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Nyugatnémet repülőgép 

bombát dobott 
e g y o lasz fa lura 

Mint az Unitá közli, pén-
teken a Bundeswehr egyik 
szardíniai repülőterén állo-
másozó nyugatnémet kato-
nai repülőgép -véletlenül* 
bombát ejtett Sérramanna 
falura. A repülőgép gyakor-
lórepülést végzett, amikor a 
bomba kioldódott és a falu 
főterére esett. A robbanás 
szerencsére nem okozott ká-
rokat. 

A helyi lakosság azonnal 
tüntetést rendezett a főté-
ren és követelte, hogy a né-
met katonák takarodjanak 
ki Olaszországból. (MTI) 

Galvao kapitányi 
ünnepelték 

Pernambuco brazíliai ál-
lam törvényhatósága pénte-
ken ünnepélyes fogadtatás-
ban részesítette Henrique 
Galvao kapitányt, a Santa 
Maria hősét. Galvao beszé-
dében tényeket ismertetett a 
portugáliai rémuralomról. 

Ujabb véren összetűzés 
Angolában 

Portugál-Angola fővárosá-
nak, Luandának egyik kül-
városában a felkelők pénte-
ken este támadást intéztek 
egy börtön ellen. Nyugati 
hírügynökségek szerint eb-
ben a börtönben tartották 
fogva azokat, akik legutóbb 
szembeszálltak a portugál 
gyarmati önkénnyel. 

Többen meghaltak és meg-
sebesültek, a- tűzharc egy 
órán át tartott. 

A legutóbbi időkben a 

Portugál-Angolában megis-
métlődött véres összetűzé-
sekkel kapcsolatban még a 
New York Times is kény-
telen megállapítani, hogy a 
portugál politika gyarmati 
vonatkozásában nem számol 
napjaink réalitásával. A lap 
szombati számának vezér-
cikke megállapítja, hogy -a 
gyarmatosítás és a faji el-
különítés az a két vonása 
napjainknak, melynek már 
látni végét*. (MTI) 

A „takarékossági törvény javaslat'' 
a belga szenátusban 

közül eddig harmincat sike-
rült keresztülhajszolnia. 

Mint ismeretes, e törvény-
javaslat, amely az adóter-
hek növelését, s a szociális 
kiadások, valamint a fizeté-

gcl rendelkező keresztény- Sek csökkentését irányozza 
szocialista pártnak heves vi- elő, robbantotta ki a belga 
ták után a reakciós törvény- dolgozók több hétig tartó ál-
tervezet százhúsz cikkelye talános sztrájkharcát. (MTI) 

Pénteken este ismét össze-
ült a belga szenátus, hogy 
folytassa az úgynevezett ta-
karékossági törvényjavaslat 
vitáját. Az abszolút többség-

I asárnaptól vasárnapig 
— A K Ü L P O L I T I K Á B A N 

Miről tanácskoznak Washingtonban? * Meg kell oldani 
a kongói válságot * Új, megdöbbentő amerikai beismerés 

Nom tör tént változás az elemei mennyire jutnak ki- sadalombiztosítási dijak — 
érdeklődésre leginkább szá- fejezésre. Ha ugyanis az amelyek Ismét csak a dol-
mot tartó külpolitikai ese- amerikai kormány — mint gozók' helyzetét súlyosbítják 
mények fontossági sorrend- hírlik — a Kongóban fellel- — felemelésével vél kedvező 
jében az elmúlt napokban hető helyi katonai erők le- változást elérni, milliomos 
sem. Továbbra is a szovjet— fegyverzését látja csupán szemléletéből következik s 
amerikai viszony alakulásá- szükségesnek, hogy azután nyilvánvalóan nem eredmé-
nak hírei, a Kennedy-kor- méginkább az ENSZ eddig is nyez javulást, 
"lány kül- és belpolitikai csak negatívumokat -pro- " 4 
lépései és a kongói fejlemé- dukáló- haderőit ruházza A * Egyesül t Államok 
nyékről szóló jelentések, il- fel a teljes kongói hatalom belső helyzetéről a lapzárta-
letve kommentárok voltak a tulajdonjogával, akkor a kor érkezeit azon hír ad 
'egolvasottabbak — világ- kongói helyzet rendezése még teljesebb képet, mély-
szerié. még kilátástalanabbá válik, szerint Arthur Goldberg, az 

