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Munkához látunk, talpra állunk
N é h á n y napja a parlamentben
találkoztam a csepeliek küldöttsé
gével. Nagy Imre miniszterelnök
nél jártak, hogy követeléseiket
előterjesszék. Azzal a meggyőző
déssel hagyták ott az épületet,
hogy folytatják a sztrájkot, foly
tatják mindaddig, míg a szovjet
csapatok el n e m hagyják az orszá
got. Másnap reggel ismét hallot
tam róluk. A rádió ismertette a
forradalmi bizottságok határoza
t á t a m u n k a megkezdéséről. A ha
tározatot elsőnek a csepeliek írták
alá. Rövid, száraz volt e körül
m é n y , hiányoztak belőle az unosú n t a l a n hallott nagy szavak, de
ugyanaz a felelősségtudat, meg
fontoltság csendült ki minden so
rából, mely oly jellemző volt a
forradalmi napokra, ugyanannak
a hazaszeretetnek volt bizonysá
ga ez is, mint amely Budapest u t 
cáin a fegyveres harcok óráiban
uralkodott.
Dicsőséggel övezi majd a törté
nelem e sztrájk napjait. A fegy
veres csaták hősei mellett ez volt
a másik nagy erő, amely nemzeti
forradalmunkat győzelemre segí
tette. Dicsőség és elismerés j á r s
sztrájk részvevőinek. A helyzet
azonban m a m á r nem ugyanaz
iránt tegnap, s tegnapelőtt volt. A
forradalom legfontosabb
céljai
megvalósultak — Nagy Imre csü
törtök este bejelentette a varsói
szerződés felbontását, Magyaror
szág független, semleges ország.
Ha nemrég még voltak is némi
fenntartások, ma m á r nyilvánvaló,
hogy a kormány az első sorban
harcol a szovjet csapatok kivoná
sáért. Ilyen helyzetben a sztrájk
ma. m á r - n a m az .ellenállóknak j e 
lent veszélyt, hanem saját ma
gunknak. A sztrájk, mely eddig a
forradalom vívmányait
segített
életrehívni, ma, mikor e vívmá
nyok megőrzéséről van szó, aka
dályt jelent.

Akadályt jelent abban, hogy
helyrehozzuk a szétrombolt laká
sokat, hogy villanyfényt kapjanak
a városok, hogy üveg kerüljön a
betört ablakokra, hogy gyógyszer
és élelmiszer, r u h a és fűtőanyag
jusson az ország lakóinak. A tél
küszöbén állunk — közlekedés
kell, mely megindítja az élet lük
tetését, vonat, mely elhozza a szál
lítmányokat, üzemek, melyek gázt
és energiát, szappant és meleg r u 
hát küldenek. Sokat, v á r u n k az el
következő hónapoktól. Sok jó és
helyes intézkedési, mely bebizo
nyítja, hogy nem volt hiábavaló a
kiömlött vér, a dicsőséges harc,
m e r t mindenkire szebb, emberibb
élet vár a szabad Magyarorszá
gon. Sokat várunk, de tudjuk,
hogy csak egy élő, dolgozó, t e r m e 
lő országtól várhatjuk mindezt. A
kormány legfeljebb intézkedése
ket hozhat, adni csak akkor ad
hat, h a lesz miből.
Válságos időben született ez a
határozat, néhány órával azután,
hogy bejelentették: orosz csapatok
lépték át az ország határát, súlyo
san megsértve hazánk független
ségét. Drámai napok ezek. A sza
bad Magyarország léte forog koc
kán. Szükség v a n most e kis nép
minden józanságára, hideg fejjel,
higgadtan kell most gondolkod
nunk és cselekednünk. Az ország
gazdasági vérkeringése megszűnt,
S egy bénult ország könnyű prédá
ja lehet bárkinek. Súlyos a hely
zet — s e helyzetet mérlegelve
mondták ki az üzemek forradalmi
tanácsai döntésüket: megkezdik a
munkát.
Örömmel üdvözöljük e nagy je
lentőségű döntést. Bízunk benne,
hogy minden igaz magyar megér
ti ezt. Bízunk benne, hogy nem a
pusztulás, h a n e m szép jövő v á r er
r e a sokat szenvedett, nőslelkű or
szágra.
Csontváry Éva

Budapest nagyüzemei forradalmi bizottsági
küldötteinek felhívása a magyar dolgozókhoz
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A&onnal tárig f/alni kell
a szovjet csapatok
kivonásáról
NAGY IMRE ÜZENETE DAÍi

Az ENSZ főtitkárának,
Dag Hammarskjöld úrnak
New York
Excellenciás Uram!
A- Magyar Népköztársaság Minisz
tertanácsának elnöke, mint megbízott
külügyminiszter az alábbi kiegészítő
információkat kívánom Excellenciád
tudomására hozni:
November . 1-i üzenetemben már
említettem, hogy újabb szovjet kato
nai alakulatok vonulták' be Magyar
országra, s hogy erről a magyar kor
mány értesítette a szovjet nagyköve
tet, felmondta a varsói szerződést,
kinyilatkoztatta Magyarország semle
gességét és az ENSZ-hez fordult, az
ország semlegességének garantálá
sára,.
November 2-án a Magyar Népköz
társaság kormányához újabb, pontos
értesülések, honvédségi jelentések ér
keztek, amelyek szerint jelentős szov
jet egységek lépték át az ország ha
tárát, Budapest felé vonulnak és út
közben birtokukba veszik a vasútvo
nalakat, vasútállomásokat, vasúti biz
tosító berendezéseket stb. Jelentések
érkeztek arról JS, hogy Nyugat-Ma
gyarország területén kelet—nyugat
irányú
szovjet
csapatmozdulatok
tapasztalhatók.
Fentiek alapján a magyar kor
mány szükségesnek tartotta, hogy
tudomására hozza a budapesti szov

HAMMARSKJOLDNEK
semlegességének elismerésére és uta
sítsa a Biztonsági Tanács a szovjet
és a magyar kormányt a tárgyalá
sok azonnali megkezdésére. Kérem
Excellenciádat, ismertesse a Bizton
sági Tanács tagjaival a fentieket és
fogadja őszinte nagyrabecsülésem
kifejezését.
Nagy Imre
a Magyar Népköztársaság
Minisztertanácsának elnöke
és meghatalmazott külügyminiszter
(MTI)

jet nagykövetségnek és a Budapest
re akkreditált külképviseleteknek, a
népköztársaságunk ellen irányuló
lépéseket A Magyar Népköztársa
ság kormánya egyben konkrét ja
vaslatot tett a szovjet kormánynak
a Magyarországon állomásozó szov
jet csapatok visszavonására, vala
mint a varsói egyezmény felmondá
sának végrehajtására vonatkozó tár.
gyalások színhelyére és közölte a
magyar kormányküldöttség tagjai
nak névsorát.
A magyar kormány ezen túlme
nően javaslatot tett a budapesti
szovjet nagykövetségnek: alakítsa
nak vegyes bizottságot a szovjet csa
patok kivonásának előkészítésére.
Kérem Excellenciádat, szólítsa fel
a nagyhatalmakat
Magyarország

*
A magyar kormányküldöttség tag
jai: Losonczy Géza állaimminiszter,
a küldöttség vezetője; Kővágó Jó
zsef, Márton András, Farkas Fe
renc, Zentai Vilmos.

Újabb szovjet katonai egységek
léptek magyar fölére
páncélos vonat érkezett több moz
donnyal.
Szovjet vasutasok érkeztek Nyír
egyházára, s a laktanyában szállásol
ták el magukat. Pénteken este szov
jet csapatok elfoglalták a nyírbogdányi állomást. Egerből jelentik,
hogy 2800—3000 főből álló szovjet
egység beásta magát a város mellétté

Nyíregyháza, november 2.
Pénteken, a késő esti órákban
újabb szovjet katonai egységek, ala
kulatok lépték át a magyar határt.
Jelentést kaptunk arról, hogy Zá
honynál több páncélos oszlop hatolt
be országunk területére, továbbá
szovjet vasutasok megszállták az ál
lomást. Komorónál három szovjet

Az ENSZ-kiildöttség érkezését ma délelőttre jelentették
A Ferihegyi Repülőtérről kapott ér' tesülések szerint Prágából ma dél
előttre jelezték egy repülőgép meg
érkezését, amelyen az ENSZ tizenhat
küldötte jön Magyarországra. A te-

pülőgépen velük érkezik Horváth
Imre és Sík Endre, a néhány nappal
ezelőtt az ENSZ-közgyűlésre elin
dult, de útközben visszahívott két
magyar delegátus.

A magyarországi h e l y z e t a Biztonsági Tanács e l ő t t

' keleti helyzetről és ezt a döntést történelmi ténynek minősítette.
A magyar semlegesség kikiáltását
köszöntve Dulles hangsúlyozza, hogy
a Biztonsági Tanácsnak — amely elé
a magyarországi helyzetet terjesztet
ték — a legnagyobb éberséggel kell
követnie az eseményeket.

A Magyar Távirati Iroda egy New foglal állást, meg nem szakított rend
York-i jelentés alapján közli, hogy kívüli közgyűlés feladata lesz megvi
az ENSZ közgyűlése az egyiptomi tatni a magyar kérdést. Ekkor az az
kérdéssel foglalkozó határozat meg eset állna fenn. hogy a Biztonsági Ta.
szavazása után Leonardo
Vitetti, nács a vétó folytán nem tudja telje
olasz ENSZ-delegátus
javaslatára síteni funkcióját a nemzetközi béke
rátért Nagy Imre magyar miniszter és biztonság védelmezőjének minősé
elnök levelének megtárgyalására. A gében. Ilyen esetben lehet összehívni
levél — mint ismeretes — az ENSZ i a közgyűlés rendkívüli ülését, az
közreműködését kéri a-magyar sem > olyat, mint amilyen jelenleg is üléselegesség megvédésére. Az olasz kül : zik. Dulles ezt az ügyrendi eljárást
dött felszólította a rendkívüli köz i javasolta a rendkívüli közgyűlésnek.
Abban az esetben, ha a vétó a Bizgyűlést, hogy intézkedjék a felhívás
'. tonsági Tanácsban hamarosan elra adandó választ illetően.
I hangzik, a közgyűlés rendkívüli üléAbban az esetben, ha a Szovjet | sének azonnal össze kell ülnie, tehát
unió vétót emelne egy olyan "határo ! lehetséges, hogy szombaton vagy vazat ellen, amely Magyarország füg j sárnap tárgyalja meg a magyar kérgetlensége és semlegessége mellett ; dést.

Anglia megfontolja
Magyarország k é r e l m é t
Angliában teljes mértékben felis
merik Magyarország legújabb lépé
seinek óriási történelmi horderején
A lapok jelentéseinek alcímei a kö
vetkezők: Daily Mail: Nagy megsem
misíti a varsói egyezményt, négyha
talmi védelmet sürget; Daily Ex
press: Nagy azt mondja: semlegesek
akarunk lenni; Times: Harckocsik
vonulnak be Magyarországra. Nagy
az ENSZ-hez folyamodik, semleges
ségi nyilatkozat: News
Chronicle:
Magyarország
megsemmisíti
a
vörös egyezményt; Daily Sketch: A,
magyar miniszterelnök az ENSZ-hez
fordult.
Az ötmilliós példányszámú Daily
Mirror külügyi szerkesztője írja: Az
Dulles k ö s z ö n t ö t t e a magyar semlegesség kikiáltását
angol kormány meg fogja fontolni
Foster Dulles megelégedéssel nyi kívüli közgyűlése elfogadta az ame Magyarország sürgős kérelmét, mely.
latkozott arról, hogy az ENSZ rend rikai határozati javaslatot a közel- lyel négyhatalmi biztosítékot kért.

