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Nyugalom és rend kell,
elég volt a vérontásbó!

Három napon át vér folyt Buda-'
pest utcáin. Legyen vége, legyen
rend, nyugalom, béke. Valósulion
meg az, amiért oly sokan meghal-;
tak, amit a magyar nép java akar:
Magyarország legyen független,
demokratikus ország, amely a ma-
ga magyar útján halad a szocializ-
mus felé.

Beszélni fogunt még, mert be-
szélnünk kell még az okokról,
amelyek a felkelést kiváltották.
Beszélni fogunk a nyomasztó fele-
lősségről, amely egy népünktől el-
idegenedett, gonosz, a párttal
nem azonosítható vezető klikket
terhel s beszélni fogunk e klikk
politikájának hibáiról, bűneiről és
vakságáról. Beszélni fogunk arról,
hogy a felkelésben nemcsak azok
vettek részt, akiket az ország hely-
zete felett érzett elkeseredés
vitt a fegyveres harc útjára,
hanem valóban ellenforradalmi
erők és más rossz elemek is.
S beszélnünk kell majd arról,
hogy e harc tüze, ha nem is volt
salakmentes, mégis elég erős volt

ahhoz, hogy fejlődésünk sok gát-
ját elégesse.

Ma még másról kell beszélnünk.
Nagy Imre miniszterelnöksége,
Gerő Ernő leváltása, Nagy Imre
és Kádár János első nyilatkozatai,
a kormány várható átalakítása, azt
mutatják, hogy végre elkezdtük a
helyes intézkedéseket. De még so-
kat, nagyon sokat kell cseleked-
nünk, hogy elmondhassuk: a gya-
korlatban is megvalósulnak ifjú-
ságunk, dolgozó népünk nemzeti és
demokratikus követelései, s hogy
hozzáláthassunk égető gazdasági,
anyagi problémáink megoldásához,
a népjólét emeléséhez. Ma még
arról kell beszélnünk s bár volna
erőnk olyan meggyőződéssel és
hévvel mondanunk, amilyennel
érezzük: mindehhez nyugalom és
rend kell,

Nyugalom és rend kell, hogy
egyetlen élet se vesszen el többé,
hogy újra megtalálják egymást a
szülők és a gyermekek, a házas-
társak és a szerelmesek, hogy be-
gyógyíthassuk a sebeket, megvi-

gasztalhassuk a gyászolókat. Nyu-
galom és rend kell, hogy újra
megindulhasson a munka, hogy
biztosíthassuk Budapest élelmi-
szerellátását, rendbehozhassuk fő-
városunkat Nyugalom és rend
kell, hogy Budapestről kivonják
a szovjet csapatokat, hazahívják
a magyarországi szovjet haderőt,
s igazságosan rendezzék a ma-
gyar—szovjet viszonyt. Nyugalom
és rend kell, mert amnesztia kell.
Nyugalom és rend kell, hogy a
kormány és a nép alkotó, hazafias
programot dolgozhasson ki és
hajthasson végre.

Bölcs politika és megbízható
karhatalom, a demokratikus töme-
gek józan követeléseinek teljesí-
tése és teljes határozottság a rend-
bontókkal, lövöldözőkkel szemben
— minderre szükség van ahhoz,
hogy a nyugalmat és a rendet biz-
tosítsuk. Ez a történelmi pillanat
parancsa; erre fogjon össze a párt,
a kormány és minden becsületes
magyar hazafi.

Nagy Imre
a Minisztertanács elnöke,

Kádár János
a párt első titkára

A Magyar Dolgozók Pártja Köz- j
ponti Vezetősége újjáválasztotta a
Politikai Bizottságot és a Központi
Vezetőség titkárságát.

A Központi Vezetőségbe válasz-
totta Donáth Ferenc, Losonczy Gé-
za, Lukács György, Münriich Fe-
renc és Nagy Imre elvtársakat. A
Politikai Bizottság új tagjai Kál-
lai Gyula, Nagy Imre, Szántó Zol-
tán elvtársak, a Politikai Bizottság
új póttagja Losonczy Géza elvtárs.

Első titkárnak megválasztották
Kádár János elvtársat. A Központi
Vezetőség titkárai Kádár János,
Donáth Ferenc és Kállai Gyula
elvtársak.

A Központi Vezetőség javaslatá-
ra a Népköztársaság Elnöki Taná-i
csa Nagy Imre elvtársat megvá-
lasztotta a Minisztertanács elnöké-*
nek és Hegedűs András elvtársai a
Minisztertanács első elnökhelyet-
tesének.

A Magyar Dolgozók Pártja Köz-
ponti Vezetőségének 1956. október
24-én éjjel tartott ülésén leváltot-

. ták a Politikai Bizottság több
j olyan tagját, akik elvesztették a
i párttagság és a dolgozó tömegek
| bizalmát Helyükbe tapasztalt ve-
zetőket, a magyar, munkásmozga-
lom olyan kipróbált harcosait vá-
lasztották meg, akik a múltban
erőteljesen harcoltak egy hibás és
bűnös politika ellen, olyan elvtár-
sakat, akiket hazafias és igaz kom-
munista meggyőződésük hirdeté-

séért rágalmazással, félreállitássalf
bőt többüket börtönnel sújtott a
Rákosi-féle önkény.

Ezek az elvtársak: Nagy Imre,
Szántó Zoltán, Köböl József, Lo-
sonczy Géza (póttag).

Az új Politikai Bizottság váltot-
ta le Gerő Ernőt és választotta
meg a Központi Vezetőség első •
titkárává Kádár Jánost. Ezzel a
döntésével a Politikai Bizottság

I megmutatta, hogy végérvényesen
szakított az elmúlt évek bénító po-

I litikai előítéleteivel.

IMRE?

a magyar nép nemzeti és demokratikus követelései
Tárgyalásokat kezdünk a magyarországi szovjet haderő visszavonásáról

Nagy Imre, a Minisrtertanécs elnöke, a következő-
ket mondotta rádióbeszédében: ,

Masyarorszaa dolgozó népei Az elmúlt' naook so-
rán hazánk tragikus eseményeket élt át. Kisszámú ellen-

* forradalmár felbujtó népköztársaságunk rendje ellen
fegyveres támadást indított, amelyet Budapest dolgozói-
nak egy része az ország helyzete felett érzett elkesere-
dés következtében támogat. Ezt az elkeseredést okozták
a múlt súlyos politikai, gazdasági hibái, amelyek helyre-
hozását az ország helyzete és a nép általános óhaja fel-
tétlenül megkövetelte. A párt új vezetősége és az új ve-
zetés alatt álló kormány él van szánva arra, hogy a tra-
gikus események tanulságait a legmesszebbmenőén le-
vonja. A rend helyreállta után rövidesen összeül az or-
szággyűlés. Ezen az országgyűlésen mindenre kiterjedő
és megalapozott reformprogramot fogok benyújtani,
amely felöleli nemzeti életünk összes fontos kérdéseit. E
program megvalósítása megköveteli a kormánynak, a
megújuló Hazafias Népfront, s a legszélesebb demokrati-
kus nemzeti erők Összefogásán alapuló átalakítását. Eprbg-
rant megvalósításául elengedhetetlenül szükséges a harc

azonnali beszüntetése, a rend és nyugalom helyreállítása
és a termelés folyamatossága.

Felhívom az ország dolgozó népét, minden igaz haza-
fit, hogy ezt minden erővel segítse elő. Mint a Miniszter-
tanács elnöke bejelentem, hogy a magyar kormány tárgya.
lásokat kezdeményez a Magyar Népköztársaság és a
Szovjetunió közötti kapcsolatokról, többek között a Ma-
gyarországon állomásozó szovjet haderő visszavonásáról,
a magyar—szovjet barátságról, a proletármternacionaíiz-
mus, valamint a kommunista pártok és a szocialista or-
szágok közötti egyenjogúság és a nemzeti függetlenség
alapján. Meggyőződésem, hogy az ezen az alapon felépülő
magyar—3zovjet viszony szilárd alapja lesz népeink
őszinte, igaz barátságánál:, nemzeti fejlődésünknek és
szocialista jövőnknek. Azoknak a szovjet csapatoknak a
visszarendelése, amelyeknek a harcokba való beavatko-
zását szocialista rendünk létérdeke tette szükségessé, a
béke és a rend helyreállításával haladéktalanul meg fog
történni.

Mindazokkal szemben, akik nem népi demokratikus

rendünk megdöntése szándékával fogtak fegyvert, a bar*
cot haladéktalanul beszüntetik, fegyverüket beszolgáltat-
ják, mindazokkal az iíjakkal, munkásokkal, honvédségi
személyekkel szemben, akik ezt teszik, a kormány a kién-
gesztelődés és a megbékélés szellemében messzemenően
nagylelkűséget fog tanúsítani, velük szemben nem alkal-
mazzuk a statáriális eljárást. Ugyanakkor a békét és ren-
det óhajtó dolgozó nép érdekében, népi demokratikus ál-
lamrendünk védelmében a törvény szigorát fogjuk alkal-
mazni azok ellen, akik továbbra is fegyverrel támadnak,
felbu.itanak és fosztogatnak. Különös gonddal óvom dol-
gozó népünket a felelőtlen zavart keltőktől, a rsmhírter- .
jesztöktől, akiknek káros munkája a béke és nyugalom
helyreállításának egyik legfőbb akadálya.

Mélységes fájdalommal tölt el e tragikus napok során
áldozatul esett ártatlan dolgozó emberek minden csöpp ,
kiontott vére. Legyen vége 3 tragikus harcoknak és a
hiábavaló vérontásnak. Magyarok, barátaim, elvtársaim!
Induljunk meg hát a párt vezetésével a népünk íobb,
szebb szocialista jövőjét építő békés alkotómunka új
útján.

KÁDÁR JÁNOS:

Legyen rend, béke, munka!
igazságosan megoldjuk a magyar-szovjet viszony kérdéseit

-Kádár János, a Magyar Dolgozók Pártja Központi
Vezetőségének első titkára a következő beszédet mon-
dotta a Rádióban: • • .-

Magyar dolgozók! Kedves elvtársak! Pártunk Poli-
tikai Bizottsága nehéz és súlyos helyzetben bízott meg
a Központ! Vezetőség első titkári tisztével. Sok idő a

• beszédre ma nincs. Ezért egész röviden kívánok szólni
néhány kérdésről. A súlyos helyzetnek, amelybe kerül-
tünk, az a jellemzője, hogy különböző elemek keverednek
benne. Ifjúságunk egy része békésnek indult és a rész-
Vevők nagy többségének céljaiban becsületes felvonulása
néhány óra múltán a bekapcsolódott népellenes ellenfor-
radalmi elemek szándékai szerint a népi demokrácia ál-
lamhatalma ellen irányuló fegyveres támadássá fajult.

