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A l a p í t o t t a : P E T I I Ó S Á N D O R

Tito levele az ez
Ne kockástassuk a Hasát!

Vészterhes napok után fel-
vinradt a szabadság fénye a
sokat szenvedett magyar haza
felel t. Mérhetetlen vér és
szenvedés után születtek meg
az első eredmények. A magyar
névről letöröltük évtizedek
gyalázEütót s az ismét régi fé-
nyében ragyog a világ előtt.

A Magyar Nemzet is újjá-
alakult ezekben a véresen di-
csőséges napokban és új veze-
tőséggel az élén küzd október
23 követeléseinek vaJóravál-
tásáert és továbbfejlesztéséért.
A súlyos sebekből vérző város
felett komor fellegeket kerget
az őszi szél. A házakon a szent
háromszínű zászló mellett ott
Ionig a gyász fekete lobogója is.
Gondolataink ezekben az órák-
ban először a becsület meze-
jón elesettek felé száHnak.
azok felé a pelyhedzö állú if-
jak, barázdált arcú munkások
felé, akik "ílljen a hasa!"
kiáltással roskadiak !e a sza-
badság barikádjainál. Nasy,
relienetes a mi gyászunk, fia-
talságunk színe-ja^ra számban
megfogyatkozva, szörnyű vér-
áldozatot hozott független,
szabad orszárunkért.

Évszázadok és évszázadok
peregnek le a történelem ho-
mokóráján, de a mi októberi
fiataljainiknak el nem múló
emléke ott lángol majd min-
den kései uitódunk, minden
szabadsáfísflerctö ember szín-
ben. Kimondhatatlanul busz-
kék vagyurak rátok, azokra,
a&íltet mór éliiúmított a kö-
nyörtelen halál, azokra, akiik
most a csípős szóitól kipirult
orcával, dideregve, a esatakos
időiül verve, de rettenAhetet-
leiiíU, ifjú szívetek minden
lelkesedésével álltok őrt a ma-
gyar szabadság megronthatat-
ían bástyáin. Dicsőség nektek,
magyar szabadságharcosok, di-
csőség nektek, magyar munká-
sok és fiatalok, akik sok évi
nehéz sors után erős klótok-
kel magasra emeltétek Rákóczi
és Kossuth diadalmas zászlait.

Az emberi szó csak repedt
üst, amikor a telkesültség pa-
roxizmusában akar megszólal-
ni Ki írhatná le elegendő szen-
vedéllyel azokat a hősi tette-
ket, amelyek százával szület-
tek e megrázó küzdelem so-
rán? Ki beszélhetnie könnyezés
nélkül azokroYa serdülő fiata-
lokról, alrik félelmet és szen-
vedést nem ismerve rohanták
meg újból és újból a túlerőt,
ritkuló soraikat a tisztei hit és
lelikesültség megsokszorozásá-
val! egészítve ki? Ki fog beszá-
molni valaha is e roppant népi
mozgalom tisztaságáról arról
hogy a kilőtt üzlethelyiségek-
ben a zűrzavar ellenére érin-
tetlenül a l tok az áruk? De
beszélhetnémk orvosainkról és
ápolóinfcról, akik a lövedékek
reccsenése közben szedték ösz-
sze az elesetteket és sebesülte-
ket Beszélhetnénk a közmű-
vek munkásairól, aikík golyó-
záporbaín látták el a fővárost
villanyárammal, gázzal és víz-
zel. Írhatnánk a KÖZÉRT és
a pékségek al1kalma20ttai.ro 1.
akik napi tizennyolc órát dol-
gozva biztosították az élelmet
vaírosunk lakóinaik.

Haaitronk gyenge még — hi-
szen újjá alakult lapunk alig
jut ej olvasóinkhoz — s talán
nem is tudjuk az idők magas-
latához illő hangon kifejezni
olthatatlan szeretetünket ki-
csiny országunk és maroknyi
raépünk iránt. De most, e ret-
tenetesen nagyszerű napokban
ígérjük az egész magyar nép-
nek, az egész magyar társada-
lomnak, hogy végső lehole-
tünfkig küzdeni fogunk az ok-
tóberi követelések továbbfej-
lesztéséért, a minden külső be-

|avatkozástol mentes, szabad és
független Magyarországért, né-
pünk jólétéért és felemelkedé-

E számunkat tizenkét esz-
tendő után ismét lapunk alapi-
tójának. Pethö Sándornak ne-
vével bocsátjuk olvasóink közé.
E nagy és tiszta név legyen a
biztosítéka annak, hogy az el-
következő nehéz időkben soha
nem fogunk eltántorodni
igazság, a teljes igazság hir-
detése elöl. Soha nem hátrá-
lunk meg ama nagy és dicső-
séges feladat teljesítése elől,
hogy nemzetünk élő lelkiisme-
rete, népünk fájdalmának és
örömének, óhajának és köve-
telésének hű krónikásai, a ma-
gyar függetlenségi politika él-
ném .Ihatatlan képviselői le-
gyünk. De ugyanakkor e név
kötelez bennünket arra is. hogy
messzetekintö. világos látási"
szemmel fürkésszük a magyar
nép sorskérdéseit, felemeljük
figyelmeztető szavunkat a ka-
landokkal, az irreális követe-
lésekkel szemben. Engedtessék
meg nekünk, hogy figyelmez-
tessük e forradalomban né-
pünket a rá fenekedő veszé-
lyekre, a magyarság ellen fel-
sorakozó erőkre, a kivívott
eredményeket aláaknázó tö-
rekvésekre.

Magyarok! Elég s vémntás-
ból! Követeléseink nem jelen-
téktelen részét máris teljesf-
1 c-t lék. Kossuth Lajos mon-
dotta: »Egy nemzet, amikar a
szabadság kivivására töreke-
dik, legkönnyebben íut a szol-
gaság jármába azáltal, hogy
túlhág a korlátokon.* Rákóczi
figyelmeztet arra, hogy *a da-
rabolt garádícson* haladjunk.
Ne hajtsuk túlzásba követelé-
seinket, Kis nép vagyunk, ne
veszélyeztessük a már elért
eredményeket. A múltban
őseink az eredményeket csor-
bítatlan szablyájukkaJ vere-
kedtek ki. A mostani eredmé-
nyeket mi is dicsőséges fegy-
vereinkkel harcoltuk ki. Az
eredmények megszilárdítása és
továbbfejJeszíése azonban már
higgadt és előrelátó politika
dohra. "A hazáért mindent
kockáztatni kell, de a Hazát
kockáztatni semmiért sem
szabad* — mondotta Deák Fe-
renc. A Hazát azzal kockáz-
tatjuk, ha nem állítjuk helyre
a nyugalmat, ha haigyjuk ma-
gunkat aüávaüó provokátorok-
tól beugratni, ha nem támasz-
kodunk a most alakuló mun-
kástanácsokra és a most szer-
veződő nemzeti bizottságokra.
A Hazát kockáztatjuk, ha a
további rendbontással esetleg
nemzetközi konfliktust idé-
zünk elő. Vigyázzatok, magya-
rok! A provokátorok a Haza
ellen törnek. A rend és nyu-
galom fenntartása a honvéd-
ség, az ifjúság és a munkás-
ság nemzetőr alakulatainak
feladata. Adjatok meg minden
támogatást a szabadságharco-
sokból alakult nemzetőrségnek.
az új rendőrségnek!

Magyarok! Jól gondoljátok
meg e sorsdöntő órákban, hogy
a lét vagy nemlét kérdése fo-
rog kockán. Jól gondoljátok
meg, hogy az elért eredmények
biztosítása nem szóbeli ígérge-
tésektől, hanem a Szovjetunió-
val és más- államokkal' köten-
dő egyenjogú és realitásokon
nvugvó megegyezéstől függ.
Nemzeti kötelességünk a rend
helyreállítása és ezáltal a szov-
jet csapatok kivonásának elő-
mozdítása. Aki a tÜTSZünet ki-
mondásától kezdve nem teszi
lábhoz fegyverét, nem tesz jó
szolgálatot nemzetének, ellen-
kezőleg veszélyezteti eredmé-
nyeinket, vagy egyenesen sza-
badságunk ellen tör.

Súlyos és szomorú órákban
jelenik meg lapunk. Számos
követelésünket — a szabad, ál-
talános és titkos választásokat,
a legszélesebb nemzeti alapo-

A Honvédelmi Miniszterin közleménye
a szovjet csapatok kifraásárél

A Honvédelmi Minisztérium
közli:

A budapesti ellenálló csopor-
tok vezetőivel való megegyezés
alapján az ellenállók megkez-
dik fegyvereik átadását a szov-
jet egységeket felváltó magyar
csapatoknak. A fegyverek le-
adása ii(án 24 órán belül meg-
kezdődik a szovjet egységek
kivonása Budapest területéről.

A Magyar Távirati Iroda
hétfő este az alábbi közle-
ményt adta ki:

A magyar néphadsereg csa-
patai hétfőn este a VIII. kerü-
letben megkezdték a szovjet
csapatok felváltását és bizto-
sítani fogják 8 szovjet csapa-
tok kivonását. Mire kivilágo-
sodik, az ellenállók parancs-

ksá^áva! megbeszélt terüle-

tet a szovjet csapatok kiürítik.
Kedden reggel 9 órakor az el-
lenállók leteszik a fegyvert. A
váltás és a szovjet csapatok
kivonásának zavartalansága a
feltétele annak, hogy a nap fo-
lyamán fővárosunk kiürítését
a szovjet csapatok folytathas-
sák és a megállapodásban rög-
zített terv szerint Budapestről
fokozatosan elvonuljanak.

Felhívok minden igaz haza-
fit, támogassa a magyar nép-
hadsereget abban, hogy ezt a
feladatot sikeresen Budapest
és az egész ország lakosságá-
nak megelégedésére hajthassa
végre,

Budapest, 1956. október 29.
Janza Károly

honvédelmi minisztet,

A
Munkatársunk kérdésére

Münnich Ferenc belügyminisz-
ter közölte, hogy a tegnapi nap
folyamán megkezdték az új
demokratikus rendőrség meg-

szervezését. A belügyminiszter
ezzel kapcsolatban megszünte-
tett minden különleges, speciá-
lis joggal felruházott rendőri
szervet, megszüntette az Ál-

lamvédelmi Hatóságot is. mert
ilyen szervezetre demokratizá-
lódó közéletünkben nem lesz
szükség. A főváros utcáin már
semmiféle államvédelmi szerv-

hez tartozó alakulat nincs
szolgálatban. Azok, akik ma- ax
átszervezés alatt álló állam-
rend őrségünkben szolgálnak,
olyan emberek, akiket a múlt
bűneiért felelősség nem terhel.

MI A HELYZET VIDÉKEM?
Vidéki városaink helyzetéről
hézasos értesülések nem ad-

nak világos képet. Annyi meg-
állapítható, hogy a fővároshoz
hasonlóan és nagyrészt a bu-
dapesti ifjúság megmozdulását
követve — városaink és fal-

iink lakossága is . tö meggy ü-
léseken felvonulásókon köve-
telte a Rákosi—Gerő-kllkk el-
távolítását, majd több helyütt
fegyveres harcokra került sor,
A gyáraikat megszálltak a

mnkások. Több nagyüzemben
legalakultak a munkástaná-

csok, egyes megyékben helyi
izeti bizottságok, önkor-

mányzati szervek jöttek létre,

DEBRECENBEN
szocialista forradalmi bizott-
mány alakult húsz taggal, köz-
tük munkások, tudósok, pa-
rasztok, diákok. A bizottmány-
hoz karhatalmi alakulatok is
csatlakoztak. Valamennyi deb-
receni üzemben megalakultak
a munkástanácsok.

GYŐRÖTT

az október 26-i heves tüntetés
másnapján megalakult az
ideiglenes nemzeti tanács, az
államvédelmi szerveket lefegy-
verezték, a honvédalakulatok
csatlakoztak a harcoló fiata-
lokhoz. A forradalmi tanács
magáévá tette Nagy Imre
programját és sürgősen érint-
kezést keresett Naigy Imrével a
szovjet csapatok azonnali kivo-
nása ügyében.

SOPRONBAN
a helyi lakosság a győri és ITK>-
sowmagyaróvárí munkások se-
gítségével lefegyverezte az

'ósokat, megalakultak a he-
lyi önkormányzati szervek.
Győr megyére jellemző az
ideiglenes forradalmi tanács
nagy tekintélye, a falvakban is
egymásután alakulnak a helyi
nemzeti tanácsok.

TATABANYA
lakossága október 26-án tö-
megtüntetéssel birtokba vette

megyei pártbizottságot és az
államvédelem épületét. A
munkás- és katonatanács
ideiglenes bizottsága teljes
•endet biztosított a városban s

arra (hívta fel a kormányt,
hogy ne küldjön katonaságot

városba. Az erőművek, a

cementgyár is az alumínium-
kohó csökkentett mértékben
dolgoznak: a munka teljes
megindítását tizerthat pontos
követelésük teljesítésétől te-
szik függővé.

BORSODBAN
-csQtörtöCítJn alakult meg — na-
pokig tartó tüntetések után —
az ideiglenes miskolci munkás-
és katonatanács. Pénteken
harcokra került sor, estére a
munkástanács a helyzet ura
lett. Későbbi hírtíz szerint hét-
főre újabb nagygyűlést fhívtak
Össze, amelyen megvalssztiák
a mmnkástaniács új vezetősé-
gét,

DUNAPENTEDÉN
heves tüntetések, harcok zai-
lottak le. Vasárnapra virradó
éjjel tűzharc folyt a lakíanya
és a kiegészít őpacancsnokság
előtt. A forradalmi munkásta-
nács megalakult. A lakosság
ellátásában zökkenők vannak,
az üzemali csökkentett terme-
léssel megindultak;

ZALAEGER S ZEGEN
a pénteki hatalmas tüntetés
után. megalakult a munkás-
tanács, az ÁVH fegyveres erői
szombaton leszereltek- A Zala
megyei Nemzeti Bizottság 15
pontból álló követelést jutta-
tott el a kormányhoz. A me-
gyéből egyébként nagymennyi-
ségű élelmet és gyógyszert kül-
denek a fővárosba. Nagykani-
zsán csütörtökön tüntetés zaj-
lott le, a falvak lakossága is
megmozdult. Az élelmezési és
olajipar dolgozik, de olajat,
benzint csak élelmiszerszállítás
céljaira adnak.

SZOLNOKON
a csütörtöki és pénteki hatal-
mas tüntetések után a forra-
dalmi tanács munkástanácsra
változtatta a nevét és kijelen-
tette, hogy támogatja az új
kormányt. A megye legtöbb
helységében megalakultak a
munkástanácsok és lemondat-
ták azokat a vezetőket, akik el-
játszották a nép bizalmát

VESZPRÉMBEN
a forradalmi tanács — a hon-

telj<

kezében tartja a hatalmat. A
hajmáskéri és szentkirálysza-
badjai szovjet parancsnokok a
tanács képviselői előtt kijelen-
tették, hogy a lakosság ellen
még tüntetés esetén sem lép-
nek fel. A tanács orosz nyelvű
röpcédulálcat küldött a szovjet
katonákhoz. Hétfon megkezd-
ték a fegyveres nemzetőrség
szervezését. Több hivatalt le-
foglaltak lakások céljaira. Az
üzemek munkásat általában a
szovjet csapatok kivonásától
teszik íüggővé a munka újra-
felvételét. Az ajkai szénmeden-
cében fiétEŐn megkezdődött a
részleges termelés. Keszthe-
lyen a teljes magyar hadosz-
tály csatlakozott a fiatalokhoz.
A városban nyugalom van.
Várpalotán a péntek délutáni
nagy tüntetés és összeütközés
óta tűzszünet van:

PÉCSETT
csütörtökön és pénteken meg-
alakultak a bányászok mun-
kástanácsai, amelyekhez csat-
lakozott — hír szerint — vala-
mennyi fegyveres testület.
Szombaton a munkástanácsok
küldöttei megfogalmazták a
dolgozók követeléseit, A me-
gyei munkástanács hétfőre vir-
radó éjjel elfogadta Nagy Imre
nyilatkozatát, a korábbi köve-
telések változatlan fenntartá-
sával. Az államvédelmi szerve-
ket lefegyverezték, megalakult
a nemzetőrség.

SALGÓTARJÁNBA!?
az ideiglenes forradalmi tamáts
bízik Nagy Imrében, de vál-
toztatást javasol a kormány*
ban. A nemzeti tanács fegyve-
res őrséget szervezett;

SZEGEDEN
pénteken katonai közigazga-
tást léptettek életbe. A nagy^
szabású tüntetések során ttsz-
szeütltözésekre került sor. A
városi pártbizottságon új vez&>
tőséget választottak, lemondott
a városi tanács elnöke. Szom-
baton megalakultak- az első
nemzeti tanácsok, ugyancsak
megalakult a nemzetöfnségi

HEVES MEGYÉBEN,
Egerben, Hatvanban, Győr**
gyösön és más városaiban tálnn
tetések zajlottak le, sok he-
lyütt eltávolították a népszó*
rűtlercné vált vezetőket*

KECSKEMÉTEN
pénteken több halálos áldoza-
ta volt az összetűzéseknek*
Azóta helyreállt a rend, meg-
indult a munka. Fejér megyé-
ben megalakultak az üzemá
munkástanácsok és a honvéd-
ség katonatanácsa. A nemzeti
bizottság támogatja a fawv
mánynyilatkozatoL

Békéscsabán hétfőn délben
nagygyűlést tartottak, amely-
ről újabb jelentés lapzártáig
nem érkezett*

Rendelet a bérek kifizetéséről
A pénzügyminiszter a SZOT

elnökségének javaslatára sza-
bályozta az október 24—29-re
esedékes bérek kifizetését.

A rendelet szerint az állami
vállalatok azon dolgozóknak,
akik október 24—29-én a Bu-
dapesten folyó harcok miatt
nem végezhettek munkát, az
utolső havi kereset alapján
számított napi átlagkeresetet
fizessék ki. Az állami vállala-
tok és az egészségügyi intéz-
mények azon dolgozóinak, akik
a fenti iűószak alatt a válla-
latnál, intézménynél munkát
végeztek vagy szolgálatot tel-
jesítettek, a munkában eltöl-
tött Időre járó bér kétszeresét

kell kifizetni, A hivatalok és
intézmények dolgozói részére
rendes havi bért kell folyósí-
tani. +

A vállalatok a munkástaná-
csok vagy ahol munkástaná-
csok még nem működnek, ott
az üzemi bizottságok határoza-
ta alapján a munkát ismét fel-
vevő dolgozóknak a kifize-
tendő összegeket a szokásra
bérfizetési időponttól függetle-
nül soronkívül folyósíthatják^
A munkástanács, illetve n
üzemi bízottság határozza meg*
hogy a 24-*29-re esedékes bér
kétszerese mely dolgozókat Il-
let meg.

kon nyugvó kormány megaJa- haJ, éa minden más néppel; é3etfommájánafc megfelelő ar- küzdelemnek szenteljük. Ohm*
kutasát, az emberi és polgári Békét, amelyben ezeréves ha- szagot, o magyarok országát. sóiník támogatása mellet* •
jogoík biztosítását — még nem gyornányamk alapján minden Most. e véres és szent órák- jóisten segítségét kérjük »*•
ígérték meg. De békét aka- követelésürik megvalósításával ban ígérjük, hogy a Magyar héz és fetelősségfeűaes
rumk, elsősorban önmagunk- fed tudjuk építeni a magunk Nemzet minden sorát ennek & káinkJjoz
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KÉRDÉSEK ÉS FELELETEK

a budapesti rendőrség
munkájáról

Hétfőn délben a budapesti
főkapitányságon érdeklődtünk
a rendőrség munka j áról, A
kérdésekre adott válaszok csak
részben kielégítetek: a buda-
pesti főkapitányság igen nehéz
helyzetben Vafi, netti latja még
világosan leendőit és a jüvfrt.

hat ezek ellen
vagy csoportba verődve fellé-
pő, valóban banditáknak ne-
vezhető elemek ellen lépnek
fel a nemzetőrség segítségévet.
Munkájúikat megnehezíti, htigy
iiéhany Helj'ön még aa é,
tétni fiatalság alakulatai

-.». , . , - f i - harcban állanak: a banditák
Ml van az államvédelmi! S2ívöien vegyülnének a politl

alakulatokkal? kai követe^séhért fegyverben
&116 £1. • ' '
kst

alakulatai csak a biztosan fasz-
togötöknaJt mondható eeo[
tolt Vagy egyének ellen fognak

dekli, sot nyugtalanítja. Ora-
ról órára érkeznek hírek arról,
hogy a volt államvédelmi ha-
tóság egyes tagjai gtOtlüijíSk a
lakosságot, fíiegfen veget Ik'éketj
Rőt lúnek is az ifjúság fegy- o m ~; s .
veres alakulataira. Általános EJ>2_íg^'
vélemény az, hogy a ttákösi-
klikik volt elnyomó Szervének
tagjai átöltöznek, t)j rendőri
ruhákat kapnak s így próbál-
ják meg ott folytatni, ahol a
harcok megakadályozták filcet.

