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Magyar Nemzet
A

H A Z A F I A S

NEMZETI
ECSÜLETÜNK
UGYE
Nehéz órákat él át az ország. E nehéz órákban megszólalt a nemzet lelkiismerete, de sajnos, szóhoz jutottak a zavartkéltés hangjai is.
A becsületes, áldozatkész és
Jó szándékú fiatalok mellett,
akiket türelmetlenné tett a
demokratikus kibontakozás
lassú menete s jogos követeléseiknek tüntetéssel adtak
nyomatékot, nyílt ellenforradalmi elemek is kivonultak
HZ utcára, hogy felfordulást,
Kavargást rendezzenek. Ezek
ez elemek súlyos károkat
•koztak nemzeti ügyünknek3
Öe nem tudták eltéríteni a
ütejyes irányból azt a kezdeményezést, amelynek Iényeggvel minden becsületes raaggjar-ihazafi egyetért. Megvanemzet íkőveteléseifimei?3k biztosítékot jelent

vált napokban bontakozott
ki, hanem már hónapok óta
egyre több oldalról,' egyre
szélesebb alapon jelentkezett
és megmozgatta a magyar
társadalom minden rétegét.
Most a népakaratnak kell
továbbvkinie a kormány céljait, a népakaratnak
kell
őrtállnia, hogy reakciós aknamunka, felelőtlen demagógia és a visszahúzók meg
ne akaszthassak
útjában,
mely a mi körülményeink
között as egyedüli helyes és
járható útja a nemzet felemelkedésének,
a hibák
tényleges és eredményes kijavításának, s olyan egészséges gazdasági alapok megteremtésének, amelyeken népünknek nemcsak megígérhetjük az életszínvonal emelkedését, hanem azt meg is
valósíthatjuk.

A Magyar Dolgozók Pártja Politikai Bizottságában
bekövetkezett személyi válNag& Imre -átvette <t tozások garanciát jelentenek
Ütaggar Tconmány vezetését, arra, hogy a múlt hibái-nem,
fe a ferfiö állott«-nehéz ismétlődhetnek meg s nem
foáBjan a Sármány éSére, kerülhet sor még egyszer
pWnrfr J95íjúnlU£ában meg- arra, hogy Nagy Imre befíirtietett program^ megmu- csületes magyar és szocialisfetta a íavezefő utat ^ és ta programját, amelyet az
fwn csupán a mi-számunkra egész ország népe lelkesen
6 ^ 4 sztálinizmus súlyos ne- fogadott és mioden erejével
b&zségei közül" aki az első támogatott, éppen arról az
bátor és határozott lépést oldalról gáncsolják el, ahontette a törvénytelenségek nan a legtöbb támogatást
gyökeres felszámolására és a kellett-volna kapnia.
szocialista törvényesség meg- A
népakaratnak, mely
szilárdítására; aki erélyes íme, Nagy Imre igaz ügyét
kézzel hozzálátott, hogy gaz- felkarolta, most abban kell
dasági életünk megbomlott megnyilvánulnia, hogy haeigyensúlyát, elsősorban a ladéktalanul mégteremti a
magyar viszonyoknak meg- feltételeket Nagy Imre progfelelő és célszerű mezőgazda- ' ramjának valóraváltásához.
sági politikával helyreállít- E jeltételek
között- első
sa, s aki Rákosi Mátyás reehelyen áll: a rend. a nyuga~
taurácios törekvéseinek leglom, a fegyelem helyreállíádázabb támadásai közepette
tása. Ez nemzeti becsületünk
6em rendült meg és követkeügye s egyben döntő tényezetesen kitanott az 1953 júzője egész jövendő sorsunk
niusi program mellett.
alakulásának. Akiben maHosszú és áldozatok-kai teli gyar szív dobog, aki felelősutat kellett megjárnia Nagy iéget érez nemzete iránt,
Imrének is, az ország népé- most minden erejével soromnek is, míg eljutottunk odáig, póba áll a rend helyreállíhogy ismét a kormány élén tásáért. Aki ezt nem érti meg
nemzeti
felemelkedésünk — akár kényelemszeretet•nagy ügyét szolgálja. S ez a ből, akár a helyzet félreisfordulat annál jelentősebb, merése miatt —, akarva-akamert a népakarat vitte hata- ratlan azoknak nyújt selomra Nagy Imrói, a népaka- gédkezet, akik gáncsot akarrat hatalmas áradása, mely nak vetni az igaz magyar
nem ezekben a tragikussá ügy győzelmének.
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Újjáválasztották a Politikai Bizottságot
Nagy Imre a Minisztertanács elnöke

Közlemény a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vesetőségének üléséről
A Magyar Dolgozók Pártjának Központi
Vezetősége október 24-én ülést tartott, amelyen
új tagokat választott a Központi Vezetőségbe.
Újjáválasztotta a Politikai Bizottságot és a Központi Vezetőség titkárságát.
A Központi Vezetőségbe választotta Donáth
Ferenc, Losonczy Géza, Lukács György, Münnich Ferenc és Nagy Imre elvtársakat. A Politikai Bizottság tagjai sorába választotta Apró Antal, Gáspár Sándor, Gerő Ernő, Hegedűs András,
Kádár János, Kállai Gyula, Kiss Károly, Köböl
József, Marosán György, Nagy Imre, Szántó Zoltán elvtársakat, a Politikai Bizottság póttagjaiul
Losonczy Géza és Rónai Sándor elvtársakat.