Ebben a súlyos helyzetben kellett döntenünk.
Pártunk vezetősége teljes egységben állást foglalt

amellett, hogy a Népköztársaságunk államhatalma ellen
irányuló fegyveres támadást mindén tehetséges eszközzel
vissza kell yernL A dolgozó nép, a munkásosztály, • part
népköztársaságunkban megtestesült hatalma számaikra

szent és szent kell, hogy legyen mindenki számára, aki
nem kívánja vissza népünk nyakára a régi igát, a tőké-
sek, a bankárok, a nsgybirtokosok uralmát. Ez a fegyve-
res támadás vérontást, pusztítást és súlyos anyagi káro-
kat okozott és fog okozni mindaddig, amíg egész dolgozó
népünk segítségével teljesen" végét nem vetjük. Mivel
mindenki számára látható módon a rend, a békés építő-
munka feltételeinek azonnali helyreállítása ebben az órá-
ban a1 legfőbb érdek, pártunk Központi Vezetősége
az egész néphez, különösen fővárosunk népéhez fordult
támogatását kérve e feladat megoldásához. E feladat mef
oldásában elsősorban pártunk egész tagságának és a mur
kasosztálynak egységes, határozott állásfoglalása a *
erőd. Minden munkás, paraszt éa értelmiségi dolgo7
mindén becsületes hazafi közös és egyetértő fellépéséi
bízva, kérem az ifjúságot is, hogy vonja meg támogatár
a rend megboütóitól és bízzon abban, hogy javaslataik
a part vezetősége az egész nép érdekeivel összhangba
megvizsgálja és meg fogja-oldani. Ezentúl legyenek tuda-
tában az elvtársak, mennyire íontos, hogy minden kom-

munista, az egész munkásosztály megingathatatlan egy*
ségben cselekedjék e nehéz órában.

A párt vezetését az az eltökélt szándék hatja át;
hogy a rend mielőbbi helyreállítása után kerülgetés nél-
kül nyíltan szembenézzen mindazokkal az égető kérdé-
sekkel, amelyek megoldása halaszthatatlanná vált. Mind-
ezeket a feladatokat a párt állami és társadalmi életünk
demokratizmusának eJmélyíiése útján a reális lehetősé-
gek figyelembevételével és késlekedés nélkül akarjuk

Elvtársaki A párt Központi Vezetősége javasolja a
"inánynak, hogy a rend helyreállta után a Szovjetunió

Magyarország közötti teljes egyenjogúság, baráti
vüttműkodés és az internacionalizmus szellemében
'ytasson tárgyalásokat a szovjet kormánnyal a két szo-
•lista ország közötti kérdések mindkét fél számára mél-
iyos és igazságos rendezéséért.

Munkások, kommunista elvtársak, legyetek állhata-
tosak és szilárdak. Védjetek meg a népi hatalom rend-
jét, szocialista államunkat, a dolgozó nép jövőjét!



a Jugoszláv Kommnnistfák Szövetsége
Központi Bizottsága képviselői

és a Magyar Dolgozok Pártja Központi Vezetősége
képviselői közötti megbeszélésekről

A Magyar Dolgozók Pártja Köz-
ponti Vezetősége küldöttsége a Ju-
goszláv Kommunisták Szövetsége
Közponl! Bizottságának meghívásá-
ra október lfi-tfll október ZZ-ig Ju-
goszláviába-n tartózkodott,

A barátság, őszinteség és kölcsönös
megértés szellemében folytatott meg-
beszéléseken a JugoszUv Kommu-
nisták Szövets^ee képviselői és a Ma-
gyar Dolgozók Parija I;épvinelői lüb-
bek Wozt.it i következőkben állapod-
tak meg:

;A két párt képviselői egyetértettek
abban, hogy feltétlenül szükiégei az
együttműködés íejl««ztóse a Jugo-
szláv Kommunisták Szövetsége és a
Magyar Dolgozók Partja kímJtí, mint
olyan vezető pártok kOzfttt, amelyek
szomszédos országokban harcolnak
a marxizmus—leninismus elvei sze-
rint épülő szociílista társadalomért.
Ex nz együttműködés elősegíti a Ju-
gosxlav Szövetségi Népköztársaság ós
a Magyar Píénklktársasag közötti
kflppsfilatok fejlődését, a népeink kö-
zötti barátság erősítését, a vitápbékc
mcgttzllár(Utasai, az emberi haladás
íiiryét.

A két párt kftaJJtti egyűttmiíkoclífl-
nek a toljei blgalnm, Őszinteség,
esysniogysái, nnkéntrsBt'g, m egy-
más iigyeilie való be nem ftva.tk07.tU.
HT, elvi szempontokból kiinduló, és ft
Szocialista \ fejlődés érdekelt szem

előtt tartó, építő s az elvtársias bírá-
lat szabadságát magában foglaló esz-
mecsere alapján kell fejlődnie. Ezen.
elvek következetes alkalmazása lehe-
tetlenné teixi; hogr meiitmétlödj*-
nek a múlt hibái, amelyek a munkás-
mozgalomnak súlyos kárt okoztak.

A JUffOitlav Kommunisták Szövet-
sége és a. Magyar Dolgozók Pártja
képviselői megállapodtak abban,
hogy a gyakorlatban *í együitműkö-
dés iiemélres érintkezel, eszmecsere,
kiadványok cieréje, kölcsönös kül-
dotUegek, pártmunkások találkozása,
és minden mii, az együttműködés fo-
lyamán jelentkező és hasznosnak
mutáljon} formában valósuljon meg.

Hangiul ywtak a ntéleaebb vélemény-
csere szliküéfffliségct, ni állami és
társadalmi tevékenység terén szer-
zett tapasztalatok tanulmányozásá-
nak fontonágát. A iiocialiitu fejlő-
dés során szerzett gazdag tapaiztala-
tnk kicserélése, valamint szabad, ön-
kéntes, minden kénysserfAI mentes
felhasználása értékéé legHaágct nyújt
- • ••'* a§ ügyének af egyei or-

! Unl • meffelelö iierrek egyfUtmd-
j ködeiét, kuUtiUtten giidaalgl él kal-
! turális téren, mivel e tekintetben
széles lehetőségeink vannak, melyek

; feltárul éf hsimof ítáia ciak M
utóbbi időben kezdődött meg. Az a

1 tény, hogy itomazédos ersiágainkat
hagyományos gaedaaigt érdekek fű-
zik össze, éi hogy mindkét orizlgban
teljes erővel folyik a szocialista épí-

1 lés, kedvex6 körülményeket teremt
gazdasági ktPCioUUínk további ki-
szélesítéséhez, különösen m Ipar, a
mezögazdasí?, az áruforgalom és A
közlekedés terén. E célból elő kell

, mozdítani a megfelelő nervek él 1M-
j tületek együttműködését, az Hinti

Rendet, fegyelmet
a nép érdekeben

Már r írom nap óta tart 1 tfvi- -elekéi, fgáz sj w * Í a repít 1 ha-
ros utcáin • tragikus fegyvere* zajéi szerető magyar ember fú i*é-
összcutkoíés A D°tor es béTtía vei. Ht^varozzák ti eirmenwlíet,
tüntetéssel harcoló*, az ország, nyugtassák meg ax ímaereketwA
gondját viselő fiatalok jogos köve-. felnőtt.ember íelelösaegével moríd-
telése teljesült. A párt"éléről eltá-í }ák meg a ftafaloknáfcr amit Jogo
volítotMk a nép bizalmát veretett1 san kértetek, kivívtátok.

A Jugoszláv Kfltnimintat&k Síflvpt-
SÍBÍ én 8 Mfffys"" Dolgosok PártJ*
képviseli! különül figyelmet Mentei-
tek a két ormg közötti viszony fej.
lesatéiét érintő kérőieknek. Egyet-
értettek abban, hogy elő kell motdí-

egyezmények megköti lét, amelyek
megfelelnek mindkét fél cidekeinek.
A kit párt MpvlselN s^ultarálls
efyüttmükHdéi tlSmoxdf tálának ér-
dekében hanfiúlyoBták kuUurélii
egyézménr megkötésének síükaéjet-
•<gat ll.

A Magyar Dolgopdk Pártja Ku-
pont! Vezetőiére meghívást intetett

í a Jugoszláv Kommunisták Siövet-
' ü*ge Kíizponti BlfottsSgáhafc. hogy a
I JngHiUv Kominuntstftk ixttv«tiegé-
í nek drleaicioja terven Utogatáit
Magyarorszádon. A Jugoszláv Rom-
mynlsták svövettegjnek KSieantl
Bliottf A» rel a nwffhíváit ellocaáU,

23*án déliitán tették
feözzé a magyar—jugoszláv párt-
közi tárgyalásokról kiadott közle-
rnónyt. E^t a történelmileg fontos
okmányt a SzaBad Nép október
24-i fámának kellett volna közöl-
nie. Az ismert körülmények:
miatt azonban ez minderidig
nem történhetett meg. Mindez
Szonban egyáltalán nem jelenü.
hogy az okmány nem lépett
volna életbe. Október 23-a óta
ez a közlemény szabályozza a
magyar—rjugoszláv pártközi kap-
csolatokat. Határkő ez az okmány
a magyar—jugoszláv kapcsolatok
történetében. Olyan határkő,
amely lezár egy hosszabb idősza-
kot, amelynek folyamán lépésről
•lépésre sikerült helyreállítani az
1948-ban oly tragikus módon meg-
szakadt magyar-wjufíQszláv barit!
kapcsolatokat,

A belgrédi okmány mindörökre
Üezárta azt a korszakot, amelyre
iminden magyar kommunista, min-
den, becsületes magyar ember
ínélységes fájdalommal és szomo-
rúsággal emlékezhet viasza. Azt a
korszakot, amikor a marxizmus—
len in izmust alkotóan alkalmazó
jugoszláv kommunistákat és a

építő hős jqgo-

| szláv népet igaztalanul, pro-
i vokációs vádakkal és ragal-
| makkal illették, s a magyar
! kommunistákat szembeállították a

jugoszláv elvtérsakkal. A teljes bi-
zalom, az Őszinteség, az egyenjojjú-
ság, az Önkéntesség, az egymás
ügyeibe való be nem avatkozás, az
elvi szempontokból kiinduló és a
szocialista fejlődés érdekeit szem
előtt tartó épftö, s az elvtársias bí-
rálat szabadságit magában foglaló
eszmecsere ->-* ezek azok az elvek,
amelyeket a magyar—jugoszláv
közlemény a két párt közötti
együttműködés fejlesztésének
alapjaként meghatároz.

