BI52—195 években mintegy
1 700 000 000 zloty volt,

A mezőgazda gl termelőszövetke-
zetek 1955. évi zárszámadásaiból
megítélhető, hogy a •munkaegységek
in egallapít&sújial bizonyos tnuvi>cii
egység-minimum megallapltésának
szükségességét vették alapul, függet-
lenül az illetlí szövetkezet gazdálko-
dásának eredményeitől. A munka1

egység átlagértéke az ország össze

belül 25 zloty, piaci árakban véve a
munkaegységek alapján juttatott ter-

lékeltet A munkaegység értékében

yok, kiíiö-

fügttj attól, hogy a kormány és a leg
7 abb állami »crx.ek milyen
énei el kormányozzák az or

szagot.
A munkásosztály nemrégen fáj-

dalmas leckét adott a páTt \ezetose
'ének és a kormánynak. A pornaru
•minkások, amikor a sztrájk fegy\e
réhei nyúltak es azon E veres júniusi

lulttak, félreérthetetlen hangon kiál-
;ottöJ[. hoBT «Elég! így nem folyhat
lovább! Térjetek vissza, erről <t tos z

A munkásosztály xohaatm tolya
modolt meggondolatlanul B
szírajkhoz, mini a jogaiért vivntt
harc eszliozénez. — KülBnüí n
ntral, a népi 1*ngyelországhan.
amelyet az ö nevében es ai os*-
m t dolgozúk nevében kormá-

mutatkotó különb: égek a.
\etkezetek koz

Minthogy nem mindegyik szövet-
kezet tudja kifizetni a mceállapí

mivel termelési eredményei ezl

eil eg ea álla
tel esite i

E határidőket a következő évekre
tették. Azokat az összegeket,
avakat, amelyekből e köteli

Beknek eleget kellett volna
iégekre fordították.

•étben f
a félmillía tzeg i

v módon mesterségesen nSvel-
k a föld mű vessző vetkezetek
eto zta ra szolgáló jövedelmét.

hatem leb«t büiitrtlenül túlit
nL
lkások nem a ni*pí

•leket t dlíomíól. i

akik e helysei
ól ez emb
t felelősek.

területén, amelynek a VIL plé-
numon elhangxott értékelése
ug ancíak fenntartásokat vált ki
belőlem untén olyan Jelensége
ket látunk, amelyek fölött min
den felelősséget érzü embernek
mélyen el kell gondolkodnia és le
kell vonnia belőle a megfelelő

következtetéseket
L il kezdve, vagyis a hatévi
énben a párt kollektivizáilásl Jtam
ián t kezdett a mezőgazda gb r
ibben az időszakiban a pára ztgaz

egyes körülhelai 10 000 íöldmű

A mi körülményeinlk között,
ug\anúgy, mint minden ol] an or
szagban, amelynek nincs túl sok föld-
je, a mezőgazdasági politikában ^1
fe ereire kell jutnia annak az állha
tat ős Idrekvcsnelc. hogy belterjesst.
teí Fék a fnező^azdaaági termeié t

Lengyelország csak úgy tudja a-
it erőforrásaiból ellátni lakosaa-

gát élelmi* serrel ha emeli a ter

hektár földre esti mezőgazdasági
termeié; L

Nézzük meg, hogyan alaJíul a/
ÖS termelés értéke változatlan árak-
ban kifejezve, egy hektár földre J o-
nattcDztatüa mezágazdaságunik vála-

lyf szektorában, lagvis az efi e-

vétkesetekben
goJíban

Az osi zes adatoik 1ÍM5 re vonatko7

iczescben \olt a
azd dgok rendé
földterületek 78

endetkeifeében a föld területek BO
z állami gazda agak rendelkezésé

ben pedig a 3 gazdasági típus összes
földterületeinek 12 8 zazaleka E
gazdaságok összes termelését 100
százaléknak véve, n kép H Következő
37 eg ém ga7daBAgok termelése 8.
zázulék, a mezoeazdaságl termelő-

láztájl gazdaságok termelését '— 7 7
izazalák. és az állami gazdaságok ter
'nelcse a mezőgazdasági inunlkssuk

A termelés értéke egy hektár föld-
? at ámítva a következő képet mu
itia egyénileg gazdálkodóknál

621,1 zloty, a szövetkezetekben 1173
állami gazdaságokban

. . _.. altozatlan árakban kife-
'ezve. Ily műdön az egyéni fltuda á
uok és a szövetkezetek között a kú
thnh ég 16 7 szazaiéi, az egyéni ga
dóságok és az állami gazdaságok ko-
:ott 7 7 zúzalék mindkét e étben
<.- egyéni gazdaságok javára.

Ha összehüsonUtjuk az egyéni pa-

nelűszi tekre

osszú- és közepes-lejáratú kötele-
ettségei I95.r.. december 31-en
-int egymilliárd hot zozmiliio
?ttek ki, rövidlejáratú kötelezettto-
ci pedig tübb mint kilencszázmill

1 hogy ;

ültek

Ez a rovld vázlata a mezogazdasá-

képének. Szomorú ez a kep
A nagy befektetések ellenére,
kisebbek voltak az eredmények
es nagyobbak a termelési kültsé-

Nen
atkoza
ii előbt

rob!é77in politikai

t okok miatt van
k t i blzotinak fen:

ia VU telje ule en hozott határi
zatoknak a mezőgazda agi politikái
tonatkozó re zét illetően amely pol
tíkát a központi bízott a a V telji
ulc e dolgozta kí Ha megviz galjuk
tenylege gazda ági helyetunket
ma olyan jelenstgtkre i bukka

adnak okot
A hateve terv végrehajtásinál
azt a gyakorlatot követtük, hagy

mnimili herut
pontosiloltunk, tekintet nclkul a
gazdasági elet mas területeire
Pedig a nemzetgazdaság eg zcr
ves egészet képez. Nem lehet a
gazda ag bizon o agait túlzott
etonvben ré z iteni ma agak

eltorzulása art a gazda gj elet
egeszének,

Kulono en aggá to a vidéki lakos
helyzet Míg a varo ukban e a tele-
püléseken ahol ílntén elég nehéz a
lakaskérdés nagy erőfeszítéssel fo-
lvik az uj lakások építése a avíta;
es tatarozás \ldéken a helyzet egy
zenien riasztó
A hatéves terv időszaka alatt vidé-

ken körülbelül 70 000 szoba épült,
ebből körülbelül 260000 ee>enlleg
'-áztulajdonosok jat anyagi e zkt

•Ibol körülbelül 110 000 pedig a sz(
aliita építi i tervt-k keretében A
I 0-es esztendőben tibh mir

2 690 000 ház

tétbe ti
félmillió szobával. Ha lekin
Ptf zuk hogy egy épület átla-

lettartama — számolva a2 épü-
háború utáni állapotával — 0

e ztendő arra az eredményre jutunk
hogy eienímt 150 000 szobát kell epi

. szobáknak I950-e3 számát
azt Itntl hogy a hatéve
'ben 000 000 szobát kellett
iá enitem. A valóságban c ak
körülbelül 370 000 épiilL

leiezhelo hoRy a hatéves terv
a romos íobák száma.

