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Mindszenty bíboros visszatér Esztergomba
Világtörténelmet írunk A Szovjetunió kivonja haderőit
• A- magyar nép felkelése ütemben alakulnak meg
Cgy hét • leforgása alatt új mind a fővárosban, mind a
Upot írt a világtörténelem- vidéken. A rend helyreálután megkezdődnek az
ben,
olyan eredményeket lása
előkészületek az általános
hozott; amelyeknek jelentő- parlamenti választásokra. E
sége messze túlterjed a kis választásokon a nép szabaország határain. Harcunk don, minden külső beavatlegfőbb- célja, a szovjet csa- kozástól menten dönt majd
pátok kivonása ténnyé vált, arról, hogy milyen kormánya-szovjet páncélosok elhagy- formában akar élni. Az új
ták- fővárosunkat és meg-ország építését azonban nem
el a választásokezdik az ország területé- odázhatjuk
kig, az alapozás munkájához
nek kiürítését is. Ezzel újjá- már most hozzá kell látalakult, az európai és a vi- nunk.
lághelyzet, olyan új lehetőÉs itt felmerül a kérdés,
ségek teremtődtek, amelyek
már magukban hordozzák a mennyiben támogathatja a
világméretű
kibontakozás nép a kedden alakult hatszűkebb
koalíciós
csíráit. A Duna-onedencében tagú,
Kedden kora délután Nagy lentőségú beszédet mondott
Nem kétsé- Imre, Titdy Zoltán, Erdei Fe- rádióban;
Ausztria mellett most egy kabinetet?
második semleges ország ges, hogy a forradalomban renc és Kádár János magyjejön létre; amely egyaránt jó megrendült a nép bizalma
Nagy Imre:
ka|>esölatokat akar fenntar- mindazokban, akik az előző
t á s i minden néppel, elsősor- kormányban Is részt vettek.
ban a szomszédos népekkel. A történelmi igazság kedEzáltal megteremtődtek a véért azonban mindeneksemleges Közép-Európa lét- előtt le kell szögezni, hogy
rehozásának feltételei, ami a szovjet csapatokat nem
Magyarország dolgozó népe! gát, hogy azonnal kezdje meg
a jelenlegi helyzetben egye- Nagy Imre, hanem Ger5 és
dül oldhatja meg a még Hegedűs klikkje hívta be a Munkások, parasztok, értelmi- a szovjet csapatok kivonását
>giek!
A hazánkban mind szé- Budapest területérőt. Egyiderendezetlen nemzetközi kér- fővárosba. Hozzátehetjük azt
sebben kibontakozó forrada- jűleg a nemzeti kormány közli
dések nyugvópontra jutta- is, hogy ez a szűkebb kabi- lom, a demokratikus erők ha- az ország népével, hogy a szovnet, ha későn is, de végre talmas megmozdulása válaszút jet csapatoknak az ország terütását.
másáévá tette á forradalmi elé állította hazánkat. A nem- letéről való kivonására hala< Az, ami nem sikerült az
megke2di a -tárgyaköveteléseket,
kormány- zeti körrnáriy a Magyar Dol- déktalanul
ENSZ tízesztendős fennálláPartja etoötaégével tel- lásokat a Szovjetunió Kormáprogrammá deklarálta azo- gozók
jes egye térítésben, a nemzet nyával. A nemzeti kormány
9a alatfc. ami nem sikerült
kat éa á szűkebb kabinet életében sorsdöntő elhatározás- nevében bejelentem, hogy .a
a nagyíiatalmak külügymitárgyalt eredményesen a ra jutott, amelyet a követke- forradalom által létrehozott
, raszterednek; tanácskozásán,
helyi . önkor. forradalmi mozgalomra tá- zőkben 'kívánok Magyarország demokratikus
a Szovjetunió és a Nyugat
mányzati szerveket a nemzeti
népével tudatni.
maszkodva a Szovjetunióval dolgozó
Az ország életének további kormány elismeri, rájuk táközötti realitásokon nyugvó
a csapatok kivonásáról Le demokratizálása érdekében az maszkodik és támogatásukat
megegyeaés, most a magyar
kell szögezni azt is, hogy a egypártrendszer megsz\Lnteté~ kéri,népi "forradalom győzelme
forradalomból születő új or- sévei a kormányzást az 1945- Magyar testvéreim! Haza" követiceztóberi lehetővé éa
újjászületett koalíciós pár- fiak! Hazánk hű polgárai!
szág első és legfontosabb kö- ben
tok demokratikus együttmű- Őrizzétek meg a forradalom
eiéchetűvé vált
vetelménye a szilárd állam- ködésének alapjaira helyezzük. vívmányait, minden erővel
• A magyar nép ezekben az hatalom •megteremtése. Amíg Ennek megfelelően a nemzeti biztosítsátok a rendet, állítsáArákban1 hála telt szívvel a választásokat meg nem
koimányon belül szűkebb ka- tok helyre a nyugalmat, ne
fordul -a Gondviselés felé, tarthatjuk, a nemzeti taná- binetet létesítünk, amelynek fdlyjon több testvérvér hazánkban. Vegyétek elejét minmert annak segítsége és ál- csokra, a munkástanácsokra tagjai Nagy Imre, Tüdy Zol- den
rendzavarásnak. Minden
Kovács Béla, Erdei Ferenc,
dááamélkül nem győzhettek és a különböző forradalmi tán,