A Központi Vezetőség első titkárának megbízatásában megerősítette Gerő Ernő elvtársat.
A Központi Vezetőség titkárai Donáth Ferenc,
Kádár János és Kállai Gyula elvtársak.
A Központi Vezetőség javasolja a Népköztársaság Elnöki Tanácsának, hogy Nagy Imre
elvtársat válassza meg a Minisztertanács elnökének és Hegedűs András elvtársat a Minisztertanács első elnökhelyettesének.
A Központi Vezetőség utasította a Politikai
Bizottságot, hogy haladéktalanul dolgozza ki a
párt és az ország előtt álló feladatok megoldására vonatkozó javaslatait.

A LEGELSŐ POLCIG A
A NYUGALOM MEGTEREMTÉSE
-Vii;»-y Imre miniszterelnök rútfiónyilatkoxutn

Nagy Imre, a Minisztertanács elnöke,
a Magyar Dolgozók Pártja Politikai Bizottságának tagja szerda délben a Magyar
Rádióban a következő nyilatkozatot tette:
Budapest népe! Közlöm, hogy mindazok, akik a további vérontás megszüntetése érdekében ma 14 óráig beszüntetik a
harcot és leteszik fegyverüket, mentesülnek a statáriális eljárás alól.
Egyúttal kijelentem, hogy minden
erőnkkel megvalósítjuk az 1953. júniusi
kormányprogram elvei alapján — ahogyan azt annak idején a parlamentben
kifejtettem — országunk következetes
demokratizálását, a párt, állami, politikai
és gazdasági élet minden területén;
Kövessék felhívásunkat, szüntessék be
a harcot, biztosítsák a rend és nyugalom
helyreállítását, népünk, országunk jövője
érdekében. Térjenek vissza a békés alkotó
munkához!
Magyarok! Elvtársak! Barátaim! Felelősségteljes percekben szólok hozzátok.
Mint tudjátok, a Magyar Dolgozók Pártja
Központi Vezetősége és az Elnöki Tanács
bizalmából, mint a Minisztertanács elnöke, átvettem a kormány vezetését. Minden
lehetősége megvan annak, hogy programunkat a magyar népre támaszkodva, a
kommunisták vezetésével, a kormány
megvalósítsa.
E program lényege — mint tudjátok —
a magyar közélet széleskörű demokratizálása, a szocializmus építésében a mi nemzeti sajátosságainknak megfelelő magyar
út megvalósítása, nagy nemzeti céljainknak, a dolgozó tömegek életkörülményeinek gyökeres megjavítása.
Ahhoz azonban, hogy a munkához közös erővel, veletek együtt hozzáláthassunk, a legelső dolog a rend, a fegyelem, a
nyugalom megteremtése.
A békésen tüntető magyar ifjúsághoz
csatlakozva, ellenséges elemek, félrevezetve sok jóhiszemű dolgozót, a népi demokrácia, a néphatalom ellen fordultak. A legelső és mindenekelőtt álló feladat most,
hogy a helyzetet, sürgősen konszolidáljuk.

Utána minden kérdésben szót értünk, hiszen egyet akar a kormány és a magyar
nép többsége.
Nemzeti létünk iránti közös nagy felelősségre hivatkozva szólítalak fel benneteket, minden magyar férfit, nőt, ifjú;
munkásokat, parasztokat, értelmiségieket,
hogy szilárdan álljatok helyt, őrizzétek
meg nyugalmatokat, álljatok ellent a provokátoroknak, segítsetek helyreállítani a
rendet,
támogassátok
rendfenntartó
erőinket. Meg kell akadályoznunk közö
erővel a vérontást. nem szabad enged;
hogy vér szennyezze be szent nemzei
programunkat.
A magyar kormány békés építő munkára készül. A kormány el van szánva arra,.hogy nem engedi letéríteni magát a demokratizálás, a magyar nép érdekei;
megfelelő, a nép széles rétegeivel megtárgyalt program megvalósításának útjáról.
Nem a bosszúállás, hanem a megbékélés
politikáját akarjuk folytatni. Ezért a kormány elhatározta, hogy mindazokat, akik
önként és azonnal leteszik a fegyvert, abbahagyják a harcot, nem vonja statáriális
eljárás alá, mint ahogy így jártak el az eddig magukat megadott csoportokkal szemben is.
Munkások! Védjetek meg a gyárakat, a
gépeket. Az egész magyar népnek okoz
kárt az, aki rombol, fosztogat.
Rend, nyugalom, fegyelem — ez most a
jelszó mindenekelőtt.
Barátaim! Magyarok! A kormány programját hamarosan részleteiben is ki fogom
fejteni és azt a rövidesen összeülő országgyűlés fogja megvitatni. Jövőnkről van
szó; nemzeti létünk felemelkedésének
nagy útja áll előttünk.
Álljatok a kormány mögé! Biztosítsátok
a békés építő, alkotó munka folytatását1
Tegyétek lehetővé, hogy hazánk minden
dolgozója zavartalanul munkálkodhassál"
családja és a maga jövőjéért.
Álljatok a párt mögé! Álljatok a kormány mögé! Bízzatok abban, hogy a múlt
hibáin tanulva, megtaláljuk a helyes utat
hazánk felvirágoztatására.