Bányászok, erőművek dolgozói, ipari, közlekedési és szellemi mun
kások!
Budapest nagyüzemeinek küldöttei a parlamentben tárgyalást foly
tattak a kabinet tagjaival a szovjet csapatok kivonásáról, az ország jelen
legi helyzetéről és az élet megindításáról. A követelések főbb pontjait a
kormány teljesítette. Felkérte az ENSZ közgyűlését, hogy vizsgálja meg a
Szovjetunió katonai beavatkozásával kapcsolatos helyzetet, a maga részéről
felmondta a varsói szerződést, kinyilvánította Magyarország semlegességét,
és kérte, hogy azt a négy nagyhatalom — a Szovjetunió, az Egyesült Álla
mok, Anglia, Franciaország — biztosítsa. Bejelentette, hogy haladéktala
nul megteszi az előkészületeket szabad és titkos választások megtartására.
Az ország gazdasági helyzete a küldöttek előtt nyilvánvalóvá tette
azt, hogy a további sztrájk az ország helyzetének teljes megbénítását ered
ményezné, és forradalmi vívmányainkat aláásná. Látták azonban a küldöt
tek azt is. hogy a kormánynak politikai erőt adnak a termelés megindítá
sával, amelyet a belevetett egyöntetű bizalom teljesen indokolttá tesz. Máris
jLÁ PX Á R TA KOR
É R K K r£ KT T:
hiányát érezzük elemi életfeltételeinket biztosító tényezőknek. Veszélyben
van közvilágításunk fenntartásának lehetősége, közellátásunk, drága sebe
sült szabadságharcosaink betegellátása, és még sok más életszükségletünk,
amelyekről nem tudunk és nem akarunk lemondani.
Mély felelősséggel nemzetünk és forradalmunk iránt, elhatároztuk,
Pénteken éjjel 23 óra 45 perckor j szavazattal egy ellenében úgy dön- \ kérdést. A kérdés napirendre tűzése
hogy a munkát az elet minden területén azonnal megindítjuk, s kérjük az
ország összes dolgozóit arra, hogy felhívásunkhoz a munka megindításával összeült a Biztonsági Tanács és tíz I tött. hogy megtárgyalja a magyar e»en a Szovjetunió képviselője fogcsatlakozzanak.
| iíllt
il'IUSÍ.
CSEPELI VAS- ÉS FÉMMŰVEK, MÁVAG. GANZ VILLANY. GANZ
VAGON, ELEKTROMOS MÜVEK, LÁNG GÉPGYÁR, TELEFON
GYÁR. MAGYAR OPTIKAI MÜVEK. TRANSVILL. GÁBOR ÁRON
VASÖNTÖDE ÉS GÉPGYÁR, FÜTÖBERENDEZÉSI VÁLLALAT,
Felhívás az általános
DARTJGYÁR. VILÁGÍTÁSTECHNIKA, MOTORÖNTVÉNYGYÁR.
és középiskolák
vezetőihez
KISMOTOR- ÉS GÉPGYÁR, MAGYAR ACÉL, SIEMENS, RÖNT
GEN- ÉS ORVOSI KÉSZÜLÉKEK GYÁRA. KÖZLEKEDÉSI AL
Az Oktatásügyi Minisztérium nem
KALMAZOTTAK, a IV.. XIII. és XIV. kerület összes dolgozói forra
zeti forradalmi bizottsága kéri a
dalmi bizottságának küldöttei. (MTI)
minisztérium dolgozóit, hogy no
Az Országos Nemzeti Bizottság felhívása a megyei,
járási,
vember 3-án délelőtt 10 órára jelen
városi és községi nemzeti
bizottságokhoz
jenek meg a munka felvételére.
Felhívással fordul a helyi forra
A legfontosabb feladat most min I játok el mindenütt, hogy a budaszervekhez az általános és a
den üzemben azonnal felvenni a I pesti felkelők parancsnoksága, a még dalmi
középiskolák igazgatóihoz és peda
munkát. A kormány teljesitetle a I fegyverben álló egységek a hős cor- gógusaihoz,
ahol a teltételek
Maléfer Pál ezredes,
felkelő nép követelését. A kormány vinisták. Maiéter Pál ezredes, a Ki- megvannak, hogy
november 5-én. hétfőn
ismert
intézkedéseivel
a
nép.
a
for
Uán-laktanya
hős
védőinek
parancs
a hoii\étlelmi miniszter első helyettesének felhívása
kezdjék meg a rendszeres iskolai ok
radalom érdekében teljesítette, ami noka is felhívással fordult az ország tatást. November 6-án megjelenik a
Maléter Pál, a honvédelmi minisz ' gítése. Dolgozóink mostani sztrájkja tőle telhetj. Forradalmunk győzel hoz, hogv vegyük fel a munkát. így ; Köznevelés rendkívüli száma, amely
ter első helyettese, a Kilián György azonban nem az ellenfelet gyengíti, mét veszélyeztetjük, ha nem kezd határozott már a győri munkásta Közli az első fontos irányelveket az
saját
magunkat. jük meg mindenütt azonnal a mun nács is. és Borsodnak ma hazainduló I iskolai munka forradalmi átalakítá
laktanya parancsnoka az alábbi fel hanem minket,
tejet, gyárainknak kát. Ha a bányászok nem adnak sze. küldöttsége. Özd ezentúl 200 vagont j sában. (MTI)
hívással fordult a magyar dolgozók Gyermekeinknek
szenet, családjukhoz
vágyó dolgo net, akkor az országnak nem lesz termel naponta, a Borsodi Szénbá- j
hoz:
zóinknak rendszeres közlekedést kell villanyárama, az beláthatatlan kö nyászati Tröszt 600 vagont.
Honfitársaim!
különben elveszítjük vetkezményekkel járhat. Nem szabad
Barátaink! Ez a ma forradalmi pa. |
A fegyveres forradalmi harc során j biztositanunk,
harcosaink kifogyni raktáraink készleteinek sem. rancsai ez a jövendőnek parancsa, ez ; 'tla megindul ai 56-os villamosjárat
minden harcos büszkén vette tudo ' azt, amit forradalmár
Mi
lesz
a
forradalmi
néppel,
mi
lesz
i
nagy
véráldozattal
kivívtak.
másul, hogy dolgozóink
sztrájkkal
a körültekintő, megfontolás páran- ' A szépilonai BESZKÁRT lakótelep
Magyar dolgozók!
velünk, ha nem tudjuk ellátni ma
támogatják harcunkat. Minden harc
csa. Beszéljetek a/ üzemek munkás iölgozöi elkezdték az 56-os villamos
Erősítsétek
a
szabad,
független.
gunkat?
"•''hajának rendbehozatalát. Meg
után a békés építés korszakának kell
semleges
Magyarországot,
drága
haA forradalom érdeke követeli. tanácsaival. Népünk és forradalmunk férték, hogy november 3-án. a Szent
elkezdődnie, hogy ezzel biztosítha
hogy azonnal kezdjük meg a termelő- ; érdekében kezdjék el a termelömun Iá nos Kórház és Hűvösvölgy között
tók legyenek; a forradalom vívmá •1 zánkat.
Vegyétek fel a munkál! (MTI)
munkát. Nemzeti bizottságok, mond- j kát. (MTI)
nyai. Á sztrájk célja az ellenfel gyen.
megindul a villamosjárat.

A z ENSZ megtárgyalja a magyar kérdést

A L E G S Ü R G Ő S E B B MOST
A MUNKA MEGKEZDÉSE

1 V'f/í/r*/#*/* fel u

ntunkiítl

ELŐRE
lőre nézni! Nemzeti forradal
munk most kezdődő fejezete ezt
a kérdést veti fel minden hazafi
számára. Előre nézni, hiszen az alap:
a forradajom győzelme a kezünk
ben van, azt többé tőlünk el nem vi
tatja senki. S az a fegyveres sereg,
amely ezt a győzelmet kivívta, nem
csupán a régi rosszat akarja lebon
tani, nem csupán a múlt bűneit
akarja elhamvasztani a forradalom
lángjainál. Nem érjük mi be ezzel.
Ez a fegyveres sereg, s a mögötte
álló magyar nép — államalkotó erő,
amely a régi életforma romjain új
életet, szabad, demokratikus életet
akar és tud építeni.
Éppen ezért az új életformáért
folyt a harc a barikádokon és fo
lyik ezután a politikai élet küzdőte
rein.
Előre kell nézni — ennek máris
eljött az ideje. Felmérni az öröksé
get, amelyet átveszünk, s mérlegre
tenni a feladatok sokaságát, amelye
ket el kell végeznünk. Ez halasztha
tatlan dolog.
Bár. ha a nemzeti létünk sírásói,
a Rákosi—Gerő—Hegedüs-klikk ki
tisztáznák állami adósságainkat, fel
építenék fővárosunk romjait, hely
rehoznák ama borzasztó károkat,
amelyeket a magyar népnek okoz
tak. De sajnos, a jóvátevést nem
háríthatjuk rájuk. Ez a mi dolgunk
lesz, s nem is soká, hanem már hol
nap.
Népünk
tudatában kell lennie,
hogy a győztes forradalommal hatal
mas feladatokra vállalkoztunk. Az út
távlatai tiszták, ragyogóak, de maga
az út nehéz és fáradságos lesz. Csak
az könnyítheti meg, hogy bátran,
tudatosan lépünk rá, s vállaljuk an
nak terheit. Kétségtelen, hogy a for
radalom hatalmas erőket, mégpedig
ellenállhatatlan alkotó erőket szaba
dított fel ez országépítő munka szá
mára. Most hozzá kell látnunk az új
erők rendszerezéséhez. A magyar
forradalom
konszolidációjáról
van
szó. Ezt jelenti: előre nézni!
Fegyvertényeinkkel kivívtuk az
egész világ
nagyrabecsülését. A
nagyvilág azonban nem kisebb fi
gyelemmel kíséri további erőpróbán
kat: miként alkotunk új hazát, új ál
lamot, új életformát a régi helyébe?
Vajon ebben a rendszerező és terem-
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NÉZNI!
tő erőfeszítésben is éppoly lelkesek,
lendületesek, ellenállhatatlanok le
szünk-e, mint voltunk a barikádo
kon? Nemzeti értékünk számbavéte
lénél mindkettő döntően fog latba
esni. Kell hogy legyen erőnk, fe
gyelmünk, közös szándékunk és ké
pességünk arra, hogy ennek a vára
kozásnak is bizton megfeleljünk.
zzért mondjuk: előrenézni! A
harcos, aki ma még kézben
tartja jó fegyverét, gondoljon már
most a holnapra, amely éppúgy
igénybe veszi szívét, lelkét, erejét,
amint igénybe vette a fegyveres küz
delem.
Hiszen nekünk itt, e hazában kü
lönb, sokkal különb életet kell te
remtenünk, mint a régi volt! Márpe
dig minden közjó csak a köz nagy
erőfeszítéséből születhet meg. Óriási
felelősséget hordoz ez a harcos és
győzelmes nemzedék: újjá kell szer
veznünk állami létünket, közgazda
ságunkat, szabad utat kell tapos
nunk a termelőerők fejlődése előtt,
bőséget kell létrehoznunk az ország
lakosságának üdvére, javára.
Aki nem hinne abban, hogy ez a
mi népünk képes erre, nem volna
méltó forradalmunkra. De aki nem
érzi a ránk váró tennivalók nagy
súlyát, ugyancsak méltatlan, mert
alkalmatlan a szabad magyar állam
újjáteremtésére.
Előre nézni, a sokat igérő holnap
felé! Ha Budapest utcáin jársz és
romokba botlik lábad, gondold meg,
hogy részt kell vállalnod a romok el
takarításában is és a romhalmaz he
lyén neked kell új lakóházat, villa
mosvezetéket, járművet építened.
Nézz előre és látni fogod, hogy talp
ra kell állítanunk az ipart, a közle
kedést, s az ország éléstárát, a me
zőgazdaságot.
A forradalmak órái
gyorsan peregnek és a percek is
nagy időt hordoznak, de jönnek a
békés teremtő munka napjai, ame
lyeknek szintén te leszel a hőse,
aki ma még fegyvered fogod.
A múltat felégettük, a jelent ke
zünkben tartjuk. A jövőt pedig fel
építjük, olyanná formáljuk, amiképp
azt józan eszünk, tiszta szívünk, ma
gyar ízlésünk és nemzeti igényünk
diktálja. Készülj erre, magyar ha
zafi!
Hordósi János
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Az ország vérkeringésének megindításához
sürgősen fontos cikkeket szerez be a külkereskedelem