Ami a szovjet—amerikai Az úgynevezett semlegesítés Egyesült Államok munka-
viszony alakulását illeti, ugyanis lényegében a Lu- ügyi minisztere kijelentette: 
Kennedy kormánya az el- mumbához hü katonai egy- »Benne vagyunk egy• jól ki-
múlt napokban legfókép- ségeket sújtaná — ők teszik fejlődött válságban, s azt hi-
pen a Szovjetunióval kap- ki a kongói • fegyveres erők szem, itt az ideje, hogy ezt 
csolatban kialakítandó po- nagyobbik részét — s Mo- határozottan megmondjuk. 
üti káról folytatott megbe- butu és Kaszavubu pedig. Ha nem teszünk megfelelő 
széleseket. E célból haza- akiknek hatalma nem terjed intézkedéseket, nagyon ko-
rendelték Thompson-t a ~je- UeapoHvilU-n és néhány moly következményekkel 
lenlcgi moszkvai amerikai ahhoz kőzet eső'város hatd- kell számolnunk-. 
nagykövetet és bevonták e r i n t u l r a • m e g i n k á b b *Pá" Perényi István 
megbeszélésekbe Bohlen-t és bolyba kerülne*. .,.„•„„, 
Kennan-t, az Egyesült Álla- A B i z t o n s á g i T a n á c s 
mok két volt moszkvai nagy- elmúlt napokbeli, Kongóval 
követét Kennedy szovjet kapcsolatos ülésein még 
kérdésekkél foglalkozó két n c m szólalt fel sem a szov-
szakértőjét is. A tanácskozá- j e t s e m M r.merikai-delegá-
sok tegnap is folytak, s azok- t u s A köztük lefolyt több 
rol eddig semmi sem szivár- megbeszélés és az ázsiai— 
g o t t afrikai tömb egész sor or-

Bár Dean Rusk, az F.gye- s zága ENSZ-képviselőjének 
sült Államok külügyminisz- a z amerikai delegátusra gva-
tere hétfőn tartott első saj- korolt nyomása még azt a 
tóértekezlctén kedvezően reményt kelti, hogy a tanács 
nyilatkozott a szovjet—ame- Uolnapi, vagy az azután kö-
rikai viszony alakulásának vetkcző ülésén elhangzó ja-
Iehetőségeiről, tárgyilagos vaslat a kongó haladó erők, 
sajtókommentarok rámutat- mindenekel6tt Lumumba és 
nak arra, hogy a Kennedu- legközvetlenebb munkatar-j 
kormány ilyen jellegű al- ingk a mcgoldásihoz ve-
lasnyilvanítását meg semmi- gcíö javaslatok mcgvalósitA-
féle konkrét tett sem követ- jába 3 bevonását lehető-' 
te. Az Humamte című pari- . ; 
zsi lap is többek között alá- v t e U 

húzza, hogy eddig minden Az Egyesült Államok kül-
kezdeminyezés Moszkvától politikai, és nemzetgazdasági 
eredt s a szovjet közvéle- helyzetének elemzése után 
mény most már tetteket is Kennedy — a változatosság 
vár Kennedy kormányától. kedvéért — az amerikai 

