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Tiltakozás az újabb csapatmozdulatok ellen — Kijelölték a küldöttségeket
a szovjet csapatok kivonásának megtárgyalására

cs megkezdte
yzet tárgyalását

A Biztonsági T
a magyarorsz'
Kormányátalakítás várható

Tiítahaaunh a ssarget
ú$ahb és m§abh

Mint a Szabad Kossuth Rádió jelentette:
A nemzeti kormány összetételében a közeljövőben változás
várható. Uj emberek kerülnek a múltban kompromittált és a
nép bizalmát elvesztett miniszterek helyébe. Az új kormány
A magyar kormány pénte
listáról lapzártáig ínég nem érkezett jelentés.
ken három szóbeli
jegyzéket
intézett a Szovjetunió buda
pesti nagykövetségéhez.
Az első jegyzék emlékez
tet arra: a magyar kormány
már a múlt héten felkérte a
Szovjetunió kormányát kezd
jenek azonnali
tárgyalásokat
A Biztonsági Tanács sürgő I és biztonság védelmezőjének a Magyarországon
tartózkodó
sen összeül, hogy megvizsgálja [ minőségében. Ilyen esetben le szovjet csapatok
kivonására.
Nagy miniszterelnök
felhívását het összehívni a közgyűlés A Szovjetunió kormánya an
a magyar semlegességről — je rendkívüli
ülését. Abban az nak idején ezt helyeslően fo
lentették ki az ENSZ-ben a esetben, ha a vétó a Biztonsági
közgyűlés rendkívüli éjszakai Tanácsban hamarosan elhang
ülésének befejezése után.
zik a közgyűlés
rendkívüli
JVafftf Imre
Abban az esetben, ha a Szov ülésének azonnal össze kell
jetunió vétót emelne egy olyan ülnie, tehát lehetséges, hogy
Az Egyesült Nemzetek Főtit
határozat ellen, amely Magyar szombaton vagy vasárnap tár
ország függetlensége és semle gyalja meg a magyar kérdést. kárának, Dag Eaaamar-kjöld,
*
New York.
gessége mellett foglal állást,
meg nem szakított
rendkívüli
Excellenciás Uram!
Lapzártakor jelentik:
közgyűlés feladata lesz meg
A magyar időszámítás szerint
A Magyar Népköztársaság
vitatni a magyar kérdést. Ek péntek este 23 órakor összeült
elnöke,
kor az az eset állna fenn, hogy Biztonsági Tanács tíz szavazat minisztertanácsának
a Biztonsági Tanács a vétó tal egy ellenében napirendre mint megbízott külügyminisz
folytán nem tudja teljesíteni tűzte a magyarországi helyzet ter az alábbi kiegészítő infor
mációkat kívánja Excellenciád
funkcióját a nemzetközi béke megvitatását.
tudomására hozni:
November 1-i üzenetemben
már említettem, hogy újabb
szovjet katonai alakulatok vo
nultak be Magyarországra, s
hogy erről a magyar kormány
értesítette a szovjet nagyköve
tet, felmondta a varsói szerző
Az amerikai külügyminisz Tanácsnak — amely elé a ma dést, kinyilatkoztatta Magyar
ter — jelenti az AFP — támo gyarországi helyzetet terjesz ország semlegességét és az
gatta Olaszország küldöttének tették — a legnagyobb éber Egyesült Nemzetek Szervezeté
észrevételeit, kijelentve, hogy séggel kell követnie az ese hez fordult, az ország semle
a szovjet csapatok magyaror ményeket.
Az alapokmány gességének garantálására. No
szági távozásáról szóló bátorí
szerint
a
magyar
ügyet a köz vember 2-án a Magyar Nép
tó híreket nyugtalanító jelen
kormányához
gyűlés
rendkívüli
ülésszaká köztársaság
tések követik e csapatok visznak napirendjére lehet tűzni, újabb fontos honvédségi jelen
szatéréséről.
A magyar semlegesség kiki amennyiben a Biztonsági Ta
áltását köszöntve Dulles hang nács eljárását vétó megaka
súlyozza, hogy a Biztonsági dályozná.

Hogyan kerül megtárgyalásra
az ENSZ-ben a magyar kérdés?

Dulles köszöntötte
a magyar semlegesség kikiáltását

Egy m e g n y u g t a t ó , b á r m e g n e m e r ő s í t e t t h í r :

ENSZ bizottság
t e v é k e n y k e d i k hazánkban ?
Tegnap délután munkatár
sunk a következő, hivatalosan
meg nem erősített értesülést
6zerezrte:
Az elmúlt 48 órában a csehtzlovákiai Pozsonyon íkeresztül
hazánkba érkezett egy ENSZtnegfigyelőkből álló bizottság.
A világszervezet
megbízottjai
késlekedés nélkül
hozzáláttak
nemes, és nem éppen veszély
telen munkájukhoz.
Minden
lehetséges módon ra többek

•között a levegőből is — gon
dosan figyelemmel
kísérik a
magyarországi
eseményeket,
természetesen az idegen kato
nai beavatkozás
veszélyével
kapcsolatos fejleményeket is.
Az észleltekről állandóan tá
jékoztatják felsőbb
szerveiket
és azokról sűrű
időközökben
beszámol az Egyesült Nemze
tek Szervezete rádiója is.
A bizottság létszámáról és
összetételéről lapzártáig nin
csenek értesüléseink.

gadta, e hasonlóképpen nyi
latkozott a szovjet nagykövet
is, a magyar miniszterelnök
nél tett látogatása során. A
fent ismertetett megbeszélé
sek ellenére azonban közli a
szóbeli jegyzék: október 31-én
és november 1-én sajnálatos
•módon újabb szovjet egységek
lépték át a magyar határt. A
magyar kormány minden tőle
telhető erőfeszítést megtett,
hogy elérje a csapatok vissza

újabb

üaenetc

csapatok
vllvit

rendelését: Lépéseink azon
ban hiábavalóknak bizonyul
tak, sőt a szovjet csapatok to
vább folytatták előnyomulásukat egyes egységek pedig
Budapest körül vonultak fel.
Mindennek
következtében
a
magyar kormány 1956 novem
ber 1-én felmondta a varsói
szerződést.
A magyar kormány vélemé
nye szerint a magyar—szovjet
viszonynak, a magyar semle-

Hammarsfijölflhöa

r

tések érkeztek, amelyek sze felmondásának végrehajtására
rint jelentős szovjet egységek vonatkozó tárgyalások színhe
lépték át az ország határát, lyére és közölte a magyar
Budapest felé vonultak és út kormányküldöttség tagjainak
közben birtokukba vették a névsorát. A magyar kormány
vasútvonalakat, vasútállomáso ezen túlmenően javaslatot tett
kat, vasúti biztosító berendezé. a budapesti szovjet nagykö
seket, stb. Jelentések érkeztek vetségnek: alakítsanak vegyes
arról is, hogy Nyugat-Magyar bizottságot a szovjet csapatok
ország területén kelet—nyugat kivonásának előkészítésére.
irányú szovjet csapatmozdula
Kérem Excellenciádat, szó
tok tapasztalhatók.
lítsa fel a nagyhatalmakat,
Fentiek alapján a magyar Magyarország semlegességének
kormány szükségesnek tartot elismerésére és utasítsa a Biz
ta, hogy tudomására hozza a tonsági Tanács a szovjet és a
budapesti szovjet nagykövet magyar kormányt a tárgyalá
ségnek és a Budapestre akre- sok azonnali megkezdésére.
ditált külképviseleteknek a Kérem Excellenciádat, ismer
Népköztársaságunk ellen irá tesse a Biztonsági Tanács tag
nyuló lépéseket. A Magyar jaival a fentiekéi, és fogadja
Népköztársaság
kormánya őszinte nagyrabecsülésem ki
egyben konkrét javaslatot tett fejezését.
a szovjet kormánynak, a Ma
NAGY IMRE,
gyarországon állomásozó szov
a Magyar Népköztársaság
jet csapatok visszavonására, minisztertanácsának
elnöke és
valamint a varsói egyezmény meghatalmazott külügyminisztere

gesség tiszteletben tartása, va
lamint a teljes egyenjogúság,
a szuverenitás, az egymás bel
ügyeibe való be nem avatko
zás elvén kell alapulnia: A ma
gyal' kormány emiek érdeké
ben javasolja, hogy <r fenti e£.
vek alapján azonnal kezdődje
nek meg a tárgyalások a Mar
gyár Népköztársaság és a Szov
jetunió küldöttségei között a
varsói szerződés
felmondásá
nak végrehajtásáról,
különös
tekintettel a Magyarországon
állomásozó szovjet
csapatok
kivonására.
A magyar kormányküldött
ség tagjai: Losonczy Géza ál
lamminiszter, a küldöttség vezetője. Kővágó József, Márton
András, Farkas Ferenc, Zentai
Vilmos.
A másik szóbeli jegyzék
ugyanennek a kérdésnek a ka
tonai oldalát közelíti meg, s
indítványozza, hogy a szovjet
csapatok kivonását
előkészítő
vegyes bizottság 1956. novem
ber 2-án, tehát azonnal kezdje
meg munkáját a magyar or
szággyűlés épületében. A ma
gyar kormány az alábbi tago
kat jelöli az előkészítő vegyes
bizottságba: Erdei Ferenc ál
lamminiszter, Maiéter Pál ve
zérőrnagy, Kovács István ve
zérőrnagy, Szűcs Miklós ezre
des:

A harmadik szóbeli jegyzék
ismét a szovjet csapatok ma
gyarországi hadmozdulatai el
len
tiltakozik:
Ismételten
megállapítja, hogy november
2-án is újabb szovjet egységek
lépték át a határt, birtokba
véve útközben a vasútvonala
kat,
és
vasútállomásokat;
Nyugat Magyarország terüle
tén kelet-nyugati irányú szov
tapasz
csapatok a város
környékén jet csapatmozdulatok
tartózkodnak,
de a repülőte talhatók.
ret nem foglalták el és erre
Ez a tiltakozás kiemeli: a
nem
is tettek
kísérletet.
magyar
kormány szükséges
Ugyancsak cáfolja a repülőtér
elfoglalását Pécs, amelynek je nek tartotta, hogy a Magyar
lentése szerint pénteken a ko ország ellen irányuló lépések
ra délutáni órákban a pécsi ről újra tájékoztassa a Buda
repülőtér környékén sem lát pestre akreditált külképvise
tak szovjet katonákat. Ujabb letek vezetőit,
jelentés szerint Gyöngyös kör g»C»0(XX>OOCOO<WXMCOOOOOOOOOOOOOOOOOOO^
nyékén nagyobb egységekből
álló szovjet páncélos osztag
Napi kérdésünk:
állomásozik, amely csütörtö
kön és pénteken érkezett ide.
A csapatok egyes alakulatai
beásták magukat. A jelentés
szerint Nagyréde
környékén
is szovjet csapatok ütöttek tá
bort. (Az említett helyiségek
ben az elmúlt években egyet
len szovjet katona sem tartóz
kodott!)