Kádár János, Losonczy Géza és rendelkezésre álló erővel bizTOlna fegyvereink. Tizenkét bizottságokra
támaszkodó a Szociáldemokrata Párt által tosítsátok az élet és vagyonesztendő után végre ismét szűkebb koalíciós kabinet később kijelölendő személyisé- biztonságot. Magyar testvészabadon lélegzik fel né-alkalmasnak látszik a szi- gek. A kormány előterjesztési reim, munkások, parasztok!
tett a Népköztársaság Elnöki Sorsdöntő elhatározásunkban
pünk, 'megfogyatkozva bár, lárd államhatalom megte- Tanácsának
Kádár János és álljatok a nemzeti kormány
de törve nem, lát hozzá, hogy remtésére. És mi a biztosí- Losonczy Géza államiminiszte- mellé. Éljen a szabad, demokMagyaraBjdktófberi véfesen nagy- téka annak, hogy ez a szű- rekké való megválasztására. A ratikus, független
nemzeti
kormány
felhívja a
Szerű eredményekre alapoz- kebb kabinet a néppel fog
va -felépítse a maga új, de- haladni? Maga a íelfegyver- szovjet csapatok jx-rancsnoksámokratikus országát Ezek- zett nép, amely immár egy
ben, az órákban köszönetün- jottányit sem enged követe- Tlldy Zoltán:
két' nyilvánítjuk
külföldi lésének valóra váltásából.
barátainknak is, akik a ma- De éppen a felfegyverzett
guk lehetőségeihez mérten nép kötelessége a rend biztámogatták
szabadsághar- tosítása, Budapest közlekeNéhány bejelentésem van.
Magyar Testvérek! A nemakarata, a nemzeti forra- Bejelentem, hogy a nemzeti
cunkat
désének megindítása, a fő- zet
dalom győzött! Ezt az akaratot kormámy a felkelés hősi halotváros
és
a
vidék
kapcsolaA szovjet csapatok kivoképviselte az ifjúság a maga tait katonai tiszteletadással
nulásával fegyidőben valóra tainak helyreállítása. E fel-hősies harcával, az írok, a fogja eltemetni, gondot visel a
munkások, a parasztok, a föld- sebesültekre, meggyógyításukvált másik döntő fontosságú adatokat a szűkebb koalíciós művelők
százezrei, az egész IŰ, gondoskodni fog a hozzákövetelésünk is: az egypárt- kabinet és a forradalmi nép ország. Ezzel az akarattal tartozóik támogatásáról a nemegyüttesen
hajthatják
csak
rendszer megszüntetése és
szemben hiábavaló volt min- zet minden áldozatkészségével.
a
többpártrendszeren, a végre. A fegyveres harc vi- den néven nevezendő erőszak
És most rögtön ezzel ikapszabad, általános és titkos lágraszóló győzelme után és ellenállás. Megrendültén ál- csolatban bejelentem, arra kélok itt a mikrofon előtt, nem rem a harcoló egyetemi ifjúválasztásokon felépülő poli- kezdjünk immár hozzá a írtam meg a beszédemet, talán ság
képviselőit, hogy a maga
íikai étet. A Független Kis- szabad Magyarország meg- lesz benne rendszertelenség, de küldötteit küldje el a parlagazdapárt, a Szociáldemok- teremtésének heroikus mun- a szivein túláradó szeretetével ment épületébe, ahol várom és
és ör&mével köszöntöm a drága várja őket Nagy Imre, hogy
n*fca Párt, a Nemzeti Pa- kájához.
magyar ifjúságot, amelynek hivatalos megbízást adhassunk
raatpárt szervezetei gyors
PethÖ Tibor
harcoló képviselőivel is talál- az egyetemi, nemzeti karhakoztam ezetoben a napokban. talmi zászlóaljak megalakításáKöszöntöm "őket és hirdetem a ra, hogy fera: tarthassák a renmagyarságnak is, hirdetem az det és védjék a forradalom
egész világnak, hogy ez az if- eredményeit és vívmányait.
júság és a velük küzdő munBejelentek egy pár intézkekások, katonák nemcsak, hogy
méltóak a márciusi ifjúsághoz, dést: Kós Péter ENSZ-beli
A Magyar Távirati Iroda fegyveres felkelő szabadság- de a maga helytállásával, a megbízatását a kormány viszfeözli:- '•harcos erőkkel, Dudás József, maga hősi küzdelmével és a szavonja, új delegációt küld,
- Október v.30-án délután 6 a Nemzett Forradalmi Bizott- küzdelem eredményeivel túl- amely már ezt a kormányt
Anakoí': .tárgyalások indultak mány elnöke Javaslatai alap- szárnyalta 1848. március 15-ét, képviseli.
Bejelentem továbbá, hogy
Náfly. Imre, a Minisztertanács ján a tárgyalások kedvező lég- és a magyar kormány nem teparasztságot annyira sújtó
eáiöke. éa a felkelő szabadságfolynak. A felkelők j: het mást, minthogy haladékta- abegyűjtési
rendszer hatályát a
-harooö-«rofc kőpviselői, a for- körben
lanul nemzeti ünneppé nyilvávaslatalt
Nagy
Imre,
a
MiniszTJIÖÍ napon beszüntettük. MegEKfelmj bizottmány tagjai, tonítja
azt
a
napot,
amelyen
bargyőződésem, hogy a földműveIpjfctó a fonradalmi értelmiség tertanács elnöke a kormány atkai menkezdték.
elé
teejesztu
löle
jobban
fogják ellátni a vá-.
6£dttk
képviselői között A