A kongói k é r d é s _ ál- egészségügyről festett nem 
talános megítélés szerint - fppen derülátó kepet Tobb 
az elsó alkalom arra, hogy kijelentése még saját kózvé-
az Egyesült Államok kormá- 1 eményét is elkepesztette. 
nya már annyiszor hangoz- egyebek között az, hogy -az 
tátott jószándékáról bizony- úl hatékony gyógyszerek 
ságot tegven. Ez annál in- és gyógyászati módszerek 
kább is időszerű lenne, mert- túlságosan gyakran elérhe-
ti iszen a jelenlegi, tragikus- tetlenek azok számára, akik-
nak mondható kongói hely- nek a legnagyobb szükségük 
zet —, amelyet csak súlyos- volna, rájuk-, továbbá, hogy 
bit a Lumumba állítólagos -túlságosan sokan nem kap-
meggyilkolásáról elterjedt, ják meg mindazt, amit az 
bizonyságot azonban nélkii- orvostudomány biztosíthatna 
töző hír — előidézője legfő- nekik«. Szólt az elnök a 65 
képpen éppen az Egyesült éven felüli amerikai éllam-
Allamok kormánya volt, mi- polgárok különösen súlyos 
vei az ENSZ kongói pojiti- helyzetéről is. Ezeknek az 
kája mindenekelőtt Washing- embereknek száma 16 millió 
ton támogatásával -alakult és jövedelmek kétszer olyan 
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Ugy tűnik, hogy a színfa- tási szükségletük viszont két-
lak mögött és előtt folyta- szer olyan magas, mint a la-

Zorin Hammarskjöldöt kérte fel 
Lumumba hollétének kivizsgálására 
Zorin, a Szovjetunió állandó ENSZ-képviselője febru- újságíróknak adott nyilatko-

ár 10-én levelet küldött Hammarskjöld ENSZ-főtitkárnak, zatában kijelentette, hogy 
amelyben hangsúlyozza: minél előbb ki kell vizsgálnia, 
igazak-e azok a híresztelések, amelyek szerint Patrice Lu-
mumba kongói miniszterelnököt megölték. 

— -A szovjet ENSZ-képviselet elvárja őntől, hogy 
késlekedés nélkül minden szükséges intézkedést megtesz 
Lumumba és társai sorsára vonatkozó valamennyi hírnek 
a kongói és ezen belül katangai ENSZ-szerveken keresztül 
történő ellenőrzésére. Elvárja továbbá, hogy a Biztonsági __ ....... .... 
Tanácsot haladéktalanul értesítsék e vizsgálat eredményé- j a p* * j e o p„id v i l lé- i túciósíto-
ről- — írja Zorin levelében. j a SZerint Lumumba menc-

Hammarskjöld közölte, hogy ennek megfelelő utasítá- külése sikerült és a törvé-
sokat adott Dayalnak, kongói külön megbízottjának. n y e s k o n g , i l . miniszterelnök 

mar szerencsésen meg is ér-
kezeit a börtönétől mintegy 

Továbbra is ellentétes hírek Lumumba sorsáról 6oo kilométerre levő Buka-
rába, Kivu tartomány fő-

A Katangába elhurcolt Lu- lomba Lumumba meggytlko- v á r o s a ba. A Borba tudósítá-
mumba miniszterelnök és a lásáról, és úgy látszik, hogy j a c z t a z értesülését péutc-
vele együtt bebörtönzött ve- az egész szökési hírrel csak k c n d é iutáij 5 órakor kapla 
zető kongói politikusok sor- elő akarják készíteni a vi- v o i n a megbízható forrásból, 
sáról még mindig egymásnak lág közvéleményét fiumumba A z A P a r a e r i k a j hirszolgá-
ellentmondó hírek érkeznek, halálára. Az Evening Stan- l a t Elisabethville-i tudósítu-
A TASZSZ az AFP francia dard című londoni lap ja s z e r i n t a törvényes kon-
hírügynökség tudósítása alap- ugyancsak TASZSZ-jelentés 
ján közölte, hogy a katangai szerint 

kormányának nincs hivatalos 
értesülése Lumumba meg-
gyilkolásáról. 

