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Közlemény a JKSZ Központi Bizottsága
képviselői és az RfflDP Központi Vezetősége
képviselői közötti megbeszélésekről
A Magyar Dolgozók Pártja
Központi Vezetősége küldöttsége a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége Központi Bizottságának meghívására október 15-től október 22-ig Jugoszláviában tartózkodott.
A küldöttség tagjai: Gerö
ErnÖ, az MDP KV első titkára., valamint Apró Antal, Hegedűs András, Kádár János és
Kovács István, az MDP KV
Politikai Bizottságának tagja!
megbeszélést folytattak Joszip
Broz-Titóval,
a
Jugoszláv
Kommunisták Szövetsége főtitkárával
és a Jugoszláv
Kommunisták
Szövetsége
Végrehajtó Bizottságának tagjaival. Ismételten találkoztak
és megbeszéléseket folytattak
a, Jugoszláv Kommunisták
Szö'vetsére Központi Bizottságának és a Jugoszláv Dolgozók Szocialista Szövetségének
képviselőivel —
Alexandar
Rankoviccsal, a
Jugoszláv
Kommunisták Szövetsége Végrehajtó Bizottságának titkárával, Szvetozar Vukmanovicscsal, Vladimír
Bakariccsal,
Lazar Kolfsevszkivel, a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége Végrehajtó Bizottságának
tagjaival, Dobrivoje Radoszavljeviccscl és Dusán Petroviccsel, a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége Központi Bizottságának tagjaival, valamint
a politikai és a társadalmi élet
számos vezetőjével Belgrádlinrt Szarajevóban. Zágrábban
és Ljubljanában.
A barátsás, GüTlntpség és
Kölcsönös megértés szellemében folytatott megbeszéléseken a Jugoszláv Kommunisták
Szövetsége képviselői és a
Magyar Dolgozók Pártja képviselői a következőkben állapodtak meg:
A két párt képviselői megelégedéssel állapították meg,
hogy az utóbbi időben a nemzetközi feszültség enyhült, a
nemzetközi kapcsolatok kiszélesedtek és az országok közötti
aktív együttélés tovább fejlődött. Szükségesnek
látják,
hogy további eröEeszítések történjenek a rendezetlen nemzetközi kérdéseknek tárgyalások útján való megoldására,
így a leszerelésre, a tömeg-

pusztító fegyverek eltiltására,
a kollektív biztonsági rendszer
megteremtésére, a német nép
egységének demokratikus úton
való létrehozására, a szuezi
kérdés békés rendezésére. Ebben az új légkörben fokozódott az ENSZ nemzetközi teftintélye és szerepe. Az új tagállamok — köztük a Magyar
Népköztársaság — felvételével
az ENSZ lépést tett előre azon
az úton, hogy egyetemessé váljék, ami növeli szerepét a világbéke megőrzésében. Mindez
hozzájárul az országok közötti
bizalom és kölcsönös együttműködés elmélyítéséhez.
A két Párt képviselői egyetértettek abban, hogy feltétlenül szükséges az együttműködés fejlesztése a Jugoszláv
Kommunisták Szövetsége és a
Magyar Dolgozók Pártja között, mint olyan vezető pártok
között, amelyek szomszédos
országokban harcolnak a marxizmus—leninizmus elvei szerint épülő szocialista társadalomért. Ez az együttműködés
elősegíti a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság és a Magyar Népköztársaság közötti
kapcsolatok fejlődését, a népeink közötti barátság erősítését, a világbéke megszilárdítását, az emberi haladás ügyét.
A két párt közötti együttműködésnek a teljes bizalom,
őszinteség, egyenjogúság, önkéntesség, az egymás ügyeibe
való he nem avatkozás, az elvf
szempontokból kiinduló és a
szocialista fejlődés érdekelt
BZcra előtfr tartó, épIWn wrelvtársiad bírálat szabadságát ma.
gában foglaló eszmecsere alapján kell fejlődnie. Ezen elvek
következetes alkalmazása tehetetlenné teszi, hogy megismétlődjenek a múlt hibái, amelyek a munkásmozgalomnak
súlyos kárt okoztak.
A Jugoszláv Kommunisták
Szövetsége és a Magyar Dolgozók Pártja képviselői megállapodtak abban, hogy a gyakorlatban az együttműködés
személyes érintkezés, eszmecsere, kiadványok cseréje, kölcsönös küldöttségek, pártmunkások találkozása és minden
más, az együttműködés folyamán jelentkező és hasznosnak

mutatkozó formában valósuljon meg. Hangsúlyozták a szélesebb véleménycsere szükségességét, az állami és társadalmi tevékenység terén szerzett tapasztalatok tanulmányozásának fontosságát. A szocialista fejlődés során szerzett
gazdag tapasztalatok kicserélése, valamint szabad, önkéntes, minden kényszertől mentes felhasználása értékes segítséget nyújt a szocializmus
ügyének az egyes országokban.
A Jugoszláv Kommunisták
Szövetsége és a Magyar Dolgozók Pártja képviselői különös figyelmet szenteltek a két
ország közötti viszony fejlesztését érintő
kérdéseknek.
Egyetértettek abban, hogy elő
kell mozdítani a megfelelő
szervek együttműködését, különösen gazdasági és kulturális téren, mivel e tekintetben
széles lehetőségeink vannak,
melyek feltárása és hasznosítása csak az utóbbi időben
kezdődött meg. Az a tény.
hogy szomszédos országainkat
hagyományos gazdasági érdekek fűzik Össze és hogy mindkét országban teljes erővel folyik a szocialista építés, kedvező körülményeket teremt
gazdasági kapcsolataink további kiszélesítéséhez, I;ült;nősen az ipar, a mezőgazdaság,
az áruforgalom és a közlekedés terén. E célból elő kell
mozdítani a megfelelő szervek
és testületek együttműködését,
az összes lehetőségek tanulmányozásit, olyan egyeemértyefc megkötését,
amelyek
megfelelnek mindkét tél ér*
dekcinel*. A két párt képviselöi a kulturális együttműködés
előmozdításának'
érdekében
hangsúlyozták
kulturális
egyezmény
megkötésének
szükségessé gél is.
A Magyar Dolgozok Pártja
Központi Vezetősége meghívást intézett a Jugoszláv
Kommunisták Szövetsége Központi Bizottságához, bogy a
Jugoszláv Kommunisták Szövetségének delegációja tegyen
látogatást Magyarországon. A
Jugoszláv Kommunisták Szövetségének Központi Bizottsága ezt a meghívást elfogadta.
(MTI)

A néppel
a szocializmus
útján
A Népszava szerkesztősége ezúttal kin yilvánítja, hogy nem ért egyet Ger6 Ernőnek a rádióban október 23-án este elhangzott beszédével és azt provokációra alkalmasnak, a munkásosztály megcsúfolásának minősíti. F.nnck a beszédnek legveszélyesebb
hatása, hogy az országban tapasztalható politikai feszültség csökkentése, a súlyos
kérdések megoldása helyett az elmúlt évek unos-untig ismert frázisait ismételgeti.
Dolgozóink joggal várják el a párt Központi Vezetőségétől, hogy ezekben az órákban felelősségteljesen, a nép óhajainak és vágyainak megfelelően foglaljon állást,
amint az pártunk történelmének legszebb szakaszaiban mindig történt.
Mint a munkásosztály lapja, szolidárisnak nyilvánítjuk magunkat a dolgozó nép
becsületes követeléseivel, amelyek a szocialista demokratizmust erősítik, békés, boldog jövőnk útját munkálják. Ezért kijelentjük, nem vagyunk hajlandók fejbólintóan dolgozni olyan vezetés irányításával, amely Gerö Ernő módjára képtelen megoldani hazánk sorsdöntő kérdéseit. A Politikai Bizottság jelen összetételében bebizonyította, hogy képtelen a dolgozók helyes marxista-leninista szellemű vezetésére.
Mélységesen elítéljük a karhatalmi szervek magatartását és követeljük a felelősök
megbüntetését. Ugyanakkor élesen elhatároljuk magunkat minden meggondolatlan
zavarlkelto kísérlettől. A dolgozó nép, a munkásosztály, a parasztság, az értelmiség,
a jövőnket jelentő ifjúság érdekeit, vágyait szem előtt tartva, kívánunk tovább
dolgozni azért, hogy e súlyos idők után független, szabad hazánkban kivirágozzék az
igazi humanista, az emberek jólétét és szabadságát szolgáló szocialista demokrácia.
A munkásosztály egészséges proletárinternacíonalizmusa védi és biztosítja törhetetlen barátságunkat a Szovjetunió és minden szocializmust építő ország dolgozó népeivel. Szervezett dolgozóink öntudatos fegyelemmel állnak őrt s biztosítják a íermelÖ munkát és mindenkivel szemben megvédik uralmukat.

A NÉPSZAVA SZERKESZTŐSÉGE

ASZÓT
elnökségének
kiáltványa

Munkások, szervezett dolgozok!
A Szakszervezetek Országos Tanácsának elnöksége tragikus órában szol hozzátok.
Kedd este lomegében 10 szándékú, n népi demokráciáért, a. szocializmus építéséért
agrodo Ifjúsági tömések vonultak fel Budapest utcáin. A békésnek szánt tüntetést azonban felelőtlen elemek és provokátorok ellenforradalmi megmozdulássá igyekeztek átala-!
kitani. Sovlnhzta. szovjetellenes jelszavak kiáltozásával sok, politikailag tapasztalatlan
fiatalt maguk mellé állítottak. Nem egv helyen támadást intéztek a munkásosztály dicsőséges vörös zászlaja ellen, a proletár nemzetköziség vöröscsHlaga ellen, gyalázták a pártot,
pogromhangnlatot szítottak, támadást vezettek a Rádió Címlete ellen. Népi hatalmunk
erélyes önvédelemre kényszerült — és meggyorsult az események tragikus kifejlődése:
vért folyt Budapest utcáin.
A Szakszervezetek Országos Tanácsának elnöksége kötelességének tartja, hogy e
sorsdöntő órákban mozgósítsa és harcba hívja az ország közel kétmillió szervezett dolgozóját
népi demokráciánk, szocializmust építő országunk vívmányainak védőmére, a munkásosztály hatalmának, a munkás-paraszt szövetségnek megőrzésére és megszilárdítására.
Meggyőződésünk, hogy a Magyar Dolgozók Pártjának Központi Vezetősége és a párt
egész tagsága élére áll a dolgozok minden rétege ama jogos követelésének, hogy a XX.
kongresszus és a Júliusi határozatok szellemében késedelem és személyre való tekintet
nélkül fel ken számolni mindenlift, és elsősorban a felső vezetésben a visszahúzd erőket,
határozottan véget kell vetni a hónapok óta tartó huzavonának. így a szervezett dolgozók
teljes erejükkel állnak a Párt Központi Vezetősége mögött.
A magyar szervezett dolgozók teljes szolidaritásukat fejezik ki a proletár nemzetköziség szellemében a szocializmust építő országok és elsősorban a szocialista Szovjetunió dolgozó népei Iránt. Hőn óhajtják, hogy szilárdítsuk meg és mélyítsük el barátságunkat ezen népekkel a teljes egyenjogúság, az egymás ügyeibe való be nem avatkozás
elve alapján. A Szakszervezetek Országos Tanácsának elnöksége helytelennek tartja fennálló nemzetközi gazdasági kapcsolataink titokban tartását, már csak azért is, mert ezáltal
az ellenséges erőknek módot adtunk arra, hogy konkolyt hintsenek dolgozó népünk és
a szocializmust építő tabbi ország dolgozó népei közé
- Szervezett dolgozóink joggal várják eL hogy a párt és 3 kormány haladéktalanul
felmeri népgazdasági helyzetünket, és nem ábrándok, hanem a valóságos adottsások alapján dolgozza át a második ötéves tervet, alakítsa át népgazdaságunk egész szerkezetét.
Le kell fektetni annak az új bérpolitikának az alapját, amely a megadott gazdasági teherbíró képesség keretei között biztosítja a megélhetéshez feltétlenül szükséges bért Ipari,
mezőgazdasági, alkalmazotti és értelmiségi dolgozóinknak. Le kell szögezni, hogy sorrendiségben az életszínvonal megalapozott emelését Illeti az elsőbbség a népgazdaságot
fejlesztő beruházásokkal szemben. így dolgozóink — Ismerve a való helyzetet és valóságos teherbíró képességünket — képesek lesznek szembeszállni minden túlzó követeléssel, amely végső soron népi demokráciánk alapjait támadja meg.
Szervezett dolgozóink ne engedjék meg, hogy erejüket ellenséges célok érdekében
lehessen felhunirflnl.
Utasítsanak vissza minden sovlniszta, antiszemita, szovjetellenes propagandát éi
ugyanakkor hamisan szánjanak itkra-ji snKudista demokrácia, ai üzemi demokrácia mini
hatékonyabb továbbfejlesztéséért.
A szervezett dolgozók, szakszervezeteink maguk vegyék kezükbe a munkásifjúság
szervezését, üzemekben, hivatalokban, mezőgazdasági_ munkahelyeken alakítsák ntef éá
támogassak az Ifjúmunkások önálló szervezetét, amely alátámasztja a munkásOBltaly »•zetff szerepét, benne a mtmkáslfjúsáa; vezető szerepét népi demokráciánkban.
Szervezett dolgozóink, a magyar munkásmozgalom nagy hagyományaihoz és múltjai
hoz méltóan, öntudatosan és feiyelmezetlen folytassák termelő munkájukat, ugyanakkor
harcos elszántsággal védelmezzék népi demokráciánkat, gyorsítsák meg azon feltételek megteremtését, amelyek közepette hibáitól megszabadult pártunk maradéktalanul meg tud
felelni vezető szerepének szocializmust építő hazánkban.

Október 23 története
„A lelkesedés és tettvágy
párosuljon a józansággal
és felelősségérzéssel"

— mondotta Nagy Imre az Országház előtt
Kedden országszerte szenvedélyes politikai légkörben
tanácskoztak a fiatalok és
üzemi munkások és a legkülönbözőbb szervezetek tagjai,
hogy kinyílváaítsák állásfoglalásukat
politikai életünk
sorsdöntő kérdéseiben. Lapunk más helyén ismertetjük
az írószövetség elnöliségénelí
kiáltványát. Anélkül, hogy a
(elsorolásban rangsort igyekeznénk adni, ismertetünk
néhány más táviratot, üdvözletet, határozatot.
A Hazafias Népfront Országos Tanácsának titkársága a
lengyel Szejm ülésszakát köszöntötte. Távirata a többi
között a következőket mondja: "A demokratizmus beteljesedéséért vívott küzdelemnek népeinkben nagy visszhangja támadt. Ennek egy a
forrása és egy a célja: az
igazság becsülete, a szabadság
szeretete, a haza függetlensége, a népek barátsága, hit
és
bizalom a szocializmus
győzelmében, önök most fon'
íos időben tanácskoznak, jon"

tos kérdésekről döntenek. A
látóhatár tisztább. E levelünk
is tanúskodjék
együttérzésünkről, legyen bizonysága
annak, hagy együtt járunk a
jó úton.<r.
Az MDP Borsod megyei
pártbizottsága levelet küldött
a párt Politikai Bizottságának. A levél tizennégy pontból áll, bírálja a július óta is
tapasztalható huzavonát, s javasolja a többi között: »A
Központi Vezetőség fontolja
meg, nem kellene-e visszahívni a Politikai Bizottság
több tagját, s egyes elvtársakat kizárni a KV-bŐl.« A megyei PB levele tájékoztatást
kér a törvénytelen kivégzések
előzményeiről és javasolja a
•párt IV. kongresszusának
gyors összehívását. A mezőgazdasági gépészmérnöki főiskola tanácsa és pártszervezete kéri a Politikai Bizottság
újjászervezését és kiegészítését Nagy Imre elvtárssal. Az
MDP pártfölskolájának kollektívája-testvéri együttérzését kifejező táviratot küldött

a Lengyel Egyesült Munkáspárt pártfőiskolájának. Ugyancsak forró üdvözletét küldte
a pártfőiskola a DISZ Központi Vezetőségének is. Az
egyetemi és főiskolai marxizmus-leninizmus
tanszékek
vezetői a Központi Vezetőség
titkárságát kérték a KV-ülés
sürgős összehívására, a szo*
cialista demokratizmus akadó*
lyainak eltávolítására.
A délelőtt folyamán egymásután érkeztek a hírek a fiatalság felvonulásra készülődéséről. A Petőfi-kör vezetősége
úgy határozott, támogatja a
felvonulást. Közben az egyetemelíen
több helyen gyűlést
tartottak a fiatalok s vitára
bocsátották a délutáni felvonulás jelszavait. Ezek között
szerepelt a többi között frwír-<
cius 15 pirosbetűs ünneppé
nyilvánítása, Nagy Imre visz-'
szahelyezése a korábbi állami
funkciójába, új vezetés meg*
választása a pártban és a kor-'
monyban. Az egyetemi ifjúság
(Folytatás a 3. oldalovi

Mit várnak a kutatók
f
a vasas-szakszervezet XXII. kongresszusától?