A poznani manká.rok nem a szarinliz
hanem a hibák ellen tiltakoztak

t feladatokat, hogy

t, amelyek lehetővé tették vol-

I met hane ulyozni kívánom,
távol all tőlem, bojry Ickl-
c lo cl em i hatéves terv ered-

wen eit
leknek az eredményeknek értéke-
ét azonban a tényleges helyzetre

kell alapítani, eaayt* abból • gazda*

Mindnyájunknak szembe kell nez

képpen győzhetjük le ezeket a ne-
hézségeket, mit tegyünk, mihez fog-

mk, hogy olyan úton haladjunk to-
Vdbb, amely egyre könnyebbé válik'

Nagyon sok mindent kell meg-
változtatni eddigi gyakorlatunk-
ban ahhoz, hogy elérjük ezt a
eelt E nagy nehézségek legyoze-
enck kulcsa a munkásosztály

kezében van.

a jövő kilátása, az ö magatartásán
múlik. A munkásosztály magatarta
i viszont a párt politikájától függ

amelyet a fán vezetőségé dolgot ki,

tefc ni utedra. Tiltakoztofc a tar od
mi rendszerünkben elharapózott i
bdfc ellen, amelyeket ók is fájdalo
mai éreztek, lllíafcoztot a szncia
mu o ö e zmi-julí alapvető cl

A munkásosztály a mi

ernsscBunk \ munkíaositály —

osztály nélkül, a. munkása ztul
bliaima nélkül ceyikúnk sem
képviselhet eeyebet. mint saját

Ha ügynökök és provokátorok
tettekre indíthatnák a munkás-
osztályt, akkor a népi I,engyclor

élhetnék céljaik

lel rendelkeztél;. Ebben :

Időben a nópi LenRyelocszág korma-

kormány fegyverrel védekezett

katonáinknak és kösalkal!

i r í s t l rjöna
i hogy pol

nunl u oízUly egyetlen rétegébe i
Irrt a munkásosztály nem lehetne a
em/et \e/eLG és leghaladóbb része,

reol nns erök támaszt találhat
unó! loroibíin Ügynökölr és provo-
al luk \ J g \ reakciós elemek soha

*ek sohn
A poznani tragédiának, az efetz
munkásosztály mélységes elé-
gedetlenségének okai bennünk,
a p rt vezetSfiégében. a kor

m a b u \aunak.

fl!e az embereket Szakítani kellett
: ro * ilalisztikusok álláspontjával

AT, SZKP XX. kongresszusa for-
dulat ösztönzője volt a i orsug
politikai életében. Az egészséges,
ellető áramlat mozgáüha hozta a
parttagok tömegeit, a nmnkáios

hogy aránytalanság keletkezik a bé-

et kozott Ebben az e étben meg
kell mondanunk a munfcdso ztalynak

a lenlesi helyzetben semmiféle
lehetöheg nincs arra hogj jelen-
tu en felemeljük a berekét, mert
a hur mar annwri megfeszült
hog elszakadá tol kell tartani.
Ami azt a &-erde*t illeti hogy tni

.or allhatnaS, tendelkeze unlkre más
• zkbzok amelyek télutóié tenni
i munkasoiZialy eiet zinuonalannl.
'melé ét e pillanatban semmi Iftez
relfnghatot ne-m íudotfc Tnondani Ez
iffüann elaosorbon ft-et feltételen mu
Ik először i az ipar az egész
temzetgasdasig igazgatási rendsze

Az itt elmondott padávjü, amely
eg óbban a szénbányászatra illüti

ikartam megnuutatni, hí^y mi-
alapgondolat kell hogy vezesse

„ jutonóm mnmkásbizottságokst a
munkahelyek Igazfíatásának közös
munkájában. Többet, jobbat ea ol-
csóbban termelni: ez az az üt. nm<lu

munkásosztály és az egész nép élet-
inutmaláuofc emelésére vezet. Ezen
, alapelven kell állnia a niunkás.

igazsatóbizoLlsagnak, JM rejlik min-
den lehetőfiése az anyaei ösztönös,
nek a jelenlegi gazdasági helyzetbea,

A három tényező — többet, jobbat
é olc abban — közül egyetlen is elég
ahhoz hogy emelkedjék a munkásole
kére ele egy adott munkahely kőnk*
rét körülményei között

ikis igazKatobizottság ame!?

télen

mberek kezdtek felei

olt elmek kezdtek k1

ibúk bírálata. amel\

utt, mindnnekelútt

ivl.

io hogi meg kell javít ni zo-
u un): modelljét. Az autonóm
munla b attiágttk probtéma
'Aliról mo t a munkahelyeken

Veszélyes dolog lenne egész gaz
dasági gépezetünket új útra kor
manjazni anélkül hogy ponto-
san megállapítottuk volna, jót
műüSaik-e ez az új gépezet. Min-
den új gépel ki kell próbálni
basro latbavétele előtt, mert
rendszerint különféle lükéletlen-

egei hibái tannak.
Egyetlen vállalat sem kezd valami

tőinek lelkesen 'kpll támogat

•> lehetséges, meg is való
i zabád azonban lúLia o
nnek a javaslatnak nam

b k i l i

amdyrkból a l'Bj
azoknak az embe
\iona t akikleg

li a lelje Igazs-

•t követelték a
,on<i ak meg nc-

Igen sok változást kell végrehajtani
a népi imiaíom egé«z rend; zercben

tkezetese-n kellett vohia cseleked-
i levonni a következtetése
i Itból, becsületesen, nyillszi
t k k t l ú

•.etosege nem tudoft gyor _.. .._ . .
iselekve i vonalat kidolgozni Ennek
j zonj iteka az is hogy tofob i/be.
elnapoltak a központi bizottság VII
JI ének o zehlva át.

•tettekAnnak Idején
hogy a

ö b ö ő
gy

: rtás, amelyet különböző

izemben tanúsított bizalmatlan
;omböl ered. Ez nem igaz.

Soha m ve ztetlem el hitemet
a munkásosztály belátásiban, nfll-
c segeben ünmegtagadásában e
forradalmi magatartásában, A
munkásosztálynak ezekben ar er

lékeiben ma is blszek.
Meg v igyok gyözíidve arról, hogy :
poznani munkások nem léptek volni
ztr jkba, nem tűntettek volna a;
ítcifn, nem akadtak tolna koztul
>lyanok, akik fegyvereket vettek ke-
•ükbe, ha a párt. azaz a párt vezető,
égő az egé lga?sággal elejuk állt
'Olna HWI ona ntlfcul el kellett vol
ia ismerni a munkások joga! k ».ete
e eit meg kellett volna mondani c í

lehet megv. í itani. Meg kellett vol-
i tegnapi é a mai iga*
". g elől nem lehet el

•t politikájuk

gyobh ragaszkodást éreztek a ké-
ri elme hárson zékhez mint a
munkásoszt.

zckcl elfoglal-
ják.