Legújabb
jelentések
a szovjet
csapatmozdulatokról

Pénteken újabb szovjet csa
patmozdulatokat
jelentettek,
főleg a keleti megyékből. Ezek
szerint pénteken
délelőtt Zá
honynál két páncélvonat jött
át a határon, a piros jelzés
ellenére. Záhonyban, az egyik
szerelvény
katonasága szét
széledt, míg a másik csoport
az állomáson tartózkodik A
MÁV-tól nyert értesülés sze
rint szovjet vasutasok átvet
ték a záhonyi
vasútállomást,
s a telefonösszeköttetés a nyír
egyházi vasútállomással meg
szakadt.
Nagyszámú szovjet
vasutas átvette a
vasutat
a Záhonytól Nyíregyházáig
vezető útvonalon. A miskolci
egyetemi rádió munkatársa
bejelentette, hogy Kisváráéra
az elmúlt éjjel nagyobb pán
célos egység jött be és Debre

cenből is állandóan
érkező
szovjet csapatokat
észlelnek.
Szolnokon az elmúlt 24 órá
ban nagyobb szovjet alakula
tok, elsősorban harckocsik és
páncélkocsik,
vonultak át,
amelyek a Tiszántúlról érkez
tek és nyugati irányban hagy
ták el a várost. A lakosság
megíigyelés e
szerint vissza
felé csak üzemanyagos kocsik
é s hadtápos alakulatok vonul
tak. Szolnok és Abony körül,
ahol több napon át mintegy
200 harckocsi ásta be magát,
most ezek is elhagyták állo
máshelyüket, és az út mentén
nyugati irányban sorakoznak.
Az MTI szolnoki szerkesztő
sége cáfolja azt a hírt, mi
szerint a repülőteret szovjet
csapatok szállták volna meg.
Értesülése szerint a szovjet

Ugy jönnek,
mintha

mennének . . . ?
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N e m z e t i méltóság

Ma, szombaton délután alakul meg
a Magyar Középiskolások Országos Szervezete
Középiskolások,

diáktársaink!

Dicsőséges forradalmunk győzött! Tanúi vagyunk mind
nyájan egy szabadság felé törő nemzet felszabadult boldogsá
gának. Látjuk az utcák embertömegeit, embereket, akik sza
badságunk hajnalán gondolatban egységesek, de félő, hogy
tetteikben nem! Se szeri se száma a felhívásoknak, követelé
seknek, programoknak és nyilatkozatoknak.
Hazánk ezekben a napokban még nagyon súlyos órákat él.
Elemi erővel tör fel bennünk a gondolat: jó úton járunk-e
ezerféle akaratunk nyilvánításával, és pillanatnyi tétlensé
günkkel?
Ezekben a napokban, napjaink súlyos óraiban
fiatalsá
gunk előtt egyetlen, de nagyságában lenyűgözően szép jeladat
áll: egységbe kovácsolni nemzeti
akaratunkat!
Ettől a céltól vezérelve hívjuk életre a „Magyar Középisko
lások Országos Szervezet"-ét. Ugy érezzük, szeretett hazánk
szolgálatában százezer torokkal kell kiáltanunk:
Egységbe
magyar
ifjúság!
Hála középiskolásaink hazaszeretetének és mély felelős
ségérzetének, alig 24 órával felhívásunk után megkezdődött a
soha nem látott egység kialakulása. Egymásután sorakoznak
középiskoláink abba a szervezetbe, melynek egyetlen prog
ramja van: egy akarattal szolgálni hazánkat és
megszámlál
hatatlan erős kézzel segíteni mindabban, amit a történelmi
Tiapo'k elénk feladatul állítanak.
Ebben a pillanatban még kevesen vagyunk, de a születő
szervezetünkhöz csatlakozó középiskolások lelkesedése már
sejteni engedi óriási erőnket. Nincs szebb feladat, mint fel
kínálni szívünket, lelkesedésünket és két kezünk munkáját
nemzetünknek.
Lelkiismeretünk parancsszavát követve hívunk minden
középiskolást, álljon mellénk, hogy nem szétforgácsolva, de
sziklaszilárd egységben ajánlhassuk fel segítségünket a sebek
begyógyítására.
_.
,....,,.,,
A Magyar Középiskolások Szövetsége varja a középiskolán
jelentkezését!
Megalakuló küldöttértekezletünket 1956. november 3-an,
szombaton délután 3 órakor tartjuk a szövetség központjában,
annak dísztermében. (I. ker. Szabó Ilonka utca 2—4.) Vegyetek
fel a kapcsolatot velünk a 158—005 telefonszámon.
Középiskolák! Képviseltessétek magatokat, és ne feledje
tek, hogy egységet
mindenekelőtt!
A Magyar Középiskolások Országos Szervezete
(Bp. I. Szabó Ilonka utca 2—1.)

Dolgozik már a SZIM
a Szociáldemokrata Párt ifjú
sági mozgalma. A SzIM nem
különálló szervezet, program
ja azonos a párt programjá
val, s Budapesten valamennyi
kerületi
szociáldemokrata
pártszervezet mellett már dol
goznak a fiatalok is. A jövő
terve között szerepel egy bu
dapesti szociáldemokrata ifjú
sági nagygyűlés.
A SzIM szervezői járják már
a vidéket is,

A Keresztény Ifjúság
Szövetsége közleménye
A Keresztény Ifjúság Szövet
sége közli, hogy második ta
nácskozó gyűlése november
3-án szombaton, két órakor
lesz. A gyűlés helye Rádai u.
28, Református Teológia dísz
terme. Kérjük, hogy a Keresz
tény Ifjúsági Szervezetek és
csoportok küldjék el megbí
zottaikat. Mivel azonban a te
rem befogadó képessége nem
túl nagy. kérjük, hogy a bizott
ságok létszáma 4—5 főnél ne
legyen több.
Keresztény Ifjúság Szövetsége

Moszkvában tanuló magyar ösztöndíjasok
kapcsolatot keresnek
az egyetemi forradalmi bizottsággal
Mi, Moszkvában tanuló ma
gyar diákok, csatlakozunk a
budapesti egyetemi ifjúság for
radalmi bizottságának felhí
vásához, amelyet a Szabad
Kossuth Rádió 1956. október
31-én ismertetett. Ugy érezzük,
hogy ezekben a sorsdöntő na
podban nem maradhatunk tá
vol szeretett hazánktól. Vele
tek egy sorban akarunk küz

deni a független Magyarorszá
gért.
Kérjük továbbá az egyetemi
ifjúság forradalmi bizottságát,
értesítsen bennünket a rádión
keresztül, hogyan tudjuk velük
felvenni a kapcsolatot. Esetleg
ők telefonáljanak, vagy távira
tozzanak a legrövidebb időn
belül. Az ösztöndíjasok megbíI zásából: Krappai.

Két név a fej fán

Emberek, magyarok! Ma
gyarország
miniszterelnöke
tíz esztendő óta először ma
gához kérette a szovjet
nagykövetet!
Nem születésnapi gratulá
ció, alázatos
tanácskérés,
vagy megrendelt, s talán
külföldön fogalmazott csat
lakozó nyilatkozat megtéte
le céljából, egészen másért.
Sértett nemzetünk követelé
sét hozta a szovjet kormány
tudomására.
Végre felelős és magyar
miniszterelnök
áll a kormányrúdnál. Kicsiny a nem
zetünk, de többé senki előtt
meg nem alázkodunk!
S mit tehetett a nagykö
vet? A független magyar
kormány
nyilatkozatát —
hír szerint — „tudomásul
vette". Valószínűleg megle
pődött. Ezen viszont mi nem
csodálkounk.
Még nem szokta meg. •..

Dr. Zsebek Zoltán professzor
- a Magyar Vöröskereszt
kormánybiztosa
Nagy Imre miniszterelnök a
mai napon dr. Zsebők Zoltán
professzor, egyetemi magánta
nárt a Vöröskeresztre háruló
rendkívüli feladatokra való te
kintettel a Magyar Vöröske
reszt kormánybiztosává kine
vezte. Feladata lesig annak
biztosítása, hogy a külföldi
és hazai segélyszállítmányok el
osztása rendezetten és szerve
zetten történjék meg.

k Egyesült Államok
új inefjyarországi követe nyilatkozott

Gyökeres változások
Az Oktatásügyi
Miniszté
rium Forradalmi Bizottsága
közölte, hogy tanügyi reformot
fognak kidolgozni, amely gyö
keresen átalakítja egész isko
lai rendszerünket,
oktatási
anyagunkat. Addig is, amíg ez
megtörténik,
intézkednek a
legégetőbb hibák megszünteté
séről.
Kivonják a forgalomból az
általános és középiskolák tör
téneleim tankönyveit.
Az általános iskolai ma
gyar irodalom tankönyvek
ből csak a magyar irodal
mat tartalmazó szemelvé
nyeket használják fel. a
szovjet irodalommal fog
lalkozó részeket kihagyják.
A középiskolákban csak leíró
nyelvtant tanítanak, minden
nyelvelmélet nélkül. Az általá
nos iskolákban a Szovjetunió
földrajzát
csak
ugyanolyan
mértékben tanítják, mint bár
mely más államét. A közép
iskolai földrajzkönyveket ki
vonják a tanításból, ugyanígy
járnak el a középiskolák ne
gyedik osztályaiban használa
tos biológiai tankönyvvel is. Az
általános iskolák VIII. osztá
lyaiban megszűnik az alkot
mány oktatása.
Valamennyi általános és kö
zépiskolában biztosítani kell a
szabad vallásoktatást.
A hitoktatásra vonatkozó
külön beiratás megszűnik,
mindenki külön jelentke
zés nélkül látogathatja a
vallás-órákat.
Az orosz nyelv kötelező ok
tatása az ország valamennyi
általános- és középiskolájában
megszűnik. Az általános isko
lák felső tagozatában kötelező
egy élő idegen nyelv oktatása,
de megválasztása fakultatív.
Az orosz tagozatú általános is
kolák megszűnnek. Az orosz
tagozatú gimnáziumi osztályo
kat humán tagozatú osztályok
ká kell azonnal átszervezni.