-CsütBriak,

Beszámoló a szerdai eseményekről

Tildy Zoltán és Szakosíts Árpád: Álljon a nép a kormány mellé
lisztertanács
elnökének beSzerda reggeltől a kormány
sorozatos intézkedéseket tett. szédét. A város dolgozói a beszéd elhangzása után egységeA belügyminiszter íeihivta sen állást foglaltak és köszönBudapest lakosságát, hogy 9 tőitek . Nagy Imrét, Somogy
óráig csak a legszükségesebb negye képviselőjét. Örömmel
esetben tartózkodjon az utcán. •ették tudomásul, hogy a korUtóbb délután 2 óráig kijárási nár.y nem megtorlással, hatilalmai léptetett életbe. A dél- íem
megbékítéssel
akarja
utáni órákban ezt újabb ren- programját megvalósítani.
delkezés követte, amelynek érEhhez a város dolgozói mintelmében délután 6 árától reg- den
támogatást
megígértek
gel hatig is érvényes a kijárási tilalom.

Nagy
Imrének: A rádiószózat
elhangzása után a
Zrínyi Miklós kör intézőbizottsága táviratot intézett a kormánynoZj amelyben további
határozott intézkedéseket kér
a politikai és gazdasági remd
helyreállítása érdekében.
Szegedi jelentés arról számol
be, hogy a városban
rendben folyik a munka. A
posta zavartalanul dolgozik;

A Hazafias Népfront
felhívása

A kormány délelőtt elrendelte a TÖgtö'nitélö bíráskodást
különféle cselekményekre, a
többi közölt lázadásra, gyilkosságra, emberölésre, gyújLoA Hazafias Népfront Országatásra, engedély nélküli fegyvertartásra. A rögUmítélo bí- gos Tanácsának elnöksége felráskodás elrendelését követően hívást intézett Budapest dolkihirdették, hogy akik délután gozó népéhez és az ország la2 óráig leteszik a fegyvert,
mentesülnek a rögtönítélő bí- kosságához, amelyben a többi
ráskodás alól. Később ezt a között hangoztatja:
határidőt
meghosszabbították
Nagy Imre, a Minisztertadélután 6 óráig.
nács elnöke bölcs szóval békét,
A nap folyamán Tildy Zol- rendet és megbocsátást hirdetán és Szakasiis Árpád rádión tett. Megbocsátást a megtefelhívtál; a magyar
népet, vesztetteknek, békét, rendéi,
hogy álljon a kormány mellé,
támogassa Nagy Imre kormá- építő fegyelmet az ország népének. A Hazafias Népfront
nyát.
elnöksége mindenben egyetért
A Katolikus Papok Békebizottsága, nevében
Horváth
Richárd felhívta a magyar népet, hogy bízzon Nagy Imre
személyében és szavában, E
rendre, békére, egységre szólított lel mindenkit;
A napközben történt eseményekről az alábbi részleges jelentések érkeztek;
A Váci-út és a Marx-tér
környékén Nagy Imre rádiószózata után a tömeg hazaszéledt. A lakosság bizakodva,
nyugodtan várja a fejleményeket. Angyalföld
dolíiozó népe
fegyelmezetten helyt áll; A
délelőtti órákban
csoportok
Gépkocsikon jötíek be a Marxtérig, mint békés
tüntetők.
JSagy Imre -felhívása után ók
is kocsira ültek és visszatértek gyáraikba,

Nagy Imre felhívásával. Felhívunk mi is minden becsületes embert — munkást, parasztot, értelmiségieket és if~
jainkat —, álljon e felhívás
mögé, segítsen a (megbékélés, a
rend betartása munkájában.**
»A magyar élet, jövendőnk
a mi kezünkben van — hangsúlyozza a felhívás befejezőül.
— Fogjunk össze mlndanynyian, szervezetten, a demokrácia, a magyar élet védelmében.*