TELJESEN
IGAZAT ADUNK
a Szabad Európa Rádiója kö
vetelésének:
a Magyarországba
küldött szeretetcsomagok
vám
ját meg kell szüntetni!
Az elmúlt rendszer egyik anti
szociális kincstári jövedelmi for
rása a külföldről
küldött aján
dékcsomagokra
kivetett
magas
vám volt. Ennek „elvi" alapját az
a fikció képezte, hogy külföldi
segélycsomagokra a magyar dol
gozóknak életük
fenntartásához
nincs szükségük, s ha mégis kap
nak ilyen küldeményt, az luxus,
hadd fizessenek hát érte.
Fel kellene oldani a vámköte
lezettséget aklcor is, ha nem ilyen
súlyos gazdasági helyzetben
vir
radt volna a magyar népre a sza
badság és a függetlenség. De két
szeresen sürgős és fontos ez most,
amikor a múlt
bűnös vezetése
miatt sok családnak a- minden
napi betevő falat biztosítása a
legközvetlenebb gondja.
Köszönjük a világ
rokonszen
vét forradalmunk iránt, köszön
jük az életmentő
gyógyszereket,
és egy becsületét
visszaszerzett
nép önérzetével leöszönjük a sze
retet és a segiteniakarás egyéb
jeleit is. Törölje el a kormány
azonnal e vámokat, adják meg a
küldemények feladóinak a bizo
nyosságot, hogy mindaz az érték,
amivel hozzá akarnak
járulni
szeretteik
vagy népünk bárme
lyik rászoruló tagjának megsegí
téséhez, csorbítatlanul ezt a célt
szolgálja.
— ő — a

A z igazság győzni fog!
Az egész ország megütközéssel
vette hírül a k o r m á n y közlemé
nyéből, hogy újabb nagy szovjet
erők vonultak be az országba. A
közvélemény azonban nemcsak fel
háborodással, de értetlenül is áll
ez előtt az esemény előtt. Mit
akar, mit akarhat a Szovjetunió,
amelynek vezetői annyi szépen
hangzó nyilatkozatot
mondtak
éveken át a népek egyenjogúságá
ról, a Szovjetunió i r á n t u n k érzett
baráti érzelmeiről, az országaink
közti szövetségről és így tovább.

Mi indokolhatja ezt az intézke
dést, amely oly durva és nyílt el
lentétben áll a nagyvilág előtt
szovjet részről hangoztatott elvek
kel? A magyarázat erre nyilván a
félelem a magyarországi esemé
nyek nemzetközi hatásától. Attól,
hogy a magyar példa hatni fog a
többi kelet-európai országra is. De
a szovjet beavatkozás nem el
riaszthat, h a n e m ingerelhet is,
éppen jogsértő mivoltánál fogva.
Annál megdöbbentőbb ez a szov
jet lépés, m e r t hiszen a Sztálin
halála óta eltelt években szovjet
részről számos kísérletet tettek a r 
ra, hogy felszámolják a sztálini
külpolitika miatt világszerte fel
támadt jogos elkeseredést. H á t
ennyit érnek a XX. kongresszus
annyit dicsért határozatai?
De nem a mi feladatunk, hogy
a Szovjetunió vezetőit óvjuk e
meggondolatlan
lépésektől. Ám
rongálják saját hitelüket a világ
előtt, cáfolják meg az általuk hir
detett eszményeket, ha ezt tartják
jónak. De az m á r a mi dolgunk,
A sok csodálatra méltó
esemény, hogy az egész magyar néppel
amelynek szabadságharcunk napjai együtt kijelentsük: a magyar nem
soha
ban szüntelenül
szemtanúi voltunk, zet soha nem fogja eltűrni,
óráról órára újabbakkal gyarapszik.
nem fog belenyugodni
abba, hogy
A Tanács kön'it és a Kossuth Lajos akár csak egy idegen
katona
is
utca sarkán, a gyógyszertár Kossuth tapossa földjét! A nép elszántsága
Lajos utcai kirakatán a következő törhetetlen. Ne higgye senki, hogy
tábla függ: ..Forradalmunk tisztasága
megengedi, hogv. íüv giníjtsünli már sikerrel j á r h a t bármiféle fegyve
tírjaink családjának. Á Magyar írók res beavatkozás hazánk belügyei
Szövetsége.'' A tábla aljában ezt ol be! Hát nem tanultak a Szovjet
vastuk: „A ládát a. Magyar írói: Szö unióban abból, ami hazánkban
vetségének gépkocsija 5 és 6 óra kö történt? H á t nem értették meg,
zött szállítja eV A nyomtatott táblán hogy ha egy népnek tíz- és tíz
egy százforintost ragasztottak át ra ezerszámra v a n n a k olyan fiai és
gasztószalaggal. Alatta a kirakat mé
lyedésében, esőtől védve, nagy zöld lányai, akik szinte puszta kézzel
vasláda, 20, 10. 100 forintosokkal és hajlandók szembenézni a páncél ofémpénzzel.
Másodpercenként újabb sok ágyúcsöveivel, akkor azt a n é 
és újabb pénzdarabok repülnek a lá pet semmi, de semmi nem törheti
dába. Az arrajárók közül alig akad meg?
valaki, aki a maga kis adományát ne
Az első gondolat, ami a magyar
helyezné el benne. De olyan sem akad,
aki bűnös kézzel hozzányúlna a sok népben a csütörtök-pénteki hírek
ezer forintra tehető, összegyűlt pénz hatására feltámadt, az volt, hogy:
hez. A láda melleit egy íkis önkéntes
őrszemet találtunk. Szép László, 10
éves, Irányi utcai tanulót. Senki nem
állította oda, de már két órája vigyáz
a zuhogó esőben, nehogy valaki hoz
zányúljon a pénzhez. Ö mondja, hogy
ezt még nem is próbálta meg senki.

Forrada lmunk
nagyszerű erkölcse

fegyverbe! A barikádokra! De
győzött a józan és higgadt, maga
biztos felismerés: az igazság énei
kül is győz. Nem vagyunk egye
dül — velünk az egész békét és
igazságot szerető, kívánó emberi
ség. S tegyük hozzá: sokan v a n 
nak, s egyre többen lesznek m e l 
lettünk magában a Szovjetunió
ban is. Mi láttuk Budapest utcáin
a felkelőknek átadott szovjet t a n 
kok sorsát, s hátukon az egymást
testvéri szeretettel átölelő szovjet
és magyar harcosokat. Láttuk, h o 
gyan futamította meg hosszú és
kemény tűzharcban három szovjet
tank a parlament előtt fegyverte
len magyar tüntetőket mészárlő
tankokat. Láttuk, hogy az igazság
ereje hogyan cáfolta m e g a szov
jet katonák egy része előtt —i
olyan emberek előtt, akik nem is
tudnak magyarul — azt a hazug
ságot, hogy a magyar nemzeti fel
kelők részvevői fasiszták. Igen,
láttuk ezt, s láttuk azt is, hogy az
igazság
nyelve — nemzetközi
nyelv.
A magyar nép nem a k a r hábo
rút, nem akar vérontást. A kor
m á n y felhívását a béke megőrzé
sére, a semlegesség elismerésére,
megértéssel és helyesléssel fogadta
a nép: igazunkba vetett hittel, szi
lárd elszántsággal várjuk a szovjet
kormánnyal való tárgyalás ered
ményét. Nem félelemből a k a r u n k
békét, nem is azért, m e r t katonai
lag gyengébbek vagyunk. Minde
nekelőtt azért, m e r t drága n e 
k ü n k az emberi vér. Drága h a 
zánkfiaié, a magunké,
asszo
nyainké, gyermekeinké. De tegyük
hozzá: n e m akarjuk más nép fiai
nak vérét sem ontani. A testvéri
ölelés a szovjet tankok tetején
nemcsak azt mutatta, hogy a szov
jet katonák is fogékonyak az igaz
ság iránt. Azt is megmutatta, hogy
a mi népünk n e m azonosítja a h i 
bákat elkövető államférfiakat a
szovjet néppel. Mi egyenlőségen
alapuló igaz barátságot a k a r u n k
minden országgal — a Szovjet
unióval is. Ezért a m u n k a fegyve
rével harcolunk most. Ezért is a p pellálunk a világ közvéleményé
hez, s tárgyalunk a szovjet kor
mánnyal, felszólítva: haladéktala
nul vonja vissza hazánk földjéről
csapatait. S bízunk benne, hogy a
jog, az igazság és a józan belátás
győzni fog.

