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A magyar kormány tiEtakozik 
az újabb szovjet csapatok bevonulása ellen 

Azonnal felbontjuk a varsói szerződést 
Semlegességünk védelmére 

a négy nagyhatalom segítségét kérjük 
Nnyy Imre távirata as ENSZ, főtitkárának 

Gyárat vissza nem adunk! 

A Magyar Népköztársaság Mi
nisztertanácsának elnöke mint meg
bízott külügyminiszter, az alábbia
kat hozza Excellenciád tudomására: 

A Magyar Népköztársaság kormá
nyához hiteles értesülések érkeztek 
újabb szovjet alakulatok Magyar
országra való bevonulásáról. A Mi
nisztertanács elnöke mint megbízott 
külügyminiszter magához kérette 
Andropov urat, a Szovjetunió ma
gyarországi rendkívüli és meghatal
mazott nagykövetét és a legerélye-

sebben tiltakozott az ellen, hogy 
újabb szovjet katonai alakulatok vo
nulnak be Magyarországra. Követel
te ezeknek a szovjet alakulatoknak 
haladéktalan, azonnali visszavonását. 
Közölte a szovjet nagykövettel, hogy 
a magyar kormány a varsói szerző
dést azonnal felmondja, egyidejűleg 
kinyilatkoztatja Magyarország sem
legességét, az. Egyesült Nemzetek 
Szervezetéhez fordul és az ország 
semlegességének védelmére a négy 
nagyhatalom segítségét kéri. 

A szovjet nagykövet tudomásul 

j vette a Minisztertanács elnökének, 
| mint megbízott külügyminiszternek 
| tiltakozását és közlését, és megígérte, 
! hogy haladéktalan választ kér kor 
j mányától. 

Felkérem tehát Excellenciádat, 
hogy ezt a közlést szíveskedjék az 
Egyesült Nemzetek Szervezete vala
mennyi tagállamának tudomására 
hozni; kérjük, hogy az Egyesült 

: Nemzetek Szervezete most meg
nyíló, XI. ülésszakának napirendjére 

; soron kívül kitűzni szíveskedjék. 

N a g y I m r e be;s5K< 
Magyarország népe! 
A magyar nemzeti kormány a ma

gyar nép és a történelem előtti mély 
felelősségérzettől áthatva, a magyar 
nép millióinali osztatlan akaratát ki
fejezve kinyilvánítja a Magyar Nép
köztársaság semlegességét. 

A magyar nép a függetlenség és 
egyenjogúság alapján az ENSZ alap
okmánya szellemének megfelelően 
igaz barátságban kíván élni szom
szédaival, a Szovjetunióval és a világ 
valamennyi népével. Nemzeti forra
dalma vívmányainak megszilárdítá
sát és továbbfejlesztését óhajtja 
anélkül, hogy bármelyik hatalmi 
csoportosuláshoz csatlakoznék. A 
magyar nép évszázados álma való
sul meg ezzel. A forradalmi harc, 
melyet a magyar múlt és jelen hősei 
vívtak, végre győzelemre vitte a sza-

' badság. a függetlenség ügyét. Ez a 
i hősi küzdelem tette lehetővé, hogy 
! népünk államközi kapcsolataiban ér-
! vényesítse alapvető nemzeti érdekét, 
i a semlegességet. 

Felhívással fordulunk szomszé
dainkhoz, a közeli és távoli orszá
gokhoz, hogy tartsák tiszteletben 
népünk megmásíthatatlan elhatáro
zását. Most valóban igaz az a szó, 

» hogy népünk olyan egységes ebben 
| az elhatározásban, mint a történelme 
során még soha. 

Magyarország dolgozó milliói véd
jétek és erősítsétek forradalmi el
szántsággal, önfeláldozó munkával, a 
rend megszilárdításával hazánkat, a 

I szabad, független, demokratikus és 
semleges Magyarországot. 

Éjszaka je lent ik: 
A szovjet nagykövetség hivatalos 

éne: 
közleménye szerint a szovjet hadse
reg gépesített a lakula ta i körü lzár ták 
a magyarországi katonai repülőtere
ket abból a célból, hogy biztosítsák 
az orosz polgári személyek és a se
besültek légi úton való elszállítását. 

A repülőterek honvéd alakulata i 
készen ál l ták a túlerővel szembeni 
fegyveres harcra , azonban a kor
mány határozot t u tas í tására nem 
nyitot tak tüzet. Honvéd a lakula 
ta ink most fegyelmezetten á l lnak 
szemben a szovjet csapatokkal , 
vá rva azok elvonulását . 

Lépten-nyomon száz és száz röp
lap, újság van a Belváros utcáinak 
falain. Hírszolgálat és vélemény
nyilvánítás egyben. 

A sok közül — amelyek mind a 
nép követelései, kívánságai — kettő 
az, amelyik az első pillantásra is 
messzire világít — hazugságaival. Az 
egyik irkalapon íródott s rímekbe 
szedve kínálja magát. Címét nem ír
tam fel csak egyik sorát: „s jő 
Horthy Miklós fehér l o v á n . . . " A 
másik az egyetemi ifjúság lapjára írt 
megjegyzés. Fekete ceruzával jelölte 
meg az ismeretlen hírmagyarázó azt 
a cikket, amelynek tartalma, mon
danivalója tömören az: földet, gyárat 
vissza nem adunk. A nyíl végén pe
dig ez olvasható: „ne olvasd, hazu
dik." 