Grősz József nyilatkozata
a katolikus püspöki kar
nevében

GrŐsz József, a katolikus
püspöki Itar elnöke nyilatkozatot tett a püspöki kar nevében 3.7. október 23—24-i eseményekkel kapcsolatban;
A nyilatkozat hangsúlyozza:
•A katolikus egyház álláspont-

ja nyílt és világos. Elítéljük az
öldöklést és uszítást."
A nyilatkozat kifejezte a
püspöki kar biztos reményét,
hogy a katolikus egyház hívei
nem vesznek részt semmiféle
erőszakos cselekménybeni

A Petőfi Kör vezetősége
az ifjú értelmiséghez

A C-QT17. Vagon- és GépgyárÉrtelmiségi fiatalok!
ban inár saerda hajnalban
jén helyes döntés szüle-tett,
megszervezték a gyár őrségét.
amely Nagy [mre elvtámsat a
Magyar diákok!
A déii óráltban a gyárürség és
kormány élére állította.
Nemzetünk tragikus óráia
gyárban dolgozók
nagsr
Bízunk a z új kormányban,
örömmé] fogadták a kormány ban súlyos helyzetben fordu- mert meggyőződésünk, hogy
bejelentéseit. A Klement Goti- lunk hozzátok; annak a Petőfi hazánk valiamennyi belső és
r
tt ald Villamossági Gyárban a Körnek névéiben, amely az el- nemzetközi problémáját a madolgozók többsége nem tartóz- múlt hónapokban következetes gyar nép erdekeinek megfelekodott az üzemekben, aldk harcot folytatott a demokrácia lően fogja megoldani és a rend
azonban bent voltak, az üzemi kibontakozásáért, az értelmi- helyreállítása után • alkotmámikrofonon keresztül értesül- ségi ifjúság, a diákok jogaiért nyos eszközökkel birtositani
tek Nagy Imre bejelentéséről. " i a magyarországi szocializ- fogja az összes kérdések renmsért. Minden restaurációs dezését. Ezért felhívunk benA Vörös CsdlLag Traktorgyár kísérlet ellen fellépett a Petőfi neteket^ magyar ifjak, hagy sepártbizottságának
tájékozta- Kör. Helyes célok érdekében gítsétek elő a rend helyreállítója szerint nincs semmi zavar hirdette meg a fiatalság békés tását és akik harcoltok, éljetek
a gyárban, a mühelyekben tar- tüntetését, amely sajnálatos az amnesztia-adta lehetóségekmódon - véres
összetűzéssel kel. Ezzel segítsétek a rendet,
tózkodók nyugodtak;
folytatódottj A tüntetések ide- | a nyugalmat, a kibontakozást.Nagy Imre rádiószózatát &ok
üzemben hangos híradón közvetítették. Másutt a rádióból
értesültek a gyárak dolgozói.
A Csepel Vas- és Fémműveizben, mint a jelenlések elmondják, teljesen helyre állt a rend.
A gyáron kívül levő fegyveres
csoportok is oszladoznak)
A Magyar Vöröskereszt fel- életet veszélyeztető bűnös tetA fegyveres akcióban részt hívással fordult a főváros la- teknek.
Egyetlen becsület'
vett fiatalok közül sokan par- kosságához, amelyben többek
kokban és kapuaüjakban hagy- között a következőket mond- magyar sem kívánhatja a. sebesültek, halottak és rokkantak
ták fegyverüket. A hatóságok ja:
számai szaporítani. Ne késlefelhívják a lakosságot,
hogy
A mélységes humanizmus és
ezeket a fegyvereket adják át emberszeretet nevében fordu- kedjünk — mondja továbbá
tovább egy
a karhatalmi szerveknek^
lunk hozzátok,, azzal a felhí- —, ne engedjük
vással, hogy ne engedjétek pillanatig sem a vérontást.
békét és nyugalzmberi életek pusztítását, fö- Teremtsünk
üárasuv.k rombolását. Ne en- mat, haladéktalanul fogjunk
gedjétek, hogy fiaitok, lányaiA Péti
Nilrogénmüvekben, tok, férjeitek áldozatai legye- hozzá a sebek begyógyításához. Erre hív a Magyar Vöaz ország egyik legnagyobb nek a rettenetes,
az emberi röskereszt!
üzemében zavartalanul, fegyelmezetten dolgoznak. A dolgozók megfelelő tájékoztatására
valamennyi üzemrész megafonján közvetítik a rádió adásait a fővárosban történő eseményekről.
Egész
délelőtt
egyetlen
csoportosulás vagy
zavaró körülmény nem volt a
Mindenki előtt ismeretes, ség nevében felhívunk mingyár területén.
hogy a fővárosban folyó fegy- denkit, ne gátolja, hanem minKaposvárott is teljes a rend. veres harcokban számos sebe- den erűvel segítse elő, hogy
sülés töríénjk. Az Országos
Kaposvárott a Zrínyi Miklós Mentőszolgálat az emberies- mentők jól felismerhető jelzéifjúsági kör az éjszaka folya- ség alapvető elvétől vezérel- sekkel ellátott gépkocsijai, az
mán rendkívüli kiadásban is- tetve, a lehetőségek szerint orvosok és az ápolók késedemertette állásfoglalását a bu- igyekszik segélyben részesíte- lem nélkül eljuthassanak a sé'
dapesti eseményekkel kapcso- ni, illetve kórházba szállítani rültekhez, megmenthessék solatban. A kör intézőbizottsága a sebesülteket; Az emberies- kak életét.
nyugalomra szólította a várc
lakóit. Reggel a város vaío
mennyi iiivatala.hu.rc,üzsiviébc
megindult a munka.
M BaMflM Népfront JtpJ*
á«: P>Mf! O
mre lelelőa tn»rk«itS,
Imre
' Oíi» famnnktttirt, Kini*l Llmilé.
A kiadásért felel e, Lapkiadó VAUaltt iC4i«at6[«
SwrfceBSWisés: VH,, Lenin köriit B—11. Tel.! 331—380
Kl*d6hliafcil: VII., Lenin körút B—U.

