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*Ugg . &zaa*a«fton 

A varsói egyezmény felmondásává! is kérjük 
a szovjet csapatok azonnali visszavonását 

Szerdán délután hatalmas tömeg 
| gyúlt össze a Kossuth Lajos téren. 
I Nagy Imre miniszterelnök a parla
mentből lement a Kossuth-szobor
hoz és beszédet mondott. 

Ismét hozzátok szólok, magyar 
testvéreim, mély, forró szeretettel. 
Az a forradalmi harc, amelynek ti 

! hósei voltatok, győzött. Ezek a hős 
i napok hozták létre nemzeti kormá-
; nyunkat, amely népünk függetíensé-
| géért és szabadságáért fog harcolni. 

Nem tűrünk semmi beavatkozást a 
; magyar belügyekbe. Az egyenjogú-
; ság, a nemzeti szuverenitás és a nem- ; 

zeti egyenjogúság alapján állunk. 
Politikánkat szilárdan a magyar nép 

j akaratára építjük. 
Kedves barátaim! Szuverenitásunk 

iV«///r/ Intrv betsaétlG 
és függetlenségünk első napjait él
jük. Rendkívül nagy akadályokat há
rítottunk el utunkból. Rákosi és 
Gerő bandáját kiűztük az országból. 
Bűneikért felelni fognak. Megpróbál
tak engem is bemocskolni, azt a ha
zugságot terjesztették, hogy én hív
tam be az orosz csapatokat az or
szágba. Ez alávaló hazugság. Az a 
Nagy Imre, aki a magyar szuvereni
tás, a magyar szabadság és függet
lenség harcosa, nem hívta be ezeket 
a csapatokat, ellenkezőleg, ő volt az, 
aki visszavonásukért harcol. 

Kedves barátaim! A mai napon 
megkezdtük a tárgyalásokat a szov
jet csapatok kivonásáról az ország
ból, a varsói szerződésből reánk há
ramló kötelezettségeink felmondásá-

j ról. Egy kis türelmet kérünk azon
ban tőletek. Azt hiszem, az eredmé
nyek olyanok, hogy ezt a bizalmat 
megadhatjátok. 

Kedves barátaim, álljatok mel-
| iénk, támogassatok bennünket a ha-
! zaíias munkában hazánk független-
j ségének megteremtésében, az élet 
| helyreállításában, az alkotó munka 
I megindításában. Azt szeretnénk, 
i hogy a népnek nyugalma és békéje 
i legyen, bizalma a jövőben. Kérünk 
I benneteket, bízzatok a kormányban, 

teremtsetek rendet és nyugalmat, 
; hogy széles demokratikus program-
i munkát megvalósíthassuk. 

Éljen a független, szabad, demok-
ralikus magyar köztársaság! Éljen a 

j szabad Magyarország! 

Maiéter Pál a Kilián-laktanya hős felkelőinek parancsnoka 
a honvédelmi miniszter első helyettese 

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa I miniszter első helyettesévé és Kovács 
Tóih Lajost, a honvédelmi miniszter j I s t v á n t ( a k i n e m a z o n o s a Budapesti 

: első helyetteset, es a honvédvezérkar 
j főnökét e tisztségei alól felmentette. Pártbizottság volt első titkárával) a 
• Egyben Maiéter Pált a honvédelmi ' honvédvezérkar főnökévé kinevezte. 

A Magyar Népköztársaság Minisz
tertanácsa Király Béla vezérőrnagyot 
a főváros katonai parancsnokává ki
nevezte. 

Hftómadtók Szuc 
in : 

— ezt a jelszót írja zászlajára a hős ] 
budapesti munkásiíjúság, amely a 
nagyszerű egyetemisták oldalán a ba
rikádokon hullatta vérét, Csepel, An
gyalföld. Óbuda és a Lágymányos 
munkásfiataljai, nemzetük iránti 
felelősségérzettől vezetve megalakí
tották a Budapesti Ifjúmunkások 
Forradalmi Tanácsának Előkészítő 
Bizottságát és e jelszó jegyében 
egyesülésre hívták fel az egész sza
badságharcos munkásiíj óságot. 