A Külkereskedelmi
Minisztériumot tot, amelyben svájci delegáció érke
pénteken felkereste az MTI munka zését jelezték. Nyugat-Néimetországtársa, hogy tájékoztassa a (közvéle ban ott tartózkodnak üzletembereink.
ményt a külkereskedelem
jelenlegi Még meg nem erősített hírek szerint
tevékenységéről, mit tesznek a hely a nyugatnémet cégek felajánlották,
reállításhoz, az élet megindításálioz hogy
L. G.
haladéktalanul
szükséges áruk be
lisztet, búzát, takarmányt,
szerzéséért. A külkereskedelmi
szak
emberek a 'következőkben
tájékoztat fémeket tudnának eladni Magyar
országnak. Jelentkezett a Kainadában
tak:
tárgyaló küldöttségünk is. Még nem
— Felvettük a kapcsolatot Lengyel írták alá a megállapodást, de az ed
országgal, Jugoszláviával, Ausztriá digi tárgyalások után nagy búzaszál
val, Nyugat-Németországgal, Svájc lítmányokra számíthatunk.
cal és még néihány más országgal.
A Görög Vöröskereszt jelezte, hogy
Lengyelországból a budapesti lengyel gyógyszereket és konzerveket
külde
KOVÁCS BÉLA NYILATKOZATA
nagykövetségen keresztül üzenetet nek. Kapcsolatba léptünk a Magyar
kaptunk, hogy készek segítséget nyúj Vöröskereszttel és az élelmiszer-, il
Kovács Béla éjfélkor az alábbi építésére, meglevő baráti kapcsola
Megindultak a munkásvonatok
tani koksz-szén, élelmiszer és gyógy letve gyógyszer-szállítmányokat át
nyilatkozatot adta a rádiónak:
taink fenntartása és megerősítése ér
szerek szállításával. Éppen néhány adjuk, hogy ne legyenek párhuzamos
A budapesti vasútigazgatóságtól ka
— Két-három órája kapcsolódtam dekében. Hogy az előttünk álló ne
perccel ezelőtt járt itt a lengyel ke intézkedéseink.
pott értesülés szerint a budapesti pá a nemzeti kormány munkájába. A héz külpolitikai feladatokat megold
reskedelmi kirendeltség vezetője és
— Ezek csak példák eddigi intéz lyaudvarokról pénteken, november mai történelmi helyzetben szükséges hassuk, ahhoz idebent erős, öntuda
megérkezett a hír, hogy
kedéseinkről. Ezenkívül mihamarabb 2-án délután 14—15 óra között el nek tartom késedelem nélkül elmon tos nemzeti egységre, rendre és nyu
gondoskodnunk kell az újságokhoz indultak a munkásvonatok. A vas dani népünknek azt a megállapítá galomra van szükségünk. És szüksé
12 vagon gáz-szén
rotációs papírról és a főváros közle utas dolgozók munkáját és a forga somat, hogy kormányunk teljes fe günk van rá; létérdekünk, hogy
Szobnál átgördült a határon. A na kedésének megindításához, az autó lom megindítását nagymértékben lelősségérzettel helyesen, jól képvi amint a parasztság a szántóföldön
gyobb mennyiségű áru szállításánál buszok üzemanyagáról: gázolajról. gátolja az a körülmény, hogy egyes j geü hazánk érdekeit. Örömmel á'lla- dolgozik jövő évi kenyerünkért, ép
azonban komoly akadályt jelent a Mindehhez azonban elengedhetetle helyi forradalmi bizottságok akadá píthatom meg, hogy a kormány min pen úgy ipari munkásságunk is ké
közlekedés szünetelése. A gáz-szén nül szükséges, hogy a közlekedés lyozzák a vasúti munka felvételét. den emberileg lehetséges erőfeszítést sedelem nélkül azonnal kezdje meg
továbbítása pedig rendkívül fontos meginduljon és mind a határállomá A vasutas dolgozók kérik a helyi megtett és megtesz nemzetközi kap a termelő munkát a z egész ország
Budapest lakosságának gázellátása sokon veszteglő szerelvényeket, mind forradalmi bizottságokat, hogy a csolataink rendezésére, további ki ban. (MTI)
miatt.
az újabban rendelt árukat a legrövi vasúti forgalommal kapcsolatos kér
A megrongálódott lakóházak hely debb időn belül továbbítsák, eljuttas dések eldöntését bízzák a vasúti for
reállításához Bulgáriából, Lengyel sák rendeltetési helyükre — fejező radalmi bizottságokra, mint azt pél
országból, Csehszlovákiából és a Né dött be a külkereskedelem szakembe dául Cegléd város forradalmi bizott
Több ezer ártatlanul elítélt
sága tette.
met Demokratikus Köztársaságból reinek nyilatkozata. (MTI)
rendeltünk sürgősen
ablaküveget.
politikai foglyot bocsátottak szabadon
Lengyelországból már megérkezett az
első szállítmány és a csehszlovák üz
A Legfőbb Államügyészség
forra gezzék el a szabadítást a már meg
letfelek is értesítettek: a rendelést el
adott irányelvek szerint. (A Rákosi
dalmi bizottmánya közli:
fogadták.
A forradalmi események során ed rendszer elleni politikai bűntettesek,
dig 5416 elítélt szabadult ki. Ezek tiltott határátlépők, gazdasági bűn
A jugoszláv határállomásokon 900
egy részét a Legfőbb Államügyészség, cselekmények, a termelőszövetkeze
vagon áru vár továbbszállításra. Ez
Csütörtökön délelőtt Mindszenty más részét pedig a helyi forradalmi tekkel és a tagosítással kapcsolatos
Mindszenty József bíboros herceg
zel a korábban vásárolt tűzifa, szén
és más áru érkezik. Nagy szükségünk prímás csütörtökön délelőtt . budai hercegprímást palotájában felkeres bizottmányok szabadították ki. Befe bűntettek elkövetői.) A szabadításról
van ezekre és most már csak a vasút palotájában fogadta a magyar és a te Tildy Zoltán államminiszter és jeződött a szabadítás a szombathelyi tájékoztatni kell a Legfőbb Állam
és
televízió Maiéter Pál ezredes, a honvédelmi megyei és a váci országos börtönben, ügyészség forradalmi bizottmányát.
dolgozóin múlik, hogy mikor juthat külföldi sajtó, rádió
Mivel a forradalmi események kö
nak el rendeltetési helyükre. Huszon munkatársait és rövid nyilatkozatot miniszter első helyettese. Az állam továbbá az oroszlányi, a tatabányai és
négy tonna citromot is küldtek
Ju tett előttük. A hercegprímás a kö férfiak rövid megbeszélést folytat a csolnoki büntetés-végrehajtási mun vetkeztében jelentős számú elitélt
tak a hercegprímással. A budai prí- kahelyeken. Jelenleg
folyamatban szabadult a kellő iratok nélkül a váci,
goszláviából, amelyet hat teherautón vetkezőket mondotta:
— Hosszú fogság után szólok a ma mási palotát egymás után keresik van a szabadítás a szegedi, a kalocsai, a márianosztrai, valamint az oroszlá
hoztunk a fővárosba. Ebből termé
fel
a
küldöttségek.
Ugyancsak
fogad
a sopronkőhidai börtönökben, illetve nyi és a tatabányai börtönből, illetve
gyermekéhez.
szetesen elsősorban a kórházak, a se gyar haza valamennyi
a hercegprímás Osváth Györgyöt, a nagyfai, a baracskai, a pálihalmai, a büntetés-végrehajtási munkahelyről,
Senkivel szemben sincs gyűlölet szí ta
besültek és a betegek kapnak.
a
Keresztény
Ifjúság
Szövetségének
herendi, az ormospusztai büntetés- a Legfőbb Államügyészség forradalmi
Bulgáriából most jelentették, hogy vemben.
titkárát.
végrehajtási munkahelyen, valamint bizottmánya felhívja az így szabadult
Csodálatra méltó hősiesség szaba
szénnel telt uszályokat indítottak el
Mindszenty József bíboros herceg a budapesti országos börtönben és a elítélteket, hogy jelentkezzenek a la
dítja meg most a hazát. A világtör
számunkra.
prímás pénteken sajtófogadást adott budapesti Markó utcai börtönben, vé kóhelyük szerint illetékes megyei
— Az újságok híradásaiból már ténelemben példátlan ez a szabad több Budapesten tartózkodó külföldi gül a büntetés-végrehajtási kórház ügyészség forradalmi bizottmányánál
ságharc;
minden
dicsőséget
megérde
közismert, hogy a nyugati országok
jjságírónak. Az egyik újságírónak ban. Most kezdődik a szabadítás a — a budapestiek a fővárosi és állam
lakói milyen rokonszenvet és segítő melnek fiataljaink. Hála és imádság
áldozatokért!
Honvédségünk, j arra a kérdésére, hogy a bíboros her. szolnoki, az esztergomi, a balassa ügyészség forradalmi bizottmányánál
készséget tanúsítanak Magyarország
földműves
népünk cegprímás bízik-e Magyarország jö gyarmati megyei börtönben és a —, ahol megfelelő hivatalos írást kap
iránt. Ezt mi is tapasztaljuk. Pénte munkásságunk,
tiszapalkonyai, valamint az edelényi hatnak szabadonbocsátásukról.
ken reggel például bécsi kirendeltsé példát mutatott a hős hazaszeretet vőjében, Mindszenty hercegprímás büntetés-végrehajAí.si
munkahelye
Tájékoztatásul közli még a bizott
így felelt: „Természetesen." Egy má_
günk útján kérték osztrák üzletfe ben.
ken.
mány, hogy előterjesztést tett a Mi
leink, hogy közöljük, milyen cikkek
Az ország helyzete rendkívül sú sik újságíró — közli a Szabad Euró
A Legfőbb Államügyészség forra nisztertanácshoz az ártatlanul elítélt
re va n szükségünk. Tudvalevően fő lyos, napok óta hiányzik az élet foly pa — azzal kapcsolatban érdeklődött,
kérdéseinek
leg egyes gyógyszerek, antibiotiku tatásának minden közös feltétele. A hogy több magyarországi politikai dalmi bizottmánya egyidejűleg fel személyek munkaügyi
mok szükségesek, és ezekből rendel legsürgősebben meg kell találni a ki csoport a bíboros hercegprímást hívja a megyei ügyészségek forradal rendezése és ezzel összefüggésben
mi bizottmányait, hogy a területükön nyugdíjjogosultságának megállapítása
tünk. Svájcból most kaptunk távira bontakozást.
óhajtja miniszterelnöknek. ..Herceg
Most tájékozódom, két napon be prímás vagyok" — hangzott Mind levő valamennyi börtönt a helyi for tárgyában.
A Legfőbb Államügyészség
radalmi szervekkel közösen, hala
lül a kibontakozás útjáról személyes
szenty József válasza.
forradalmi bizottmánya
déktalanul vizsgálják meg, és vé
MAGYAR SZABADSÁG
szózatot intézek a nemzethez.

Ipari munkásságunk késedelem nélkül
kezdje meg a munkát

A hercegprímás nyilatkozata
a sajtó és a rádió munkatársainak

A legsürgősebb gazdasági

tennivalók

Mit váaruEtk esz ERISS^től?