Újabb értesülése'? 
Lumumba megmeneküléséről 

A -Borba* című belgrádi 

gót miniszterelnököt éjjel-

már csaknem bizonyosra 1 5 c s e n d ó r 6 r i j* e- d e 

veszi, hogy a törvényes elmenekülése idején csak 2 
kongói miniszterelnök ha- őr teljesített szolgálatot cel-

»^Í^Y-r, , ... Iájánál. Lumumba társaival Az ENSZ kongói békéltető . . . . 
_ _ „ „ _ _ bizottságának egyik tagja e g g u t t le/ogto a két őrt, 

tatására nagy rendőri és Leopoldville-ben adott nyi- majd az őrség egy gépkocsi-
csendőri osztagokat moz- latkozatábaa kijelentette, jön elmenekült. 

-belügyminisztérium- szóvi-
vőjének péntek délután adott 
nyilatkozata szerint 

a katangai börtönből állí-
tólag megszökött Lumum-
ba, Mpolo és Okito felku-

gósítottak, 
sőt repülőgépeket is beve-
tettek. Az egyik gép pilótája 
mintegy 200 mérföldre Eli-
sabethvilletől északnyugatra 
látott volna egy olyan gép-
kocsit, amelyen Lumumbáék 

h o g y . . _ _ Más hírek szerint nem 
a Lumumba szökéséről . 
terjesztett hírek csak ko- rendőrségi gépkocsin, hanem 
holmányok és a miniszter- egy benzinszállltó tehergép-
clnököt valószínűleg már kocsin hagyta el az angolai 

A &Nevv'York-i ENSZ-körök- ^tártól minte^ 60 m é r ő d -
ben is kevés hitelt adnak a Te ^vo kajali helységét, ahol 

sző- társaival együtt egy farm-
épületben őrizték. 

Lumumba esetleges meggyilkolása 
a legsúlyosabb következményekkel járhat 

elmenekültek. 
Ezzel szemben ellenőrizhe- Katangából terjesztett 

tetlen hírek kerültek forga- kési híreknek 
Nyugati hírügynökségek 

egybehangzó jelentései sze-
rint a katangai szakadár 
kormány szombaton délbe:) 

Több hírügynökség egybe- ENSZ kongói akciója szem- közleményt adott ki, amely-
hangzó jelentése szerint Cey- pontjából, s kérik, hogy a , á l l í H q h o c v w kr -

lon, Ghana. Guinea, India, főtitkár tegyen meg mindent Den azt auuja' nogy J,u , 
Maii, Indonézia, Marokkó, az Lumumba sorsának tisztázá- re Lumumba fogságánálc 
Egyesült Arab Köztársaság, sára. Hammarskjöld a 10 or- színhelyétől megtalálták a 
Jugoszlávia és Líbia képvise- szág képviselőinek térésére miniszterelnöknek és két tár-
lói péntek este Hammar- a levelet köröztette a Biz-
skjöld főtitkárhoz intézett le- tonsági Tanács tagjai között. 
veinkben aggodalmukat fe- Az ENSZ székhelyén 
jezték kí Lumumba sorsa mi- egyébként tovább folynak a 
att. A levél aláírói hangsú- diplomáciai tárgyalások a 
lyozzák, hogy Lumumbának kongói helyzetről. Stevenson 
és társainak likvidálása a amerikai küldött Hammar- • 
legsúlyosabb következmé- skjöld főtitkárral tanácsko- rnumba és társat merre foly-
nyekkel járhat Kongó és az zott Az amerikai delegátus tolják útjukat.-

sának gépkocsiját. 
A közlemény szerint -a 

megtalált gépkocsi közelében 
pyomokat nem találtak, Üy-
módon nem tudják, hogy Lu-