A forradalom a teljes győzelem 
felé halad. Végre szabadok vagyunk! 
Az egész világ csodálja a maroknyi 
magyarságot, amely haláltmegvető 
bátorsággal, hősiességgel vívta ki 
nemzeti függetlenségét. De milyen 
legyen az új rend, amelyért annyi 
vér omolt? — kérdezi Budapest, az 
ország népe. A vélemények izzó pár
harcában számtalan elképzelés, szán
dék vetélkedik. Melyik jut diadalra? 
Ezen múlik a forradalom, a nemzet 
sorsa. Lapunk elsőrendű feladatának 
azt tartja, hogy a gyárak fiainak és 
leányainak véleményét tárja a nem
zet, a közvélemény elé. A munkás-
ifjúság, miként jelszavunk hirdeti, 
igaz népi hatalmat akar, olyan ha
talmi szervekkel, amelyek a nép vé
leményét fejezik ki. Olyan minisz
terekkel, akik a népet szolgálják, s 
a nép életét élik. Olyan gyárakkal, 
amelyeket a munkásság tanácsai ve
zetnek. Olyan hivatalokkal, amelyek 
a nép igazát képviselik. Olyan tör
vénnyel, amely pártatlan és igazsá
gos védelmezője mindenkinek. 

Hol tartunk ma e ielszó valóra-
válíásában? 

A koalíciós kabinet létrejötte, s 
Nagy Imre október. 30-i programja 
kétségtelenül nagy lépés előre. Ma
gáévá tette a nemzeti kormány mi
niszterelnöke az ifjúság vérrel szen
telt 16 pontjának legfőbb követelé
seit! Elég későn. De hogy miért 
csak most tette ezt, erre több napi 
szóbeszéd után most derült fény. A 
miniszterelnök a parlament előtti 
népgyűlésen tegnap megnevezteozo-'l 
kat a hazaárulókat, akik az orosz 
fegyveres erők beavatkozását elő
idézték. Ma már világosan áll élőt- I 
tünk az az ördögi machináció. ! 
amellyel Gerő, Hegedűs és az ÁVH 
napokig őrizetben tartotta, a néDtől j 
elzárta Nagy Imrét, s nevében in
tézkedett. Ne késlekedjék azonban \ 
letartóztatni, s törvény elé állítani • 
ezeket a hazaárulókat! A bizalom ; 
helyreállása a kormány további tet
tein múlik. i| 

Biztató, hogy felszólításává kita
karodtak fővárosunkból a szovjet 
csapatok. 

Biztató, hogy Maiéter Pált, a Ki
lián laktanya hős parancsnokát a 
honvédelmi miniszter első helyette
sévé nevezték ki. De ez még min
dig csak kezdet. Ha Nagy Imre bi
zalmat kivan, el kell távolítania a 
kormányból a Rákosi—Gerő klikk 
maradék képviselőit, Csergőt, 
Molnárt, Nagynét és ki kell 
egészítenie kormányát nemzeti sza
badságharcunk több más kiemelke
dő vezetőjével. 

A nép nem áll meg félúton. A 
függetlenség kérdésében nem alku
szunk. Az ifjúmunkások az általá
nos sztrájk folytatása mellett van
nak mindaddig, amíg az utolsó 
szovjet katona elhagyja az ország 
területét! A sztrájk folytatása mel
lett vagyunk, de ismerjük hazánk 
súlyos gazdasági helyzetét, s hogy 
ez a tél folyamán nélkülözéseket je
lent. Am rövidülhet a sztrájk ideje, 
ha meggyorsítjuk az események me
netét. Ne menjen bele a kormány 
végnélküli tárgyalásokba. Haladékta
lanul jelentse be, hogy Magyarország 
kilép a varsói szerződésből. 

A megszállók kivonulását követően 
azonnal meg kell indulnia a termelő 
munkának. Hogyan lehet ezt elősegí
teni, előkészíteni? 

A Budapesti Ifjúmunkások Forra
dalmi Tanácsa azt javasolja a fővá
ros forradalmi szerveinek, a nehéz 
napokban nagyszerűen helytálló la
kosságnak, hogy még a sztrájk idején 
fogjunk liozzá magyar szívvel, lelkes 
öntevékenységgel a súlyos károkat 
szenvedett közlekedés helyreállításá
hoz, a romok eltakarításához. Enélkül 
nehezen jutnak el az orvosok bete
geikhez, a munkások családtagjaik
hoz, vagy az üzembe. 

Ez a forradalmi ifjúmunkások leg
közelebbi programja, ezekért a célo
kért indul harcba az igaz szó. a sajtó 
fegyverével a .,Magyar Ifjúság". Nem 
vállalkozhattunk arra, hogy egy cikk
ben minden tennivalónkat, min
den tervünket felsoroljuk. Most csak 
a legfontosabbakról szóltunk, nem
zetünk sorskérdéseirői. 

Ifjúmunkások, itt vagyunk! A ti 
hangotok, a ti lapotok — nemzeti for-
radalmunk szolgálatában. 

A Francé Soir című francia lap 
Jelentése szerint az Egyiptom ellen 
Indított brit—francia hadműveletek 
szerdán reggel 5,30 órakor bombá
zással elkezdődtek. A bombázásokat 
több száz francia vadászbombázó 
hajtotta végre. 