, gy
felfogni a megtörté , j
ft>fc és provokációk okait és forrásait
A párt központi apparátusában e
rajta kívül me zemenöen me mutat
kozott a munkásosztályban való hil
megrendillése.

Ham hatalom élén állnak Ez a
dolgozó tömegek neiében gyako
rolt hatalom erkölcsi alap a. A
bizalomnak ezt a hitelet c ak vgy
lehet állandóan megújítani ha tel
\e Ujuk azokat a kötelezettségeket
imelveket e bizalom elolegezSivel
zemben udllaZtunJe. Ha elveszítjük
i munkás ztaly bizalmának hitelet
ílve ztettúk a hatalom gyakorlása
lak erkölcsi alapját, tehet tu or

izagot ilyen körülmények között

c<ofc rossz'lehet, mert csak a burai
riciiírir, a törvényesség meg érte er
az erőszakra támaszkodhat

Ilyen kórfilmények között a pro
letárűlktalúra. mint a munkás-
osztály és a dolgozó limtgek leg-
szélesebb demokráciájának for-
nu elveszti lényeges tarlal-

EUHordulhat, hogy a munkása •
taly megvonja -bizalmát egyes sze
mélyektől Ez teljesen rendjén való
AJ, IS teljesen rendjén való, hog' ezeí
a személyek otthagyják állásukat

Ahhoz, hogy megváltoztassuk
eleiünknek minden negatív vo
Dósat hogv felemeljük gazdasá-

ahhoz, hooji kisöpöTJÜk mináazokm
a hibákat, amelyek az evek rat
felhalmozódtak és akadályozzák po-
litikai és gazdasági életünk fejlődé
éf

ltoztatásoknak
a központi

nek határoza-

RovidPn íii kell cierelm ^octaliz
mu unfc modelljében az ós 'e ro z
ré •eket jobb alkatre zekrt kell a
hebiakbe tennünk és magát a mo
dílll is állandóan tokelett itenunJt
kell felhasználva a már megváló i

legjobb tapasztalatokat alkal
>a a aját magunk kidolgozta
Me ite eket Fz pedig okkal

nehepj-bb Fhhez ido kell t

Ezeknek a

buottság \ I I utesem
tai fogalmaztak mi
most vitázunk rolnk c meg nem
e« 7<-r fosunk vitázni rúluk.
Mei ik a? a tenvezo amely
m t borUIozza e téren a lehető-
ségeket? Mindenekelőtt a mun
ka o talv türelmetlensége ami
roleg életkorúimén eiból táplál
kozik Az életkörülmények vi
iont gazdasasi helyzetünk (us (

vén ti
Síumo ol>an vállalatunk van

mel nem dolgozik normális n nem
iaszn11ja ki termel i kapacitását
\nnek oka anyag é nyer anyag
Hatosul, hiánya laga. Ennek megja-
íta-ia erdekeben a behozatalhoz kell

fol}amodnunk \ agy fejlesztenünk el
" t á 1 bázi unkát Az első megoldás

orosan o zcfugg knitelünkkel
á odikhoz idS é an agl eszkS:
ellenek PiZlanatn^ilag az a helyzet

telje en kihasználni a termelen ka
Mt e a munftacrot Már emlí
n azt a v zelyt. hogy nem íke-
el esen k elégitendnk a bel Ő

piac zukségleteit, ami azt jelentené.

legjobb helyz tben

zekbe 'Ifoloíoiclioii
.. obbre hala zUtm e ht&

Velemén em zennt ...
kell megvi/SRabil és eldunteni hogy
például a banyaiparban lehet-e
Kvobb nvnef
ami elenged hí
növeléséhez

Ennek az an agi érdekeltségnek
forma a ndgy \onalakban péld, "
ko\ etkeTOkeppen n ilvánull

ninder

Ivet a
jaki kitt

elek
unka ten

-•gének f gveli .^
telelel dolgoztak ki Az égje ba-
n u k terveinek mutit zamai nem
lehetnek alac onyabbak mint su

i ténylegesen kitermelt szén
ege ha c ak nem történtek

'altozasok a munkakörülmé
nyékben Az eg>lk ban aigazgató ag
lolgozza ki ezt a tervét a ban a dol
iozol kepvi elölnek bevonatával
lyen kiinduTa i pont alapján i a i
•3í — pelddul eg eves — Idei zaki
erv keretében kell meg dnl a mun

hogy t ilteije ftsek ezt a tervet Ez

írven felül k termelt minden tonr
'enet megfelelő aranjban elo ti
ak az adott bánva munka ai ;
Ham kozott
Ha cszy íl>en rendszer alapján n

..^rul a munka terrneiekenyAeget j
1918 as színvonalra emelni es ha

feM kiteimelt en bizonjc.
s7azale'kat a dolgozóknak juttatjuk —
ennek menroiiege egy doTgozora SZÍ

tva eii állasban kurulbelu! 1 toi
lehet — es ha a szén export en

wuk a Bíamitjs alapjául, iag :
-ülbelul iHO dollárt altkora nsazí

Bet kapunk tios ez joRgal otatono;
inden ee> b nyaszt

ukken radhat
„_. „ _ személyzet
Lúlduzzaszlásával szemben. Az adott
munkahely igazgatóságának ax
Ipar központi igazgatóságának kde
leisége hogy gondoskodjék a munka-
hely mPRfelelö ellátásáról, ami elen-
eedhetetlen a termelés normális fo-

vagyis minden egyes
[élőerejének teljes ki-
i/ az adott munkahely
ipar i talnak keretében,

Ha azonban leküzdhetetlen nehéz: -
êk torlaszolják e! ezt az utat ez

i hehzet htn p k n vagy akár
:gcsz éveken át megmarad, akkor
neg kell állapítani, hogy az adott
TI unkahely mekkora munkaerö-feles.
egRel rendelkezik és ezeket a doW
íti/ókat, képesítésüknek megfelelőért]
na munkahelyekre kell áttenni. Azt

:ésí folyamatban feleslegess iáit
munkaerőket valamilyen kiegészítő,
TI ndlagos termelesre hasznai jutc

•((/dtt a legkedvezőbben lehet meg.

Az adminisztratív gépeiét íeápíté-
?ének problémáin más kérdés, da
-ncg egetobb

Azok a törekvések, hogy gazdasági
életünket jobb alapokra hel] ezzukj

1 a törekvések, hogy többet, ol-
:an jobban termeljünk, nem

korlátozódhatnak az önálló munkát*

It egy töredékét alkotják:
nunkánknak, csak egy poli*
i rveíeti elemet jelentenek.

Mind az önálló munka leozsato-
izott igoknak, mind a vállalatok
•zcto egének a termelés problémi a

megoldásakor ismernie kell a terme'
lés költségeit, hogy valójában milyen

•on termelnek. Ez alapvető jelentő-
•gü az egész gazdasági élet samara\,
A termelési KGltségck mcgálla-

kezéské
hezs?ge él követ

a oelali la gazdaság kdrulme-
ttyd kozott az ertektorven nem
iát zik aemmlfél* zcrepet sem.