Azt hiszem, hosszú, hosszú idő óta 
most írhatja le mindenki szabadon 
gondolatait. Falra, újságba, levélbe 
ahová csak akarjuk. Nos, kedves 
Ismeretlen vélemény-nyilvánító, én is 
élek a szabadsággal. 

Október 23-a óta százszor és ezer
szer éreztem a nép, az ifjúság erejé-

' nek, igazságérzetének nagyszerűse-
| gét. Százszor és ezerszer csodáltain 
| ítélőképességét, felnőttségét. Szabad 
| ságot akartunk s hiszem, hogy győ-
i zelmünk végleg meghozza ezt. De 
\ amint hiszek a teljes szabadságban 
most, úgy nem hinnék Horthy Miklós, 
a földesurak, a gyárosok biztosította 
— szabadságban. 

Nagyszerű harc a miénk. Zászlón
kon szabadság, függetlenség. Kilép
tünk a szennyes emlékű tegnapból. 
Nem tapadhat ehhez az országhoz 
többé semmi, ami homályosítaná ok
tóberünk tisztaságát. Nem kell ne
künk egypárt zsarnoksága. Nem kell 
az orosz elnyomás —, de maradjon 
meg ott, ahol van a földesúr, gyáros, 
a bankár, Horthy Miklós s bármilyen 
nemzetiségű csapat. Van ebben a 
gyönyörű hazában egy szabadság
szerető, maga sorsát intézni tudó nép. 
Alakulnak és erősödnek azok a pár-
tok, amelyekben tömörülve ez a nép 
jó! alakíthatja jövőjét. 

De csak saját maga — az ország 
népe! Ezt meg kell érteni, kedve* 
ismeretlen hírmagyarázó. 

Elég volt a szovjet csapatok ma
gyarországi „sétakocsikázásából"! 
Mielőbb be kell fejezni az elszállí
tást és a szovjet csapatok teljes ki
vonását ! 

Munkás-fiatalok, kövessétek a példát! 
Az If júmunkások Forrada lmi Tanácsa már is lázas munkába kezdett . 

Küldöt tségek indulnak az üzemekbe, hogy megszervezzék a forradalmi 
i f júmunkás tanácsokat , amelyek gondoskodnak fegyveres őrségek és 
munkacsapa tok alakí tásáról . 

Részt vesznek a romel takar í tásban . A súlyosan megrongálódott l aká 
sokból a kár t szenvedett családokat volt hivatal i 'helyiségekbe költöztetik 
át. Élelmiszerrel, ruhával segítik a szegényebb családokat és felkeresik az 
elesett harcosok hozzátartozóit is, gondoskodnak el látásukról . 

A legsürgősebbéit 
találni a klhontakoiást 

Mindszenthy József nyilatkozata 

A fögyilkosok megszöktek! 

Mindszenthy József bíboros her 
cegprímás csütörtökön délelőtt bu
dai pa lo tá jában-fogadta a magyar 
és a külföldi sajtó, rádió és televízió 
munka tá r sa i t és rövid nyilatkozatot 
te t t előttük. A hercegpr ímás a kö
vetkezűket mondot ta : 

— Hosszú fogság után szólok a 
magyar haza valamennyi gyerme
kéhez. Senkivel szemben sincs gyű
lölet szivemben. 

Örömmel láfjuk 

— Csodálatraméltó hősiesség sza
badítja meg most a hazát. A világ
történelemben példátlan ez a sza
badságharc; minden d.icsőséget meg
érdemelnek fiataljaink. Hála és 
imádság az áldozatokért! Honvédsé
günk, munkásságunk, földműves né
pünk példát mutatott a hős haza
szeretetben. 

— Az ország helyzete rendkívül 
súlyos, napok óta hiányzik az élet 
folytatásának minden közös feltéte
le. A legsürgősebben meg kell talál
ni a kibontakozást. 

— Most tájékozódom, két napon 
belül a kibontakozás útjáról szemé
lyes szózatot intézek a nemzethez. 

Csütörtökön délelőtt Mindszenthy 
'hercegprímást palotájában felkeres
te Tildy Zoltán á l lamminiszter és 
Maiéter Pál ezredes, a honvédelmi 
miniszter első helyettese. Az ál lam
férfiak rövid megbeszélést folytat
tak a hercegprímással . 
A PAPA ÜZENETE MINDSZENTHY 

BÍBOROSHOZ 
(DPA) XII . Pius pápa 

este castelgandolfoi nyári 
ciájáról üdvözlő táviratot 
Mindszenthy bíboroshoz, 
üzenetében mél ta t ja a 
magyar nemzetet" és a bíborosnak, 
valamint püspökeinek apostoli m u n 
kásságát . 

Egymást ér ik a küldöt tségek a j 
Par lamentben . A vezetőkhöz nagyon 
nehéz bejutni , de az élelmes fiatalok 
elcsípik őket a folyosón. Nekünk is j 
így sikerüLt beszélni több államférfi- j 
val néhány pil lanatig. 