A Magyar Vöröskereszt
Budapest népéhez

Jelentések vidékről

Az Országos Mentőszolgálat
felhívása

Kiadatlan
ViirÖs marty-kéziratokat
találtak az Akadémia
könyvtára ban
A Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában az űjabelőkerült kéziratok rendezésekor Vörösmarty Mihály
k-:ienc, akadémiai vonatkozású
kéziratát találták meg. Ezek
között van. az az írás, amelyben Czuczor Gergelyt a nyelvtudományi osztály megüresedett tagsági
helyére ajánlja,
továbbá az, amelyben javaslatot tesz a népszerű tudományos munkák bírálatával foglalkozó akadémiai bizottságnak. Több kéziratban nyelvtudományi pályatételeket tűz
ki. Egyik írásában az akadémiai szavazás módjára tesz iaidítvány.t;

Az özvegyek is kapnak
nyugdíjat a tótkomlósi
Viharsarok Tsz-ben.
Kilenc, munkából [kiöregedett tsz-tagot
nyugdíj áztak
Tótkomlóson az országoshírű
Viharsarok Tez-ben. Ügy döntöttek, (hogy az egy hold háztájin, kívül 2 mázsa búzát, ezer
forint készpénzt
és 5 kiló
cukrot adnak az idős, magyar
és szlovák anyanyelvű tagoknak. Ha a férj meghal, özvegy
felesége hiánytalanul részesül
fenti juttatásban. Özv. Adamik Pálné például már az idén
megkapja elhunyt férje után a
nyugdíjat;
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A fővárosi tanács végrehajtó bizottságának
felhívása a kereskedelmi dolgozókhoz

Budapest Főváros Tanácsának végrehajtó bizottsága a következő felhívással fordult a főváros kereskedelmi dolgozóihoz:
Kereskedelmi dolgozók! Ti, akik már több ízben
bebizonyítottátok áldozatkészségeteket, a főváros lakos-ságához való jó viszonyotokat, álljatok most is helyt.
Budapest dolgozói zavartalan ellátásának érdekében
folytassátok munkásságtokat. Nyissátok ki az üzleteket,
nyugtassátok meg a vásárló közönséget, hogy ötheti.
élelmiszer-tartalék áll rendelkezésre, nincsen szükség
halmozásra. A fővárosi tanács gondoskodni fog a folyamatos ellátásról.
Sás-di Sándor, a fővárosi tanács kereskedelmi osztálya vezetőjének tájékoztatása szerint zsírból, lisztből és
cukorból mintegy kétheti, húsból pedig többheti tartalék van a raktárakban.

Egy tőkéről
— 500 szőlőíürt

— Nincs hiány gesztenyében: a zuglói Édesipari Gyár
naponta 5000 gesztenyés tortaszeletet és mignont készít, a
Cukrászipari
Vállalat
napi
40 000 adag
gesztenyepürét
küld szét az üzletekbe.
— Néfjyazázhuszonötéves jubileumát ünnepli november
17—18-án a pápai Petőfi Sándor Általános Gimnázium, a
volt Református Kollégium.
— Húszezer holdra elegendS
lucerna
és
vörösheremagot
gyűjtöttek
Baranyában. Az
idei év kedvezett a magfogásnaJt, a nagyvátyi
Béke Termelőszövetkezetben például a
tervezett 70 kiló helyett 4 mázsa vörösiheremagot termeltek
holdanként;