A Francé Soir nem írja kifejezet
ten, hogy vannak már brit és fran
cia csapatok Egyiptomban. Csupán 
azt állítja, hogy a két nyugati hata
lom haderői szürkületkor a Szuezi-
csatorna övezetében együttes had
műveleteket indítottak el. A lap 

' feltevése szerint a legfőbb katonai 
akciókra később kerül sor. 

A washingtoni rádió október 31-én 
jelentette magyar nyelvű adásában: 

„Ma, egyiptomi idő szerint 7 órakor 
; angol lökhajtásos repülőgépek bom
bázták Kairót. A Manchester Guar
dian e lépést őrültségnek nevezi, amit 
jogilag semmi sem igazol. Az Egyip-

| íom elleni angol háború ellen a Mun-
j késpárt tagjai Londonban nagy tün-
I tatest tartottak." 

A postahivatalok 
kezdjék meg a nyugdíjak 

kifizetését! 
A Nyugdíjintézet Ideiglenes Forra

dalmi Bizottsága a kormány utólagos 
engedélyének reményében megkezd
te a törvényellenesen felsőbb rende
lettel megvont nyugdíjak folyósítását. 
Sajátjogú nyugdíjasoknak 400, özve
gyeknek 200 forint nyugdíjat küldött 
előlegként. 

A Nyugdíjintézet Ideiglenes Forra
dalmi Bizottsága közli, hogy az inté
zet minden nyugdíjas novemberi ellá
tását továbbította a Postaközpont Le-
számitoló Hivatalához: mégis akadá
lyok vannak a kifizetésnél. Az inté
zet felkéri a postahivatalokat, hogy 
a nyugdíjak kifizetését haladéktala
nul kezdjék meg. 

A Budapesti Ifjúmunkások 
Forradalmi Tanácsának kiáltványa 

A budapesti munkásifjúság ideig
lenes forradalmi tanácsa október 
31-én megalakult. A tanács kiált
ványba foglalta a forradalmi mftn-
kásifjúság követeléseit. 

A minimális bérhatárt 800, a ma
ximális bérhatárt 3500 forintban álla
pítsák meg. 

A műszakiak fizetését a tudás, a 
képesség és a képzettséghez mérten 
állapítsák meg, és töröljék el a be
osztás szerinti bérezést. 

Általános, titkos választásokat. 
Az ország anyagi, gazdasági és kül

kereskedelmi helyzetéről nyíltan és 
őszintén tájékoztassák a lakosságot. 

A kormány teljes erővel biztosítsa 
a fiatalok lakásigényeinek kielégíté
sét, állami, szövetkezeti, és magán* 
építkezések útján. Az épített lakások 

! közül minden harmadik ifjúmunkásé 
i legyen. 

Töröljék el a gyermektelenségi adót 
és egy gyermek után is adjanak csa-

: hicli pótlékot. 
• A fiatal házasoknak biztosítson a 

kormány hosszúlejáratú kölcsönt. 
Egyenlő munkáért egyenlő bért. Ja

vítsák meg a fiatalok munkafeltéte
leit. Szüntessék meg az ipari tanuló-

: képzés jelenlegi rendszerét, és az ipá-
! ri tanuló képzéssel bízzák meg az iize-
: meket. A 14—16 évesek részére meg-
• felelő munkát és megfelelő bért biz-
| tosítsanak. 

Tartsák be a Munka Törvény-
| könyvben a 18 éven aluliakra vonat
kozó rendeletet, s megszegőit büntes-

! sck. Szüntessék meg a fiataloknak az 
i éjszakai és egészségre ártalmas mun-
i kára való beosztásukat. 

I Szüntessék meg a munkásszállók 
j tömegszállásjellcgét és azokat valóban 
| munkásotthonokká alakítsák ál. 

A művelődési és sportmunka irányí-
; tásában az ifjúmunkások tanácsa 
| kapjon vezető helyet. 

Nyilvánítsák nemzeti ünneppé ok 
tóber 23-át, a nemzeti felszabadító 

: harc kezdetének napját. 
A budapesti munkásifjúság forra

dalmi tanácsa felhívja Budapest mun
kásfiataljait, hogy a fenti követelé
sek megvalósítása érdekében alakít
sák meg az üzemekben, ipari tanuló
intézetekben és valamennyi budapesti 

I kerületben a forradalmi munkásif-
| júsági tanácsokat. A Budapesti Ii'jii 
I munkások Forradalmi Tanácsa füg-
! gctlen, önálló szerv, amely munkáját 
[ a nép és az ifjúság akarata szerint 
i végzi. 

A XIII. kerület hős ifjúsága is 
fegyverrel a kezében harcolt a sza
badságért. Még folyt a vér, amikor e 
fiatalok már arra is gondoltak, hogy 
megteremtsék az elkövetkező sza
bad, boldog rend alapjait. 