Koietkezé keppen az állami t4fla!<n
tok által termelt arak cseréjében 03
aruk arat önkényesen szabják meg,
úgyhogy egyes esetekben még a ten
melési árnál is olcsóbb árat állapítás
nak meg. Az ilyen gazdaságpolitika
hibás. Röviden

az állam gazdasági életében ed-
dig fennálló árrendszert meg
kell változtatni és az áruk érté-

kéhez szabni.
Esy ilyen változás ki fog küszöbölni

... j e l e n s é g H t g a z d a s á g l

Halat-

Szocialista gazdasági rendszerünk-
en minden iparvállalatnak palósdon*

kereskedelmi jövedelmezőségre kel-
'—- alapoznia tevékenységét éa nem

v kereskedelmi jövedelmezőség-
mint eddig a vállalatok jó részé.

Szocializált gazdasági életünk-
nek ugyanakkor, amikor elismeri
a központi tervezés szükségessé-
gét, számot kellene vetnie a szo-
cialista vállalatok autonómiájá-

nak szükségességével.
Az árak megvi&ltoztntása az állami

a lalatok közötti cserében oly mó-
don, hogy minden vállalatnál meg
tudják állapítani a termelés reálig
költscflcit, meg fogja javítani a mi

A mezőgazdasági polUika
bizonjos javításokra szarni

A Jcwijjori szövetkezetek fejleszté-
ének a VII. plémsmOn vázolt vonalát

gyakorlatra kell uáKomi. IU az állam
számára legnehezebb kérdés a nyen-
inyagokkal való ellátás. Va
izonban más tényezők is, amelye
ti' k a kisipar fejlődését. Ezek kö-
'ftt k t k l l t i

adó problé
á j á l á k

ot k
val, amel; e

.
kell vetni az

l ó hp j , ; a p
zájárulások politikájának neveznek.
Ugy vélem, ha fenntartjuk a pöthos-
z ijárolások rendszerét, sohasem te-
remtjük meg a feltételeket a kisipar
fejlesztéséhez. Minden műhelyt köny-
n en tnnkre tehetnek a póthozzájáru-
lások. Ésszerű adórendszert hell mefi-
ailapitam amely lehetővé tesz$ a kis-
iparosoknak, hogy félelem neUcü! dol.
gortiaGoama'k. azaz fel kell számolni a
pothozzájárulások remtezerét, mint

rendszert.
mezőjazűaságí politika ugyan-

esők bizonyos javításokra szorul.
Ami a mezőgazdasági termelő-
szövetkezeteket illeti, elvben se-
gíteni kell a tönkrement szövet-
kezetekéi azzal, hogy visszafizet-
hető beruházási hiteleket nyúj-
tunk, és meg kell szűntetni az ál-
lami támogatások mindentéle tor-

t

teJcnék, amelyektől n
fejlődés, és amelyek t
veszteségéket íudnfflfc felmutatni

Inkább engedni kell. hogy ezen
zovelkezctck tagjai saját maguk

döntsenek a szövetkezet feloszla-
tásának kérdéséről.

ékezetek tagjainak múltban
n ujtott állami hitel kifizetésének
irobléinája. Azon a véleményen va-
l>ok, hogy miként nem szabad kflny-

nyedén hiteleket nyitni, ugyanúgy .

A termelőszövetkezeteit
fejlődésének feltételei

mellett látok fejlődési perspektívát:
1 A , *VlőEzövelki

heiépéa- önkéntes. Ez azt je-

I, hogy kizárt nemcsak a fenye-
getés, vagy a pszichikai kényszer, ha-

a gazdasági kényszer is. A meg-
{Folytam a 4, oldalon)
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O A szövetkezetet maguk a tagok

" ^ ' J ^ A ö k t
más, mint ünlgazgatású mezőgazda-
sági termelési vállalat. A vezetőséget
a tagok teljesen korlátozatlan akara-
tuknak menfelelfien választják. A
Szövetkezetnek saját erőforrásaival
szintén a tagok belátása szerint kell
rendelkeznie.

3 A szövetkezeteknek Jogok van
" »rra. hogy saját eszkoceikbííl.

mellett Állami
hitelből megszerezzenek bármely gé-
pel, amelyre a mcxö?azdaúsi ter-
meléshez, v»gy a szövetkezeiben levő

kiegészítő munkahelyeken szükségük

Ai állami gcpálh
mlut javítóműhelyeknek > teljes

rentabilitás elven kell áll ni o*.

Lehet tulajdonokban bizonyos számú
nagy mezőgazdasági gép, amelyet
tartalékolnak arra a célra, httffy se-

yújttanak egyes rairetikc

setéknek vagy egyénileg gazdálkodó

A Az állam a szBvetkraetck r
" délkeléire bocsátja aa el

fedhetetlen beruházási hitélettel, e

2erzödésrk megkötése Idején a Ifg-
Jövedelmezobb mezogaz

anyagok szállil&sában és elsőbbséget
a műtrágj'a-üuíUítnli-

íormákban támogatja 6ket.

Ha a különféle formájú segélyek
megszüntetésének következtéiben a
termelőszövetkezetek fejlődése eset-
leg meglasíUl, ezzel nem vesztünk
Bemmit, sem gazdaságilag, sem politi-
kailag. Mituí a jelenben, mind a jö-
vőben csak nyerhetünk.

Ha az eüdií folytatott kampány
során a falvakban felállított ter-
melőszövetkezetek olyanok,
mint amilyenek, ennek okát
nem magában a szövetkezés gon-
dolatában kell keresni, mert az
jó. helyes és Igazságos gondolat,
csak eltonilolták a rossz polili-

Ki kell fejleszteni a
önkéntes

Az elmúlt években az volt a eva-
Korlat, hogy gondatlanul elpusztí-
tottak minden olyan kollektív titiui-
kaformát, amely „ parasztoknál már
régóta szokásban volt, a közös tu-
lajdonban, levő gépeket egyszerűen
elvették tőlük. Ez a gyakorlat
o leltevésen alapult, hogy a sz
lizmust a szegénység, a porosz,
dóságok hanyatlása alapjára lehet
építeni. A docmalikus elmék képtt
lenéit voltak felérni ésszel, hogy

a népi demokratikus rendszerben
a szövetkezés valamennyi for-
mája vágni? soron a szocializmus-
ba torkutliK, hogy eiek a formák
haiti járulnak a termelési kö-
zösség érzésének kifejlesztéséhez,
hogy emelik mind a termelést,
mind a lakosság életszínvonalát,
és hogy a szocializmust éppen a
dolgozó parasztság jólétének
alapján lehet a legjobban felépi-