Münnich Ferenc belügyminiszter j 
a közbiztonságról mondot t néhány j 
szót: „A fővárosban a nyugalom fo- \ 
kozatosan áll helyre, bár itt-ott elő- , 
fordulnak özikényeskedések, a nyu- ! 
galom és a biztonság jobb, mint az 
előző napokon. Ez annak is köszön- ' 
hetö, hogy a szabadságharc fegyveres 
hősei közül sokan jelentkeztek és je
lentkeznek közbiztonsági szolgálatra j 
a nemzetőrséghez." 

Losonczy Géza ó l lamminisz ter h i - j 
vatalosan közölte, hogy Gerő Ernő és I 

társai közül senki sincs a ko rmány 
ha ta lmában . Gerő Ernő, Hegedűs 
András és Piros László külföldre, a. 
Szovjetunióba, szökött. Több más , 
régi vezetőről n e m tudnak, de felte
hető, hogy külföldre távoztak. 

A íugyilkosok tehát megszöktek a 
bünte tés elöl, de nem menekü lhe t 
nek. Szent forradalmunk elesett hő
sei, s a győztes nép nevében köve
teljük, hogy a magyar kormány kér
je ki őket, s állítsa a magyar nép 
bírósága elé. Nem tűrhetjük, ?ie??i 
egyezhetünk bele, hogy életünk meg
rontói, nemzetünk, magyarságunk el-
tiprói, a magyar ifjúság színe-virágá
nak gyilkosai kibújjanak a felelös-
ségrevonás alól. 

szerdán 
reziden-
intézett 

A pápa 
„szeretett 

hogy a pesti u tcákon megkezdődöt t a 
romok e l takar í tása . A lakosság nem 
v á r felszólításra. Kis önkéntes cso
portok gyűlnek össze és elhordják a 
já rdákró l , ú t tes tekről a törmeléke
ket. Felvéte lünk a József körúton ké
szült. 

Milyen az ország gazdasági helyzete? 
A Magyar Tudományos Akadémia ! 

közgazdaságtudományi intézete se
gítséget aka r nyúj tani az ország gaz
dasági vérker ingésének megindulá
sához, az e lmúl t korszak ál tal t e rem
te t t súlyos gazdasági helyzet megja
ví tásához. 

Ezért most néhány napon belül 
jelentést készít az ország iparának, j 
mezőgazdaságának, kereskedelme- i 
nck helyzetéről , a pénzügyek a laku
lásáról, a külkereskedelmi helyzet
ről. A jelentés megkísérl i felmérni 
az elmúlt napok gazdasági ha tásá t is 

A jelentést o kormányzati szer 
vek és valamennyi párt r ende lkez i 
sere bocsátják. Ez anná l is inkább 
lontos, mer t az új pár tok vezetői el 1 
vol tak zárkózva a t i tkosan kezelt 
adatok ismeretétől . 

l l i i « S a p e s * r e i i i d i i | | 
az Egyesül t Á l l a m o k 

m a g y a r o r s z á g i k ö v e i é 
(AP) Edward Wailes, az Egyesült 

Államok budapesti követe, útban 
állomáshelyére, szerdán repülőgé
pen Becsbe érkezett. 

A Budapesti Középiskolások Forradalmi Bizottsága egyetért a Buda
pesti Ifjúmunkások Forradalmi Tanácsa Követeléseivel és célkitűzéseivel. 
Örömmel veszi tudomásul, hogy a munkásfiatalok a ,,Magyar Ifjúság" 
című lapjukban helyt adnak a középiskolások forradalmi bizottsága véle
ményének, cikkeinek. 

Munkásfiatalok, diákok! Olvassuk, terjesszük a „Magyar Ifjúságot"! 
Teremtsünk ifjúsági egységfrontot! 

A Budapesti Középiskolások Forradalmi Bizottsága 

Htiatihoszúk 
it Savnt Komntkt'? 

(DPA) Habsburg Ottó szerdán 
táviratot intézett Eisenhower ame-
•ikai elnökhöz azzal a kéréssel, 

!iogy ,,a magyar nemzet szabadon 
megválasztandó 'képviselői kapják 
vissza legfőbb nemzeti szimbólumu
kat, Szent István 'király koronáját". 
A koronát jelenleg Amer ikában őr
zik. 

Újból megalakul 
a Magyar Cserkészszövetség 

A hírek szerint rövidesen újból i jelentkezzenek a szövetség Nagy 
megalakul a Magyar Cserkészszö- j Sándor utcai székházában és segít-
vetség. Az előkészítő bizottság fel- j senek előkészíteni az alakuló nagy-
hívta a volt cserkészvezetőket, hogy i gyűlést. 

ENGEDJÉK HAZATÉRNI 
a Szovjetunióban tanuló fiatalokat! 

Moszkvában tanuló magyar fiataloktól t udomásunkra jutott , hogy 
liletékes szovjet szervek igyekeznek megakadályozni hazatérésüket , annak 
ellenére, hogy ezek a fiatalok minél előbb haza k ívánnak té rn i a függet
len Magyarországra családjukhoz. Erélyesen t i l takozunk ez ellen az egész 
forradalmi magyar ifjúság nevében. Követeljük, hogy ha ladékta lanul t e 
remtsék meg a szükséges feltételeket ezeknek a fiataloknak a haza téré
séhez. 