térre, hogy saját szemével vizsgálja
Amikor Nagy Imre miniszterelnök I meg
a magyar helyzetet.
első
ízben
jelentette
be,
hogy
a
veze
Varga István egyetemi tanár nyilatkozata
Mit várunk az ENSZ-től — nem
tése alatt megalakuló új kormány
külpolitikát kíván foly csupán az ideküldött bizottságtól,
A Magyar Szabadság
munkatársa új külkereskedelmi megállapodáso van annak, hogy borbélyboltokat független
tatni,
valljuk
be, még sok bizonyta hanem a Biztonsági Tanácstól és a
szövetkezeti
központ
irányítson,
hi
•felkereste Varga István egyetemi ta kat kell létrehozni, hogy ezek révén
lanság
és
kétely
élt az ország közvé közgyűléstől?
szen
változatlanul
nem
nagyüzemi
nárt, a Független Kisgazdapárt egyik I biztosítsuk a lakosság ellátását és az
Várjuk mindenekelőtt, hogy ünne
technikával nyírnak hajat, borotvál leményében. De csütörtök este óta,
vezető teoretikusát
— akit egyéb- ' ipar teljes foglalkoztatottságát.
amióta a rádióban elhangzott a mi pélyesen megerősíti és elismeri Ma
nak.
Miért
kell
a
dolgozó
borbély
ként a Magyar Tudományos Akadé
Az ország külföldi hitelezőivel mél
szózata Magyarország gyarország semlegességét. Hazánk
mia Közgazdaságtudományi
Intéze tányos megállapodásokat kívánatos nak munkája eredményéből szövet niszterelnök
semlegességéről
és a varsói szerző sajnos olyan kis ország, hogy a nem
kezeti
elnököt,
könyvelőt,
tisztviselő
tének
Forradalmi
Munkástanácsa létrehozni. Ismeretes, hogy a külföl
dés
azonnali
felbontásáról,
átjárt zetközi nyilvánosságnak e támogatá
ket
eltartania?
most kért fel az intézet
r,ezetésére dön el vagyunk adósodva, mert egyes
sa nélkül nem érezhetjük szilárdnak
bennünket
az
érzés,
hogy
a
szolgaság
—, hogy nyilatkozatot kérjen tőle országokkal kizsákmányolásnak mi
— Milyen feladatokat lát a la annyi éve, sőt, évtizede utén az or kivívott függetlenségünket.
gazdasági helyzetünkről és tenniva nősíthető, előnytelen megállapodáso
kosság szociális ellátása terén?
szág végre-valahára függetlenül, a
Várjuk továbbá, hogy az ENSZ lé
lóinkról.
kat kötöttek a régi kormányok. Eddig
Féltő gonddal őrködjünk az állam maga akarata szerint szabja meg péseket tesz a négy nagyhatalom
különféle
machinációkkal
rendeztük
nál valami olyan rendezés érdeké
— Melyek — nézete szerint — tartozásainkat: ősszel kivittünk cuk háztartás egyensúlyán:
akadályozzuk külpolitikáját.
Vagy legyünk óvatosali? Mondjunk ben, mint amely Ausztria semleges
a legsürgősebb gazdasági tenni rot, hogy devizára tegyünk szert, ta meg annak felborulását, mert ez a
ségét biztosítja. Azaz: garantálja a
vasszal pedig hitelbe vásárolt drágább pénz vásárlóerejét érintené. A köz csupán annyit, hogy kezdün'k füg négy nagyhatalom közös kötelezett
valók?
igazgatás
és
a
vállalati
gazdálkodás
getlenné
válni?
Igen,
talán
helyesebb
nádcukrot importáltunk. Előfordult,
Ezek rendkívül sokfélék. Teljes fel (hogy hitelben vásároltunk külföldön nagy egyszerűsítése mellett gondos így. Hiszen hazánk földjén még ségvállalásban Magyarország függet
sorolásukat egy hirtelenül felvetett egyes árukat és azokat más országba kodjunk a jelenlegi beosztásukban nagyszámú szovjet katonai egységek lenségét és területi épségét! Egy ilyen
kérdésre úgyszólván meg sem lehet (anélkül, hogy Magyarországra akár feleslegessé váló munkaerők új_ el állanak, sőt — mint erről a tegnapi ünnepélyes garancia után mindjárt
adni. Egyfelől a szabadságunkat hozó csak be is hoztuk volna) készpénzért, helyezkedéséről vagy megélhetéséről, nap folyamán nagy nyugtalansággal nyugodtabban hajthatnánk álomra a
győztes forradalom által megterem a vételárnál olcsóbban azonnal to esetleg pl. úgy, hogy a családi körbe értesültünk —, a szovjet kormány fejünket.
tett szükséghelyzettel összefüggésben vább adtuk. Azért, hogy egy deviza visszatérők, többé nem dolgozó fele valamilyen okból szükségesnek tar.,
Fontosnak tartanánk ezenkívül, h a
azonnal; operatív intézkedéseket kell lyukat hirtelen betömjünk, néha ségek után a férjek családi pótlékát tolta itt állomásozó csapatainak to az ENSZ nem engedné meg további
tenni, másfelől olyan intézkedéseket olyan exportokat bonyolítottunk le, lényegesen felemeljék. De az egész vábbi megerősítését is. Más szóval: szovjet katonai egységek Magyaror
kell részben hozni, részben előkészí amelyek teljes bevétele kisebb volt, nyugdíjrendszer átalakítása is szük függetlenségünket és semlegességün szágra érkezését és támogatná azt a
teni, amelyek az új, sajátosan ma mint az áru előállításához szükséges séges, ezt megelőzően azonban sür ket olyan időben deklaráltuk, amikor jogos igényünket, hogy a szovjet csa
gyar gazdasági rendszer kialakítását nyersanyag devizában számított költ gősen meg kell szüntetni a nyugdíj- a nemzet szuverenitását még egy patok a lehető legrövidebb idő alatt
célozzák. Az, hogy az eddigi
nagy sége. Ezt az ésszerűtlen, súlyos káro fronton fennálló
igazságtalanságo idegen megszálló hadsereg jelenléte hagyják el az ország területét. Hogy
centralizáció felesleges, kiderül abból, kat okozó rendszert fel kell számol kat, azt, hogy a Rákosi-rezsimnek be csorbítja.
ennek biztosítására milyen ENSZhogy a Bastille ledöntését méreteiben nunk.
nem hódolók egyáltalában ne, vagy
Ez annál is inkább okot ad aggo rnegfigyelökre van szükség — ennek
és nehézségeiben meghaladó felkelés
csak nevetségesen kis összegű nyug dalomra, mert nem vagyunk egészen eldöntése már a világszervezet fel
közben a legfontosabb
közüzemek,
— Miként emelhetjük az ipari és díjakat kapjanak.
bizonyosak a Szovjetunió szándékai adata.
élelmezési és szállítási üzemek dolgo
mezőgazdasági termelésünket?
Az új gazdaságpolitikára való át felől. Azck után, hogy a szovjet kor
Voltaképpen a magyar kérdés erő
zói minden központi irányítás nélkül,
A mezőgazdasági beszolgáltatúsi térést a helyzet olyan átfogó felmé mány bejelentette kelet-európai po
önállóan — és valóban
hősiesnek rendszer megszüntetésével és az ál rése alapján kall végrehajtani, mint litikájának módosítását (amiben hall próbája lesz az ENSZ-nek, mint
mondható helytállással — gondoskod lami kézen levő vállalatok nagyobb amilyennel 1948-ban a stabilizálást gatólag bennfoglaltatott a magyar és ahogy minden egyes esetben, amikor
tak Budapest és a városok ellátásáról.
hajtottuk végre, amelynek előkészí a lengyel követelések kielégítése is) egyik vagy másik nagyhatalom cse
De kiderül ez abból is, hogy a mező önállóságával összefüggésben igazsá tésében — ezt végre meg lehet és hideg zuhanyként hatott az újabb lekményei fölött kell ítéletet monda
gazdaság vonatkozásában Magyaror gos új ár-, munkabér- és adórend meg kell mondani — az akkori kom szovjet páncélos egységek érkezése. nia, roppant kényes helyzetbe kerül
az ENSZ. Ennek ellenére a világszer
szágon az önállóan dolgozó paraszt szert kell megteremtenünk.
munista párton kívül mások is részt
És itt lép be az események alaku vezetnek éreztetnie kell, hogy a nem
ság birtokában levő 1 holdra eső ter
Lehetővé kell tennünk a mezőgaz vettek, sőt amelynek első elgondo
melési érték átlagosan lényegesen dasági termelés fokozását, az ipar- lása és terve sem a kommunista lásába alig túlbecsülhető szereppel zetközi jog és a keretei között egye
meghaladja az állami gazdaságok 1 vük valóban modern technikára való pártban merült fel. A gazdasági fel az ENSZ. Jó. ha New Yorkban is sült népek közös akarata semmikép
holdjára eső termelési értéket és több áttérését. Ne büszkélkedjünk azzal, mérést megnehezíti, hogy szakembe tudják: a magyar nép e pillanatban pen sem tűri el Magyarország szuve
mint kétezer akkora, mint a mező hogy — hála munkásaink gondossá reink nagy része a gazdasági adato- bizalm,ái az ENSZ-be helyezi. Hívő renitásának további csorbítását. Re
gazdasági termelőszövetkezetek
I gának — a gyáripar részben olyan •kat az eddigi titkos kezelés követ hittel reméljük, hogy az ENSZ köz méljük, egy ilyen határozott fellépés
holdjára eső termelési érték. Pedig gépekkel dolgozik, amelyek megha keztében nem ismerik. Ezért a Köz reműködése aggasztó helyzetünkben megérteti a Szovjetunióval, hogy sok
figyelembe kell venni, hogy az önál ladták a legszebb férfikort, 40—50 gazdaságtudományi Intézet munka gyors enyhülést hoz. S talán nem ok kal nagyobb politikai és morális ve
lóan dolgozó parasztság földjeinek évesek, vagy még öregebbek. Ezek társai elhatározták, hogy a legkö nélkül látjuk máris a kibontakozás reség fenyegeti, ha a magyar követe
minősége az igazságtalan „tagosítá kel nem lehet alacsony önköltségű, zelebbi néhány nap alatt olyan ösz- első jelét abban a tizenhat tagú lések elől elzárkózik, mint hogyha
sok" következtében rosszabb a ter versenyképes, jó minőségű árut elő szeállítást készítenek, amely a kü ENSZ-küldötte égben, amely ma reg ezeknek eleget tesz.
melőszövetkezetek kezén levő földek állítani.
K. P .
lönböző politikai pártok gazdasági gel érkezik m;ig a Ferihegyi-repülőnél, emellett műtrágyaellátás stb. te
szakemberei és az ország gazdasági
Gondoskodni
kell
az
új
kisiparról
kintetében is mindeddig előnytele
és kiskereskedelemről. Itt súlyos életének új alapokra helyezésében
nebb volt a helyzetük.
probléma a helyiséghiány. Azt hi közreműködni kívánó pártonkívüli
És még egy szempont: az önállóan szem azonban, hogy az állami kézen gazdasági szakemberek számára az
dolgozó parasztságnál nem érvé levő kisbolti és élelmezési vállalati eligazodást lehetővé tegye.
nyesült közvetlenül a kizsákmányo egységeket a leltár megváltása elle
Bort, búzát, békességet! — szól a
lásnak a gazdasági és közigazgatási nében rövid időn belül át lehet adni régi magyar mondás. E kívánságnak
élet valamennyi ágában a lezárult — amennyiben azok kívánják — a ne csupán szelleme érvényesüljön, de
Átszervezik az iskolai oktatást
rendszer idején kialakult új formá bennük dolgozókból alkotott újféle, váljék tartalma is valósággá. Teremt
ja, amely abban áll, hogy a dolgozó egyszerűsített szervezetű szövetkeze sünk meg egy osztályharcmentesen
Az Oktatásügyi Minisztérium For
A magyar nyelvtanból középisko
tömegek verejtékes munkájuk ered teknek. Szűnjék meg az, hogy kis békében, jólétben élő, igazságos va radalmi Bizottságának közlése az is lákban csak a leíró nyelvtan anyagát
ményeiből tartották el nem csupán a vendéglők mellett külön helyiségben gyon- és jövedelemelosztáson alapuló kolai oktatás forradalmi
átszervezé kell tanítani, minden nyelvelmélet
valóban szükséges irányító szervek a kiszolgáltatott fröccsök számát magyar társadalmat, egy boldogabb sével kapcsolatos első intézkedések nélkül.
dolgozóit, de a hozzá nem értő, érde nyilvántartják, hogy az eszpresszók magyar hazát, benne boldogabb rna ről:
Az általános iskolai földrajztanítás
mi munkát nem végzőket is. A ki ban külön alkalmazott árkus-papíro gyár emberekkel: fiatalokkal és Öre
Győzelmes nemzeti forradalmunk ban a Szovjetunió földrajzát ugyan
zsákmányolás eme új formájának sokon azt tartsa nyilván, hogy hány gekkel.- parasztokkal, munkásokkal, egyik legfontosabb eredményének olyan mértékben kell tanítani, mint
meg kell szűnnie. A gazdasági köz feketét vagy süteményt szolgáltattak kisiparosokkal, kiskereskedőkkel, ér kell tekintenünk kulturális és tudo bármely más állam földrajzát. Az öszigazgatás gyors átszervezésére is ki. És kérdem például, mi értelme telmiségiekkel.
mányos életünk és ezzel oktatás szes középiskolai földrajzkönyveket
szükség van: lehetetlen, hogy hat
ügyünk felszabadulását, teljes sza az iskolai tanításból kivonja a mi
központi irányító szerv alkudozásá
badságát. E forradalom következetes nisztérium.
nak eredményeképpen jöjjön vala
végrehajtása szükségessé teszi egész
A középiskolák negyedik osztályai
mely intézkedés létre (Tervhivatal,
iskolai rendszerünk és az oktatási ban az általános biológia tanköny
Pénzügyminisztérium, párt, minisz
anyag teljes felülvizsgálását, gyöke vét a használatból kivonja.
terelnökség
titkársága,
Nemzeti
res tanügyi reform kidolgozását. Ad
Bank, az illetékes minisztérium). Az
Az általános iskola nyolcadik osz
dig is, amíg a pedagógusok szabad
ilyen többcsatornás gazdasági írótályában az alkotmánytan oktatását
fórumai
ezeket
a
kérdéseket
megvi
A Magyar Színészek Forradalmi Bizottságának kiáltványa
nyitási rendszer
nem maradhat
tathatják, az Oktatásügyi Miniszté megszünteti.
fenn. Viszont gondoljunk arra is,
Biztosítani kell valamennyi általá
való szereplésre, mi ezt mindezideig rium a legégetőbb hibák kiküszöbö nos,
Magyar Barátaink!
hogy az átmeneti időben nyers
és középiskolában a szabad val
léseként néhány intézkedést lát szük
megtagadtuk.
anyag- és készárubőséggel még nem
A hitoktatásra vonatkozó
1956. november 2-án ismét jelent
Magyar Barátaink! Tegnap este ségesnek az általános és középiskolá lásoktatást.
számolhatunk. Ilyen — úgyszólván kezünk mi, magyar színművészek a
külön beii-atkozást megszünteti a
kat illetően.
döntő
fordulat
állott
be
országunk
háborús gazdálkodási — körülmé Magyar Rádióban.
minisztérium. Akik a júniusi beirat
életében^ Magyar nemzeti forradal
nyek között minden kapitalista or
Ez a néhány intézkedés természe kozáskor hitoktatásra nem jelentkez
munk
történelmi
jelentőségű
vívmá
Kiáltványainkból
már
hallhattá
szágban is a kötött gazdálkodás bi
tesen nem tud megoldani sok olyan tek, de abban részt kívánnak venni,
zonyos mértékét alkalmazzák. En tok, hogy forradalmi bizottságunk nyára a kormány kinyilvánította or kérdést, problémát, ami az iskolai külön jelentkezés nélkül látogathat
szágunk
semlegességét,
s
annak
vé
nek kislétszámú új szerveit ezért nemzeti szabadságharcunk támoga
életben az oktatás megkezdésének ják az órát.
tására kimondta, hogy a magyar szí delmére a négy nagyhatalom segít első napján fel fog merülni. Ezekre
meg kell alkotni.
Az orosz nyelv kötelező oktatása
nészek némák maradnak mindaddig, ségét kérte. Ez a legnagyobb bizto a kérdésekre átmenetileg részben a
— Hogyan látja ön külkeres amíg nemzetünk vissza nem nyeri tel sítéka a nemzetközi jog alapján an pedagógusok helyi forradalmi bizott az ország valamennyi általános és
jes függetlenségét. Ma is hallgat vala nak, hogy eddig elért eredményein ságainak, szakszervezetének, részben középiskolájában megszűnik.
kedelmünk helyzetet?
mennyi színházunk az egész ország ket senki, semmilyen eszközzel ne az egyes pedagógusoknak kell meg
Az általános iskolák felső tagoza
Az előnytelen külkereskedelmi szer ban. Jóllehet sorozatosan felszólítot veszélyeztethesse.
adni a választ nemzeti forradalmunk tában egy élő idegen nyelv oktatása
ződéseket fel kell bontani, sokoldalú, tak és kértek bennünket a rádióban
Barátaink! Nagy Imre tegnap esti szellemében, meggyőződésük és lelki kötelező, de a megválasztása fakul
nyilatkozata és azt követően Mind- ismeretük szerint az ország, a nép, tatív. Az idegen nyelvek megválasz
szenty József hercegprímásnak. Ra az ifjúság iránti mély felelősségér tásánál az általános és a középisko
vasz László püspöknek, a makulátlan zettel.
lákban a szülők és diákok igényét és
múltú Kovács Bélának és a fegyve
a szakoktatás lehetőségét kell figye
Az
intézkedések:
az
általános
is
res felkelő erők egyik hősének, Ma
lembe venni.
kolák
és
valamennyi
középiskola
tör
léter Pál ezredesnek nyilatkozata,
L"
Az orosz tagozatú általános isko
ténelem
tankönyvét
kivonja
a
mi
valamint a budapesti nagyüzemek
lák megszűnnek. Az orosz tagozatú
munkástanácsainak felhívása egyete nisztérium az iskolai oktatásból, mert gimnáziumi osztályokat humán tago
Mit írnak a magyar lapok ?
mesen demonstrálta, hogy most mái- azok az évek óta folyó javítgatások zatú osztályokká kell azonnal átszer
valóban és nemcsak szólamokban ellenére hamis, igen sok helytelen, vezni.
örvendetesen megszaporodott lap gunkat, építsük fel a semleges, de születik meg nemzeti egységünk. En az igazsággal ellentétes és a nemzeti
A Makszim Gorkij magyar—orosz
jaink egy kis nehézséget is okoznak mokratikus Magyarországot."
nek szószólói kívánunk lenni mi is kérdést sértő megállapítást tartal
iskola megszűnik.
A Népszabadság, az új kommunis és ettől a pillanattól fogva forradal maznak.
már: az olvasók alig képesek figye
lemmel kísérni valamennyi lapot és ta párt, a Magyar Szocialista Mun mi bizottságunk
színművészetünk
A középiskolákat érintő változtatá
A magyar irodalom oktatását ille
megnyilatkozást. Ezért az alábbiak káspárt lapja A hazafias szocialista legjobbjait küldi a rádióba.
tően: az általános iskolákban a taná soknak megfelelően az érettségi vizs
ban rövid szemlét közlünk a fonto- értelmiség szerepéről című cikkében
Magyar Barátaink! Nem lehet rok a könyvnek csak a magyar iro gák módosításáról gondoskodás tör
kiemeli az értelmiség, az írók, művé
sabb lapok elvi cikkeiből.
tartalmazó
szemelvényeit ténik.
olyan
magyar hazafi, aki ne érezné, dalmat
legjobbjainak történelmi szere
használják fel. A szovjet irodalommal
Az Vj Magyarország, a Petőfi Párt szek
A légoltalmi ismeretek oktatása
hogy
most,
amikor
hazánk
kormá
a forradalom ideológiai előkészí
(Nemzeti Parasztpárt) első száma pét
nya kinyilvánította semlegességün foglalkozó részeket ki kell hagyni. minden iskolában megszűnik. (MTI)
tésében.
Megállapítja,
hogy
ehhez
a
Németh László vezércikkét közli, aki harchoz a kommunista pártmunkások ket, de ugyanakkor a Szovjetunió
a többi között megállapítja: forra
is csatlakoztak. „Amikor fegyveres erői az eddiginél is na
dalmunk nem a szocializmus, hanem legjobbjai
áttekinteni
igyekszünk
a még nehezen gyobb számban tartózkodnak hazánk
annak tőlünk idegen formája ellen áttekinthető eseményeket,
ne feled területén, a lét vagy nemlét kérdése:
irányult. Javasolja:
kezzünk
meg
a
múltról,
arról
az út a fegyelem, a béke minden áron va
„ . . . a kormánykoalíció pártjai,
ló megőrzése és a munka. Bármiféle
Az Ipartestületek Országos Köz készlettel nem rendelkeznek, egyelő
ról,
amely
a
nemzeti
és
a
demokra
de lehetőleg minden párt: közös
sztrájk vagy zavar ma már azoknak pontjának forradalmi bizottsága fel re csak ott tudnak dolgozni, ahol
tikus
célok
eléréséihez
vezetett"
—
nyilatkozatot adjon ki, melyben
kedvez, akik esetleg jogcímet keres hívást intézett az ország területén le tartalék-üveg van. Pénteken felvet
írja a lap.
a szocializmus néhány nagy elve
nek nemzetünk szabad életébe való
A Kis Újság, a kormány semleges beavatkozásra. Felszólítunk minden vő összes kisiparosokhoz, hogy kezd- ték a munkát a lakatosok, s szombamellett, mint a gyárak állami kéz
ségi nyilatkozatát kommentálva így magyar színművészt, hogy Budapes jék meg új hazánk építését és vegyék ! ton kinyitják műhelyeiket a fodra
bentartása, bizonyos alacsony
iéi a munkát az ország egész terüle- j szók is. Az ipartestületek Országos
ír:
(25—40?) holdszám feletti bir
ten és vidéken azonnal kapcsolódjék tén. „Különösen felhívjuk a buda- | Központja megegyezett a Város- és
„ . . . Nagy Imre miniszterelnök egy
tokok vissza nem adása, hitet
be a Szabad Kossuth Rádió, illetve pesti kisiparosságot — hangoztatják j Községgazdálkodási
Minisztériumemberként tudhatja maga mögött
tennének."
a helyi stúdiók munkájába.
a felhívás további részében —, hogy mai, hogy azonnal értesíti az építő
az egész országot. Nincsenek pár
Meg kell mutatnunk itthon és a a harcok következtében keletkezett mestereket, hová és milyen építő
A Magyar Szociáldemokrata Párt
tok és különféle politikai néze
világ közvéleményének, hogy Ma minden néven nevezendő rongálódás anyagokat küldtek, hogy mihamarabb
központi lapja, a Népszava írja: „A
tek, csak magyarok vannak,
gyarországon immár megindult egy helyreállítási munkáihoz haladékta hozzákezdhessenek a lakóépületek
szabadság útja megnyílt előttünk. Az
helyreállításához. (MTI)
ország népe keserves szenvedések akik most egyet akarnak. Ha nem így semleges ország békés élete. Nincs lanul kezdjenek hozzá."
Az üvegező mesterek már csütör
árán tanulta meg. hogy a jobb-, vagy lenne, már nem volnánk méltók a belharc — a nemzet egységes. Aki
baloldali szélsőség csak pusztulást magyar névre, amelyet most áhítat ellenünk támad, egy békés, szabad tökön hozzáláttak a munkához. Elő
vagy zsarnokságot hozhat ránk. Véd tal ejt ki minden szabadságszerető és független életet építő nép ellen ször a kórházakban javítják meg az
emel fegyvert.
ablakokat. Mivel azonban táblaüveg- j MAGYAR SZABADSÁG
jük meg drágán szerzett szabadsá nép fia."