Mi &er
a pára

tenL
n helyesebb, tr

köznsség különféle
formái: ez a ml lengyel ntnnk a

szocializmushoz a faivakban.
Ezek a formák fogják kialakítani a
mi szocializmusunk modelljét. Szer-
kezeti vonásait máris kezdjük roeg-
válinztalni azaal a döntésünkkel, hogy
megváttoztatjiík az állami géaállomá-
sak feladatait és hogy a szövetkeze-
teknetk megengedtük a termeteshez
tiükséget népek megvásárlását. Az
elmúlt Időszak érteim*"
polítlkáJiinaJc csődjében
setét jelent a Ikulákgazdaságokhaz so-
rolt nagyszáma parcsztgazdaság gaz-
dasági tönltretétele. Ugyanilyen é-r-
telmetleusóggc] hangoztatják még ma
is, hegy a miiitban alkalmazott ag-
rárpolitika pozitív eredménye e tüitk-
retett kulffiit Köpttulficiőja a népi ha-
talom előtt. Ilyesféle kapituláJást
bármely időben el lehetett érni. Eh-
hez nem volt szükség a kulái. úgyne-
vezett korMIonosának többéves poli-
tikájára, amely valójában nem a ki-
gsákmányolás korlátozásának, hanem
a kulákgazdaüág tönkretélelének po-
litikája volt. Akár ma is egyetlen in-
téssel ilyen kapi Mállásra lehetne
kényszeríteni a többi, meg tönkre
nem mon-t gazdag parafBZtgazdasögo-
kat. Mi sem könnyebb, mint fkivimí
ilyen krpitulálást, Uyan olcsó, vagy
helyesebben ilyen drága győzelmet.
ha számot adunk azzal, mibe kerül
nekünk a gabonabehozatal.

A jottb Irányban megváltoztatott
agrárpolitika első eredményei már
jelentkeznek- Ezeket mindenekelőtt a
falu érzi, amelynek jövedelmei az
idén több mtllfdrd zlolvuol emelked-
tek A továbbiakban az agrárpolitika
további, még lényegesebb megváltoz-
tatása várható. Ennek a változásnak
az időpontja a gazdasági helyzettől
log függeni. A kötelező beszolgálta-
tás megszüntetésére gondolok.

A kötelező beszolgáltatás nem
lehet rendszer és nem lehet ren-
dűnk gazdasági Jellemzője. A "6-
telCTS beszolgáltatás inkáhb » há-
borús időszakra jel le^ó Jelen-
ség. Nem kell azt g t^ . ín i , hogy
a falunak az állammal szemben
fennálló kötelezettséget teljesíté-
sének e formája valami réle meg-
változtathatatlan vonása a szo-

cialista építésnek.
A kötelező-

ek és az
olyan emberek, akik képtelenek
a jómn gazdasági gondolkozás-

ra.
A szövetkezeti gazdálkodás akki

lesz eredményes a falvakbai.
ha a parasztok között széles körben
ösztönözzuli a dolgozó emberek ki
züsségénaOt mély emberi érzését.

Azt mondjak, hogy a vidéknek
szüksége van a szövetkezeti gaz-
dálkodásra, mert « a termelés-
nek magasabb szocialista (ormija.
Ezt nem azért mondjuk mert vt

laki bennünket dogmatikus, az élet-
től eltávolodott elvekre tanított, ha-
nem mert fel akarjuk ébreszte
dolgozó parasztokban a mélysé,
szociális termelési közösség ér.
mert el ([Kürjufc törölni az embe
ber óllal való kizsákmányolásának
minden formáját, azt akarjak, hogy t
parasztság fáradságos munkáját c
lehetőséghez képest minél jobbár,
megkönnyítsék a gépek, azt akarjuk
hogy a paraszti termeláközósséghei
tartozó egy-egy személy lehető leg
kisebb munka ráfordításával a lehető

lyobb össztermelést érjük el, a
legtöbbre növeljük a hektáron-
termést. Akkor majd paraszt-

jaink és munkásaink, BT, egész nem-
zet jobban fog élni. A parasztság tár-
sadalmi szerepe akkor majd megvál-

Rz a nagy társadalmi elgondolás,
alu termelési viszonyainak átalaki
ása nemesak az állam segítségét kö
'ételi meg. Nagy propaganda- és fel
•ilágositó munka! is követel, hogy
tépszerüté tegyük a tzö'vetk

gazdálkodás fontosságát. A szöv
zetek teremtéséhez alkotó és hHladó
gondolkodásra van szükség, a

mopóliuma egy pártnak és egy
embernek sem. A szövetkezeti $*s
~ "ilkodás magasabb színvonalra va

nélésében, a szövetkezés legjol
(ormainak megtalálásában és alks
mázasában nagy versenytér nyílik

IÍ párt unt és a parasztpárt között,
alamint mindazok között, akik a
iocialisío rendszer megerősítése, a
:ociális igazság rendszere mellett

állnak.
Miért ne versenyezhetne például
velünk a katolikus haladó moz-
galom a szövetkezel! icaftdálko-
dás formáinak kereséséten és
megvalósításában? Helytelen el-
gondolás az. hogy csupán kom-
munisták, csupán materialista
társadalmi nézeteket valló embe-
rek építhetik a szocializmust.
Hosszú út vezet odáig, atiol Len-

gyelország falvaiban a termelőszö-
vetkezetek hatalmas hálózata mü-
ködik.

Szövetkezeti gazdálkodásunk
mai állapotában nem egy olyan
lény van. amely elriasztja a pa-
rasztok tömegeit a siívétkezés-
től. Ezeket a lényekel meg kell

szüntetni.

paraszti szove
formáit

I tetésenefc n»r™vi,-.
menthet fel az állammal szemben
fennálló adott kötelezettségei alól. ,
kötelező beszolgáltatás az adónak lei
meszetben formája. Adok ped
neme ak a mi o zagunkban haner
a üagon m ndenutt kell fizetn

A kormánynak tiarcon a ke 1
harco ni f g a ha a ómmal lo m r

n ek megszegése ellen gondoskodó
kell cs gondoskodn fo,, a o hoE
az llamhataom eg etlen pclgárn 1
egyetlen parasztnak Ke okozzon baj
lie ug aj! g meg kell ovetelme '
po^ároktól az állammal ízen ben
fennálló k eleiettsvaeik maradekta
Ion teljes tétét A kötelez beszotgál
tatás ma meg a- állam oda egyik
tormája es ezt az edot telje egészé

be íkell fizetn E?t v lagosan e«
'rtelm en n eg ke 1 mondán ma

gunkn k a p a z oknak cs a nép
anác^oknak

Az a elemén em ogy felül Iceli
íz galní metrped g a parasztok

vára a parlagföldek rínriíWriíeiulkrs
boc áasanak feltételei _

zak ndekeken
m gazdasagokat 1
szűk g ndk tar

Nálunk igen nag az a lehetőség
hogy emelkedik a mezőgazdasági ter-
melés a gazdaságok mindJiárom típu-
sában. Ez a lehetőség függ először is

és jövőbelátó ográrpolifiJcá-
dszor attól, szálltt-e az ipar

tógazdaságnak mindegyik gazda.