Hogy idáig eljutottunk, s ma el-
mondhatjuk, hogy a magyar—ju-
goszláv pártközi kapcsolatokat si*
került helyreállítani, nagy sze-
repe volt a tavalyi belgrádi
szovjet—jugoszláv tárgyalások,
s az idárt -Tito alvtars mosak-

! vai utazása alkalmából meg-
született okmányoknak. Ezek a
megegyezések megnyitották az
utat ahhoí, hogy a népi demokra-
tikus országok testvérpárt] ai 61 I
Jugoszláv Kommunisták fisövptié*
pe között létrejöjjön az együttmű-
ködés.

Belgrádban a magyar és g jugo-

n U v párt
efymá&Hl- Tekintv* azonban, hosy
mindkét orizádban a kommunii-
ták az ország vezetői, természete'
sen szőnyegre kerültek az állam-
közi viszony további fejlesztésé-
nek kérdései ia. Itt is teljes volt
az egyetértés. Megegyezés jött lét*
re a gazdasági és kulturális kap-
csolatok fejlesztésének szükséges-
Gégében.

A belgrádi közlemény arrél U
tudósít, hogy az MDP Kögponti
Vezetősége meghívta magyaror-
szági .látogatásra a Jugonliv
Kommunisták Szövetségének dele-
gációját. A JKSZ Központi Bizott-
sága «fft a meghiváat elfogadta-
flízváiit mondhatjulr; eljövendfl lá-
íogalásuk kétségtelenül hozzájárul
majd a jugonzláv í« magyar kom-
muntatok, valamint u or«ság£tink
közötti együttműködés elmélyítésé-
hez. Az er*üág moitAni nehéa
helyzetében a magyar kommunis-
tákat, munkásosztályunkat és
égess dolgoEÓ népünket megnyug-
vással tölti el &z a tudat, hogy a
Jugoszláv KommuniitAk Stövetié-

gosxUviával »ikwÜH » baráti
minden vonalon

Geró Ernőt, A kormány veieté-
sét a nép követelésére a szek-
tás hibák és vétkek ellen szün-
téltntU hatcoW Nagy Imre, » ma-;

gytr valósáff kitűnfi ismerAjei'
vette át. Vezetésével éjekben
az órákban: alakul m^g »z űj, nem-
safi kormány. Programja tüggstr-
len, szocializmust ípitö Magyar-
ország, társadalmi és gazdasági
életünk demokratlzáláw, nemzeti
erők hazafias összefogáia, növekvő
népjólét. A közeli napokban össze-
ül a nemzetgyűlés, hogy a magyar
nép életében óriási JelentSségü
változásokat alkotmányos úton Is
szentesíthesse. Mindehhez rendre,
fegyelemre, nyugalomra van azük-
ség. Rendre, nyugalomra, fegye-
lemre, aí alkotó munka, a dolgozó
nép érdekében- Rendet, fegyelmet,
a vérontás megszüntetését hőn
óhajtják Budapest dolgozói. Elég
volt a vérontásból. A tovibbl fegy-
veres harcnak aemmi értelme.
Minden jószándékú hazafinak moit
CMtk egy érdeke lehet: a rend meg>
teremtése, A főváros dolgozói,
apák és anyáit, öregek és gyerme-
kek azt kívánják, hogy a rend mi-
nél hamarább helyreálljon, ai élet
rendéi vérkeringése meginduljon,
Magyar katonák! Álljatok a rend'
csinálás élére. Bennetek bízik •
főváros népe. Ne engedjetek teret
a provokációnak, tisztítsátok meg
RZ utcákat a zavaróiban halaszó
rendbontóktól.

Ezekben a sorsdöntő órákban
nagy feladat vár a kommunistákra,
Menjenek ét beíveljenek ax embe-

,
A pépí^a inante teljMen 1^ fel-

ső vezetése van. Hogy mennyire
űj ez a pártvezíjtí5j-lirra elegendő
títifk v*hnyítí A' elrhortdani, hogy
mln.dhií'oín t^tkir, :Kádár János,
Don'dth Ferenc -és Kállai Gyula
évekig., fpgjya Vott>a Rákosi-féle
önkénynelt^ft'ícimB^TJált perek ál-
dozataiként íveket ültek börtön-
ben, ahonnan csak az utóbbi idők-
ben szabadultak. Ha vart, aki tud-
ja, hogy a régi útra nem m b a d
lépni, ők tudják. Magyarázzak
meg a kommuntitik, hegy min-
denkinek használ, csak a népnek
n«m használ, ha ezekkel a veze-
tőkkel Bzernbe akarják őket fordí-
tani, ha bWlmatlansagtrt akarnak
elhinteni ezekkel az alvtarnkkal
szemben.

Fiatalok! Nem'blmlrnatlansHera.
hanem közös munkára van esük-
Bég. Anyátok, apétok, testver
reitek a nyugalmat kíváníáls.
Nyugalmat, kenyeret, békességet;
Minden Igaz hazafinak egy ni ér-
deke, a munka meakezriéno, A
munka megkezdése az új nemzeti
kormányban, a gyárakban, &t i i-
kqlákban. Jólét, nagyobb kenyér
csak a munkából ered. Az elpuay*-
tulfr javak helyrsálHtáia, % terme-
lésből kiesett munka pótlása óriá-
si erSfeszítést kíván, a ha kémke-
dünk, a kár óráról órára nagyobb
lesz. Ne késlekedj eteV hát, tőle-
tek, harcokban kipróbált kommu-
nistáktól függ moit, hogy emberi
szavatok hatására minél hama-
rább helyreálljon a rend, a. fegye-
lem, BE alketó munka féltenie.

Az egyszerű emberek nevében
Nehéz az újságíró dolga, ha mag

akarja fogalmazni az egyszerű embe-
rek — * tüntetésben éa a védelem-
ben közvetlenül részt nern vevöjje _̂ 1-
ményílt. Mit élfek' '*t a "ÖfíiM
lírákban az aitSÓrtyok," akiknek férje,
gyermeke nem .tudott î ölsen haís-
tami, mit 4Mit«k a hérhéil beteged,
akik műtét után eajgó sebbel, fáj-
dalmak között hullották a puilcálc
KlWgáeit. az ágyúk tompa, és félel-
metes moraját? Mire gondoltak a
harcok környéké d

Ifnpcselsíokat
helyreállítani,

A borsodi dolgozók
entőségű kiáltványt adlak ki
Imre olvttkrs magáévá tette

a borsodiak
Htí'áoíf vezetésével bor-] A politikai kérdésekben a lífiteíje-T

&odi murikásküldöttség kereste fet\sebb mértékben, egyetértenek a Go~\
Nagy Imre miniszterelnököt. A bor- 1 m u l k a v e z e i t e léneveloraxétf politikai \

változásokkal, elítélik a magyar or- j
szággyűlés ̂ fejbólintójánosait", s kö- j
vételik, hogy legkésőbb január eisa-!
jéig vonják ki a szovjet csapatokat •

\odiak nagy jelentőségű ^kiáltványt
adtaik, ki, amely a többi között élesen
és határozottan elítéli azt a poKíi-

-'kát, amely súiyos válság szélére so-
dorta, az országot. A 'kiáltvány leszö-
gezi, hogy a borsodi dol-gazők szocia-
lizmust akarnak és csirájában elfoj-
tanak minden esetleges restaurációs
törekvést. 21 pontban sorolja fel kö-
veteléseiket. Követelik egyebek Jö

isukfwgas inté«k*dé;«W»i termtW**
re és ismét termelésre van esüksése,
£z legyen alaAiopban a kormányt tá-
mogató lépése a diósgyőrieknek,

Mihály és tártai bűnügyének-
nyilvános tárgyalását, a \kixlheresHe-
dclmi 'szerződések felülvizsgálását és

séget és támogatást feltétlenül meg-
kapja a diós gypr -miskolciaktól,
Borsod megye minden dolgozójától
Nagy Imre elvtárs továbbá 3rijei«n-
tette, hogy büezkék lehetünk arra,
hogy rendzavarásra és provokációra

Borsod megye és Miikolc dolgozói-1 Miftkolc és Boraod megyében riawske-
nek, hogy a követelések mindan ! rül-t sor. Azt kéri: biltoiítaík a mis-
pontjával egyetért és vállalja azok kolciak, bo-sodiak, hogy erre a jövő-

nyilvánosságra hozását, a tervgazda- ! végrehajtását. Még ma éjjel, vagy ben se kerüljön sor és kéri — mint
eddig is —, továbbra is
a rcnri«t ax üzemekben.

Magyarország területérőt

Nagy Imre elvtárs azt válaszolta

me$rangált hánlc előtt, látni a kJ-
lőtt siemű ablakokat, lógó vpEqtétw-
Itet, a feldöntött villammokut, ̂ u
égett autókat, eléff emlóKojni a tíf)f»
verek izürnyű Jtfjéra ahhas, hagy
ÍQSílmunfc l«íyen, müyen pölyoi
atiysíf károkat ii skoftott a tegyv*'
res harc.

Minden hazafi egyetért RZ i«y«-
tcmlitAfc reáiu követeléseivel. MÍB* I
ü«nk\ 8?ívböl óhajtja, hogy ha-1
zínhban következettet^ fejláp JQÜ !

a #zoeiiiUita demokratizmus, hegy «B
cirseáff vtfzatété^in aa agéix nép blr
zsltviát éWein vnetfik álljanak.
OEiinte örömöt váltott ki NSR? Imre
elvtárs minisiterttattki kin«vesiie,
Mindannyian akarjuk, hogy virágoz-

zon, fejlődjön és gyarapodjon ha-
zánk és minden polgára.