Csütörtökön Budapestre v e
zető útja során Bécsbe érkezeti.
Edward T. Wales, az Egyesűit
Államok új magyarországi kö
vete. Újságírók kérdésére ki
jelentette, hogy
Washington
egyelőre még nem dolgozott
A Makszim Gorkij magyar
ki segélyprogramot Magyaror
—orosz iskola megszűnik.
szág számára, azonban
min'
dent meg akar tenni az amerí' E változásoknak megfelelően
kai—magyar barátság elmélyí módosulnak az érettségi vizs
tésére.
gák is. A légoltalmi ismeretek
oktatása minden
iskolában
megszűnik.
Szávai Nándor, a Fővárosi
Tanács oktatási osztályának
Az utcai harcok
vezetője közölte, hogy a fővá
rosi iskolák a forradalom har
pap-áldozata
cai közben komoly károkat
A Magyar Kurír Jelenth
P. Szentey Vilmos, 75 éves szenvedtek. A diákok — mon
karmelita szerzetes a Belváros dotta — akik oroszlánrészt vál
ban folyó utcai harcok során, az. laltak a szabadságért folytatott
egyik belvárosi ház II. emeleti
lakásában reggel 8 órakor szent felkelésből, jelentős segítséget
misét akart bemutatni. A szent nyújthatnak a romok eltakarí
cselekményhez szükséges házi ol tásához. Azokat az ifjakat —,
táron meggyújtotta a két gyer folytatta —, akik életüket ál
tyát. Amikor a lépcsőimát mon
dotta, gépfegyver-sorozat törte át dozták a forradalom ügyéért,
az ablakot és kioltotta az öreg példaképül állítjuk diákságunk
karmelita szerzetes életét. Teme elé, és az ő szellemük, szabad
tése ma, november 3-án délelőtt ságszeretetük hatja át peda
11 órakor lesz a Kerepesi úti
gógusaink további munkáját is.
temetőben.
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A bordósapkás

az oktatás egész

Az Oktatásügyi Minisztérium
nemzeti forradalmi
bizottsága
kéri a minisztérium
dolgozóit,
hogy november 3-án délelőtt 10
órára jelenjenek meg a munka
felvételére.
Felhívással fordul a helyi
forradalmi szervekhez az álta
lános és a középiskolák
igaz-

— A parancsnokot keressük.
— A Jancsit? Ott van, az a
bordósapkás.
Nem tudják a teljes nevét,
de nem is kérdezik. Látták a
harcokban, ismerik tetteit és
ez nekik elég. (De mi többet
szeretnénk tudni róla itt az if
jú szabadságharcosok Rádai
utcai szállásán.)
Jóképű magas fiú a bordósapkás, akire rámutattak.

— Hogy keveredett
bele a
felkelésbe?
— Magam sem tudom. Cse
peli vagyok, a gépgyárban dol
gozom. Nem nagyon ismernek
még az üzemben sem, mert
olyan csendes gyerek voltam
és nem politizáltam. Egy bará
tom mondta, jöjjünk be az
egyetemisták gyűlésére, hall
gassuk meg. Aztán a gyűlés
után felvonultunk a Bem-szo
borhoz, majd a Parlament
hez, végül a rádióhoz men
tünk, mert hallottuk, hogy
Gető beszél, mi pedig Nagy
Imrét akartuk hallani. Az
ÁVH-sok
ránklőtték.
Néhá
nyan azonnal teherautóra ül
tünk és visszamentünk a par
lament elé, hogy segítséget
hozzunk. Amikor visszaértünk,
már óriási lövöldözés volt. Le- I
ugrottam az autóról, valaki úgy í

fejbekólintott. hogy beestem a
kocsi alá, ami közben kigyul
ladt. Egyik barátom mentett
meg. Akkor már láttam, hogy
ebből valami nagy dolog lesz.
Ott estek el mellettem az em
berek. Gondoltam, ezt nem le
het hagyni! Kimentem Csepel
re gépkocsikkal és 800 fölfegy
verzett srácot
hoztam
be.
Azoktól véletlenül elszakad
tam és a Tompa utcába keve
redtem egy csoporthoz, körül
belül ötvenen lehettünk.

Amit nem tart
„érdemesnek"
— Hogyan lett vezető?
— Az nem érdekes.
Körülöttünk szabadsághar
cosok állnak, fiatalabbak, idő
sebbek, fiúk, lányok és érdek
lődéssel figyelik, hogyan fag
gatom parancsnokukat, akik
ből minden szót úgy kell ki
húzni, mert nem akar magáról
beszélni.
— Ne szerénykedj
— „tá
madnak" rá. — Mondd el, mi
ért lettél vezető?
Jancsi a biztatásra zavartan
fészkelődik, mindenáron men
ni, menekülni akar. Neki sok a
dolga — mondja és búcsúzik.
— A fiúk visszahúzzák és be
szélnek helyette.
— Ö volt közöttünk a leg
bátrabb. Mindig egyedül fe
dezte a visszavonulást. A saját

rendszerében
| gatóihoz és
pedagógusaihoz,
hogy ahol a feltételek
meg! vanna\k, november 5-én, hétfőn
• kezdjék meg a rendszeres is
kolai oktatást. November 6-án
j megjelenik a Köznevelés rend' kívüli száma, amely közli az
első fontos irányelvéket az is
kolai munka forradalmi átalaI kításához.

írncJtiSraak a vonatok!
A MÁV SAJTÓHIVATALA KÖZ
LI: a vasutas dolgozók több he
lyen felvették a munkát. A pén
teki nap folyamán több buda
pesti
állomáson
(ferencvárosi,
soroksári, rákosrendezői pálya
udvarokon) megkezdődtek a to
latások, szerelvényösszeállítások.
Hegyeshalomról a kelenföldi pá |

Nyilatkozik

lyaudvarra megérkezett az els5
qyógyszerszállító vonat. A vasúti
dolgozók arra törekszenek, hogy
szombaton hajnalban már több
munkásvonat is elinduljon, külö
nösen a bánya- és iparvidékeken.
A budapesti vasútigazgatóságtó| kapott tájékoztatás szerint a
csepeli gyorsvasút vonalán is
megindult a rendszeres forgalom.

a Legfőbb Államügyészség
bizottmánya.

forradalmi

M i a helyzet
a politikai elité!
Folyik a vizsgálat a letartóztató intézetekben
Hírül adták a lapok, hogy a
Legfőbb Államügyészség meg
választotta forradalmi bizott
mányát és egyúttal elmozdí
totta tisztségéből Non Györgyöt
és azokat, akik a Rákosi-féle
politika hű kiszolgálói voltak.
Lapunk munkatársa ezzel kap
csolatban kérdést intézett a
forradalmi
bizottmányhoz:
„milyen munkát végeznek je
lenleg az államügyészség szer
vei a forradalom törvényességé
nek biztosítása érdekében?"
A Legfőbb Államügyészság
Forradalmi Bizottmánya a kö
vetkező nyilatkozatot adta kér
désünkre:
— Feladataink jelenleg többirányúak. Elsősorban a politi
kai elítéltek ügyét vizsgáljuk
felül és azokét, akik a Rákosirendszer alatt közellátási vagy
hasonló
bűncselekmények
miatt, igazságtalanul börtönbe
kerültek. Ez a vizsgálat már
napok óta folyik és egy-két
napon belül nemcsak a fővá
rosban, hanem a vidéken is be
fejeződik.
Akadályt
képez,
hogy néhány vidéki ügyészség

gel nem tudtunk még megfe
lelő
kapcsolatot
létesíteni:
Egyébként közölhetjük, hogy
ügyészi szerveink felvették a
kapcsolatot a helyi forradal
mi szervekkel és azok támoga
tásával folytatják a szabadítá
sokat.
Másik feladatunk a forrada
lom rendjének biztosítása, az
egyéni túlkapások
leküzdése.
A főváros területén a Fővárosi
Ügyészség Forradalmi Bizott
mánya végzi ezt a munkát.
Ide tartozik, hogy a Legfőbb
Államügyészséghez nagy szám
ban beérkezett
bejelentéseket
a forradalmi harcok alatt el
tűntekről és letartóztatottakról
a
leglelkiismeretesebben
igyekszünk
kivizsgálni. Meg
bíztuk ügyészeinket, hogy vizs
gálják meg az összes letartóz
tató intézeteket. A mai napig
felülvizsgáltuk m á r a főváros
összes rendőri fogdáit, a letar
tóztató intézetek vizsgálata
még folyik. Ezzel is biztosíta
ni kívánjuk, hogy a közrend és
a közbiztonság zavartalan le
gyen.