A Szőlészeti Kutató Intézet
Hermán Ottó úti telepén nevelik az ország egyik legtöbbet
termő szőlőtőkéjét.
Az idők
során iává nőtt Erzsébet-fajtájú szőlőt 1930-ban ültették
s
bár 1944-ben csaknem teljesen
elpusztult, gondos kezelés után
újjáéledt, s ma már ismét teljes díszében pompázik.
LÁbszárvastagságú tövén
négy,
egyenként
20 méter hosszú
hajtás nőtt, s ezeken mintegy
500, szilvanagyságú
szemeket
hordozó fürt fejlődött. A nagyszemű tőkéről, amelynek szüAz UNESCO közgyűlése retelését
most
kezdték meg,
Új-Delhiben
körülbelül 3,5 mázsa termést
várnak.
Árdrágításért
Az UNESCO közgyűlése ŰjA rendkívüli iermőerejű szőDeLhiben 1956. november 5-től lővel a kutatóintézet munkajavító-nevelőmunka
december 5-ig tartandó IX.
kísérleteket
Sánta Máté, a Somogy megyei
Ülésszakán a Magyar Népköz- társai nemesítést
hogy kiváló tulaj- Nagyszakácsi község röldműveatársaság delegációval képvisel- végeznek,
saövetkezetl italboltjának vezetőteti magát. A delegáció veze- donságait más fajtákra is át- ié, huzamosabb Időn keresztül
vigyék.
magasabb
áron adta el ez egyes
• JóbOTU Magda, az oktaitalféleségeket, mint azt a felettásügyi miniszter első helyet—
Falusi kis cukrászdák tes szervek megszabták. így péltese, az UNESCO Magyar
dául
egy
pohár
sörért egy for 1 -'
Nemzeti Bizottsága elnöke, nyílnak Somogy ban, amelyek ilven helyett
elyett egy
egy forint
Jrtnt hetvi
tagjai: Tamás Aladár, a Ma- a tervek szerint zenés szóra- kért eg:;y nagyfröccsöt. ...
kozóhelyek
lesznek.
Az
új
cuk•
'
•
4,30
forint, 4,( i fo
gyar Népköztársaság indiai köt
A btóá
rászati
üzemekben
a
vendégek
vete. Széli Jenő, a Népművéüzérkedő" "italboh-vezetőt
mivel
szeti Intézet
igazgatója, au kérésének megfelelően több büntetl
büntetlen' elő
előéletű,, háromhőnapl
om
UNESCO Magyar Plerazeti Bi- h&lyt különle-sességet U készí- javító-n ető
nkára
zottsága
főtitkára, Konrád tenek majd.
— Gyógyszer- én kőolajipari
— Élhetetlen binyafával kíEdit külügyminisztérium! oszsérleteznek a Komlói Szénbá- tanulókat is képez az MTH a
tályvezető.
nyászati Tröszt műszaki osz- jövő tanévben.
tályának dolgozol. A fát olyan
— Magas C-vilamln tártul*
vegyianya.gokkal telítik, ame- mű
konzerveket
gyártunk*
lyek
megakadályozzák
az Ezek között éJsö helyet fogtokégést. A kísérleteket az Anna- nak el a fűzés nélkül gyártott
akna tűzveszélyes bányarészeL- szamóca, málna, ribizke, paraben folytatják.
dicsom-paprika
eűrítményefcj
Krivonoszov egy nap alatt
— Újabb sikert hozott a Die- csipkeszörpök
éa
paprikasel-motor
főtengely gyártásának dzsemek.
kétszer javított világcsúcsot új technológiája,
amit erre a
célra
alakult
műszaki
brigád
—
Megölte
társbérlőjét
MaW
Krlvonosrov. a kiváló szovjet
kalapácsvető hétfőn délelőtt az tiolgoíOlt ki a Wilhelm Pieck hei István 36 éves makói laamerikai Conolly által tartott Vagon- és Gépgyárban. A ko- kos. A 70 éves Nagy Antalit
800 tonnás
66,75 m-es kalapácsvetö világ- vácsműhelyben a
annyira megverte, hogy az pár
csúcsát 66,86 m-ra Javította. Dél-hidraulikus présgépen a hár
óra alatt belehalt sérüléseibei
után Krlvonosaov újabb ragyogd hengeres utón mos! bathenire
tő
világcsúcsot ért el: eredménye Diesel-motor forgatlyűs
Mathei Istvánt szándékos em67.32 m. Krivonoszov egyébként gelyt is gyártottak. A hfit to...,„ berölésért 12 évi börtönre
ebban az évb»n már harmadszor súlyú bonyolult zömltfl sajtolóJavította meg a kalapácsvetés vi- szerszám, amelyet a központi ítélték;
lágcsúcsát. Ezen a versenyen a szerszám üzemben készítettek el.
— Talajtani térkép szerint
Síovjat 4X400 m váltó 3:09.4 p ezúttal la kifogástalanul mükővetnek a bonyhádi Dózsa Népe
Idővel új szovjet csúcsot futott.
— ö t és félévi börtönre Itéí- Termelőszövetkezetben. A tsz
té-k Gál Lajos szentesi lakost, több olyan új növényféleséggel
a város hírhedt alakját, aki kísérletezik, ameJyek a taHajtöbb ízben követett el szemér- vizsgálatok alapján jó termést
ígérnek.
mei: sértő cselekményeket.