A budapesti főkapitányságon
emitiit nem tudnak fl1

Mint i

fiyg
harcba.

Hg
el nem bocsátko

A Ittkmság
a renüönég

A fa-városnak a fosztogatök-
ól l títá l b

avárosnak a fosztogatök
tól való megtisztítása vdlöbfln
köaügy. A politikai küvetelé-
6ékért harcoló fiatalság kiál-
éé lh

6ékért harcoló fiatalság kiál
védelm! hatfeög leszereléséről. I lését néiti lehet b&si#tihyeEhÍ,
A mttgyar nép határozottan fcö- a béííés lakoöságoi nefh lehet

B Súlyos napokban ftléfj BÚJ
tffati h l elé á l l í t i Mtfafaü helyzet elé állítani. Mél-
tányos a tendöttségiieíí eá a
kérése, hogy ö takosSáJí tártlö*

veteti a kormányintézkedés
haladéktalan Vé&rehajtását,
upüttnakkút felszólítja ítá AVH
becsületes tártjait, hogy állja-
nak tt ezabuásátJért küzdő nép
oldatára. A budapesti fökapi- {Nemzetőrségeket a
tányságon kijelentették, hÖ.ay pfeáltftasafeaii:
az utcai rend-ír- és Hémzetőrí
alakulatok Bördiíböti Síneseitek
egykori államvédelmiek.

A kormánynyilatkozat ide-
•tfonptkosó kitételeinek minél
gyorsabb vesfBha.it ás a. a la-
koséig hivatalos helyről tbrt*-g y t
tíő me^nvüíítatáfia elengedhe-
tetlenül szükséges a fend és a
nyltíM-löm heH'reáHitnSáho?.. a
közhangulat megnyugtatása-
hoz.

Mi a cStja
a nemzetőrséfítióht

A budapesti főkapitányságon
kapott felvilágosítás Süerint
hgtfOh délig többeáef buda-
pesti munkds, fiatal jelentke-

tl őé b A

gassa a

gok figyeljék a hátakat s ha

SzerVeket,
•end hely-

épjetiefc fél ellenük s azöWtiLt
rtesitiéü a rehdőraé

Í 4 tÍ—456 telefonszámon.
kell kÜlÖHftS«t ab

l g egységeit a
t t á

kell hütsni. A
illeti meg a

tiáktöi fi
airfővoíiftlát

fosrtepatókat n
tiép l

*
Nagy Imre veeámápi ker-

tfláhí'-hVllatikozatában kilátás*
ba helyezte az áUainrendőrség
ü.liászervezéPét A netnietíir-
ség tnegalakltáfíB csupén ét-

ti megoldás: a demokra-
eélök" saölMlatftban álló

á é i i l k
tikus

; tátn«iía+áaát t
X a nemzetőrség sot'aiba. Az

egyetem! ifjúság Egj-FR alnltu-
líilal — így a Szerb uicnl kOsi-
gnzdasájíí egyetem és i\z Eöt-
vös Loránd Tmlrttrfinyegyeiem
egyes harcoló egységei — zárt
kbte'ékbeíi álltuk bö Hí Újon-
nan alakult hemáetóíáég so-
faiba.

A tiemttitSrSe'!* életrehfvasát
as tette fiziJks^esgé. hog-v
rend'ji"ségünk nem volt fel-
készülve a rendfenntartás nagy
ín unkájára. AB oHemvétielmi | m e t J l g ( t l piros-
hatoság mát régen elvesztette fehet-ffiM kW^sláSs ferfitó
a lakóiig bixaTmat, a nép- visszterheséének iHtfflkflhê
hadsere* alakulatai fegyveres lytütre s a bOnöMk ÜM0a&fe
harcokba lwtp*«eru:te-lt. Szűk- j b m ^ ^ ^ f i ttwí vfilfék A«
séses volt, hc-y a forraf^mi j e ^ Í O r i államvédelmi hatosai?
hareosoik_ a-̂ raJban mesbűvo | rtiamH-ám-aftól metitiSiEttíott.

elemek eMen me?- démonatikus ttiasyar rendőr-

Kittiéi roV-Jdpbb idejére. A
ttiuiiit&fldknfl.Tt a gyAfnkba**. ÍI
fiatalcíkflalt u mUnJtapödh&hál,
aa esyBt&m«keh leéz á Helve.
Artíllfí ÍB foríüdiuk őket rtieg-
eifíé-íael, támogaesuk őket a
ktizbiítmis&g megőrzésében.

3Ő sorom a köditiáiny md-
hh.f uilé^fré^éseKfll ftl^.
y a fend és a nyu^aiam

féletö karH t̂-1'om aUjtifl ren-
delUtézéíre. Eixe egyedlH a

— az n 'mtmkáját "eegíUk "a
nemzetőröfc

A HeniztstÖrök a kerületi Ita-
piíiGmyeáííokrin kapnak netn-
zeti szííiö, ^Rendörséíí4* felira-
tú kar623]32ok'at és l^azolvá-

eítja öltet isáíoltatáw-p. ' ós
BzüksAi* eséfén — a fhsstoiía-

beavat-kezásra.

Vannak-e fosztogatok ?
AK elmúlt napok hazug

•rádienropajandája alaposan le-
járatta a "-fosztogató* mesha-
tároz?^t. Amikor a rádió arC-

tó bandáknak nevezte az egye-
temi fiatalság hatfalö eg>-sé-
geit. a közvélemény joggal kér-
dezi: vannak-e, valóban foszto-
gatók, vajon a nemzetőrség
ételrehívása nem.,a hősiesen
harcoló fiatalok el'.en Irányul-e.

A föiidpitailyséi kctivi5el3í a
tegErűse'bb'Cii aláhúzták azt a
megáilapíiást. tipcv rt teUdifo-
»éf} tiptit nvaii'ozott és nsm (s
avá-tízozík belé 0 /efiytteWS
hafeokba. íigyetíeti — de hőm
jelentéitf?íen — feladata az.
hogy a fcöítürvdnyl bűnözök. B
fosztogatók el]en lépjen fel,
biztb.?ítca a lakossá^ testi ép-
Éégéí az orvlövésze-k, a házak,
Özietek eértettenségét a fosz-
togatók elleti. A rendőrség ta-
pasztalatai szeriTit már a nagy
tüntetés Wcjón. később pedií!
a fegVA-ercs harcok alatt sok
rilya-n elem !s Jutott fegvver-
hez, aki nem a demokratikus
szabadságéit, a politikai köve-
telések kivívásáért harcolt,
hanem a harcck árhvékában
rabolni, foíztogatni próbált.

A kartiataimi alaikiüatok te-

pedig minél hamarabb
1\3"OTÍI meg új, detíiokríívíkl-tfi
szervezetét 8 váljék a szabad,
biztonságos élet VíVWrpfVí̂ Yé.

Lotltay

A honvédelmi
a belügyminiszter parancsa

A Magyar
honvédelmi és
tere aa eiáibbi
ki:

Honvédek^ rendőrök, tlazt-
helyetteaek, tisatek és tábor-
nokok! Bajtáröak!

elhang-
t

Október 2a-án
íott & rtdldbati
kormány népünk St&frí&fá ffieg-
újhodást hozó nyilatkozata. A
hOtivéd^ég éa a rendőrség a
ifĉ rmáriy p*t*öí|ratní ál tsljeá
Inertekben iftaSfiénak Vallja é§
minden erejével az új nemied
kormány rendelkezésére áll.
Mindent elkövetdnlt széft,
hogy a rend helyreálljon, hogy
a bgkés épMmtinka kezdetét
Vehesse, hogy nemíeM füfeáfet-

pÜntt üdvef* k!Virá|ö8íek.
Megparancsolja:
1. A fflagybf HépHaaaerég fe

rendÖf^ág parani-snokdl éi be-
óSztöttjai minden tekintetben
maradéktalanul hajtsák végre
át ü.1 neitlíSti kofniany intéz-
kedéseit, rendeleteit és utál-
tosait. tanúsítMnatt rtiiiiden
körillinénysk k62íiit tísateíetet

népünk jtdnt &t BíÜfiTd fé«fei-
rr, érettséget.

2. A niágyaf néphadseregben
és a renaePSégliel a mai naptól
kezdve a megszólítás >»bajtár§'
legyen.

3. Aa flj BafíltajelVeny beve
zétéséi!* a jelenlesi címer h&
lyett tűzzeíieli a snpkajUkía
HemíeÜsziflO síftlagsávot.

A kormány nyilatkozata ér-
telmében megszervezendő hon-
védséai, reti9flrségl, munkás és
IfjuáSgi kariiatálriii alakulatok
gywi megerítöite^éte és felsze-
relésére intézkedtünk. A vég-
leges végrehajtási utasítást
vid időn belül kiadfuk.

Dicsőség a harcikban elesett
hősöknek. A néppel a függet-
terii dettlfkfatlklls Mŝ yHtOr-
síftsert! Éljen ttÖtíOhk, höh-

éáötflfe é d é i k

ki
Parancsunkat hirdes-
néphadseregünk

ü ! frt'nden katonáj-j
s bepsítöttja e'ött.
Budapest, lBüft. okiöber 26.

DP, Miinhlch Ferenc
belügymifltsítef

minisater

arra érdemesek
lehetnek a rendőrség tagjai

A Minisztertanács határo-
l t a élteimében mé-gkeailtem
az egységes, d^mokfati k uS
röriÖBég BJWfVeaéííét. A rend-
őrség új szervezetének leg-
döhtőbb feladata a kezfetiti es

blÉtonság ttlielSbtó hm^-
ütáé á bt&tjíi írtütika fet-

tóekilEtoeítáaa. Megkell,
hogy akadályozzak minden, túl-
k t lakosság tfftltttáe&t,
vagy más rendellenességet. In-
téákeÖáfl tfjrtéht OÍyaö. Irány-
bdíi te, hogy ez üjorinan szer-
vezendő rendőrségnek csak
ásott léHessenek tft̂ jfti. akik
múltbeli magaíairtáfiU'k és vi-

selkedésük alapján arra érde-
mesek,

Felhívok mindeft becsületes
magyar élJampolgárt, alti ren-
det és békességet akar, hogy
támogassa a rendőrséget a
fend és a közbiztonság helyte-
állít áfcábMft.

A reJidarség BserVezése (#-
szagos feladat. Kérem a helyi
Szervékét, támogassák ezí a
munkát. A rendőrség átszerve-
zése öfsí&gosan kizárólag a

'Belügyminisztérium feladata.
Dr. Münhlch Ferenc

belügymitilSÉtéf,

Bébflíé Lajos létttondútt
Csanády Qymgy * közlekedő!- 6a pűstflUőyl miniszter

A NépitÖElarsssng felnőtti Ta-
ét*a a Mitilsatertahácfi elater-
'Sé I ésél-é elfogadta Bé brítt

Lajos közlekedés- és pbstaügi-i
mltiiaátef lemondását. Ügyön-

Rkknr a Mi-hisztm-tanács elő*
tsrJfeaítilBére az Elnöki Tanács
Cmntfrftf Györgyöt közlckedde-
és pofitatlgyi minlGElefré meg-

á l t t t

A hazugságok ideje lejárt
Niflw felkelés Indulatoh és

síetlvectélyek nélkül, Nincíö ha-
lAltvdllaló áldozflikésífiég esz-
mék nélkül. Í & napjalmkban
lezajlfl nagy nemzeti népfelke-
lést, csakúgy mint tih-ténelmí
elődeit, valaminek a saenve-
tíélyes Ezeí-et&te és Vaiatnihek a
szenvedélyes gyűlölete lob-
ban tóttá lá

A megyar Itatáriioág nyilatkozata
A magyar határőrség nyilat*

kozatot adott klf amely a töb-
bi között így szól:

..AüDneaítjTi
demokretikua

k

ttiaguHkat
forradalommaldemokreti

ég azt akarjuk, hogy a1 íövűben
a hozzánk bevonuló fiatalok
:özött ott legyenek azok la,

akik a forradalmi harcokban
iép iaazi érdekelheti Védel-

mében kitűntek. Ugyanakkor
arra kérjük a forradalmi har-
cokban kitűnt fiatalokat, a ma-
gyar munkáinkat, parasztokat
és értei miSe-Eieket, hogy to-
vábbra le segítsek a hatáfőr-
egységeket abbkn. hogy szilár-
dan őfiühe93ék Hazánk hatá-
rait, tnegujhodatt népi demok-
ráciánkat és a forradalmi harc
minden vívmányát."

csapatokat nem vetik be & vi-
dék ellen?« »Vajon az AVH
íeszerelesö nem egyszerű átöl-
töztetésüket jeleatl-e?* s-Lete-
hcWk-e a felkelők a fegyvert,

lelőtt j.ogcs köveíeléseikeb

Egy nap a Magyar ÉFtebniség
Forradalmi Bizottságánál

Vasárnap reggel már nem ftzervezeteik ne névleges, ha-'
lehetett tovább bfrnl. HdgtTafc nem valóságos ée SUtonöm tes- valóra váltanák?*) — kezben
ember mit ee teheesen a fezör- lületek legyenek; a MEfEaz- az önkéntes gépírónak már ja-
nyű \^rontfls ellen. Hogy a ne'k az ország ipari, áözdasági vában írták a felhívás szílve-
mlnden oldalról sütgetett "-tü- hely2etét évek óta oly sokszor, gét: *.., ezért a Budapesti Ef-
zei szüntess* paranccsal még oly szenvedélyesen es öly hia- itlmiáétt rorrcdnini Bizottsága,
mindig várnak. Hogy felelc's bh kárhoztató hiérHQk- é* trCíi- arra kér minden H6s felkelőt,
helyen még mindig nem szán- nikua-tP.gjalt és HiáKOkat. minden fegyveres csoportot,
•ák rá magukat, hogy orosz Közben mát vitatkoztak is. valamlni tt mifnfed.9- és po-
tatiltok és államvédelmi pisz- Hogy van-e egyáltalában aatik- mszUfjúsá^o% az egyetemístá-
tolyok helj'ett a nemzetiEzín ség — valljuk be: a Forradal- kai, a Petőfi Kar tápjait és a
ttí.tszalaPae nemzet6iiségre tá- mi DiáitbJsbttnág mintájára — volt népi kollégistákat, hogy
mafffikodjanak... valamiféle fotradalml értelmi- jelentkezzenek a nemzeti őr-

Körill-beliíl eíek az érzések, ségi bizottságra; ha iftétt. *n\ séjjbe, s o haniíéd&tnqel, a
ilyesfajta gondolatok hoztak volna a feUtátita: réazt venni rendőrségnél és a munl-dstaná-
össze vasárnap délelőtt vagy &z esetlege*, nemzetőrségben csókkal közösen biztosítsuk az
25—30 egyetemi oktatót, (rőt, vaSV kfizVetíteml a kormény és egész országban 02 áhított bé-
orvost, jogászt, újságírót a bu- a felkelők között; s akár áz két éa nyitgulrntt...»
dapesti ÍStVös Loránd ^ütío- egj'ik, akár a másik, akár
m&nyesyetem iogl karom. Az mind a kett3: boesSfifeaíiak-é
clsö dbíog az volt, hogy a télé- közre felhíV&St a* értelmiség-
fonokat ^teg!altflk le*: felhív- hez?
\ák elérhető lsmetöBelkét, ba- A télefönhfvasok kBábetl
rátáikat- -Gyertek ide, tatáit tnár a felhívást Is ezövp.áéz-
mAOiscsak lekét tfútaftttt caí- ték rhétfön reggel jelent meg
nálhi...« a Szabad Képben). A tnegszö-

Lassan kialakult, hogy nagy- vegezés vitája alatt érte az
jóból kiket is hívnak, miféle egyre nagyobb számban gyUle-
embereket. A volt PÍÉKOSá-ia- kezóket Nagy Imre ejjredül le-
tákat, akik annak ideién min- hetaéges bejelentése: hoey
dennemű feloszlatás ellenére is szovjet csatiatokat klvohj
c6s?;etartot.tak; a Petőfi Köir Budapes-tíőL hogy megszántk
tagjait, akiknek többsége «& az Államvédelmi Hatóság,
emlékezetes elítélő határozat hogy az új kormány *a nép tatóink
után lépett be a Körbe; az író- erejére és ellenőrzésére* kíván Csatári

öreg este lett, mire az Utolsó
kfez oldalak is kikerültek a
gépből. A bizottság a rektori
hivatal foteljeit összetologat-
va, berendezkedett éjszakára-
A Inmenési tilalom el'enére
újabb és újabb érdeklődőit,
munkSt-kérők érkeztek. Éjfél-
után félegykor még csengtek a
telefonok.

ŰJatob tudósok csatlakoztalt
ik a Magyar Értelmiség Forra-

dalmi Bizottságához. Tör-
ténet • tudósaink és ku-

küzül Éarta István,
Dániel,p ; erej , y f

szövetségnek, az Üjságírószö- támaszkodni, hogy azohnal György, H&rsfalvi Péter, inczC
vétségnek, a Zeneművész- és életbelép a tűzszünet. S bár a Miklós, Makkul László közös

Képíömíivész-szövetségnek vita a bizottságban tijult erő- nyilatkozatban csatlakozott az
azokat a tagjait, akik év^k öt* vei Mjrt tovább (-IÍ( bíztodft- firtelmlség Forradalmi Bizott-
harcolnak érte, hogy szakmai ja, hogy a Budapestről [kivont Bágaiioz.

Az egyikről; 5 ha2a, a nem-
zet, a magyarság szenvedélyes
szeretetéről mgr sok szó esett.
5 ha azt kutatjuk, hogy att el-
indít években mit gyíllölt leg*
jobban ez 4 nép: első helyen
kell mondanunk — a hazug-
ságot.

lsen, erríl vati szó. A hazúg-
Bág pohara csordultig telt,
minden h-azafimak elege volt
belőle. A helyzet ismeretében
nyugodtan állíthatjuk, hegy
fiem eisfiSofban a rmm gam!a^
sági helyset, a feíCiktiSködéé, az

vezeteti a nemzet telkeléséheá,
nem ezelt a dtflgolí Izíltötták
fel a rnsgysr eziveket, h&neW,
egyebek mellett, de talán m!n-
dfrtiekeifltti a hazugság gyula-
léte. Netn akarjuk eez&l öít
mondani, hogy tietn hábörf-
totta fel ae embereket k nem>
eetl vflóyoH bHílös tékozlása, a
- •* î agi eg>'enl3ll«íi.íé^ éa aü.
«"=!i eá g gaídsg ország tietti
tud nyugndt megélhetést biK-
tflaftatii fiainak, Öé abból a
ténybai, ho-ny aa anyagi köve-
telések a tüntetések és a fel-
kelés idején háttérbe esoful-
tak, valamint abból, hogy Sen-
ki «etn tört más tulajdonára,
kíívct'keeik a tény, hogy a Kln-
telés és a felkelés politikai
jellegű volt. A nép felkelt és
kimutatta felháborodását a ha-
2ugsáa;okkal fezemben-.