Tájékoztatásul közlik:
A forradalmi események során
eddig 5416 elitélt szabadult ki.
Ezek egy részét a Legfőbb Állam
ügyészség, más részét pedig a
helyi forradalmi bizottmányok
szabadították. Befejeződött
a
szabadítás a szombathelyi megyei
és a váci országos börtönben,
továbbá az oroszlányi, a tata
bányai és a csolnoki büntetésvégrehajtási munkahelyeken. Je
lenleg folyamatban van a szaba
dítás a szegedi, a kalocsai, a

Jancsi

Interjú a T o m p a utcai felkelők vezetőjével

Nyolcszázán jöttek
Csepelről

A fejfán ez áll: „Molnár Sándor és Katinka". A férfi 60 év
felé járt, Katinka még tízéves sem volt. Nagyapa és kisunokája. A Kinizsi utca földjében nyugszanak. Valahol,
egy szobából hiányzik a csilingelő gyermekkacagás. Valaki
mellől elment az, aki mindig mellette volt. Szegényebbek
lettünk esy tavasszal és egy ősszel. Nyugodj kis Katinka,
s nagyapa, Te is. Véretek forradalmunkat szenteli

Hétfőn megkezdődik a tanítás az iskolákban

életével nem törődött, csak
minket mentett. Mindig tudta,
mit [keh csinálni, azért fogad
tunk neki szót, azért alakult
úgy a helyzet, hogy lassan
mindenki a bordósapkás Jan
csira hallgatott. Ö volt a parla
menterünk, beszélt Tildy Zol
tánnal is, aki írt is nekünk
néhány sort.
Jancsi előhúzza tárcájából a
szépen összehajtogatott irka
lapot Tildy Zoltán sajátkezű
írásával.
Még csak annyit: — melyik
volt a legemlékezetesebb
har
cuk?

Kilövik alóla az erké|yt
— A pénteki nap volt a leg
melegebb, amikor az oroszok
megérkeztek és ágyúkkal, tan
kokkal bevonultak a Tompa
utcába — válaszol elgondolgozva a parancsnok. — Akkor ma
gam is azt hittem: végünk van.
De a fiúk úgy mentek neki a
harckocsiknak, ágyúknak, mint
az oroszlánok. Láttam két tár
samat, egész fiatal
gijerekík
voltak, a nevüket sem tudom,
benzines üveggel rontottak rá
'két ágyúra és
felgyújtották.
Egyik odaveszett. Én egy erké
lyen álltam, onnan tüzeltem, de
észrevettek és kilőtték alólam
az erkélyt. Szerencsére a lég
nyomás beröpített a szobába és
így magmaradtam. Rohanok le
az emeletről, a bejáratnál
szembe találtam magam kél

' sopronkőhidai börtönökben, fl: letve a nagyfai, a baracskai, a
[ pálhalmai, a herendi, az ormos
pusztai
büntetés-végrehajtási
munkahelyen, valamint a buda
pesti országos börtönben és a
budapesti Markó utcai börtönben,
végül
a büntetés-végrehajtási
kórházban. Most kezdődik a
szabadítás a szolnoki, az eszter
gomi, a balassagyarmati megyei
börtönben es a tlszapalkonyai,
valamint az edelényi büntetés
végrehajtási munkahelyeken.
géppisztolyos ruszkival. Én is
meglepődtem, de ők is, annyira
megzavarodtak, hogy amikor
beugrottam az udvarra, nem
lőttek, hanem
kézigránátot
dobtak utánam és a robbanás
tól vissza kellett húzódniok,
így volt annyi időm, hogy át
másszak a kerítésen. Körtitbelül a hetedik házba mene
kültem be egy családlwz, akik
rögtön segítettek.
— Es hogy jutott vissza a
csoporthoz?
— Akkor már nem törődtem
semmivel. Láttam az elesett
fiúk holttestét, teljesen meg
voltam vadulva, letettem a
puskát, hogy ne nézzenek fel
kelőnek és üres kézzel neki
vágtam a tűzön keresztül tár
saim felé.

Hát ezért!
— Hogy bírták napokon ke
resztül tartani magukat, ilyen
óriási túlerővel szemben?
— Csak annak köszönhetjük,
hogy a nép mellettünk
volt.
Nem tudtunk
olyan lakásba
benyitni, ahol ne
segítettek
volna. Ételt, ruhát adtak. Az
asszonyok maguk
készítették
el a benzines palackokat és
nyújtogatták ki az ablakon, ha
valahol találtak egy töltényt,
felvették
és nekünk
adták,
hogy annyival is több legyen.
Hát ezért.
Még kérdeznék, de Jancsit
már nem lehet tartani. Négy-"
ötfelé hívják, enni, tisztálkod
ni és átöltözni is kellene, de
hogyan, mikor? Hiszen megint
riadó van.
Hiába, nem könnyű parancs
noknak lenni.
(G)

A FŐVÁROSI NEMZETI BIZOTTSÁG ÜLÉSE:
DUTKA ÁKOS:

A közellátás kielégítő
Ma megindul az autóbuszforgalom
Szén kell a villanyhoz, vízhez, gázhoz
Hogyan történjék az új gazdasági vezetők munkábaállítása?

EMBER ÉS MAGYAR
Dutka Ákos, a hetvenöt
éves, de örökifjú költő, Ady
Endre egykori harcostársa és
barátja küldte a magyar Ifjú

ságnak ezt a verset, amelyet
mi most nagy szeretettel és
örömmel közlünk le.

Ady kérdezte sorsa éjjelén:
Lehet-e az ember, ember és magyar?
Feleltek ti bátor, szent fiúk
Lássuk: A világ most vélünk mit akar?
Vagyunk egy szálig elszánt emiberek
Kiket tiporni tovább nem lehet
Ha kell még én is veletek halok
Ha engedtek Ti szent fiatalok,
ö t nap, s öt véres, szörnyű éjszaka
A csillagokba írta szentelt nevetek.
Köszönöm néktek drága, szent fiúk,
hogy visszaadtátok a csüggedő hitet
S a barrikádok hunyó szent sugariná'l
Adynak kiáltsuk szabadon ma már
Mit az Ég falára vérrel írtatok
Emberek vagyunk, újra magyarok.

Megbízunk Nagy Imrében
_ mondta Bécsben Kéthly Anna
Kéthly Anna, a Magyar Szo
ciáldemokrata
Párt
elnöke
csütörtökön délben Bécsbe ér
kezett, ahol résztvesz a Szocia
lista Internacionálé irodájának
ülésén. Kéthly Annát Bécsben
Helmer belügyminiszter és az
Osztrák Szocialista Párt több
más vezetője rendkívül szívélyességgel üdvözölte.
Kéthly Anna sajtónyilatko
zatban kijelentette, hogy a Jö
vendőbeli független
Magyar
ország szocialista jellegű állam
lesz. Hangsúlyozta, hogy a
Szociáldemokrata
Párt csak
akkor lép be a magyar kor
mányba, ha a szovjet csapatok
távozására vonatkozó
követe

A Központi Városháza épü
letében megalakult a Főváro
si Nemzeti Bizottság, mint a
főváros ügyeit intéző szerv.
Elnöke a kisgazdapárti Kő
vágó József, volt polgármes
ter, akit 1948-ban börtönbe
vetettek.
Elnökhelyettese a
szociáldemokrata Bechtler Pé
ter, volt alpolgármester, aki
ugyancsak az utóbbi időben
szabadult a börtönből. A bi
zottságban minden párt két
taggal vesz részt.
A bizottság tegnap délutáni
ülésén arról tárgyalt, hogyan
lehetne a főváros életét mi
előbb a rendes kerékvágásba
lendíteni.
Bechtler Péter elnökhelyet
tes tájékoztatója szerint a köz
ellátás
kielégítő,
nincsenek
különösebb nehézségek
vagy
zavarok. Ami az egyik leg
égetőbb kérdést, a közlekedés
megindítását illeti: szomba
ton már megindul az autó
buszforgalom a város
terüle
tén,
kivéve
Körutat,
ahol
még igen sok a rom. Az
autóbuszforgalom átmenetileg
reggel 6-tól este 18 óráig tart.
Megkezdik a trolibuszok és
villamosok
vezetékszerelési
munkáit is, valamint a meg
rongálódott vágányok helyre
állítását, hogy ahol erre lehe
tőség van. minél előbb megin
dulhassanak a villamosok.

lése megvalósul. Nem szüksé
ges — mondotta ezután —,
hogy Magyarország akár az
egyik, akár a másik oldalon le
kösse magát. Semleges állam
ként a középen kívánunk áll
ni. Ügyelni kell arra, hogy a
mostani forradalom eredmé
nyei ne sikkadjanak el úgy.
amint 1919-ben történt.
Kéthly Anna a Szocialista
Internacionálé irodája által
összehívott
sajtóértekezleten,
amelyen Helmer belügyminisz
ter elnökölt, egy újságírónak
arra a kérdésére, vajon a ma
gvarországi Szociáldemokrata
Hatszáz katona és több mű
Párt megbízik-e Nagy Imré
szaki kocsi segédletével
teg
ben, igennel válaszolt.
nap délután már elkezdték a
kint lévő kocsik bevontatását.
A Széna téren
felborított
MÁV-kocsikat visszarakták a
sínekre és bevontatták a Délizonnyal nem téves információi pályaudvarra. A Rákóczi úton,
alapján ítéli meg ilyen hazu- Körúton és Kálvin téren lévő
gan és rágalmazóan a magyar összelőtt villamoskocsik behelyzetet, hiszen a vaknak is vontatása is megkezdődött.
látnia kell, hogy Magyarorszá
Az elnökhelyettes hangoztat
gon az egész magyar nép szo ta, milyen nagy szüksége van
rította ökölbe kezét és az egész Budapestnek szénre, s felhí
magyar nép kiált nem-et a be
vással fordult a
bányászok
tolakodók ellen.
hoz, adjanak a fővárosnak mi
A magyar forradalom dübör nél több szenet, különben az
gő hangorkánja mellett elhal Elektromos Műveknél hamaro
ványul a román rádió rágal san zavarok fordullxatnak elő.
mazó hangja. Forradalmunk A Gázművek előreláthatólag 3
tisztasága a magyar nép mellé hétre tudja biztosítani a gáz
állította a világ összes szabad szolgáltatást. A Vízműveknél
ságszerető embereit. Minden is a szénkérdésen, múlik, med
bizonnyal a román dolgozókat dig tudnak dolgozni.
is. Hiába igyekszik a román
A bizottság határozatot ho
rádió elferdíteni a helyzet tisz
ta képét, kilátástalan törekvés zott arra vonatkozóan, hogy a
ez, mely önkéntelenül eszünk főváros alá' tartozó vállalatok,
be juttatja a régi, bölcs köza üzemek élére, a leváltott igaz
gatók, főmérnökök és főköny
mondást: ,,A 1kutya ugat —
velők helyére csak a Fővárosi
karaván halad. "
(t.) Nemzeti Bizottságnak van jo