S IP

2. Magyar—Svéd
t
2. Svéd B—Magvar- B
'2
3. Szoln, (7)—Dlösgy. [1)
x2
4. Per. (12)—Salg. (9)
1
5. Pécs (11) —Din. fi3)
1
6. Sopr. (151—Sztállnv. (2)
2
7. Zalaeg. (8)—Izzó (4)
1 2
8. Juv. (4)—Tor. (5)
1x2
9. Sampd. (1)—Genoa (9) 1 x
10. Pad. (13)—Napoll (2)
x2
11. Lyon £4>—St. Et. (1)
I
2
'.•2. Nimes (13)—Mars. (6) 1 x
Ez 192 oszlopon
1—6—5 inlexszómmal megjátszva 336.—
'orlntba kerül. Egyhlbés varialiöval is megjátszható 84.— To.-[ntért 3 kollektív
szelvényen,
0—4—8 bontással az alábbiak
srint:
II.
III.
1
1.
1
1
2.
2
lx
2
3.
x2
2
x2
4.
1
1
1
5.
1
12
1
6.
2
1
2
7.
1
I
2
8.
X
x
2
9.
x
x
J
10.
X2
x2
x2
11.
12
2
12
12.
lx
lx
lx
Meglepetések a BTSB asztalitenisz-versenyén. A BTSB I. oszt.
asztalitenisz-versenyén
a női
egyesben Kerekesné győzött, a
férfiaknál újra Bérezik szerezte
győzelmet, miután Gyet• 3:0-7izte.
Kézilabda. Befejeződött az orúgns kispályás
kézllabda-bajikgág döntője. A férfiaknál a
Bp. víirös) Meteor, a nfiknél a
Csepeli Vasas szerezte meg a
bajnoki címet.

lli|SAKK|»l

Pillanatfelvételek a XII. sakk olimpiáról

:kl—Blau
Fenti állás a Bulgária—Svájemérközés elsü tábláján Jött létre. A fiatal bolgár bajnok tisztáldozattal erős király szár nyi támadásra tett szert éa ellenfele
hibás utolsó lépésére, b7—b57-re
azonnal megadta a kegyelemdöfést. Adjuk meg világos folytatáMegf ejtések
szerkesztőségünk
cfmíre küldendők »Sakkrovat«
jelzéssel. Havonta több könyvdíj.
Megfejtési
határidő a megjelenésiül számított két hét.
Megfejtések: A szeptember 20-i
számunkban
közölt
végjáték
(Kubbel) megfejtése: 1. b7f, Ka7
2. HcBt. KaS 3. b8Hfll, Kb6 4.
Hd7f!. KcB: 5. He5t és nyeri a
vezért. 4
KaB-ra 5. HcCt
ugyancsak vezérnyeréssel. 2 . . . .
Kb6-ra 3. bSVt. Kc6: 4. Vb7t!
Kd6 5. Vd7f nyer.
A magyar csapot bejutását a
döntőbe a Belgium eilen elírt
nagyarányú (3.5:1.;)) győzelem
biztosította. JS mérkőzésen lát-

S70tta
Barcza
nagymester a
*tlontetlenidi-ály«
Dunkelblum
ellen az alábbi játszmát.
Vezércsel
Dunkelblum
Bar CM
Mo;
s. IS;
1. c4, Hf6 2. Hf3, o6 3. Hc3,
C5 4. e3, Hc6 5. d4, d5 (Lépéscserével a Tarrasch-véd elem ama
változata jött létre, amelyet Tarrasch »a lapváltozatnak* nevezeti.) 6. a3, Fe7 7. de:, 0—0 8.
F e 2 , . . . (8. b4-re a5 visszanyert
a gyalogol.) 8 , . . , de: 9. Vd8:,
BdB: 10. Fc4:. Fc5: 11. Ke2, Hg4
12. Bd17, . . . (Világos azt hiszi,
minden cséi-e közelebb visz a
döntetlenhez. Közben azonban
Időt veszít és elmarad a feitödésben. Jobb volt 12. b t és 13.
Fb2.1 1 2 . . . , Bdi: 13. Kdi:. HqeS
14. He5:, HeS: 15. FbST, a6 16.
Fa4, b5 17. Fb3, aSl 18. f4. Hc)4l
19. h3. Hf6 20. Fd2, Fa6 21. Bel,
He4
22. Fa5:, b4f 23. Ke17,...
(Sok pontatlanság után világos
ílköveti a döntő hibát, mert elíézl sötét csinos mattfenyegetéjét. 23. Fc4l volt a helyes lépés.)
23 . . . . Fe7l 24. cj3,... (24....
Fh4 fenyegetés ellen nem volt
mág védelem.) 2 4 . . . , ba: 25. ba:,
Fa3: 26. Ba1. Fa7! 27. Fd2, Hq3:
28. Fc4, Fb7 29. Ba8:f, Fa8: 30.
Fa5, Fh4 31. Kf2, Hf5t 32. Kq1,
Ff3! 33, Fb3, Fdi; 34. Fdi;, He3:
35. Ff3, Fg3 36. Fd2, Ff4: 37.
Kf2, Hdit világos feladta.
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A legelső dolog a rend,
nyugalom megteremtése
Nagy Imre miniszterelnök rádiónyilatkozata
ra, hogy nem engedi letérítení mag&t- a de-