A« elmúlt években fájt az
embereknek hogy alacsony aí
rleíSíftivonai. De még jobbat!
fájt, ha azt mondták, hogy ma-
gas. Fájt a a embefelcnek, hogy
seTnrr'beveis-zik nemíptl 'thiVDl-1

tutikat. De duplán fájt, hogy

azt mondtöK: l, e
tibb és legiiemíetlbb bolitikat
íoj^tatunk. Fájt az embernek,
hogy békekölcsönnel terhelik a
népet, de mégjobban fájt, hogy
ezt mondták: ez a kényezerkÖI-
raö-n Önkéntes. A munkás-t sér-
tette a fiermatenÖezeS, Öe Vé*
ri-g sértette, hogy azt mondják:
eít 6 kéH] BÉ 6 erdeke.

Hagy-tttk, ho»y a hazügfcág
pókhálója szője be közéletün-
ket és magánéletünket. A ha-
zugSBf förtelmes pókhálója,
amely eilwritbtta a parlament
gyönyörű, díszes üléstermét,
csakúgy, mint a gyárak kultúr-
termeit. A költségvetést egy-
hangúlag szavazták meg, a mi-
n:saterelíi&k eJtpozéjái; egyhött-
gtjlae fogadtak et, a Váiafeatók
D9.99 százalékban szavaztak &
kormány mellett. Ezek voltak
fl inágy haáügsáigők. És aztáó
jöttek a kicsik, mert a házu£-
tíág ifl OSetodáSSal szaí)ofűtííKi
Ha több bevételt ftkért az ál-
lam, kiadta a ífias&döSztáljfll
drut elsr3bSztáljfÜ flfUKénl Uj
néven es aít mbtidta, Hogy mi-
íiögésjavítás. lía bán^&süeFeflJ
CTétlenáég tsrtéflt naittttfc, ea
Istélia vé!&tí.e« vc&i, ha Sel-
püjffl&nrt töPtent, ás a tökéé
vllkkcttők ePdfttéfd&keSL ftiiatt
VOÍt. EB így t b

y angROtt el a kéfj

déB az elmllit éVekbett: ^hát
hülj'&nek fiéíilt a íiépetí* É8
hiába volt tnindeh kérés, kér-
tiée, flíre'meífietés s tÜtekoiéB,
s a vé»én már követelés —
!1«11 Okultak Belőle. Nem
nikUl'talt belSle nié^ a tragikus
tírá-Hban sem, mikor a nemzet
mái? fegyvert fogadott kezébe,
hldíen B t&dión keresztül el*
leflforrada] márnák, ftöCseléfe-*
nelt és ki tudia még Hil íraíl*
denfiek bélyegezték ézekat,
ákJ'ktielt nem tfolt tnáfe bűnük,
mint hogy magyarok akartak
lertniés igatóágot követeltek.

De" hisszük és iwftéljflfc,
akárhogy fejlődnek is a dol-
gok, a hazugságok ideje lejárt*

A NEMZET ŐRSÉGE
forradalom tlMtítúttVae

inár a3 első érákban elvála«E-
íolta a nemes értéket a salak-
tól. Az igazáért feükett pesti
íiép, a tnun'tássiJIg, &z egyetenti
iíjuság mellé odaáUtak a haíá-
•hoa híi honvédek, retidórök —
s együtt d&ötöttéit el, a hép ja-
vára 5 íorradalom eorsát. Né-
pünk ÍEZÓ dühét töltötte ki a
Bákosi-féle önkény utolsó íko-
póin. Képünliben mélységes
felháborodást éa elkessredéit
váltott ki az AVH embertelen
magatartása. Amíg néptink
testvéri szere-tettel öleli maga-
•ho3 Hű Ciarccs-tátsaLt, írohvö-
deinket, rendőreinket, addig
olthatatlan gyűlölettel gotidol
az AvH egyes egységeinek és
tagjainak vérforraló eljárásá-
ra. Ezelíben a rendkívül súlyos
órákban Iho2zátak ÍB. fordulunk
AVH tagjai. TekintBetek ma-
gatokba, hallgassatok lelkiis-
meretetekre és álljatok a nép,
az igazság oldalára. A mémzet
nagylelkű éa megbocsátd lesz
veletek szemben, ha így cse-
lekesztek. Ke a rossz, hazug
ügyet védjélek, atneJy pzemíbe
állított titeket a nemzettel,
hanem álljatok a nép mellé.

A forradalmi eseményeit kö-
vetkeztében létrejött új kor-
mány nevében, Na.íy Imire mi-
niszterelnök legutóbbi nyilat-
koMit-éban ígéretet tett a fel-
kelt nép követeléseinek teljesí-
tésére.

A forradalomban úi helyzet
állt eíő. A2 új helyzst új lehe-
tőségeit teremtette meg a győ-
zelem teljes kivívásának. A
kormánynyilatkozat egyik leg-
lénvegessbb Biaka=3a arről
szól, Ihogy a szovjet csapatok
BZ új karhatalom megalakulá-
sával e^yídejfltöfj elnagyják fő-
vátcsUhkat. Hogy ez minél
előbb bekövetkezzék, s ezen-
Itivüla közbiztonság érdeké-
ben sürgős feladat, az egész la-
kosság érdeke az új kartia-
talofn, a nemzetőrség megerö*
sítése. A nemíetönségbé mái-
eiáís is szép számUan jelent-
keztek nemzetünk sorsáért fe-
lelősseget érző, katohaviselt és
fiatal munkások, egyetemisták,
köztük sokan olyanok, akik
részt vettek a fegyveres felke-
lésben, s most felismerték: ez
üi helyzetben, nemzetőrök-
ként ugyanazokért a nemzett
céloikért küzdenek tová'bb, B a

• néphez hű honvédségünkkel éa

rehd6re6$ü'nk'kel együtt A
győztes forradalom vívmányait
védik* fegyverrel a keirükbeii,

A tiemsetfireég a nép érde-
kében tevékenykedő kormányt
támogatja — a egyúttal a ftép
hatatmának fegyveres nnegtee*
tesítóje is a rendkívüli napok*
ban. A nem2et<5in5ég, a nép
fegyveres ereje biztosíték is
arra, hogy a kormány minél
elöüb valóra váltsa a népnek
tett ígéretét. Fővárosunk la-
kossága fogadja szeretetébe a i
érdekeit vedG nemzetőröket,
támogassa őket felelősségteljes

k

Szíilíség van a nemzetőrségé
re azért is, hogy a rendkívüli
áillapotot Henki ki ne hafianál"-
haesa íavafkeltéare, bflncse*
lektnényekre. A forradalmi
harcosok fieffl fedezfnetik á

g g
mint ahogy eddig, fl fegyveres
felkelésben elhatáiroltáik mé*
gukat a kétes elemektől •— ea-
után mésLH'kiább ítieg kell »ka-
dálvozniok, hopv bárki is pro-
Vaícáci6kkal beazennyezae A
forradalom szent Ügyét, vesié-
lyeatesse a forradalominal ki-
vívott eredmény eket

Kemény feladat vér S nem-
zetőrökre abban a Ftaircbím ifi,
amelyet népünk a még mindig
meglevő, a EáikoBi-külkket tá-
mogató elemek ellen folytat,

Fontos, hogy a komnátly
minden eszközzel biztosítsa,
(hogy a nemzetőrök zavartala-
nul betölthessék hivatásukat.
Biztosítsa a nemzetőrök tekin-
télyét a fővárosunkban. leVÖ
szovjet csapatok előtt is. Es
kefirjük a szovjet egységeket is,
hogy ne afc&dályözzá'k, hanem
se*ftíse"lí a nemzetőrséget hagy
és"felelősségteljes tnunkájanalt

l t a á blátasábatl.
Mindenki, aki 5stintén akan-

ja, hogy a sokat szenvedett íö*
városban, s az országban hely-
i-eálljon az alkotó munkáhoe
szükséges rend, biztonság,
tartsa tiszteletben a íiemzet-
6röí!tetf ne akadályozza, Ihanera
seaítse őket. A nemzetőrök tna
fegyverrel a kezükben vcfah
népünk forradalmi vívmányait,
de" holnap az egés2 néppel
együtt, kezük mimltájáVal,
eszükkel, békés eszközökkel
azon mumcálkodnák, hogy Űj*
szabad, független, demofltrfl-
tikus oirszágot építsenek a
győztes forradalomban Ifera-
kott l k
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Joszip Bs*»z-Titö levele a Magyar Dolgozók Pártja
ti V

A Biztousági Tanács elnapolta a magyarországi események tárgyalását
Belgrádból jelenti a Tanjug:

Joszip Braz-Títo, a Jugoszláv
Komjnunisták Szövetsége Köz-
ponti Bizottságának első titka-
ra a JKSZ Központi Bizottsága
nevében a következő levelet
intézte a Magyar Dolgozók
Pártja Központi Vezetőségé-
nek Elnökségéhez:

Kedves Elvtársak!
A jugoszláv népek és a Ju-

goszláv Kommunistáik. Szövet-
sége már néhány napja izga-
lommal és_ aggodalommal kísé-
ri figyelemmel a szomszédos
Magyar ' Népköztársaságban
zajló tragikus Össze tűzésekről
érkező híreket, Mélyen sajnál-

doe Magyarországon. akik
ezekbon a napoikban óriási
erőfeszítéáeket tettek, hogy ezt
a tragikus harcot az újjászü-
letés időszakává változtassák
cs megvédjék népük szocialista
jövőjét.

Ennélfogva a jugoszláv köz-
vélemény egyhangúlag üdvözli
az új állami és pártvezetőséget,
valamint a Magyar Népköztár-
saság kormányának október
28-án tett nyilatkozatát. Az új
párt- és állami vezetőség poli-
tikai platformjának lényeges
elemei, mint például a közélet
demokratizálása, a rmmkásön-

s a demokratikus
Ják, hogy a felelős politikai té-1 önkormányzat bevezetése álta-
nyezök hcsszú évek hibás és j iában, a szocialista országok
káros politikája súlyos helyze-
tet teremtett Magyarországon.
Ez a politika széthúzáshoz ve-
zetett a szocialista haladást
óhajtó dolsozó nép és az ál-
lami és pártvezetőség tevé-
kenysége között, majd véjíül
fegyveres harc tört ki. Ezek-
nek az eseményeknek" a jelen-
tősége messze túlhaladja Ma-
gyarország határait, mert köz-
vetlenül a nemzetközi szocia-
lista fejlődés érdekeit is érinti.

A jugoszláv állami és párt-
vezetőség v-e<m akart és nem | tikus "törekvése összeforr,
akar beavatkozni a magyar
miuikásmozjailom belügyeibe.

viszonyának rendezése az
egyenjoTŰság és a szuverenitás
tisztelet bent artása fiiapján, tár-
gyalások kezdeményezése a
szovjet csapatok kivonására
IM-a-̂ ysrürszá̂ nról stb., vala-
mint a ma.ayairorBzás-i esemé-
nyek jelleirének reális értéke-
lése, amit a kormftny említett
nyilatkozata tartalmaz, bizo-
nyítékul szolgálnak arra. hogy
a mai állami és pártvezetéséi
politikája és a magyar dolgozó
nép ipazi szocialista demakra-

e az események ilyen jelentő-
sége miatt, valamint a haladó
szocialista törekvések és a ma-
gyar dolgozó nép érdelééi iránti
szolidaritásból a JUPCSZIÁV
Kommunisták Szövetségének
Központi Bizottsága #a magyar
néphez fordul, tegyen meg
mimden erőfeszítést a további
vérontás megszüntetése érde-
kében.

Jugcszlávla dolgozó népei
teljes egész-íben megértik a
magyar nép elikeseredérét a
múlt hibái és bűnei miatt. De

indarncilctt mind a magyar

Ilyen "körülmények között
minden további vérontás káros
lenne a magyar dolgozó "nép
és a szocializmus érdekeire
nézve. Ez csak a bürokratikus
eltorzulás céljainak használna.

Ez4rt a jugoszláv kommu-
nisták és Jugoszlávia doüRozó
népei árunak a mee-^yőződésük-
nek adnak kifejezést, hogy a
magyar munkásosztály, amely
oly mQ âEfokú szocialista ön-
tudatról tett tanúságot, a Ma-
gyar Dolgozóik Pártja és az
e^ész hazafias magyar nép vé-
get tud vetni a további testvér-
harcnak, amelynek beláthatat-

ügyeire nézve, vala- n e k n e m r a a k Magyarországra,
mint a népeik közötti bégére
nézve általában rendkívül ká-
ros lonme, ha ez a Jogos elkese-
redés aláásná a dolpozó nép-
cialista demokrácia feilődéíé-
be vetett hitét. A Juscsriiv
komrminisiá'Etr.ek és JugoízSá-
via valamennyi dolgozó népé-
nek me^gyóz-údére, hopy a szo-
cializmus öntudatos harcosai
Magyarországon ezt nem enge-
dik meg, mint ahogy nem en-
gedik meg azt. sem, hogy kü-
lönböző" reakciós elemek a mai
eseményeket saját, szociálista-
elienea cé^ja'kra használják
fel. A Jugoszláv Kommunisták
Szövetsége és országunk dol-
gozó r:épe annál Inkább1 elra-
gadtaxissal adózik azoknak a
haladó embarelmek a szomsze-

hanem a nemzetközi mumkás-
mozgalomra nézve I

Jugoszlávia réoei és a Jugo-
szláv Kommunisták Szövetsé-
ge sikert kfvásn a Kádár Jí.nos
e'.vtáns vezette Magyar Dol-
gozók Pártja Blr.eireA«én©k és
a Na^r Imre elvtárs vezette
kormánynak ezekhez az erőfe-
szítéseihez. abb?n a m
dé?iben, hogy a harcos
munikáKJEztóiy az úi pdlitiioai
platform alapi ?in és szoros kan-
cso'atbnrj új po'itíVai vezetősé-
gével, valóra tudja váltami a
mg.sy.ar nép jogos törekvéseit.

Belgrád, 1956. október 29.
A Jugoszláv Kommunisták

Szövetsége Központi
Bízottéá^árak nevében
JO3ZIP BROZ-TITO

A Lengyel Egyesüli Munkáspárt üzenete
Magyar testvérek!
Hagyjátok abba a testvérvér

ontását! Ismerjük a i
nemzeti kormány programját:

szocia'.ilíita demokráciának, a
jólét növelésének, a munkás-
tanácsok megalakításának, a
szovjet csapatok Magyaror-
szágról való kivonásának
lenini egyenjogúsági elvek
űapjára helyezett szovjet-

magyar barátságnak a prog-
ramját.

Távol áll tőlünk, hogy be-
avatkozzunk belső ügyeitekbe.
Ugy véljük azonban, hogy ez
a program megfelel a magyar
nép, az egész béketábor érde-
keinek. Hitünk szerint ezzel a
programmal minden magyar
hazafi egyetérthet, azok i9,
Eiitik ma barikádokon vannak.
Ugy gondoljuk, hogy a magyar
nemzeti kormány programját
csak azok vethetik el, akik
Magyarországot le akarlak té-
ríteni a szocializmus útjáról.

Különösen forró felhívással
fordulunk a magyar munkás-
osztályhoz, amclmek vállaín
32 ország sorsáért va1^ fő fele-
lőrnég nyugszik, hogy védje

* a népi hatalmat és a szo-
cializmust, hosy védte mea a

dialista tábornrk szimatok-
ra is és számunkra is oly drá-
ga egységet, a minden ország
eTVí-n-őséíének és szuvereni-
tásának számunkra és számo-
tokra is közös Planelveit.

Magyar testvérek!
Ti is, mi is ugyanazon az ol-

dalon állunk — a szabadság és
a szocializmus oldalán. Hozzá-
tek szolunk: elég a vérből, elég
a pusztításból, elég a testvér-
gyilkos harcból! Legyen űrré a
béke Magyarországon, a béke
és a nép egysége, amely any-

r.yira szükséges számotokra,
h/-— megvalósíthassátok a de-
mokratizálás, a haladás és a
szocializmus széleskörű prog-
ramját, amelyet nemzeti kor-
m-átiyotok kitűzött.

Varsó, 1956. október 28.
A Lengyel Egyesült Mun-

káspárt Központi Bizottsága
nevében az üzemetet aláirta
Wladiszlaw Gomulha, a LEMP
líozpontl Bizottságának első
titkára és Jbzeí Ctyranlztexcicz,
a Poétikai Bizottság tagja, a
Len-gyed Népköztársaság Mi-
nisztertanácsának elnöke.

A Biztonsági Trnúcs ülése
Weiö Yorkból Jelenti aa MTI:

Az ENSZ-rádló a Biztonsági
Tanács vasárnapi üléséről ösa-
zeCoalaló jelentést közölt:
A Biztonsági Tanács — a

Szovjetunió tiltakozása ellené*
re — elhatározta, hogy Fran-
ciaország, Anglia és az Egye-
sült Államok együttes kívánsá-
gára megtárgyalja a magy-ar-
országi helyzetet. A tanács ti-
zenegy tagja közül kilenc a
kérdés tárgyalása mellett sza-
vazott, a Szovjetunió a kérdés
megtárgyalása ellen szavazott,
Jugoszlávia pedig tartózkodott
a szavazástól.

A három nyugati hatalom
szombaton arra kérte a Bizton-
sági Tanács elnökét, hogy a
tanács sürgős és rendkívüli
ülésre üljön össze a magyar-
országi helyzet megvitatására.
Időközben Olaszország és Ar-
gentína csatlakozott Anglia,
Franciaország és az Egyesült
Államok kívánságához. Ma-
gyarország pedig formailag til-
takozott azon indítvány ellen,
hogy a tanács megtárgyalja a
nyugati hatalmak által előter-
jesztett kérdést. Kós Péter.
Magyarország állandó ENSZ-
képvlselője, levelet intézett
Hanimarskjöldhöz, az ENSZ
főtitkárához, leszögezve, hogy
a Magyarországon történt leg-
utóbbi események kizárólag a
Magyar Népköztársaság bel-
ügyét képszik. Kós Péter fel-
hívta a figyelmet az ENSZ
alapokmány második cikke-
lyére, amely kizárja az ENSZ
beavatkozását az olyan kérdé-
sekbe, amelyek bármely or-
szág belügyét képezik, s hatá-
rozottan tiltakozik az ellen,
hogy a kérdést a t&nács meg-
térgyalja, mivel euy ilyen kér-
désetek az ENSZ állal való
mefftárgyaJása a Magyar Nép-
köztársaság szuverenitásának
súlyos megsértését jelentené,
Magyarország képviselője ké-
sőbb egy második levelet- inté-
zett a Biztonsági Tanácshoz,
amelyben azt a kívánságát fe-
jezte ki, hogy mint érdekelt fe-
let hívják meg a Biztonsági Ta-
nács üléseire mindaddig, amed-
dig a kérdés tárgyalás alatt áll,

A Biztonsági Tanács vasár-
nap este ült ussze. Sziboljev,
a Szovjetunió képviselője tilta-
kozott az ellen, hegy a tanács
lelvegye napirendjére a ma-
gyar helyzetet. Idézte az ENSZ
alapokmány második cikkelyét,
amely megtiltja, hogy az ENSZ
beleavatkozzék egy tagállam
belügyeibe, felhívta a ügyei-
met arra a tényre, hogy masa
a magyar kormány is határo-
zottan tiltakozott a kérdés tár-
gyalása ellen.