Az üzemekben — a Műanyaggyár
ban, a Rostlemez Megmunkálóban, 
a Kender Jutában, a Darugyárban. 
a Láng Gépgyárban, a Gázkészülék
gyártó Vállalatnál — egymásután ala
kultak meg az ifjúmunkások forra
dalmi tanácsai. 

Követeléseik egységesek: legyen a 
munkásság valóságos tulajdona a 

' gyár, legyen a népé a hatalom. Kije-
! lentették az ifjak, nem kérnek sem-
: miféle külföldi megszállásból, s meg
hirdették a sztrájkot: amíg szovjet 

'. csapatok lesznek -Magyarországon, 
addig nem dolgoznak! 

Tudják azonban azt is, hogy a 
sztrájk: nagyon nagy gazdasági ne
hézségeket okoz az országnak, hogy 
azt, amit e napokon vesztünk, ma
gunknak kell megkoplalnunk. Mégis 
úgy döntöttek — addig nem tágíta
nak, amíg nem lesz teljesen függet
len ez az ország! 

Szerdán délután két órakor a 

munkásifjúsági tanácsok fegyveres 
megbízottai elfoglalták a volt kerü
leti ifjúsági szövetség helyiségeit és 
megalakították a kerületi forradalmi 
munkásifjúsági tanács előkészítő bi
zottságát. A fiatalok legjobbjai vesz
nek részt ebben. Tervük, hogy meg
szervezik az előkészületeket, hogy az 
üzemekben azonnal megkezdődhes
sék a munka, mihelyt a szovjet csa
patok hazamennek. Felhívással for
dultak továbbá a kerület ifjúságá
hoz, szervezzenek csoportokat a köz
lekedés helyreállítására, hogy készen 
álljon minden arra: megindul majd 
az élet. 



Megalakult a Magyar Szabad Szakszervezetek 
Országos Szövetségének ideiglenes intézőbizottsága 

Az ideiglenes intézőbizottság felhí
vással fordult a magyar munkások
hoz, dolgozókhoz, amelyben bejelenti, 
hogy a munkások akaratának megfe
lelően lemondatták a SZOT elnöksé
gét. Az újjáalakult Magyar Szabad 
Szakszervezetek Országos Szövetségé
nek vezetését ideiglenes intézőbizott
ság vette át, amelyben régi, eddig 
mellőzött, bebörtönzött szakszerveze

ti vezetők és a forradalmi harcban 
kipróbált szervezett munkások vesz
nek részt. Az ideiglenes intézőbizott
ság felszólítja a szervezett munkáso
kat, hogy ahol az üzemi bizottság 
nem képviseli a gyár munkásságának 
érdekeit, oszlassák fel és válasszák 
újra. Általános sztrájkot, amíg a szov
jet csapatok ki nem vonulnak Ma
gyarországról — ez volt a jelszavunk, 
mondja az ideiglenes bizottság felhí

vása, majd hozzáteszi: ez a jelsza
vunk ma is, ezért kérjük a kormány
tól, hozza nyilvánosságra azt a végső 
időpontot, amikor a szovjet csapatok 
teljesen elhagyják az országot. Ha ez 
megtörténik, álljon minden munkás 
és dolgozó munkába. 

Az üzemek, gyárak ma valóban a 
munkásoké, őrizzük meg minden 
erőnkkel a forradalom nagy vívmá
nyait; 

Kovács Béla: 

Hogyan kerültem a nemzeti kormányba? 
Szerdán Pécsett alakuló ülést tar

tott a Független Kisgazdapárt. Az 
alakuló ülésre meghívták Kovács Bé
lát, a Független Kisgazdapárt volt 
főtitkárát is, aki jelenleg a pécsi bel
gyógyászati klinikán gyógykezelteti 
magát. Kovács Béla elmondta: csak 
úgy jött el az ülésre, mint régi barát, 
örömmel látja, hogy a Kisgazdapárt
ban, amely 1945 után valóban a füg
getlenséget és a szabadságot akarta 
megvalósítani, bízik a magyar nép. 

Ezután arról szólott, miképpen ke
rült be az új nemzeti kormányba. 
Dobi István felhívta telefonon, hogy 
Nagy Imre nemzeti kormányt akar 
alakítani az ő részvételével. Mivel 
korábban is kapcsolatban állt Nagy 
Imrével, támogatta azt a törekvését, 
hogy megszabadítsák az országot Rá
kositól, Gerőtől és cinkosaitól és ezért 
elvileg hozzájárult a kormányban 
való részvételhez, 

— Meg voltam lepődve azonban, 
amikor a kormánylistát nyilvánosság
ra hozták és abban több régi kom
munista vezető nevét olvastam. Más
nap megfogalmaztam lemondásomat, 
azzal, hogy a jelenlegi kormány ösz-
szetételével nem értek egyet. A le-
mondólevelet barátaim rábeszélésére 
nem küldtem el. 