- De ex lenne az útja? A kórház*-
iiSS. megiöiip nfbftültek. a füstölgő
háüaki a leiyver*^ harc, a vérontás?
A foKowtotfr v4ros kedvezne an-
nak, hogy az új vezetés...alá került,
karmány. míh*mp«bb rfikezdje art a
munkát, aanit 'oly forrón áhítunk?

A irmnJíásoJt és mun^ás^sonyerte,
Itpák ég anyák, s m*r»8kak é» orvo-
solt, tanárok és tinítók — a f«gyv«*
rps harq és vírontii minden néma
iwmlélőja arra Rendel: nem. nem

nujfi 4$ fejlőit lyefekeK kellenek a
j^iéthM!. nem sebesültek i& gyáiso-
\ék, nem íel(?iggatptt uteík ég %z
üsflefeb «]áit lorbanilló crftberelc

k«n, képhaiflkban
ogyöntetű n kivánaég: legyen v^ga a
nttronsltl Álljon helyre a rmij!
T akar! t«uk «1 kÖ*ös#n a Mmo*
lut, fogjunk munkához Játw-
hassanak a tereUen * gs-spekek, ül-
heggeneK nyugodUK s,z iskolipaőban.
tsfntelhectien újra as esztergályos,
t#lj*n»k meg Aru^sl n liElatale, * a
lakájokból tünjAn ti a MorsniiU -iv
irámület.

S a nyugalom é$ »n4 fajaján ••sít*
sük a kormányt ifüzöa pwiranumje
végrehajtásához,

Erőfeszítések a főváros
élelmiszerellátására

terén mutatkozó súlyos hibák', holnap reggel új kormány alakul;
•kijavítását és a felelősök leváltását, \ Házaííaa Népfront-kormány. A kor-
•nemzeti fcincsüiTík, az vránércnek a mány személyi öeszetételénél a leg-
tnagyar nép érdélteinek megfelelő
felhasználását,

. Az életsxiiWonaUal 'kapcsolatos pon~
-toliban a borsodi dolgozók követelik
a kategória, alap-bérek emelését, a
burkolt áremelés megszüntetését, a
jiyugdíj'korhatár leszállítását, a nyug-

messzebbmenfien figyelembe veszi a
közvélemény kívánságát, követeié- i
sét és javaslatát, Nagy Imre elvtéra '
új kormanj'programjába a követelé-
seket bedolgozza és rövidesen az or-
E::ággytiléa elé is terjeszti. Nagy Im-
re elvtárs megmagyarázta, hogy a

_ . - - program egyes pontjait rövid időn
dijak, valamint a csaladipotlekok b e i ü l t ú l i s i e n e t teljesíteni.
felemelését, a gyermektelejiségi adó' , , , ,
eltörléséi a vZútl kedvezmények " " ^ e l v « « rámutatott, hosy
megadását, a lakásépítkezéseik }öko~
zásfd é&atkislakásévítés támogatását.
t.A mezőgazdaság szocialista útjával
egyetértünk" — mondják a továb-

dolgozók bizalma erőt ad munkájához
és a kö vetkezőket kéri a borsodiak-
tól: segítsék és támogassák a kor-
mányprogram végrehajtáöiában, amely

•riékben megfelel a követelé-„;akban de követetik, hogy az áí-i t e I J e s m <

szervezés a legteljesebb önkéntesség, j seiknek.
a parasztság érdekeivek és -nemzeti I Kéri, hogy indulion meg mielőbb
sajátosságainak szem előtt tartásával \ a termelő munka, meri a ko-mány-
törtév.jéte, 1-nak aa • élet&zííivonal emelcaében.

Grész hisef nyilatkozatit
A budapesti megdöijberHö eeemé-

nyeltkel kapcsolatban Grőie Jdiief
kaloceai érsek a püspöki kar ez id5
Gzerinti elnöke a következő nyilatko-
zatot tette: „A katolikus egyház Ál-
láspontja nyílt és világos. Elítéljük
az öldöklést és a pvszütáat. Híveink
ett tudják: ezért bizton remeiéin,
hogy híveink ilyen üzelmekhen nem
vesznek rétzt, hanem példát adnak a '
rend és nyugalom megőrzésire i$ :
hékéi miinkával igyekeznek biitotí- \
tani a magyar jövőt." j

Grtsz JAssef !
kalocsai érsek i

EMlt&rtíUcAn reggel hosszú sorok
álltak az élel-mfezerüzleteTí előtt. A
boltokba
ti

Az élelmiszeripari dolgosok
uannal munkába álltak. AE 1,
kerületben már ciütortekSn fái
hétker megKezdtek a kenyér

aruiítáiát.
Ai Illetékesek felhívják « véiárlóic

figyelmét, hojy
p«nteken a leitebb élelmJcikkít
eWreUthattílaf már nifyobb

mennyiében lehet vdiAralnl,
Zbldség- és gyümölcsféle a legtöbb

üzletben kapható, B a NagyvSiarte-
lttpre vidékről újabb szállitmányolc
érkezteit. A Nagyvásártelep dolgozol
csütörtökön reggel óta mind többen
állnak munkába.

Jelenleg ISO vagon cukor, 94 vagon
2tír, 180 vagon liszt van a kiskeres-
kedelmi hálózatban, ami elegendő, éi
ac utánpótlás íi bftíoiítva van, A
Nag3'váiártei«prB egütörtökön 120
vagon gyümölcs, éi zöldség érkezett,

ami ugyancsak kielégíti a szükség-
letet Burgonyából megfeleló kése-1

-tyUtyll- rtntelkezünk. Csütörtökön
3íO OOQ \it4r \ej érkezett Budapestre,
ebből 240 titio-nék a kiszállítása csft«
törtök délig megtörtént.

Nagyabb .
•Mmitx9n*áWtmánynknt

indítottak útnak a fővárosban
Smlnoh megyéből

Budapest hQzellátáienak megiegf*
lésére csütörtökön délelőtt nagyobb
élelmiszamállltmányt Indítottat üt,
ba Szolnok megyéből, A pékek rayiv
kaidejükel megkétarerezve, a heM
Igények kielégítése mellett 88 mázsa
kenyeret sütöttek a főváresiakriBLk. A
délelőtti órákig 20 vagon lertést é«
hat vagon rnarhát li küldtelt Buda*
pest köislláiásának biztoaítáiara.
[MTI)



GOMULKA:

Ideje, hogy rátérjünk a mindennapi munkára
Vanó 300000 hkcfa tömtggyüléten üdvixBtt* a LEMP új politikai bieoltoágót

A budapesti fiatalság nem vélei-
lenuí választotta Ikedci. tüntetésének
színhelyéül a B*m-«oöof «íő»í («•
reí. ^ iafftiíd&bt !*noi/eiori»áűí <K*
méniwfc: a pártíezetőség megüjho-
d4*a cs Go-miiiSco ílrtórs
*wí jwöwnfMaiéde mely hatást
korolt fiataljaiitítra — > n-emcmK
Hautljai-nikTa. A Gamulka-beitédbén
megtalálható a hwnünktt fojtogató
bajok lengyel 'képmása, tf* mtgtalál-
ható e problémák megoldása r«ó-lw út~
jándk mifffiWUfe is, A lengyei doh
goeAk egységes ktálláaa, siSkerts *tő-
rehaltuiÁta fellépésre buzdította

&yl t^vérevnSh asonhttn igen
•ofc í*fefflí«t!wt nálunk s#*retu*at*w&..
fenje voltafe. A mottani ve-rtöi mv«-
ká»ovW**ek, tüntetések ét em/éb
mttmaeduUU&k vésig megőrizték a
haroot, d« békét manifetstÁeiók J*í-
bgét. Iga?, nem íj ttíköítsJe olyan

nem egységesen a követelt változások
-re állt, 4 nem i

$ mumtowi httoiüo makaca huzavo-i éberek, I
í ö / l ! í

választott pártv««tóféset .
te, felhívta a jelariievfikei;

India fatvtslata
yisstálff tnegoidúsiíriBa

Vi-Ofilhi. október ti. i mondta, hogy
Aí Indiai kormány — mint aa AP j vegét KritnaJelenti — pzerdin hiv»talo»n §16-

t«r}MZtette » siuezl vifzélv megél
dására irányuló új tervét, amely a?
egyiptomi ctitorntiaotgatóiég és a
dalomat HauniWs Szüvtttége

Indiai Jsvulat
Menőn, tarc»nalkUIi

fc

o aaca éberek, Iwcolfinak a tocalzmme,
em*W fi* ííöfö/wla. ! 0 íeiw«l-«Ofjeí ttűvetgtíppfll, 5 népi;

óbfri napok varsói ^ hatalommal szemben dlíó *r&b ellen-, j
ícjoi tnár 0 dtonw«jifc«w'í, • Arról szólva, hogy a lengye

o a munitásságnak. az ti/ jxs j Egyesült Mur&flípái-t Központ! Bi
bizottság és a kormány m«I- 1 gottsáaénak VIII. telje* üWs$ iij k w

tottt ítoíídAriMídf <fs emtígét juíwe- Í Z Bkot nyit meg Lmgyclonúf twi
tdfe kijéjvtéare. Mi i» artvstebben fcö*1 szocialiEmua építésinek t ö L K é b

a MociaUmvutU A r indiai kormány sróvivöj* «1-

miniester Itgutóbb Kairóban, Lon-
donbanís az ENSZ-ben tett lítogatá.
•akor juttatta el u érdektltekh«j. A.
asóviv$ nem köíolte, lioay «í *r-
dafeelt qriEáeok vsiimelylkc tlfe-
gírtít.e *2 indisl tervet, (MTI)

y«t(íik volna mindvéoiff ett az utat.
Min4entMtrc a íá

amikor a párt ét ax orsxig új v#w-
íéie ráiép 0 helyes útra — miwtahfh
gyan mától Jpova a "ii lij vezetősé-
günk éi-rt <ltöMlíe mopeft — akítw a
t i b b i MbMtafeottb hdWi Úton flÚton,

GomuiKa elvtárs felhívta a dofcotó-
kat; scpítflíTifiJc 0 pdrínsfc Í Í a fror-
mártypek a népi UngVclorafáQ KQ>

han, fejlesszél* a tcrmclital Tátimé'
nyesBkészségQt, fokozzák a- inttnlKi*
termelékenységet, harcoljanak « PC
24fííií ellen, c&Qitkcntsék a termeiéi
anköUíégét, hüsmálják fel az Összis