Sir Pearson Díxon, Anglia
képviselője visszautasította azt
a szovjet véleményt, hogy a
kérdés egy ország belügyét ké-
pezi és ezért nem tartozik a
Biztonsági Tanács tíé.

Jugoszlávia képviselője azt
. mondotta, hogy a kérdésnek a
! Biztonsági Tanács elé terjesz-

tése egyet jeleni a trasikus
helyzetnek politikai célokra
való kihasználásával. Hangsú-
lyozta: bízik abban, hogy a ma~
gyár kormány és a magyar nép
tne<3 fof?iít találni a megoldást
a jelenlegi nehézségekre s al-
kalmat kell adni a magyar
kormánynak és a masyar nép-
nek, hogy a bókét helyreállít-
sák. Ha a tanács napirendjére
tűzi ezt a kérdést, az csak
mén súlyosabbá tenné a hely-
zetei MtígyuTOTSzigon és az
egész világon. Ma°yarország
süt vérén jogalt figyelembe
kell venni — roonrfo'ta Jugo-
szlávia képvisalfije, majd
hozzátette: azok, akik a kér-
dés-!; most a tanács elé ter-
jesztették, a miVtban hasaló
esetekben! más álláspontot fo> Mvia temet Össze *
laitak el. Jugoszlávia terme- Tanácsot a ké-rtés további
szetesen a kérdés napirendre I megvitatása végett.

„Ausztria kész közvetítő szerepet vállalni"
i'érontás megszüntetésében.
(Ausztria kormánya — hang-
Ei!t a felhívás — kész közvetí-

tűzésa ellen szavazna, azon-
ban a jelen esetben — mint-
hogy elvileg elleneste Idegen
reapr.iok beavatkozását — Ju-
goszlávia nem fog szavazati
jogával élni,

A Biztonsági Tanács kilenc
szavazattal egy ellenében úgy
döntött, hogy a kérdést meg-
tárgyalja. Jugoszlávia tartóz-
kodott a szavazástól.

A Szovjetunió képviselője
ezután azt javasolta, hogy a
Biztonsági Tanács halassza el
a kérdés tárgyalását három-

égu nappal, hogy ezalatt
tanács összes tagja teljes tájé-
kozódást szerezzen a hely-
zetről, A tanács ezt a javasla-
tot elvetette, kilenc szavazat-
tal egy ellenében. Jugoszlávia
ismét tartózkodott a szavazás-
tól.

A Biztonsági Tanács ezután,
megkezdte a kérdés tárgyalá-
sát, A vita első szónoka Henry
Cebot Lodge, az Egyesült Al-
lamok képviselője volt. Beszé-
de elején arra Írért e a taná-
csot, tegyen lépeseket arcnak
érdekében, hogy véget érjen, a
magyarországi vércnflás.

— Jóllehet Magyarország és
a külvilág között az összeköt-
tetés megszakadt, de köztudo-
mású, hogy ott pillanatnyiig
kiterjedt, harcok folynak. Az
egész világot nagy aggodaíom
és felháborodás tölti el a ma-
gyarországi vérontás jrctiatt.
magyar nép követeli Jogait és
szabadságát, amelyet mind a;
ENSZ alapokmánya, mind £
békeszerződés kifejezetten biz-
tosított.

Sir Pearson Díxon, Anglia
képviselője hangsúlyozta; nyil-
vánvaló, hogy a tanúcs nem
maradhat téllen a Jelaalegi
helyzetben.

Franciaország képviselője-
hangsúlyozta: kétségn rfesi,
hogy a magyarországi helyzet
lúiyos.
A kubai küldött mé)y

együttérzését fejezte ki a ma-
gyar néppel Peru .képviselője
ugyancsak együttérzésének
adott kifejezést.

Dr. Kiang, a csanglcajsekista
Kína képviselője hangoztatta:
rokonszenvezik a magyar nép-
pel.

Ausztrália képviselője üdvö-
zölte a három hatalom kezde-
ményezéséi, amellyel a ma-
gyar kérdést a tanács elé hoz-
ták. A jelentések szerint
mondotta —• Magyarországon
újabban, gyorsan peregnek az
események és a Biztonsági Ta-
nácsnak egy későbbi idSpent-
ban kellene megfontoln."
hogy milyen intézkedéseket
tegyen.

Irán képviselője kijelentette:
nem szólhat hozzá részleteseb-
ben a kérdéshez, mivel kormá-
nyától még nem kapott utasí-
tást.

Belgium képviselője hanssnj-
lyozta, hogy »meg kell védeni
az elnyomott országok jogait

A Biztonsági Tanács ülésé-
nek, amely hat óra hosszat
tartott, utolsó szónoka Magyar-
ország képviselője volt. .Kije-
lentette, hogy pillanatnyilag
més r.em kapott részletes uta-
sításokat kormányától; aznn-
ban annyit mindeneseire le
akar szögezni: Magyarország
ellene van annak, hoay a Biz-
tonsá-'i Tanács e kérdést meg-

A Biztonsági Tanács -végre
elhatározta, horry síné áie ci-
ha! a-tztj a a kérdés további
megtárgyalását, vagyis nem
tűzi ki a maTyarcrszáí'i hely-
zettel foglalkozó következő
ülés Mőnontját. A tanács aznn-
ban mtísbízta az e^'íkqt, a'-í!
Franoigorsí.^'í két>vi°előie,
ho^v ha szükségesnek ta-t;a,

Válasz a Pravdának
A Pravda tudósítója beszá-

mol a magyarországi esémé-
n yelír 51, de tdnymcfiánapí t á-
sai és következtetései a való

l z e t félreismerísén alapul-
. A magyarországi esemé-

nyekből levont -következteté-
seinek lényegét összeíogjalja a
c'.kk. címe: »A népellcnes ka-
land összeomlása Magyaror-
szágon.* Az igazság az — ezt
minden becsületes, hazáját
szerető és népe jövőjéért as-
gódó ember tudja Masyaror-

dgon —, hogy nem népelle-
nes kaland tör iónt hazánliban.
hanem az űj. szabad, demo-k-
rn tikus ocrszág megteremtőre
érdekében kirobbant nemzeti,
népi mozgalom.

A népért, a nép Jogaiért s
emberibb életéért indított
harc. amelynek célkilűzéaeivel
egyetért az egész magyarsáfí.

aelemre vitte a nemzet
yét S hogy e harc annyi

vérbe, annyi fájdalmas á!do-
ba került, nem a forradal-
megmozdulasban részt vett

diákokon, irjúmunkásolion és
a hozzájuk csatlakozott töme-

kerj múlott, hanem azolcon a
»magyar« sztáliTifstákon., akik
mint az elmi'iüt év&kbcn mind-
annyiszor, ügy ezúttal sem
voltait hu;jiTiE<ndók számotvetni
az adott helyzettel. Mint egész
működésük folyamán, úgy ez-
úttal sem veitek fitiyelembs
népünk követeléseit. li.̂ Tiem a
ma-gnk szekfás korláto1^.sa-
va! és rníOracssá.gával i-gj-elíez-
tefc továbbra Is ellene szegiüiii
az Immár foiTtír-ntra bevütt
magyar közhangttla-tnaJd A
vérontáfsért, a magyar fővá-
rost ért súlyos DBsẑ -ításoVcrt
a törióTi^pin előtt 6k<* ter-
heCi a felelősség.

Ami Mai?ryTrrorszSgan tör-
tént, azt nem lehet az -angol—•
amerikai fmperlalí^fnk afma-
munkájának* számlájára írni.

Hazán<kb?in eűemi erővel rob-
bant ki a magyar níp oly so-
káig elfojtott fü^eUerisé-íi
akarata. Az az erő, meiy en-
nek a sokat szenvedett, sok
nromorúságot látott népnok

mindirí is legnagyobb ereié
vo]t, hogy nem tűri a szolga-
ságot, hogy ha kell, meg íud
halni a szabadságért. Az tör-
tónt, hogy a magyar nép fel-
kelt szabadságáért és azt köve-
teli a forradalom viharos órái-
ban megalakult nemzeti koav
márrjí'töl, hogy szánjon'síkra
Magyarons/ág füq^eUímségé-
nek kisvasáért és biztositá-
tóért

A magyar nemzeti kormány
ezt a követelést magáévá tette,
ezáltal a magyar szabadságért
folyó Icüzdeiem célját nagy-
részt elérte. A kormány ezen
az alakon kíván tárgyalásokat
folytatni a Szovjetunióval AM
jó szolg-Alalot alsar tenni a
ma'íyp.r—szcrsj&t viszony jövő
alakú] Lísánalt, aki va'óban a
szovjet és masyar nép egyet-
értésén munttÉEícdük. annak a
reális helyzetet kell közölnie
a magyarországi e^emónyek-
rőL Mi nem a szocializmust, s
a s z ó é i t u országok közötti
szeres Itapcsnfctói poJitifcáiát
utaíííjuk el, hn-nem a Rákcei-
klikk politikáját amely a
ms-ia rrei-ev egyoldalúságával
nem erősíti, hanem gyengíti,
sőt végzetesen megzavarhatja
e kapcsolatokat a Szovjetunió
és Magyarország között Mi
MagyaroTMágon társadalmi
demokráciát akaru-nlt. De iga-
zi dcmoíírácrát és szocializmust
a magyar nép létérdekeinek és
sajátos hEiaat viszonyainl;nak
alánján: Ka-pesolntamkat a szo-
cianiizmua o-rszágaival csakúgy,
mint a világ valamenn>1 más
országával a teljes egyenjoipj-
ság és függetlenség alapjára
aknrjuk helyezni.

Ezt akarjuk, mert ez felei
meg népüirík érdekeinek és
nemzeti becsületünknek. Ez
pedig nem kal-and és nem
népcílenes, hanem reális — és
eízyedül reí.Hs — nemzeti poli-
tika. Szeretmők, ha a velünk
rokonszenvezek meeértenék a
Magyarországon történtek je-
lcíhiőB-*«ét, s ebben a szellem-
ben adnának tudósítást és ér*
lev&lést a magyarországi ese»
menyekről.

New-Yorkböt jelenti a Reu-
ter: Ausztria ENSZ-itüldötte
átsdta Hamntardkjoldnek azt
a felhívást, amelyet kormánya
intézett a Szovjetunióhoz,
hogy működjék közre a kato-
nai akció és * további

tő szerepet vállalni a magyar-
országi helyzet normalizalásá-

Indiai szemé]yÍNi>gck állúsfoglnliísa
US-DelhihBl jel-entl a Reuter; J helyzetet, mint Magyai-ország

Indiai hivatalos személyiségeit belügyét és ezért r.em lenne
varlrrmp kijelentették: India \ ítelyc-a India részéről, ha be-
úgy tekinti e magya-rorsaágj 1 avatkoznék.

A Isii Tol Iie1í»r«ili íajiolc
a inagynror§zúgi eseményeidről

mőnyeltre nem Kádár J&rtce
és Nagy Irrn-e, hanem, c Jíá-
kosi-gár dáböl hatalmon ma-
radt emberek miatt került sor,
— írja többek között a Poli*
tika kommentátora,

A kormány és a pártvezető-
ség által bejelentett program
azoknak a követeléseknek ad
helyet, amelyeket Budapest
utcáin a tüntetés elején és
előtte lehetett hallani. Nagy
Imre kerraányának egyik leg«
pozitívabb döntései közé tar-
tozik tobjbek között 3;éLsÓ3tele-
nül az Is, hogy elrendelte sa
íiizslés beszüntetését és a fegy-
veres erőknek a támaszpon*
tokra VÍIIÓ visszatérését.

Ez a lépés annak az óha1)-
rak ad kifejezést, hogy minél
előbb megszűnjek a vérontás
és előkészíthessék a helyzetet
a gyökeres reíormok megváló-
sítnsára.

Mindazok a magyarok, aköc
szívül:ün viselik a szocialista
Magyarország jövőjét, a kor-
mánnyal közös elgondolás
alapján lehetővé teszik majd
az országban a teke bizitositá-
sát — ícjezi be kommentárját
a Politika.

a YÓi*oaitás végét
hír magyarázata
, fejlemcnyelcre. Mindenekelőtt
szívből kívánjuk, hogy véget
érjen a vérontás és azl szeret-
nénk látni, ha a hibák kijaví-
tásának nagy gondolata győ-
zőimet, aratna Magyarországon
és Magyarország a szocialista
demokrácia útjára lépne.*

A kÜSpolilika hircl
A A belgrádi rádió jelentése

: szerint Tito köztársasági elnök
1 hétfőn fogadta Micsunovicsot,
• Jugoszlávia moszkvai nagykö-
vetét. A megbeszélésen jelen
volt Kccsa Popoyics külügyi
államtitkár is.

A (Párizs, Reuter): Francia
kormánykörök hétfőn üdvözöl-
ték Eisenhawernek azt a javas-
latát, hogy Anglia. Franciaor-
szág és az Egyesült A amok
.•észvételével azonnal kezdje-
nek tárgyalásokat az izraeli

[mozgósítással kapcsolatban;

Belgrádból jelenít az MTI-\
A hétfői belgrádi lapok a ma- •
gyarocszági események kap- j
csan. közlik a többi között a
magyar kormány legújabb ki-"
áltványát, amelyben a kor-
mány elttélá azokat a fdíosá-
sokat, amelyek szermt a jelen- '
legí nagy népi megmozdulás

'ellenio'iTadaloííi. Kiemelik to-
vábbá a belgrádi lapok, hogy
megegyezés j&tt íétre a szovjet
csapatoknak Budapestről való
kivonásáról.

A belgrádi Politika kom-
mentárt fűz a magyarországi
eseményekhez, Nagy /mre ha-
zajias nemzeti kormánya és
programja — írja — meg-
mentheti aZ országot a véreng-
zéstSlf ha határozottan meg-
valósítja a legszélesebb nap-
tömegek küveteiéselt, amelye-
ket egyébként a program, is
fslöleU

A Politika a továbbiakban
annak a véleményének adott
kifejezést, hogy Budapestet
valószínűleg elkerülték volna
ezek a tragikus esemcmyek, ha
idejében figyelmet szentelnek
a magyar nép óhajának és kö-
veteléseinek, A tragikus ese-

Szirbő! kívánjuk
A lengyel eajtó

Varsából jelenti a PAP: A
hétfői lengyel sajtó összefog-
lalókat közöl a magyarországi
helyzetről és első oldalon is-
merteti a LEMP Központi Ei-
zottságának a magyar néphez
intézett felhívását.

A lapok budapesti külön-
tudósítói közlik Nagy Imre
rádióbeszédét, amelyben érté-
ltelte a széles népi mozgalmat,

A Glos Prccy "-Magyar tra-
gédiáé című cilíkéten a liSbbi
között így1 ír: ».A lengyelek
szívből jövő reagálása abban
nyilvánul meg, hogy a leg-
messzebbmenő segítséget
nyújtják magyar testvéreik-
nek. Varsó laxosaí saját vérü-
ket adják, hogy ezzel is segít-
sék Budapest lakosságát.
Gyógyszereket és kötszereket
küldünk és ez a mi anyagi se-
gítségünk. De nemcsalt ezzel
válaszolunk a magyarországi
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A Fővárosi Tanács Vésre-
• jtó Bizottságának elnöksége

: z osztályok vezetőivel együtt
..apók óta állandó permanen-
ciát tart. Percenként futnak ba
a jelentések a helyzet alaku-
lásáról, a felmért károkról és
ugyanilyen gyorsasággal to-
vábbítják az intézkedéseket,
amelyek a meggyötört Buda-
pest életének normalizálását,
a lakosság ellátásának biztosí-
tását célozzák. Pongrácz Kál-
mán, a Végrehajtó Bizottság
elnöke hétfőn délben részlete-
sen tájékoztatta a s?jtó képvi-
selőit ezekről az iniézkedések-
ről. Nyilatkozatában kicsen-
dült az az együttárző gondos-
kodás, amellyel a sütőipari
munkások és a vidéki parasz-
tok síelnek a budapesti lakos-
ság élelmiszerrel való ellátá-
sára. Annyi élelmiszer érkezik
vidékről, h&sy a pályaudvaro-
kon elegendő munkaerő hiá-
nyában gondot okoz a \ragonok
kirakása.

Zsír, hús, liszt, kenyér,
burgonya

— A közellátási apparátus
felkészültsége olyan arányú —
mondotta Pongrácz Kálmán
—, hogy az eüáiás folyamatos-
sága és mennyisége szempont-
jából semmiféle aggodalomra
nvnes ok.

A budapesti raktárakban
többek között 210 vágón zsír,
150 vágón hűtőházi és 25 vá-
gón friss hús, 50 vágón étolaj,
150 vagon konzerv, 21 vágón
baromfi, 13 millió darab tojás,
200 vágón rizs, 25 napra ele-
gendő liszt és gabona 40 vagon,
1600 vágón burgonya van. Ál-
landóan érkeznek friss szállít-
mányok. A budapesti pálya-
udvarokon jelenleg több mint
300 vagon gyümölcs és zöldség
vár kirakodásra. Többszáz vá-
gón gyümölcs, van útban az
egésr. ország területéről Buda-
pest felé.

Kenyér annyi van, hogy már
el sem fogy az üzletekben.
Hétfőn már zsemlyét és kiflit
is süiőtte'k a pékek, akiknek
önfeláldozó, hősies munkáját
külön ki kell emelni. Sok sütfí-
nfiunkás már negyedik napja
éjjel-nappal pihenés nélkül
dolgozik, hogy a kenyérellátás-
ban fennakadás r.e • legyen/

Hétfőn több mint 300 teher-
autó száDította az üzletekbe az
élelmiszereket: mintegy 270 000
liter tejet, 6 vágón rizst, 15 vá-
gón baromfit, 20 va^ón zsírt,
ugyanannyi húst. 50 vagon
burgonyát, 20 vágón lisztet. A
honvédség is sok szállítójár-
művel segédkezik az élelmisze-
rek szétosztásában. Vidékről
sok teherautó hozott kenyeret
Budapestre, egyes járművek
kétszer is fordultak.

Gondoskodnak
ablaküvegről

A Fővárosi Tanács Végre-
hajtóbizottsága felhívta a ház-
kézelőket, azonnal foglalják el
munkahelyüket, írják össze az
épületkárukat, elsősorban a la-
kások ablaküvegeiben keletke-
zett károkat,

A Lakásgazdálkodási Igaz-
gatóság az üzemi munkás-
tanácsokat is felkéri, jelentsék
be a raktáron lévő, vagy bár-
hol feltalálható ablaküvegeket
és felhívta az üvegesszakmun-
kásokat, üvegező kisiparosokat,
jelentkezzenek a legközelebbi
házkezelöségen az üvegezési
munkák minél gyorsabb elvég-
zésére. Arra törekednek, hogy
legalább szimpla be-üvegezést
biztosítsanak azokban a laké-
sokban, ahol az ablakok betör-
tek. Mivel a hazai készletek
előreláthatóan nem fedezik: a
szükségletet, intézkednek kül-
földi síküveg haladéktalan be-
hozatalára;

Fa és szén
Á dohányüzleteket nagy-

mennyiségű árúval látják el.
A pesti dohány üzleteli a Kini-
zsi utcai raktárból, a budaiak
pedig a lágymányosi Dohány-
gyárból közvetlenül is kiegé-
szíthetik készletüket.

Gondoskodás történt a lakos-
ság tüzelöszükséíJletének kielé-
gítéséről is. Jelenleg mintegy
2000 vágón szén és 2000 vágón
fa van felhalmozva a TÜKER
telepein. Hétfőn délelőtt meg-
kezdték a tüzelőanyag kiszállí-
tását a TÜKER-pincékbe, ahol
már mintegy 400 vágón tüzelő-
ezer áll a lakosság rendelke-
zésére.