Hányféle igazság van Szolnok megyében?
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hez híven a vállalat fezárólag kutatóintézetiek
tart a kutatóintézetiek részére, Egyesületeknek,
fttdaim
la)dont Vígy
olvassuk a vádat a vállalatnál ga- lettes
let hatósága hoz. Turécii Fcrenchogy megbízásokat adhassaA kutatóintézeti dolgozókat viseljék.
ráiíd<ilkcxlo siltkíJi^toii, icli/ajok, néhez. a megyei élelmiszeripari eineWs ásót ellen, ahtk Grilnnak kongresszusi küldöttüit- több speciális kérdés is íogi ankét feladata,
A
szerda
osattilv veieíö,1éhez furdull és el- bauntot elliallBattatnl, blr^luU elnek.
Reméljük, hogy a bu- lalkoztacja meg. Ilyen a ku- hogy
ott a Jsuta'.ólntézetek dol- domásul kelteit venniiiiii, hogy
g y s ujííi.,
dapeeti vasasok Fiumei úti tatóLntézetek 40 órás munkafojtani igyekeztek? Azok ellen,
kialakítsák"végTegesál- Crünbauin Irme ellen is váűat
váűat íiéíftéj*elt. Turúcziné vizagálai
helyisége megtelik érdeklődő hete, valamint kötetlen napi
akfk a bejclemút üldüztélíT TIIÍ-T
ntjukat, és határozati ja- emelteit. Grünbatun Imre a vádirat
pO
•adli-at
ígért.
ígéretéi
nem ta
kutatóintézeti dolgozókkal.
Itéii'ele igajsag van Saolnok melunkaidö beosztása,
és az_in- vaslat
íormájában
a vasas- szerint nem toltfaí, nem alkJtaH/lJ;
l
fájáb
J ,
:aHülJ[
Látva
Turóczlné
köíömbiisBesét,
' Mint kongresszusi küldött
ayében? Egy a bejelentők szirastí
' szakszei-vezet XXII. JtonÉreszíézetek
fizikai
dolgozóinak,
okíre
szeretném az ankét sikerét nécsaló, bejelentette a vállalatnál folyó és csy másih a bejelentőit üldöifil,
szusa
elé
terjesszék.
Egye
bűne. hogy kóptelen
hány gondolattal előmozdíta- elsősorban a vasipari szakTuróeziné le- a biráial elfőj túl számára?
Lakatos György,
ni. Mit is várnak a kutatóin- munkásoknak a bérrendezése.
s halúságánek, i is Élclmlsnera Híradástechnikai Ipari
tézeti dolgozók ettől a kong- Ne büntessék ezeket a dolgoijt. Turóczlné A Szoliiok megyei tanács víeresszustól? Minél több tet- zókat, mert magasabb szakKutató Intézel v.
tyomban 3 bejelentési i-ehajtó biaousága 102—3'lfl3B. SE.
Ijíiíárüzatúban megállapította, hogy
tet, és a Központi Vezetőségi*'képzettséget vagy gondossá**, Turácziné igyekezett Grünbaum
júliuii és értelmiségi határa-J
zatánali érvényesillését a szak-1
S bírálatát eliojtant és beíelentéseit
A fesztivál záróhangversenye
szervezet munkájában.
x
2Z 1951. évi I. törvényben íogUIUlc ellenére sem vélte figyelembe.
A Bartok-iesztivi
ünnep- si ebben a műben is minden
Ehhez liozKátüalietjük. hogy TuróA kutatóintézeti dolgozók X
íaégeit
Aíttrio
Rossi
hangverszépséget
íeUárt,
az
előadás
ezjné
Grünbaummíil wamben muntisztán
látják,
hogy
saját
so
A
Szovjetunióban
l!>Ö7-l)en
A
monopóliumok
támadnak
.iszian tatjait, nugy sajtn K O I - I ^ T . " f-™.- h p
nagysze- m ő t ó lezárása volt a sok üröcímmel cikk jelent meg. kavíizonya kürében ét egyéü2 millió gyermeket ollatiak be a—
iuk jobbrafordulása elsősorban í J*[^fg^ kairnester
gyermekparalízis ellen. (Hmna- m e l y Ismerteti, hogy NyugaL- ként is liátrönyos intézIcGdéiokct
nyliitó
iától lügs: ezért azt varjak, \
BartóK-íesztiválnak. njté)
Nématorsaágban a legfontoínséget, második
Ha minden hangveraeny ilye,!
hogy a kongi-muu. lávgyalja; ' J
»• f
fb
sabb közszükségleti
cikkek figyelmét a vúllalatnái íolyő sya«^P l e « volna, ilyen Mae'
meg a vasmunkások égető..'?™,"
ík' e " f j ° f h í
i
Albert E. Kahn cikket írt a árát emelték.
Drágább a kc-| núi. tizelmoki-e felhívta. Ez pedig
ns
az KM. évi I, lüivény ff, paragrabérkérd&ét, emelje lel szavát | í ° | g " f ^
^ ^
d mdv*Bl élménv, adott volna a Harvey Maluaov perről, llatu- W&*' J fiúz, a villanyórám,
fusa szerint; bííntílt. \ bejolentűt
akkor lett volna eov eredetileg McCaL-íhy ha- b z 6 n s t b ' [ N - Deutacliland)
e
A"aml Hangvera birűsúg cié dllítjdk, AÜJon
mistanúja volt kommunista és Fraacíu hadilRjők az alBé- most
a bifóiiiíB elé a bejeiemö Üldözője
rí&f
partok
előtt
elfogták
&z
miatt
nem
nyújtott
teljes
éltóit
nevéhez.
De
most,
az
ünmás
haladó
amerikaiak
elienl
óráztatás ellen, Kezdeményezisi Döntse el a birówiijt; ki Járt el
yachíot,
amely
ze, hogy — a fiatalkorijukhoz vezetet, a hangverseny továb- népségek után, felejtetik- el amperekben. Később nyilvánosan
H ((ii'MHtlBlmi tulajdon védelménuif
hasonlóan — az idő* munká- bi számai a fesztivál l«gnw- r o g f i 2 szervezéseket a fivenírcieKoben helyesen? Crünüaum
sok részére is biztosítsák a •adandóbb élmény*! jtüscé ta, gébben sikerült koncerteket lott. Most Öt évre
9 ül
imre-e, akt töbtuztir la bejBlen~
szállított.
A
fegyreruAUtttoztak.
csökkentett, munkaidőt, és ezt
Ulle, hogy u kuniiesyesl SUtíifPKrt
-:
róság
félrevezetése
mmti.
mányi
állítólag:
ai
alexandriai
Bartók
II.. zongoraverseterjesszék ki a tübbaycrrnekes
a tfrsadalmí tulajdon
(Berliner ztg.)
klkitlőbcn rakodták be, egylp- Vúllfllninál
nyét
Czijfro.
György
játszotta.
anyákra is.
vuazélyeítetve van, vasy Turóezi
nyel \.íi)iru vyuryy .I«*UK*UI«. „ . „ J Í - U . , / , iinni>ni
Poi-ütiDné, akt Grünbaum bfráUtat
A szakszervezeL olyan szer- is naro-^evü teljesítmény volt; verMnysorozat tanul voltunk.X '
elfojtani iByekezett, Űf mln*e»
vezet legyen, amely a dolgozók játéka nyomán a nem éppen A követJtezo fesztivál — re-J >*
íel akar- viszonyt még füsxUltebbé foif- rendel ke zésre állú eazkűízel üljogoa érdekeit védi, mint
Duenos- j t t t c n n J i ( N , zürcher Ztjf.) \ díííte iís ezáltal lehetővé Wltc.
i **
ahogy ezt a vasasok XX. Jíötinyen áttekinthető, bonvo- mcljüíi — hibátlan lesz,
(N.
Züriult
mii
teljesen
tisztán,
rrinbonni kormány nagyobb hosy a vúllulat fositogatój méa
kongresszusán nyolc évvel ezgávali'agadóan szólalt meg. De
f egy versy áriául megi-ondelést1
elött kimondták,
tektntet.be Jíell véHnÜnk Czlííjuttatott egy külföldi cégnek. s y
zavartnlsnul iolytsthe*ik
únelm •eikei? Ahhoz ezonban.
Dolgozóink joggal várják ra egyéni fejlődését le, néEz cserébe jelentős anyagi esz*'v » bíi rónia ebben * kérdésben
kíizülíkel lamognlja Adenauer;
el, hogy szűnjék meg az ér- iiány év előtti újra bemutatA
Tervhivatal
pártbizottsága
választási propagandáját. (Dep tiniienl ludion. nemcsak Orílutelmiség lebecsülése a vasa- kozó (hangversenyétől eddig
ÚUI 11 C lle n.
produkcióig. Míívéazünk
hanem Turícalná és
Bérel Andor Selmentését kéri
soknál is a Központi Vezető- a
; irsiit, Z Hu !ii Gyula, az liídmlsgei"
ség határozatónak megfelelően. most már szinte a teljes kiKísérletek Belgiumban az; )B1' 1 usittály főkönyvelője ellfliv Is
évt el. A Bar- Az Onzújioi Tervhivatal gos Tervhivnial elnöki tiszte
Nem véletlen az, hogy a Mű- bontakozáahoz
egyre einclkedö dráBiilás mcj-, adni k e\\ eni- oinelni.
dííterenciált lel- párt-végreíiHjiö
b i á
szaki és Termeszei tudományi lók-muatiika
kivilága nyitva 411 előtte ... s megtfirgyalta
fékezésére (Draucau Hougc). 1
££
A vógrohajtó bi/oíUág M
Egyesületeik szeptemberi kone- úgy érezzük, ezzel nyitva áll Tervhivatal vez az
A hitleri
külügyminiszter
í El Oll lU^ei'ípsi'i MinluiíHum
T-PKKWi«ün osztatLan helyeslés^ e'lnükhelyetlöielc jelenlétében í'ium títkö* imtaítjak Icuuiolfit'.
iti aoi-el
116 caoportjdnak VBMtSJe
sel
találkozó
felszólalónak »Líi.u*korazak«, minden meg- olyan hataroz»toksf lUMor. l*Özöíte haterozaiai Bwei oív-i Kötete Angiiítban
mcajclenl.
-hangzottak el, amelyöh rá- ter< felé is.
hogy javasolja a Koípann láru^ü. A határozattal az el- Adatai üzei-tm a nóeik mnn-',
Ifurvílh Jó»**t,
BefeJeEésttt
BraJnns II. VflzstúíégnQlt
ein nts^evipíri Miniiitírlum
mutattak: az iparági szaksaerflerei
Andor •nAJ<h.eiiyeEiía<'íc ti»büj«öe epyíí-; próbéltúk H>: USA-t tárolLar-5
szólalt
meg.
Rwvesetol; nem védik: megfeíe•[utón Itilmintiiét az Ot«ía- érien. (MTI)
tani a liáborútól (Tímet*).
•
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Jobb felkészülést a télre