II felsőoktatási reform 
és a jogászképzés problémái 

— « • » * » » • • » » » • • • « » • ' M I I W I I M 

Sxertf a z orszúgban ankétokon, 
a legnagyobb nyilvános-

ság előtt vitatják meg azokat az elve-
ket, amelyekre a jövő korszerű isko-
latípusát kívánjuk felépíteni. Az 
Irányelvek általános megvitatásán túl 
egyetemeinken most már egyre in-
kább a felsőoktatásban szükséges vál-
toztatások gyakorlati kérdései kerülnek 
előtérbe. Figyelembe kell azonban 
venni, hogy a jogi Icarokon az ötéves 
képzésnek megfelelő olyan új tanterv 
lép éppen most, fokozatosan életbe, 
amely a megelőző reformokból le-
szűrhető tanulságokra építve, jegy 
egész sor intézkedést tartalmaz a jogi 
felsőoktatás gyakorlatibbá tétele ér-
dekében. Azt is nagy jelentőségűnek 
kell tartanunk, hogy az edjdigi két-
szakos képzéssel szemben az 1957/58-
as tanévtől megindított egységes jo-
gászképzés sokkal nagyobb gondot 
fordít a gyakorlati foglalkozásokra, 
melyeknek tartalmi kitöltése — e re-
form fokozatos életbeléptetése követ-
keztében — mai konkrét feladatunkat 
js képezi. 
! Ez a tanterv azonban egynémely 
vonatkozásban jól átgondolt korrek-
ciókra szorul, éppen azon a pontokon, 
amelyeket a Irányelvekből is kiol-
vashatunk. 
\ Abban mindenki megegyezik, hogy 
a jogi felsőoktatásnak a gyakorlatib-
bá való lételét az eddiginél szélesebb-
re kell tárni és egyetértés van abban 

7 " nV. i s , hogy kevég az az idő, amit eddig 
alacsony, egeszségugyt ella-|a s z a k m a i gyakorlatokra fordítottunk. 

tett tárgyalásai és megbe- kósság többi rísíéé. S 
szclé-ei után — amelyek egy közülük -sokan nem is gop-iS°u TJt^L? 
állítólagos új amerikai állás- aolhatnak a szüksége, keze-*™"* 3 nev<do h31^13 ls' 
pont kialakítását célozzák — jésre-. 
az Egyesült Államok kormá-
nyának magatartása a kon- Kennedy meglepő és meg-
gó! kérdésben pozUív váltó- döbbentő bejelentései a • 
zást jelent Kérdés azonban, helyzet megváltoztatásánaklenül szuksegesnek tartjuk, hogy ez a 
hogy a kido'"ozan<Jó ú.i ame- semmiféle szándékát sem {szakmai gyakorlat a jogászképzésnek 
i'k.-i álV'snontban a realitá- tükrözik. Az ugyanis, hogyUz. eddiginél sokkal szervesebb részét 
iok vagy legalabbis azok fő az elnök lényegében a tár-'alkossa. Ennek érdekében is, most az 

Ha a fokozatosan életbelépő reformot 
sikerül megvalósítani, akkor okta'ár.unk 

a fizikai 
s azokra 

az előnyökre, amelyek a hallgatók-
nak társadalmunk vezető psztályával, 
a munkásosztállyal való tartós koo-

afcsolatáből születhetnek. Azt ls feltét-

egyes jogi karokat az a kérdés foglal-
koztatja elsősorban, hogy az öt év 
adta kereteket hogyan lehet a leg-
jobban felhasználni a gyakorlati kép-
zésre. 

A jogászképzés céljának nem a 
legkülönbözőbb területek felületes 
megismerésének kell lennie, hanem 
inkább viszonylag nem nagyszámú 
munkahelyen tényleges gyakorlati 
munka végzésének. 

F/OV lat'tik H O G Y ^ ^ I G Y ÉR" 
ugy iái, ük, e] a haUgatók 

gyakorlati munkára való készségének 
kifejlődése. Ezzel az elv vej összhang-
ban az ötödik évben a 9 hónapos 
gyakorlati képzést eme elképzelés sze-
rint 4, egyenként 9 hetes időszakra 
kellene felosztani, amiszerint egy-egy 
hallgató így összesen négy munkahe-
lyen folytathatna gyakorlatot. Az 
adott időszak első hetében a kérdéses 
munkahely általános megismerésére 
kerülne sor, a következő 8 héten át 
viszont a hallgató érdemi munkát 
végezne. 