A körházak
VÜkol János dr., a Fővárosi

Panács egészségügyi osztályá-

nali vezetője elmondotta, hogy
a kórházaik kellően el vannak
látva gyógyszerrel, élelmiszer-
rel, fűtőanyaggal. Több mint
3500 sebesültet ápolnak a kór-
házakban. Azok az orvosok és
ápolók, akik a harcok idején
nem tudtak eljutni alkalmaz-
tatási helyükre, a lakásukhoz
legközelebb eső kórházban
je'en'.késtek munkára és éjt
nappallá téve fáradoznak a
sebesültek ellátásán.

Repülőgépen nagymennyisé-
gű vér érkezett eddig Svájc-
ból, Lengyelországból, Auszt-

Az egészségügyi intézmények
is megszenvedték az utcai har-
cokat. A Bókay János Gyer-
mekklinika egyik 140 ágyas
pavillonja leégett. Az Üllői úü
I. számú sebészeti klinika mű-
tőjét és több termét szétlőtték.
Károkat szenvedett a II. Se-
bészet is és a II. Gyermekkli-
nika. A betegeknek azonban
egyik helyen sem esett baja,
iőe}sben biztonságba helyezték
őket.

Jár a földalatti
és a fogaskerekű

Budapest közlekedése telje-
sen megbénult. A villamos út-
vonalakon és a trollibuszvona-
lak mentén a legtöbb helyen a
földön hevernek a felső vezeté-
kek. Több felfordított villa-
moskocsi torlaszolja el a Nagy-
körutat, nyolc villamos a Rá-
kóczi úton áll belőve, hét
autóbuszt lőttek ronccsá az ut-
cai harcok során. A közlekedés
dolgozói már hozzákezdtek az
akadályok elhárításához, a ká-
rok helyreállításához. A fogas-
kerekű vasúion és a földalat-
tin hétfőn meg'mdult a forga-
lom. Egyes \külső vonalakon,
ahol a károk, a hibák nem na-
gyok, 2—3 napon belül megin-
dulhat a közlekedés, A Nagy-
körúton, a Rákóczi úton, a
pesti Dunaparton és a trolli-
busz vonalakon azonban előre-
láthatólag legalább egy hétig
tart. amíg a forgalmat újból
helyreállíthatják. Csökkent
mértékben megindul a taxi-
forgalom is. A Móricz Zsig-
mond körtéren, a Széna téren

telekből barikádokat emeltek,
az út lesiet is sürgősen helyre
keS állítani.

Kinyitják a vendéglőket
Hétfőn még csak az élelmi-

szerüzletek 70 százaléka nyi-
tott ki és néhány étteremben
működött a konyha. Kedden
azonban már kinyitnak a ház-
tartási boltok, az iparcikkeket
árusító üzletek és mind na-
gyobb mértékben bekapcsoló-
dik az újra meginduló életbe a
vendéglátóipar, Kinyitnak az

éttermek, kis vendéglők, cuk-
rászdáik.

Víz, gáz, villany
A nagy közüzemek szolgál-

tatása teljesen zavartalan, A
víz, gáz és elektromos mű-uek
dolgozói helyiálla-nak munka-
helyeiken, úgyhogy sehol egy
percre sem szakadt meg a kor-
látlan vízszolgái tat ás, világítás,
a gázellátás.

A gyermekotthonokban több
mint 4000 gyermek ellátásáról
gondoskodnak, akik szintén
semmiben sem szenvednek
hiányt. Az azonban még bi-
zonytalan, hGgy mikor kezdőd-
het meg a tanítás az iskolák-
ban.

Hétfőn délelőtt megalakult a
Városházán a Budapesti Ideig-
lenes Nemzeti Bizottság,
amelynek működése felé a !*•
kosság bizalommal fordul. A
kerületekben is megalakították
a kerületi ideiglenes nemzeti
bizottságokat.

Napirenden
a „sztálintalanítás"

A Fővárosi Tanács napirend-
re tűzte a Sztálin híd, a Sztá-
lin tér és a Sztálin út nevének
megváltoztatását. Visszaállítják
a régi bástyakapus, oroszlános
fővárosi címer használatát is.
Helyesléssel találkozik az a ja-
vaslat is, hogy a városi köz-
igazgatás vezetőit a tanácsi el-
nök elnevezés helyett ismét a
polgármester cím illesse meg.

Megkezdték
a postai kézbesítést

A postahivatalok — két-há-
rom kivételével — a harcok
egész tartama alatt szolgálatot
teljesítettek. A nyugdíjak és a
békekölcsön nyeremények egy
részét már kifizették. Hétfő
reggel a kézbesítők is meg-
kezdték rmmkáj<ukat. A leve-
leket, táviratokat és pénzkül-
deményeket házhoz viszik. A
csomagküldeményeket a cím-
zettekhez legközelebb eső
postahivatalokba szállítják és
a kézbesítők a szállítóleveleket
eljuttatják a címzettekhez.

Javítják a telefonokat
A budapesti telefonolt; nagy

része az elmúlt napokban nem
működött. Csak a közületi leg-
fontosabb áülomásoíi voltak
bekapcsolva. A telefonállomá-
sok visszakapcsolásét hétfőn
délelőtt megkezdték és a mun-
kát néhány óra alatt be is fe-
jezték. A telefonihálózat álla-
potáról és a károk nagyságá-
ról jelenleg nincs pontos kép,
de az illetékes szervek hozzá-
kezdtek a károk felméréséhez
és aura törekszenek, hogy mi-
előbb kijavítsák a sérüléseket.

Gárdonyi JenÖ

Külföldi vöröskeresztes segély

Svájci, angol, lengyel, holland, német
gyógyszer és élelmiszer érkezett

A hétfőre virradó éjsizafca a
ferihegyi repülőtérre megérke-
zett a MALÉV két repülőgépe
Bécsiből, s magával hozta a
Nemzetközi Vöröskeresztinek
Magyarország részére küldött
és Bécsig eljuttatott szállítmá-
nyait. A szállítmányban főleg
gyógyszer, kötszer, továbbá
élelmiszer, tejpor, konzerv s-tb.
'3.D.. A küldeményt a Vörös-

kereszt még a reggeli órákban
elszállította a repülőtérről.

*
A budapesti angol követ ok-

tóber 29-én reggel 9 óra 15
perckor felhívta telefonon a
Külügyminisztériumot és kö-
zülte, hogy az angol kormány
25.000 font értékű segélyt kí-
ván juttatni a Magyar Vörös-
keresztnek a magyar nép meg-
segítésére. Kérte, közöljék,
milyen repülőgépen, mikor és

lilyen repülőtérre küldhetik a
segélyt? A minisztérium tu-
datta az angol követtel a se-
gély szállításának módozatait
és a segélyért a magyar kor-
mány levélben köszönetet
mondott.

*
A német Vöröskereszt moto-

rizált segélyszállítmánya hét-
főn reggel elhagyta Münchent

;s irányában, ahonnan to-
vábbítják Magyarországra a
harcok sebesültjeinek megse-
jtésére. A szállítmányhoz tar-

tozik 8 teherkocsi pótkocsival,

egy konyhaíkocsi, l műhely-
kocsi, 3 mentökocsi és 3 kis
autóbusz, 1 orvos, 10 ápoltí-
növér és 30 egészségügyi al-
kalmazott és technikus kíséri
a szállítmányt. A kocsik egy
komplett sebészkónházat, ' 4
nagy sátrat, 7 tomma élelmi-
szert, sok gyógyszert,' köt-
szert és vérplazmát szállíta-
nak:

*
Hétfőin regigel egy svájci re-

pülőgép 4000 kilogramm vér-
konzerv rakománnyal, a hoü-
land kormény adományával a
bécsi repülőtérre érkezett,
majd a délelőtt folyamán to-
vábbindult Budapest-Ferihegy
felé. A küldeményt a Nem-
zetközi Vöröskereszt Bizott-
ság képviselője kísérte.

*

A Magyar Vöröskereszt ál-
lal kiadott felhívást követő
három nap alatt több mint 650
varsói lakos ajánlott fel vért.
Valamennyi vajdasági véradó-
állomás válaszolt a Magyar
Vöröskereszt felhívására. A
budapesti harcok áldozatainak
számára ezideig három gyógy-
szerszállítmányt indítottak út-
nak Varsóból, összesen 2800
kilogramm súlyban. Hétfőn to-
vábbi két repülőgép hagyta el
Varsót vérplazmával, orvos-
sággal és ruhaneművel meg-

k

Ö T N A P
Kedd éjszaka. Éjfél már el-

múlt, Nagykőrösről Jövök, s
Cegléd után a sűrűn gomolygó
ködben (hatalmas páncélos
bukkan fel előttem. Aztán még
egy. Tíz, megszámlálhatatlan.
Lámpák nélkül tartanak Bu-
dapest felé, amelynek utcáin
most döl el a magyar nép füg-

Tejszinű köd. Reggel hat
órakor,

A lőrinci úton átfutó vasúti
•ágányon teherkocsik zárják

el az utat a város felé. Az út
izélén szovjet páncélos. Körös-

körül százaikra menő tömeg.
— Mi van Pesten? — kérde-

zem.
— Harc! — mondja kemé-
s-en a fiatalember.
Kocsi közeledik tépett ma-

gyar zászlóval. Magyar katona
vezeti. Fegyvert hoztak egy
közeli laktanyából.

— Ki akar fegyvert?
Nyúlali utána. Elindulunk

vagy húszan és a temetőt sze-
gélyező árokban tüzelőállást

•glalunk el.
Mellettem egy szabó fekszik,

nagykörúti szövetkezetben dol-
gozik. Másik szomszédom egy
villamosvezető. OdaQiúzódik
hozzánk egy üllői parasztem-
ber. Kocsin jött volna Pestre
reggel, árut hozott a piacra, A
kocsit visszaküldte a fiával ő
közénk állt.

*
Szerda délelőtt tíz órakor

hirtelen eldördültek a fegyve-
rek. A levegőbe lőttünk, örö-
münkben. Egy röpcédula. járt
kézről kézre: Nagy Imre a Mi-
nisztertanács elnöke!

Elsőnek a parasztember adta
át másnak a fegyvert. Azt
mondja, ő siet haza, hogy meg-
vigye a hírt.

— Ennél nagyobb örömet
nem vihetek a faluba. Szaba-
dok vagyunk végre.

Tűnődöm egy ideig, aztán
tétovázva én is felállók. A sza-
bó, Jakab nevezetű, meglhiv,
menjek hozzájuk.

*
Együtt ülünk este, beszélge-

tünk. A sok szenvedésről, az
elnyomásról, ami eddig volt.
Hallgatjuk közben a rádiót.
Olyan a ihangja, hogy felforr
az ember vére. Lefasisztázza a
szabadságharcosokat.

Aztán szóbakerül, ki toívta a
szovjet csapatokat? * A rádió
közlése szerint Nagy Itmre. Ezt
senki sem, hiszi. Hiszen akkor
még Nagy Imre nem is volt a
Minisztertanács elnöike, amikor
a szovjet páncélosok megin-
dultak Budapest felé.

— Ezt tisztázni kell. Az or-
szág népe tudni akarja az
igazságot (Ma már tudja a
nép: Hegedűs András volt az,
aki Pest ellem a szovjet csapa-
tokat mozgósította, Nagy Iinre
tudta nélkUL)

*
Csütörtökön reggel megke-

rüljük a temetőt, a Zalka
Máté tér felé robogunk. A Jó-
zsef körút sarkán lőnek:

Visszafordulunk. -Többször
igazoltatnak, berliniünket. Áfc-
vizsgaljáik a kocsit, fegyvert
keresnek. A Bajza utca kör-
nyékét szovjet páncélosok őr-
zik. A Szív utcában, két fiatal
kenyeret oszt. A Madádh té-
ren leszakadt villanyvezeték,
összelőtt házak. Két üzlethelyi-
ség kiégett, az Ady^mozi ösz-
szelöve. Az Astoria előtt éljert-
ző tömeg. *

Páncélosdk altoiak az útke-
reszteződésnél, nyitott torony-
nyal, magyar zászlókkal az
ágyúk csövén. Most olvassák
fel az ifjúság újabb négy pont-
ját. Az egyik ezek közül: Gerö
Ernő eltávolítása, a másik: ál-
talános amnesztia. Az utca
népe helyeali, éljenez. tapsol.
A zászlóerdő fölött az égö
Nemzeti Múzeum füstje ka-
nyarog.

*
Hirtelen vágyat érzek, hogy

hazamenjek. Most döbbenek
csak ró: talán a család is ve-
szélyben volt. A kapuban vár-
nak. De fel sem tudok menni,
közrefognak az utcabéliek. A
négy pontról kellene írni az
újságban. És áriról, hogy ezek
a »bamdlták-, -bandák-, *ide-
gen ügynökök*, »fosztogatók*,
a >*söpredék« nem más, mint a

igyar nép. Ezek hősök. -Ma-
gyarok. Istenem, milyen csodá-
latosan jó és felemelő érzés
•zekben, a pillanatokban: ma-

gyarnak lenni 1
Indulunk a pincébe, a zász-

lóért. Mire kitesszük az egész
utca zászlódíszbe öltözik; Pi-
roE-fefoér-Zöld színek lengenek.

*
Az ablakból látom:

nek az utcán az emberek. Le-
rohanok. Ml történt? Eltávolí-
tották Gerőt! Végre! Mintha
lidércnyomás alól szabadulna
a város, az egész ország, a ma-
gyar nemzet. De az örcm csak
percekig tart, Mi van klikkjé-
vel? — kérdezik az emberek.

— Valószínű — mondja va-
laki mellettem —, hogy m:st
már Farkas Mihály tárgyalása
is nyilvános lesz. Ez majd
fényt derít a sötét múltra.

*
Soha még ennyi Petőfi-ver-

set nem hallottam. Szavalják a
gyermekek, aprók, selypítök:
Talpra magyarl Az én fiain
puskáért Timáinkodik. (Hávom
éves sincs.) Könnyes szemmel
hallgatom. Megkérdi, miért
tűzték ki a gyászlobogöt? El-
mondom, azokat gyászoljuk,
aikik érette is meghaltak. Akik
szebb, szabadabb, félelemmen-
tes életet harcoltak ki szá-
mára vérükkel. Talán megérti.
Nagyon komoly. Eddig viháai-
coltunk és játszottunk minidig.
Most mintha hirtelen Ő is fel-
nőtt lenne. Meleg a kis keze,
erősen szorítja a tenyerem.

*
Általános amnesztiát hirdet-

nek.
Este tíz óra. Csend. Egy pil-

lanatig. Aztán újabb lövések,
folyik a harc tovább. Behu-
nyom a szemem. A fiam már -
alszik. Az ágya mellé ülök. Fáj
a szívem értük. Diákok, mun-
kások, öregek, fiatalok, ma-
gyar nép. A színe, java. É-n
iiolnap is amnesztiát adok nek-
tek. Mindörökre!

*
Vasárnap bágyadt napfény

viaskodott a köddel.
Aztán mintha eloszlott vol-

na a köd. Nagy Imre beszélt •
A nép kívánságát, óhaját, vá- •
gyát fejezte ki: kivonulnak « -
szovjet csapatok, tűzszünet, .
megszűnik az ÁVH és senkitV
sem vonnak felelősségre. (Bárí
már szerdán liallotta volna a i
nemzet ezt a hangot.)

*
Hétfő. Zuhog az eső. O, mi-

lyenek az utcáid, Budapest! Tö-
rött ablaküvegek, véráztatta
aszfalt, tátongó sebek a háza-
kon és a szívekben, piszok, sze-
mét, üvegtörmelék az utcákon:
Leszakadva lógnak a villamos-
vezetékek, a villamosok néhol
felborítva.

Ilyen a hétfő délelőtt. Nyir-
kos, ködös, de mégis örfrmnap
ez a mai. Hajnala ergy új élet-
nek.

Ülés Sándor

Teljes tanulási szabadságot!
Az Eötvös Loránd

vezetőségének és tanári
Az Eötvös Loránd Tudo-

mányegyetem rektora, dékán-
jai és tanárai kezdettől fogva
egyetértettek az egyetemi ifjú-
ság követeléseivel, az ifjúság
nemzeti, demokratikus, forra-
dalmi kezdeményezéseit ma-
gukévá tették és mozgalmuk-
ban minden erejükkel részt
vettek. A forradalmat meg-
nyitó tüntetés és felvonulás
előkészítésében segítséget
nyújtottak az ifjúságnak, s a
tüntetésben az egyetem veze-
tői és tanárai nagyszámban
voltak jelen. Az egyetem ta-
nári karának hősi halottja, 1-
Tóth Zoltán, a történettudo-
mányi kar dékánja, aki annak
a küldöttségnek tagjaként halt
meg, amely ax ifjúság követe-
léseit a forradalom. •másrni'p}án
a KV tudtára- adta és köve-
tette a bűvös vezet6-k leváltá-
sát és a szovjet csapatok kivo-
nását. Most, a forradalom győ-
zelmekor, elengedhetetlennek
tartjuk, hogy kinyilvánítsuk
azokat a követeléseket, ame-
lyeknek teljesítése szükséges
ahhoz, hogy az egyetem hős
ifjúságához méltó legyen és az
egyetem tudományos munkája
a nemzetközi tudomány szín-
vonalára emelkedjék. Az egye-
tem tanárai a forradalom első
napjától kezdve egyetértettek,
és egyetértenek azokkal a cél-
kitűzésekkel, amelyeket a füg-
getlen magyar nemzeti kor-
mány október 28-i nyilatkoza-
ta Üs magában foglalt, s min-
den erejükkel azon lesznek,
hogy ezek a célkitűzések kö-
vetkezetesen megvalósuljana'k.
Ennek érdekében az alábbi ha-
tározatot hoztuk:

1. Az egyetem kapui nyílja-
nak meg mindazok előtt, akik
az egyetemi tanulmányokra
megfelelő előképzettséggel
rendelikemek és tanulni akar-
nak.

2. Követeljük a tanítás sza-
badságát, vagyis, hogy minden
oktató demokratikus meggyő-
ződésének megfelelően szaba-
don fejthesse ki szóban és írás-
ban tudományos álláspontját.

3. Követeljük a teljes ta-
nulási szabadságot, vagyis,
hogy minden egyetemi hall-
gató a képesítési vizsgarend
kereted között szabadon hall-
gatha:-a azt az előadást, ame-
lyet haillgatni kíván. Ennek
feltételeit biztosítani kell, töb-
bek között párhuzamos tan-
székek felállításával is.

4. Követeljük az egyetemi
autonómia megteremtését,
vagyis antnak biztosítását, hogy
a tudományos és oktatási kér-
désekben, valamint az egyete-
mi állások betöltésében az
egyetem döntsön. Az egyetemi
és kari tanácsok teljes, önálló
Jogkörét vissza kell állítani,
biztosítani kell ezekben a tes-
tületekben az ifjúság valódi
képviseletét:

5. Helyre kell állítani az
egvetemi tanárok elmozditha-
tatlanságát és áthelyezhetet-
lenségét. Az igazságtalanul el-
távolított professzorokat hala-
déktalanul vissza kell helyezni
állásukba.-

6; A tudomá-nyos fokozatok

Tudományegyetem
karának nyilatkozata
adományozása az egyetemek
kizárólagos joga legyem. Meg
kell szüntetni a tudományos
minősítő bizottságot, amely-
nek működése éles ellentétben
állott a tudományos közvéle-
ménnyel és a tudomány kö-
vetelményeivel. A tanszabad-
ság érdekében a megszüntetett
magántanári intézményt vissza
kell állítani.