[Ifogták a marékkel értekezletre rtpüté
algériai vezetéket

leti, mind nyuoah Irányban btT l i t l i s í b s m k e U f t t V 0ln« meskar-
d ó d n i 5 k a z algériai békét előkészítő
„„„vtói—tunUsí-a!géfl»Í mogbe-

fog

n francia Ic«J«rő romban 'ojlyul «°j«
ejtette az al(£i*l»l nemfetl r e l w
ballIM front vetcMIt nállitó re-

plllóeépet.
lehetőségeket az iö&l fa A mezÖQU* | AÍI £>i ilgéi-iai vezető leíartózfatása

tttMááivefclw, miftí a mi t£róW0*in.ic.1 a íeuMiifjwIWű efötti *•«*. oíwl Vauid
4 Uimiel Etnitr.il; MunJcílfldM; J00 900 M M M udl'PMlK « L£MP i.1

•iés íotcoídsdra, hopy így
minél jobban kielégitjék a szélit tQ-
•mesefe esyre növekvő MSilktépletelt-
Gomulka ehiárs felhívta sz egybe-

nditívüli feszültséget keltett Észak'
Afrikéban,

A* AsKocUted Pross tudósítója je-
lenti, hogy az ENSZ ázsiai—aíi'iliai

Bckíeai marokkói mimeet*r«l-
zetdán délelőtt Piridből Ha-

betba utazott, Elindulása elötf ktic^
letitette. ho^ 1 bi^alemmal vaió vi»s-
8«öíiés óldPSBtául eftek, s holyíct
komoly- A Fratici«Dr*íágííal fennál-
ló diplomáciai kapcsolatok
kításénak afihetoségérff vonak
fellett kérdéire így válaszol;
nem tehetetlen, tekintettől Sí «

w «omiilita rJvUr*

Htb
i aktótor 3$.
kdú S

Gemullta Kijelentette, hogy a p»K
tavibbra ia követkazeíeaeB a demok-
ratizálás útján halad.

PwkilMlf asro fofjuk
m — mondotta Gomulki

» roefüjulás éf a
esek esamcjét

elitittátes
ki. A iwvjűi

tett

ÁS

Un«yfllet»t D
toferil «it mondt*, hotfr Hru«
m v elvtárstól bictttittkot k»-
pott, hírsy » két onmás éi a két
p M viszonya a v in, plénum
Ír«iiyv«nM»l alapba IOK »I»lrol'

y t f i ó
van a népi

iömofc iwtott. SÍOHM
rámutatott _ _ _.

—*-~re. Gomulkt «lvtÁn . „
sztife — mondotta a mondott azért a bizalomért, amely-

szőnok —, hogy s titngytlo*$Mig i*-} ben a Mp',' á ' Lerigyel Egyesült
• StaVJetuniQ könti barátság s nép I Munfc&apán Vlfl, feljefl ülésén mer

véri barótiíp tssr, nem pedig
a párt tfi s hormánv hivtttalot mii*
Ilkájából eredő bariítág. f£ijen: fii'
jen-kiáltások és viharos taps.)

*— Biííttíítfwtífitfc $r-&k#t, Twsy
eMiétc $B tlvék tnim^ teljéMbb maftif-
tétre találnak, 4Mff<«* OM elvőkat
mind n mí páríun'fc, miná wáia a

Oomtiik* alvtáH felhívta » Jt-
lanlcvAket, utuftvák vtesn »

<» • acpalItBM fvók
j j

knéH#tót.

aét. ftmQly • két

* ncmMtkönf
mest#rk«di-

Uilvöri niv

Oomulka elvtárs befejezésül beje-
lentette, hoev felhívd** intéHKrií
Vsrió doieoroihcü éi u csó« oniwt-
h

cléi a ívülítwMibrti. elét
t«*rkbnl, elér A ^ i
1U K ideje. H
mlndennttni numkirn,
a tmtüom « fsliimerés

.. jkjödö _ . .. .
Fát, járjon közbe <j franeiiile
!«ídfíóa(flfa'! öt B^íiri i

által j

párt
Út«a

egyélíííínt WQFAin meg-
azokat s változásokat a

kormányban, ^melyeket Cyrsnkía..
wicz javasol!. A szejm visszahívta a
következő mlrtittter«Jnöl(helyettere-

A seej
erősített

Stefan Jedrychowski, a? utpbbi azon-
ban a tervhivatal «ln&fc« mar«l, JQI-
wiak Witold. Stanislaw Lapot és
Eugeniusz stawinslil Z«non Nowalí
9 mlnlsKtertanaM elnökének dió he-

EunktióJt helyett emtín mi-
l ö k h l t i

X LfMP Központi Bizomága
VIII. Uljts tíüiimk hutmiina

A M W KfiaiWrtt BivlMftbuk VI». MjM ülé** tlfOffUtU flo- it»
vonalit H katsnsaá«t he»H a párt J«l«rO««i peii- ! 8á

(lkai «• ««4AM<rl IXMM
A htttnmt > kjv«ko,o i

* UáMU *

vádlrvtali

„Be

órás áííaiános asíréjfc és
tü-ntetét kezdődött Algéria miatt.

líbiai .miniszterelnök feeddfB
fogadta a trjpoliííi francia követet
éi átnyújtotta n«ki a übim konniSny

tuniiít mii.lKter- tiltakozását az; alpériai nacioBaliit*
elnök líeddJ iajtüínekenlettSn ?e_mé- j vesttók le tartóst atá?a miatt.
Ryét íejezt» ki, hoay a francia kor. i Algériánalt a Jövőben itimáú i«átt>
mány íekintatt*! léig s közvélemény > helye leisz az Arab Liga politika, bi'
nagy tébbtt«#énck énijéra, tm ^HKH- ' zcttságának ülésein — jtlentétte ki
donfoeiátifl vt öt toslyot. gücfliípsá . kedden a Liga l a n p ^ ü i ^ n Favsi tí
eiííben « aigífíat Jiátoril mind ) « ' ! P'ht, a? ülésesik elnöke,

Megalakult i nemzetközi atomeréügynökseg
KtixitofífiQ veltoxínUlcg Bécsben lesz

New Yorkban keddan 19 orucas ! arnmerőbi/.otUiös káipnntja v*iámj:[*
küldöttének részvételével egyhangú- nűleg Bécsben lesz.
lag elfogadták annak az alapszabály- j A szavazaa után ífljaíólalt ZwtfWn,
nak szövegét, amely életrehívja a i 4 Saiovjctunió küldötte, • kjjelentet,t«,
n§rnzeti{öiíi atomerpügynökséget. Az ! hogy ez a azelltm, amely az érfekéf-
aUps^flbály avévegénok aláírására ' lottt jtliemt&te, igen nagy megeiégm
pénteken Kerül sor. Az alapszabály ' rféséftt izoÍQál maid a Vtüf] népíl*
akkor lép §l«tb»j, ha már 18 ország i n«k. Zarubin meaíiniéteHc aní a ko>
ratiíibáUB ast. A ratifikáló országok j vetéléséi, hofly vegyék b* 8 Kínai
közt kell lennie legalább háromnak : Népköílápsasás külfiattót aü atem«Ő«
» kavetke«ő eragsaek KQÍÜI: Sgye- \ ügyné>k»«g vezető t«6tül«tóbe. Kti«-
iwlí Á-ilcmok, Anfíi&, VranciCiOTilág, •, Ipntcttp, hogy aa atoméráügjfnoitías-
Kenöda. ' he minden olyan nrsiágot íel kall

Az alapszabály aláíráséra 99 nsp venni, amely •*yütt akar működni t
411 pen4*lfcw »̂)r*- A nemz*tliÖEi i iz«rv«zfjttel. (MTI)

Az ENSZ főtitkárának év! jelentéje

awslja fel « leQfyelorsuf. í n^^11"

» v^r
i«*«t, amelyeket a

Bín'#n történt
wvetéi oltón A

űneaelekmé

..... rnadi«era(í al-
í a Plirton belül. A

Bárt wi«den wevvét aeabaden, tit.
)t@8juj v^laivtják, a Báfttagaknak
jflguk van, Hog? kifej tsoli

2 AB ny^ttműkédós kőtélé-
^^* keinek magepőaííáíe SR Zgya>

eölt Parasztpárttal és a Demokrata
Párttal.
5 A párt asen a véleményeit van.

* hogy a szocialista demokrácia
s!*pelv*kání « p&tt* «s állami íunk-
ciondriüaek felelősek a riíuk bísett

. feladatok végrehajtásáért.
Azok a személyek, akik ho?«á nem

értésükkel, vagy az elkövetett súlyos

hibákkal hitaliilwt vMítatiák. n«m

pápt wg;
hegy »
télják aek& a Fizolgái.

A, A párt fldvöaH a munkások-
nak azokat a kezdernényezé-

seít, amelytit arra ipfttiyulpsH, hogy

vegyenek a szocialista vállalatok

j 4Ué8Okb8B. A i
aRskKer ellene van annak,;
tózvélemény eiátt d iss^ái* .
&kat s becsületes vcMtakfft.

tt Ü ^ k hüségijs

A fööllamügyésíi
* * w javailatet tett .. . _.„_ _
nek mindazoknak a személyeknek aK
öríaettól való &zabadonbocsátására.
akííí P«m 4Um* gyilkosság vagy
íosetagatis vádja eiött, (PAP)

r-cádan, októl»r j j . jn eml«kt»«tt
a» emhepwea ac ENS3! alapokmAnyi.
nak 41«tl«l«i!tet«»«re, A« 4v!orflt4l(J
allsalmsból físw Yorkban kgzüétet.
Uls Hanimarikjgid [óulksr ívi jelen-
líist.

A jalentita h«nsiúl>'i>»«. hsíy w
év lottontnsjbb Císmtnyc i 16 új
tüiállam Islv*tel« «olt. Hammarsk-

t RNS3 istt M»m\i wfnt a» RN s
íi.pu /»!»««« all. Eaek isyiki
ámlai •• iffikal B»p»k M a nyut

k i blé

jp. A 3 ENSS'nek segítenie kell mind
Afrika függd területei, mind pedig <
kontinens független állaniait.