Éléuk viták a hajdúsági

A gyógyszerészek nagyobb megbecsüléséről

A téli forg&lomra való fel- szerezzenek éi'vényt e IÖLTÍélelmiszeripari üzemekben
Az Egészségügyi Miniszté— azonos elbírálási
készülés napjaiban vagyunk. nyek betartásánalí. Védjék a
rium kollégiuma szeptemberA Hajdú megyei élelmiszer- vezetésbe es bátrabban lépje- ben 5£nlí£z@rvcK6ti ós szflkcsoA múlt évek tapasztalata be- dolgozöií érdekeit, egészségét,
3u|i olyun feitidBiot tarlalü, Jiogy a budepettti Helyes intésksdés^ldtel előz- ipari üzemek dolgozol taffóyü' tiek fel a dolguzók érdekeinek portl vehetők, valamint tys- ntaz, üjii^lynek megoldw«át, ha.
g dolgozói gondoi zík. mag a munkavédelmi fel- léseken vitatták meg ÍZ védelmében, De ennek elöíeí- korló gi'ógyaiíereszek b«voná- kevés eredménnyel vaay ered-'
wel é£ helytállással 3i*aztU«tlenségelíbííS eredő bal- ÉDOSZ IIr, kongresazuitánek tétele, hogy u izekszarvez&tek savai megvltfltla B. gyógysze- ménytelaníll, korábban i*
határozatát és a SZOT határo- a jövőben ne csak állami íel- részekbiztosítani tudták a zavarta- a§eteket és sörülsjetlcet.
helyzetét, élet- és szorgalmaztuk- Éppen eaírl a
lan vasúti forgalmat. Az idei
Nincs minrien rendben a zattervezetét. A vitát röviden adatokkal foglalkozzanak, ha- munkaköríilményaiL. A kallé- határatatoltkal
egyetértünk
télre való felkészülést nagy- vasúti dolgozókról való gon- Bzzal lehetne összeJoglatni: a nem mindenekelőtt a dolgozók giumi anyagot a minisztérium és megteszünk mindem azak
dolgozók
egyetértenek
a
hatáproblémáinak,
ügyes-bajüs
dolban SSfiíti izakizerveaetünk doskodásban, s munka- é&
pártbizottságának kezderoé- megvalósításáért.
IV. kon'gi'eíazusánalí határoza- egészségvédelemben. A havi rűíaLtaí él a határozat tervezet- gainak megoldásával,
ztiiiére brigád vizsgálat alapján
Nyíltan és őszintén beszélteit koszit et tó !c é* ebben »za\ita, 4mely
meghatdrazta, a üzamszemléltet nem minden tol, de a. határozatok végreNyygdíi, korpótlék,
szakszolgálati és mozgalmi szolgálati helyen tartják meg hajtására biztosítékot kíván- a dolgozók a szakízervezet sseL-vezetünk jelentős munkál
premizálás
nak.
EgóSiSégesnelf,
helyesnek
iránti
bizalomról
Is.
Az
üzemi
je
szervek feladatait.
az előírt Időben. A késve tarUjabb javaslatot dolgoztunk
gzett, Töbö javaslatunkat
Elősegíti e munkát az a tott üzemízemlékan megálla- tartják az üzemek önállósága- bizottságok részére nagyobb
versenyszerű felkészülés, ame- pított hlljó3( megízüntetésóvel nak növelését, azonban nem Önállóságot követeltek, Nem QÍ egűSExégügyi viinitzter ha-ki a gyógyszerészek és özvelátszatönállosagot. gyámkodást, nem utaíClgatást, táronttá emelte. A koliégiu- gyei k nyugdijának renddé-lyet Záhony csomópont dol- még jobban késlekednek. Hu- óhajtanak
're és eljuttattuk az országgozói kezdeményeztek. Igaxga* zavona tapasztalható számos Nem kívánjak, hogy az eddigi hanem módszerbeli segitságet ml hatái'OKel elvi bevezetőj
parancsolgató igényelnek az üzemi bízottaá- a lobbi kűzötl a következőket B y üiés szociális, egészségügyi
lóságunk területénfil*öJtkÖ- iZűlgátetl helyen az egészség- miniszteriális
mondja ki:
ki:
.......
. . .
bizottságához,
valamint
zott a ferencvárosi csomópont védelmi feladatok megoldóé- bürokráciát most más ruháb; gok az ÉD0S2 Hajdú megyei mondja
nál
is.
Budapest
DéU
pályaSZOT
társadalombiztosítási
dolgűzóí csatlaiwítak. Példájuöltöztetve sózzák a nyakukba, területi bizottságától.
A gyógyizerészet
főosztályához. Már ez év takat küvett^k a szolgálati ágak udvaron például hosszú idd Néhány vállalatnál — a Debre- Még csak néhány lépést tety szerves része vaszán javasoltuk a Minis?.munkájának, összehangolásá- óta húzódik az egyik szolgálati ceni Dohánygyárban, a Hajdú- tünk e rövid időszak aLatt a
tertanácsriak — és lépéseket •
ban a győri és komáromi nelyen az ivóvíz biztosítása. nánási Malomban, a Debreceni szakszervezeti élet demokratitettünk annak érdekében
>A gyógyszeréiKek politikai.
vasutas dolgozók ie. A csatlaA kocailakatos-laktanya tisz- Sütőipari Vállalatnál — a gaz- zálásában, de máris kezdeti
kozás mellett Jiéhány helyen tántartásának gyois mesoWása dasági vezetők és a szakszer- eiadményeli, s mozgalom fel- farsadalmi, gsztiasági fejlődé- _ , i l o g y a gyógyszerészek.
,
elhanyagolják a közös felada- több üzemszemlén felmerült. vezetl tagság között élünk vita f l ü l é
tgl h ó
p
tok meghatározását. Ez tör-A Keleti Műszaki. Kocsihiva- alakult ki arról:
Lapadztalhaíó
rénzt az általános politikai Iliétől uái.iitéák. Ez megolvajon
KaJdCieagban.
A
tént a szolnoki csomóponton tal
akik umiilatot1'üzemében
képesek-e hatt
' " " ^ti|JzI 1 '- kongresazusan hozott helyzetbol, másrészt külünü- dana a rendezetlen szabadság
itf
is, Az állomás dolaozói a nincs ventillátor és három hó- üzemi bizottságok
a gyóftj-szerészekkel é s kofpútlék pvoblémákat
a nagyobb feladatokat? mi
»Cia tHolí Viloraviltew a sen
p
ténwaolBfllati helyek dolfiozói- nap óla gázos, sava*, egész- ellátni
ktás p
o i a i áll jflV( politikai
bai-ezei, Ü termr—' szembeni szaktás
dolgoztunk ki
tól függetlenül — önállóan ségre árLttlmas körülmények Nyíri és Gál elvtársak,, a Űeb- be» nieMi
Juttatás bevezetése bizo- !áa/oaiaiésb61 adódó hiénvos- gyógyazertári munka premicsatlakoztuk a felhíváshoz. líüíött dolgoznak a munká- receni Sütőipari Vállalattól nyéra tovább erősíti a dolgoukadalyozták és fókez- álására- Kértük, hogy biiícSzolnok állomás vezetői és lok. Mindezeket megállapítot- hangsúlyűzták: a dolgozók zö- zók bizalmát.
^
ídaíik
ák
o híieíenként
t k é
kikitittri'
dolgozói megfeledkeztek a ké- ták minden ÜKomszemlén. A me úgy látja, hogy e szakszerLötineti
Júnoi,
Le
kell
szögezni aat a min- ^öpfl»y«itJ*flfdsl, a gyógyszersőbb fe-Hótlenül Bziiksógeai*é HzeMAzeweioi területi blKou- vezetek elég erősek, felkerülvezetők értekezleteit
az ÉDOSZ
den vonatkozáfiban lííivetendíi
váló együttműködésről A zord ságának figyelmaitíjtése ella- tek arra, hogy részt vegyenek
Hajdú-Bihar megye!
télben esek s kö»i« erőfeszí- nóre sem változott a helyzet. a vállalat H'ányítanában, nahogy B gyógyazerÓMBt a gyet] éven ként mrtsák ítb.
tb alnülie
téssel végzett mun4<a győzhet Meddig várjanak miig e dol- gyobb beleszólásuk legyen a
magyar sgégzgégügy szoros és
Dkíóber
végén
megyii
az elemi erőkkel szemben és gozóit az igazgatóság IV. oszs^ei-ves része. Az egészségügy
csak Így sikerülhet e miiszaki tályának »jotékony* LntézkBvetélésében,
irányításában smei-tatlli a kollégium ii]^elm&raílottsáijibéi «zármaaó ne- dósáve?
IÖIC
teljes
anyagát
é»
a
H4tigondo£kodni kel! ennek
heztós&k laküzdái« U.
A területi bizottsígol* kul- dolgozóit ke«Jemér y
Az elmúlt télen s£>k bosszúérvónye«íIndítottuk tésriröl. Okszerűen követiiegik lgv teljes egészében mBj|liNögyon íontos. hogy a szol' ságot ekoíatt, hogy a legna- túi'ftlelüifti éti BÍ üzemi kul- általános iskolái
október naliany üzamben, Ennek a
gálatl vezetők a legneliezebb ayobb hideg idején jelentek túrotthpn-iga/gHiők
ebből w elvi áUésfoglal^sűúl, irtei'hiilk a niiiusztérlum é« í
áb
faladatok, a termelési muLalók meg intézkadésok a védőét^' 22-én öktívaülésan tárgyaltak lei-jsiztéNét, a lovabbLanulúk
fiííalíszicve/et terveit éa Jgv«ilaljesiiitie mellett U törődje- lek ét- italok níoliáltBtásftnal* meg a SZOT IX, trijes tilosén jogainak biztosítáiát és »eaít^ hogy az orvosok es c oydpi/- laKtiHkal, további hilyUÚ- .
hpaott
határozatból
adédfi
kul'
sét
jelölíélí
meg
feladatul
az
szabályosásárólA
30
tokai
nek a ddlsozó emberrel, okul*
g
n
túpnevelési
fpiadatükat.
Egy^
Junli az elmúlt évek hlbáibói, hitiegben, nem venfleletra. haipát* tei'ülelen, Elénk leiDii Htf»í íeíiPí, ntert ni-lntíhogy
erlíölcii é*
& még a tél beállta előtt biz- nem vedaétiU'e én itaU'a van öntetü vott a válimérty, hogy ita volt arrél ití, hogy a két réteg értelmiség! dolgozó «hho
l
tosítsak a védőruhákat és ion* iiiik&óai. Olyan muntfát várunk az általános nuiveltiéget nö^
NS
politikai,
tárgfldftími,
g
é
U l
tö
d ^ d j k a védwtelelí éti g vsmti föosítélytél, amely vélni
vélni kall
kall- A
A Baranya
Baranya ni« sitésénBk melyik formája
s e n
nem ad okoti a kéUtedé&t'@ 4* gyeiek colul
italolt
lembe véve az egéSEfiógÜgy
tüitik, hogy
g
Pr. Kádár Tibpr,
területén eUeglaJt helyseiből
As üzemi bizoLtAágok a tclDóm* tinAor
Várhelyi László 1 íolyó szükségszerű" különböző- a szakszervezet munkatáwa.
mpljék. Peat níegy»b«n is ^ a
ne való felkészülés idején is
munkavédelmi ítlügyelö

Feladatunk: az általános műveltség növelése

Október 23 története

{Folytatás az 1. oldalról)
feloldatták. A DISZ KV lagköveteléseihez csatlakozott a jai egyhangúlag elhatározták,
Pelofi katonai akadémia kol- hogy részt vesznek a felvonulektívája, a Zrínyi Miklós ka- láson. A Műszaki Egyetemen
tonai akadémia -nyílt gyűlése. Fekete Mihály belügyminiszKözben mindenütt folyt a terhelyettes jelentette be a
gyűléstilalom feloldását Rögyűlésre készülődés, melyet videsen
mindenütt megalakult
azonban megzavart az a Köz- a fiatalok sokezres menete,
lemény, mely szerint a belügj'- élén egyetemi diákbizottság
miniszter minden felvonulást koszorúiával. A budai Dunaés gyűlést megtiltott. A DISZ parton vonultak a Bem József
Központi Vezetőségének intéző térig. Közben a másik oldalon
bizo1tsága és a Petőfi-kör, va- is megindultak a fiatalok az
nemzetiszínű
lamint más szervek közben- egyetemekről
járására ezt a gyűléstilalmat zászlók alatt.

A Bem-szobor as első állomás

A Petőfi-szobornál elénekelték a Kossuth-nűíát. Shikovics
Imre elszavalta a Talpra magyart é& felolvasta a tanulóifjúság követeléseit,
néhány
perccel később Veres Péter a.?.
írószövetség kiáltványát
ismertette.
Ezután a köziben több tízezresre gyarapodott menet a
Bem-szoborhoz vonuii, s a tábornok szobra körül csakhamar hatalmas tömeg hallgatta
végig as írók kiáltványát és

énekelte el együtt a Himnuszt
és a Szózatot. Körös-körül
minden épületre kitűzték a
nemzeti zászlót, közte a Bem
József-;aktanyára is. Bessenyei Ferenc Kossuth-díjas
színművész a Szózatot szgvalta, a Lengyel írószövetség
küldötte köszöntötte a demokratikus jogokért harcoló magyar dolgozókat, Déry Tibor
író arra kérte a tömeget, vonulj on zá rt vend ben. fegyelmezett en a parlament elé.

nem csalatkoztatok! (Zúg ;J
tömeg. Helyeslő moraj: UJÍV
van! Ugy van!) Bízom abban
és nektek is bizni kell abban,
hogy a parlament alkotmányos úton elhárítja az akadályokat és napirendre kerülnek azok a demokratikus
szempontok, amelyeket megkövetelnek ÚZ események! Éljen a párt! Éljen a népköztársaság! (A tömeg tovább
morajlik. Nagy Imréi akarja
még hallani.) . . . Hízom abban, hogy a fegyeem es a
rend terén kommunistákhoz
és magyar hazafiakhoz méltóan viselkedtek. Fogadjatok
nekem szót és rendben, fegyelmezetten vegyünk most
búcsút egymástól. (További
moraj, helyenként éles fütt\
részben azért, mert rossz Í
megafon és nem lehet jól érteni Nagy Imre szavait.

— Bízzunk a ,iÖ\(ben —
hallani ismét
Nagy Imre
hangját — és abban az erűben és igyekezetben, amelyek
engem is eltöltenek, s amely
alapja kell, hogy legyen jövőnk, a szocialista demokratizmus kibontakozásának. IsA parlament előtt
mételten hangsúlyozom: a jóMire a tömeg ideért, már
Szeretettel üdvözlöm a meg- zanságra, mindennél nagyobb
százezernél. nagyobbra nőtt. jelenteket. Minden nagyrabe- szükség van. Most pedig éneTörténelmi
sorsfordulóhoz
A tömeggyűlést azonban nem csülésem a magyar demokra- keljük el a Himnuszt
érkeztünk. Ebben a forradalleheteit megkezdeni tisngerő- tikus ifjúságé, amely a mai
És a több tízezres tömeg aj- mi helyzetben csak akkor tusitő berendezés hiányában és demokratikus megmozdulásá- kán felcsendült P Himnusz. dunk helytállni, ha az egész
a később megérkező rendőr- val és tettrekészségével elő A tömeg tiszta szívből, biza- dolgozó magyar nép fegyelségi hangerősíiő kocsi sem akarja segííeni az akadályok kodással, fennhangon énekel. mezetten egy táborba tömöváll be. A tömeg türelmesen leküzdését a szocialista de- Azután kialudt az erkélyen a rül
várt annak az ígéretnek tel- mokraíizmus továbbfejlesztése fény és az emberek haza inA párt és az állam vezetői
jesítésére, hogy a Belügyroi- útjából. (Közbekiáltások: Lás- dultak.
mindeddig nem adtak életkénisztérium hangerősíTöket sze- suk Nagy Imrét! Egy kis fény
pes programot, ezért azok fe*
rel fel a téren és akkor meg- megvilágítja az egyik harmalelősek, akik a szocialista dekezdödnek a beszédek. Idő- dik emeleti erkélyt és a parA késő esti órákban a tün- mokrácia kibontakoztatása heközben a Himnusz, a Szózat, a latnem nemzeti színű lobogója tető tömeg — foí>b tízezer em- lyett konokul a Sztálin- és
Talpra magyar hangzott el és alatt Nagy Imre integető ke- ber — ledöntötte a Városliget Rákosi-féle
terroi'rendszer
a tömeg fegyelmezett rímíe- zét látjuk.) A lelkesedésnek és peremén álló Sztálin szobrot. visszaállítására szervezkedtek
lését csak néhány helyen za- tettvágynak azonban párosulszervezkednek. Mi, magyar
Az esti tüntetés sajnálatos és
varták meg rosszízű bekiabá- nia kell a józansággal és feíeírók, a következő hét pontlások. Eközben Gerő Ernő le- lósségérzéssel. Ennek hiánya következményeként a Rádió ban fogalmaztuk meg: mit kímondását követelte a gyűlés nagy károkat tehet eddigi de- épülete körül és másutt is lö- ván a magyar nemzet:
sok tízezer részvevője, új kor- mokraükus vívmányainkban, völdözésre került sor. amelyÖnálló nemzeti politikát
mány megalakítását sürgette demokráciánk eddig elért ered- nek sajnos több halott és se- e. 1.
szocializmus eszméje alapNagy Imrével az élén. A tö- menyeiben. (Zúgott a tömeg: besült áldozata van.
ján, a lenini elvek szerint
meg egyre gyarapodott, egé- Nem engedjük!) Vannak, akik
Vidéki
értesüléseink
szerint
rendezzék
el viszonyunkat vaszen addig, amíg mái- a be- enneli a kibontakozásnak az Pécsett a szegedi MEFESZsölétedéskor a parlament lép- élére állnak, akik ezen fára- küldöttség is megjelent az lamennyi országgal, mindenekelőtt
a
Szovjetunióval és
csősorán megjelent Nagy Imre doznak. A kibontakozás l?he- egyetemen. A fiatalok hanga népi demokráciákkal. Felül
elvtárs;
pedig a párton belüli súlyozták,
hogy MEFESZ- kell vizsgálni az álJamközi
g pg
p
Csepelen a csőgyári fiatalok tárgyalás és tisztázás útja. Ep- szerveíetük megalakítása után egyezményeket és a gazdasági
a
nemzetek
snKélan toeszéfeék mee keűd P«n ezen mmdevmel fontosabb ai eckligVnél még szorosabbá szerződéséket
délután sz egyetemisták fel- megőrizni józanságunkat! Fe- akarják fűzni a kapcsolatot a egyenjogúsága jegyében,
hfvását. Lényegében egyet- lelosségérzessel és józansággal munkás- és parasztiiatalakkal.
2. Véget kell vetni a népek
értettek a? egyetemisták kÖ- ehell
hatadnunk ezen az úton Sopronban a tüntető egyete- barátságát zavaró nemzetimisták
megkoszorúzták az ségi politikának. Azt akarjuk,
vetéléseivel és abban álla- l o.r eAzés alkotmányos
előre is fogunkreud
haladés L848-as
hősök emlékművét. Itt hogy barátságiink
podiaik meg. hogy felveszik
szövetséőé
velük a kapcsolatot, közösen femielem megőrzése
a célunk, is megalakult a MEFESZ, s geseirfkikel. a Szovjetunióval,
e z e n a z u t o n el otie
akarnak küzdeni a szocialista *
,
darunk úgy döntött, kapcsolatot te- a népi demokratikus orszá5 elore
í o
u n k meY ni
A
demokratizmusért.
l ..
. * S
]
remt a lengyei Ifjúsággal. A gokkal őszinte és igaz legyen.
miskolci Műszaki
Egyetem
Központi
Vezetőség rövidesen.
Az esti órákban, a parla- még
ezekben
apokban diákparlamentje
állástíoglalt
rneiiL élőt; összegyűlt egyete- meghozza a döntést, amely a halogatás ellen és felszólímisták és hozzájuk *esallako- szilárd alapot teremt szabad. totta a diósgyőri üzemek fiaaott dolgozó tömegek kívánialista hazánk taljait, csatlakozzon a követeságára, megjelent Nagy Imre. legtei •mtése érdekében. A lésekhez. Debrecenben háromNagyfontosságú — nyugodAz egybegyűltekhez rövid bey sem késlekedik a ki- ezer diák vonult a megyei PB
szedet intézett, amelynek
elé. És itt küldöttségük ismer- tan mondhatjuk: történelmi
bontakozással. (Zaj, moraj.)
vegét az alábbiakban közöltette követeléseit.
Elérték, íontosságű — okmány a Jugojük. (A szöveg nem teljesen
Kedves Barátaim! Engem hogy a helyi Néplap szerkesz- szláv Kommunisták Szövetsészó szerinti, mert a hang az azért hívtak, hogy rondjam tősége különkiadásban ismer- ge Központi Bizottsága !képismételten felzugő morajlás- meg a véleményemet. Tehát tette követeléseiket. Veszprém viselói és a Magyar Dolgozók
ban sokszor elveszett.)
véleményemet akaror n nyil- vegyipari egyetemistái a fen- Pártja Központi Vezetősége
-Elvtársak, kedves
Bará- vánítani! Hallgassatok rám tiekhez hasonló követelésekért képviselői között lefolyt megAzt
hiszem, szavaimban még álltak ki.
tair
beszélésekről kiadott záróközlemény. Ezzel a közleménnyel
a magyar—jugoszláv viszony
fordulóponthoz érkezett Az
MDP és a .IKSZ, a szocializmust építő két szomszédos orA DISZ Központi Vezetősé- tetésében, így is történi. A teni, amely biztosítaná hazánk szág vezető erői között helyretovábbi
demokratizálódását,
a
ge, átérezve aZ ifjúság fele- DISZ KV tagjai ott valtak az
állott a teljes bizalom;
Iűsségct a jelenlegi helyzet ifjúság soraiban, egyetértve az sürgős gazdasági intézkedések
kibontakozásában, az aláb- ifjúság: számos, jogos követelé- megoldását, a szocializmus maŐszinteség, elvtársi együttbiakban foglalt állást a teg- sével. A tüntetés, amelynek gyar útjának kidolgozását és működés és kölcsönös bizalom
nap történtekkel és az ifjúság indítéka az ifjúság és a nép ennek alapján a párt és a dol- — röviden ebben fejezhető Jci
további feladataival kapcso- jogos törekvései és követelései gozó nép egységét. Ez váltott a TÍÖZÖS közlemény lényege.
latban.
voltak, a szocialista demokra- ki dolgozó népünk, ifjúságunk Nem
kevesebbről van szó,
Örömmel üdvözöljük az if- tizmus egészséges megnyilvá- körében nagyfokú elégedetlen- mint arról, hogy a szocializjúság, különösen az egyetemek nulásaként kezdődött. A ké- séget.
mus ügye, a nemzertJtözi rrmnsőbbiek
során
azonban
a
fiataés főiskolák ifjúsásának az elA DISZ Központi Vezetősége kásmozgalotn fejlődése* a két
múlt hetekben kibontakozott lok zárt sorai közé a tüntetés- éppen ezért a legsürgősebb szomszédos oiiszág barátságáTUiry politikai akíivltását. Te- be fasiszta elemek is bekau- teendőnek azt tartja, hogy a nak szorosabbra fűzése és a
csolédtak.
akiknek
sikerült
iclösséE-ieljcs
állásfo&laíását
párt Központi Vezetősége meg- béke megóvása érdekében a
az ország nagy kérdéseiben. nacionalista Jelszavakkal e tö- tegye a szükséges intézkedése- magyar és a jugoszláv testvérBár nem tartottuk teljesen megek egy részét félrevezetni s ket, lépjen elő a szocializmus párt gyümölcsöző, termékeny
í
>
miinfcásosflUlv
le^zelib
jelmegnyugtatónak nxt, hogy kiiépítésének átfogó programjá- együttműködést kíván folyvetéléseinek utcai tüntetés- képeit, a vörös zászlót és val és biztosítson ehhez az el- tatni.
ben kívánnak hanpot adni. de a vörös csillagot gyalázni. múlt években kipróbilt elvMindezekhez
semmi
köze
az
tegnap rlélbrn. amikor a rádió
Ennek az együttműködésnek
bevonásával
olyan
hírül ad(a a belügyminiszteri ifjúságnak, amely szocialista társak
a teljes bizalom, őszinteség,
rendeletet a felvonulás betil- demokráciát, a nemzet meg- párt- és állami vezetést, amely egyenjogúság, önkéntesség, aí:
élvezi
a
nép
bizalmát
s
képes
újhodását
és
nem
polgárt
restásáról, a DISZ KV-p az elsők
következetesen végrehajtani a egymás ügyeibe való be nem
líörolt indított küldöttséget a taurációt kíván.
avatkozás, az elvi szempontokbudapesti
pártbizottságnak.
Mégis meg kell állapítani. kitűzött programot.
ból kiinduló és a szocialista
A Szabaá Nép. a Szabad Ifjú- hogy a tegnapi helyzet kialaAzzal fordulunk az egész
ság s7erlírsztöséffe és a DISZ kulásának alapvető oka az a magyar ifjúságho7. hogy őriz- fejlődés érdekeit szem előtt
tartó építő, s az elvtársias bíPctfifi-körénck küldöttségével tarthatatlan huzavona, ameegyütt tiltakozásként R ren- lyet a Politikai Bizottság ta- ze meg nyugalmát, semmiféle rálat szabadságát magában
delkezés ellen. E fellépések núsított a sürgős kibontakozást utcai tüntetésben ne vegyen foglaló eszmecsere alapján kell
részt, de ugyanakkor éberen fejlődnie. Ezen elvek követkehatása volt a belügyminiszteri
rendelet visszavonása. Dél- kívánó helyzetben. Pártunk és őrködjék afelett, hogy igazi zetes aUíalmazása — hangsúután 2 órakor összeült a DISZ kormányunk jelenlegi összeté- harcunkat ne gátolhassák meg lyozza a közlemény — lehetetKözponti Vezetősége s miután telű vezetése az utolsó napokig se fasiszta, rendszerellenes lenné teszi, hogy megismétlődelfogadta a Lengyel
Ifjúsági nem Foglalt határozottan állást provokációkkal, demagógiával,
Szövetséghez Szóló üdvözlő a kibontakozás további ttjával sem a régi Rákosi-féle politika jenek a múlt hfbái, amelyek a
súlyos
táviratot, úgy határozott, hogy kapcsolatosan, Nem volt kénes visszaállításának kísérletével. munkásmozgalomnak
kárt okoztak;
ülését megszakítja és testüle- egy határozott, konstruktív
DISZ Központi Vezetősége
tileg részt vesz az ifjúság tün- programot a nép elé terjeszA magján .pánt eB*eMwaes«Mí