Nem tudom, mit akar a kormány, 
a lehetőségek nagyok, az ifjúság vé
re nem hullott hiába a dicső forra
dalmi harcban. Ezeket a lehetősé
geket, a kormány szándékát azon
ban meg kell ismernem, s erre csak 
akkor kerülhet sor, ha Budapestre 
utazom és beszélek a kormány tag
jaival. 

Ezután a Független Kisgazdapárt 
újjáalakulásáról, jövőbeni működé
séről szólt. 

— A Kisgazdapártnak szervezke
dési szabadsága és joga van. Kér
dés, hogy a szervezkedő párt a régi 
programot, a régi gondolatot hirdes
se-e? A régi világról ne álmodjon 
senki, a grófok, a bankárok és a 
kapitalisták világa végérvényesen 
lezárult. Nem kisgazda igazán az, 
aki ma 1939-ben és 1945-ben gon
dolkodik. Az elmúlt tíz esztendő ke
serves, de hasznos iskolája volt a 
Kisgazdapártnak és ennek az évti
zednek tanulságait felhasználva 
kell átalakítanunk a párt program
ját és átalakítani a magunk gon
dolkodását is. Nem tudok és nem is 
akarok programot hirdetni a Kis
gazdapárt számára. Előbb beszélnem 
kell a budapesti pártvezetőkkel, 
hogy végleges programot teremt
hessünk. Egy bizonyos, ennek a 
programnak az alapelvei az új, sza
bad, független Magyarország meg
teremtése kell hogy legyenek. 

Röviden ismertette nézetét a ma
gyar külpolitikáról. 

— Amikor a magyar szabadság
harcosok az orosz tankok ellen har
coltak, akkor az ország függetlensé
géért harcoltak. Ez nem jelenti azt, 
hogy mi ellenségünknek tekintjük 
az orosz népet, de nem lehet egy
oldalú politikát folytatni, meg kell 
nyitni Magyarországot minden nem
zet előtt. Minden állammal egyen
rangú kapcsolatot kell teremteni és 
nem lehet az ország sorsát egy-egy 
katonai blokk érdekeivel összekap
csolni. A magyar nép semleges Ma
gyarországot kíván. 

Forradalmi Karhatalmi Bizottság 
a Kilián laktanyában 

Tegnap délután a Kilián György 
Laktanyában megalakult a Forradal
mi Karhatalmi Bizottság, a szabad
ságharcosok, a honvédség és a rend

őrség képviselőiből. Mától kezdve a 
honvédség és a rendőrség egész sze
mélyi állománya, a nemzetőrség, va
lamint a szabadságharcosok e bizott
ság parancsnoksága alá tartoznak. 

Mindszenthy József — szabad 
Nyolc évi távollét után vissza

tért a budai hercegprímási házba 
Mindszenthy József. Tegnap több 
küldöttséget és számos újságírót fo
gadott, s elmondotta, hogyan sza
badult ki házi őrizetéből. 

A szabadulás a következőképpen 
történt: Felsőpetényben, ahol az 
ÁVH foglya volt, odalépett hozzá az 
őt őrző államvédelmista, és kijelen
tette, bűnös és törvénytelen dolog
nak tartja a hercegprímás bebörtön-

zését. Nemsokkal ezután megjelen
tek a rétsági honvédalakulatok kül
döttei, felkérték Mindszenthy Józse
fet, tartson velük, elkísérik Buda
pestre, hercegprímási házába. 

A hercegprímást két harckocsi, 
négy páncélautó, és számos katona 
kísérte útján. Vácott, Újpesten és 
másutt meleg ünneplésben részesí
tették. 

Ma este nyolc órakor Mindszenthy 
József, a Szabad Kossuth Rádión 
üzenetet intéz a hívekhez. 

November 4 : 
a forradalmi és munkástanácsok kiildöttkongresszusa 

A Budapesti Forradalmi Tanács 
előkészítő bizottsága felhívja az 
összes forradalmi és munkástaná
csokat, hogy november 4-én de. 10 
órára küldjék el küldötteiket a for
radalmi és munkástanácsok buda

pesti küldöttkongresszusára a Nem
zeti Sportcsarnokba. Ezen a kong
resszuson megválasztjuk a forradal
mi és munkástanácsok központi 
szervét, a Budapesti Forradalmi 
Tanácsot 