VARSÓBÓL SZERZETT ÉRTESÜLÉSÜNK SZERINT 
Kína mini imperialista agressziót 

tekinti a szovjet haderő 
támadását a magyarországi 

forradalom ellem 

A bevehetetlen fellegvárban 

AZ ÉLES TÖLTÉNYEK még az 
u tcán hevernek, a kiéget t t ank tor
nya ki tudja m e r r e van, a szétszóró
dott robbanóanyagokat most szedi 
össze a műszaki a lakulat . Budapest 
népe m i n t h a parancs ra indul t volna 
el — felkeresi, s fürkésző szemmel 
ku ta t j a a legnagyobb, a leghősibb 
harcok színhelyét. Az Üllői ú t és a 
Körú t kereszteződésénél ka tonák és 
fegyveres fo r rada lmárok ál lnak. A 
környéken üresen sóhaj tanak a szét
lőtt lakások ablaka i — ki tudja, 
hány élet pusztul t el it t . 

A régi Már ia Teréz ia- lak tanya 
most csendes. A Körú t felé eső sa rka 
hiányzik: szinte leborotvál ták a t a n k . 
ágyúk. 

Dehát hogyan is tör tént? Hogyan 
vá l t a szabadság, a függetlenség be
vehetet len fel legvárává az ódon épü
let? 

F IATAL, SZEMÜVEGES ka tona : 
Belső Tibor. Az első pi l lanat tól kezd
ve harcolt . Ott volt a rádiónál , s u tá 
na védte a lak tanyát . így meséli el a 
tör tén teke t : 

— Századunkkal együtt kivonul
tunk a tüntetésre. Be akartunk men
ni a stúdióba, hogy követelésünket 
átadjuk, de megállítottak bennünket. 
Azután jöttek a könnyfakasztó bom

bák és a géppisztoly-sorozatok. Visz-
szamenlv.nk a laktanyába fegyverért. 
Sajnos kevés volt, mert mi munka
szolgálatosok voltunk. Az egyik 
csepeli fiú motorkerékpárra kapott 
és Pannóniájával Csepel felé szaladt 
segítségért. A Lámpagyárból kaptunk 

fegyvert. Akkor felszereltük magun
kat és megkezdtük a harcot. Első 
parancsnokunk, Holmann Gábor fő
hadnagy, aki Maiéter Pál ezredes 
bajtárs megérkezéséig irányított ben
nünket, elesett. Sokan elestek közü
lünk, de nem adtuk meg magunkat. 
A harcok szünetében a vidékiek 
szinte elárasztottak bennünket élel
miszerrel: libával, kacsával, sőt még 
csokoládéval is. Mit mondjak? Hat 
nap alatt három órát aludtam. 

SZABÓ GÉZA volt zeneakadémis-
t a is a l ak tanya védői között volt. A 
zeneszerszámot le te t te és fegyvert 
fogott. Hauzinger József újpesti fiú, 
ot t is dolgozik, de a stúdió u tán ő is 
a l ak t anyába jött. Amolyan össze
kötő volt, időnként kiszökött fegyve
rér t , élelmiszerért . 

— Sokat segítettek nekünk azok a 
civil felkelők, akik az utca másik ol
dalán az ablakokból tüzeltek, s lehe
tetlenné tették, hogy rendes, álló 
harc fejlődhessen ki az épület előtt. 
Nem tudom hány tankot lőttünk ki, 
de azt tudom, hogy megvédtük a sza
badságunkat, függetlenségünket. 

A LAKTANYA most csendes. KOI. 
földi újságírók jönnek, c igaret tával 
k íná l ják a for rada lmárokat , s jegyez
nek. Jegyezhet ik is: ebben az épület
ben tör ténelmet í r t a k . , . 

Maiéter Pál felhívása 
Maiéter Pál, a honvédelmi miniszter első helyettese, a Ki l ián- lak tanya 

parancsnoka t egnap a késő esti ó rákban a Szabad Kossuth rádión keresztül 
felhívással fordult a dolgozókhoz. Köszönetét fejezte ki, hogy sztrá jkkal 
segítet ték a szabadságharcosokat . A haza érdeke azonban most m á r azt 
k ívánja — hangsúlyozta —, hogy dolgozzunk, hiszen csak így biztosí tható 
a nép el látása, nyugodt élete. Vegyétek fel a m u n k á t ! — fejezte be fel
h ívásá t Maié te r Pá l . 

A nagyüzemek munkástanácsainak képviselői javasolják: 
DOLGOZZUNK! 