A Bem szobor előtt

(Gonda György felvétele)

A magyar írók kiáltványa!
Ez csakis a lenini elvek megvalósításával lehetséges.
3. Nyíltan fel kell tárni az
ország gazdasági helyzetét, a
válságból ctak akkor tudunk
kijutni, ha a munkásság, a parasztság és az értelmiség végre az őt megillető szerephez
jut az ország politikai, társadalmi és gazdasági életének
irányításában.
4. Az üzemeket a munkások és a szakemberek vezessék. Újjá keü formálni a jelenlegi bér- és normarendszert, a megalázó társadalombiztosítást stb. A szakszervezetek legyenek a magyar munkásosztály valóságos érdekképviseleti szervezetei.
5. Űj alapokra keH helyezni
parasztpolitikánkat, mind a
termeilőszövelkezeíelcben, mind
az egyéni gazdaságokban, biztosítani kell a parasztság önrendeLkezési jogát. Meg kell
végre terem leni a szövetkezés
önkéntességének politikai és
gazdasági felteteleit. Fokozatosan át kéül térni <a mostani
begyűjtési és adózási rendszerről a ' szabad
szocialista
termelést és árucserét biztosító rendszerre.
6. Mindennek a feltétele az,
hogy a párt és az állam, veze-

tésében alapvető szerkezeti és
személyi változások történjenek. El kell távolítani közéletünkből a restaurációra törekvő Itákcsi-klitoket. Méltó helyére ikell állítani Nagy Imrét, a tiszta és bátor kommunistát, aikiben a magyar nép
megbízik. Továbbá mindazokat, akik az elmúlt években
következetesen
harcoltak a
szocialista
demokráciáért;
Ugyanakkor határozottan fel
kell lépni minden ellenforradalmi szándék és kísérlet ellen.
7. A kibontakozás megköveteli, hogy a Hazafias Népfront a magyar társadalom
dolgozó rétegeinek politiikai
képviselete legyen. Választási
rendszerünket olyanná kell
formálni, hogy az megfeleljen
a szocialista demokrácia követelményeinek. Az országgyűlésbe, a tanácsokba és
minden Önkormányzati szervbe & nép szabadon, tiiliosan
váüafiSKa meg képviselőiig
Hisszük, hogy szavunkban a
nemzet telkiiLsmerete- szó&ü
meg.
Budapest, I95S. október.23;
A Magyar Írók Szövetsége

A BARÁTSÁG ÉS AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS OKMÁNYA

Á DISZ Központi Vezetőségének közleménye

nép a maga részéről mindent
megtett, hogy végérvényesen,
és visszavonhatatlanul eltűnjenek mindazok az elemek,
amelyek következtében országaink, pártjaink és népeink
viszonyában a múltban történt
sajnálatos eseményekre sor
kerülhetett. Szilárd elhatározásunk, hogy mint a szemünk.
fényét, óvjuk a két szomszéd
nép testvéri barátságát és pártjaink elvtársi
együttműködését.
A záróközlemény az együttműködés konkrét formáit is
meghatározza. A személyes
érintkezés, eszmecserék, kiadványok cseréje, küldöttségek
és pártmunikások találkozása,
a szocialista tapasztalatcsere
— mindez olyan lehetőségeket,
biztosít, amelyekkel élve, tovább gazdagíthatjuk a szocialista fejlődést, mindkét' ország és az egész nemzetközi
munkásmozgalom javára. Széleskörű lehetőségek
állnak
előttünk a gazdasági és kulturális kapcsolatok további
fejlesztésére
is, s örömmel
üdvözöljük a közleménynek
azokat az utalásait, amelyek
e vonatikozasban. újabb biztató
perspektívákat tárnak elénk.

és a szocialista tapasztalat*
csere rendkívül nagy jelentősé-'
gét. Most, amikor szerte a világon széles fronton bontakozik ki a szocializmus erőinek
gyarapodása, most, amikor
eleven és termékeny vitákban
győzedelmeskedik az új a régi
felett, az alkotó marxizmus—
leninizmus a begyepesedett
dogmáik felett, most, amikor
egészségesen pezsegnek a társadalmi haladás, a szocializmus ügyét előrevivő további
elméleti vitát, különösen nagy
a jelentősége a tapasztalatok
kicserélésének és a vélemények
elvtársi megvitatásának; Most,
amikor megújuló erővel érvé*
nyesülnek a proletárinternacionalizmus magasztos elvei,
nem .lehet eléggé hangsúlyozni
annak a jelentőségét, hogy
a szocializmus építéséért harcoló pártok kölcsönös együttműködésének és elvtársi viszonyának kérdésében az MDP
és a JKSZ teljes megegyezésre
jutott a két párt kapcsolatait
illetően;

Az MDP és a JKSZ közös
közleménye nagy, pozitív hozzájárulás a nemzetközi munkásmozgalom további fejlődéséhez, a béke és a barátság
eszméinek megszilárdításához,
s a két szomszéd nép testvéri,
elvtársi kapcsolatainak tovab-.
bi gyorsütemű kibontakozásához. Ezért üdvözli az egész
dolgozó magyar nép szíve minden
melegével a magyar és e
Különösen ki lkeü emelnünk
az MDP és a JKSZ közlemé- jugoszláv párt közös köziéGedeon Fái
S»» tí&társl eszmecsere menyét,
A magyar—jugoszláv pártközi tárgyalások mellett siket
résen, folytait le a két ország
szakszervezeti
vezetőinek a
megbeszélései is. A magyar
szervezett dolgozók és a magyar szakszervezetek
sokat
várnak a két ország szakszervezetei közötti együttműködés
fejlesztésétől.

Bernáth Aurél gyűjteményes kiállítása

Nap kel 6,1«, nyugszik itíAl
Hold kel 29,23, nyugszik 11.10
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SILIMQH, Hifit I
HOLNAP: atAHKA

jf'arí a imppfiti

enyhettég

Várhaiq Idiiiirá!.; rtendes. nárás. sokfelé
köeWs Idd. Esy-két helyen HödsilUUs. Nnnpali tnjJiesít'Várható leeni.i«a o abb nappali liőm^rsíklct szerdAn 17—20 fok fcüíöti.
nlliiny helyen 17 fok alatt.
A Duna vítáild!.* kedd rcjiBcl liudan sutiéi
P
•>2H centiméter.

Külföldi (somagok
JO ipuij tanulóképzés
nemzetközi üzérek kezében
A vegyipari üzemek végi
Az utóbbi időben s o m o s á n Jtíváaisáeu. hogy számukra is
felkeresték az IKKA-t és azt f^Pezzenek szakmunkésokal.
sáért aa MTH és a Vegyipari
sérelmezték, nogy külföldi
konaik pénzt vagy csomagot Minisztérium nemrégiben tárküldtek, de azokat nem kapták meg. A közvélemény tájékövetkeztí tanévben megkezkoztatására Moll
Lajos.
IKKA vezetője a többi kö- dik a gyógyszer- és kőolajipar,
1958-ban pedig a szervetlen
" Z V k ' é V n e " z " n e m " " k 7 p o ' t t vegyipari
tanulóképzést,
1
küldeményeket nem 1 legális Jf™™
* ^ a j á n l o t t á k , ha az
Ütőn, »em az IKKA útián ad- ^ 1 aH n l s k o , l a t l é t e s í l
•egyté'k iél. Nálunk hiába keresik v"a Pk
tanulok részére,
azt,
aminek további fásával
tanműhelyekel és tanlabomeg sem bíztak bennünket. Az ratóriumokat
szerelnek
fel.
A
elveszett ajándékok ugyani* ^ v o é v b e n egyenlőre
48
rendszerint nem becsületes zgyógyszeripari
tanuló képeset
emberek kezébe, hanem nemkezdik meg,
zecközi űzérekhez kerülnek
- o
sok Jóliiszemű rokon jut ezek

Ankét
a Begyűjtési MlRlsitétlumban
A Begyűjtési Minisztérium
A mtii magyai Let.tésict nagy le&lú-linkupártbizottsága kedden anké- sán-ak, Bernáth Aurélnak tegnap délben
Um tárgyalta meg azt a ja- egész életmüvét bemutató kiállítana nyílt aü
vaslatot, amelyet a felsőbb Ernst Múzeumban, A látni szerető és e taszervek elé kivannak terjeas- nulni vágyó embernek a laütusnak és a
teni a begyűjtési rendszer ja- szakembernek egyaránt élményt, gyönyörűvitása érdekében. A Javaslat, séget és tanulságot jelent ez a kiállítás,
melyet Szobek András mj- amely betekintést enged a kora problémáit
nisater ismertetett, fontos kés- mélyen áiérzö éa tükröző humanista művész
désok lelülvizagálóflát
java- lelkivilágába. Müveiben 3 két világháború
salja. Egyrészt a kényéi- között emberré lett nemzedék s&rsktfrdései
gabona-beadás adójellegének: öltenek művészi formát,
csökkentését, másrészt a sei- A háború megakasztotta nagybányai tatés-magánvágá«sok uiáni zs.fr- nulóévek, majd Bécsben és Bírii-nben mesbeazolaáltatási
kötelezettség kóstolt expresszionizmus i'-övid kalandja
megszüntetését; a szociális (amely bársonyos színezetű, romantikus, hekedvezmények rendezését; a vületű absztrakt képeket eredményezett) és
tsz-ek ötszázalékos
beadási néhány meddő esztendő után Rhiera című
kedvezményének biztosítását; képével művészetében új korszakot nyit.
a rizsbeadás tényleges te;- Ebben »ars poetica?-jtH is megismerhetjük;
méserethnénvekre való alapo- előrevetíti líésöbbi müveinek ío jellemvo^4t
- • - . . . rendszer násait; a tiszta festői eszközökkel elért —
a begyűjtési
2
í'ejJesztésével összefüggő prob- ahogy s mester mondta — sbeszcdee plkképei & különböző gondolatok, képmegoldá- turaW;egész
sorát ébresztik a szemlélőben,
it, Ez utóbbiak közé tarto- zelete
Témaköre a Thornas Maira-i értelemben vett
zik a termelési
érúekeltséa európai polgár köznapi élményeibúi fakadávrend- nak: liolelszo bábán, kertekben, verandán,
megszilárdítása,
izerben mutatkozó arányU- kedves fürdőhelyén: PÖst yenben szemlélődő
lans&gok rendelése és az-ál- ülő, álló fáradt figurák, egyedül, vagy egylami szektorok íakarmány- m& melleit, de mindig cselekménytelen álbázisájiak biztosítása.
lapotban.

rr:

Elejnle passlellal festeti, az iaipresa^IonUmus tinóm lelülettestesére törekedve. A
:)Ci-as években azonban
olajfestményeinek
száma szaporodik. A" új technikával formanyelve Is változik: tonnái szűkszavúbbak és
erőteljesebbek, színei mélyebbek lesznek.
(önarckép 1930, A festő/) Ez az évtized müvcszeténeJt legazei-encsésebb ideje, virágkoia.
Bernáth Aurél a természelelvü
festészet
apostolságát vállalta a felszabadul ás ulání
években. S noha művészete mindig is fontos emberi tartalmak /ejiú'ir kifejezője volt,
a vulgarizáló kritika a l s.rt pour Marttal, Öncélúaággal vádolta. De H türelmetlenség bénító hatása ellenére is a megváltozott
külvilág nem maradt hatástalon a mesterre;
új feladatokat, megbízásokat kapóit, amelyek
új tormát követeltek. Bernálli mester mai
művészete igy a réginek új alapokon való
folytatása, s ez — a művész belső fejlődéséből következtetve — emberábrá^olásiknak
gazdagodásához, többiét Őséghez vezetett.
Rövid időn belül ismét egy. a maga nemében páratlan életmüvet, az európai fejlődéssel együtt lélegző korszerű művészetet bemutató
kiállítást
láthatunk.
Derkoviis.
Szönyi, Medgyessy, Ferenczy Noémi. Bernáth Au3*él kiállítása... — micsoda gazdagság, nemzeti kincs. Határainkon kívül menynyire nem i s m e r i k . . . s itthon is mily kevesen . i
Noszlopj György

******! MenelkÖzbenijelentés

—afűtésről

Október közepe van. Ha nem Most háromszor kapunk meis hideg, de őszi már az idő. leg vizet, A Pozsonyi út 3—5,
Ilyenkor kezdődik a fütéa. A számú háznak is egy íütöje
központi-i'ütéses
házakban ok- van. Pápai Károlyné
házíelhetekben tárgyalta egy ilyen
híres
Csongrád
tóber 15 óta fütenek. Hej, de ügyelő tájékoztat: — A széncsempészbanda ügyét, amely- mesztéséröl
jó is, ahol minden helyiség nek körülbelül negyven számegyei Szatymuz
községben.
nek tizennyolc tagja volt.
egylormán meleg — szoktuk zaléka már,megvan, ez két és
Molnár Elek gazdálkodó al- '•
— ü rmondani mi, >maszek« futók, fél vagon. A Sziget utca 45.
máskertfében
jónéhánv /a is
ha történetesen a Jégverem- számú, ház fűtője és házfel'— Budapest Főváros Taná- mét virágba borult és termést '•
konyhában vagyunk, Az utóbbi ügyelője Zseni István: — A
csa november 9-én ülést tart. is hozott. A tyúktojás nagyévekben azonban nagyon sok fűtéssel, szénnel
'nincs baj.
vérpirosak,
Ax ülésen Pongrácz Kálmán, ságú almák már
panaszt hallottunk a központi Pozsonyi út 21. Saját kezelésű
s
ha
a
vtcstanihoz
hasonló
• végrehajtó bizottság elnöke
fűtésre: elfogyott és beszerez- ház. A íütési felelős, Molnár
KISS LÁSZLÓ,
KANOO
JÁNOS,
ANGYAL.
beszámol Budapest fejleszté- ieíeg lesz 02 időjárás, meg
heteilen
volt
a
szén,
elromlott.
Sándor
szerzi
be
a
szenet,
végJÓZSEF,
az
Egyeiiílt a Dorog Vflf. ok
sének első -félévi eredményé- is érnekjavítatlan. maradt a béren- zi a könyvelést társadalmi
Gyógyszerés ^ üb-etnöfíe 27 a Magyar Vasat- '. es
Tői. Tájékoztatja a tanácstadezés, nem volt kellő meleg munkában. Tavaly sem volt
oözetgyár
kohó'
gokat ari'ól .Lg, hogyan Ués/.íUt
a lakásban és így tovább, hiba, mondják a lakók. Náművezetője októ- '• •
fel a főváros a telj hónaIl;lc1t|tbeti. Fi>rkerül * lub.-ó
nvwpuan
• M o í t i 8 fűtéai idény startjánál lünk mindennap fűtöttek, pepakrtu
15 ú) Népszava- 1***tőt szerwsett o«r
Bly kltünű vlregymaga
20
NepJ
megnéztünk
egy pár házal, dig előfordult, hogy az IKV
gyg
p
előfizetői
szervell
— 14—16 éves lányuk munji-e panasz, és ha nincs, ho- kezelésű házakban hetekig
aidsi,
aelv
zett
szavát szervezett.
kát kaphatnak bölcsődékben
gyan biztosítják, hogy ne is nem volt szén.
lA
tljzi/tőszeit
és csecsemőotthonokban. Munj
aalvfll. valamint
legyen?
Előreláthatólag
tehát az
:
víi új
pfltlfe>tít<S-paszta
kaidejük napi négy óra és
— Restsur&lj&k az 1B«A JáE'^ai Mari tór 4/a, 4'b Idén minden rendben lesz, A
hí
i k l
havi 30Q forint fizetést kap- la, tefcate. barna íds ffehír
s?-ámú há/.ak.nak egy fűtője 6zenet fokozatosan szerzik be.
síin«k!«n. ^
vértanú halált halt
nak.
Aiíyk, akik ilyen munTrrvciö Irotia kíízltelle a
fodzt'orlzotó- Batthyány Lajos Gróf által
mind ÍR két héirc elegendíi van
rvplt. A FAmáiueyiir ki|lyl:«kára vállalkoznak, a kerületi _ — alUdlóaktiv
liaaz- épített templomot KirályegylepsiMt. hícskáíiat él pcvtb
a pincékben. Hogy zökkenfí ne
tanácsok egészségügyi ossta- pot
nálUk napokban
a Pécsi olöszíir
prí»eli töm
Orvostudoházán,
legyen a kazánok és radiútolyainái Jelentkezzenek,
mányi Egyetem
idegkiiniká- _ w w
„tfttwrtrtw ,,*.
körUl se.. arról a kerületi
— Meckezdtck a vixhatlan mettg: víz, <ey lkalommnl
ka
klltt
kot a* íCmtncI ITjUitSa
h a ^ a i a syártását B Í Ora- és n*gs-fi
mixaa szón kellett. IKV szerdái eoudosltodnak.
A kiiilll
Mű azei-kés rítü Kist pari SzöÉ
osirn
*
éra
b
n
is
megkezdik
Pécsett
a
kép«ést
vetkoiet
dolgozol,
Az
a
r
a
mea
eg.
tvhm maqksídlk agy nírurádióizotopos fiyóB.vetJörás ül- ^ ö** ofIntőn
legben vagy hldesbsn, párás
tinraüholy twvíiíA»
Q , a Szov- Ualmazásét.
elsősorban
a '.„
levegőben egyaránt pontosan
jetunió Tudományos Akarié- paizsmirig>jár. Az újfajta hajóóra nagy
Tegnap este a *G61yavéi'- ebben az év be a bármi Uícténmiája Történettudományi In— MegépUlt «z aJbertC»lvi
Lengyelországba és Kitézetónek igazgatója október
ban-* a DISZ PetÖfi-kÖre a jen is, újra tanítani fog.
kótl
H Ü holdnyl
h l d l t«rüCi naba BiáUItJák.
HÜBZ
25-én 16 órakor >»A szovjet — As osztrák kormány agrár^Fiatal
orvos ée a társadalomr^, Vrioán Judit, a KajkÖsszesen
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összkom_
Budap«sl
»6rai
u
történettudomány helyzete a politikája csak a nagybirtokocimmel rendezett vitát. Fel- per egyik ártatlan vádlottja
éa félkomfortos lakás uvírwvis-i iiyoEjiJr.it
XV. kongresszus után- cím- soknak kedvez. A kisparaszti
t
drnii
mel előadást
tart a "Magyar gazdasáfiolc nem bírják a ver- épült 1353 óta. Ezenkívül 44 épro»p«Miw
• *Budíp«ij siái iküj plakámi olvasták dr, Rotnán Józief élssan lámadia dr- Bálint Istődá
egésiségügyi miniszter átira- várt ÁVH orvosezredest, aki 1
Tudományos Akadémia f ö i - « n y t , egyre több. kisgazda személyes bölcsödét, ötven- tat éi 1<
tát, amelyben a miniszter igé- börtönben emberleien magaténettudományi
Intézetében, hagyja ott földjét (öst. Volks- snemélyes óvodát és nyolc- IBUSZ aj 1957. W .
; löfcb retet tett arra. hogy az Okta- tartásával csak fokozta az árCV., Belgrád rakpart 5>
stirame).
tantermes iskolát Is építettek.
tásügyi Minisztérium legutóbbi gyona intéakedcíseihez ha- ialTnzÓrvosköz^eménytrno'gy
adottságaikkal ígyött
„ _ megért- böKi mint amilyenek korábban sonió reformokat
vezetnek be ne járuljanak hozzá dr. Bálint
jük Őket s el tudjuk helj-ezni voitak divatban (ugyanezért
. _
az Orvottvdományi
Egyzte- látván rehabilitálásához, mely
valamennyiüket a tegnap vili- jelenlétük 1B nehezebben mutudomása szerint most van íogában.
tatható ki — de kimutatható),
Gci-a György: POKOLTANC
, a néha
ífiáHbbl i d
ó é
.ovabbi
Mevéí2. isgölmas kísérlet hctetlenül
torténeLdló„ ,.,
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„ . „,
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o-—.>
> ..-n^ — J . ~ kell nél kezdődő események, úgyGera György regénye: e^yet- lem.
v,r
toredekes — de ea nem vauk
boos magoa a A A , Jtons- állítani sv ni-\'->RfudoinAr>v hi=- kíiov a -uítáí feilfiiDe«i?tPttpU
len bel városi kereskedöcsalád
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S
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S
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«
íslíuegaítette^.
c
íölbomlásán keresztül mutat~°~
ja meg a második világháború kos tlonddal született (rás Ge- a társüdalrai hittér sjolaáltat- átmenetinek nevelhető idö- egSaiEuiS jTorménVzathS
tv
i »
1 i • ~i
Budapestjét. A képen nem is ráé. Éles, gúnyos hangja, pon- ja ezt a moíalkos, zűrzavaros szakban tehát, amikor a tör- t e c r v é k n V ilvánt*aá *? PHI*7Hírek levelekből
tágít; mindvégig Hollaender tosan oélbataláló ábrázolás- távlatot — s íppep ezt W- ténelml új korszak i e w * m í r S S S » i , t a « f , . M t n í r t . lé
módja a kritikai rwlUmus vánja dlemúlyoml a. eey Jó»k4n. n.««volt. a «ó«wn- S T h í l í S S ; f í í ^ í t é r t
„
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,,- „
úr előkelő úrldivat-üzlete
rozsador
lek
múU
.i,SlS,í?S?nS^
neey^óvben a Szolnoki
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anoKJéffnez.
flr. Homan p a8 d0 oJ tt gt y i2l . dolgozói. Az elfo' mégha ji
np d
ca. Az addigi békés
«ény. Nehéz sze- tes, saMt-arcú alkotisai kosé noha
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újítással takarítanak
karakteréből ez nem kö- ">'"*•
' •ffWtsml » * t o r hétezer «forintot
rt
ria, a főúri vevőkör s a szinte retni akár egyet is etek közíil soroljuk.
VMwmU. wtkBn*k..deaíte,ht!gyP«- ™t
„S.lt t ta! l !vita
.f. ,Í.™S
£amiliáiris kötelékben tartott ti figui'ák
közül, de saját
nem vállalták
vezetését >"eS. (Bérczy Jenő.)
három segéd egyszeriben megPetőfi-körben? Dr. Potnfeí
—
A Sörsxanalóriumban
gény jntnJiuBát neti merl átSoó» Magda: AZ ÉRDI ÜGY
elevenoíilk, hogy
Széchenyi
adni a bíróságnak,
hogy _ I»tudn válaszé: a miniszter eeylk délután a letészegedett
Szaniszló gróf s a piperköc al| e r . nem közölte, hogy miért nem vendés
tőmegbotrányt oltosúlyosan
tévedő
o
t
t
semmire sincs hogy azokat leleptazze, Eayi'aló
ka3 mázott,
Bajnok
Dezsi
eslíetö- jön el, a rektor pedig azzal z - A vendéglökben ne szolirodai- kült eem harchoz
ugyanazokkal az indulatokkal oly
—- •- lükBéee
- - , edzett em- Béare továbbra is a helyéin tért ki, hogy TKHH ismeri a vita Báiják ki az ittas embert!
K
önmaguk
akaria elcalkami Hollaender munknak, mint a jelen harnl- ber, mindemekelott
marsa, noha visazaéléseit le- anyagát. (KBzbeszólások, élénk < »'y' Eraséiiet)
dei u
úrtól három évtizednvi mun- sftallan valóeágát bímuföíó pasaaivitáfiát kell iegyoanuft, 1 -t^s^.
^
tovább.
' » » s « ) Or. H'toa OySrgy
_ Lakodalom SililínvárosJtíiiának minden eredményét rművek
minél nagyobb azámá- hosV wedraőwt öiieeeenek «»»*«». «»
kérdésre pr&bált vá- b , „ . Tőke Lászlót és Hózsási
A biztosnak hitt élet ereszté- a - hátoa- írdsodtra, a szók!- el. Végül a közös harc meg- Helyoanek éa lielytejeniwk erdekes
Jászt
adni;
mi
az
oka
annak,
Máriát
i'asrnú központi
Kei meglazulnak az áttelciiit- mtMidás és üeglinteség lóftlíö- hogza a jó eredményt, s a állandó görcsös mérlegelés*: hogy a fiatal orvosolt nem sze- tónekara a kisérte
anyahetö rendből gonosz útvesztő TOTB: S nem utolsósorban m«- történet végére össze 13 hoz- ez az, ami a reswnybmi le-- retik a köaefészaégtigyi mun- könyvvezetőhöz. A azszinpomlete é» a ssürke polgár min- fiának az irodalomnak érdé- za a két haveosíelet, A re- inliább zavar — éríselmelínek
.íért, mert a higiénikus p á s felvonuláson népi táncokir4ul»tokr,»k állandó <rtden fordulónál elveszít vala- kében is. Sok hamis, hangú és gény a harc sik«réval ó* háat nem tekintik szak- i < a | szórakoztatták a -násanémit abból, amit eltéphetetlenül sematikus írás roesz emlékét íasfiággal vájtaódiii.
é « kl «MP M - ° S O i t r " " k i * ' h B a í t r t m ° ' ! n > ' i l V Í " !«*-• (ÖMl l*Jw>
M, M n l i M«£nr
aajétiának érzett Először Iá- lwkell elüeledtatní an olvasóval,
nya fordít hátat neki, majd m b a&y
bíü-alma az új
Üíletéből íortíatja ki ax arisz- j l megei-ősödjék.
tokrata atróman, a?tan feleséSnóe Magda íxása.
*e ideaenedik el tőle s végül zül való, amelye:
iáját magától, a régi, maga biz- rükebb. témaválasaíoo >;«»«*- K*« trrec ogyutii mi*njf«« m * , ,t f._, Ál , .,-j • ,
™-i
kerthelyiséset
is tétesitoi Hollaendei' úrtól kell bú- re, s a lesjobb írói ezándék a regényt. írói kvalitásai kéí- «° ^ y ^ f f
m-íiknel ha mind a mai mpifi
..,«K

?£%?%*& ** «*-»«»•

A fiatal orvosok vitája a Petőlikölben

IYVESPOLC

«ut vennie. A re8eny végső mellett aem h*!w*

Upján utolsó, megmenteit ez»seit
fetörült
sí ómolgai D ,
öresembart feledünk ott, aki
erkÖJcsílee mái* megsemmiBÜU.