Magyarországról
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A SZOVJET CSAPATOK

:

Többpártrendszer — Szabad válaszfások
Megszüntették a begyűjtést
Az állam gondoskodik a'hősi halottak családjáról
Október 2 3 : nemzeti ünnep
Leváltották Kós Péter ENSZ-megbízottat

„A nemzeti kormány
forradalom által létrehozott
szervekre támaszkodik"

„Magyarul
és szabadon akarunk élni"

rA fegyveres felkelő szabadsásharcosok
képviselői Nagy Imrénél

rost és a dolgozókat ezután, álláspontra helyezkedett, hogy
mint eddig tehették. A paigszünteti az egypárt-rendrasztság több jogos követelér uralmát Magyarországon*
sét a nemzeti konnány még ezzel azt is kinyilvánította,
ezen a napon meg fogja vizs- hagy nz ország népének magálni és közölni fogja a pa- gának szabadon, beavatkozás
rasztsággal a maga döntéseit. nélkül •kell döntenie az ország
Magyar Testvéreim! A' rádió jövőjéről. Tehát elő kell készíis a magyar nemzet rádiója. teni a szabad választásokat*
Gondoskodni fogunk arról, Ehhez rend kell és nyugalom*
hogy azok a tévedések és té- A választásokat már csak az
velygések, amelyek voltak, a veszélyeztetlheti, ha az országjövőben meg ne történhesse- ban nem tud (helyreállni a
nek.
belső békesség, a békesség őrzi
Kicsiny nemzet vagyunk, de mindazt, ami a kezünkben van;
a magunk országában magya- A békesség őrzi a jövendőt és
rul és szabadon akarunk élni. itt. mélységes
felelősségérzetKölcsönös megbecsülésben a tel felelősségre
szób'tok fel
népeidíel és a nemzetekkel, minden magyar embert: altiamelyek megbecsülik a ma- ben magyar szív, magyar légunk nomzeli eaj átosságail, lek és érzés van, annak ősszé
kultúráját, nemzeti akaratát. üxü íogn-i és rcwg kell teremBékében akarniuk, élni az egész teni országunkban arendet,&
világgal, különösen a szomszéd békességet. •
demokratikus orszógotkkal és
Ne legyen több áldozat, ne
meg vagyok győződve, hogy. a legyen több pusztítás, ezért is
Szovjetunió népei és vesetői hívom az egyetemi
ifjúságot
látni fogják, hogy akkor — amely ragyogó példát mumajd, ha nem egy megalázott, tatott meg a küzdelem és harc
•de szabad nemzetiéi és szabad súlyos napjaiban —, jöjjön éa
nemzet képviselőivel tárgyal- maga is segítse az országot a
nak, mennyire más lasz a vi- rend fen tartásálhoz. Azok a
szony, több lesz a megértés, fiatalok,
akik vérük hullása
megbecsülés és szeretet közöt- közben is vigyáztak,
hogy a
tünk. Most már a súlyos fele- fosztogatók ne törjenek be
IBsség mindnyájatokon van. soraikba, akik mindent őrizFel kell építeni az új nemzeti tek, ami a nemz&t kincse, most
élet minden épületét. El keli meg fogják a íiazafias honvédkezdenünk szabad életünket és séggel és rendőrséggel együtt
nektek, magatoknak kell őr- őrizni azt, amit kivívtak. Az
ködni a szabadság fölött; ^1 ország békéjét, a jövendőt bizszabadságot nemcsak az erö-tosító, a szabadságot biztosítói
szailt veszélyezteti, de c felfor- a szabad választást biztosító
dulás is. Vigyázzatok rá, fiogy békét.
amit megszereztünk és megMindannyian legyünk mélszereztetek, mindent, amiért tók Önmagunkhoz, a történelharcoltunk — most ezt a drága mi pillanathoz,
teremtsünk
kincset — őrizzük meg.
békét és rendet országunkban.
A kormány — illetve szű- örüljelek magyar testvéreim
kebb tagjai —, amikor arra az és dolgozzatok!

Erdei Ferenc:

„A forradalom győzelmét
meg keíl védeni"

Erdei Ferenc, a Miniszterta- tokkal, az ifjúság forradalmi
nács elnökhelyettese a követ- szerveivel és küzdjenek az első
kezőket mondotta:
sorokban a magyar élet új
megteremtéséért)
A megmozdult nép és a fegy- rendjének
veres felkelők harca győzel- Szálljamak szembe minden
mes nemzeti forradalmat ví- anarchiára, testvei-harc szitávott ki. Nemzetünk felemelke- sára törő erővel és védjék,
désének, népünk boldO'gulásá- erősítsék a forradalom, a de~
nak új útja nyílt meg. A fórra- mokrácia rendjét.
dalom építő erejét azonban
A ko;rmány mimikáját és
még ezután kell végleges győ- benne személy szerint a mazelemre vinnünk.
gam tevékenységét minden
megkötöttség
nélkül népünk
A
forradalom győzelmét
most meg kell védeni azoktól létérdeke vezérli.
Fegyveres harcban a fégl
elsősorban — és ezt félreértőkkel, felszabadítottuk mahetetlen elszántsággal —, akik
l b d l
lélekkel
Felszabadult
vissza akarnák
téríteni, de gunkat. F
meg kell védeni azoktól is, éss minden erőmmell ügyünk
é küzdve veakik anarchiába akarnák süly- éégleges diadaláért
lyeszteni, vagy népünk életér- szem ki részem a nemzeti kordekei és kivívott jogai ellen mány munkájából.
akarnák fordítani.
Felhívom hát p
p
hogy e történelmi
Ehhez minden demokratikus barátaimat,emeljék
fel újra azt
erőre szükség van. Ezért felhí- anapokban
zásziőt, amelyet a Rákosivom parasztpárti barátaimat, rezsim
idején letettünk és minóHífsdfc talpra a Nemzeti Pa- den erőnkkel,
minden csepp
rosztpárt híveit, elevenítsék fel vérünkkel küzdjünk
népünk
szervezeteit és sorakozzanak jövőjéért, szabod, boldog
ha*
fej a nemzeti forradalom győ- zánkért,
zelmének és rendjének végső
biztosításáért.
Működjenek
(Kádár János beszéd*
együtt a több) koalíciós pár-,
a 2, oidakm.)