Rágalmaz a román rádió!
A bukaresti rádió szerint
iJfagy
Imre
semlegességről
szóló bejelentése a külső és
belső reakció eredménye, amely
már évek óta készül arra,
hogy a demokrácia eddigi vív
mányait, eredményeit
lerom
bolja."
Nem mehetünk el szó nélkül
a román rádió rágalmazó köz
lése mellett. Több mint tíz nap
múlt már el azóta, hogy né
pünk fegyverrel a kezében vív
ja a magyar történelemnek ta
lán eddigi legnagyobb szabad
ságharcát. E harcra büszke
mindenki, aki magyar s aki
szereti a szabadságot!
A román rádió minden bi-
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a külföld?
LONDON:
Az angol sajtó feltűnő cí
mekkel számol be Magyar
ország semlegességi nyilatko
zatáról.
HAMBURG:
Hétezer fiatal, különböző if
júsági szervezetek tagjai 130
ezer márkát gyűjtöttek Ma
gyarországnak.
SVÁJC:
A Populaire, a svájci szo
ciáldemokraták lapja, óvja a
magyar népet, nehogy jobbra
tolódjon a magyarországi fel
kelés. ,-Szélsőjobboldali ele
mek esetleges bevonása .csak
rosszabb helyzetbe sodorja a
szabadságát visszaszerzett ma
gyar népet. A nyugat nem el
maradott, reakciós Magyaror
szágot, hanem független, sza
bad, jólétben élő államot re
mél'' — írja.
BELGRÁD:
A jugoszláv lapok megálla
pítják hogy a különböző szo
cializmusellenes elemek anti
szocialista irányba
akarják
terelni az ország fejlődését,
azonban kisebbségben van
nak a magyar munkésosztálylyal szemben. Igaz, viszont ki
tudják használni a Rákosi—
Gerő-féle vezetés súlyos hi
báit.
PÁRIZS:
A francia társadalom részéről
olyan nagyfokú szolidaritás
nyilvánul meg a magyar nép
iránt, hogy külön irodát kel
lett felállítani a masyaroknak
ezánt küldemények átvételére.

ga új vezetőket kinevezni.
A
forradalmi munkástanácsok er
re vonatkozó javaslatait meg
hallgatják, a kinevezési jogot
azonban fenntartják maguk
nak abban az esetben is, ha ez
ellenkezik a forradalma mun
kástanácsok javaslatával.
•
A mi véleményünk az, hogy
a Forradalmi
Munkástanácstól
nem lehet elvitatni azt a jogot,
hogy maga válassza meg gaz

AMI MA MINDENKIT KÜLÖNÖSEN

A Forradalmi
Karhatalmi
Bizottság tegnap délután ülést
tartott a budapesti nemzetőr
zászlóaljak küldötteinek rész
vételével.
Király Béla vezérőrnagy, a
Forradalmi Karhatalmi Bizott
ság ideiglenesen megválasztott
szervezési albizottságának el
nöke tájékoztatta a jelenlevő
ket a nemzetőrség további fel
adatairól. Ezzel kapcsolatban
elmondotta, hogy csütörtökön
és a csütörtökről péntekre
virradó éjszakán szovjet csa
patok hadmozdulatokat
hajtot
tak, végre hazánk területén.
Természetesen,
a
szov
jet hadmozdulatokról véglegas
képünk még nincsen, nem is
lehet, mert szándékát nem is
merjük. Éppen ezért, forradal
munk győzelmének megszilár
dítása érdekében, szükséges a
fegyverrel rendelkező
nemzet
őr zászlóaljak
szervezettségé
nek és harci
készültségének
erőteljes növelése.
— A nemzetőrség másik
kulcsfeladata — hangsúlyozta
Király Béla vezérőrnagy — az,
hogy biztosítsa
fővárosunkban
a rendet és a nyugalmat, eré
lyesen fellépjen minden káros
rendzavarás ellen s lefegyve
rezze az egységes nemzetőr iga
zolvánnyal
•nem
rendelkező
személyeket.
A szervezettség
biztosítását szolgálja a Nemzet
őr Főparancsnokság megalakí
tása.
E kérdések részletes meg
tárgyalására és a szükséges

A lengyelek szenei és élelmiszert adnak • A Görög
Vöröskereszt dollár segélye • Svájci miniszter érkezik
Budapestre • Nyugatnémet liszt és gabona
LÁTOGATÁS A KÜLKERESKEDELMI MINISZTÉRIUMBAN
ték tőlünk: mire van szüksé'
günk. A lengyel kormány sze
net, kokszot és
élelmiszert
ajánlott fel
Magyarországnak.
A magyar vöröskereszt vezető
ségével megbeszéltük, hogy az
élelmiszer és egyéb adományo
kat a vöröskeresztünk veszi át,
a szén és koksz, valamint a ha,
sonló termékek
átvételét mi
nisztériumunk végzi. A görög
vöröskereszt
300
kilogramm
gyógyszert és jelentős összegű
dollársegélyt juttatott el szá
munkra 1 genfi
vöröskereszt
központba. Svájci kirendeltsé
günk közölte velünk,
hogy
Feist miniszter vasárnap érke-

LEGÚJABB!
A b e r l i n i Vöröskereszt 100 000
m á r k a * adott át a bonni Vörös
kereszt-központnak Magyarország
számára,
ugyanakkor
25 000
m á r k a é r t é k ű kórházi ágyneműt
indítottak útnak Budapestre.
A Polish Daily, az Angliában
élő lengyelek lapja h i r l ad a r r ó l ,
hogy a K ott élő lengyelek g y ű j 
tést
Indítottak
Magyarország
megsegítésére.
Ottó Suhr. Nyugat-Berlin pol
gármestere
tizenkilenc
nyugati
főváros polgá mesteréhez Intézett
táviratot, melyben
kéri
őket:
j á r u l j a n a k hozzá minden eszköz
zel a budapesti szabadságharco
sok nehézségeinek leküzdéséhez.

Budapesti nagyüzemek f o r r a 
dalmi bizottsági küldötteinek fel
hívására számos budapesti üzem
ben péntek reggel megindult a
részleges m u n k a .
A Ganz Vagon- és Gépgyárban
körülbelül fcOO dolgozó foglalta el
a helyét a reggeli ó r á k b a n . Egyrészük a gépeket hozta rendbe,
hogy megteremtsék a rendszeres
munkafeltételeket. A g y á r rövide
sen megkezdi
57 villamoskocsi
rendbehozását.
A Láng Gépgyárban az e r ő m ű
felfűtésével kezdődött a m u n k a ,
péntek délelőtt fél 10 ó r a k o r .
Több műhelyben, például a klseszterga részlegnél megindult a
termelés, körülbelül 400 dolgozó
részvételével.
Az Orion Rádiógyárban meg
kezdték a gyár saját kazánjainak
javítását.

ÉRDEKEL:

Ülést tartott a Forradalmi Karhatalmi Bizottság

SEGÍT AZ EGÉSZ V I L Á G !

Meglátogattuk a Külkeres
kedelmi Minisztériumot, ahol
nagy tárgyalócsoport közepén
találtuk meg Incze Jenő mi
niszterhelyettest. Amikor el
mondottuk, hogy a Magyar
Ifjúság szerkesztőségéből jöt
tünk, örömmel üdvzölt minket:
— Már csak azért is foga
dom ilyen baráti
üdvözlettel
lapjukat,
mert
véleményem
mindig az volt, hogy a magyar
fiatalokat, azokat az ifjúmun
kásokat, akik készítik export
gyártmányainiloat, őszintén
és
igazán kell tájékoztatni az ál
taluk készített gépek sorsáról,
értékesítéséről.
—- Milyen munkásságot fejt
ki jelenleg a Külkereskedelmi
Minisztérium?
— Dolgozóink
megválasztot
ták a forradalmi tanácsot és
népünk érdékeit szem előtt
tartva, a külkereskedelmi vál
lalatok, a minisztérium
meg
kezdték a munkát. Erre annál
is inkább égető szükség volt.
mert a segíteni szándékozó or
szágok nyugaton a kereskedel
mi kirendeltségek dolgozóival
vették fel a kapcsolatot.
A mai napon milyen segít
ségről szóló hírek érkeztek a
mind-ztériurnba?
r— Az osztrákok azt kérdez

dasági vezetőit. Nem azért har
coltak a munkások, hogy most
újra ne legyen
beleszólásuk
abba, kik vezetik őket.
Az
Ideiglenes
Forradalmi Mun
kástanácsokat rövidesen
fel
váltják azok a munkástaná
csok, amelyeket már az üzem
összes dolgozói
választanak
titkosan,
demokratikusan.
Ezeknek a forradalmi munkás
tanácsoknak jógiik van eldön
teni, ki álljon az üzem élén.