WV, seat.lw.ik: erről a- muftii \l^^SgJ*l£

**' 8 S t e UtáU megkéritek a *«**• < »v™ "»»*>

ahogv a szerző elképzeli* — olv**mányo«B5S és «sys« hwi- ^W**** tom«set>en.
htvin
— A p u i m . ( V . i Tíri««iri
ie i ei ,lovö dr RwJnvák
éwlmaket nem howiak mű- ftuiato« epizódoií taniuboáiwk. F-a « £ oka tmtu* Í6, hofly a S é m í c u S hoív b«r e S S F ^ e a í l ^ d ^ S i
bSíSS
ködébe, vissBhaaigot ajjg tá- Mi a* hat móífi*, ami nUatt a törttoot fordulatcBeáfia
sam J S J tenáí m i S n i n S
ÍÍ^Krt „ Í J S S i ^ f n i maszíanak: egyszóval fetrwi- k«a müvet ncan sorolhatjuk új k*l 3e XüUmfiK^bmu cJva- S l ótT^z ^ i v e S n ' A S í
negyedévi ötmillió

Nincsenek ennek a ,«,8ény- ^Itek

íl?k hősei, caak áldozatai. Fu- fa nuert történt ez így?
tóhomokra teveejt lai'sadalom
A regény egy főmemöjaröl
bbomllli ki . fejezetekből,
j
, lát- szól,
súlyos vvisz*
ta
szól, aki
ukj üzemében
üzismébein
síat-életet élő férfiak, nők moszaélésekre
jött rá, súlyoe
H egy üjk előttünk, akiket ment- násmináml, aki seea nefc,

i-d.Un.unk io dar^i

M

J J W ^ W g y w j : ha . * * J Í ^ T a T S a d í

^ ? * L ^ < íS - T L
A z w K r ( ü Ö B y w jrúnöjet még
mindig jódskán voaetták ki- IlíI!invt*)íttMi« a w T t ^
afiyalt
str«nipontak
regénye
agyalt -szempontokregénye
nnetei
megiráfiakor,
h»ba> sokkal
em- " ^ I ^ ^ J V ^
oombtet <»

m t a

^^U^T^S^naS

átsxervezéiével
hapcsoU- m il1tó darabos előretartásrci
n a e y
^foglaltsága miatt tettek szert. A mendei, valarsonlmikl
g
eddig nem tudott előadni,, mea-t mintt övsüenlmiktósi
léglagyqóratem lelkj- r a k Wi«p(tett,ék évi tervüket
fc i v ^
H»rnlrt

l08
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NÉPSZAVA

F. Hamr: IDOM KÖSZÖRÜLÉS

elsDDibun strcili j l n i

1956. október 24,

TAPASZTALATCSERE, TECHNIKAI ÉS TUDOMÁNYOS MELLÉKLET

ilLRV" k 1 \Je? n e / i V k é n í k "rotopagjut

MEGJELEMK MINDEK MÁSODIK HÉTEN, SZERDÁN
I meljel* lt znel

ÍS leri§elru

romlást eloidi/

íkktB/orugtpt

Cipőiparunk a teljes gépesítés küszöbén
NÉPSZAVA SZERDA A DUNA CIPŐGYÁRBAN

tnT> le

majd

mintha 10 graniri
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wicdeken ívelt felfele e* ol!n nr.

17O"OPRAK

KIS KERTÜMKBEN
Hit az újító türelmes...

azsfa
A

re„te \ I n '
bba x inte :h
Eppín nzLrt lepett tm?g egyik oí' ÍI^U ik

Cer

Kegyan nevtlílink tPlipánt?
Sori !mie

japán v^id/Era
v árfia
iboljáo

lof^nJm
Gergely

"otval?v'éi

hr> dn hogy jutna akkor

<a adatokat

kenyér

akarom

az ujíto t pedig — oondo

EUelt egy

eu

ÜflltnA

a'

ujuí I

használja
mondam

n elzárt

a

akin

ait

Eltelt két óo é

nyolc hónap A-

jtíkjába

HARANGKÉSES TALPSZÉLVÁGÓGÉP

ru/sra íelol érdeklődik
kérdezi igaz e
hofiy
A v ra^fa

Gyöngyösi Zoltán £s Erdélyi
La o a Duna Cipőgyár dolíozoi
készílelték el a hairanskósfs talpso.lv igít. ERJT alja

Miavsrjzsfi7

S ekko

vjtta i Jeli

*

másképpen kell védekezni,
Ax
egyik ilyen eset. amütor a zöldnovon\£et

t

l

J Ivc/íunk iöld s i n u
hempapfrt
A zdiiro odd
másik uku éppen
a íen hlflTi
as clettam egyen• tulj fölbomlása. Ekkoi az cgj*

ázalekok

7ap"rodnak

el

Ett

a víz Siíne telje en opislizalódik
élódik;
szsbad
Cbben az esetben
"

óta eltelt hdrom'íu
alaítl mérf'c ok plvehrtte Tol. i az irmater
- H l Xlt ügyo íállyal
Vagy talán ebben mi segít unk?

nem

tul agoaan

együ e o 1

i
virágzik lombhulla u
letve lomhíahadjs clutt

— hozzanl Jordíilt Mi a Stamalologiot Intézethet
<pos elatar
felliábarodá túl pi'o
n vetette
temünkre
— M ert en inf-z•.íü.em'J Mart nem jött B. vjltól

S*íve ent de eU/reboc aljuk

erfűigi eredménjn^Jf alap án
pe iti
húrom ira-nyban

srétjüb-e az akvárium vizéf
megindulása e.ott termes, ele n
n-di lényre állítjuk a tulipánt

bdrokruna

hogy hasznaim íiem lehetett De ebaj1 Ket hóna
0* i közöltek lele »Az uillá
1 voltelczHe Jon
o-onban 200Q fartnt ítüli ég el jor E'ért az tijit l mpsbi'ol
'zimel e en felue »i az irltitheze t
a jáTiaro l tnndcí XII

jtas>\haguf
dl ziiesseL

fjk küzüll. Februártól mávarázsra árdekes
tulajdonmmtl me BB rd"mll j / t a
k
ot cs lutadEánol amlbp tr-i
léae kirul

ekke nem tudott íoUJele mafog'ort ke zitenL
«-*es»(etC tehát amellyel lói elete log ori ké i
U'itonk nyugodt toll Arra gondoli U suleí et amei irt
előny t gazdasaga ágat számos kolléoaja elismene (eoyil«/
űt integet rot/Ki ido altttt inegc inaltfüt^a e

l

ICISÍIV

" nak1fl ped ,

le \ baszik Virágai vilSeoa-

{Budape (J a lulipa

iV

turodom Lgaet hu-avonával
-emben Tála i mag
tiem ha (t teg°te nem jártam iQlna
A' e el amelyet okolásul ko' eadó! a ktlíet F'ű
A!o* barátunk a Stmntitológiat Jifcíet ktvalo

le\ elei
le\(I

Illogó, f

vagyunk ímr
nnnisaft'

._
B9

_ _
-tavaeszal megérik

__ Terme- i
és

egész

i

lutószalagon

_ . . gépesítése lag
-<ie ?a
mozása, 2 olyan beikla ott mu
teletek gépesíted amelyek a cl
pok mmosegét Javfljak
t«h
inflíigiát
módosító
Illetve
uj
technológiát jelentő gépek
ke
A legtermékenyebb és a legna
gyobb lehetőséget nvujto terület
n fezi műveletek g"pe itn e
A
mozgalom kezdetén ILfí> elemire

ép dolgozott A gépen gyakorilC szakmunkások szabad
kez
•1 veiottek a cipflt Az
újltik
\ölt például a CBtzma&záT kifor
talp .iiidflo B ep műveleteit g
diiaío A cipuBépe zet
kuljkutették ugjhog
most belaallasBnalt kezáetó öl
dokumentS
ember is dvégeaheti a roun
cííik bizonyít ak hogy bar BO-

p
s e i ü
gépeket.
A Divat CipSovarban aanlaín
buQgolu gépet e talpbélés he*

Ezelt a cinölí minőséget,
hajié*
kanyBágát ja.vílják.
A Duna CipSgyár csikozá t6*
hemarogepe az ismert
külföldi
géptípusok közül is a legjobba
ltí készüli el a Standard c tsiolá*
gep Az új Eép devlzaanegtalkari*
ta&l tew lehetővé.

ftfindent összevetve 75 fajta uj,
úgynevezett klagípet készített »
üjxipar 1935 jűiusa Ota. Emel*
lett a? Ipar beszeriett
küUíadl
gépeket is, jelentős berutúzást
kapott. A bei-uházásl összesdeet
Eme-lletl a zalagon fele BTIV
azonban a fű gépekre fordították,
gtpre \an szűksee, mínt ed
azzíll a me^Bondolass^l' a
ki^
esc íít
gépekén
ne
adiunüc
Í megfe'e^o konstrukciót
A géptestbe
wsapsg Bk
a Duna Cipőgyár oldotta nyugati devizát, hlszaa ezek ittyt
ék ÍJ
problémát Az elt zifctt hon is elkészíthetők.
10 perc tor
segítségével
zar-kitordito eép
uilínA gyárak sikerrel oldották m i
viszonylttában Is megállja helyét a
kisegítő
gépek
elflaUltásátf
vigére cakliozott EZélQ harangkést
(A gépft techuHtaí szempontból Ezek 1-uie lurlwltr
például
B
erősítettek. A iiés vágása fctíuykui™ ismertetjük.)
h k é
g i t a l p s a é l v á g go,
o a
a
nyed, kellS íordulatazám és
él
, a (ettől
(tettől lé
lgáré*
,Oepze& 1-A.ea A cipfik vez»*d
U ancsak " 4 ^ * o s
mjnltaví
sít goreos keni zerpalya
vészi
sek,
a
llexí lalp- és ítlsSbSr
A Itáat beépített késziitókkel ko- ugyíiéiS^ttfcérea°é° fcSpíjí™^ kötalvigó gép, a kOrformazó gtí
sffltoilik A kösaBrű állítható
R
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Kiegyenlítő h!"rha elóreiyártott épülefB|»Mekliez

V%£\ Diesel-motoros motorkerékpár

Sokan I

Meleglevegős motor háztartási célokra
í ™fl/
mo

. lehel . U l m a / i

I»UÍO

(MM

CIPH

tük

j trl-naa

l >,/dl
ubb

Precíziós gyfirsfúrógép Eiaitókarpsrselyek
-Anni OÍ a bron^pei^pl^ckpt b6-*

(1H

Vj, nagyerejű rádiótávcső

iln iimtinot. (Duna
Podobnik Lajos
fö-1
K

tyak

radni

dlQ L e e
nultja
mM 2001 íoixbhan

al itt
i mr

(Ifüluipsrl
aiiol orbo

eklorok

beíiu

íclúlcle

lúkoríeeru

11-

t d ú n i rrcdméonsíl j i r t minden
ul>*n e Ibin ahol niai eyogí•arnk hatáslal annak
biionyiü-

Ui

iules és U/l

hán

tolaa
kongresszus
Hí NCAí KESJÜ
AVi \CBÓ1/
— í

jíeiítkűzést leftel elkerülni —
mondja Jarsley Dioi-afe amerikai
•TtémSJt — fia a
íjwtnanj/niiiilj

ponto-taggal fit r}ak miretre

Magnetofon a televízióban

( ,
% c üfcódjc
o
V a ue-«iöíttllcébeii, ha a íiilfce
ín nmei nnjjy fef . f ; he ifí<
Eddig a televíziós adájift anyagát filmre vittél:
és a fdmeket
. 9 ^ is laput, a
ikormányrúá
perion ft*
em 'nyársalja lel a vezetót. A forgattál; le a stúdióban. A migneses itanaröQ'Átési uehrúlta fejlődé- !efc a leheletvékony
lálmány kenyplmi s etnpwto
sevei és o magneiojon széleskörű ipari alfcalmajísiiuaí felmerült a héinttnik És a miíar>iíB(j6(ll ké
t
Í!
bllít
A
muonvnij
0
tcérdfs: hogyan lehetne felhasználni a mágnesét tirtagoí televíziós izútt bundák
iportcikk- és jáiikipar területin
célokra i s '
A kérdőit sikerült megáldani. Két nagy amerikai ietevhiós adv l egyre nagyobb terel htidil A
rendszeresen folytat adásokat mágneses szalagra íelrpít televtt o
•amolíkaÜ Az RCA Jelvételi módszert színes telet-izio adatok perionból is más műanyagokból
kajakoknak, pettonzsine*
1 átkalmiazák. A 13,7 mm széíis asologrn cgi/mós nel[é ve zlk K ü l t
haja thntáKnak
fent*;... _ Icéfc, a z'Sld is a eöráj színsavakat, 0 s;infironoió jeleket e a Q e k ,
kísérő hangot. A felcevá szalag 6,1 vi;misodpsrc sebességgel arány- ütSknek. Tetszetösek a PVC-böl
-jtt babák, felhn-hafö fie-p*
t
twiffl/Qit oyorsan fut. Mgy filmorsóFti pfjyöfni telsvísiös programot
l másik, az úgynevezett
^-AmpeJcír-múdeser
fekete-fehér tele. .1 pro ramoh felvételére alkalmat. Szélesebb, 51 mm-es szalag
al bekapc oljo a fute t amely gal dolgozik Kére ztlrányu ferde d t o U n l rbgMi a képjeleket é~ a HAKMINCÉVES etókéü
hőfoka, i' í-aíioíi/Dthnto A
mkroTtozó leieket. A szalag szélén peszl fel a kísérő Iiangot, A
""•tfSff hamm I ét
úraig
ad
nlsff cránylag lassan fut
Az új berendelés tökélele&ítése lehetővé teszi, hogy a televíziós
Oász müven hlfo^^a n'ufioila
programokat — a Itaagfelvéielikhez hasonlóan — az előfizető oU
a szerkezet mükbdé et A /u
magnetofonra veheti és akárhányszor lelátsxhaljiti
nilélhüMlvben

ti. £.

CSISZOLÓGÉP

Kifutott a CB 434-es motorkocsi
tori otsl
Euymáü után h ^ j j u k igtn^be E? alalt *iz íd
alatt
magunk mogult hz allomdsoiiat telj*
lerhelétiel jdratluk a taaCByenlUescn duiiüso! a snotor tort — ol an terheléssel ami*
ea a koc t a tll a ki métereket j>cnnck a forgalomban tulajdon*
Mí \ n ebben érdr*-fí ' — kerdea
keppen nlaor is Lit vo A más'
htlno valaki Naponta Í£mélludü fr] órás bejnralas után ^^eM7ed-<

tásn fn^gi'i izgalomban tartja

motorját

beeptie

elolt

ftoltowí

grafittal keheitek
T
'.urulbel(il három

dj

liélU

a

tMais

íz-

foosztuly crakembriei ílajdu
Ire Von«
Csálag
Traktor_ . r i ménnok módszeréről, a
jrolorak
ollóid grafiloft
kezeié
* Dicséretre méltu
gyoraat Inté^kedti
iháznál.

tertll

uK A dugalty\tgytirtxk hengerel,

ieleiiién a ezeiinl ec

a csend hioa is amuk tulajdo.
nitható hogy nem inlt jlküJge s elograíjtozaiara

A műhelyl szakembeiek. még
nem ludnak lobbet mondani. ~
Ke\e a tapasztalatunk — mondják VeTemén
k nzertnt a beja*
laiusnal feltétlenül
e3oii)os —
Ha kapunk, iben
anvagot és a
rendeli
--

Jl még csak a ijat tdpas?[alaOKo Lajo
a szentesi futohaf
tauikrol
tudmik
neszeim
— Ionoké i s Kelteit Rajmund mo.
"'a Ac
László az Északi torvezeto a CB 434-es
gazdi!
Javító zakembere
Az íij meg nem nyilatkoznak. —Majd
H
)kat 20—22 áráig szo^ttúk h t hónap múlva megmondjjrr a
tnl a fe\p<\d<m Ez alatt az véleményun^cet
Altkor ugyanlfl
itt eg -*gy motor 200—2M sieti sédjük larítasra a molort - •
kilogramm nyersolajat és 8—10 mond a a futőba/foíAk.
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Rövid híradás
az épülő mikrohullámú berendezésekről
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g
b ég
nlhuUmkön

sb A
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hgya11

Közzétették a magyar—jugoszláv
A tömegek heiyesirányú tevékenységének biztosítéka
közös nyilatkozatot
A tárgyalások új utat nyitottak — Stcvcnson osztja Eiscnhower
— a párt helyes politikai vonala
nézetét — A tuniszi kormány visszahívta franciaDrszágí követét
I a mór tm!é)sitúnli