Az ENSZ előtt álló két másik fel-
adat a világ gasdatégilag elmaradott
részeinek fejlenetése és a KpEeí « «
nyugati világ közötti ideológiai foenf-*
liktus megoldása. Hammarakjöjd Je«
letitgsébeR hftngíúlyosaB, meg van
gyíiítőílve arrél hogy ag ^NBZ * ifa
vőben nagyobb faflítségat nyújthat

! majd *% olyan nsninetköHi vUsályak
•-Lrendezésében, mist a íaijfíí orobSl-
I 'ma ís 82 arab—izraeli viszály. (MTD

abm, v
OlyanpoliHkai és Jogi feltéte-

• leket kell megteremteni, ame-
ly«Ji között a szejm képes teljesíteni
fgntífa alkpunányos funkciqit.

A határost imi^^ a "pírt iwm tan m*e a m u ^ b >
itáét míjd r*ae;?í«Mfi iamert«ti

Az Esj'esult Állpmpk vála?§tási
Ua^pfiflyána'k íanulsti&nj'oaáíw vé-
gett aí Amefitaáha« taítáalíedó azm'-
jet küldöttség* felkereste a váiasttáai
.jár- eic^k tthadlszállí'át. Kombii
(elívíiiss nrtlaMíosBtot «4t»k es
mestakintették » íöváfost. Aa ame-
Fjkaj Egjtc nasy €rdeklgdé«se] kiséri
a íiovjC killdjttek qtt-tsrtóakM&wt,

bá Útjuk-

lUált
f p » b liBl<Sö«*íg Varsóban

2űU:ads2Ííy, a Lengyel Népköstársa.

AramaBffl érka j f l M , » . ^ ^

veséfkiri 19aek8k kétnapos ért(k«a- parlament köWőfteJt, s

íóparancsnokságát/ melynek j társaság nemzetgyűlésének elnökét.
vfiselaje as egyiptomi I
miniszter.

értekesiet; befejezése után a

Á válaszfófogs- törvénytervezet1 vitája
a lengyel szejmben

jordánim vezérkari főnök slmonáot-
' , hogy hazája Színim és Egyi^
„ m w katonai ssgiteéget kap,
Ssaud-Arábi* pedig péiuügyi támo-
gatást ajánlott fel. Egyiptom, Szíria j lamlnt Müorwi Mií*?t5t>icí vsriój

; " -. • Oktőfm 25, ]
- Vawíta kiküldött tudósítónk jelenti, I
hosy októbtr !3-ín, kadöen délután
í órabér . ' . • •

ktttlMört « a»jm munkája,
. A kőíöiwég számára íanntartott
kawatokori, az újságírói páholyokban
iiésy-ötfzör annyi hallgató pzoron-
gott, mint amennyire ezek a páho.
lyok méretezve vannak. A diplomá-
ciai páholy is zsúfolásig megtelt. A
kormány padsoraiban Cyrankiewicz
miniszterelnök mellett megjeLent
Rokosaowski hadügyminiszter is. Go-
muika elvtárs, a párt olsö titkára
képviselői helyén ült a negyedik
padsorban. Dembowski, & nemzet-
gyűlés elnöke bejelentette a napiren.
det, amely szerint elsősek « válóit-
táíQQi törvényjavaslatot tápgyaltálc.

Ezután Petar Sztambolia, a Len-
gyelorpíáebaií t artóikodá iugaszliv
parlamenti küldöttsés vezetője üd-
vczölt* a ajejmet, hangoztatta., hogy

Juootxlávia ét Ltnffvtiorstég havit*
sáfía a szocialista szolidaritáson, e
két ország teljét ÍP-ggetlenségén és
egyenjogúságán, a* egymás belügyei-
be voiá bt nam f-rntkozason alapul
és örömmel állaisította meg, hogy
esek as #iu«fc aíöra tétnek a n*m-
zMözi politikában. SH&mbalics u t -
vftit a nemzetíyaiéi óHiei l«U«e*
eléseel fojsüta.

Utána lonar, az áUamíanács el-
nokhelyattwa mint előadó íímcríeífe
s vála&stéi törvéniijawslatcí, Hárau,
tatott, tip©' a JtíiványtatVBjet értel-
mében

sun'eknek, a. E

TAlMrtajo
ÍÖHVBÍIBO . i B

jfa 3tfit«tei6m Sltlcaa nava-
záfisftl történnek majd,

A törvénytSTveset *lőJrja a váUuxtá-
kerületek maonOgyobbltátát. övsze-
cen n s víla&itúkerttlet«t alakítanstc

l á k l E á l ógBMtálokiQZ Egygy á l * í t k e
rület a Nemzeti Front 3—7 jelöltjét
választja meg,

pellitkfil sservezítakneji, a po-

si szövetségének, a letsgye! ifjú-
sági szövetségnek és a dolfafl̂ jc
más társadalmi iömegszervese-
ifinek leas jósuk Uwlwimi »S-

lítaní,
4 itlöítUttákon több név steripel

majd, mint a mteoál&tzuindá képvi-
selők aséma, A. politikai é« tirsadilmí
szervezetek képviselői részt veeznak B
szavazás rendjének ellanőrsébfben és,
s 6zava2ats2ámiiálá*b&n. A

a szejnvképvis&l
rendjét ia szabályossá.

A Ezejm sze-rdán, oklóber 24-én dél-
előtt u órakor folytatta munkáját,
Az üléian Jan Dembawski, a szejm
elnöke elnökölt, Az Ülés kezdetén Jt
zef Cyrankiewicz, a Lengyel Népköz-
társaság minúutűrtftnáoMnak elnöke
mondott beizéder, az orsiág jelenlegi
politikai Helyaetíröl, A vitát
számolo után ío^'tütták,

law Gomuiha., a Központi Bi-
Cy-

« miniirterúr.iici elnök*,
és

dánjának, mint amennyit Anglia ío- í f«ndkívísl tmv»ly«a lésatörben folyt
' 'itt. [MTI) | la. <MTI) ^ ^

KÜLFÖLDÍ HÍREK
.(•qm, — A szlovákiai Vlokova kö-

aelében egy. a Szsbad Európa röpcé-
duláit imlliié lég som b felrobbant.
A robbaivM követkanében hárorq
sasmely lúlyos égési sebeket «zenve-
dstt. Csehszlovákia terülátén az el-
múlt 45 órában igen sok ilyen
gíimbót ésaielteit. ' * " "

— Guy Mollst francia mi-
nlszt«reIn8H ke<3den bejelentette,
hogy „a francia konnány visszahívta
kalrőJ nagykövetét és utasította a
francia flottát, végezzen őrjáratot a
Földközi -tengeren és tartóztasson fel
minden haját, amely azzal gyanúsít-
ható, hogy fegyvereket izállit."
£MH>

Kmré, — Ai Arab Liga tanácsa
határozatot hosott, hojy támogatni
fogja aa ENSZ-ben a MQIUOI Nfip-
kóztáraaaés felvételi kérelmét.
ÍTASZ&Z)

Bonn. — Ked-áen nnjeatnánut ip«*
rosok küldöttség* utazott a Stovi«t-
unióba. A küldöttíéjtb«n rés^t v«tS"
nek a többi között az AEG, & Man*
nesmann, Siemens és Krujjp tájTSMft*
gok képviselői is. (MTI)

Somt. — Raaa oeetrék kancellár kor-
mánya nevében msghívta Adanauert
Ausstriába. Adenau^r a meghívást
elfogadta; &£ időpontot később álla"
pítjék meg. Kedden « két államférfi
a közös nemzetközi kérdésekről tár-
gyalt.

London. — Szerdán összeült & Biz-
tonsági Tanács. Az ülést csütörtökön
folytatják. Napirenden a? izraeli-*
Jordániái viszály szerep*!.

Vawé, — A len-gyei szejm hatiro*
játot hozott, hogy az orseágos vi-
laaztás időpontját 1957. január 30-ra
halasztották. A halasztás oka as új

i választási törvény)



Igaz szavak a Duna Cipőgyárból
XzelaS Újpest felo induló villamos.

Sal mentem végig csütörtökön reggel
a Váci úton. A megállóknál nagy em-
bercsoportok állanak, a villamos zsú-
folt, s még a leszállóhelyek-kel ellen-
tétes oldalon levő lépcsőkön is lóg-
nak az utasok. Dolgozni mennek.s-.

A Váci úti üzemek ablakai világo-
sak, s még a vülamos belsejében is
hallani a Láng-gyár, a Hajógyár, a
Magyar Acél műhelycsarnokaiból
békés alkotómunka moraját.

Kilenc óra. A városban még dörc
nek a lövések, de a Váci úton mái-
nyoma sincs a harcnak, mindenütt
emberek és emberek. Többen, mint
műBzakkezdés előtt, a nyugodt mun-

, fcanapokon. Most,

együtt kezd „új műszakot"
a XIII. kerület és Újpest népe.

Az újpesti hídtól sok dolgozóval
együtt gyalog mentem a Duna Cipő-
gyárba, ahol a gyár munkásaiból ala-
kult őrség vigyázott a nehéz órák-
ban a dolgozók kenyerére: a gyárra
és a gépekre.

A tiszta, csendes udvaron megállí-
tok egy siető, kékköpenyes, ösaülö
embert, Vass művezetőt.

— Megy a munka? Nyugalom van
8 gyárban? — kérdem.

— Jöjjön velem a műhelybe —
mondja.

S mielőtt, folytatnám e történet
párbeszédeit, meg keli írnom, hogyan
fogadták az' újságírót : ; i

Harmincan-harmincöten lehettek a
TMK-műhelyben, ahonnan csak a
vidékiek, egy-két dolgozó hiányzik.

- Mondom, hogy újságíró vagyok, er-
fe egy csapásra eltűnik az arcokról
a bizalmatlanság. Körülfognak, ke-
ze (szorítanak, e egy beesettarcú
munkás csak annyit mond:

— Emlékszünk a Szabad Nép új-
ságíróinak ígéretére. Azt ígérték,
hogy ezentúl csak az igazat, a nép
igazságát írják;

—- Mindenáron tartjuk az ígére-
tet;; S

Élénk, gyors párbeszéd indul, s le-
hetetlen volna most a vélemény-
nyilvánításokat külön-külön felso-
rolni. Ezért a TMK-mü'hely dolgozói
fcözül néhány nevet felsorolok, s
utána megírom azt. amire kértek:
Vass Lajos, Kiss Sándor, Hambalek
Ferencné, Pilát József, Baky Kál-
mán, Herczeg János, Erdélyi Lajos,
Jobbágy László műhely bizottsági tit-
kár. Ök mondották el nekem a gyár
dolgozóinak véleményét, amellyel a
többiek (kétszer is megkérdeztem)
%£6 szerint egyetértenek.