(Tudósítónktól.) 
Az Építők Művelődési Házában a 

budapest i nagyüzemek m u n k á s t a n á 
csának képviselői ér tekezle te t t a r 
tot tak. A jelenlegi helyzetről Erdei 
Ferenc á l lamminiszter , a kabinet 
tagja mondot t beszédet. Hang
súlyozta, hogy a Budapest hősi 
ha rca és viharos követelése ered
ményekén t az orosz ka tona i ala
kula tok el távoztak fővárosunkból. 
Az ország népe egyönte tűen köve
teli, hogy a szovjet csapatok a leg
rövidebb időn belül hagyják el 
Magyarország egész területé t . Meg

nyugvássa l fogadtuk a szovjet ko r 
m á n y a jánla tá t a csapatok kivoná
sával kapcsolatos tárgyalások meg
indí tására . Olyan lépéseket r emé
lünk ettől, amely garanciá t je lent 
a teljes kivonulás meggyorsí tására . 
Egyrészről ezért, és mert a sztrájk 
most már nem erősíti, hanem gyen
gíti a forradalom vívmányait, aka
dályozza a békés kibontakozást és 
az ország normális vérkeringésének 
megindulását — a munkástanácsok 
küldöttei egyöntetűen olyan véle
ményre jutottak, hogy oldják fel a 
sztrájkot s a további követeléseket 
békés úton vívják ki. 

Magyar kézben a magyar urán 
János i professzor nyi la tkozata l tek az egyoldalú üzleten. Most is-

szerint az oroszok e lhagyták u r á n - _ . . , , , . . . . . 
bányánka t . Mivel a bányásza t m é g m e t ma^aT k e z b e n v a n t e h a t » * » -
a kezdetén volt, n e m sokat nyerhe t - | gyár u rán . 

A SZERETET ÜZENETEI 
Továbbítja a Magyar Ifjúság. Hívja a 330—561-et 

Győzött Bécsben a magyar ifjúsági labdarúgó-válogatott 

AZ AMERIKAI HAJÓK 
ELKERÜLIK SZUEZT 

Az Egyesült Államok hajózási fő-
hivatala szerdán azt tanácsolta az 
összes amerikai kereskedelmi ha
jóknak, hogy a közép->keleti helyzet 
tisztázódásáig kerüljék el a Szuezi-
csatorna övezetét. Az intézkedés 
mintegy 1100 hajót érint. 

Bécs, november 1. (APA) 
A Bécsben tar tózkodó magya r if

júsági labdarúgó-válogatot t szerdán 
dé lu tán bará tságos mérkőzés t j á t 
szott Bécs ifjúsági válogatot t jával és 
3:1 (0:0) a r á n y b a n győzött. 

A magyar ifjúsági válogatot t az 
a lábbi összeáll í tásban já tszot t : Vár-
hídi — Lipták, Nemes, Kovács — 
Makai, Hanek — Szálai, Kaszás (Né
meth), Sztáni, Matesz, Povázsai (Lő
rinc). 

A bécsi ifjúsági együttes csak az 
első félidőben tud t a nyí l t tá t enn i a 
já tékot . Szünet u t á n a magyar 
együttes mind technikai , mind t ak t i 
kai t é r en fe lü lmúl ta ellenfelét és 
megérdemel ten győzött. A muta to t t 
j á t ék a lap ján a magyar ifjúsági vá 
logatott hatgólos győzelme sem let t 
volna meglepetés . A mérkőzés 15. 
percében egyperces gyászszünetet 
tartottak a forradalom hősi halottai
nak tiszteletére. A mérkőzés tiszta 

jövedelmét az osztrák vöröskereszt
nek ajánlották fel a magyarok meg
segítésére. A jótékony célra való te
kintettel a rendezőség, s a pálya sze
mélyzete díjtalanul látta el szolgála
tát, s a bécsi hatóságok és az Oszt
rák Labdarúgó Szövetség is eltekin
tett a szokásos illetéktől, illetve ré
szesedéstől. 

A győztes magya r ifjúsági váloga
tott m i n d h á r o m gólját Sztáni lőtte, a 
bécsiek részéről egyedül Dirnwöber 
volt e redményes . 

A magya r csapatból Sztáni , Ka 
szás és a két fedezet jó já téka emel 
hető ki, a bécsi együt tesben a kö
zéphátvéd Osicka, s K a l t e n b r u n n e r 
középcsatár nyúj tot t jó tel jesí tményt . 

• 
A magyar ifjúsági labdarúgó-vá

logatott szombaton dé lu tán ú jabb 
mérkőzést játszik, valószínűleg 
Grazban . 

Megalakult az FTC és az MTK 
Az UTE u t á n csütörtökön ú j jáa la

ku l t a régi nagy sportegyesületek kö
zül a Ferencváros i T o r n a Club és a 
Magyar Testgyakorlók Köre is. Az 
FTC, az MTK és az ÜTE ideiglenes 
forradalmi b izot tmányai m á r i s fel

ve t ték a kapcsolatot egymással s el
határozták , hogy november 2-án, 
pén teken a magyar sport átfogó kér 
déseit közösen tá rgyal ják meg, m e r t 
részt k ívának venni a k ia lakí tandó 
ú j magya r sporté le t átszervezésében. 

Megalakult a Keresztény Ifjúság Szövetsége 
Most alakuló, új ifjúsági szövet

ségről beszélgetünk Segesvári Vik
torral, a KISZ elnökségének tagjá
val, a Református Teológiai Akadé 
mia qsöndes könyvtá rában . 