»/. iilOvcü ferv — Uncríclt-sc
k;i1o 1 is/.l
g y g
utiin m ce.vik képviselő javaJénycsét képletesen Jsv jcllc- rehobüiiíílását is.
mezhetnem \ mepi h\'\ <\ iés, Az este megjelenő lixpross solta: A kormány tartson beszámolói
a politikai helyzetről
Wieccrni
közli
a
Borba
kommegindult a zajlás. A Vili.
és indítsanak erről vitát. A
plénum megtörte a párt fcfsö mentárját a Icngvelors'ájíi e=c- szejm
elfogadta a javaslatot.
ményekml. A Borba a tObbl
vezetésében a szláünisla erük közfiU
írja: A nép támuEzulán Sztambolics, a jugomakacs- ellenállásai. 1 A mai natása aeztlenjobb
garancia, hugit szláv szkupcsina küldöttsőgo
hírek szerint ez a harc sok lr- a szocializmus szilárd
vr/.c?lö.ic üdvó'íöltc a ssejmet,
rülelen nehéz ős bonyolult és cpiil. Aláhúzza, Finmr alapokra
a sro- IlaiiRHÚIyozta, 0 jugoszláv nép
nagy mcg/oniHlíságnt is feö»e- cí.iEfsín épiirs erüsiltsc, amcU)
teljes szívva! pgyiiitérez cs
tel.
a dernnkrtrfizálá? rnvortijor-ulna lenoppl néppel,
Mini! van a/.fi? Talán rrip!':l! nch-al történik, elrnólu'ni a len- S3"lít/íÍ7-is
amely utat tör a nemzetközi
57. eseményeket kíizöSném, gyel—szovjet
borát sárjnt {>n a politikában.
idézem a T rybu.no. Luáu ma lengyel ÍIPP b$rál3<\<já\ 41 tűli~
reggeli cikkének e^yik Icuve- fai. szocializmust épitö ország- E/.után a viilasziújoRt törvényjavaslat ismertetésére keges megállapítását: -Ma ü(m gal
rült sor. Szerda riélclfiit 11
számíthat a párt a munkásoszA lengyel újsagmis2öve(sés óralíor a szejm folytatja üléstályra, mint még snha.-a szovjet újságírószüvetseghez
amikor is CyrankieValöban: aki ma itt szemmel írnlt levelében bírálja a Prav- szakát,
minisztcrelnöli besziimn]
követi az eseményekel, az a dában az elmúlt napokban wicr.
politikai helyzetről, majd
politikai élet mindon dimen- •megjelent cikkel. Egyidejűlegamegkezdődik
a vita.
ziójában szemléletesen érzé- meghívta a szovjet naitn ké-pA fővárosban és az egs-vz
kelheti a lenini tanítást; mit visclöil Várnába. A levél míjelent a munkásosztály vezető sotat át elküld lék a Pravda
a
mo
agy
gy
szerepe. A politikai élet Len- szerkesztőségébe azzal a ké- rífíssal tekintenek a sxerdíin 3
gyeIf>rszaRban psí&lfben a na- ressél, hogy kílzolték.
órakor a Felvonulás téren (nzpokban már valóban a KviírakSztálin téren) sárra keA w»jm X. ülésszaka kedd előlt
ban, a hivatal otobnn és a liod- dclulán
népeyülrs elé, ohof Gnóiviknr megkezdte rülő
sereg egy/jégéiben fórt' és er- mnnlcá.ial.5 A
mulkn clvlnrs hos?.s).
napirend
—
a
jed; ténylegesen a munkások, választójogi lörvényjavatílal és
Viivltonyi lütván
ói'telmís6giei( és UaionAU százezrei és milliói formfllji'i-k é=
teljesítik ki a VIII. plónum
útmutatásait.
iiirriliiil'iliilliiuiiilllimiililiflil1'Általában rendkívül ciw
mindenüti a törekvés, IIOKV U
helyi, vezetőségeket mcpiraijuőítják a sztálinista szektán
erőktől. Ez a törekvőn a fdsö
pártvezetés legteljesebb segítAhol c/. nem lehetséges, legA
to
ségévet taHlknzik, A Nnv:ialább í'élévL-s idiiüzalcra óliaala
hutai Lenl'n-müv.'íl{ pmifim1- ján a könnyűi pari miniszlcr pitják meR Ü vállalatok tervezeteinek rendkívüli ülésén meshatározta azokat a/ alap- veit. A negyedéves tervezést
például a résívovölv
nvusta- elveket, amelyek soriul sza- csak ott tartják fenn. ahol
lanságukat feje;'1 rí: !-i .-nviií, bályozni kell a közep irá- múlhatatlanul szükséses.
lingy a lcrskkíji • •: ' <' . \ "••ny
!- iíó szervek
(ipfirit;az«aióA Könnyűipari Minisztéságok) é.*a vállalatok terveid- rium tt;hál e-üvet elörolépct:.
p
munkáját
1357-ben.
Viszont a lugjobb helyi kezelvesztette a ( • .ne i .••! •
Az
ipHriaazgut(teásuk
szádeményPKés
sem hozhatja a
folyamai ve^-'ti'ijenek. Kni
mára jóváiuiByolt lervmuta- várt eredményeket, 'ha Icpienés a vajdiisAe politikai irá
ti>k általában ugyanazok, mint nyomon bulcütköziií a?, egéa.^.
tójának szerepéi.
amelyeket a Minisztertanács ti HiV/dasáRl éleiben mén megNem [ehet azonban Ing
lcvű réfii niixlszci'cklje.
azt sem, hnpy a nns.v piílil
hagy. Az iííuzsattisABok a K /Hhullámverés egyes fliclyc
mukra jóváhagvolt lervieifelszínre hozott a nvufjodi
Nagy-RM.
adat kereloin belül azol.at a
bontakozásra árnyékot vel
mutatókat és olyan idöxzakTn
lenségeiket fs, Wroclavban
hagyják jóvá a váltalatok azijrin a írAn? rstí órál-b:.'-.
lkk
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A Magvar Dolgozók Pártja legíelsűbb
kcpviiclöineli. az eszéki pályaudvaron töri.é-nt búcsúztatásával és a közös nyilatkozat
közzétél elével véget ért a magyar küldöttség
mjnlc-napos jugoszláviai tartózkodása. A
Tanjug kommentárja szerint a tárgyalások "egyik io jellemvonása éppen az a körülmény volt. hogy a megbt^zéléseket áthatotta az óhaj: vonják le a uiu.t nehéz
időiből a kellő tanulságokat és mindkét
nép törekvéseinek megíeíeiöen teremtsék
meg az önként vállalt együttműködéshez
vezető utat a kölcsönös bizalom és az
egyenjogúság tíazieletbentartása. szellemében.
A jugoszláv lapok bőven foglalkoznak a
magyar pártkiildöMség jugoszláviai megbeszéléseivel és köziLk a küldöttség tagjainak nyilatkozatait. A Tanjug kiadta
Alekszartdar Rankovicsnak és Gerő Ernőnek a záL-ótárgyalások után Eszéken elhangzott nyilatkozatait, a Borba a megbeszéléseltet kommentálva azt írja. hogy
•-a tartós, szolid magyar—jugoszláv barátság kiépítésére megvannak a kedvező elöísltételek-", a Borba és a PoIiCífca keddi
számában a Masyar Dolgozók Pártja képviselőinek nyilatkozatait közli, mé-gpedi?
a Politika interjút közül Hegedűs Andrással és Kádár Jánossal, a Borba pedig Gerő
Ernővel, az MDP Központi Vezetőségének
első titkárával, A Politikában ezenkívül
megjelent. Gáspár Sándornak, a Jugoszláviában járt magyar szakszervezeti küldöttség vezetőjének a nyilatkozata is, amelye:
lapunk mai számóban más helyen közlünk.
Az egész jugoszláv sajtó megegyezik abban, hogy a most befejeződött tárgyalások
új utat nyitottak, amelyeknek a két szomszéd ország népeinek kívánságaival összhangban, a jobb, kölcsönös megértéshez és
a gyümölcsözőbb együttműködéshez kell
vezetnie.
Hasonló rokonszenvvel kíséri a jugoszláv
sajtó a tornán kormány- és pártküldottsérj
jugoszláviai látogatását. A küldöttség tagjai lalogalást lettek » Belgrád melletti
atomkutató intézetben, s kedden magasrangú jugoszláv funkcionáriusok kíséretében hatnapos körutazásra indultak Jugoszláviában. Beutazzák Horvátországot és
Szlovéniát, s a körút beíejezése után BTÍOnihun folytatják megbeszéléseiket a jugoS/JLIV államférfiakkal.
Eincnhoxccr elnök válaszlevelet intézett
Bulf/anylnhoz, a szovjet Minisztertanács

cLnökéhe2, amelyben azt állítja, hogy BuLganyl-rt levele -beavatkozás az Egyesült
Allamok belügyébe, mivel bizonyos prominens amerikai személyek felfogását támasztja alá és a választási hadjárat kellős
közepén hozták nyilvánosságra*'. Közismert, hogy Stevenson, Eisenhower ellenfele követelte az atom- és hidrogénfegyverkisérletek bclilLíbát. A többi között az elnök levele hangoztatja: -magára nézve is
sértőnek tartja- Bulganyinnak Dullesra
vonatkozó bíráló megjegyzését. A levélben
Eisenhower reményének ad kifejezést,
hogy a közvetlen érintkezés a két államfő
között a béke ügyét szolgálhatja.
Stevenson kijelentette: osztja Eisenhower nézetét. Bulganyin legutóbbi leve-lét
beavatkozásnak tekinti Amerika belügyeibe, mindamellett hangsúlyozza:, meg kell
vizsgálni Bulganyin javaslatát.

Helga —szovjet tárgyalások
Kedd délelőtt megkezdődött a hivatalos
érintkezés a szovjet és a Mos2kvába*i tartózkodó belga áüamférrjak között. Van
Acker miniszterelnököt és Spaak külügyminisztert Ri. A. Bulg&nyin fogadta. A
megbeszéléseken részt vett Sepilav külügyminiszter is. Meleg, baráti légkörben folyt
le a szovjet miniszterelnök által a belga
vendégek tiszteletére adott viüásreggeli is.

FotjIynU az nlj^riai
i Front vezetni
Az Algériai Fel szabad ítasi Front öt vezetője az Air-Atlas repülőgép-társaság repülőgépén — amelyet francia legénység
vezetett — Tuniszba utazott, hogy részt
vegyen a szultánnal és a miniszterelnökkel
folytatandó megbeszéléseken. A repüJögépe-t több francia vadászgép teszállásra
kényszerítene — ehhez a legénység is hoz~
zásegített — és az Algir melletti katonai
repülőtéren, ahova a gép leszállt, rendörök
letartóztatták az algériai vezetőket.
E híi- vétele után Bvrgiba, tuniszi miniszterelnök magához kérette Franciaország tuniszi nagykövetét és közölte vele:
e cselekedet azzal a veszéllyel jár, hogy
egész Észak-Afrikában fegyveres erőpróbára kerülhet sor Franciaországgal. A tuniszi kormány visszahívta párizsi nagykövetét és felhívta Anglia és Amerika kormányának figyelmét az Örizetbevétel után
keletkezett helyzetre.

„A szakszervezetek igen befolyásos tényezők
Jugoszlávia társadalmi és politikai életében"