7. Az egyetemek anyagi el-
látottsága az elmúlt évek tudo-
mányellenes politikája követ-
keztében tarthatatlanul rossz
volt. Elsorvadtaik könyvtáraink,
elmaradtak a kor színvonalá-
tól laboratóriumaink, mester-
ségesem visszafejlesztettek
e^yes tudományszakokat, el-
szakítottak külföldi, kapcsola-
tainkat. Veget kell vetni en-
nek a káros tudomány-politi-
kának.

G. A jelenleg érvényben levő
ösztöndíj-rendszert felül kell
vizsgálni es az Ösztöndíjak
odaítélésénél elsősorban a ta-
nulmányi eredményt és a rá-
termettséget kell alapul venni.

9. Az egyetem tanárai sza-
bad ifjúsági szervezet megala-
kítását tartják szükségesnek:

10. Gyökeresen és sürgősen
meg kell javítani egyetemi if-
júságunk jelenlegi nyomorúsá-
gos elhelyezését és ellátását.

11. Bizalmatlanságunkat fe-
jezzük ki 3. magyar oktatásügy
jelenlegi vezetőjével, Kónya
Alberttel és a felső oktatás
ügyével foglalkozó miniszter-
helyettessel, Sötér Istvánnal
szemben.

Üdvözöljük a felfegyverzett
egyetemi ifjúságot, az októberi
napok hőseit, s bennük látjuk
a nemzeti demokratikus forra-
dalom célkitűzéseinek, nem-
zeti függetlenségünknek egyik
legfontosabb biztositékát.

Budapest, 1956. október 29;
Az Eötvös Loránd Tudo-

mányegyetem részéről:
Világhy Miklós rektor, Szé-

kely György rektor-helyettes,
MÖdlinger Gusztáv, Fuchs
László és Kardos Tibor déká-
nok, Hermán József és Varga
János dékán-helyettesek, vala-

lint az egyetem jelenlevő ta-
nárai és előadói: Kniezsa Ist-
ván, Faludi Béla, Lutter Tibor,
Szálai Sándor, Beér János, Né-
vai László tanszékvezető egye-
temi tanárok, Perényi József,
Szamosi Géza, Faragó László,
Mérei Ferenc, Ravasz János,
Kosáry Domokos, Telegdi Zsig*
mond, Herczeg Gyula egyete-
mi tanárok, docensek és elő-
adók.

A vidék; egyetemek részie-
rői jelen voltak és egyetérté-
süket fejezték ki: Kovács Ist-
ván és Szarnel Lajos tanszék-
vezető egyetemi tanárok, a
szegedi, illetve pécsi állam- és
jogtudományi kar részéről;

Bár a rendkívüli körülmé-
nyek következtében az egye-
tem oktatóinak csak egy része
lehetett jelen a nyilatkozat
megfogalmazásánál és aláíró- -
sánál, biztosak vagyunk benne,
hogy azzal a fővárosi és vidéki
egyetemek minden hazafias,
demokratikus érzésű oktatója
egyetértj
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Imre fáüirtilyilatkorata:

A. harcok közepette megszületett
a demokratikus nemzeti egység

MaS¥árbfl>zá« aepe! I hogy" azokat Beiktassa áz i i -
Ai eliflúil héten tragikus tamigazgátásba. A IÍÓTIMWU dAz diriül. « •

gyorsaság ü&i peregtek ÍJ véres
események. AÉ elmúlt ÉVtííed
szörnyű hlblLriak és bűneinél*

1 végzetes következményei tárul-1

nak elénk szckbáil a fájdalmas
eseményekben, amelyeknek
Bzemtanúi és részvevői va-

.ntt SzéreSztfendÖS történél-

további vérontés megszűnte-
ién éS a Bittés tilboniakbifis
'bizwsfids* ffáífcsbsit Í I « « -
deüe áz álíllítífiös tizbíitídii íűs-
szünetel, utasította a fegyveres
erőket, hogy i s ik akin* tüzél-
jenek, ha MíijáMadjájt 6ket,
Ugyottakkdf físlrjvja fnlhdazb-

k f t ftok hínüflk "hjrárt & sói* netti füká^ kat, akik fegyvert lógtak, hogy
HOdbtt riüünket es heStizétUil-
ket sajté csácisolibahi ae ilyen
ffiegfáíkodtaíást hatónk talán
fneg sohaseírt élt meg. A feof-
mnt) etiiíH S O K M 4 iréieie.._..„ étitűti „
ítélj ttmSlyek tteffnt
Um hatetma .—,.—._
ÉíféftföH'aáttEöfn tJőínfl. Kétség-
telen, hsey ügy ahbáy" mindm

' nagy B6pFtleSfflö2dUiaákül* tör-
1 tenni szokott, az elmúlt rtápo5

kat is íelhafjánált&k kártékony
. elemek közönséges bűncselek-

mények elkövetésére. Tény ka
itt Hogy fl reafceiőé) ellenfórra j

daltni elemek is bekapBéöltM-
taS és igyeltezteK At éBéffléhye-
ket felhasználni & dépl tternöft-
f&tíiíUö rerid&aér megfclöritéaére;
Öé éz ts Vitftth&taöttHj hogy
ételtbeil a megffidédUlásttkban
tíétfll erővel bontaköátiH ki égy ,
hagy, egész hgpünket átfogö
és eggyéförröéetó nieKU*U Üé-
mttkt-atikUá mozgalom. Eá A
WioígQEoirl célul tű&té kU fiöB^
fefáfóíffsrt hefhiéíi /(löÖBÍÍBHáö-
naJtfcet, öndífö*a{;tí«rtat és Kü*

íaiStt tdf«fcí(tím.ií öttiedÖSdBft po^
IHiJcüt etétfittfe ÖefHBfcKtfiemít-
siti mert eíítfc ee (ehet tt Sáoettt-
tiatrttw tttap/a fittödttkbíirt.
fel A nagy megmobdülaBt aa

elmúlt, történelmi korszak aü-̂
lyt* bánel robbantották ki. A
helyietet még Súlyosabbá tettfe,
he£y a vezéW& fesiiile a leá-
Ut8bbl Időkig nem searita rá
magát arra, hogy végleg fcíakft-
BOlt rég! ÜOnÖB politikájával.
főleg ez vezetett tt tragikus
teötvetharcra, olf&t\ toüí haeafi
tjueítul&sai'a mindkét DiöaiDhi

fí hatcok köccpettte mfegseü-
letett a dérhoJti-aHltuií nem-
Bétl egység, iüggfetlbnéég éá

koímánya, amel^

kat, akik.fegyvert fogto, hogy
tartózkodjanak' mffidtal harci
cselekhiétlytOl és fegyverüket
haladéktalanul szolgáltassak
be.

A rend Védelmére; 6S a köz'
biztonság" helyreállítására h >
ladéktalahUl megalakul áz fii
karhatalom, a honvédség és a
tófidáfség alakulataiból, vala-
mint á munkások és áz líjii-

f l í t t t a a i l
mint á munkások és áz líjii
.ág felíegpetzett osztagaiból.

A fflagyaf kófnláfly frtegalla-
bOöott a szovjet k f h h t t V l

letlt

bOöo j ,
hogy a szovjet csapatok aiofi-
tlál megkezdik kivonulásukat
Budapestről, s fiz új karhata-
lom nMialakdiaBSval esyide-

elhaíyjik it Város ietfl-
A magyaf korttiany tár-

BJ'alásoliat kezderdetiyeí á Ma;
gyár ríepköztársaság és a
SzbvjStUnlB Ii6í8tti kaücsolá^
totíföl, többek között a Ma-
gyarországon álldmásdÉO BÉDv-
]et nadewk vissíavanasáfsU a
thogyat—szovjet Barátság s í a -
lefceben, ii szocialista orsissbit
kézQítl eSyenJogűsáí És a fletfi-
zetl itíggetlehssgg öíabjaH. A
rétó hEIjyfíHÍUflIili méh

á
WÍÓftk, s

iailttenáíBráíiet i í ír-
ai diiiMnlieöeinii hft-

í

feMMnefí ftemmi/dle Mnfá-
i«a nem e*/Hat amiait, hbgu

a fegyveres hüftokban részt
vett. A k0Pttí&ntí jMMituttft íer*
,.,._ 'd* WMtttfpj/dlí* ele. ftOöl/
dz orSeda efmerá .ífrtöt d Kon-

Ufft-öHíief tényei*) 8 h69V *»•*'»
HÍJ IS-SÍ Wfrt̂ í rtemíeíl Un-

' Magyöf^frsáj népei
A kesetöieg éa a Haeo eret-

bar- az ember h-ajlam&s.arrs,
hogy az elmúlt lS egetenaonelt
c a ő a BÖt&t oldalait tállH, 06
ne eng&djilfe tttíütdfflAUtUBkat
elhomSlyöfiitan!. fenaíek
Hénkét 'e^tefidéfiek vaftfi&t
töirtenélrrti jelentöségO, rtSW'
daíidö, feltöftiíheteÜfen fertőmé'
nyei, álhélyelttít ti, toSgyw

Aljas rágaSom,
A ti«z»Uoti fconflÁiiy iránt liiaátűi, nmiltor a rtíitid már ré-

fct Wí&löJll tttetetlBÖdéíré- gcn hemotiflta, hö^y dz akkori
gátlására ké^siut &í A Mt, kDt-manj' — moniljuk ki nyO-

amelye, egyen huifíHJi nnil-i- lan: Hegedűs AAQtás — k«r«-
* ' SUgatöltah Mágraf* söre avalkoítaft be ti i*ovjct
„.„ KH A fftgAloiti nem hattkacsik & mttgyar fiatalság
mink a«, Iia^y a sievjfet hapcába, Hegedűs András tehát
- - - - - > l á t ó mvta be és

a tilri Aljas t

p
» Mvaruslitv,

M
l l ÁÁltltt

l k

i oerö Ertis: Kml6ke«*önk
efre, ne telööjük azt, amit ma-

n«y«leinffiel S , R ' "
nyesel, maguk ii v l a ö g Q a

kílnnyen megcáfol Hat JSÍti A ewi»Sn
Központi Vezetőség mSS fieirt melyé*,
(teste meg hatafoíaWi Nagy tünket i

rágitmfti, amely úem
l minisítérelnök i«6-
lloticni esé:« ii| élft-

munitásclk, sa»sii
sésieit, á MaStar
PártjáflaU veeefiiéirei Kefflény
és áldo»átos mUBkátekkal h|z*
tatoll létre. MeiUJhoíS nit»
köztársasagunk" sááffiít flfra őz
erőre is Stlfelaláaialfa, affle'
íyet ti aa allíetö triüflkáöán

tátttolí és affiély n&-
allíetö triüflkáöán

tatolí és affiély n&
öSiének tóttsta, s ai diiiMnlieöei

tásdffot meesitíttíBÍJÍfíí,
zát

Ibiz

i Magyar Éttelmhég
Forradalmi Bfooiteágának felhívása

«» or&aág lakomtágáhom
gatv6s Li>-, Majror bitté a háláld*,

reteB kBi-! teli líjásailneiU állt n
iiláklt ! ítíS é

llizoHsáda. A blioUsaé magába
lOtíiHl V l l h P l l l l frtSJfflls,'-

i

linntl i'iitiielíljtn liitirliskilll a | haikcrrsiink. a romlíftí" fs s
Máírür Erléliii|SBí Iforriulalllil munkástanicsoli í a falrah
— • - - •• = -»• i n é p e , Együttvéve elég erünk

van ahhoz, Üógy megteremt-
sük tüfMlieri ét WáxA it'
mökratikus eletünket. Elért
a Budatíestl Érteítnlség Forra-
dalmi Éijnlímií.-l arra Mr
minden hős felkelőt, rMüiden

lOitlíiHl r f
Si BícpH'tettt, IrSkai,

l t l d k t e#t-«tclnls-
M f c l

S B c p
Slílltt, lUdOSOk
•ilknt eej-ahlill. A Mfcmilít
mei}41iliull'«i tttau az aldtibl
lelhfvással fordlll á tákdSsájt-
hoz:

OMft
POLGÁBTAKSAKI

A Inairj-af bén llősl solbml-
aá^hárcá klvívtA első työzel-
MC-t, M.Iit a ntdiöUől "Úr luil-
toil, Na#J irnre tOinlsjter-

bejelentette le«f6l>b kö-
veteléseink teljesítését: az
Avil rel«í lataí í t és a Btitviet
csapatok felvonulását ,budd-
pcslröl. Hi i la mesterkedett
h i l b i
pcslröl. Hiila mesterkedett
horönutaiudtalt bérű Emi
bános klikkje hiába prébálta

minden hős felkelőt, műiden
fegyveres csoüörtot, í»4i»mil)l á
munkás- és paraszti!júségot, az
etretemtstatat, a Pétófi KBr
tadjait és a volt hfjll MllíelS-
táíat, tlogy Jeletltketíeliek

„ „ . „ „ , » * ÉBTELMISÉd
FOfeRAÖAtMI BIZOTTSÁ-

GA NBTEBBN:

Mtnfaetl BrsfEbo, honvéd-
_ . Q „ . , A relidi>rseégel és
munkástanácsokkal köiof
biitbsítsák aí egés« brsÉáttvan
aí áhitoU bekéi es tlyngamiat.
lttniaiük. hofty ttrUbUI köte-
t«léselHkct mar békés utan, a

tain

„
Jéve fog válhL EB
gjítláfd elhfltáföeáaá,

AS új kormány támSSíkotl-
va a hgp erejét* és ellénöi*-
kéaéte, flbbaH a teftléttybeli,
hogy a nép tfeljes biítümát
megnyeri, fámban hbaödkeetj

fiép jogod követeléseinek
l f e í ! á h

fiegvfllfeí!áfiaho?..
A kormány mUhkáját hallat-

lanul nehéz körülniényEk kö*
zíitt kezdi el. A múlt ö

ké á k á
zíitt kezdi el. A múlt örötoé
geként reáhk maraát igen kb-
moly gazdasági helyzet még
fiűlyosabbá vélt 62 eímült ma-
pók harcai kavBtíieztében. Na-
• h l l

ztében.
•gj'on nehezqk lesáti&lí
tiattüílk éüó holnapok
korthány tlsítán látja f
ftsztályuttk, atéé
t l k

áz

y , p
telfnisggüiik
h l t A

&nya@i
l e

gk y s &y@
helyíetét A kortnáiny el6eeor-
bafta harcos ínagydlr mütikás-
íwatátyra kíván támaszkodnj,
de természetesen támasakodnl
ihajt ae egész dolgozö magyar
népte. Szélcek3fű ptogrüm ki-
álúsdt htártk l

p pg
áolgoeúsdt határoztuk
tmetynék ketetébén a ti
á lédéé

el,
át y k etébn a titúkáa

tág tnegelégedééérB rendezni
kívánjak a régi jö0o» követe-
léseket és sérelmeket, töbtelt
között a bér- és inqrmakérdóst,
á minimális bérelt alsó határá-
nak és a legalacsonyabb hyiig-
díjaknak a felemelését, figye-
lenibé véve a korábban eltölt
tött éveket és a e&aládl pótlék
ílövelését A kottíiány, hogy a
feildttfvül Súlyos lalcáshely2G-
tefi Begítsan, a 4 legmesBEebb-
menöen táltibgatni fogja, hogy
állami, szövetkezeti éa ma-
gánkezdeményezésekből minél
több lakást építsenek. A kor*
mátty flifcüzll az üzemi dolgo-
«ífe kezdeményezéséi bt ííatírttt

m í M l f t MsséléBitésSré és
a mtthkáatmácsök

Ag .
A kormány eíélyes kézzel

Végfet Vet a tértnél ösíövetke-
teti tftozgalbíft és a tagosítások
torán elkövetett súlyos tör-
Vényteíenaégekneü,. nagyaaa-
bású tervet dplgoz ki az elha-
nyagolt te fejlődésében elma-
radott mezőgazdasági termelé-
sünk feileíiöitésérei a termelö-
fttövetkeaetl éfl aí egyéni gaz-
daságok termelésének -fevirá-
Éoztátásárá, a terraeléöl kedv
helyreállítására;

A kormány felkarolja a nép
fceadeífiert/eaéSéttí léttejött új,
demokratikus 6lÜtormányzati
formákat és arra fog törekedni.

ftlv

korlnánrij-at
VIVhdijük ki, a
erejével, u n
mtéabedeaelvfel,

liihieacktöí KiKí önret, ajtl | kossártáíEak deí
hosflíú évek Ota éd elafl- lödísével, a nerhwitílraes éfl a
keni sfállt szembe •> nemict- többi BíiilMas (H»verej
vetítő ltakosil-fék poUtlkáTal: kulat védőmé slatt. Ali
HI4b» rasaimaáts ellentorri- iienifl — síUJIaista nft etlen-
<a!m4fokhai, foíiiogatótnak rorradalmi — resl»lifacl9s kl-
a h«s (íliHOkct. hiába adott
fr&nutcsoi az Avtl-nak a tö-
megfyllkolásfa, hiába holott
nyáktiükra idegen csávátokat,
á nép ereje itagybebnak bizo-
ÜTtilt B terrornál és győzött.
Halottaumk vére nem hullott
hiába. Egyszer s mindenkorra
véget ért hazánkban az a szé-
gyenletes korszak, melyben
egy fiéptöl íflegen bűnszövet-
kezet bitaroUi&lta a batalmat
é« tartbdtla rettegésben az
igaft hacaflakat, tiárttagokat és
MrtnhkíVUlleket egyaránt. Vé-
get ért át a korszali, amelyben
btlntctlenfll lcliwtlt tollcszfe-
nl és kiárüsítslii giMdaságuil-
kal, t<TH1«tcll kifteseittket.
Véget írt a Rákosi-, CífB-.
rarkas-tae hacaárulöK sltá-
Unlsti po!Itllutjn. mUr ki
altafta ölni í. liaMitlvlKct *
nfti es az iljlis.% Biivéböl.

A gydeeleni e tierceibell let-
első kötelességünk, hbg? itie#-
hultsuk lobogónkat a husiik
elett. biesDseg a Mabadsat-
barcos elődellleá mcltd magyar
Itjúmimulk, dlcsüség az clstin-
tan hat-cblo tnuliltűsttkilakk 00-
flsíllitilak cs «rtelmlsCgiek-
nek, dicsssei derek hatatlan
hohvedemküek es renuörebik-
Ittsk, akik 31 ils3 wretöl keid-
ve a nép meUé ilftak, Btcsóség
mindáznktaak. akik fcsyttrrcl
belüliben védték nadáilisalkat
A túlerővel szemben és dicső-
ség a utca necíntk. » i v h»-
lilt tÖ b t l
s g a uca necíntk. » i v h»
lilt meSTttÖ bátorsamsal,
regyVeHelenlll vttttult tüntetni
a tankoK és géppisztolyok elé.
Küsxulietet ntonüunk A szbv-
Jet hadsereg azon tagjainak,
akik nem voltak hajlandók

sölckl visstantasftuak é« vüa-
BZaverttnk.

Mütjurekl
Lehetnek k í t t ü n i

tnéttfltülüubbégejf, Be ü le£-
fmitosabb követelésekben
egyetértünk, s javasoljuk a
kormánynak, hogy a követbe-
íflket tűree ki pnifrsunul!

1. A korinanr haladtktala-
btll rettdezle vlsuttlyünkdt a
Btovjetuhidttl! at firyenjog&-
ság alapjáh. A szovjet tsuptl
tok keidjék mes kivonulásu-
kat u őrsiig egész tertilété-
Ml.

B. Szuateme meg n kortnfiny
a Iiálrán,™ kUlkereakedelnd
szerzouéseket. Hozza nyilvá-
nosságra a már megkötött
knlkerOkedellnl nHs»áll9SoOS-
sokat, beleértve az uránércre
és a bauxitra vonatkozókat Is.

3. Általános titkos Válasz-
tásokat! A nép szabadon ál-

törvéiiyteteii
üjtUtt í*aíitakr!íií.