— Hogyan jött létre a KISZ? 
— Az elmúlt években a keresztény 

ifjúságot sok sérelem és megalázta
tás érte. Talán ezért is csatlakoztak 
olyan lelkesen október 23-án a for
radalmi ifjúsághoz. Mi is vérünket 
hullattuk a szabadságért és a füg
getlenségért. Akadémiánk ötven tag
ja közül ketten haltak hősi halált és 
hatan sebesültek meg. A forradalom 
a mi forradalmunk is. És ahogyan 
részt vettünk a fegyveres harcok
ban, ugyanúgy részt kívánunk ven
ni a független, demokratikus Ma
gyarország megerősítésében is. Ezért 
hoztuk létre önálló ifjúsági szövet
ségünket. 

— És milyen célokat tűztek az új 
ifjúsági szövetség elé? 

— Szövetségünk mindenben egyet
ért az Egyetemi Forradalmi Diákbi
zottság követeléseivel és teljes ere
jével harcol azok megvalósításáért. 
Legközelebbi feladatunknak tekint
sük, hogy a keresztény ifjúság min
den erejével részt vegyen a rend 
helyreállításában, a romok eltakarí
tásában és az élelmiszerszállítások
ban. Felhívással fordulunk a világ 
valamennyi keresztény szervezeté
hez, hogy segítsenek enyhíteni a for
radalmi Magyarország élelem és 
gyógyszer nehézségein. 

>— És milyenek a távolabbi célok? 

— Távolabbi célunk egy olyan 
szövetség megteremtése, amely a ke
resztény ifjúság társadalmi, politikai 
szövetségeként, felekezetre való te
kintet nélkül, összefogja az összes 
most alakuló keresztény ifjúsági 
egyesületeket: a KlE-t, a MEG-
DESZ-t és a katolikus egyesületeket. 
Azt karjuk, hogy a keresztény ifjú
ság egységesen hallassa hangját a 
társadalmi és politikai életben egy
aránt. 

— Milyen viszonyt kívánnak ki
alakítani a többi ifjúsági szervezet
tel? 

— Szövetségünk minden erejével 
arra törekszik, hogy ne bontsa meg, 
hanem erősítse az ifjúság egységét 
és kész együttműködni minden meg
levő, s ezután létesülő ifjúsági szer
vezettel. 

— Ezért vettük fel a kapcsolatot 
rögtön megalakulásunk után az 
Egyetemi Forradalmi Diákbizottság
gal és ugyanígy szeretnénk együtt
működni az Ifjúmunkások Forradal
mi Tanácsával is — fejezte be nyi
la tkozatát Segesvári Viktor. 

A rend-ér 
Szőkehajú. nemzeti karszalagos f iatal

ember áll a Nagykörút és a Király 
utca kereszteződésénél. Lehet, hogy 
pár nappal előbb tankokkal , gápfegy 
vérekkel száilt szembe. Most határo
zott, s energikus karmozdulatait f igye 
lik a Járókelők, a robogó teherautó! 
vezetői. A vasalt egyenruha, a fehér 
kézelő, a fényes síp ugyan hiányzik 
még, de így is a közlekdes rendjének 
őre ö. 

HÍREK AZ OLIMPIÁRÓL 
Ottó Mayer, a Nemzetközi Olim

piai Bizottság irodájánaík vezetője 
kijelentette, hogy a hadviselő orszá
gok sportolói is részt vehetnek az 
olimpián. Ez vonatkozik Izraelre és 
bármely más országra, amely hadi
állapotban van. 

— Nincs szó arról — mondotta, 
hogy bármely országot is megaka
dályoznánk az olimpián való rész
vételben. Ellenkezőleg, reméljük, 
hogy az olimpiai játékok példát ad
hatnak a békére azzal, hogy a ver
senyeken a világ összes sportolói 
részt vehetnek, függetlenül attól, 
hogy milyen nézetet vallanak és 
milyen nemzethez tartoznék. 

A kérdéssel kapcsolatban Avery 
Brundage, a NOB elnöke Santa 
Barbarában kijelentette, hogy jelen
leg nem lát semmi olyan okot fenn
forogni, ami megzavarná az olim
piai játékok megrendezését. Hang
súlyozta, nem isrmer olyan olimpiai 
szabályt, amely kimondja, hogy az 
olimpiai játékok részvevői csak bé
kében élő nemzetek versenyzői le
hetnék. Egyébként is az olimpia a 
sportolok és nem a nemzetek vetél
kedése. 

Románja 72 tagú olimpiai csapa
ta rnár megérkezet t Melbourne-be. 
A románok Prágából indul tak el 
repülőgépen. Madras és Singapore 
között ciklonba kerü l tek és ennek 
következtében több sportoló „légi -
beteg" lett. 

A kelet-európai országok közül 
Románia az első, amely m á r vala
mennyi versenyzőjével megérkezett 
az olimpia színhelyére. 

Aggódó szülők, rokonok üzenetei 
szállnak az éterben, keresve szerettei
ket, bátor harcosok, a véres csaták 
zónáiban lakók nyugtat ják meg hozzá
tartozóikat; élnek, semmi bajuk. A 
„Magyar I f júság" is hozzá akar Já
ru ln i ahhoz, hogy szülők és gyerme
kek, házastársak és szerelmesek egy
másért nyugtalankodó rokonok minél 
előbb hír t kapjanak egymásról. 