Varsói Autógyárba! — nmein körrel reit de ikernek
ni;)jd:
*ff|/íít Uözpnnr.jává. váll a polij i ' l m ü . Ito-,'-)' ».' !.•«•,:•amely az operai iv ii-ynyíuis- .Miu^iirriiiin
iM Ali mink MvKrlp l'l-íi cU:. l e ü
tikai erjeűéHnfk — Iteűrlpn, hnz ssiükséaes azabad mozgást M'
Gáspár Sándor nyilatkozata a Jugopress munkatársának
liPil f,i*til!f-iii 11 iíUiél mi I lli-.-l ilnliárvomton és rcpü!8pópí>}i mun-biztosítja számukra,
i.:t cnicltf-itfll fi/ elftatf í v h i i o n i ó
izáikülátittgéQsk indullak sxprBelgrád, október 23. (MTI) lejlüdik a rnunkásdemokrácia. vetség szerepéről, de megállaA
határozat
ugyanakkor
bile az országba — Odamkba, zonyos korlátokat azab a/. •• S'yuiíi.1-Níni€-!orw,iw t i v l l r l ,
A Politika szombati számáA magyar
szakszervezeti píthatta, hogy a szakszervezeWrociavha és Locfzba fs —, iaazgatósáqoJínak. Előírja egvban "A jugnszláv munkásosz- küldöttségnek a jugoszláv szak- tek fgen befolyásos és tekinhogy a fnváTOs 7nunfiásos2lá- részl bizonyos alapvető mutály gaxdagitotta a nemzetközi szervezetek
tevékenységével télyes tényezők Jugoszlávia
Ipának tnpaxztalnfaival is xc- tatószámoknak — mint pélszakszervezeti
mozgalmat- kapcsolatban szerzett benyo- társadalmi és politikai életég sék elszigetelni a menújulást dául a termelés összefoglaló
címmel közli Gáspár Sándor- másairól szólva Gáspár Sán- ben.
nwgzavarni próbáló elemekel. mennyiségi mutatószámának
nak, a SZOT elnökének a Ju- dor kijelentette, hogy a külGáspár Sándor rámutatott
A pártlap knmment.'írjribíjn ezt — jóváhagyását. Másrészt az
gopress számára adott nyilat- döttség a különböző azei've/e- azután a nemzetközi szakszerírja: Tűzre és bátorsL'igra, de igazgatóságok a negyedéve?
kozatát:
lek és szervek sokrétű tevé- vezeti együttműködés hasznosti'-.n-iYf•
. •. • •
•; ..'
nagy meafontoltpógra in .s/iik— A magyar szak széf vezeti kenysége folytán e rövid láto- ságára, majd befejezésül a
ütemezését nem
ség van. Néhnl e^yes ÍPTOIŐHPII lei-vek havi
küldöttség látogatásával, döntü gatás során nem tudott telje- magyar szakszervezetek szereelő a vállalatoknak,
elemek is hangot kapnak, akik AIi-hatják
lépesek
történtek a bét ország sen világos képet alkotni a péről beszélt a magyar közélet
íervsk
havi
bontása
a
vála lengyel néptől idegen nös.c- lalati igazítotok jogköréhe tarszak szervezetei közötti jbvő- Jugoszláv Szakszervezeti Szö- demokratizálásában.
tekkei próhilnnb 7nvart kel- tozik.
1)011
együttműködés
fejlesztéteni, hogy visszalqrtsák P riesinek útjún — mondotta GásAz a leheUJség, hogy %/,
rnokretizálás napy folyamiipár
Sándor
és
hozzáfűzte,
JparigaKgalólí
nem
kötelesek
tát. A fefly«lmp2ellséíí. amnlv
hogy véleménye szerint est az Csertő János miniszter lemondását kéri a taggyűlés
népünket jel|emey:lo n?. áUiii't'-s valamennyi mutaióspiimulca!
együttműködést szakmai szaknapjaiban, egy pillanatra sem vállalatokra lebontani. lehea KOM vaskohászati igazgatóságán
szervezetefc és vállalatok külhagyhat el bennünket. A párt lövé teszi, hoay egv ipavágOii
döttségének, továbbá előadók,
belül
is
a
vállalatok
adottsáA Kohó- és Gépipan Miniszhelyes és határozott politikai
z fordullak, hogy álljon élémunkáscsoportok
stb.
cseréje
vezetése, a munltáso'izíáiti x*i- aainak legjnbhayi mectfele):')
térium vaskohászati igazgató- re a júliusi határozat megvaútján
lehetne a legjobban ságának
Urd ellenállása minden <T-nw- tervw illatokkal s:ahá1\jo~=á'i .r|j7ii Ml'iWd .-illfinHa
kommunista dolgozói lósításáért folyó harcnak. Felmegvalósítani.
Ezenkívül a
000, felPlötlen. ragu idepen a vállalat munkáját (mini pélszociális és kulturális intézmé- tegnap rendkívüli taggyűlésen tétlenül fontosnak tartják azt
jaUzóval szemben — imc, e: a dául a cipőiparban a már istárgyalták a politika] és gazmódon). Esetié,: NemíGíköxl hírek nyek munkáját is kölcsönösen dasági helyzetet. A taggyűlés is, hogy Nagy Imre elvtárs az
bntOHUéjf a tömegek helyes-merteteti
kellene tanulmányozni.
öt megillető vezető beosztásba
olyan jóváhagyott mulatói alirányú tevékenységéhez.'*
során megállapították, hagy
vissza. Táviratot
kalmazhatnak, amelyei wA SZOT elnöke ezután fá- hazánk demokratizálódásának kerüljön
szükrs nem is hagyott jiiui K
mulatott a jugoszláv munkás- és a gazdasági nehézségek le- küldtek a Szobád Nép szer-,
A helyzet .ielJeniiíő&ér/il c/.l mínuíztévium, de amely a vátosztály vívmányaivá, amelyek- küzdésének múlhatatlan köve- kesztőségéhez, amelyben kifejelenthetem nsszernr>i<Yrt~i'- a laUl arinttsa.nHl'ipk niesíeh-l.
kel — véleménye szerint — telménye, hogy a párt élén új jezték keddi számukban köharc most tolies szélességben
a nemzetközi Központi Vezetőség
és mélységben rolvik * sz1;i(iálljon, zölt cikkek. írások feletti meg# N. Sz. llru.wsnv Dkiöbei- gazdfigodott
szakszervezeti mozgalom ta- amely a tagság és az egész elégedésüket. Remélik, a Szanlste erők ellen, de éber a ké'Jí-iJn fíjftuúla ;i Sscívji.1!. Békcpasztalata.
szenlét, hnoy elejéi vettvök a
dolgozó nép bizalmát élvezi. bad Nép tovább halad ezen az
bi^ull.siif; nipRhíVi'^arn a SznvcJemokratizálást más oldalról régi fai.;
Gáspár Sándoi' 194B előtt A taggyűlés határozatában le- úton.
icluníi'ibtin
tiii'ló^korlü
olasz
vbcri.
Vflszélye^ielo kísérletPknek is.
három ízben járt Jugoszlávia- szö^eíte, hogy Csergo János
kazéliMi kiiidöfii-cgol.
A vaskohászati igazgatóság
A vállalatuk tr nyer?!>pf}ti>rhun s kijelentette, liogv mos- kohó- és gépipari miniszter, a
A legfrissebb coményekWi]: vük
3
teljesítése érdpkúhcn a:
tani látogatásakor lépten-nyo- Központi Vezetőség tagja sem kommunistái elhatározták azt
A varsói váróul tanács ülésén általuk
legoczdasájjntabbuak
liatalmns változásokat a puHLlkal életben, sem a gaz- is, hogy részt vesznek az irá# AJ. európai vasutak lisz- mon
elfogadta a javaslatai
a
Sztálin
m
itélt módon járhatnak el. l e - ttxühfliii konferenciáján, mely észlelt. Az építkezés nagy dasági éleiben nem alkalmas nyításuk- alatt álló üzemek
üt nevének VM>űi -nlfn2tatá?ár61.
<*/ ;i nemzetkílzl
személyszállító üteme különösen szembetűnő ilyen vezető szerepre. Távira- taggyűlésein, hogy olt is kifeA ,rá4iá esti adásában beszá- hetővé válik az is, hogy
a ny<;- ayni'svonnink jnvo évi menel- — mondotta Gáspár Sándor.
molt arról, hiíRy a hndsoi'p(; iilikiJIUégcsülíkentés,
tukban a PoIilikBl Bizottság- lezésre juttassák véleményüYS&óa, h ányad és « vn II n I al
i
ket.
rcndjiM
t[ijjjybi],i;i meg, nisgyar
A
tnunkáfitinkarmányznt
egységei orómmel ro^ailtHtí erprlmény
ipvvszámul liiizül íiisulíis !íL|](]iilf'.ófí VCSÜ rc.szl. rrndfi'íeronil SKÓIVIJ CIáspár
Vltasevsikinsh-. a poliiilífii fn- (••snk azt hagyjak
jóvá,
MIIIGf'snniti'li Mv.'iifty vtvt!i'ÍB«ze"tó Sándor kiemelte, hogy a muncsopoi'if őniiltsé FI
vp/ct r i j (> nolí
1
:
kílManöcsik létesítménye
igen
leváHásnl, ki ItiJ/itudomiisiutii. a Iviií a legpéU/erííbb.
fvetÚNÍ-ví?!.
logikus óa célravezető1 s e?ek
STitfllinisla vonal i'^yiU képviG
A mjnieiíiériumi liumro/jii
a 9/ervek olyan eszközt jelenselője volt és a híri>k szerint nyomsn a:ti/azgotáságifkmnsi
#
A
NYUGATNÉMET
A^
UNESCO
kfeRyülése Népművészeti Intézet igazgatenek, amellyel a?, egyen érdfszerepel itiUíott a ihét l'ncriii- dolgozzák ki a maguk javasI ÜMIPMtl uíniisac-vczet ve- koi szelencsésen ÖSNielianguI- Újdelhiben
1B56. november tója, az UNESCO Magyar
lóján kéuéjiLuleniil
I Ü S / Ü I I U - lata it, íjopy fjiilycit
feri!-í';|iN! /rtouégc ((íviíliaRylii
n fém-hüUik a lífizíiiség éi-dekeivel. 5-töl december Víg tartandó Nemzeti Bizottsága főtitkára,
gst és
nvjgtalansfifífii
!;R1IP PS jóváhagyási
rov.dszfrt hí- hmrlmn úi>\un/.úk wtrájkfái. A
Rhbon rejlik e szervek nagy- IX. üiésszaliiíri d Magyar Konrád Edii küiügyminastéstlilcauifi-liolslrini
szükszrr.
bÍ
' i'
Népközt ái-BgKHg doiefiprióval í'i'imi osztályvezető.
l-aUuaim, miiven
mulühx-i/M- vf-íp! s?,f;-(IiJrii liutf
ki a á
sokban. Ugyn!..-!. ;,.
képviselteti magát, A delesömpítlifil kívíinjál, íi'űnvíianl 3 s/lnH): mr-gkexilfisínek IdűA Nemiíefk-öai Saíciháéi InregbcH na^v ÍH-ÍH •
vAlIalflink munkájái & ni.flrt
vezelíjje, Jobnru Magda, tézet október 28-101 november
TúIylHllii
a
masvttr
s/akf^et'elégedésscl ropnrli:il.
Iven
td^s/ulíakljan
lnl j.iK
veaetl Itülclíittség vezetője — az oktatásügyi miniszter első 2-ig J3omboybari tartandó vis?íihpj1Táhi *i
j—..—• * t • j ~p
MilúiM
VHIIÍIjú B/„ ha a vállalatok igiuBii- Helyettes?, nz UNESCO Ma- lágkonferenciáján résst vesz
p/ioJsíri Bfi'f'ír.í rp'fji !•?!nrt írr"/;óV siitiKBíseiPPk
Itiii lű-n-cií ]iip»'áfia3j'ai!.tA
tr'.atii riRtn cíupín néht'ny eni- gyar Nemzeti Bjíícttsóga ej- Széli Jené, a Nápművénatf
réhe történi t^niin h> ?r;;->f. l6he;nriú a » l >nfk
mpglí^i'lnen
h<*v végzij hnnem nz eg^tírIIÖIÍP, lagjHi: Tamás Aladár,
intézel iganaíiLójs, a z UNESA ttstonni vcéiiiii v
lé.-ín minél H'hh iKillulat aíámóru
a Magyar Népkílzttiriíusáfi in- CO Magyar Nemzeti Biíottelhangzott az ;t ]::ív. is is. blitwltjá'i, huny fAMUnütjoit
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EDZŐTANÁCS,

Kijelölték a svéd
|
labdarúgó-válogatottat |

Ma este:

Vasárnap
Budapesten a, I jugoszláv aszlaliteniszezök a SpoiUsarnokban
amelynek tanácsait meg sem hallgatják
Stockholmban sorra
lie.'üló
A belgi/ádi Partizán legjobb együttes a Vörös Meteor csa(Puskás Antal testnevelő ta- a külföldre készülő c&apaibü,
Még nincs késő. Legjobb- magyar—svéd iiemze-'.t'lt ko- íérii 63 mii asztaliteniszczöi pataival
m a este 6 órai keznár,atlétikai edző, volt hármas- akkor Y sem íog kimenni."
jaink régebbi szép eredméKierdan
Burlapcsten vendem- ,
ugró-bajnokunk és rekordenyei még eltakarják a mógöt- réw.ivt?v,i svéd A- és B-válo- szerepelne!:. A jófcépesscgü delt,-: a Sporicsartwkban merRadikális intézkedést!
rünk küldte be az alábbi,megkije- versenyzőkböl áíló jugoszláv kotm.
tü'k meredező űri. A kezdődő galott csapmcl kedden
szivlelendö sorokat.)
Ennek a rendszernek követ- hanyatlást még megállíthat- lölték. Ezek szerint BudapesKét éve vagyok az aUéta- kezményeit nagyon is érez- juk. De ha nem történik sem- ten a -nagyvúlosLitotl" a köedzőtanács tagja. 1955 tava- zük! Az idei évben az edzŐ'a- mi, akkor... Ö. akkor a ha- vetkező ósszeáLításban iáib i e n - n — Ber irwrk
szán még tervszerű előkészí- nács egyáltalán nem foglalko- nyatlásért, a fiaskóért, a hi- 7
téssel rendszeresen tartottuk zott az atlétika egyetemes kél bákért majd az edzötanács A í b c m H d = U «»c i —
a tanécsilléseket. Munkánk, déseivel, az utánpótlással !u tagja t ion k tele cet e
loT 0 1*11 L, — len j
javaslataink jelentősen elő- vidékkel), a női atlétikává!
11
on
Puskás Antal,
segítették az atlétika elöbbre- (gyenge eredményeiken e:len
az edzötanács tagja
vitelét. Kezdetbein az edzö- me-g is látszik^ Nem adott setanács mindegyik
tagja pat- gítséget az edzők, szakemberon áilt &gyJJcét megyét, és rek további ejlődéfléhez sem
Krívottosiov visszaszeieitc
megbeszélte a
helybeliekkel (Külföldi irodalom, tapasz Ha nemRózsavölgyi
kalapácsvetó vilds<súcsát
ügyes-bajos dolgaikat és meg- talatcsere.) Minden külföldi
— hát Tábori!
szemlélte az ottani keretek úton, vagy versenyen sok újat
Aí otlimpitu'u készülő
edzéseit. Előadásokat és film- lehet látni és tapasztalni za e atléták hétfői verse i c
vetítéseket is tartott.
KriL
*.üi. \
á
mai szempontból. Az elmúlt
Am az atlétikai idény indu- két évben még egyetlen cg
a kalapácsveLt
lásával azedzötanács munkája szer sem fordult elő, hogy a
A kiváló szovjet 1;
mindinkább háttérbe szorult. külföldön járt szakemberelv
ót ízben U \i
A tanácsülések rendszerte- egy alkalommal is beszámol
rikai CunnuUv 6ti.
lenné váltajk, az edzőtanács el- tak volna a kint látottakról éí
lágcs úcsát. Kr ívo n< i
nöke igyekezett a tauácstagok- tapasztaltakról. Ezek megi
\tx L»y elején GG,f)6 mctc
tiH függetleníteni magát.Azáltal, mérése és felhasználása a ki
dobott, majd az u;ől
i
hogy egy személyben állami váltságosak titka és eu) oga
zatban 67.32 nitie-es dul
edző és az. edzőtanács elnöke, maradt.
s \ ü újabb világctLicsol c
keresztülvihette, hogy az edci. KrivüKuazQü
első
vil
Igen szegélyes képet kd
zőtanács nevében továbbított
és érvényesített olyan intéz- punk, ha alaposabban meg4
kedéseket, amelyekről az ed- nézzük a közvetlen és távoTUliy lü — gól! 1 :» a Bti. Honvéd .javára
zötanács tagjainak sejtelmük labbi utánpótlást. Négy-öt ember kiesése az atlétaválogat ottsem volt.
ból katasztrofális helyzetet
teremthet. Mielőbb radikah
Nincs elnöke
intézkedést kérünk a rtutgyi r
az cdzó'tanácsnak!
atlétika érdekében!
Éiez t
A tavalyi év végére az ed- se hatását a XX. kongress^
zotanács valamennyi
tagjá- szelleme
a kün-nyüafleiik i
\f, ütíiiiili ííinhilü füirniadik
ban kialakult az a vélemény, osztályon és a mellette múl
hotgy az állami edző részben dö társadalmi szervekben
iiolyes mcjjítjlése és u nyertesek névsora
hivatali beosztása, részben Ne fordulhasson elő az, hoj,
rendszertelen munkája követ- az emberek ne merjenek ve
keztében nem alkalmas az ed- ményt nyilvánítani, mert men Tábori győztesen szakítja át .
a/ unk oto
/ Dudape t :III
Sol zötanács vezetésére. Ilyen előz- ten a nép ellenségének n; J
heumad k ni i ut >
célszalagot az 1500 m-e
mények után nem is csodálha- vánitják őket, vagy szakmai
ü >ll
Lrii/ ulia yiaoio tír Hoiiktatásban
tó, hogy a múlt év Őszén az szempontból mellőzik és eí
] hai nadil
i ; a i t n n Bp VUI
Or
edzőtanács egyhangúlag
el- ütik esetleges külföldi utu1 1 a 1 htí es cz\ ut 8
fogadta elnökének lemondá- zástól, a tanulás, a tapasztalata kovell ezt
.let
Kosát. Érthetetlen okokból kifo- szerzés, a fejlődés
1 1
lehetőst t T 10 24 11 Hd
tmo Debrec ej r oi gacs
lyólag azonban az OTSB ille- gétől.
1 1
KQ ulli La os
u 1
tékesei mind a mai napig nem
i; por noi nyit3 iharisnya
\ b uott ag kedd dclulin
Az olimpiai előkészületek
töltették be a lemondott elcUe a oisold t
a ki Huba Ferenci e Budape t V ,
nök üsztaógcl — 6ül a továb- közben sem szabad elfelé t
3 c
n i n <i Xu etJ ez B* Ja d i JlípoiL US f 4
biakban is az állami edzőt bíz- lieznüniK a tümogektüt, a to1
t t
Imi KOHUV
ták meg az ügyek vezetésevei vábbi tehcLsógek kibonta o^
í
s
ii
j
h
.
i
In
7 i t»u c t imie T i
f
/Ií
Fclsza
A (következmény: az oEtoJtmá- tatásáról. Többet .kell foglalV da
* i dia
D d p 1 L lu.1 -. 4 Toífi ono Zakoznunk
aií
elmaradt
verser
nyossáffna>k most már a TTVÍÍUX \ in\ T u 2
C-t, s
lolcii u B
számokkal,
hogy
válo„a
t
máüs formáját sem tartja he csapatunk
l q 1 í ccla i teask let
\ mtiemen laig akat a vikiegyensúlyozol •
az edzőtanács »elnÖhe«. ElőI rcL •: £ ti
Bu pt
ki II=kncJ po cin cg de uleg
fordult, hogy hónapokig nem tabb legyen.
XIIJ IÍCKCCJ ? d UIJ u ''B
ultin uk míg d budahívott össze tanácsülést. Ka
ha ta la i
r erhg PL t ck s készt&>egunk t tEgy
Miért esett vissza
egyszer- egyszer
összehív o: i
ÍW cííl Kajc'yTi
Budapts
r ig n vohetü
11 es 18
a női atlétika?
bennünket, csupán azért tette,
ti
VIII Mii tirenko a 1
kopott
hogy az áltaLa már megadott _ Küiön kérdés a női atlt jjvá-logatott keretet '-összeállít- Érthetetlen,
!hogy
náluj
A Népszava nagy sportpályázata
suk*. Bevált szokássá vált, miért nem foglalkoznak a ÍV
hogy az edzőtanács bátrab b atlétikával külön, s a nói *.
ÖTÖDIK FORDULÓ
szavii tagjait késza-karva el- létíka miért c&ak megtűrt \
jelejti •meghívni a tanács- iami, szinte szükséges rcen
16. s*. kérdés.
ülésekre. Holott ha valakinek, A nőknek testi felépítettségúl
A vízsz. 1.. \-. ős íiijiíi- !• hzáinű sorlian szereplő
vagy valakiknek ellentétes vé- és beállítottságuk folytán egéleményük volt, azt nagy í el- szen más edzéseket kell íoly
ailamlú
kelt Itokiildcui!
sőbbséggel* amúgysem vette látniuk, mint a féríiaknak. A Ágostomii a Bp S-ikii -i.it i
tudomásul soha, s a legtöbb- felsőbb vezetőség ezzel a prob- köss 1 IDIII doh t k s p i h i-,
1
2
19
I.O
ször nem is válaszolt rá. Elő- lémával mind a mai napi noi keziUbilil J nol>vig <lonfordult, hogy egyszerűen kije- szinte semmit sem foglalko- íojcn a Cicptli Va a elleni
ii
-V
6
lentette: »Ha X nem keiül be zott;
mtirkozLscn

A Bp. Honvéd első gólja

Ez is gól!
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