sági gépeiket, és elsősorban műtrágyát,
harmadszor pedig a föld művelők szalk-

figyelmünket erre kell összponto I
tani, ha u vl akarunk érni olyan or
izágolkat, m «it Csefriszlovejk a ku
lönösen Nemelorazág a népgazdaság
szempontjától olvan fomoe ter léten

Áttérek m t a probiermk nn k
csoportjára amel ek a uazd ab kvr
déseknél nem kevésbé foglalkoztat
ják egész pai "

jbba Itozejuk tartozik a i?ociah I
taboi or zágainak part ai és korjn;

ai közötti vrEzon kerdt e i
A zoeialkla tábor partjai e
államai kozütli viszon nem ad
oknt és m>in szabad bogi okot
adjon emmiféle bon odalomra

Ezeknél, a lís^ma >knak a ítém? fíc
zolidantas ellem kell Jeicpulniol

kblc onos bi lmon e egyenjogi
sagon a ijilesoito gitt en a 1 o

mo baráti bírála'an amennyibe
szüksége nek bizonyul, az

las kerdé ek é '

rban e robiém,

a teljes

gondolok, mint életünk demokratHa
lása és a pártközi, valamint állam
közi kapcsolatok fejlesztése nag
testvéri szomszédunkbaI, az SZKP
val és a zovjrtunio al

Hogyan történt meg, hogy pártunk
imely legfontosabb jelszavaként
meghirdette — és őszintén meghir
dene — a népi hatalmat, ameíunefe
célja a leghamamt abb e zme a 'o-
cializmus eszméjének megvalósítása
hogy ez a párt, amely Lengyelország
ban a népi hatalom elén. all meg

•k torzult
zelmiiltban volf> E kél

laszt még sokáig lógjuk kutatni. A
választ a szocializmus /efiipítéíéhe^

a szocializmus modelljének meg-
•emtéséhez vezetS utak problémája

tartalmazza.
szocializmusban változatlan
ember ember által való ki-

zsákmányolásának megszüntetése. Az
cél eléréséhez vezető utak külön-

bözőek lehetnek és különbözőkké is
teszik őket az időből és a helyből
adódó eltérő körülmények, fisért fcü-

ilúsftdii formái is, letetnek
olyanok, mint amelyek között meg-

j i í Szovjetunióban ét létrt-

Csakis a szocializmust építő ku-
lőnbözö országok tapasztalatainak
és eredményeinek útján teremt-
hető meg a szocializmusnak az
adott feltételek közölt legjobb

fajtája.
A Szovjetunió volt a világon az

lsö állam, amelyben szocialista for-
adalom ment végbe. Lenin és a Bol.
évik Párt a történelemben első íz.

ben vállalta magára azt 3 gigászi fel-
adatot, hogy megvalósítsa, anyagi és

elméletét
oknak az óriási nehézségeknek

következtében, amelyek a minden te-
• • 'ttten elmaradott oroszországi

rendszernek szocialista renddé
._._ átalakításával jártak, Sztálin
pártvesetói tevékenysége idején mind
kiméletlenebbül megszüntették az

. áiíol felvetett kérdésekre vonat-
kozó különböző nézeteknek Lenin
idejéa gyakorlatilag érvényesített ki-
fejtését. Amint Fci&zorult a párton-
belüli riita, annak helyét a pártban a
személyi kultusz foglalta el. A szo-
cializmushoz vezető arass üt megha-
tározása a központi bizottság kezéből
' >kozatosan átment mind korlátozot-

ibb izámú 'emelő kezébe mígntm
ztálin monopóliuma lett Ez a monu

póhum kiterjedt a f Jd manyn *o
•iahzmu elmeletére is

A szernél kultu a hatalom er
ven esilésenek meghatározott
rendűére a szocializmushoz
\ alo előrehaladás meghatározott
útja olvan modizrrek alkalma
zasaval amel ek ellentétben
állanak a szocialista humaniz
mussal az emberi szabadbag
szocialista tudatai al g. tSrie

nyeaseg zocialista tudatavaL

Szovjetunió többé nem volt ae az al
lam amely egyedül épft szocjali?

A világporondon megjelent a
népi Kína és számos népi demoki

" JE oi szag közöttük ZjPíigVí_loT"S7ai"
?lyek ráléptek a szocializmus epi

tésének útjára. Ezeknek az országok-
' munkáspártjai előtt, így a mi

mH előtt í olyan kérde ek je
lentkeztek, amelyek azelőtt gyakorlati
formában nem létezteik. Közéjük tar

adottságai mellett
•kben megha-

Az Ilyen viszon ok kereteben
m nden országnak lelje fÜKgct
len eget onailo dgot kell el
vpznlf a népeknek független or-

agut zu véren igazgatásához
való jogát pedig maradéktalanul
e kolcsiinö n ti zlelelben kell
tartani. lg kell ennek lenni e
azt mondanám — kezd ig Irnni

ozottl kapcsolitokat Sut

G akartaiban azonban eiet az
elvek nem voltak beleilleszthetők
abba a kerelbe amel et a sze-

mel 1 bultu i teremtelt
A zene i ultJszt n«-i le»u-f r*&S

í á n Bzemél>érekoiláloznl A e
lely kultusz egy btzonyo rend zei
ni*! a Szohjetunioban elhatalma
idott s amely továbbterjedi tálai
ilnden tommunií'

ocial sta bií»r
z ~k Lengyelen-

val
r záaár

kulin z-lrlra

inek a rendszernek a lenvege az
hogy egy egj cm hierarchikus

jsz- létrát teremtettek Minden

ak a tcUjtn dili Mindjük akik a

ittak előtte A fejbólogatoí. l o-olí

'zetol voltak hanem a zoctalUrta
tábor or zugaiban mukodo kommu
n ta e munkáspartok ie*et6i is El
utóbbi k vacy] a különböző pártok

"zemélyikúitui-iaAjának má o
i tokSn álltalt maguk i felöltőt
< a csalhatatlan bolc e êg kope-
et Az ö kultuszuk azonban e ak
nak az or zagnak határáig ter edt
el ben a heljl kultusz letrj -indk

el fokán alltak E? a hé\yi tulli. z

innon nyert fenn el tundol olt

^olt a masa területén II \ enf ormán
inden egy országban volt egy tet

e mindentudó mindenre képes
lt m ndent ő oldott meg, ő irányi-
ét e o döntött el a maga területén
1QL ö volt a legképzettebb ember,
< ntet nélkül személyes tudására,

képessegeire, vagy más személyes tu.