íme a vélemények
— írja meg: a munkásosztálytól

iévol áll, hogy azonosítsa magát
minden olyan nézettel, amely a népi
demokrácia rendjének megdöntésére
Irányul;..

— írja meg, hogy az újpesti párt-
bizottság épületéből csak tegnap
(szerdán) távolították el a Sztálin-
szobrot... Miért?

— A párt mi vagyunk, a nép. S a
rép véleménye a döntő. Szomorú és
tragikus, hogy ilyen áron kellett a
nép régóta hangoztatott véleményét
érvényre juttatni . . .

— Mi a békés, alkotó munkát már-
is megkezdtük, mert rendet akarunk.
ID53-ban Is és most is szó szerint
egyetértünk Nagy Imre elvtárs prog-
ramjával, mert az a mi progra-
munk ,..

— Igaz, hogy Rákosi Mátyás a
múltban kiállt a nép érdekei mel-
lett, de nem bűnös-e az a hídépítő,
aki lerombolja a saját maga által
évekig épített hidat? -

— írja meg a Szabad Népben,
hogy mi szívesen viseljük a gazda-
sági terheket, ha ismerjük azokat.
De azt követeljük, hogy a miniszter
is éppúgy érezze ezeket a terheket,
mint akármelyik munkás. Mert csak
uey értheti meg, ha érzi i s . . .

— Olyan kormányt követelünk,
amelynek tagjai biztosítják, hogy a
magyar munkás munkája ne vesszen
kárba. A múlt negyedévben a gyár
kétmillió forintos nyereséggel tei-
melt. Miért van akkor gazdasági

rsőd? A rossz vezetés, a hozzá nem
értő tervezés és szervezés miatt...

És még néhány sokat hangozta-
tott vélemény: Gerő Ernő mondjon
le, mert nincs hozzá bizalma a nép-
nek. A Szovjetunióval való, egyen-
jogúságon alapuló jó viszony felbo-
ritásának kárát erezné az ország és
minden munkás. A felkelőket ne ne-
vezzék rablóknak és fosztogatóknak,
mert a munkásság ezzel nem ért
egyet. Egyesek bűnös tetteiből nem
lehet általánosítani.

Kértek, hogy sürgősen csináljunk
újságot és ismételten kértek, hogy
csak az Igazat írjuk. Talán e néhány
mondat kifejezi a Duna Cipőgyár
nyugodt, higgadt munkásainak — s
velük együtt Grósz István techni-
kusnak, az üzem összes dolgozói által
tisztelt és szeretett párttitkárának —
véleményét. Megöleltek, s ugy kö-
szönték e sorokat már előre is a
Duna-cipŐgyári munkások.

Horváth Mihály

A mentőknél
öriási munka várt az elmúlt na-

pokban a mentőkre, az orvosokra, az
ápoló-személyzetre. A sebesültek el-
szállítása és ellátása nagy feladatot
rótt mindazokra, akik emberbaráti
kötelességüket teljesítették.

Megkérdeztük Oravecz főigazgatót,
mi a helyzet a mentőknél.

Behívtuk valamennyi dolgozót,
frogy el tudjuk végezni munkán-
kat. Orvosaink azóta egyfolytában
szolgálatban vannak. Mintegy 450—
560 sebesültet részesítettünk elsőse-
gélyben, szállítottunk kórházba. A
Markó utca 22-ben, a mentők köz-
pontjában olyan elsősegély-helyet lé-
tesítettünk, ahol fekvőbetegeket is el
tudtunk helyezni. Az esetek zöme se-
bészeti eljárást igényelt, sokktalaní-
tást, vérátömlesztést, kisebb műtéte-
ket magunk (hajtottunk végre.

öt mentákocsink ment tönkre,
egy mentökocsi telitalálatot kapott,
a bennlevö két serült, s a mentőor-
vos azonnal meghalt, Dr Pusztai
Magdolna mentőorvosunkat is lövés
érte. Éppen ezért fordultunk a r,
dióhoz, mely tolmácsolta kérésün-
ket: nyújtsanak szabad utat, segít-
séget a feladatukat végző mentők-
nek. Igen sokan fordulnak hozzánk,
akik keresik hozzátartozóikat. Szük-
ségesnek tartunk egy névnyilvántar-
tó, felvilágosító irodát létrehozni,
hogy a hozzánk fordulóknak vála-
szolni tudjunk.

Orvosi eskünkhöz híven min-
denkit igyekeztünk segélyben része-
síteni, a humanitás szellemét követ-
ve végezzük munkánkat — mondta
befejezésül Oravecz doktor^

A Petőfi Kör titkárának felhívása
a budapesti fiatalokhoz

Batrót&imí Magyar fiatalok és leá-
nyok! A Petőfi Kör nevében, annak
i szervezetnek a nevében szólok hoz-
atok, amelv az elmúlt napokban oly
;okat tett az igazi demokrácia kihar-
colásáért. A Rákosi-féle szégyenteljes
személyi önkény megszüntetéséért, az
elmúlt napokban tanúsított lelkese-
déseteket sokra becsüljük, igaz haza-
fiságtokat tiszteljük. Biztosak va-
gyunk benne, hogy semmi közötök
sincs egyes fosztogató, kegyetlenke-
áő elemeWhez. Tudjuk, hogy az ed-
digi (hibák, a most leváltott Gerő Er-
nő helytelen vezetése sokakat elkese-
edéssel töltött el és olyan cseleke-

detekre ragadtatott, amelyekre előző-
leg nem is gondoltatok. De most jó
vezetésünk van. A személyi ön-kény
börtönét megjárt Kádár János lett a
párt első titkára és az a Nagy Imre
került a magyar kormány élére, aki-

nek igazáért oly sokat un
együtt. El kell kezdenünk végre a
munkát, a tanulást. Ne folyjon a drá-
ga emberi vér. Nagy tettekre, igazán
demokratikus magyar módon szocia-
lista, minden más néppel egyenrangú
Magyarország építésére készülünk.
Meg kell valósítanunk a demokra-
tikus iskolarendszert, az egyetemi re-
formot, meg kell javítanunk a diák
szállók helyzetét. De fegyverzajban
építeni, lakást adni. jólétet növelni,
művelődni nem ldhet. Térjetek haza
szüléitekhez és diákotthonaitokba.
Bízzatok a Nagy Imre elvtárs vezette
kormányban, amely a legközelebbi
jövőben elkezdi valóra váltani mind-
azt, amit a hazájához valóban hű
magyar ifjúság is akar.

A Petőfi Kor vezetősége nevében

Tánczoe Gábor,
a Petőfi Kör titkára

Nem tess egyforma..,
A ti&eház előtt még lövöldöztek.

A Corvin Áruházba befészkelték
magúkat. Rettegve néztem, azt a fe-
hérhajú öreg nénit, aki az ablak alatt
ment el. Aztán eldördült egy lövés...
Engem elrángatta'k az ablak elöl De
összerezzentem továbbra, is minden
lövésre. Hátha emberben akad meg a
golyó.::

EWfcor szóltdk, ha alkarak. beszélne.
feSc az egyik elfogattál. Mikor a szo-
bába beléptem, megtorpantam. Véres,
duzzadt tekintetű szemmel néz rám
ez egyik elfogott. Aztán megkezdő-
dik a 'kvhallgatás,

^ Neve?
t*s Rajtvk Sándor, harmincegy éves.
— Az ékszereket, amit magánál

találtak, hol lopta?
— Találtam a Keletinél az utcán,

tn, kérem, még soha nem loptam,
nem raboltam. Nem is voltam még a
rendőrségen; Munkásember vagyok.
Puskám sem volt. — Mindezt egy
szuszra. — De, gondoltam, jó lesz a
gyöngy is meg a fülbevaló is a fe-
leségemnek.

=- Van családja?
*— Hogyne. Másfél éves fiam van,
Nem tudom, szabad-e, de közbe-

szólok.
-— Miikor látta utoljára a iJcisftáí?
*— Három, hónapja...
t— S ki tartja el azóta a gyereket?
Vállat von, közömbösen.
fe Dolgozik az asszony?

.?•= Aztán már összevissza beszél.
A£t mondja: még nem volt dolga a
rendőrséggel. A következő pillanat-
ban maca hazudtolja meg. Rendörsé'
gen mar volt, de nem a budapestin.
ö igy értette amit az előbb mondott.
Ott á á h

— Mennyit?
Most hallgat először. Bizonyára

arra gondolt, hogy ezt úgyis megtud-
ják az illetékesek. Nyugtalanul, ide-
oda pislogva, mondja:

— Nyolc évet.
— Miért?
— Szándékos emberölési Ifcísérle-

tért.
A fegy-uerropogás továbbra is hal-

latszik. S nem tudok másra gondol-
ni, irtózatos keserűséggel: ezeknek,
ilyeneknek a kezében is van fegy-
ver! Gyilkosoknak, akiknek nincs
mit veszteniük.

S ez az ember együtt volt, együtt
fogták el egy tizenhét esztendős vi-
déki fiúval. Ez az ember adott fegy-
vert annak is a ^kezébe, hogy lőjön,
romboljon. S a fiú, aki a tüntetés

kezdetén nyilván meggyőződésből
állt a sorba, jó, igaz ügyét támogat-
ni, nem vette észre a fordulatot. S
most rémülten húzódott el az em-
bertől, aki évekkel ezelőtt baltával
akarta kioltani egy másik ember éle-
tét. Holtsápadt: ő nem akart ezekkel
egy sorban lenni. Ki is mondja: de-
hogy is tudta, ki ez az ember. A má-
sik pedig elégedettnek látszik. Azt
lüssi, egyforma lesz az elbírálás . . .

Nem lesz egyforma! Az egyik
gyilkolni, rabolni akart. Megszállot-
tan és romboló dühét szabadon bo-
csátva. A másik nem tudta, hogy mi-
OP keveredett. Elvesztette a józansá-
gát, így került a Rajtik-félék társa-
ságéba.