Kádár Jánosj

„Az MDP elnöksége
egyetért a határozatokkal"
Munkástárpaini!
Dolgozó ' tékben tiszta lelkiismerettel,
Testvéreim! Kedve? Elvtársak! { bátor, iffyenes elhatározással
abadulni. A párt
kell
A mély MelrSsséstöl alhat- !
ai meg fognak Inogni. De
va, bofey a testve-harc tovSbbi j
tsük né- jj én nem tartok tőle, hogy
pünket, dolgozó tömegeinket, ] tiszta, becsületes lelkű, őszinte
szándékú kommunisták leszkijelentem, hogy azokban
döntésekben,
amelyekben
o nek hűtlenek az eszméhez. Elhagynak
majd
bennünket
•minisztertaTid-cs ei-no^sagc ina
határozott, a Magyar Dolgo- azok, akfk önző egyéni érdekzók Pártja elnölzsénsnek min- ből, karrierből, vagy más szándsn egyss tagja egyatéristí. Én dékból csatlakoztak hozzánk.
a ma^rn részéről h^elenthr.f ?m De eltol a tehertől és vezetéazi is, hegy az előttem szólók- sünk egyes személyeinek múltkal, Nagy Imre, Ti'tdy Zoltán, beli bűnei terhétől megszabaErdei Ferenc ismerőseimmel dulva, ha bizonyos tekintetben
és barátaimmal, általam na^y- clnlröl is, de kedvezőbb, tiszrabery-íilt és rKzteit honfitár- tább feltételek között fogunk
saimmal
teljes
mértékben küzdeni
eszméink,
népünk,
egyetértek.
honfitársaink, hazánk javára.
A kommuin ist áilíhoz sz ólok.
Külön kérek minden egyes
Azokhoz a kommunistákhoz, kommunistát, hogy mutasson
akiket a párt soraiba az embe- példát, ténylegesen frázis nélriség haladó eszméje, a szo- küli példát, emberhez, komcializmus hozott és nem önző munistához méltó példát a
egyéni érdek. Képviseljék a mi rend helyreállításában, a nortiszta, i'aiKiíjcs
eszméi nket mális élet beindításában, a
tiszta, Isazsá^os es-Jiözökkel. munka, a termelés megindítáElvtán-aim! M'jnkáy'.árs-aim! sában, az élet elemi rendjének
mega! ápolásában és az f gy
Pártunkra az elmúlt évek
s-zerzett becsülettel érdemeljük
rossz vezetése következtében,
ki többi honfitársatok tiszteratíy, súlyos te-l-o-k: Arnvéko-k
letét is.
feküdtek. Ezektől teljes mér-

Kiszabadították Mindszentyt

Sr5z nenzetfr Kispesten
Kispesten eddig Jóval több,
mint száz nemzetőr JelentkeMindszenty Józant hercegzett, köztük idős és fiatal mun- prímást október 30-án, kedden
kások, valamint egyetemisták. 22.05 órakor a rétsági honvédA helyi kiegészítő parancsnok- ség egy tiszti alakulata kiszaságról és a kerületben lakó badította felsőpetányi
rabsászabadságos
vagy
g
gy egységüktől
gyg
gából, ahol három nap híján
kd
fd
lh
hű egy évet töltött s ezzel a here llszakadt,
forrad
alomhoz
h é d k , honvédtisztek
cegprímás nyolcéves rabsága
véget ért, Szenvedéseinek vészolgálatot teljesftenéki

Hatvány Lajos nyilatkozata

Ezen a márciust idéző,
mámoivis^szép októberi napon a2 új magyar szabodságharc győzelmét hirdető
rádiószózatok mellett egy
másik nagy hir futott végig a budapesti utcákon s
szerte az egész országon:
Mindszenty József bíboros
szabad! Egy lélegzetre, egy
sóhajtásra mondta ki a két
hírt az utca embere.
Nem véletlen, hogy a magyar katolikus világ s egybem a lelkiismereti és vallásszabadság nagy harcosa,
az esztergomi éirseJí éppen
azon a napon nyerte vissza
szabadságát, amelyen az
af.éfíz m-agvar nép szabaddá lett. Hiszen upyanaz az
év, a rosszemlékű -fcrdti!at éw« r="nrUig e ] tőlünk

hazánkat és vallásunkat —
úgy kellett lennie, hogy
ugyanaz a nap adja vissza
is őket
Nyolc év rakosodó, befelé szivárgó sebe volt Itthon és a külföldön egyaránt
Mindszenty József felháborító ro rátartása. Nyolc év
rakosodó, soha, egy percre
sem befotradó sebe volt ez
a hazii^sáaban fogant ítélet.
S mondjuk ki végre nyíltan. a szabad betű nyíltra•nyár közvélemény kezdettől fngva tisztában volt a vádak és a
•~vaVcmá$ok« ígaztalanaágávál. Mindszen ty József
fogságában \« lelki vezetője maradt r. Mvek millióinak.