Megszűnik az iskolákban
az orosz nyelv kötelező tanítása

Meg kell mutatnunk, hogy Magyarországon
megindult a békés élet

A jobb- vagy baloldali szélsőség
csak pusztulást hozhat'

Dolgoznak a kisiparosok
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A kínaiak is velünk vannak!
— És mit szól hozzá Kína? — sok nem avatkozást, az egyenjogúságot
szor feltettük magunkban ezt a kér és a kölcsönös előnyöket, valamint a
dést az elmúlt napokban, különösen békés egymás mellett élés elvét. Ez
azután, hogy, fájdalmunkra, Csen az öt elv először Kína és India viszlovákiából, Romániából és más or- j szonyát szabályozta, majd a bandunszagokból nemzeti forradalmunk tel- | gi értekezlet elvi alapjául szolgált.
jes félreismerésére utaló hangokat Később, a többi között, a Szovjet
hallottunk. Nem szorul bizonyításra, unió és Jugoszlávia kapcsolatai ren
hogy a Szovjetunió szövetségesei tá dezésének kiinduló pontja volt. Most
borából elsősorban Kína állásfogla — a magyar nemzet függetlenségi
lása az, amely a legdöntőbben esik harcának gyümölcseként — a sem
legesség mellett ez az öt elv kell
latba.
Abban a nyilatkozatában, amelyet hogy minden tekintetben szabályozza
a Kínai Népköztársaság kormánya ez a mi kapcsolatainkat is a Szovjet
ügyben tett, s amelyet a tegnapi ma unióhoz, a többj szomszédunkhoz és
gyar sajtó is közölt, félreérthetetle valamennyi államhoz.
nül a lengyel és a magyar nemzet
örömmel és hálával nyugtázzuk a
igaza mellett foglal állást. A nyilat kínai kormány hangját. a világ leg
kozat rendkívüli jelentőségű, és ha népesebb országának kinyilatkozta
lényegében a Szovjetunió kormányá tását, s reméljük, hogy e nyilatkozat
nak néhány nappal korábban kiadott hatása nem marad el azokra az or
nyilatkozatán alapul is, túlmegy raj szágokra, amelyek ma még nem ér
ta. Az államok közötti egyenjogúság tékelik megfelelően azt, ami hazánk
elvének figyelmen kívül hagyásáról ban történt.
— amelyet a szovjet nyilatkozat is
Kína
állásfoglalása
bizonyítja,
elismert — megállapítja: „Az ilyen hogy igazságos harcunk megbecsü
hiba lényegében a burzsoá-soviniz- lést, tiszteletet és rokonszenvet szer
mus hibája" — magyarul: nagyha zett irántunk nemcsak Nyugaton,
hanem a Keleten is, nemcsak a kapita
talmi uralmi politika.
A kínai nyilatkozat emlékezetbe lista országokban, hanem a kommu
idézi a híres öt elvet: az állami szu nista pártok vezette országokban is
verenitás és a területi épség tiszte- és új lehetőségeket nyit meg előt
Jetben tartását, a meg nem támadás tünk a világ valamennyi országával
*s az egymás belügyeibe való be való kapcsolatainkban.