\ Ganz Vagoií, Láng Gépgyár,
Orion jelenti:

zik hazánkba, hagy tárgyaljon
a magyar kormánnyal.
Félhivatalos helyről érkezett
értesülések szerint a nyugat
német kormány részéről egy
millió nyugatnémet márkás
kölcsönt ajánl fel a magyar
nemzeti kormánynak, amelyért
bármilyen árucikket
vásárol
hatunk. Ezekben a percekben
érkezett ugyancsak Nyugat-Né
metországból az a hír, hogy
4—6000 tonna
szénszállítmány
indul el Budapest felé és
ugyancsák nagyobb mennyisé
gű lisztet és gabonát küldenek
nekünk. Természetesen ezt a
listát végnélkül lehetne 6orol
ni, az egész vilg segíteni akar
nekünk és mi ezt a segítséget
köszönettel népünk érdekében
elfogadjuk.
*
A továbbiak során arról be
szélgettünk: milyen lehetősége
van nagyobb összegű amerikai
segélynek. A miniszterhelyet
tes elmondotta, hogy az ő vé
leménye szerint sor
kerülhet
ilyen természetű
segélyről és
kölcsönről való tárgyalásokra,
annak ellenére, hogy hivatalo
san ilyen irányban még nem
hangzottak el kijelentések. A
maga részéről szívesen fogadná
ezt.

határozatok
meghozatalára
tegnap délután azonban nem
kerülhetett sor, mivel a Forra
dalmi Karhatalmi Bizottság
üléséről — a rossz előkészítő
munka
miatt — nagyszámú
nemzetőr zászlóalj küldötte hi
ányzott — az ülés nem volt ha
tározatképes. Az ülés — Király
Béla vezérőrnagy javas'atára
— ezért jegyzőkönyvileg
meg
rótta a Forradalmi Karhatalmi
Bizottság szervezési albizottsá
gát s egyben utasította, hogy ha
ladéktalanul kézbesítsen meg
hívót a helyszínre valamennyi
budapesti nemzetőr zászlóalj
nak.
A Magyar Ifjúság ezzel kap

csolatban megjegyzi: az ilyen
döntő fontosságú ülések kény
szerű elhalasztása súlyos bűn
ezekben a napokban,
amikor
nemcsak minden óra, hanem
minden percnyi időfecsérlés is
súlyos károkat okozhat a for
radalom szent ügyének s eze
ket nem hozhatja helyre né
hánysoros jegyzőkönyvi <megro
vás. Szigorú vizsgálatra és in*
tézkedésre van szükség minden
felelőtlenség esetében.
A Forradalmi Karhatalmi
Bizottság m a délelőtt 10 órára
napolta el ülését, amelyről tu
dósítónk a halnap reggel meg
jelenő Magyar Ifjúság hasáb
jain számol be olvasóinknak.

VÉLEMÉNYÜNK:

Sztrájk, vagy munka?
T?lsfi számunkban, még a
sztrájk folytatására buz
dítottunk mindenkit, felelős
ségtudattal számotvetve a vár
ható nehézségekkel. Azt mond
tuk, hogy nemzeti függetlensé
günk ügyében nincs helye al
kunak: sztrájkot az
utolsó
szovjet katona kivonulásáig!
Két napja még úgy látszott
és úgy is volt, hogy céljaink
eléréséhez a sztrájk az egyetlen
békés fegyver. Az egész népre
kiterjedő
általános
sztrájk
folytatásával kívántuk felhívni
a nemzetközi közvélemény figyeimét ügyünkre, s annak se
gítségével késztetni távozásra a
megszállókat. A sztrájk egyben
figyelmeztetés volt a kormány
felé is, hogy elegünk van a ha
logatásból, egységesen követel
jük: Magyarország lépjen ki a
varsói szerződésből.
Most már egészen más a
helyzet. Nagy Imre, Magyar
ország miniszterelnöke azono
sította magát a nemzet követe
lésével. November
elsején a
magához rendelt szovjet nagy
követ tudomására hozta, hogy
kilépünk a dicstelen
varsói
szerződésből, követélte, hogy a
szovjet csapatok azonnal hagy
ják el az országot, és semleges
ségi nyilatkozatot tett. S hogy
szavainak nagyobb foganatja
legyen — tájékoztatta nyilat
kozatáról a többi nagyhatalmat
is. Végezetül pedig felkérte az
Egyesült Nemzetek Szerveze
tét, hogy soronkívül tűzze
napirendre
függetlenségünk
nek szovjet
részről történt
megsértését.
Egyidejűleg, válaszképpen a
szovjet tankok Debrecen kör
nyéki előretörésére, és a fővá
ros körülzárására, parancsot
adott Budapest külső védelmé
nek megszervezésére.
Magyar tett volt! A nemzeti
kormányt néhány napja — em
lékezzünk rá — feltételekkel
támogattuk. A
semlegességi
nyilatkozatot tévő Nagy Imre
mellé azonban, e vészterhes
órákban oáaállunk. Lássa or
szág-világ, hogy függetlensé
günkért egész népünk, ifjúsá
gunk egy emberként meghalni
is kész.
S a legújabb hírek szerint a
Szovjetunió beavatkozása bel
ügyeinkbe nem csökken, de fo
kozódik, mert újabb szovjet
csapatok lépték át a határt, s
elfoglalták a vasúti pályát, be
rendezéseket. Kormányunk is
mét erélyesen tiltakozott e
durva beavatkozás ellen, konk
rét javaslatokat terjesztett a
szovjet kormány elé és tájé- ,

koztatta e lépésekről az ENSZ
főtitkárát is.
Mit tegyünk Ihat ilyen hely
zetben? Hogyan bizonyítsuk
egységünket? Azzal, hogy to
vább sztrájkolunk?
Nem. Nem és nem.
Az ENSZ rendkívüli köz
gyűlése már összeült. A Szov
jetunió, ha el akarja kerülni
a világháborút, ha komolyan
veszi saját békenyilatkozatait,
ha a nemzetek szemében nem
akar a szabadságot eltipró cá
ri zsarnokság modern válto
zatává lenni, ha barátságunk
töredékeit meg kívánja őrizni
— haladéktalanul
meg kell
kezdje seregeinek
visszavoná
sát!
További sztrájkra — ehhez
— már nincs szükség. Nem
azért harcoltunk, hogy újra
nyomorogjunk, hogy kialud
jon a villany, s ne legyen se
víz, se gáz. Az áldozatokat
egy jobb életért hoztuk. Élni,
élni akarunk! Ahhoz, hogy él
hessünk, dolgozni kell. Romo
kat eltakarítani, közlekedést
helyreállítani, bányászni, épí
teni, termelni kell.
Fel, munkára hát!
November 5-én, hétfőn ne
legyen már egyetlen dermedt,
béna üzem. A munka felvéte
lében is legyünk olyan egysé
gesek, mint a fegyveres harc
ban, vagy a sztrájkban
vol
tunk. Csak azok
fecsegnek
még most is a sztrájkról, akik
nem akarják a szabadság új
rendjét. Szabadságunkért har
coltunk — és most szabadsá
gunkért dolgozunk.
De mi lesz, ha a
Szovjet
unió nem ismeri el
kinyilat
koztatott
semlegességünkéi?
Ha nem
fordulnak
vissza
tankjai, s megpróbálják
leti
porni alig megszerzett
szabadságunlcat?
Akkor
minden férfi, a?
egész város fegyvert ragad.
Akkor minden asszony Zrínyi
Ilona lesz. Olcsón nem adjuk
magunkat! Akkor ismét olyan
példát mutatunk, hogy a vi
lág újra azt harsogja:.a ma
gyar nép, a magyar ifjúság
nem ismeri szótárában a le
hetetlent.
Ifjú szabadságharcos test
vérünk, úgy dolgozz most ha
zádért, ahogyan harcoltál s
ahogyan ismét harcolnál érte.
MAGYAR IFJÚSÁG
1956.

november 3.
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Folytatódnak a hadműveletek

Továbbítja a Magyar Ifjúság. Hívja a 330—561-et!
Aggódó szülők, rokonok üzene
tei szállnak az éterben, keresve
szeretteiket, bátor harcosok, a
véres csaták zónáiban
lakók
nyugtatják meg hozzátartozóikat;
élnek, semmi bajuk. A „Magyar
Ifjúság"
is hozzá akar járulni
ahhoz, hogy szülők és gyerme
kek, házastársak és szerelmesek,
egymásért nyugtalankodó roko
nok minél előbb hírt kapjanak
egymásról.
A „Magyar Ifjúság*' 330—561es telefonszámon mindennap 1 —
3-ig vesz fel üzeneteket.
A z alábbiakban a hozzánk be
érkezett első üzeneteket közöljük.

Amerikai javaslatot emelt határozattá az ENSZ:
azonnali tűzsztínetet!
A Közel-Keleten változatla
nul folytatódnak a hadművele
tek. Az angol—francia főhadi
szállás jelentése szerint az ed
digi légitámadások folyamán
ötven egyiptomi repülőgépet
pusztítottak el és negyvenet
komolyan megrongáltak. Csü
törtökön a nyugatkairói repü
lőteret is bombázták, valamint
Alexandria
magasságában
megtámadtak egy egyiptomi
torpedórombolót. Az egyipto.
mi torpedórombolót. Az egyip
tomi ENSZ-küldöttség szóvi
vője ugyanakkor arról tájékoz
tatott, hogy angol és francia
bombázóik többek között
kór
házat és mecsetet
támadtak
meg, s ennek során 30 polgári
személy meghalt. Izraeli hyidijellentések szerint haderőik el
foglalták a Sinai félsziget észa
ki felének nagyobbik részét.
Az angol—francia beavatko
zás miatt változatlanul nagy a
nemzetközi felháborodás, így

Az e/só postánkból''

fiaialá
Szerkesztőségünkbe seregestől érkeznek
ifjúmunkások,
diákok, fiatalok, hogy — szó
ban vagy írásban — elmond
ják élményeiket, gondolataikat
az elmúlt napok történelmi
eseményeiről;
PARASZTI LÁSZLÓ, Buda
pest, VI. Jókai tér 10-ből a kö
vetkezőket írja: „Az egyetemi
ifjúság véráldozat nélkül akar
ta kiharcolni az igazságot, de a
Stúdiónál megszólaltak a gyil
kos fegyverek, s akkor fegy
vert fogtunk mi is. Drágán fi
zettünk mi ezért a szabad
ságért. Sok drága bajtársat ta
kart l e a vérrel átitatott nem
zetiszínű zászló. Minden haza
fi szívébe zárta ezeket a hősö
ket. De hősök azok is, akik fá
radságot nem ismerve a sebe
sültek százait és ezreit igye
kezték megmenteni az életnek.
A szabadságharcosok, bajtár
saink nevében ezúton is köszö
netet mondok az orvosoknak,
ápolóknak és mentőknek, akik
saját életük kockáztatásával is,
segítséget nyújtottak a sebe
sülteknek.SÓS JÓZSEF zagyvapálfalvai ifjúmunkás, prózában írt
fohászában, sok ezer magyar
fiatal érzését fejezi ki, amikor
így ír: „Petőfi Sándor, a nagy
magyar költő és szabadsághős
példájával
indultunk szent
ügyünk igaz, nagy harcára, s
ha kell élni és halni is tudunk
a magyar hon függetlensé
géért."