;Két óra a rektor! hivatalban

Megállapodás Kéthly Anna, Kelemen Gyula,
Kőműves Józsjf és a •ivnlszterelnök között
A

S-IVI-'-VTI

é i a -.'-- ".' .£.r..l?.-.±-„s !
között Ióiro13tt m;:', a'apjln a C-/-M i;" - . 4alatti róTi
sro':'á!.*e ok, .11:1
páriih&z, ^ benne levíi n;om •>
val. sze-rUrsztősé^gel éj a Nép•ssav.i r,an':affpal egyu.ll ismét
a Sz-rciá'.•demokrata Párt tulajdonába keriiií.

szakszsrvszeteksn keresztül

A Ncr;i7s;i r?rcs7.tpiTt i^d*lenes szorve?ö'cizo:t5á;ia olítóber 30-án az esti órálrban
mes>ezdte munkáját a Nemzeti Paracztpárt új)*as«rvezéEére. Erről 31-cn. s-ei'dá-.i a
rádiób:-!.-]. ;•••--'."-! -,\ ,--^\n űtjén
részletes :
.•,-.,; =,d. A
szervc:;.-:-.'
, ; t Nemzeti Pün-v i - •
-, ínviirosban tartozlkodó w l t tisztség- I

talmat a nép. fis az utazási:
Kecskemét környékén szovjet
tankokkal találkoztak.
A másik sarokban a budapesti pedagógus szakszervezet
képviselői beszélnek a Foc
dalml Tanács egyik megbízottjával: kiáltványt szövegének,
sorraveszik az aláírok nevét,

Megalakult
4
a Forradalmi Karhatalmi Bizottság!
Kedd este a forradalmi harcokban részt vett egységek
megbízottai bdl, a honvédség
és a rendőrség képviselőiből,
valamint a megalakulás alatt
áEo munkás ég ifjúsági fegyveres egységek képviselőiből
megalakult a Forradalmi Karhatalmi Bizottság előkészítő
bizottsága. A bizottság feladata a forradalmi harcokban
részt vett egységeik, a honvédség, a munkás és Ifjúsági osztagokból álló új kívrha'alom
megszervezése. Kedd este az
előkészítő bizo'.tság felkeresie
a patíamenlbem A'apy T -ire mi-

a legfőbb

niszteretoök&t és bejelentette
neki a Forradaüeni KarhataJmf
Bizottság megalakulását Nagr
Imre miniszterelnök: ezt tud«
másul vette.
;
A bizottság a mai napitól'
kezdve feladatának tekinti ha^
zánk belső békéjének helyre*
állítását ős az október 28-án él
30-án
elhangzott kormányprogramok végrehajtását A
Forradalmi
Karhatalmi Bk
zottság az általános tíKkca vár
lasztásdkkel
létrehozandó út'
kormány
hivatalbalépésélf
működik.

Non Györgyöt^
f
ügyészt
eltávolították'•*

A LegfSbb Ügyészség doLgo- | l.pgfőbb Ügyészség Forradalni:
György legjobb ügyészt lemondásra szólították fel, ugyanakkor egyíintetüen elítélték eddigi bűnös tevékenységét. Non
György tevékenyen részt veit
a statárium lei hirdetésében és
annak minden eszközzel való
végrehajtásában.
Az ügyészek azon!-.: -Mikit
sem Állítottak sta-tárift'Lii bíróság elé. Akit fogvatártottak, a
büntető eljárás mellőzésével
mar szabadlábra helyezték. A