A gyakorlati képzés négy kategó-
riája ezen elképzelés szerint a követ-
kezőképpen lenne kialakítható: 

a) államigazgatási jogi gyakorlat, 
kizárólag a helyi tanácsoknál; 

b) büntetőjogi és büntető eljárási 
jogi gyakorlat a hallgatók egy cso-
portja által a bíróságon, a másik cso-
portja által az ügyészségen; 

c) polgári jogi és polgári eljárási 
jogi gyakorlat részben a bílóságon, 
részben az ügyészség polgári felügye-
leti csoportjánál; (azok a hallgatók, 
akik a büntető jogi és büntető eljá-
rásjogi gyakorlatukat a bíróságon 
folytatják az ügyészségre kerülnének 
és viszont). 

d) egyéb tárgyak körébe tartozó 
gyakorlat vagylagosan vállalatnál, 
egyeztető bizottságnál, döntőbizott-
ságnál, termelőszövetkezeti tanács-
nál stb. 

Ami az eddigi nyári termelési gya-

korlatokat illeti ezek ugyan jó kez-
deményezéseknek tekinthetők, azon-
ban a rövjd időtartam miatt nem bon-
takozhatott ki a gyakorlat megisme-
résének elengedhetetlenül szükséges 
alapja sem. Az is hiba, hogy e ter-
melési gyakorlatokat lezáró dolgoza-
tok követelményeit Illetően, ma sincs 
egységes álláspont. 

TRhh nfdnlrtíl ta0""'4 íe5 sz i oou Oiavtrai a kfvánalorn i£> 

hogy a jogi szakdolgozatok témáit is 
a gyakorlati problémák köréből je-
löljék ki a tanszékek, s ugyanakkor 
az eddigjnél sokkal magasabb méi -
cet állítsanak ezek elbírálásakor. A 
külfüldj szocialista tapasztalatok is 
aláíárnaszjtják e követelmény szük-
ségszerűségét. A szakdolgozatok szín-
vonalának emelése érd' kében ezé t 
helyesnek tartanék annak bízottság 
előtti kötelező megvédését, és ho;:y 
ezekben a dobozotokban kifejezésre 
jussanak a hallgatók sz-kmai gyakor-
laton szerzett ismeretei is. 

Ami az egyetemre való felvéte-
lek kérdését illeti, a magunk részérói 
megfontolandónak tartiuk a magyar 
irodalom tantárgyának felvételi 
tárgyként való szerepeltetését a joyi 
karokon és a történelem mellett sok-
kal helyesebbnek tartanók, l a pl. 
földrajzi, elsősorban gazd'sóg-'öld-
rajzi ismereteket követelnénk meg a 
felvételi vizsgákon. 

Helyesnek látszik, hoev az eeve'emi 
hallgatók tanulmányaik le'e'ezére 
után 1—2 évi kötelező s'.-km'i gya-
korlaton vegyenek részt, fizetéses ál-
lásban. aminek ir'e'ét csekken'eni le-
bet azoknál a hallgatóknál, a' :k fel-
vételüket megöl 'zöm már bizonyos 
időt munkában töltöttek. 

Mindehhez "W-'telrknak ma-
guknek is erősíte-

niük kell a kapcsolatukat a gyakor-
lati élettel, elsősorban a jogi fr'ada-
toka* ellátó állami szervekkel. E té-
ren örvend 'es tényként áll p'thrtó 
meg. hogy állami szerveink örömmel 
veszik azt a sogít ég?t, amelyet a jogi 
felsőoktatás dolgozói nyújtottak • és 
nyújtanak a gyakorlati éleinek. Gon-
dolunk itt elsősorban a kodifikációs 
munkálatokra, de úgy hisszük, hogy 
mipt'r-t tovább lehetne fejleszteni a 
jogi élet más területein is. Vélemé-