/Vz EIMSZ tűzszünetre szólítja fel
az egyiptomi ellenségeskedés részvevőit
Egyiptomban tovább folytatódnak
a hadműveletek. Az izraeli kormány
szóvivője — közli a Reuter — beje
lentette, hogy az izraeli haderők el
foglalták a Sinai-félsziget északi ré
szének legnagyobb részét. A gazai
helyőrség pénteken reggel megadta
magát. Kemény harc folyik a Szuez
től 70 kilométerre levő Bir Gafi Gafa térségében. A harcokban nehéz
páncélosok és tankok vesznek részt.
Az angol—francia szövetséges erők
bejelentették, hogy az egyiptomi lé
gierőik által megsemmisített és meg
rongált egyiptomi repülőgépek szá
ma 90 fölé emelkedett. A francia
hadügyminisztérium hivatalosan kö
zölte, hogy mind a Földközi-tenge
ren, mind a Vörös-tengeren angol és
francia hadihajók közelednek a
Szuezi-csatornához.
Az AFP jelenti, hogy Nasszer elnö
köt Egyiptom katonai kormányzójává
•nevezték ki, s kivételes jogkörrel ru
házták fel. Az egyiptomi főparancs
nokság hadijelentése szerint a leg
utóbbi 24 óra alatt negyvenkét ízben
intéztek légitámadást egyiptomi vá
rosok ellen. Egyiptom ENSZ-szóvivője, Abdul Maugod^Hasszan New
Yorkban újságírókkal közölte, hogy
angol és francia bombázógépek Kairó
külvárosában kórházat, mecsetet és a
katonai akadémiát bombázták. A
bombázók
izraeli
repülőterekről
szálltak fel.
A BBC közli, hogy a szíriai minisz
terelnök a képviselőházban nyilatko
zatot tett, amelyben bejelentette:
Szíria teljesíteni fogja Egyiptommal
szemben vállalt szövetségi kötele
zettségeit és fegyveres erőit az egysé
ges egyiptomi—szíriai—jordániai pa
rancsnokság alá fogja rendelni.
Az ENSZ rendkívüli közgyűlése
— mint egy New York-i jelentés
közli — 11 órai vita után határozat
tá emelte azt az amerikai javaslatot,
amely felhívja az egyiptomi ellensé
geskedésben részes valamennyi félt,
hogy fogadjon el tűzszünetet és ál

Újjászülető sportéletünk
első mozgalmas napjai

DUPLA FEKETE
Vigasztalanul csepegett az ég, a
kalapom karimájáról időnként kö
vér esőgyöngyök hulltak a kabátomra, mikor tegnap délután a Rá
kóczi úton bandukoltam.
Rozsdás
platánlevelek
és üvegcserepek ro
pogtak a lábam alatt, a vékony eső.
köpeny lassan átnedvesedett raj
tam, friss szél csipkedte barátság
talanul az arcom. Dideregtem.
Amikor elhagytam a Puskin ut
cát, váratlanul kinyílt előttem egy
ajtó, meleg pára gomolygott ki az
utcára s régen érzett, jó kávészag
ütötte meg az orrom. Hitetlenkedve
kaptam fel a fejemet, de nem csa
lódtam: eszpresszó volt nyitva, to
longtak benne az emberek, a fé
nyes, sistergő masina mögött ked
ves, mosolygó asszony főzte a ká
liét. Sietve váltottam meg a blok
kot, beálltam a türelmesen várako
zók sorába, nagyokat szippantva a
jó kávészagból. Végre rám került
a sor, előttem párolgott a tíz nap
óta nélkülözött dupla fekete. Ken
dős, viharkabátos lány állt mellet
tem, lassan, szinte áhítattal emelte
a szájához a kis csészét,
Lassan
kortyoltam én is, hogy tovább tart
son.
Sokan nem értik, mi is a jó ab
ban, ha egy tengerentúli cserje bo
gyóját szénné égetik, aztán kifőzik
s kesernyés levét cukorral elvisel
hetővé téve szürcsölgetik. Én sem
tudom megmagyarázni. De nagyon
jó volt tegnap a sokáig nélkülözött
fekete, jó meleg áradt szét minden
porcikámban, felfrissültem tőle, vi
dáman léptem ki az esőtől csillogó
utcára s szerettem volna minden
kinek odakiáltani:
emberek, újra
van kávé!
(homoródy)

Alighogy helyreáll a rend, a nyu november 14-én kerül sor Bilbaóban
galom fővárosunkban — megkezdő a Bilbao és a Kispest közötti első
dött a sportélet átszervezése is. Már Európa Kupa mérkőzésre. A revansaz első napon megalakult az OTSB mérkőzés a tervek szerint november
forradalmi tanácsa, amely eltávolí- j 28-án lesz Budapesten.
totta a vezetésből a hozzá nem értő,
A Kispesten kívül másik kiváló
a sporttal semmilyen kapcsolatban labdarúgó-csapatunk, az ugyancsak
nem levő odahelyezett személyeket. újjáalakult MTK (volt Vörös Lobogó)
Feltűnő azonban, hogy a forradalmi szintén külföldre utazott. Az MTK
tanácsba bekerült az OTSB elnök csapata pénteken indult el a Német
helyettese, Sebes Gusztáv, akiről Szövetségi Köztársaságba, ahol több
közismert, hogy Farkas Mihály krea mérkőzést játszik majd.
túrája volt s a magyar labdarúgó
Egy másik sportág, az asztali te
sportban hibát hibára halmozott.
legjobbjai is külföldi út előtt
Megnyugtató viszont, hogy az új nisz
állnak. November elején kezdődik
jáéledő, régi, nagymúltú sportegye Bécsben
osztrákok nemzetközi baj
sületekben, sportszövetségekben na- noksága, az
amelyen 11 ország képvisel
gyobbára a háttérbe szorított régi, teti magát.
A magyar asztalitenisze
ismert szakemberek kaptak helyet. zők közül Sidó
Ferenc, Farkas Gizi
akiknek a közreműködése garancia és még sokan mások
indulnak a küz
a magyar sport további fejlődésére. delmekbén.
ölömmel látjuk a sportvezetők sorá
ban
Nagy
Marcellt,
Rajcsányi
Lászlót. Dicker Mihályt, Kovács Je
nőt s mindazokat, akik hosszú évti
zedeken át bizonyították be, hogy ott
van a helyük a magyar sport irányí
MÉG EL SEM KEZDŐDÖTT AZ
tásában. Jelentős lépések történtek OLIMPIA s máris káprázatos világ
az eddig különösen bűnösen elha csúcs-eredményekről hoz hírt a táv
nyagolt iskolai testnevelés és sport író. Los Angelesben az amerikai
sérelmeinek orvoslására. A testneve O'Brien 19,25 méterre javította a
lő tanárok egyöntetűen kérik a diák súlylökés eddigi 19,05 méteres világ
ság sportjának új alapokra helyezé rekordját.
A magasugrásban az
sét s a régi diákstadionok visszaadá ugyancsak amerikai Dumas 215 cen
sát a tanuló ifjúságnak.
timéteres új világcsúcs-eredményt
Lassan-lassan feltámad — az élő állított fel.
sport is. Igaz, erre itthon még nincs
AZ Ö BAJA ..-. A Mag-yar Vívó
nagy lehetőség s ezért sportolóink Szövetség megválasztotta új vezetőegy része külföldi mérkőzéseken, ver- .
senyeken vesz részt. A legjelentősebb | fLászló
?et- «lett.
«!»A
* • Forradalmi
elnöke
Ra,csanyz
Bizott
eseménynek az újjáalakult Kispest
mány
első
intézkedéseként
Prágából
(volt Honvéd) labdarúgó-csapatának j
spanyolországi vendégszereplése ígér- j visszarendelte Bay Bélát, aki szintén
kezik. A Kispest labdarúgó-csapata | kísérője a magyar olimpiai sportkül
csütörtök óta már Bécsben van, ahol döttségnek.
ANGLIA 188 sportolóval és 31 kí
több edzést tart majd osztrák klub
csapatokkal. A magyar labdarúgókat sérővel vesz részt a melbourne-i
az osztrák közvélemény rendkívül olimpiai játékokon. A csapat hétfőn
melegen ünnepelte és különösen nagy repülőgépeken indul Ausztráliába.
szeretettel vették körül a „halott"
MI VAN SZABÓVAL"! ... Moszfc
Puskás Ferencet, akiről mint isme fából a TASZSZ jelentést közöl az
retes, külföldön a Reuter jelenítése Aljechin sakk-emlékverseny
xitolsóelapján az a hír terjedt el. hogy éle elötti
fordulójáról. Szabó László
tét vesztette a szabadságharc során. eredményéről nincs hír. A verseny
A Kispest csapata bécsi tartózkodása ben egyébként
Botvinnik
vezet
után Franciaországban szerepel, majd Szmiszlov és Tajmanov előtt.