Legyen a Vérmező a szabadságharcban eleseti hősök 
temetkezési helye 

Ferenczy Béni, Medgyessy Ferenc, 
Makrosz Agamemnon és több más 
neves szobrászművészünk a Képző
művészek és Iparművészek Szövet
sége Ideiglenes Forradalmi Bizott
ságának támogatásával igen érde
kes tervet nyújtottak be az elesett 
szabadságharcosok emlékének meg
örökítésére 

— Hogy az elesett hősöknek mél
tó emléket állíthassunk, azt kíván
juk mi magyar szobrászok — hang
súlyozzák —, hogy egy emlékmű 
megalkotásában az egész ország, az 
egész magyar nép részt vehsssen. 
Ez a szobrászati és építészeti mun

ka a nép munkájává úgy alakulhat, 
ha egy hegyet emelünk a Vérmező 
közepén, amelyen már ezelőtt is a 
magyar forradalmárok vére hullott, 
ügy képzeljük el, hogy az ország 
minden részéből mintegy áldozat
ként összehordott földből emeljük 
ezt a hegyet. Körben elhelyezeti 
körtáblákon a hősi halottak nevei 
legyenek bevésve. A hősök domb 
ján a földet szállító tizenkilenc vár 
megye jelképeként tizenkilenc facse 
metét ültessenek el. Kérjük, hogy 
a hősök temetkezési helyéül a Vér
mezőt jelöljék ki. 

Horváth Imre magyar külügyminiszter 
New Yorkba utazott az ílSZ-hez 

Bécsből jelenti a Die Presse: Hor
váth Imre. a magyar kormány kül
ügyminisztere, kedden délután repü
lőgépen Bécsbe érkezett. A magyar 
külügyminiszter New Yorkba utazik 
az Egyesült Nemzetek székhelyére. 
Horváth Imrét a repülőtéren a bécsi 
magyar követ fogadta. 

A Magyar Nemzeti 
Forradalmi Bizottmány felhívása 

Magyarok! 
Ne gyalázzátok meg szent forra

dalmunkat. Az elmúlt napok poklá
ban kiontott minden csepp drága 
magyar vért beszennyeztek az önbí
ráskodással. Aki vétett a nép ellen, 
úgysem menekülhet! Felelni fog tör
vényes bírái előtt. De maradjon szent 
és mocsoktalan hőseink emléke. 

Adjátok át a bűnösöket a rendőr

ségnek. Biztosítjuk, hogy megérde
melt büntetésük nem marad el. Kul
túránk és a kivívott példátlan nem
zetközi elismerés válik semmivé 
minden népítéletben. 

Jövőnkért, önmagunkért — ne 
kockáztassátok ezt. 

A Magyar Nemzeti Forradalmi 
Bizottmány 

AZ ÖNBÍRÁSKODÁS ELLEN 
A forradalmi ifjúság haladékta

lanul szükségesnek tartja, hogy ál
lítsák bíróság elé azokat, akik a 
vérontásban bűnösök, az AVH-s bi
tangokat, a népárulókat. Ugyan
akkor tiltakozik az ellen, hogy 
egyes felelőtlen emberek önbírás
kodással szennyezik be forra

dalmunk tiszta ügyét. Az önbírás
kodás anarchiához, a forradalmi 
vívmányok veszélyeztetéséhez ve
zet, elsősorban nem a bűnösök, ha
nem az ártatlan lakosság életét és 
biztonságát veszélyezteti, őrizzük 
szervezettségünket, mert ez a for
radalom lelke! 

Budapestre érkezett 
az első svájci vöröskeresztes segélyautó-karaván 

Hetveneaer svájci frank értékű segítség a magyar népnek 
A hétfőn délben Budapestre ér

kezett svájci repülőtársaság vörös
keresztes gépét követőleg szerdán 
délután 2 órakor megérkezett az első 
vöröskeresztes segélyautó karaván is. 

A magyar nép forradalmi szabad
ságharcának támogatására a Die 
Tat című független svájci napilap 
október 30-i számában megjelent 
alábbi felhívása jelentette be a 
gyűjtés megindítását: 

Magyarország, nemzeti hősének, 
Kossuth Lajosnak szellemében fegy
vert ragadott. Folyik a véres harc, a 
helyzet áttekinthetetlen. De a munká
sok és diákok, férfiak és nők áldozat
készsége és lelkesedése nagyszerű. 

A felkelők ellátása nehézségek
kel küzd. Élelmiszerek és gyógy
szerek kellenek oda, ahol a leg

szükségesebbek. 
A szabad nyugati világ megkezdi a 

segítségnyújtást. A mi népünk is test
véri együttérzéssel fogadja a hozzánk 
érkező híreket. Tettek kellenek, hogy 
erőnkhöz mérten enyhítsük a szüksé
get. 