A „Magyar I f júság" 330—561-es 
telefonszámon mindennap 1 —3-ig vesz 
fel üzeneteket. 

Az alábbiakban a hozzánk beérke
zett első üzeneteket közöl jük. 

Medve György üzeni édesanyjának: 
jól van, egészséges. 

Facsar Sándornénak Balkányba, Kál
lai üt 32-be üzeni férje, hogy jól van 
és ha lehet, azonnal hazamegy. 

Biró Sándor üzeni Nyírbogát. István
tanyára feleségének és kisfiának: jól 
van, egészséges, amint lehet, megy 
haza. 

Biró István édesanyjának Nyirbogát-
ra, István-tanyára üzeni: jól van, egész
séges, amint lehet, megy haza. 

Búzás Sára a Csengeri utca 6-ból 
Abonyba szüleinek üzeni: jól van. 

Bihari Tamás üzeni Török9zentmik-
lösra Havas Miklósoknak: jól vannak, 
kéri jelentkezzenek. 

Koloszár Miklós üzeni Szijártóházára 
szüleinek: jól vannak. 

Geszpot Szilárd és családja üzeni 
Battonyára, özv. Geszpot Lászlónénak: 
jól vannak, nem történt semmi bajuk. 

Ráckevére Király Gizellának üzeni 
özv. Varga Sándorné: jól vannak. 

Siklósi Ferenc kispesti lakos üzeni 
leányának Szegedre, Hargita utca 
32-be és Pécsre a Saüai utca 44-be 
Marsit nővérének, valamint Bükkösdre 
Homan-családnak és Kocsolára Prést 
Ádámnak: jól vannak. 

Halász Józsefné Kispestről üzeni 
Szentjakabfára Hil'bert Agostonnénak: 
jól vannak. 

Weissz Béla gyógyszerésznek üzeni 
családja Mátrafüredre: jól vannak. 

Marmarstein Máriának üzend Straussz 
Sándorné: az egész család jól van. 

Komlós Zsigmondnénak Dunapente-
lér-e a kultúrházba üzeni családja: jól 
vannak. 

Boldis Jánosnak Vácra üzeni Robi. 
Miki megérkezett, mindannyian Jól 
vannak. 

Endrődre a járványkórház mellett a 
Sulyó lányoknak és Kórjába Soczo 
Andrásnak üzend Soczo András: mind
annyian jól vannak, hiány nincs. 

Forbáth András őrvezető üzenj szü
leinek Felsőgödre: jól van. kéri, érte
sítsék hogylétükről. 

Dr. Pongrácz Zoltán orvos, Zala-
koppány, felesége és családja üzeni: 
ahogy lehet jön, jól van. 

Regős Endre üzeni Szombathelyre 
és Bicskére- jól vannak. 

Puhelli Györgynének Táborfalvára 
gyermekei üzenik: jól vannak. Bugyira 
Puhelli Mihályéknak testvére: jól van
nak. 

Szentbékálára Szabó Déneséknek 
üzenik, hogy lányaik és ösiék jól van
nak. 

Fenyő Andor, Pécs: azonnal értesít
sen. Dénessel mi van? Kálmánné. 

Fábián Gyulánénak, Hajdusámson, 
Kossuth utca 30. dr. Fábián Gyula. Új
pestről üzeni: jól van. 

Fonyódra, Ritka Ferenc utca 21-be 
szüleinek és Budára, Árpád fejedelem 
útja 44. alá Kozmáéknak üzenik Pest
erzsébetről, hogy mindenki jól van. 

Balogh, Olajos, Propok, Hubai csa
ládok üzenik férjeiknek, testvéreiknek 
és az összes rokonoknak: egészsége
sek, jól vannak. 

Szentesre Trautwein és Molnárék 
mind jó! vagyunk: Márta és Baby. Er
zsébet körút 21. számú ház lakói mind 
jól vannak. 

Mayerhoffer Istvánnak üzeni Békés
csaba. Árpád sor 2. alá Mayerhoffer 
József műegyetemi hallgató Budapest
ről: Jól van. 

Bajára, József Attila u. 39-be Bartha 
Mihálynak üzeni fia és lánya, hogy 
jól vannak. 

Suba István családja üzeni Debre
cenbe. Baross u. 18. Ubrai Lászlónak, 
mindannyian jól vannak. 

Mátrafüredre, Felszabadulás u. 49/b. 
üzenik Engelék: jól vannak. 