Nem volt olyan jiagy a baj, ha akul-
isz köpenyét egy józan és szerény
nberre borították. Az ilyen ember

rendszerint nem erezte jol magát eb-
öltözékben. Elmondhatjuk.

hogy szégyellte és nem akarta viselni,
ár teljesen nem vethette le.
Egyetlen pártszervezel vezetője
sem dolgozhatott normálisan, még
akkor sem, ha az egész vezető-
testületiéi kollektíven dolgozott
együtt, mert eblien a rendszer-
ben, a személyi kultusz politikai
rendszeréhen, nem voltak meg

De rosszabb, Eót elviselhetetlen volt
helyzet, ha a hatalom dicaőséeét, a

ultuüzhoz vnlá jogot egy középszerű
ember, egy jelentéktelen bürokrata,

EV romlott törtető ragadta ma-
_. Az ilyen emberek gondolko-
zás nélkül, de következetesen temet-
ték el a szocializmust.

A személyi kultusz rendsierében a
párt, mint egész csaJ: addig csele-
kedhetett függetlenül, amig alávetet-
te magát a ffi kultusznak. Ha valaki
megkísérelte ezeknek a határoknak
átlépését, elvtársai kiközösítéssel fe-
nyegették. Ha ez a dolog egy egész
pártűt érintett, akkor a többi kom-
pártot

Ilyen körülmények Boz3» lehet-
séges volt-e, bogy egyrészt a oé-
pi demokratikus országok és
pártjaik, másrészt a Szovjetnnió
Kommunista Pártja és a Szov-
jetunió közölt az állami és párt-
kapcsolatok az egyenlőség elvén
alapuljanak? Világos, hogy nem.
legakadályazla ezt a személyi kul-
i$z rendszere, ez a pre-tiziös ponios-
iggal megszervezett rendszer, amely

csírájában elfojtott minden független
Szocialista QOndo&Lodast

A személyi kultusz rendszere á t
formálta az emberi agyi

hatalom ormai ero
minél többen lamafc a te

kmtelye emberek m yi olyan ve
zeloh ei parttá ok akik eloezlk a
munkaso ztaly e a- ege dolgo o

ép bt díTTiút ErZert mondjuk hog
minden eroiel harcolni kell a
szemehi kultu z es niaradvan>ai
ellen, a e ben minden ero>el
harcolnunk kell azért hogt tekln-

tel re tegyünk ert
Leríg\eloi 7«Lgbdn c tiagííus t^e

menyek ioitentek a iallan embere
ket küldtek a hdl 1b Masckat ko?

demoralizál!
i olv n jelenséget

n hatalom legme

vadállat

-elyi kul

«zünk. hogp ne hagyjuk m a i n -
kat letárítenl crról az útroL

Ugyanokkor azonban senkinek sem
engedjük meg, hogy a demokratizálás
folyamaiát a szocializmus ellen hasz-
nálja fel. A demokratizálás íolyama-
<it partunk vezeti eS
csak a párt, a Nemzeti Frontban
tSnrörött tobbl párttal egyetértve
Adhat olyan irányt ennek a to-
Ivamatnak. hoirv az valóban éle-
tünk minden területen a vi xa-
nyok demokratizálására rendsze
runk alapjainak m r "
ra nem pedig n

\ partnak
aki lutU a m

•létünkből

ul
«n
k i
m

í.
ni obolj
rad

>aUó bajoka

iik az atko.
t hoc il

^ rendszerűink alao

baiarozottin vi&szd keU >ornie
mindntnomu utwgo uropagan
őal es minden ohan hangot,
anvl a Szovjetunióval valö ba
ráttiágunk megrvfnefi ére ira

n ul
Ha a múltban nem minden vo

le°nnlt S w lolna a mi"pártunk™e
SZKP között Lengyelország <•< a

Szovjetunió kozott ez mn mar a
iiuite amely nem terhet uts za

Ha életünk valamel területen
vannah ol an kerde ck amelyek
meg rendez re szorulnak ezt
baráti módon cs nyugodtan kell
tenni meri az ilyen eljárásmód
nak kell jellemeznie a szoviahz
mu táborához tartom pjrtok
allamolc eg mas fcozfilti viszo-

n at.
la azonban vjl-űu jzt hlí7i hogy

Lengj elor zagban za\ jetellene han
guUtot sikerül Umatótam az melv

i en tevéd Mi nem eng«>d]ük
:g hogy karokat okozzanak a len
2l ^llam életbevágóan fonío erde-

szugban foho epitcsenek.

XX kongre ;
nag> egitseget nvu te
ennek a rendszemek

Lewgyelonzagban

elvén alapuló lengyel—szovjet
^liiom oly mély baráti érzelme-
kel kell a lengyel néobcn, hogy
a lengyel néo körében nem talál
talajra semmiféle olyan kisérlel
amely bizalmatlanságot akar
kelteni a Szovjetunióval zem-

ben
E úszom fölött elsősorban pártunk

urködik és Vele együtt az egész nép
Hogí a párt ponlosan tel esííhesse

Feladatait és vezethesse a demokrall
lulás folyamatát, a parinak minde-
ickelott egj igesnek ea osszetorrott

maradéktalanul meg kell valóaitama
ja demokratikus centralizmus e-heit

A pártnak szigorúan be kell t a ^

ket a pártáiét lenini normáiról
KÍOIO tezi ek tartalmaznak. A
múltban színién hirdették ezeket
az elveket, ámde a gyakorlatnak
sokszor igen kev» köze tolt ezek-

hez az elvekhez.

z gáláit i ztszást követel

A párt vezetőségének blzottiá i
Kellene felállítania annak kivizsgt
lasara hogy a mosi rehabilitált
múltban a politikai biznttsáanai

tartóztatott emberek ügyében io!t
ándékos provokáció előfordult

hogy embereket tudatosan ladolta
olyan cselekedetekkel, amelyeket nei
köve :ek el

Ennek az ügynek ti /tazása elén
fedhetetlen. Ezt a feladatot ol an
lizottságnak kell elvégeznie, aniely
eljeaen pártatlan emberekből all A
.izsgálóbizottaág munkájának ered

z egé'.z

Különféle áramlatok söprlk ví
glg az országot, ezek kizül a
leghatalmasabb az amel ele-
iünk demokratizálását követeli
azt követeli, hogy vessünk véget
annak a rendszernek, amelyet
zemet i kultusznak nevtrimk.