ö. teljes síoiás--, sijís- é»
gyülebezési szabadságotl

10. ókiober 23-át. nemzeti
élszabadltd harcunk kezde-

iéüík Haiiiat Bj,ÍlT»hitl# a kor'
öiány nemzeti ünneppé.

tluüapes., 1S80. ckuSbel
S8-an.

Eiyet^ml
ForndahtU ÍMákmzoHtéii

tSTVA% Mtttn
Ét> AliOA 1AS A Í T J Ő Í I S * VAUBA JA-

NÖ8.
A Magyar Ir6li _.

ERDEI SAKDOB !«BUl*r.

OrstóJBs gílrtílsetel
tUHAgtrtf HAMtdh,

A MafyU *íthUÍt»av**«

A Magyar J*ní4Hüvé»t<*
Szövetsége:

SÜERVA

Jrlillliiltel.
4. A gyárak, a bányák le-

gyenek valóban a munkásoké.
Oystat, föW« t6Msektlek,

' ' ' ' " " vlssía
adunk. t}zemelnk Igazgatását
a szabadon választott mun-
kástanácsokra kell ruházni.
A kormány blztotítsa a ma-
gán-kisipar és a magátukeres-
keuélem Működését.

5. Szüntesse meg a fcór-
mány a kiszipolyozd norma-
rendeléseket. Gaitlaíjijl lette-
töségeinkhei mírttn emellé
fel az alacsony berekét éü
Uytlguijakati

6. A szakszervezetek 1«-
- -— .tyenelt á munkások valósás/os

fegyverüket a magjrar szabad- ' et-dekvétlfl szervezetet, szaba-
ság éB a nép ellett fordítani. iQon választott vezetőikkel

Magyarok!
Büszkén állhatunk temet a

*114g t l t . felszánt síabadüSB-
harcunkkal kivívtuk az ege«z
világ hakdö kozvéleménye-
Uek rokonszenvét és támoga-
tását. Nemzeti becsületünk Is-
mét teljea fényében ragyog.

Polgártánskl
A szovjet Mattatok ftlvOnll-

lasdta Ígéretet Raflliuilt. Eb-
ben na országban niost mar a

Alakuljanak meg a dolgoz6
Harasztok saját érdekvédelmi
szervezetei.

7. Biztosítsa a Kttrmlay s
T l i í l tcfmdes Iza-moT.TrttMlas.iíl tcfmdes Iza

badságat es bizttlilsáMt, á l
egyéni termelés és oz önkén-
tes szövetkezetek támogatása
révén. Törüljék el a paraszto-
kat klfabto grülotet«t beszol-
gáltatás! rendszert.

8. Szolgáltassanak IMMt-
ffOt és adjanak anyagi kár-
Botlást a tagosítással és egyéb

ilT
PAU

A< Mtveleittek hm&raj
fesíeröl:

fTAOY TAMÁS, WAlOh
MATF.. KADAH tvAir,
MARKOS OtOltRí.

A Keni ftbllítiumok:
KARtlClS tASüLO, tOKBS
OttO.
TAílCÍOS DABDlI, l»*t t t
BALAÍÍS.
LlEBlk OVÖftOv.

Déli hclmngimó,
K l h t

méretűt IS
tj detnolcHltUctts es flefttWH

förí-ttöalfftuftfc eaeftbeft A ítft-
üofcbii« féotei) íeár, nemesaí
a BtóBí/of " # ictsi íriteüeí

«efe tíltíS

Tildy Zoltán állammintsatet:

Szabad és nyugodt
nemzeti életet

TtAáy Stolián áüarfimjnisztts'
• ' • il) éilé a . alébU fádiá-

:t inarldoíta:
Magyarok! Dráűa hétoifetm!
Ntíélc éeetenúei iníefliáilság

után Újré eÉúbödon szélhutoh
pSziíaKi Sorsatok iránti a ma-
Bír nép sorsa (ríitil éfeslt fe-
•WsSég HSsttBlett Urrtt, hogy

fesaí vegysk Nagy Imre fter-
tnóiiyiib&fti JVÖ^Í/ littte kótf\-
mütti&ta, én nem vagyait at, de
ihindkétitft d ftörmóíiy íöbSi

ghlt'ai eayü't elsősorban m&-
&fók fioöytínrt( hü ffai ftd-

éttik ffwi Wit téli
ügunfé eWttt fcéjíiep

•éláilíViótni Ü fttflli hlbúit $3
.. , iSTáUHi BZiláfÚ §B bl2-
&tti-p<já$ népünk bolúoguld-

tititötiitmi nérneeti jug-
"-* - ' életét.

Elveijük dáÉ 8
Mtt émeiy "

&ffpöUíi
, ettől tt

eiiiléetheietleti titdös&tökai m
vetélt 8 fcweíi jövendő érdeké-
ién^ É$ ü tndi nétHMMék ried-

bttd éS nViigö&i tteifiéeti étetet
dktíf étnú

Mái éi eaiitdn köbéttegő in-
tézkódestiitikbdl, nem iit-éi stó-
tttihökbót, de bátot Uttekhát
Idtítoi, HöBV JVOŰJ/ tmté

éSt a célt amfja éá
t ö t L

gdÜl: íteletek, Utt egész ffUf
t népfc&t. A tnünkásökkaU

Akiknek orseágot építő erőfe-
szítéséit olj/an mely ütté

meghatottfiágQal
A paraasstsáppttl,

fa
Bténtlélilik. ._ c ,
egész földművelő rétegünkkel,
•kiktöt eoh méltatlan b&náü-

niúá, sokszor üláöeéá aefft ttid-
tvenní ú fOldszeretetct és a
JwBéereietet. Az Éflelmi-

aéggeh ertiéty történetmünk
sótún még sdftrt en-nyite nem

'ti össze érzéibÉn a többi
doigoző réteggel £s együtt
akarjuk építeni ae országot a

Ifjúsággal, dtágat jUt-
tol testvéreinkkel, akiknek
seívéböl eletní erővel ceipott
fii a íöé; teft-fti valdmit a
hazáért, tlsetán és beaiütetíéU

Aí ifjúéágot mü némzsak
orrá Ttéf-eih, Hogy a becsülettel
héÉÜett, becsülettel vívott
Harcot Trtoat tn&r a kázü és a
nép érdekében, jövendőnk ér*
dehébén becsülettel fejezze be,
hünem, hogy készüljön fel
azonnal az orszdgépltő munka-*
fa. Az egész mag-uar nép, áz
új kormány éa minden felelős-'
Béget érző magyar ember várja
egyetemi ifjúsátfunküi, tjliiit-

pafaaetiijüBágunkát

GYEREKEK... -
Hiába tUalom, hiába az Ide- is aznh Ksll lenniük, hogy m a i .

haítgzó puskalövés. Bolleres jen. De nem az élelem bizto-
Idsllú SsalÉKi a iírdan és a Sa« sltisa, nem a kőiös játék weg-
rokrei öVatOsafl BekuMtíint a szerveíése a legfoiitasabb.
keresztutcába. Másik jobbra- Mint »gyakorlő anya«, úgy ér-
talfa plilog a StaOHbal é» egí- zem, hogy ennél Bókkal nehe-
tüy OVStlan pillanatban rúg zebb íeladatok Is vannak. Pél-
egyet a fonjylabdáll díul . a gyerekek Itérdéselí

Nem lehet őket a haíbafl Eíekre felelnünk kell, egyeze-
tiftánl. A felnőttek nyugtala- tűeri és Bszintéft. A meg nem
Bolt, telve ktegeasiagel, szarod- válaszolt kérdések ókoaák a
gáseal, Az idegtépe blzWlyta- nyugtalanságot, persze más-
lánségbafl, a tivollevskért való kép az ötéveseknél, máskén a
szofongájbaii a gyerekek Szá- tiiéveseknéí. De a gyerekek
tflSM Semmi setn jut. A leg- tudni akarják, mi történik á
Wbb ember csalt a ikoí tud világban. Nem elég, hogy az
Byefekka foglalltozrd, ha lel- Iskolai történelemkönyveket
kebefi derű éa nyugakrtn van. bevanjáki

» a fdnöttat nem tudfták
Vagy non akarrtak felelhl. Ki-
e g l l l h t flkt tt

édesapáktól kell választ kep-
niok égeta kérdéseikre, Ha

meg kell tudniok,
>k régi eszményük rom-
hogy hazugságot hitet-
ultink és mi elhittük a

íöríétíettftí
olyttH külső kifejezőit, mint a
déli harangszó, meg\ '" ' '
últümü-ntt bitoerét,
hétkötntlp^á tette márciui
lS-ét.

tegnap delhim a+ünbtin le-
mét tnegsíóUilí a miigyár fi-
áiéban a déli kür&ngszö, hdgy
arra * hésiesiégré emlékeztei'
se a niagy'á'ríaúot is a iíitáftöt,
amellyel etéínk véüítk fceffl-
teti függetlenségükéi a töftik
kóditoktctn szemben. Nd6^
Imre prögrambéstédébSt tud-
juk, hogy at új nemzeti kör-
tiiény ismét « httgyományokiót
megszentelt Kossúth-cíiTtért
tekzi államunk felségjelvényé-
vé és Utíhkaszüneti úáppú
nyilvánítja március lá-í.

Örömmel és tneghatottsAg-
gai fogadtuk a déli htting-
zúgést, örömmel és meghatott-
sággal díszítjük zAüSÍÖittícttt és

MflHlld neffl lehet flket, ott- f k el yeiUnk és mi elhittük a
hon útban v*tfttk, • az údVár naaigeagot Valljufe be, ha ar-
kevés helyen íiyűjt blítohBá-
ffOL

fiók helywi &
segített é)elmet \ . .
gye^nelííJö csáládokhak. Ha az ví™*. f,3^1™2

atiyáflftk nem kell fiorbááiinia, í?i^fbo\.es

iflát kevesebb a gwidja, köíiy-

kSzépüKtiUket
suth-cimérrel

ISHtBt & ttúS-
éftníjjeijttft

t S ém
éftjjejttft

mer) rwzjá Ét fiatftf WorctUS ém*
téknapját. tfelbitrttd Úím ti rrm-
mr tmbüMmuk ii nmek
letuácnelb

SitSltt tamü&édt, a í iskoláöak-
kal iimfitlüt a leckét, Csak

bköS iátíttójftték alakiiljöti ki|
hegy fle iíBassak á Éíüísket
éS tle T*H36iíö4ltaak á fflorcté,
fSyerW&ktelén felnéttektít. Kis
JÖIílduktbH, üeolidáTítáeOn Ihü- n a g y ' t M 2 n a

likeaí* l

. kerül a sor: hazudtak j

: hazudtunk, sajnos, ne-»

Ikeink: az ágyú*
íegyverropogá*-

) világ, akárcsak az új élet,
lindíg vérben és kínban jött
tre. Anyáik és apák, tanítók
i nevelök: mondjunk ezentúl

Jó volna, ha ezentúl mííi-
nyugodtan és őszintén néa*

kérdező,

(K, R.)

tifaeli támadás egyiptomi állások ellea
a Szueai-csatofüa szomszédságában

Ae iíMeíí rádió — & tiPA
J&lentéöe szerint — rendkívüli
adásban közülte, hogy az lz-
faell csapategységek a Vei-fe-
tetlgerl BJath klkötötfil fezak-
hytigatra táttiadést thteátek
egyiptomi állások ellen. Az iz-
rttóli etek, tiiint ö íiátílö möhd-
ta, *& afeuözl-csatbrha eaoífi-
öíedságáboih* foglaltak állást;
E|jy Iferaell katonái síóvivő el-
mófidta, hogy ét a /lödmíitx?-
lei mcptorIM ötörfcéfí B tármft*
dósokért, amelveúcet az-^eovip*'

íwni fofiemesGpflíofe vmimap
este tztaell összekötő vonaldk
és Izraeli állások ellen intéztek
B2én o környékén.

*
ttttíróbút lelenti az M H : Á4

Egyesült Allamok kairól nagy-
követsége értesítette az ösSzCT
amerikai állampolgárokat,
akiknek Jelenléte Egyiptom-
ban nem feltétleníll azükeé-
ge&, hoáy sülősen el kell
hagyniuk Egyiptomotg



-Kedd, 19W. oMiWr

Nézz JÍÖTÜL
A sarkon a platánok alatt se-

besülten íejísaik két fiatal em-
ber és egy idősebb asszony. Az
arcuk csaknem nyugodl, mór
Sárgás és sápadt a vérveszte-
ségtől. Vöröskeresztes zászlót
lobogtatva befordul egy autó,
megáll. Fehérköpenyes embe-
rek ugranak ki, emelik be a
sebesülteket. Vér borítja az
aszfaltot. Ebben a percben va-
lahol a tetőkről géppisztoly
szólal meg, A líocsi áll, az or-
vosok dolgoznak, a sebesültek
próbálnak lábra állni, a gép-
pisztoly kopog. Behúzódunk a
kapu alá s nézzük, mint indul-
nak el a fegyvertűzben.

Egy teherautón íiatalok áll-
nak sárosán, s álmatlanságtól
szürke arccal. ^Adjatok vért!*
— kiáltja az egyik fiú. A Kör-
úton emberek sietnek, (h-ogy
gyorsan hazaérjelek a ritka
csendben és mégis tömeg gyű-
lik az autó körül. Szállnak fel
rá férfiak és nök, foként fia-
talok, viszik a testűiket, viszik
a vérüket távoli kórházakba. A
szívüket viszik.

Az ápolónők harmadik éj-
szaka nem aludtak. Nappal
Bzundítanak öt percet, aztán
dolgoznak tovább. A sebesül-
tek úgy ápolgatják egymást,
mmíha feledni tudnák saját
fájdalmaikat. Orvosok halnak
meg az utcák sarkán, sebe-ül-
tek fölött. Merev tekintetük
háztetők felé fordul, vér szivá-
rog átlőtt mellültből.

Nézz körül.
•üáíod a péket, mint izzad

lisztesen, kedélyesen szinte, a
kemence sárga lángjában?
Khn a bolt előtt (hosszú sor-
ban állnak sz emberek, otthon
Ihanigos rajokban követelnek
ebédet a gyermekek, emlékez-
nek a meleg Sienyérhajra és
összefut a nyáluk. Valshol egy
teherautón, átlőtt zsákból
egyenletesen pereg a liszt, fe-
hér vnnalat húz a kövezetre.
NéCiol felissza az olaj vagy a
vér. És a kofa türelmesen ül a
vásárcsarnokban hatalmas ká-
posztái mcig&tt, ha nagyobbat
dördül valahol az ágyú, váííai
közé kapja fejét, de méri —
már egy-két napja rendületle-
nül méri — a káposztát. Tréfái
kifogytak ugyan, telt arcán is
mesjerrsricetiet t és. ráncon a
bor, de a karja, a keze jár és
mér és ad. A vásárlók türel-
melJenek. A kofa türelmes. Es
türelmes a bütéskinzsszmy,

atcí makulátlan fehér köpeny-
ben móri a kávéit annak a ke
vés embernek, aki a hivatal
szobáiban, lézeng. És türelmes
a borbély, még figyelmes is: a
tüasrünetben kiáll a boltajtoba
s hangos szóval hívja a vendé-
geket. És türelmes a traiikos a
bódéjában; mögötte az úttes-
ten páncélosok lánctalpai csat-
tognak, előtte cigarettára vár-
nak az emberek. -Menj hazt
anyukáim — morog időnként a
feleségére —, rögtön belőnek.
Akkor mit csinálsz'!-' És adja a
cigarettát.

Nézz körül.
A rádió azt hazudta az első

napokban: "fosztogató banda,
eüenforradalmár csőcselék.-
De a boltokban a kitörött ki-
rakatüveg mögött ott az áru.
Férfiinget és karórák, köny-
vek és végszámra a textil. Egy
kéznyújtásnyira. Hányadik
napja hever ott a nyitott kira-
katban? Lassanként por bo-
rítja és korom, mint valami el-
hagyott városban, mintha nem
is nyüzsögne tömeg a csei
órákban. Lopni? Amikor a
nemzet vérzik?

Nézz körül.
Napjaink nagy népi felkelé-

se igazi demokratikus és nem-
zeti forradalom, amelyet kül-
földi beavatkozás meg nem
állíthat. S a felkelés erői csak
akkor tudnak nyugalomban
feloldódni, ha Nagy Imre nem-
zeti kormányának programja
/alóba-n megvalósul,
orvos, aki mellől elpusztította*

ápolónőt, a pék, akinek iz-
i még remegnek a megfeszí-

tett munkától, a traiikos, aki
életét kockáztatva árulta a

cigarettát: mind jobb jövőt
követel az áldozatért. Nem-csak
a felkelt ifjúság harcolt ezek-
ben a napokban, nemcsak a

mnkások, a honvédek és
rendőrök küzdöttek, üianem
íielytállott és helytáll minden-
ki. A város tetőin ma már —
reméljük — se'hol seoi tüzel-
nek a fegyverek, legfeljebb
eső kopog csendesen és türel-
mesen. A nedves kövezeten
.iltűnnek a vér nyomai és ti
Ián nyugalom lesz végre. De
erre a ihétre mindannyian em-
lékezni fogunk! A traiiikbi
holnap is ugyanaz a hazafi ül
és fiyerrnokeiri 1o:-okfájásáf
Olyan orvos gyógyítja majd,
aki ott volt a tűzben.

Kézz körül.
Sebestyén György

Qroos az emheirekiről
Ezekben a napokban megvál-

tozott az emberek lelkivilága.
Az egymás iránti segítő-kész-
ség, az önkéntes fegyelem
olyan nagyszerű példáit ta-
pasztaltam, amit egyszerűen
bámulatosnak mondhatnék —
így kezdte a beszélgetést dr.
Czeyda-Pommersheim profesz-
szor, a Rókus-kórház I. számú
sebészeti osztályának vezetője.

A kiváló sebész owcs fiával
és orvos menyével együtt na-
pok óta bent lakik a kórház
épületében, hogy ellássa a se-
besül leket.

Czeyda-Pommers'heim pro-
fesszor kérdésünkre edmon-
dotta, hogy a kórház gyógy-
szer- és élelmezési helyzete
igen jó.

— Az Egészségügyi Minisz-
'tériumfól és különböző szer-
veirtől nagy mennyiségű
gyógyszert, kötszert, antibioti-
kumokat, érzéstelenitöt, fájda-
lorr"-'i'ap:'v,t knptur-'; —
mondja.— Sok-sok orvos jelent-
kezik önkéntesein kórházunk-
ban, közöttük számos szigorló
orvos is, hogy részt vegyen a
munkában. Nagyrészüket más
kórházba irányítottuk, mert
nálumk az orvosok létszáma
teljesen kielégítő. Ugyanezt
mondhatom az ágyak számára
vonatkozólag is. Derék autóve-
zetők életük kockáztatásával
szállították és szállítják ki a
kórházból a felgyógyult bete-
geket úgyhogy a sebesültek-
nek biztosítani tudjuk a fel-
szabaduló ágyakat.

A kórház "folyosóin tcfcéMes
a rend és a nyugalom. Az épü-
let kapuját fegyveres ember,
legyen az bármiféle hivatalos
személy, nem lépheti át, erről
a Ikapuibejáratnátl egy bizottság
gondo-skod'ik. A betegek, ápolók
és orvosok lelkesen beszélnek
azokiröl az önfeláldozó haza-
fiakról, akik nagy mennyiségű
élelmiszert, baromfit, egyéb
húst, szeretetcsomagokat szál-
lítanak a kórházba, Állandóan
jelentkeznek, ismeretlen embe-
rek, kérdik, mire van szüksé-
gük, fölajánlják sefrftsc.íüket.
Czevda-Ponumcrslieim, prof esz-

szór jellemzőül elmondotta,
hogy a Kaposvárott 26-án és
28-án vett f riss vér nagy meny-
nyiségben már eljutott a kór-
házba, úgyhogy a-z arra rászo-
rulókon zavartalanul tudnak
vérátömlesztést végrehajtani,

A professzor fia, ifjabb
Czevda-Pommersheim, arról
beszél, hogy mennyire egyön-
tetűen nyjlaitkoanaik meg azok
a sebesült fiatalok, akiket a
kórházba számítottak és esz-
méletnél vannak.