Múlnak a félórák. Az értem é g 5 e m m i
h I r .
D e
Hiki sem türelmetlen. Kézről
kézre j á r a z •>Igazság*, &»FilggeUenség«, a ^Magyar Szabadsági: és a forradalom többi
Bajtotesméííe.
Mjndenklnelt
van dolga: röpiratoícat szűvegeanek, ez egyik csoport t-i agy
A Budapesti Műszaki EgyeInaréhez saereCne bejutni, ehés Közlem és az Építőipari
pp
hez kéri a bizottság közvetí- tem
kdéd
M ű k
E
Műszaki
Egyetem
tését. Kuczka Péter siet át a kedéid
s
tartott,
t ,
szobákon. Járdányi Pál Kaj- együttes tanácsülést
lták
lán Károlyt hívja, Szervánszky amelyen 10 pontban sorolták
Endre a műegyetemisták egyik fel a magyar nép legidöszeröbb követeléseit.
küldöttségével tárgyal,
Az egyetemi ifjúság a szovjet csapatok elvonulása után
BIZALOM
minden erejét Összefogva, feltámogatását az újjáAnnyiszor leírtuk ezt a szót ajánlja
as elmúlt évek, különösen az építésre. A szabadságért hősi
elmúlt hónapok folyamán. Ha- halált haltak hozzátartozóinak
és a Bebesültek gyors segítée-gy helytelen, bűnös poliii-ka sére 200 000 Eorintot ajánlott
,kl- . n,
,
,
•.•*>•. Ferenc és több
elfogadtatáséra szerették vol- íel az egyetem tanácsa, kéríi, nogv a p;'.'-t a k"a- ?p*A tan-ír^lrrv^ilf A
na a nép bizalmát megnyerni.
Itt, ezekben a helyiségek-ben
VAN
víPsraiíi-ptB ez a szó is eredeti
•• selöi kijelentették, hogy ! ...ITT
értelmét, érees csengését. A
•.:s nérve a választ a megala- AZ EGÉSZ ORSZÁG
bizalmat usak tettekkel Jöhet
.u't Szociáldemokrata Pái-t veSZOLXOK:
Igen, az a négy s^oba $ mel- megszerezni s a Magyar Ér;s;á5égével való
megbeszélés
A városban fegyveres összelette az egyetem aulája mint- telmi&ég Forradalmi Blzottsáitán adják meg.
tűzés,
tüntetés
nincs. Az üzeha ezekben az órákban az or- ga bizalmat keltő tettekkel
1955. október 3C-áfL.
szag szívévé váll volna. Hall- állt az ország elé. Ezért vált a mekben sorozatos tanácskozáA
Szociáldemokn
gassuk csak dobbanásait.
bizottság székhelye a jó ma- sokat tartanak a dolgozók a
helyzetről, A koalíciós pártoképviselői
Az ajtóban a MÖHOSZ kül- gyarok találkozóhelyévé, aho- kat újból életrehívják. Az éleldöttsége
búcsűzkodili:
az va hivatlanul is eljön mkidenzerazállfonányokat
folyaegyüttműködéisiral tárgyaltak, ki, ha másért nem, azért, hogy matosa-n küldik Budapestté.
Az előszobában a városi vona- réglátott ismerősökkel talállon fiatalember telefonál vala- kozzék, hogj' érdeklődésével is
ZALABOERSZEG:
kinek, valaki nagyon kedves- erősítse a iorradalmi értelmiA megyében helyreállt
nek: utazik vidéla-e. De nem- ség vezérkarát. Akinek má>- rend. Több Üzemben megkezcsak 5: tucatjával szoronganak nem jut hely, az az aulában
ott a termelő munka. A
a helyiségekben fiatalok, akik várakozik,
munkástanácsok a megye gépvidékre készülnek vagy orrnan
^ e3múIt
ö t o r a
M e g n y ű .
állomásain is megalakultak és
Jönnak. Oücéljuk:
vidéki nak a belső szobák, elterjed a megkezdték tevékenységüket.
ih ivott A megye területéről tübb hely«.fí£?s szumjlyi változásokkal és
iskozás elma- ről érkezett hír, h&gy az erőc,~ i.; v&zsl'Js&j állal
r.yüjíM
sajná ] ja az szakkal Összetákolt termelő•-.-••V-..--ÍÍÍC JKCÜ2ÍÍ télis&
épsigképvisslői, ók
fo'oszlatták,
ott töltött félórákat: mindenki szövetkezeteket
1
éríe'nrJr-S. ; EciTada".iTiÍ vezetői- kapott va'arnit, mindenki erő- azokban a liöz&s gazdaságokvel szere;nánek beszélni, kö- sebb, gazdagabb lett
ban azonban, asne'yek önkénz"-- prc^i-amot liia'a!--ttani.
tes útefn jöttek létre, szorgalAz estébe hulló Károlyi- masan dolgozik a parasztság.
Öt n s l e r m ' e r nyit be. SSkertben kis mécsesek égmrfc a
MISKOLC:
3é:>i.-cs.a>;.ról heztak 1.9 te- sírokon. Némán állanak az
Borsod megyében is rend és
h:ra-.itó éls'met a. fövárctnak. emberek, senki sem sír, senüd
sem
fogadkozik,
csak
a
pillannyugalom
van. Élelmiszert jutEzt is Itt akarják elíször elelsősorban a vidéki
mondani. O a k úgy órád ide tások beszéUielt. Szabó Oyuls tatnak
ipartelepeknek és a városokezekbe a izebákba, ezekhez sírján csokor rózsa.
nak. A városban egy helyen
az emberekhez az ország biA Kossuth Lajos utcában •tartózkodnak kisebb
szovjet
-'ifelőtt, hogy mielőbb szemé- zalma. Az egyik csabai fiú le- veresen világítanak a máglya egységek, amelyek bejelentet'yesen keressék fel a Nemzeti rogy egy szélire s holtfárad- pró lángjai. A brosúránál- ték, hogy semmiféle fegyveres
tan, még az úti élmények ha- mázból könnyű füst száll
P a r a j t párt székházát.
ellenségeskedést nem kezdenek
A Nemzeti Parasztpárt kör- iá«a alatt mesélni kezd. Hogy Duna félé. A Rákóczi úton sö- a város dolgozói elflen. Hétfőn
ponti lapja, a "Szabad Szó«, Békéscsabán a katonatanács tétség, a Vas utcánál tűnnek a bányákban megkezdődött a
október 31-én, szerdán jelenik azonnal a fiatalok mellé ál- fel az első lámpák. S az Akác- munka. Ezáltal biztosítani tudmeg, fclszerkesztnje Szabó Pál. lőtt, ds akkor jött egy Tóth ta. utca felöl kitartó kopogás ják az erőművek szénszükségkedden
A Nemzeti Parasztpárt or- nevű alezredes a megfenyeget- hallatszik: a Sztálin-szobor leteit. A bányákban
•z-ágos központjának címe: Bu- i te a fiatalokat, tübb színészt, megmaradt részeit szedik szétreggel mintegy 20—25 százalékkal többen vették fel a
V.. Dorottya ulca 8. | munkásfiatalt
letartóztattak, kalapácsforgató kezek.
munkát, mint
(Telefon: 135—850 és 163—890.) I Aztán hogyan vette át a haLontay I4sdd

stiűködését
Párt

i

Mindszenty bíboros visszatér Esztergomba

MINDSZENTY SZABAD!