Ebben a szellemben határozta el a 
Migros Szövetkezetek üzletvezetőinek 
hétfői ülése, hogy kb. 50 000 frankkal 

hozzájárul a gyűjtéshez és néhány 
órán belül teherautókaravánt indított 
el csokoládéval, naranccsal, citrom
mal és kötszerekkel, melyeket a ma
gyar orvosok kértek. A karavánt, 
melynek vezetője Jean Arnet igazga
tó és Kari Ketterer kanton-tanácsos, 
Ausztrián át küldjük. A gépkocsi
oszlop útban van. Tettekre hívjuk fel 
minden olvasónkat. Az ülésen jelen 
volt 25 szövetkezeti üzletvezető, hogy 
eredményesen rakja le a gyűjtés alap
kövét, 2500 frankot adományozott. 
Gyorsan és örömmel kell segítenünk. 
A befizetéseket, melyeket megbízha
tóan fogunk kezelni, Die Tat Segély
akció, VIII. 542. csekkszámlára kér
jük; 

A Migros Szövetkezeti Szövetség 
és a Die Tat szerkesztősége 

A felhívásra megindult a gyűjtés 
a szövetkezet tagjai és a Die Tat cí
mű lap munkatársai között. Az ere
detileg tervezett 50 ezer svájci frank 
segély helyett máris 70 ezer svájci 
frank gyűlt össze. 

S most itt áll a két hatalmas pót
kocsis teherautó a Rákóczi úton, hogy 
kiossza a küldeményt a rászorulók

nak, hét budapesti kórház sebesült' 
jeinek. 

Mosolygós arcú, 35 év körüli fiatal
ember lép ki az egyik kocsi vezető
fülkéjéből és elmeséli, hogy hétfőn 
este 7 órafcor indultak Zürichből és 
a münchen—Salzburg—wieni autó
úton érkeztek kedden Sopronba. Itt 
át akarták adni a rakományt, de ma
gyar részről a továbbszállítás nehéz
ségbe ütközött. Ezért úgy határoztak, 
hogy a segélyanyagot saját maguk 
szállítják fel Budapestre. 

Két magyar orvosnál nyugalomban 
eltöltött éjszaka után, szerdán reggel 
indultak el a győr—budapesti útvo
nalon. Az úton senki sem tartóztatta 
fel a karavánt, orosz katonai egysé
geket sem láttak. 

— Harmincegy tonna rakományt 
hoztunk — mondja a Migros Genos-
senschafts-Bund képviselője. — Élel
miszereket, gyógyszereket, vattát, 
kötszereket, harminchétezer tábla 
csokoládét, szőlőcukrot, húskonzerve
ket, tejkonzerveket, kétszersültet, 
citromot és sok mást tartalmaz a 
szállítmány. A rakományt még szer
dán éjjel közvetlenül a kórházakba 
szállították. 

HAJOTOLVAJOK 
Csepelről jelentik: 
Szovjet hajósok tegnapelőtt éjjel 

kísérletet tettek egy Duna tenger
járó hajó illetéktelen megszerzésére 
a csepeli szabadkikötőben. 

A csepeli Vas- és Fémművek gyár
őrségének fiatal tagjai a kikötő tűz
oltóhajójával üldözőbe vették a távo
lodó tengerjárót s tűzharccal vissza
szerezték a szovjet hajósoktól. Majd 
visszavontatták a hajót és átadták a 
kikötő munkásőrségének. 

Az elfogott hajótolvajokat a szov
jet követségre kísérték. 

Egy hír margójára 
Az AFP jelenti, hogy Kutas Imre 

párizsi magyar követ levétette a kö
vetség épületéről a vörös csillagot. 
A követség épületén most Kossuth-
címeres lobogó leng. 

Kutas Imrét, mint az AVH Kül
földieket Ellenőrző Osztályának 
(KEOK) volt vezetőjét, jól ismerjük. 
Az AVO-nak ez a megbízottja most 
nemzetiszínűre festi magát. Követel
jük, hogy az összes külügyi szerveket 
tisztítsák meg a volt ÁVH-soktól és 
a rákosista—sztálinista ügynököktől, 
még akkor is, ha most hazafias szó
lamokkal lépnek fel 

T i l t a k o z u n k 
a Szabad Pető f i B á d i ó 

zavarása ellen 
A Szabad Petőfi Rádió adásait a 

legutóbbi napon egy idegen rádióállo
más zavarta. Balatonszabadiban mű
szaki szakemberek műszerekkel le
mérték a külföldi zavaróállomás he
lyét. Közölték, hogy a csehszlovákiai 
Pöstyén adóállomása zavarja a győri 
Szabad Petőfi állomás műsorát. 