Meg kell mondani, hogy
a párt vezetősége nem inindi*
volt elég gyors abban, ho$f a
párttal együtt elfoglalja a beliet
ennek az egészséges mmtalom

nak az élén és irányítsa azt.

tétlenség is keletkíze
ivül k

rend

tánaít menetére. A szo-
cializmus minden ellenzője, a lengyel
nép valamennyi ellensége miiden b"
lánnyal igyekszik kihasznihi ezt
helyzetet. Az a tény, hogy nagyot
tevékenységet fejtenek ki olran eli

lek is, nelyeknek semmi közük
:ásosztály és

nemzet azon iörekvéselhe^ hogy
eeész életünket demokratizáljuk, bi-
zonyos ingadozást okozott eg/es elv-
társaknál a pár, vezetőségében és vi~

~ J iiódsze-

a demokratizálás útja az .gyet-
len út. amely a szoclalizmis só-
ját viszonyaink közötti i«Jo; i
formájának felépítéséhez tetet
Erről az útról mi nem térink le
és minden erőnkkel azoc !•-

Látni kell azt is, hogy az utóbbi
lökben az államhatalomnak azokban
szerveiben, amelyek a közrend fö-

jtt hívatottak őrködni, bizonyos de-
zorientúció történt. Fokozódtak az
olyan aionálló kilengések, amelyekre
a rendőrség gyakran nem reagál kel-
lőképpen. Újból nyiltan és világosan

» népi hatalom meg fog büntetni
mindennemű törvénytelenségei,
amelyet saját apparátusa követ
el, de ugyanilyen határozottság-
gal meg fogja akadályozni és
meg 1* kell akadályoznia a kőK-

A közvéleménynek mindig megbe-
csüléssel kell viseltetnie a rendőrség
iránt és támogatnia kell a rendőrséget,
ha az valóban a közrend érdekében
jár el. Nem szabad tíirni semmilyen
formában, hogy különbözfi uts^eli
lemekmegsért I ak zrendet ereket

BZ elemeket a tonen ek mej
séért szigorú hüntetésben kell
sfteni.

Az elmúlt időszak fájó pontjai kö-
zé tartozik az is, hogy a eim a.
állami élet gyakorlatában nem telje-
ítette alkotma yo feladatat Most

küszöbönáU a i új szejm megválasz-
tása.

Az dj szejmnek politika! és álla-
mi életünkben el kell foglalnia
azt a helyet, amelyet az alkot-

mány meg zab amora.

szejm JŐ feladata a legfelső tor
vényhozó és ellenőrző hatalom gya
korlása. A a e r a részére meg kell
teremtesU a szükséges feltételeket
hogy teljesíteni tudja ezt a feladatai
"un van itt azokról a politikai felte-

itekről, amelyeket életünk általános
demokratizálása teremt meg, és azok-
ról a jogi teltételekről is, amelyek

iztosítiáli a ezejm alkotmányos jo-
ait.
Felmerül a kérdés: mit kíván bizto-

sltani pártunk a sze;
vonatkozásban?

Azt hiszem, itt a BI~J
nak kérdése kerül előtéri*. Eddig
ezeket az üléeszakokat nagyon ritkán
tifvtík össze. A szejm tÖroéni/Juco
munkájában ítfllönösen fontot, hogv
a azejm bizottságainak munkájára
nézve olyan remii2ert vezessüiik be,
amelynek eredményeként a bízottsA-
gdk feladata lesz a törvényjavadatdh
kidolgozása.

Bbböl a Iiövetdlniénybol faJtad,
hogy a küldöttek egy részének szak-
májuk síerint kell teljesíteniük köte-
lességüket, vaeyls képviselői funk-
ciójuk gyakorlásának idejére mente-
íleni kell őket a munkahelyükül

végzett munkájúit alól.
Az államtanács által kiadásra ke-

rülő rendeleteket olyan kérdéseikre
kell korlátozni, amelyek nem tűrnél!
halasztást, és ugyanakkor biztosítani
kell a szejm számára szt a jogot,
hogy ha tál y talán ítsa vagy módosítsa
ezeket a rendeleteket,

A szejm feledoto, hogy széleskörű
ellenőrzést gyakoroljon a kormány és
az állami szervek munkája fölött.

1 módosításokat kell
2 alkotmányon. Azt hi-
államhatalom végre-
fölötti ellenőrzést a

szejmnek a közvetlenül alája rendelt
intézmények útján kell gyakorolnia,
nem pedig úgy, ahogy eddig történt;
a kormánynak alárendelt intézmé-
nyek útján. Vissza kell állítani a
szejmnek alárendelt legfelső állami
ellenőrző Jcamoróf.

lai sze
Ezért bizonyo
végrehajtani a
szem, hogy az
hajtó s i

j

A pái-tf iráni i bizalom elcng«-<lh<-<elleii
terveink végrehajtásához

Csak azt ajánlhatjuk a Nemzeti
Frontban levő szövetségeseinknek,
íogy olyan embereket jelöljenek a
.ejmbe, aki'k a közösen kidolgoz t

irálasztási programot nemcsak szó
ban. hanem szívükbein és lelki kíjem

t imogatni fogják.
Amig ez a jelen ülés elhatároz azt
i, elvtársak, elvissznk a párthoz, a

munkásosztályho e a nemzethez
mégpedig emelt fővel, mert az iga*.

az a tény. hogy a leplezetlen
gazságot mutatjuk meg a nem

zetnek, erőt ad nekünk, TI za.
adja a ncpi kormánynak és pár-
unknak a dolgozó tömegek tel

jes bizalmát. Fz a bizalom elrn
gedheletlen terveink végrehajts

sához.
Minthogy kimondtuk a bírálat u

Inden
orolt b r i t

bír- lat

tartozik.
Jogunk van azt követelni, hogy
minden bírálat építő és igazsá-
gos leg en hogv hozz segítsen
a mo tini korszak nehézségei
nek legyőzéséhez, ne növelje a
nehézségeket, vagy ne tárgyal
jon demagóg módon bizon
jelenségeket és problémákat, o-
gunk van azt követelni az ifjú-
ságtól, különösen az egyetemi

t nk meg v lasának útjait kere-
buzgalmukaf tartsák a jelen

ülésen meghozitndó határozatok
keretei közütt. Mindig sok min-
dent meg lehet bocsátani az ifjú-
ságnak. De az élet nem bocsátja
meg meg az Ifjúságnak m a

meggondolatlanságokat.
Csak örülhetünk fiatal elvtársaink
Ikesedösének, hiszen ök fogják
ajd átvenni a mi helyünket a part

Ijes joggal kívánhatjuk meg tölüK
og lelke ede uket e buzgalmukat
aro í iák a pórt bölcsességével. Pár

nagy lendületes amlatb

ek fel vezetőségetekre a7 .
Leng 'elország veze fl i

unkd o Ul p t] ra, a
Kje ü t M nka partra.

IDÖJAH S

ovamber 1; uomgj Bányász—
Lobogó. Pflosi Doaaa—Urj.

L u b o ö s s t e g e d i H l d d

* MtpBti iiMáiit mai nüsirj

Siiobi,: Galilei (Aboníi-bérlel

h> Lui»

v"Byo» i isoreiemniFl (fí) J). -

A RÁDIÓ MŰSORÁBÓL

l&zben: 5Í0B. Falurádió. — 5.MI: KQIpoU-

IC.r~ a.lf; N í p i . l o t * - U ( ; U W t fi

Ií NípiLlA™— 13.H: ísluii' hírlTá —
\: OpCT.réeT.letei. — U.1S: PlaUloh Zd-

— IfM: B*H« n«ní|« —
aiglt íneltl. ~ lg.lt: fű-

A MAGYAR TELEVÍZIÓ
KÍSÉRLETI MOSÓBA

október 23-án Z9 óraior:
1. Két nyuszi (rajzfilm).
3. 7. BZ. TelevtiMs HUadO.

S7ABAD NÉP

Teijosii] . p