bó István. Szemes József,
A Püágotlon . Kisgazdapárt g Z A D ö
fi
?
Országos
Központja
régi hecai
L\V*t>
or
A Kossuth Lajos utcában, a
lyén,
Budapest, V., Semmelkönyvkereskedés
weis útra 1. szám s'att ismét Horizont
előtt máglya: felülről, a rakget a p:\-t aü-ToLiinnva szerint megkezdte működését.
tár ablakaiból szorgalmas fiacsak 3 cn 'yvá'arzimíny
vátalok
tápláljak
brosúrákkal,
*
laszthat'a m;v*, e^.Tt alakult a
plakátokkal.
Az
emberek
Megtartotta alakuló nagy- csendben nézik. Beljebb, a
rendkívüli íréire való tekintettel
az
ideiglenes intéző- gyűlését a Független Kis- Károlyi-kert szélén szfvszorító
gazdapárt
II.
kerületi
szervebizottság.
Az alakuló gyűlésen a Füg- zete is, A nagygyűlésen, dr. ••i. c IÍA ^ .
getlen Kisgazdapárt meghaj- Pásztor Tamás, volt kisgazda- ot eves Szabó Gyula nyűgtotta zászlaját
a szabadság- párti képviselő, kerületi elnök szi'k. Gondos kezek ráírták
István, volt fejfára: szülei lakása a Viola
harc hősei elölt. A megjelen- éd dr. SzolnoM
tek Kovács Bélit bizalmukról kisgazdapárti államtitkár mon- Utca 9. alatt. Mellette eav 15
éves iAny, pór lépéssel arrébb
dott beszédet.
biztosították.
efiy 28 éves íérfi sírja: 1956.
Az ideiglenes intézőbizottság
Dr. Pásztor Tamás bejelen- X. hó 24-én estek el mindhártag,iaf: Adorján József,
ietíe, hogy a Kisgazdapárt Irá- man. Vádoló dátumod, vádoló
Jsjit>3, KSváfió József, | nyitó
sírok.
dr. Németh Imire, Pártay Ti- • rüleí? Nemzeti Bizottmáiiybaii. A Központi Egyetem Szerb
utcai kapujában Palló Imre
igyekszik befelé. Az "rtálló
fiatalok készségesen Igazítanák
útba a rektori hivatal
felé. Palló barátságosan leinti
őket: ismerős 6 errefelé. S
máris ott vagyunk a rektori
hivatalban. Ide hívták ösaze
három órára a Magyar Értelmiség Forradalmi BLsottságát.
Egyelőre varunk. A legte:sö

|

ni, ahol nyolc évvel ezeUXt ofrf
ba kellett hagynom,
)
A hercegprímás húsz perwt
töltött baráti beszélgetésbea r
rétsági plébánián és föpásztoif
áldását adta a megjelentek!*!.
Utána elindult budai otthoni*

>*BolAog vagyok, hogy ezt a
Tlldy Zoltán állammlnísz-ter József hercegprímás visssxlér- | ben, amely hazánknak exeÜf
forradalmat,
mint az ÍÖlS-as
Kijcten- ne Esztergomba és a prímási ben a történelmi napjaiba*
októberi
forradalom
ma élő küldöttséget
t ő
ellátásával
l á t á á l részt
é
ven- minden igaz hazafira var?
nemzeti tanácsosa, ha betegen tette elöttflk, hogy kívánatos- teendők
i
abban a nemes küzdelemis. de megéltem,*
\ nafc tartana, ha Mlndszenty

Megcl kiúí EL Független Kisgazdapárt
id. í lenes intézőbizottsága

a I

get vetett a győzelmes maigyar
tarradalom. Réteág község lakossága elsőnek üdvözölhette
arabságból kiszabadult hercegprímást, akit a nyolcéves fogság sem testileg, sem lelkileg
nem tudott megtönni. Az üdvözlésre az első szava ez volt:
— Fiaim! Ott fogom folytat-

kili esetleg egyes helyeken a.
felkelésben
való
részvétel:
miau fogvatartott személyeket
azonnal
helyezzék
izabafr'.
lábra.
'.
A Forradalmi Bizottmány Múj legfőbb ügyész kijelöléséig.",
illetőleg megválasztásáig min- '
dent mestesz, hogy az ügyészi
szervezet a nép érdekében, a •
íorradalmi törvényesség meü« ;
tartósában tevékenyen

k e z l e t r ö ]

Glllemot László én Cholnoky Tibor
adía át az egyetetni l£|úság
követeléseit a miniszterelnöknek
ték továbbá: & kormány süí« j
gősen
gondoskodjék
arról, í
hogy az összes képviseleteink 1
mindenütt a most végr» ki- j
harcolt eredményeket és kitű* ;
zatt nemzeti célokat képviw4« i
Jék.
A "két egyetem •
vében dr. Gillemot
Chalnc-ky Tibor reki
totta át az ifjúság
aeit a Minisztertanács elnökééi
ne k, E^ek i dő közben Nagy)
Imrének a rádióban tett nyt*^
latko?;ala szerint teljesedtek toi]

Helyzetjelentés sz országból !
DEBRECEN:
•
A városban és a megye W t
lamennyi községében nyűg**-!
lom van. Az üzletek nyitva.
tartanak, az élelmiszer és;
gyógyszergyártó üzemek fcflya*)
matoScin dolgoznak,
í
PÉCS:

t

A városból
kedden reggel :
nagyobb mennyiségű tejter*
mék induit Budapestre. A pé- •
csiek azt üzentéle &z autófcaro- vánnal, hogyha sztlltség van •
rá, ssivesen küldenek további- i
szállítmányokat is.
KAPÓSVAB:

A Somogy megyei Fopradal* i
mi Nemzeti Tanács hétfőn 29 ;
tagú intéző bizottságot válás** :
tott és 21 pontból álló pror* i
ramot dolgozott ki a Hazaíítí T
Népfront és az üzemek, Mvatia- .{
lok dolgozóinak
alapján.
SZEGED:
A
városban
helyreáll a rend. Az ÁHamvédelmi Hatóság leszerelésévé i
egyidöbetl szervezik a Nemzet' |
Örsének
j
VESZPRÉMI
|
A veszprémi Forradalmi T**
nncs kedden reggel küSdÖtta*get indított Budapestre, hogy
tolmácsolja a kormánynak a
veszprémiek követeléseit. VÍT~
palotán teljes a rend. Az Wtolákban szerdán mag
kezdeni a tanitárt.