— Nem hisszük — állapítja meg a 
Szabad Petőfi Rádió erre vonatkozó 
közleménye —, hogy erről a szégyen
teljes cselekedetről, erről a magyar 
nép szent ügyébe való beavatkozásról 
tudomása lenne a csehszlovák kor 
Tiánynak. Éppen ezért tiltakozunk 
é? arra kérjük a csehszlovák kor
mányt, akadályozza meg, hogy a ha
táron átszökött sztálinista provokáto
rok elnyomják a jog, az igazság 
hangját, a Szabad Petőfi Rádió adá
sait; 

Hírek az újjáalakult pártokról 
KISGAZDAPART 

Hosszú évek után újjáalakult a Kis
gazdapárt. Budapesten visszatértek 
régi székhelyükre, a Semmelweis ut
cába. Késő este felhívtuk telefonon a 
titkárságot, ahol dr. Soós László el
mondotta, hogy igen sok budapesti 
kerületben is megalakultak már a 
pártszervezetek. 

Este a rádióban B. Szabó István 
nyilatkozott. A párt alapító tagja el
mondotta, hogy híven a harmincas 
évek programjához, nem osztálypárt 
lesznek, hanem az egész nemzet fel
emelkedéséért folyó harcot tűzik 
zászlajukra. 

Értesültünk arról is, hogy Pécsett 
gyűlést tartottak, ahol felszólalt Ko
vács Béla, a Kisgazdapárt egykori 

főtitkára is, akit a pécsi klinikán ke
zelnek. 

PARASZTPART 
Tegnap délután a Vajda-Hunyad 

váránál többszáz részvevővel gyűlést 
tartott az újjáalakult Parasztpárt. A 
párt főtitkára Farkas Ferenc, tagjai 
közt vannak: Illyés Gyula, Szabó Pál 
és Veres Péter írók is. 

Megjelent a Szabad Szó is. a Pa
rasztpárt lapja, amelyben a vezércik
ket: „A szabadsághoz" — címmel 
Szabó Pál írta. 

SZOCIÁLDEMOKRATA PART 
A Conti utca 4. szám alatt létesült 

a Szociáldemokrata Párt központja. 
A párt ideiglenes vezetősége a követ
kezőképpen alakult. Elnök: Kéthly 
Anna; főtitkár: Kelemen Gyula: fő
titkárhelyettes: dr. Révész András. , 

Jelentések a nagyvilágból 
A nyugatnémet kormány hazaté

résre szólította fel a Közel-Keleten 
lakó nyugatnémet állampolgárokat. 

Gny Mollet, a francia nemzetgyű
lés kedd esti ülésén kormánynyilat
kozatot olvasott fel. A francia kor
mány úgy véli, hogy nem feladata 
ma helyeselni, vagy elítélni az izraeli 
akciót. Egy francia képviselő azt 
mondotta, hogy az Egyiptom ellen 
indított akció kiszámíthatatlan kö
vetkezményekkel járó lépés. 

* 
Magyarország szabadsága mellett 

tüntettek kedden Rómában. Amikor 
a Kommunista Párt épülete elé akar
tak vonulni, erős rendőri egységek
kel találták szemben magukat. Ösz-
szetűzésre került sor, körülbelül har
mincötén megsebesültek. A diákok 
kövekkel dobálták a rendőröket és 
felfordítottak néhány rendőrségi jár
művet. 

* 
A jugoszláv sajtó baráti hangon 

kommentálja a magyarországi ese
ményeket. Foglalkozik a Rákosi
klikk hibáival, amelyek a felkelést 
kirobbantották és aggódva várja, 
hogy a kiharcolt sikerek alapján 
mikor kezdődik meg a békés kibon
takozás. 

Stockholmban és Svédország na
gyobb városaiban rokonszenv-tünte
tések voltak a magyar szabadság 
ügye mellett. Göteborgban, Svédor
szág második legnagyobb városá
ban az egyetemisták piros-fehér-zöld 
zászlók alatt vonultak fel és tilta
koztak a szovjet fegyveres beavat
kozás ellen. 

* 
Tokióból jelenti az AP: Száll Jó

zsef, a pekingi magyar követsés ta
nácsosa megfigyelőként részt vesz 
az ENSZ jelenleg Tokióban ülésező 
kereskedelmi értekezletén. A ma
gyar megfigyelő sze rda kijelentet
te: Japán és Magyarország kidolgoz
hatna olyan kereskedelmi megálla
podást, amely mind a fogyasztási 
cikkek, mind az ipari termékek cse
réje tekintetében mindkét ország
nak hasznos lenne. Ezután annak a 
reményének adott kifejezést, hogy 
Japán és Magyarország politikai, 
gazdasági és kulturális téren iaen 
szoros barátságba kerülhet. 

MAGYAR IF.ITJSAG 
Az ifjúmunkások forradalmi tanácsá

nak lapja. 
Telefonszám: 131—014, 343—142. 