Honvéd határvadászok, Budapest, 
Zugligetből üzennek: 

Barami László Csongrád, Fövenyi 
utcába. Varga Sándor Abácsra, Kovács 
Béla Sárospatakra, Magony Antal Baks-
levelénybe, Berencz József Nyíregy
házára. Kovács László Nagyecsedre. 
tfliás Béla Sejkére, Magzin József 
Zemplényabádra, Nagy László Gyön
gyösre, Nagy Bertalan Cígánrira, Hor
váth János Hantára, Balogh Gyula 

Komádiba. Berényi Károly Kunhegyes
re és Budapestre, Morvái Károly Jász
berénybe Gulyásaknak, Szentgyörgyi 
Sándor Halásztelekre és Dunakeszire 
menyasszonyának. Vilin Dezső Püspök
ladányba, L. Tóth József Gyulaházára 
szüleiknek üzenik: Jól vannak, egész
ségesek. Juhász József Poroszlóra fele
ségének és szüleinek: jól van, egész
séges. Berényi Károly Törökszentmik
lósra. Tulipán út 8. menyasszonyának: 
jól van. Mohácsi Gyula Szabadhattyan-
ba szüleinek: jól van és a rokonok is 
jól vannak. Deák Ottó Rákospalotára. 
Dahó Béla Erzsébetre, Bobái György 
Kistelekre, Cseke Lajos Nádudvarra, 
Paulus József Mezőkeresztesre. Sajnál 
István Mezőkeresztesre üzenik szüleik
nek: jól vannak. Kiss Gyula Szabád-
faluna feleségének és szüleinek: jűl 
van. Hajdú Lajos Dévaványára szülei
nek és menyasszonyának üzeni: jól 
van. K. Veres János Szendrődre szülei
nek és menyasszonyának üzeni: jól 
van. Bakos Látván Békésre. Fodor Ti
bor Bogácsra, Cseh Gyula Nagylétára 
üzenik szüleiknek: jól van. Kovács 
Béla sógorának és családjának Pilís-
csabára, Kossuth Lajos u. 34. üzeni: 
jól van. Farkas Jáno s Gyöngyösre szü
leinek Őrálló u. 20., Földes! István 
Ecsegfalvára édesanyjának és test
véreinek. Udvari Ferenc Ii-egszemese: 
édesanyjának és testvéreinek, Juhása 
József Allampusztára sógorának éa 
családjának, Balogh Gyula Debrecenbe, 
Béke utca 26. Varga Júliának, Vig La
jos szüleinek és menyasszonyának 
üzeni: jól van. Molnár Károly Eger-
lövöre szüleinek. Nagy Bertalan édes
anyjának, Cigándra, Peírovics Iván 
Pestimrére szüleinek, Dániel Imre 
Mogyorósbányára szüleinek, Hortobágyi 
Zoltán Hajdúnánásra szüleinek és Mis
kolcra menyasszonyának üzeni: jól 
van. Pataki Kálmán, XIV.. Füredi u. 2. 
szüleinek. Vida Lajos szüleinek Duna
keszire. Csaba Gyula és családja 
Szombathelyre, Kiskunhalasra és Sze
gedre üzenik hozzátartozóiknak: jól 
vannak. Üzenet Komádiba a Pap-csa
ládnak: Gyuszi jól van. Nagy János 
Egerbe szüleinek és Mezőkövesdre 
menyasszonyának üzeni: jól van. 

Bernáth István honvéd adjon élet
jelt magáról a „Magyar Ifjúság" ha
sábjaim keresztül. Testvérei és édes
apja jól vannak. 

Taskovics Mihály flzenl Jánoshal
mára és Nyárosra szüleinek, hogy 
valamennyien jól vannak. 

Hatók Mária üzeni a Rózsa utcába, 
hogy jól van, szolgálatban van. 

Szeghalomra édesanyjának Tóth La
jos üzeni: jól van. 

Cakó János* üzeni Törekiszölőhegyre 
szüleinek: jól van. 

Tóth Béla üzeni szüleinek Ujlőrlnc-
falvára, hogy jól vannak feleségé\-el. 

Vágó Antal és családja üzeni Uj-
lőrincfalvára szüleinek: jól vannak. 

Kenedli János, Fánd. üzeni szülei
nek: az egész család egészséges. 

Kúti Istvánnak Kápolná9nyékre üze
ni Anna lánya: öccsével együtt jól 
van. 

Pajkó-család a Váci utcából üzeni 
Kovács Andrásné tanítónőnek Marton
vásárra és rokonainak Kalocsára: 
mindnyájan iól vannak. 

Kulcsár Józsefnek üzen Mezőhegyes, 
28 majorba két lánya, hogy mindkét 
család jól van. Amint lehet írnak. 

Református-Kovácsházára Bulzán Ká-
rolynénak fia Karcsi: az egész család 
jól van. 

Nagykanizsára, Berettyóújfalura, Deb
recenbe, Gávára üzeni a Szegedi- és 
Bán-család. hogy mindannyian jól 
vannak. 

Kállai Oszkár üzeni Báesalmási-a 
szüleinek. Bajára nővérének: jól van
nak. 

Czöndör Saroltának Pécsre üzenMt, 
hogy szülei Lőrincen jól vannak. 

Sztárna András és családja üzem 
szüleinek és testvéreinek Romániába, 
Szatmárnémetibe Pente Lajosnak és 
családjának: jól vannak és egészsége-

Horkai István és családja üzeni Kfls-
kunlacházára Horkai Józsefnek: mind
annyian jó! vannak. 

A Dubóczky- és Horkai-család üzen! 
Nyíregyházára és Kemecsére: mind
annyian jól vannak. 

MAGYAR IFJÚSÁG 
Az ifjúmunkások forradalmi tanácsá

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