— Különböző osztályokhoz,
rétegekhez tartozó ifjaJtkal be-
szélgettem. Lehet, máskor volt
közöttük politikai elképzelés-
ben nézetkülönbség, de most
egységesek, szinte mindegyik

mondja: nem vagyunk
fasiszták, nem vagyunk bandi-
ták, szabad, független Magyar-
országért harcolunk.

A professzor mintegy meg-
erősítéséül ennek, röviden és

keresetten szavaikkal foglalja
"isze:

— Az az én vágyam Is,
amely minden becsületes ma-
gyar ember vágya és célkitű-
zése: álljon helyre a rend és a
nyugalom, legyen országunk
önálló és független, és ezeken

: alapokon induljon meg a
:abad, békás munkás e^e t-
Art m-andta bevezetőben a

professzor; mintha megválto-
zott volna ez emberek lelki-
világa. Különös — jegyezte
mes —, hogy kevésbé türel-
metlenek, idegesek egymással
izemben az emberek. Megér-

té?!, kölcsönös megbecsülést,
szinte »békébelien« udvarias
•iszonyt tapasztaltunk város-

szerte. A szabad vélemény, a
demokratikus gondolat egész-
séges, nemes közerkölcsöt ala-
kít ki. Sokan ámulnak azon,

v miközben ropognak a
puskák, folyik a harc, az em-
bereknek jut ideje arra, hogy
egymásra vigyázzanak, egy-
mást segítsék. Nem nehéz en-

okát röviden összefoglal-
ni: az emberek millióit egy
cél. esy gondolat hevíti, a nem-
zeti függetlenség teljes kivívá-
sának a gondolata^ i

Hangot az IGAZSÁG-nak!
Vasárnap délután, egy eddig

ismeretlen szerkesztőség üze-
netet kapott a Kilián-lakta-
nya hőseitől, a nemzelmentfl
népi forradalom legjobbjaitól
Az üzenetet néhány ember
hallgatta végig, felállva, lelke
mélyéig megrendülve.

Az üzenet így szólt:
H3gyetlen példány jutott be

hozzánk a lapotokból. Ezt a
kormos, véres papírcaíatot
kézről kézre adjuk, felolvas-
suk a haldoklóknak is, azok-
nak a bajtársainknak, akik
nem vesznek magukhoz élel-
met, mert ez már nem jelent-
het életet számukra... El va-
gyunk szánva a végső győze-
lemre — vagy a halálra.
Üzenjük nektek: méltón küz-
döttünk, méltón is halunk meg.

n hozunk szégyent, csak di-
csőséget rátok, az egyetlen uj-

".gra, amely az első pillanattól
kiállt mellettünk. Küzdjetek
érettünk, mert be-nmünk ölt tes-
tet a magyar nép egyedül ér-
demes és boldog jövője!.. .*

Akik ezt az üzenetet hallgat-
ták, a forradalomban született
lap, az Igazság szerkesztői vol-
tak...

A legnagyobb égyútűzben,
:zerd§n, csütörtökön és pénte-

ken, miközben a szobák falai
:s ablakai omlottak, s a pad-
ön tócsákban állt a vér, indí-

tották útnak néhányan ezt az
új újságot, az Igazság-ot, a

forradalmi magyar Ifjúság szó-
csövét. Ez a lap határozottan
és becsületesen hangot adotl
annak, hogy a nép ellen poli-
tizálni nem lehet tovább
Megírta elsőnek, hogy a gyil-
kos ÁVH-től el kell venni Í
fegyvert; hogy a szovjet csa-
patoknak ki kell vonulniok
Budapestről és az egész or-
szágból; s megírta, hogy a ma
gyár nép nem fosztogat; hitele;
tudósítást közölt a parlament
előtti vérfürdőről; feltette és
megválaszolta milliók kérdé-
sét: kik fogják le Nagy Imre
kezét? S főleg elsőnek ós egye-
dül hirdette fennen, hogy a

fegyveres harcok résztve'
nem ellenforradatmárok, nt...
banditák, mégcsak nem is fel-
kelők, íianem a magyar sz"
badság tündöklő csillagai, n-
pünk hősei. Érthető, hogy ezt
a lapot kézről kézre adták a
budapesti dolgozóK és a leg-
vadabb golyózáporban önfelál
dozóan terjesztették ...

Az Igazság-nak még mí
sincs lapengedélye és így kél
nap óta nem jelent meg. Nem
jelent meg, mert a kormány
mögött még mindig megbúvó
népellenes erők lehetetlenné
tették megjelenését.

Mikor veszik végre tudomá
sul, hogy az Igazság a néptől,
a nép harcának közepette kérte
és kapta meg létezésének en-
gedélyét?

A rádió dolgozóinak levele
a Magyar Népköztársaság

Minisztertanácsához
A Magyar Rádió dolgozóinak

túlnyomó többsége nem értett
••gyet és élesen elítélte azt

magatartást, amelyet a rádió
az október 23-i tüntetés és tu
azt követő -fegyveres jelkeléi
idején tanúsított.

A magyar nemzet közvéle-
ménye joggal tartja felelősnek

a rádió magatartását is a tra-
gikus események bekövetfcczé-
séért. Éppen ezért ma sem

i el a rádiót a -magyar
nemzet igazi hónaidnak, Iav
mi, tehát •mindazok, a rádiós
dolgozók, aJzik csakis becsüle~
tes, őszinte rádióműsor t haj-
landók sugározni, a következő-
ket terjesztjük elő:

1. Október 2i-én és 25-én a
rádió a nemzet elemi érdekei-
vel, az ország becsületével el-
lentétes, a súlyos véráldozas-
tokhoz méltatlan hangot hasz-
nait. Szította az elkeseredést,
minden szavával olajat öntötí
a tűzre. Ennek következtében
sem az ország, sem a mi
egyéni becsületünk nem tűri
el, hogy személy szerint
ugyanazok továbbra is szólhas-
sanak az ország népéhez. A
Magyar Rádió eljátszott becsü-

tének visszaszerzéséről van
szó. Ezért lehetetlennek tart-

ik, hogy azokkal, akik ezen
adásoknak értelmi szerzői,

.ervezői, sugalmazol és khri-
'lezői voltak, egyeilen becsü-

letes szerkesztő, újságíró vagy
rádió bármely dolgozója

együtt dolgozzék. Egyben meg-
állapítjuk a Magyar Rádió
'ezetőinek rendkívül súlyos
elelősségét. Véleményünk sze-

rint súlyos hibát követtek el
azok a munkatársaink is, akik
az alárendeltség hamis értel-
mezése folytán szerepet vállal-
tak ezekben a napokban.

2. A rádió becsületes dolgo~
zöí az új magyar rádiót az
igazság hangján kívánják meg-
szólaltatni. A kendőzetlen fa-
lóságot kell mondania az el-
múlt eseményekről, azokat kell
nemzetellenesnek bélyegezni,
akik az ország létére törtek.
Azokat kell orvlövészeknek
nevezni, akik a parlament
elfitt a &emo}zráciiíérl \>éké;
tüntető tömegre sortüzet nyi-
tottak.. Ugyanilyen öszi'-é
kell beszélni a nemzetközi fej-
Unn^ríyiíKrtR, mieéTtve a most
folyó, Magyarországot ériníő
ENSZ-tár-gyalusokat ú.

3. Az új Rádió megteremté-
séhez osonnál át kell törni
azon a hataliruiskodáson, amely
az egészséges hangot önkény-
nyel zárja kt — ezekben az
órákban is — a Bródy Sándor
utcai épületből és másutt ké-
szíti adásait. Követeljük, hogy
a Magyar Rádió térjen vissza
a Bródy Sándor utcai stúdiók-
ba.

Követeléseink haladéktalan
teljesítése szükséges ahhoz,
hogy a Magyar Rádió az egész
nemzet előtt végre a magyar
nép rádiója lehessen.

Budapest, 1S56. október 29.
A Magyar Rádió rovatveze-
tői, szerkesztői, riporterei,
technikusai és más munka-

társai.
Néhány név az aláírók közül:
Molnár Aurél, Tóth Andor,
Földes Péter, Molnár Ká-
roly, Gyalog Rozi, Faíudl
Erzsi, Surányi Péter, Szűcs
Zsuzsa, Vad Dezső, Fábián
Gyula, Benedek Pál, Sümegi
Endre, Burián Béla stb.

EMBERSÉG
Mint e mesebeli királynak,

igyik szemünkből ömlött a
mny, a másikkal mosolyog-

tunk. Ömlött a könny hős
iiain'kért, akik vérüket, életü-

adták a szabadságért, hogy
emberség diadalmaskodjon

_ embertelenség fölött. S
mosolyogtunk, mert lépten-
nyovion találkoztunk QZ em-
berséggel, az emberi szolidari-
<ás nagyszerű megnyilvánulá-
sival. Találkoztunk a hála ér-
zésével, amelyről azt hittük, kí-
Jlíe már az embertelenség ál-
jmanista szólamokkal Uíkar-
itott dogmája az emberi szí-
zkből.
Iszonyatos a csatatér az

'.stván 'kórház előtt, a pergő-
tűzben az ápolószemélyzet, a
mentőszolgálat saját életét
^kockáztatva hordja be a sebe-
siUteket, Heroikus munka,

amit a kórház egész személy-
zete kedd éjszaka óta végez,
csatatűzben, ágyúzás közepette
kötöznek, operálnak, nyújtják
a segélyt, emberéleteket mente-
nek Önjeláldozóan.

Hétfőn délelőtt vidéki teher-
autó hajtott be az István kór-
ház kapuján, zsúfolásig
tömve élelemmel. Rajta batyuk
és zsákok, vidéki háziasszo-
nyok, gazdák, emberek heve-
nyészett xszeretetadományal*.
Küldik a betegeknek, a kórház
Önfeláldozó személyzetének. Az
egyik batyun cédula: *egy volt
beteg a drága orvosoknak*. És
rakják le a teherautóról a
zsákokat és batyukat, dobozo-
dat, csomagokat. Az emberség,
a hála, a szív, a szolidaritás
hallatja hangját ben.mi.fc és ál-
íaíwlc

NAPI KRÓNIKA
Dutka Ákos:

Ugye komám
Ugye komám tévelyegtünk,
Csúf zsombékon lápra léptünk,
Sáros lett a testünk, lelkünk.

Gyere vissza magyar ember,
Sáros condrád kinek sem kell,
MosaJzodj meg: legyünk ember!

Rajtunk senki ne nevessen,
Emelt fővel, hogy lehessen
Aki valtai, minden szemben.

Szebb jövendők bajvívója,
Aki szomjas szépre-jóra
Európa örtállója.

Urak jármát, hogy leráztad
Ke nyűgözzön új gyalázat,
Cifra szavú magyarázat.

Keresd csak az örök mezsgyét
Ügy, mint őseid keresték,
Merre lakik az emberség.

—* Miskolcon hétfőn délután
temettek el a hősi halottak első
csoportját. A temetésen a vá-
ros lakói nagy tömegekben vet-
tek részt.

— A fóti dolgozó parasztok
vasásnap reggel megtudták,
hogy az újpesti. Károlyi kór-
háznak szüksége .van élelmi-
szerekre. Három óra alatt 17
szekérre valő élelmiszert gyűj-
tőitek össze és délre eljuttat-
ták a kórházba.

— A Tejipari Szállítási Vál-
lalat százkét gépkocsija bejár-
ja az egész országot és friss te-
jet hoz vidékről. A kocsik Ce-
céről csecsemőiéjet szállítottak
az elosztó helyekre.

Első házasság Kispesten
Kispesten az Ideiglenes
emzeti Bizottság vasárnap

délelőtt alakult meg és hétfőn
már hivatalosan megkezdte
. (unkáját A tanács végrehajtó
bizottságának elnökét, elnök-
helyettesét és a lakásgazdál-
kodási osztály vezetőjét ideig-
lenesen felmentették és az

íglenes Nemzeti Hizoi tíftg
egyik tagja Irányításával fo-
lyik a munka. Az anyakönyvi

italban már hétfőn reggel
csengett a telefon, s kérdez-
ték, lehet-e házasságot kötni?
Igen — hangzott Darvas Ai>
pádné, az anyakönyvi hivatal
vezetőjének válasza. Az ifjú
pár: Pintér János miniszté-
riumi előadó és Petrányi Er-
zsébet segédmunkás fél 2 óra-
kor két tanú jelenlétében
mondotta ki a boldogíts igent.

— Az Orvosegeszséffiigyl Dol-
gozok Szakszervezetének el-
nöksége felhívja az egészség-
ügyi intézmények szakszerve-
zeti bizottságait, hogy a dol-
gozók kezdeményezésére ala-
kuló kórházi, rendelőintézeti és
vállalati tanácsok eredményes
működéséhez adjanak meg
minden segítséget.

Felhívás
a vasutasohHons

A MÁV vezérigazgatósága
felhívja a vasutas dolgozókat,
hogy a vasúti forgalom meg-
indítása érdekében haladékta-
lanul jelentkezzenek szolgálati
helyükön és vegyék fel a mun-
kát. Azok a budapesti vasuta-
sok, akik közlekedési nehézsé-
gek miatt szolgálati helyüket

igközelítení nem tudják, a
lakóhelyükhöz legközelebb eső
szolgálati helyen jelentkezze-
nek munkára. .

Megalakult a II. ker»
Nemzeti Bizottmány
A II. kerület lakossága hét.

főn délelőtt tartott nagygyűlé-
sén megválasztotta a ikerület
Nemzeti Bizottmányát. A bi-
zottmány magáévá tette a sza-
badságharcosok 16 pontját.
Ezen túlmenően követeli a

asztság önálló képviseleté-
nek mielőbbi megalakítását,
az iparosok és kereskedők
megsegítését és az értelmiséget
ért sérelmek sürgős és személy
szerinti orvoslását. Az eddigi
ígéretek beváltásának és a
demokratikus választások ki-
írásának elvártában a Bizott-

lány a rend és nyugalom
helyreállításának érdekében

:almat előlegezett Nagy Imré-
nek, Kovács Bélának és Kádár
Jánosnak, de követeli a kor-

ánynak nemzeti, demokra-
tikus és koalíció;: alapon való -
azonnali átalakítását.

A Bizottmány vezetőségében
szabadságharcosok kiküldöt-

tei, az egyházak képviselői, a
• .okratikus pártok képvise-

]Ói és a kerület mcRbecsttlt és
üllsmert pártonkfvüli polgárai
izerepelnek, közöttük Szabó
János ós Acs Béla szabadság-
harcosok, Mód Aladár egyete-
mi tanár, Péter Gábris feren-
ces főnök, Haypál Béla ref.
lelkész, Pártay Tivadar és
Pásztor Tamás v. kisgazdapárti •
országgyűlési képviselők, Tom-
pa Sándor színművész, Korá-
nyi Miklós kiskereskedő. Ke-
mény Pál esztergályos,' Zoltai
Pál volt kerületi elöljáró és
sokan mások.

S P R T
A melbournei pecsenye

Szinte lehetetlen pironkodna
ílkül frnl testnevelési éa sport-

mozgalmunkról. De van-e egyál-
talán Ilyen mozgalom? Úgylát-

:lk, Inén. Néhány régről Itlma-
idt »felelős. Időnként nyllatko-

~ ' u k : égetőbb dolga van most
.jgy Imre vezette kormány-

nak, mint azzal tttrűdni, hogy
egyesek • közvéleményt nyugta-
tó« nyilatkozataira ki adott fel-
hatalmazást. De ismerjük azokat,
iklknak létérdeke, hogy a zava-
'osfaan halásszanak. Ismerjük jól
izokat, akiket csak a zavaros.
iszapos víz dobott felszínre. Csak-
hogy az iszap mögött Is tatjuk
Farkas Mihálynak, a sport ko-
rábbi teljhatalmú diktátorának
éló megtestesítőit, akiknek egy
évtizedes kényuralma sem tudta
kioltani art a tehetség-lángot,
amellyel a magyar sport klmerlt-
ietetlen_ ereje rendelkezik.

S a • vezetők*, akiket Rákosi
lltetatt a magyar sport legmaga-
:abb trónusaira, még ma Is íllá-
:eznek, továbbra Is sportnagyha-
atmat Játszanak.

Tudjuk: a nagy ügy mellett
részletkérdésnek tetszik a sport
Ugye. De a nagy ügy követeli,
logy közéletünk egyetlen terü-
ltén •adJOT

részletkérdések 11 sz-
ar ve s függvénye a nép

kérdés:
tázása E
követe lé:

106 sportoló 68 (I) kísérő. Ez
•olt az OTSB utolsó Bsportszerűn
ntézketiése. És hiába hangzott
I a tiltakozás a sajtóból, a tö-
-legek ajkáról a vezetők füléhez
logyan Is érhetett. A pecsenye-
Utés zajától mitsetn hallottak.

Sütögették a saját melbournel-
IKsenyéjüket. Sütögették és sü-

tögetik még tna la, amit blzo-
iylt, hogy csak nyolc vezetőt
sereitek ki — Igy nyilatkozott az

OTSB a Szabad Hépn«k — spor-
tolóra és *szakemberek*-rB. (Hát
a kísér6-vezetők mégsem szak-
embsrekl) ...És nem pironkod-
iák ...

Szégyelljük magunkat hát ml,
az 6 nevükben, de azégyenpírral
az arcunkon Is tiltakozunk; a

Ffatal sportolóink menjenek.. .
küzdjenek egy porondon het-

.enkét ország nagyszerű atlétái
között. Bizonyítsák be, hogy mél-
tók a maqyar forradalmi Ifjú-
sághoz. Állják meg helyüket a

' Id gyepen, a pástor, a sata-
. n, a szoritóbBn, nyújtón, geren-

dán, ahogy testvéreik helyt áll-
tak a barikádokon. Mentetek:
Iharos és Kiies, Vigh Erzsi és
Gyenge Vali, Gurics és Szllvásl,
Urónyi és Vaqyoczkl, Papp Laci
és Barkesné, Keleti Ági és Bene-
dek Gábor. Gerevfch, Kárpáti és
Kovács Pál és menjenek azok Is
mind-mind, akiknek ott a helyük
— Somogyi. Dobi-onyi, Székely.ié
—. de kimaradtak a »bűvös lis-
tából*!

A rideg OTSB épülete legyen
meleq szállása azoknak, akik haj-
léktalanokká váltak ezekben a
napokban. Eleget pöffeszkedtek
már ott az OTSB urai, ne akar-
janak csendben meghúzódva, to-
vábbra is a zavarosban halászni!
A nép forradalmi ügye nem te-
het Ürügy arra, hogy most •
»f3! mellett', kiosonjanak a
messzi Ausztráliába, mint a nfc-
gyar sport reprezentánsai.

Szűnjék meq végre a rossí-
hírü OTSB! Vegye át a magyar
sport vezetését és irányítását a
sportolók bizalmát élvező testület.
Tisztítsuk meg sportéletünket a
Farkas Mihály által »válásított*
vezetőktől s lépjenek helyükbe
azok, akiknek a sport szívügyük,
nem pedig pozíció-kérd és.

Ezt akarja a maqyar sporíki*-
vélemény, ezt akarják a sporto-
lók.

Gál Zoltán

MagjarNemzef
Független politikai napilap

Felelős szerkesztő: Losonczy Géa
Föm imka társak: Nánásl László,
Novobáczky Sándor, Pártay
Tivadar, Pethfl Tibor, Vásárfwfyl

Miklós.