lítsa meg a fegyveres erők csapat
mozdulatait e térségben.
Mint ismeretes, a hét elején izraeli
csapatok lépték át Egyiptom határát
és gyors menetben igyekeztek meg
közelíteni a szuezi övezetet, egy ma
\ Mosávában tanuló magyar diákok
gasrangú izraeli szóvivő szerint: az
zal a céllal, hogy a Sinai-félszigetáviratban csatlakoltak
tet megtisztítsák a Fedaj im-szervea
budapesti
forradalmi ifjúsághoz
zet (arab önkéntesek) egységeitől,
amelyek be-betörnek Izrael területé
Mi, Moszkvában tanuló rnagyar
re. Egyiptomban elrendelték az álta
lános mozgósítást, s e példát követ diákok csatlakozunk a budapesti
ték az Izraellel határos arab álla egyetemi ifjúság forradalmi bizottsá
mok is. Egy nappal később Anglia és gainak felhívásához, amelyet a Szabad
Franciaország ultimátumot intézett Kossuth Rádió 1956. október 31-én.
Izraelhez és Egyiptomhoz követelve, ismertetett. Ügy érezzük, hogy ezek
hogy 12 órán belül szüntessék be az ben a sorsdöntő napokban nem ma
ellenségeskedéseket, ellenkező eset radhatunk távol szeretett hazánktól.
ben angol és francia haderők száll Veletek egy sorban akarunk küzdeni
ják meg a csatornaövezetet, hogy a független Magyarországért.
Kérjük továbbá az egyetemi ifjú
fenntartsák a közlekedést.
ság forradalmi bizottságát, értesítsen
Az alsóházban mondott beszédé bennünket a nádión keresztül, ho
ben Edén, angol külügyminiszter ki gyan tudjuk velük felvenni a kapcso
jelentelte, hogy Anglia és Franciaor latot. Esetleg ők telefonáljanak, vagy
szág felkérte az egyiptomi kormányt, táviratozzanak a legrövidebb időn be
hogy átmenetileg angol és francia lül. Az ösztöndíjasok megbízásából:
csapatok vonuljanak be Port Szaid- Krappai. (MTI)
ba. Izmailiába és Szuezbe.
A munkáspárt vezetője, Gaitskell
pártja nevében elítélte a kormány lé
pését és feltette a kérdést a minisz
Újra megalakulnak
terelnöknek, milyen alapon hiszi,
a különböző művészeti
hogy a két hatalom fellépése jogos,
még mielőtt az Egyesült Nemzetek
szabad szakszervezetek
Szervezete állást foglalt volna ebben
a kérdésben.
A Magyar Művészeti Dolgozók
Eisenhower elnök a választási had Szabad Szakszervezetének
forra
járatot félbeszakítva, rádióbeszédet dalmi ideiglenes bizottsága a követ
mondott, amelyben a szuezi válsággal kező határozatot hozta:
kapcsolatban „melléfogásnak" nevez
l.-.'A megjelent küldöttek egyönte
te Nagy-Britannia és Franciaország tűen követelik a Művészeti Dolgozók
katonai fellépését. Az Egyesült Álla Szakszervezetének felszámolását. A
mok — hangsúlyozta — nem fogja művészeti dolgozók múlt rendszer
megengedni, hogy bevonják ebbe a által létrehozott egységes szakszer
konfliktusba. Éppen ellenkezőleg: az vezete nem képviselte a hozzá tar
amerikai kormánynak szilárd elhatá tozó művészeti dolgozók érdekeit,
rozása mindent megtenni, ami csak és ebben a felépítésében a jövőben
hatalmában éli. hogy a harcokat te sem lenne erre képes. Ebből követ
rületileg elhatárolhassák és véget | kezően a zeneművészek, zenészek, va
vessenek a közel-keleti konfliktusnak lamint a filmgyártás es filmforgal
mazás ideiglenes forradalmi tanácsá
nak megjelent képviselői, továbbá a
színházak forradalmi tanácsa részé
ről megjelent képviselő egybehang
zóan követelte a külön szakmai sza
bad szakszervezetek felállítását.
2. Valamennyi szakma igényli ko
rábbi szakszervezetének székházát.
3. A szabad szakszervezetek meg
EISENHOWER UTOLSÓ VÁLASZTÁSI BESZÉDE
alakulására a közeljövőben sor kerül.
Eisenhower, aki abban a városban
A magyar hivatásos zeneművé
Eisenhower elnök csütörtökön este
szek és zenészek, a magyar film
kijelentette: „Azon néhányak éles mondott beszédet, amely 180 évvel
művészek és filmdolgozók, vala
hangja ellenére, akik arra töreksze ezelőtt szemtanúja volt az Egyesült
mint több művészeti és művé
nek, hogy a nemzetközi események Államok születésének, kijelentette:
szeti jellegű üzem forradalmi
ből politikai hasznot húzzanak", a világ, akárcsak 1776-ban. ma is azt
ideiglenes bizottságának meg
büszke arra az álláspontra, amelyet várja az Egyesült Államoktól, hogy
bízottai.
(MTI)
kormánya foglalt el a magyarországi „a szabadság példáját nyújtsa".
és a közép-keleti eseményekkel kap
Az elnök hangsúlyozta: Ameriká
csolatban.
nak az a véleménye, hogy „egyik
„Mindenek előtt az önök elnöke ember sem ura a másiknak", majd
Biztosítják
vagyok, aki nem a republikánusok nyilván azért, hogy megnyugtassa a
nak, vagy a demokratáknak, hanem világ volt gyarmati országait, kije
a főváros gázellátását
az amerikaiaknak tartozik felelősség lentette:
A Budapesti Gáz- és Kokszművek
gel" — mondotta beszédében Eisen
„Csak akkor tarthatunk igényt Af forradalmi munkástanácsa megálla
hower.
rika és Ázsia százmillióinak bizal pítja, hogy az október 23-a óta tartó
Miután az elnök hangsúlyozta, hogy mára, ha mi magunk magasra emel
a három nyugati hatalom szövetsé jük az igazság zászlaját mindenki történelmi napokban az üzem dolgo
zói megfeszített munkával gondos
ge ,.új és az eddiginél nagyobb erő számára."
kodtak a főváros lakosságának gáz
re fog emelkedni", hozzáfűzte: „nem
Eisenhower nyilván Oroszország ellátásáról. Azon igyekeznek tovább
fogjuk és nem akarjuk azonban el
Kelet-Európa felkelő országai ra is. hogy a háztartások a következő
nézni a fegyveres agressziót — füg hoz,
hoz, valamint Angliához és Francia napókban se szenvedjenek hiányt. A
getlenül attól, hogy ki a támadó, országhoz
szavait, amikor azt Gázművek dolgozói ezúton is kérik
függetlenül attól, hogy ki az áldo mondotta, intézte
hogy bőséges tere van a a kormányt: tegye meg a lépéseket a
zat".
tisztességes nézeteltérésnek.
külföldi gázszén folyamatos szállítá
Az elnök hangsúlyozta: „A nem
van
tere
„Mindig tisztelhetjük és becsülhet sára. (MTI)
zetek viszonyában gyakran
az igazságos és megfelelő kompro- jük azokat a nemzeteket, amelyek a
misszumnak". Hozzáfűzte azonban. döntés adott pillanatában becsülete
— A Keresztény Ifjúság Szövetsé
hogy a kompromisszumnak nem sza. sen nem értenek velünk egyet" —
ge ma tanácskozó gyűlést tart. A
bad elmenni addig a pontig, amikor mondotta.
megszegik az erkölcsi elveket. „Ez 1 Eisenhower a továbbiakban ismé- gvűlés délután 2-kor kezdődik Rá
olyan behódolás lenne, amit nem fo telten békülékeny hangot ütött meg. day utca 28. szám alatt. Kérik, vala
gunk megtenni. Továbbra is a gya majd megígérte, hogy az Egyesült Ál- mennyi keresztény ifjúsági szervezet
korlatba akarjuk átültetni azt a bé- | lamok nem törekszik „önző előnyökre vagy csoportosulás küldje el megbízottait.

Az USA nem törekszik önző előnyökre
Kelet-Európában

Sport innen-onnan

Felhívás a fővárosi tanács
építőipari vállalatainak dolgozóihoz!
A magyar nemzet szabadságának hajléktalanná vált gyermekeinknek,
kivívásában leghősiesebben harcoló családjainknak.
VIII. és IX. kerületek lakossága vi
A rendszeres helyreállítási munkát
selte el az elmúlt napokban a leg meg kell előznie az életveszély elhá
nagyobb szenvedéseket. Lakások szá rításának, amely éppen olyan men
zai váltak lakhatatlanná és számos tőszolgálat és létfenntartási tevé
ház életveszélyesen romos.
kenység, mint a sebesültszállítás, a
A sebesültek bekötözésével, az éle közművek munkája, vagy az élethez
szükséges élelmiszerszállítás.
lem szállításával egyidejűen szükség
Erre a munkára hívjuk csatasorba
van az épületkárok helyreállításának . a fővárosi építőipar hazafias dolgomegindítására. Meg kell támasztani | z ó i t A d j u n k haladéktalanul újra otta leomlással fenyegető falakat, a le hont a VIII. és IX. kerület szabad
szakadt tetőket, párkányokat, be kell ságharcos hőseinek és lakosságának.
Üvegezni a kitörten tátongó ablak- Építőipari dolgozók, jelentkezzetek
sorókat. Csak így lehet elkerülni a to azonnal vállalataitok telephelyein.
A Fővárosi Tanács
vábbi károkat és életveszélyt, csak j
Forradalmi Bizottsága
így lehet ismét otthont biztosítani l

MENJETEK

HAZA!

(Levél egy szovjet őrnagyhoz)
Tyem tudom, hogyan szólítsalak. , tek hazátokat az idegen hódítók ellen.
IV Szeretnélek
barátomnak mon Miféle hazugságok tudták elhitetni
dani, de nem tehetem:
kegyetlen, veled, hogy a felkelt
proligyerekek
gyilkos hazugságok ellenfelekké tet- \ és diákok tőkésekért és földbirtoko
tek minket. S míg ezekkel a hazug- \ sokért áldozzák életüket? Azt hiszed,
ságokkai végleg le nem számolunk, • hogy azok a hősök, akik ilyen halál
ellenfelek is maradunk.
megvetően harcoltak, megtűrnék azt,
Emlékszel talán rám, hiszen több hogy valaki —r akárki — ismét nya
ször is találkoztál gépkocsinkkal. Se- kukba üljön?
besülteliet kerestünk és mindig oda- | Mi most nemcsak az ÁVH-sok és
rohantunk,
ahonnan ágyúszót (a ti a ti fegyvereseitek igáját rázzuk le
agyiatok
szavát) hallottunk, hogy magunkról de lerázzuk azt az igát
összeszedjük
azokat a honfitársain is, amely szellemünket,
gondolkodá
kat, akiket a ti fegyvereitek tett nyo sunkat bénitolta meg. Nem tűrjük
morékká, s hogy kórházba vigyük a azt. hogy bárki is szabadságot prédi
ti sebesültjeiteket is, katonákat, aki- kálva kösse ismét giizsba testünket,
kei azért küldtek ellenünk, hogy her lelkünket.
Tőled, tőletek csak azt
nyótalpas
szörnyetegek hátán újra kérjük, követeljük.
mosl menjetek
letiporják annyiszor megtaposott re haza. És gondolkozzatok! Hiszen, ha
ményünket,
szabadságvágyunkat.
az erőszak és a hazugságok köztünk
Emlékszel, akkor azt mondtam ne meredő falát eltakarítjuk, még lehe
szavakban,
ked, hogy menjetek haza Moszkvá tünk barátok. Nemcsak
ba, s éljetek békén ott, minket pe- de őszintén, becsületesen.
Most ellenfelek vagyunk — tőle
dig hagyjatok békén, szabadon élni
a mi városunkban, a mi Budapes tek függ, hogy meddig.
Nágai Gyula
tünkön. Te azt válaszoltad, hogy ha •
ti nem vagytok itt, akkor jön he- .
lyettetek Horthy, jönnek a gyárosok, \
— A csepeli gyorsvasút ideiglenes
a földesurak, a fasiszták. Hát nem
netted észre, hogy ebben a városban forradalmi munkástanácsa értesiti a
egyedül vagytok?
Hogy
maroknyi dolgozókat, hogy a gyorsvasút szom
gazemberen és érdemtelenül szerzeit I baton reggeltől rendes hét köznapi
pozícióját féltő, tehetségtelen szélkaszerint közlekedik. A
kosokon kívül senki sincs mellette menetrend
tek? Nem vetted észre, hogy kato gyorsvasút munkástanácsa kéri a
náid reszketnek a félelemtől és talán forgalom minden dolgozóját, hogy
éppen ezért ágyúzzák szét egyetlen szombaton legkésőbb 10 óráig je
puskalövésre is házainkat? Nem lát
tad, hogy ez is hiábavaló? Hogy hiá- ; lentkezzenek a munka felvételére.
üa pusztítják el otthonainkat tank- ' (MTI)
jattok, ágyúitok nem bírnak a gép
pisztollyal^ puskával,
benzinpalack
kal felfegyverzett
gyerekekkel?
MAGYAR SZABADSÁG
Független demokratikus lap.
Téged arra tanítottak, hogy a nép
ügye, az életéért, igazáért, szabadsá- Felelős szerkesztő: ifj. Veres Péter.
| gáért felkelt nép ügye szent Hiszen Budapesti Lapnyomda VIII.. Röfck Szilárd u. 6.
nektek is volt októberetek, ti is védte- |
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