Ei is tegnap történt
Huszonöt mázsa é'.e'imi szert
juttattak el Forráskút paraszt
jai a szegedi sztrájkbizottság
hoz, amely — tekintettel arra,
hogy Szeged élelmezését biz
tosították — továbbította a
küldeményt Budapestre. Forró
köszönet!

*
A győri Vagon- és Gépgyár
munkástanácsa úgy határozott,
hogy amíg a szovjet csapatok
el nem hagyják az országot —
szünetelteti a Szovjetunió ré
szére lekötött árulc gyártását.
*
Körlevelet adott ki Virág
Ferenc pécsi megyéspüspök,
amelyben többek között szót
emel a papnevelő intézetek
szabad működése mellett
*
Megkezdte adását, a 36 mé
teres rövidhullámon, a dunapentelei rádió.
*
Dr. Péteri József váci me
gyés püspök, akit kiszabadítot
tak fogságából, hazatért Vácra.

*

A kisiparosok is megkezdték
munkájukat. Az üvegező mes
terek csütörtökön
hozzáláttak
a kórházak ablakainak megja
vításához. Pénteken felvették a
munkát a lakatosok. Szomba
ton kinyitják műhelyeiket
a
fodrászok.
MAGYAR IFJÜSÁG
1956. november 3.

Irán, India, Pakisztán, a Kínai
Népköztársaság, Jugoszlávia és
más országok tiltakoztak a tá
madás ellen. Az ENSZ rendkí
vüli közgyűlése 64 szavazattal
határozattá emelte azt az ame
rikai javaslatot, amely felszó
lítja az összes feleket, hogy ha
ladéktalanul fogadjanak el tűzszünetet és állítsák meg fegy
veres erőik
csapatmozdulatait
e térségben. Hat ország tartóz
kodott a szavazástól, öten, úgy
mint Anglia,
Franciaország,
Ujzélamd, Ausztrália és Izrael,
az amerikai javaslat ellen szaszavaztak;

Kalocsára

A Tompa utcai szabadságharcosok egyik csoportja

MI ŰJSAG AZ OPERETT SZÍNÍIAZBAN

?

Színészek a fegyveres harcban
Latabár Kálmán lett az igazgatói tanács elnöke — Üres káderlapok
Ott ülünk az Operettszínház
igazgatói irodájában, a Forra
dalmi Bizottság tagjaivali Itt
van
a
szobában Szirtes
György, a színház egyik meg
becsült vezetője, Borvető Já
nos, a népszerű operettbonviván, Bánffy
György, fiatal
színművész. Szirtes György
éppen egy fiatal műszaki dol
gozóval beszélget, aki moso
lyogva a káderlapját kéri.
Odafordul hozzám Szirtes:
— Hihetetlen, de a mi szín
házunkban nincsenek
káderlapok. Amikor
megnéztiisk a
régi iratokat, kiderült, hogy a
szokványos kérdőíven
és az
önéletrajzon
kívül
senkinél
sem találtunk jellemzést. Volt
olyan eset, hogy az egyik kar
tonra fel volt írva a színész
neve, azután az, hogy jellem
zés és utána: üres lap. Azt hi
szem, ezzel nagyon kevés mű
vészeti intézmény, vagy üzem
dicsekedhet.
Egy fegyveres fiatalember
lép be: Hámori Miklós ének
kari tag, aki a forradalom
napjaiban fegyveresen harcolt.
Tőle tudom meg, hogy Albert
István táncművész is fegyvert
fogott a magyar szabadságért,
a Kálvin-téren harcolt. (Ö is
tagja a Forradalmi Bizottság
nak.)
Közben a művészek elém
rakják a színház forradalmi
bizottságának
határozatait.
Szívünk szerint ideírnánk a
két bizottsági ülésnek minden
okos, jó határozati pontját, de
helyszűke miatt csak a legér
dekesebbeket ismertetem, az
országosan elfogadott és már
megvalósított pontokon kívül.
A bizottság mindenekelőtt
leváltotta Gáspár Margitot (de

régen akarták ezt már a pesti
művészek!),
megfosztottak
tisztségétől több rendezőt és
vezetőt, és Fényes Szabolcsot
kérték fel a színház vezeté
sére. A jónevű, népszerű ze
neszerző egyelőre nem vállal
ta az igazgatást, s addig a
színház forradalmi bizottsága
Latabár Kálmánt bízta meg
az igazgatói tanács
elnöki
tisztjével:
A bizottság több színészt,
köztük Hadics Lászlót és Ke
leti Lászlót korábbi emberi és
politikai magatartásukért ke
ményen megdorgált.
Közben a tervekről fagga
tom a bizottság művésztag
jait.
Borvető János, akinek
lágy tenorját szívesen hall
gatta mindig a pesti közön
ség, ezt mondja:
— Mi azt szeretnénk,
hogy
az operettszínház
ne legyen
monopólium, mint eddig. Le
gyen legalább két, operettet
játszó színház, s alakuljon
ki
köztünk nemes vetélkedés.
De jó lenne — folytatja —
ha felépülne már a Fővárosi
Vígszínház! Esküszöm, én el
mennék
oda dolgozni, téglát
hordani, csak legyen meg! Mert
akkor az játszhatna,
mondjuk,
zenés vígjátékokat,
ez a szín
ház pedig klasszikus, nagyope
retteket. Tudom, ez még a jövő
zenéje, hiszen ma még harc
van, de biztos, hogy ezeket a
dolgokat meg kell, és meg is
fogjuk oldani.
Beleszól a
beszélgetésbe
Bánffy György színművész:
— Nézze, mi nem
akarunk
beleesni abba a hibába és bűn
be, amelybe az előző rendszer.
Nem akarjuk hozzájuk hason
lóan az emberek százait, ezreit
megfosztani a munkától, kü-

Színművészeink legjobbjait küldik
a rádióba!
A magyar színészek forradalmi
kiáltványa
Szakács Miklós és Molnár Ti
bor színművészek pénteken
délelőtt a rádióban beolvasták
a Magyar Színészek Forradal
mi Bizottságának kiáltványát.
A kiáltvány emlékeztet a szí
nészek elhatározására, amely
szerint mindaddig némák ma
radnak, amíg nemzetünk vissza
nem nyeri teljes függetlensé
gét. A továbbiakban a kiált
vány így szól:
Magyar barátaink! Tegnap
este döntő fordulat állt be or
szágunk életében. Nemzeti for
radalmunk történelmi jelentő
ségű vívmányaiként a kormány
kinyilvánította országunk sem
legességét és annak védelmére
a négy nagyhatalom segítségét
kérte. Ez a legnagyobb biztosí
téka a nemzetközi jog alapján
annak, hogy eddig elért ered
ményeinket senki semmilyen
eszközzel ne veszélyeztethesse.
Barátaink! Nagy Imre teg
nap esti nyilatkozata és azt kö
vetően Mindszenty hercegprí
másnak. Ravasz László püípök.
nek, a tiszta múltú Kovács Bá
lának és a fegyveres felkelő
erőik egyik hősének. Maléter
Pál ezredesnek nyilatkozata,
valamint a budapesti nagyüze

bizottmányának

mek munkástanácsainak fel
hívása egyetemesen demons
trálta, hogy most már valóban
és nemcsak szólamokban szüle
tik meg nemzeti egységünk.
Ennek szóiszólói kívánunk len
ni mi is és ettől a pillanattól
fogva forradalmi bizottságunk
színművészeink
legjobbjait
küldi a rádióba.
— Magyar barátaink!
Nem
lehet olyan magyar hazafi, aki
ne érezné, hogy legfontosabb
ma a fegyelem, a béke minden
áron való megőrzése és a mun
ka. Bármiféle sztrájk, vagy za
var ma már azoknak
kedvez,
akik esetleg jogcímet keresnek
nemzetünk szabad életébe való
beavatkozásra. Meg kell mutat
nunk itthon és a világ közvé
leményének, hogy Magyaror
szágon immár megindult egy
semleges ország békés élete.

lönböző előítéletek miatt, most
ezúttal ellenkező előjellel. Mi
különbek leszünk. Nékünk
az
a véleményünk,
hogy minden
ember munkájára
számítunk,
aki becsületes, s aki tehetséges.
Tehetség és emberi
magatar
tás, ez lesz a két
követelmé
nyünk.
A színház tervei, ha meg
nyitja kapuit: az anyaszínház a
Csárdáskirálynővel nyitna, a
Blaha Lujza pedig új szerep
lőkkel kiegészítve, a Mágnás
Miskával, amelyet át akarnak
dolgoztatni Békeffy Istvánnal,
jobban, igazabban megtartva
az operett hagyományait.
Szeretnénk mihamarabb ott
lenni az új előadásokon!
G. S.

az államvédelmi hatóság és a
Belügyminisztérium államvédelmi
beosztottjainak figyelmét, hogy
saját érdekükben mielőbb jelent
kezzenek a z V., Markó utca 23.
szám alatt. Ott ügyüket kivizs
gálják, akit felelősség nem ter
hel, azt haza engedik, a felelős
személyek ügyét pedig a szabad
magyar bíróságok
tárgyalják
majd.

József

és

Melegen ünnepelték
Kispest labdarúgóit Bécsben

A Kispest csapata egyéb
ként az osztrák
fővárosban
készül fel spanyolországi út
jára. Az együttes több edző
mérkőzést is játszik majd oszt
rák klubcsapatokkal ég azután
indul el a spanyolországi Bil
baóba, ahol november 14-én
kerül sor az első Európa-kupa
mérkőzésre. A magyar labda
rúgók mérkőzéseiken fekete
gyászszalaggal és Kossuth-címere s mezben játszanak.
A Kispest—Bilbao mérkőzés
visszavágójára a tervek szerint
november 28-án kerül sor Bu
dapesten.
MAGYAR IFJÚSÁG
Az ifjúmunkások forradalmi
tanácsának lapja.
Szerkesztőség:
VIII.. Rökk Szilárd utca 6.
Telefon: 131—014, 343—142.
Budapesti Lapnyomda,
Felelős: Kulcsár Mihály

Múlt hét keddjén öt kolozsvári
zenetudós, az ottani Zeneművé
szeti Főiskola tanárai — kissé
megkésve — Pestre érkeztek, a
Bartók Fesztiválra. Eisikovits
Mihály, Jagamas János, Jodál Gá
bor. Márkus Albert és Nagy Ist
ván ezúton ia közlik hozzátarto
zóikkal, hogy valamennyien jól
vannak.