Remete Ibolya

TÁVIRATOK
ezrei tanúskodnak amellett, hogy a
magyar munkásosztály ̂ mélyen egyet-
ért az ország vezetésében bekövetke-
zett politikai változásokkal. Munkás-
osztályunk ezekben a változásokban
a szocialista demokratizmus fejleszté-
sének, a nemzet érdekeinek, a népjó-
]ét emelkedésének biztosítékait látja.
A munkásosztály a budapesti üze-
mekben kemény helytállást tanúsított
ezekben a napokban. Helyeselte az
ország politikai életének megváltoz-
tatására, a munkáshatalom megszi-
lárdítására irányuló törekvéseket,
ugyanakkor elhatárolta magát miiy-
denféle provokátor! mesterkedés elöl.
Munkásosztályunk magatartása, né-
pünk legjobbjainak álláspontját is
tükrözi: következetes szocialista de-
mokráciát akarunk, és nem értünk
egyet semmiféle fegyveres provoká-

cióval. Az üzemek dolgozói látva azt,
hogy a további felemelkedés alapja
semmiképpen sem lehet az anyagi
tomboláé, megvédtek üzemeiket. A
Május 1 Ruhagyár dolgozói őrzik a
gyárukat, mint a nemzet vagyonát,
s táviratukban kijelentették, hogy
egyetértenek az ifjúságnak a nemzeti
f- a szocialista demokratizmus bizto-
sítására irányuló követeléseivel. Az
ózdi kohászok, a város és a járás dol-
gozói üdvözlik az új Politikai Bizott-
ságot és a kormány élén Nagy Imre
elvtársat. Az Orion-gyár dolgozói is
megszervezték gyárukban a munkás-
őrséget. „Egy emberként állunk ve-
zetőink mellett — írják az Orion-
Rádiógyár do'iozói — és sürgöeen
megkezdjük termeiőmirnkánkat a
gyárban.

Egyetemisták!
Ti voltatok az orstóg -közvélemé-

nyének hű kifejezői. Jogos politikai
követelésiek mögé sorakozott fel a
főváros dolgozóinak többsége. Most,
hogy e követelések -teljesedtek, le-
gyetek a rend, a fegyelem helyreállí-
tásának is az élharcosai. Beszéljetek

barátaitokkal, hogy a további véron^ '
tásnak semmi értelme sincs. Fogja-
tok hozzá a rendcsináláshoz, az utak
megtisztításához, hogy minél hama-
rább megindulhasson a forgalom, az
élet vérkeringése. Ezt kívánja most
tőletek Budapest dolgozó népe.

A.& amnesztiáról
Nehéz szívvel határozta el ma-

gát kormányunk arra, hogy né-
hány nappal ezelőtt, a fegyveres
megmozdulások forrpontján, sta-
táriumot hirdessen. De elkerülhe-
tetlen volt ez az intézkedés, mert
veszély fenyegette fővárosunk
közrendjét, lakosságunk életbiz-
tonságát.

A rendelet kiadása után eltelt
napok igazolták a rendelet jogos-
ságát, ugyanakkor azonban bebi-
zonyították azt is, hogy a tünteté-
sekben részvevőket nem lehet azo-
nos mértékkel mérni. Nagy Imre
elvtárs rádiónyilatkozatában hang-
súlyozta, hogy ,,Mindazokkal
szemben, akik nem népi demok-
ratikus rendünk megdöntése szán-
dékával fogtak fegyvert, a harcot
haladéktalanul beszüntetik, fegy-
verüket beszolgáltatják, mind-
azokkal az ifjakkal, munkásokkal,
honvédségi személyekkel szemben,
akik ezt teszik, a korniány a ki-
engesztelödés és a megbékélés
szellemében messzemenően nagy-
lelkűséget fog tanúsítani, velük
szemben nem alkalmazzuk a sta-
táriális eljárást."

Mi vezette erre a lépésre az or-
szág vezetőit? Mi vezette erre
Nagy Imre elvtársat, a miniszter-
tanács elnökét? Az, hogy a párt
és a kormány új vezetői ismerik
az ország népét, figyelembe veszik
a tömegek véleményét s tudják
azt is, hogy tüntető tömegeink
nem azonosak a közéjük és mögé-
jük búvó ellenforradalmi elemek-
kel. Tudják jól, hogy a mi töme-
geinkkel, a népi demokrácia tö-
megeivel meg kell, meg lehet ér-
tetni magunkat jó szóval, tiszta és
világos érveléssel.

A kegyelem gyakorlásáról szól-

va, erőteljesen hangsúlyozza Nagy
Imre elvtárs, hogy csakis azok
mentesülnek a statáriális eljárás
alól, akik a harcot haladéktalanul
beszüntetik, fegyverüket beszol-
gáltatják. A tüntetések jogos kö-
vetelései ma már alapjaiban telje-
sültek. Aki még ma is fegyverrel
a kezében harcol, arról mindent el
lehet mondani, csak éppen azt
nem, hogy népi demokráciánk ér-
dekei szerint tevékenykedik. Nem,-
aki még ma is fegyveres harcot
folytat, az államrendünk, demok-
ratikus kibontakozásunk ellen tör*
vagy egyszerűen csak fosztogató,
akinek nem kegyelem, hanem bí-
róság jár. Ezekkel a még ma is
harcoló, fegyverüket be nem szol-
gáltató elemekkel szemben teljes
erővel alkalmazni kell a törvény
szigorát. Kegyelmet hirdetünk a
harcot beszüntető, népi demokrá-
ciánkhoz hű állampolgárok számá-
ra, de nincs kegyelem azok száma*
ra, akiknek célja rendünk fegyve-
res megdöntése, vagy a közönsé-
ges fosztogatás.

Az amnesztia meghirdetését
százezrek, milliók fogadták nagy
megkönnyebbüléssel. Szülök és
testvérek, barátok és szerelmesek
leikéről vette le ezzel kormányza-
tunk az aggodalom súlyos terheit.
Ugyanakkor pedig elgondolkoz-
tatja azokat, akik esztelenül foly-
tatják tovább a lövöldözést. Ez
utóbbiaknak — ha elfogadják ta-
nácsainkat — azt javasoljuk, hogy
tegyék magukévá a Nagy Imre
elvtárs által megszabott feltételer
ket, szüntessék be. sürgősen a har-
cot, szolgáltassák be a fegyvere-;
ket. Ma jókor van, holnap kés5
lesz.

MOST MÁR VILÁGOS,
hogy óriási jelentőségű • változások
mentek végbe hazánkban. Az utób-
hi napok jegnagyobb eredménye,
hogy megalakult az új Nagy Imre-
karmány. De ez a nagy győzelem
sok áldozattál, pusztítással, halállal,
családok, anyák, gyermekek taredel-
metvel, élelem- és fűtőanyaghiánnyal
járt. Fokozta a nehézségeket, hogy
az egyetemisták, munkásfiatalok, a
politikai célokért küzdő harcosok kö-
zé fosztogatók és értelmetlenül lö-
völdöző suhancok is keveredtek. Sok
kárt okoztak ezek eddig is, de ma
már további kibontakozásunk leg-
főbb akadályai ők. Meggátolják a

békés munkát. Kinek kell ez? KU
nek használ? Senkinek.

Neked — akinek fegyver van még
a kezedben, s veszélyezteted ártat-
lan emberek életét, azt mondjuk:
Tedd le; puskádat, pisztolyodat és
semmi bántódásod nem esik.

S neked, tisztességes szándékú tün*
tető ég nektek magyar honvédek azt
mondjuk: fegyverezzétek le a rend*
bontókat. Azokat, akik eddigi vív-
mányaitokat veszélyeztetik. Ezt fecw
vételi tőletek a most már olyannyi-*
ra sürgős köznyugalom. Ezt kéri tó"-1

letek anyátok, kistestvéreitek, akit
ket most már igazán legfőbb ideje
lenne megszabadítani az ostromálla*
pot nehézségeitől, az éhségtől.

„A tartós,
kiépítésére megvannak a kedvező előfeltételek"

— írja a Borba

A Borba Ismerteti a két ország
kommunistái közötti viszony norma-
lizálását és rendezését, s emlékeztet,
hogy az 1948-tól 1953-ig terjedő idő-
szak politikájának káros jellege ma
már világosan áll a magyar nép
előtt, ami oda vezetett, hogy a ma-
gyar népnek Jugoszlávia iránti ér-
zelmei kedvező és kívánatos irányt
vették, úgyhogy nyugodtan mondhat-
juk, ma már a tartós, szilárd magyar

—jugoszláv barátság kiépítésére
megvannak a kedvező előfeltételek.

Ezért érthető — fejezi be a Borba
—, hogy a jugoszláv közvélemény ér-1*
deklödéssel figyeli az események
fejlődését Magyarországon, s nem
kerülhette el a figyelmet Jugoszlá-
viában az a tény sem, hogy a Ma*
gyár Dolgozók Portjának vezetősége
hozzálátott az ország politikai, társa*
tíalmi és gazdasági életének demok-
ratizálásához.

Árv'fe
Északnyugat-Indiában
Pvndzub és Uttar.FradM államokban

tovább tan az Igén súlyos árvíz. Külö-
nösen válságos a helyzet Amrttiar, Am-
bala és Karnál térségében. Gazlsbad vi-
dékén 1300 falu víz alá került. Ugyan-
csak vfz alatt van Delhi néhány kerülete
és peremvárosa. Jelentések szerint L'ttar-
"rades állam nyugati részében ai árvíz-
árok 1500 millió rupiír, rúgnak.

Athén. — Pál görög király kedden
takarékosságból elrendelte sz athéni
királyi palota bezárását — jelenti a
Reuter.

Bécs. — Az osztrák pénzügyminisz-
ter rendeletet adott ki 400 millió
schillinges, 8 és fél százalékká! kama-
tozó újabb államkölcsön kibocsátásá-
ról.

Kairó. — Nasszer elnök fo-
g-adta Raymond Haret, az Egyesült
Allamok új kairói nagykövetét, (ATP)

i— Klinqer Pétar. 18 éves tanú lő kedd
reggel óta eltűnt. Keresi édesapja. KHiK
ger Pál, egyetem! tanár. Lakása: Her*
mann Ottó utca 8. Telefon: 350—S59.

— Hajnal Elamérné, Budapest, Manc
tér 6. ss. alatti lakos értesít! Zalaeger-
szegen tartózkodó fírjét, hogy egésa
családja egészséges. •
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