Nagy Imre, a Minisztertanács elnöke,

a magyar közeiét széleskörű demokratizá-

a Magyar Dolgozók Pártja Politikai Bi-

lása, a szocializmus építésében a mi nem-

mokratizálás, a magyar nép érdekeinek

zottságának tagja néhány perccel tizen-

zeti sajátosságainknak megfelelő magyar

megfelelő, a nép széles rétegeivel megíái"

két óra után a Magyar Rádióban a követ-

út megvalósítása, nagy nemzeti céljaink-

gyalt program megvalósításának útjáról.

kező nyilatkozatot tette:

nak, a dolgozó tömegek életkörülményei-

Budapest népe! Közlöm, hogy mindazok, akik a további vérontás megszüntetése érdekeben ma 14 óráig beszüntetik a

nek gyökeres megjavítása.

politikáját akarjuk folytatni. Ezért a kor-

Ahhoz azonban, hogy a munkához közös erővel, vtíietek együtt hozzáláthat

önként és azonnal leteszik a fegyvert, ab-

harcot és leteszik fegyverüket, mentesül-

sunk, a legelső dolog a rend, a fegyelem, a

nek a statár-iáíis eljárás alól.

nyugalom megteremtése.

Egyúttal

kijelenteni,

hogy

minden

A békésen tüntető magyar

ifjúsághoz

er-őnkkel megvalósítjuk az 1953. júniusi

csatlakozva, ellenséges elemek, félrevezet-

kormányprogram elvei alapján — aho-

ve sok jóhiszemű dolgozót, a népi demok-

gyan azt annak idején a parlamentben

rácia, a néphatalom ellen fordultak. A leg-

kifejtettem — országunk

következetes

első és mindenekelőtt álló feladat most,

demokratizálását, a párt, állami, politikai

hogy a helyzetet sürgősen konszolidáljuk.

és gazdasági élet minden területén.

Utána minden kérdésben szót értünk, hi-

Kövessék felhívásunkat, szüntessék be
a harcot, biztosítsák a rend és nyugalom
helyreállítását, népünk, országunk jövője

szen egyet akar a kormány és a magyar
nép többsége.
Nemzeti létünk iránti közös nagy fele-

érdekében. Térjenek vissza a békés alkotó

lősségre hivatkozva szólítalak fel bennete-

munkához!

ket, minden magyar férfit,

nőt, ifjút,

Nem a bosszúállás, hanem a megbékélés
mány elhatározta, hogy mindazokat, akik
bahagyják a harcot, nem vonja staiériáks
eljárás alá. mint ahogy így jártak el az-ed*
dig magukat megadott csopor-tokkal szera^
ben is.
Munkások! Védjetek meg a gyárakat, a
gépeket. Az egész magyar népnek okoz
kárt az, aki rombol, fosztogat.
Rend, nyugalom, fegyelem — ez most a
jelszó mindenekelőtt.
Barátaim! Magyarok! A kormány programját hamarosan részleteiben is ki fogom
fejteni és azt a rövidesen összeülő országgyűlés fogja megvitatni. Jövőnkről van
szó:

nemzeti létünk

felemelkedésének

Magyarok! Elvtársak! Barátaim! Fele-

munkásokat, parasztokat, értelmiségieket,

lősségteljes percekben szólok hozzátok.

hogy szilárdan álljatok helyt, őrizzétek

Mint tudjátok, a Magyar Dolgozók Pártja

meg nyugalmatokat, álljatok ellent a pro-

Központi Vezetősége és az Elnöki Tanács

vokátoroknak, segítsetek helyreállítani a

a békés építő, alkotó munka folytatását!

bizalmából, mint a Minisztertanács elnö-

rendet.

rendfenntartó

Tegyetek lehetővé, hogy hazánk minden

ke, átvettem a kormány vezetését. Minden

erőinket. Meg kell akadályoznunk közös

dolgozója zavartalanul munkálkodbassék

lehetősége megvan annak, hogy progra-

erővel a vérontást, nem szabad engedni

családja és a maga jövőjéért.

mufiteat a magyar népre támaszkodva, a

hogy vér szennyezze be szent nemzeti

kommunisták vezetésével,

programunkat.

a kormánv

megvalósítsa.
E program lényege =-rain-ttudjátok —

támogassátok

A magyar kormány békés építő munkára készül. A kormány el wan szánva ar-

nagy útja áll előttünk.
Álljatok a kormány mögé! Biztosítsátok

Álljatok a part mögé! Álljatok a kormány mögé! Bízzatok abban, hogy a múlt
hibáin tanulva, megtaláljuk a helyes ul^t
hazánk felvirágoztatására.