A Magyar Vívó Szövetség
visszarendelte Bay Bélát

A Kémet Szövetségi Küzt^r sosáoba utazott az MTK
Az ismét Kispest néven sze
replő magyar labdarúgó-csapat
játékosai
csütörtökön
este
megérkeztek
Bécsbe,
ahol
a játékosokat meleg ünnep
lésben
részesítették.
Külö
nösen sokan vették körül Pus
kás Ferenc csapatkapitányt,
akiről a Reuter jelentése alap
ján az a hír terjedt el külföl
dön, hogy a felszabadító har
cokban életét vesztette. (Re
méljük, kiváló játékosunk is
ismeri azt a mondást, hogy
akinek halálhírét költik — az
soká él.) Puskás és a többi
játékos is alig győzte az autogramokat írni, az osztrák sport
szerető közönség a legnagyobb
szeretettel vette körül a so
kat szenvedett szomszéd-ország
földjéről
érkezett
magyar
sportolókat.

*

A Színház- és Filmművészeti
Szövetség Forradalmi Bizottsá
ga felhív minden magyar szín
művészt, hogy felkeres esetén
lépjen fel önkéntesen a kórhá
zakban, laktanyákban és üze
mekben. A színházak kezdjék
el, illetve folytassák soronlévő
darabjaik próbáit.

Pusztai

Kender néni üzeni: jól vannak.
Horváth Géza Nagykölkedre
üzeni szüleinek és testvéreinek:
jól van, egészséges, valamint
Szombathelyre. Dombóvár, Rác
almásra testvéreinek.
Molnár Pál Aggtelek üzeni,
Erzsiék, Piriék és a z Aggtelekiek
egészségben megvannak.
Rózsika és Miklós üzen PécsUjmeszesre
a Mese-családnak,
hogy jól vannak.
Boros Béláné XX., Külső Török
Flórási utca 23. Jól vagyok, üze
ni fia.
Sárándra Dankó Mihályéknak
fiuk üzen: jól van, egészséges.
Recské, Tarjáni Ferencnek Pe
tőfi Sándor u. 25. Jól vagyunk,
nincs semmi baj, Tarjáni István.
Árpási Sándor családja. Rá
kóczi út 64-ből, jól vannak, Kar
csi már itthon van.
Makóra Széli István, felesége
és leánya üzeni: jól vannak.
Sátoraljaújhelyre Rusznjfek Józseféknak üzenik, hogy a Már
ton-család valamennyi tagja jól
van.
Tóth Albert, Tamás és Viola,
valamint Szakalik üzenik hozzá
tartozóiknak, jól vannak.
Gábor Lászlnnénak és család
jának Keszthelyre üzenik Magdusék, Laliék, Jenöék, Erzsi, jól
vannak.
Ceglédre bevonult egyetemis
ták jól vannak, P/1434.
Tóth József és felesége üzenik
gyermekeiknek Somogyba, Kelevízre, jól vannak, amint lehet
mennek haza.
Stankő Andrásnak üzeni Nyír
egyházára Faragó Endre: ő és
családja jól vannak.
Fehérqyarmatra Nemes Borbá
lának üzenik Soós Lászlóék:
mindenki jól van.
Csermák Árpád a Rádai utca
59-bő' üzeni Mohácsra Csermák
Lajosnak: mindenki Jól van és
egészséges.
Illés Béláék Kispestről üzenik
Dunapentelei Vasműbe Sólyom
Istvánéknak, hogy az egész csa
lád jól van.
Szatmárnémetibe, a Kimircsi
utca 64-be Lukácsovics Béláéknak üzen Budapestről özv. Szűcs
Istvánné és fia: jól vannak.
Budai Tamásné üzeni Miskolc
ra szüleinek; jól van.

Fülöp Józsefnénak
Sellyére
üzeni nővére: mindenki jól van.
Gajdics Jánosnénak Nyirvasvárra üzeni bátyja: mindhárman
jól vannak, a kőt Gyula és Jancsi.
Székesfehérvárra a Szabadság
tér 1-be, Ármos Jenőnének üzeni
Éva lánya: családjával együtt jól
van.
Termovszkiék üzenik Ráckevére Hoffnágeréknak;
sajnálják,
hogy Lajos nem találta őket ott
hon, jól vannak.
Gál Lászlóné üzeni Dudarra
Nappendruk főorvosaknak: Laci
ka útban.
Török Györgynénak Végardóra
üzeni Sanyi és Erzsike: jól van
nak, Veronkáék is.
Somogyi Jenőék Budapestről a
Keleti Károly utcából Győrbe
Szilágyi Ferencnének,
Egerbe
Szirti Vilmosnénak, Kaposvárra
Csapó Zoltánéknak üzenik, az
egész család jól vau.
Nyírbogát, István-tanyára Pan
ka Istvánnénak üzeni férje: jó!
van, egészséges, amint lehet
megy haza, a gyerekeket csó
kolja.
Gyurika Istvánék üzenik Szol
nokra, hogy jól vannak.
Szerény! Antalnénak üzenik
özdra, Anti jól van.
Molnár Jánosnak Balatonszántódra: Magdi és Erzsi jól van
nak.
Harmath Ferencnek Tatabányá
ra; Erzsi jól van.
Gyurika Lőrlncnének Nógrádbercelre üzenik, hogy Pistáék jól
vannak.
Besenyei István üzeni Csepel
ről Kisdombegyházára szüleinek,
Dombegyházára apósáéknak, hogy
jól vannak
Kudari János üzeni Tamásiba.
Répcelakra, Bakonyjászóra. hogy
jól vannak mind a négyen.
Zahara Ferenc Pesterzsébetről
üzeni Dunaföldvárra édesanyjá
nak, hogy az egész család jól
van.
Pánczél Emőke és dr. Sikö
Géza üzeni Martonvásárhelyre,
hogy jól vannak.
Nizreahi Lászlónak és családjá
nak, Izraelbe Braun Lajosnak,
Miskolcról Rózsinak üzeni Földes
Mihályné és Éva, hogy jól van
nak, üzenetet várnak, özv. Rigóczi Jánosnénak Kőbányára, End
re utca 7. alá üzenik, jól van
nak.
Tatára Pál Judit, jól van, egész
séges, dolgozik.
Gyökösi Endréné üzeni Mátra
házára: az egész család jól van.

A Kispesten kívül külföldi
mérkőzéseken vesz részt a kö
vetkező napokban az újjáala
kult MTK (Vörös Lobogó) lab
darúgó csapata is. A játékosok
pénteken már el is utaztak
Bécsbe, s itt tudják majd meg
pontosan, mi lesz a végleges
túraprogram.

Az újjáalakuló sportszövet
ségek közül élet.rekelt a Ma
gyar Vivó Szövetség is. A for
radalmi bizottmány
elnöke
Rajcsányi László, az egykori
vivóbajnok lett. A forradalmi
bizottmány első intézkedése az
volt hogy PrágSlól
^.^zarendelte Bay Bélát, aki mint ki'
sérő szintén elutazott a magyar
olimpiai csapattal.

Az iskolai sportpályák visszaadása
Mit követelnek

a testnevelő

A magvar testnevelő tanár
ság, a magyar ifjúság forradal
mi követeléseivel teljes egé
szében azonosítja magát és
kegyelettel adózik a szabadság
harcban elesett hősök emléké
nek — köztük Hegedűs István
testnevelő tanár, a neve s öttu
sázó és Nagy József, testneve
lési főiskolai hallgató kartár
suknak.
Követelik a testneveléssel és
sporttal kapcsolatos (iskolai és
iskolán kívüli) intézkedéseket
és rendelkezéseket kiadásuk
előtt tárgyalják meg a testne
velő tanárok által választott
szakbizottsággal és annak véle
ményét a határozathozatalnál
legmesszebbmenőén vegyék fi
gyelembe. A testnevelő taná
rok a legmagasabb szakkép
zettség birtokában (Testneve
lési Főiskola rendes tagozata)
követelik a döntő szerepet a
magyar testnevelés és sport ve
zető és irányító szervezetei
ben.
Meg kell alakítani az egye
temi, középiskolai és általános
iskolai tanulók megfelelő spor
tolási lehetőségét biztosító, azt
irányító és vezető iskolai sport
központokat. Az iskola sport
létesítményeket (például Buda.

fanárok

?

pesten a népligeti Diákstadion,
Millenáris, Erzsébet királyné
úti pályák stb., ugyanígy vidé
ken) követeljük, hogy azonnal
bocsássák eredeti rendeltetésük
céljaira.
Helyeslik az OTSB megszűn
tetését, de az OTSB jelenlegi
forradalmi tanácsát a testne
velő tanárok nem ismerik el,
mivel a forradalmi tanácsban
a Rákosi önkényt féktelen ter
rorral kiszolgáló, a személyi
kultusz dicsfényében tetszelgő
és hozzá nem értő egyéneket is
beválasztottak.
Az Aljechin-sakkversenyen
Botvinnik vezet 11 ponttal
Szmiszlov és Tajmanov előtt.
Uj atlétikai világrekordok
születtek Los Angelesben egy
atlétikai versenyen: súlylökés
ben O'Brien 19,25, magasug
rásban Dumas 215-ös ered
ményt ért el. Még egy világ
rekord, úszásban: az ausztrá J
liai Rose 17:59,5-re javította
az 1500 m-es gyorsúszás világ*
csúcsát
Hamburgból indul a közöl
német csapat első csoportja (6f
versenyző) az olimpiára.