ÜSS. okttbei n..

Kivoiaultak Buctapesfrol
a szovjet e$ag»atek

jtóhonyl teleEonjelentésünkí

Tömegesen hagyják el hazánk területét
a szovjet katonai egységek

A szovjet korináaiy
a magyarországi csapatok kivonásáról
Visszahívják a szovjet gazdasági és egyeli t a n á c s a d ó k a t is

Moszkvából jelenti a TASZSZ: A szov- tózkodása ürügyül sznlgáJhst a helyzet fojet kormány szükségesnek tartja, hogy kttzottabb kiéleuu.ljyére, uíasííásl adott
nyilatkozatot tegyen a magyarországi cse- katonai parancsnokságának, hegy vonja ki
JÍOPV Imm mitvlsztere3fn5k gira a felvonulás teljes rend- I Megindult a szovjet tan-kok mónyckrgl. Az események azt mulatjuk a szovjet katonai aíalwlaíokat Budapest*
kedden este a következő üze- jenek blrtosftáaa érdekében '••
' erről a k
kiivmulésa
állapítja meg a nyilatkozat —, hogy a ről, mihelyt ezt a magyar kormány jónak
netet Intézte a magyar nép- tartózkodjék mlnclen provoka- is. Az utcasarkokon csoportok —
hez:
tív, zavaró, vagy ellenséges nézték ezt a várva-várt pilla- magyar dolgozók jogosan vélik fel a kér- lilja.
Magyar Testvéreim t Tuda- cselekedettől, hogy így is hoz- natot. Némán, szótlanul álltai: dést: a gfliítiasági egyiilímíikijdts terűn ki
Ugyanaltkor a szovjet Irarnsííny kész
tom veletek, hogy a kormány zájáruljon a szovjet hadsereg aa embereit, de belülrűl az kell küszöbölni a mrglevő komoly hibákat, tárgyalásokba bocsátkozni a Magyar Népfcecdeményezéaére a szovjet csapatainak kivonulásához.
tovább kell fokozni a lakosság anyagi jó- köztársaság kormányával és a varsói szeröröm töltötte el lelkűket.
hadsereg csapatainak kivanuSzóba elegyedtünk az egyik létét és harcolni kell az Éülamapparátiis- ződésben reszt vevő más államok kormáNAGY IMRE
Ifea megkezdődött. Minden
ban megmutatkozó bürokratikus eltéve- nyaival a szovjet csapatok magyarországi
A , ax orezáff minden pol• Minisztertanács elnöke páncélos vezetőjével, egy szov- lyedések c\l:\n.
jet századosául, aki elmondotvisszavonásáról.
A szovjet kormány az egész szovjet népta, hogy csodálja a
A nyilatkozóiban a szovjet kormány
nép erejét. »Nem szíveseiTjöt- pel egyült mélységesen sajnálja, hogy a utal arra, hogy Magvarország teríí'elárőJ
tünk. Együttérzünk mi is a magyarországi események vérontáshoz vekivonja a szovjet gazdasági és más voLapzártaikor éritezstt a kö- patok kivonásával párhuza- néppel. Kívánjuk, hogy a mazettek.
mosann aa fuvarosunkban & nép* gyar nép sok-sok sikert érjen
k Ö közlemény:
natSiozású tanácsadókat is.
A szovjet kormány a magyar kormány
hd
l
tórsadalml és nemzeti
el« •— mondotta többek kö- kérésére
A szovjet kormány a továbbiakban kihozzájárult aliíioz, ltogy szovjet
össze."A rendfenntartás zött.
k i h l ó hadsereg;
O W j i y h oá d át s a t
jcienti, hogy hai?ancló tíU'ííyalásokat keznéphadsereg,
hfei forradalom eredménye- feladatait
Mégejyszer
körülnézett, katonai alakulatok vonuíjanck be Buda- deni a Lengyelországban és Romájában
nemzetőrség
fcéní megállapodtam a szovjet rendőrség ét
pestre,
de
szem
előtt
tartva,
hogy
a
szovmajd behúzta a tank fedelét.
fegyveres erők parancsnoksá- csapatai együttesen látják cl. Mi némán, tíe őszinte meg- jet alakulatok további magyarországi tarállomásozó szovjst csapatok ügyében ÍG.
gával csapataik Budapestről
JAMZA KAROLY
nyugvásíral néztük az elvonuValó kivonásának rendjéről. E
altábornagy,
lok at szívünkben fiZ7.il az elSzerint az összes Budapesten
honvédelmi miniszter
határozással, hogy idegen csaIBVŐ szovjet ősapátok kivonu(A szerkesztőség megjegyzé- patok jeleníéte és beavatkozálásukat 1956.
október 30-án
fövárosunkban és
ra Sádélután 1 órakor megkezdték se: mire mai lapunk olvasóink
4i előre kidolgozott terv sze- kezébe kerül, a szovjet csapa- gunkban soha, de soha többet
fd
elöl
A világot lázbahozó magyar et magyar f<
rbit 1950. október 31-én vlrra- tok kivonása a fővárosból be- nem fordulhat
datig befejezik. A szovjet csa- I fjődik)
Hasonló jelentések számol- forradalom eseményeit a nem- rendezett T
fejeződik.)
nak be a főváros számos pont- ' zetközi sajló továbbra is veze- tekr'úl, valaii
;zovjet haderők fcivo-| tő helyen, rendkívül nagy ter- egyéb gyű,R
nulásáról. Az Astoria-szálló I fedelemben tárgyalja. Számos! Vitásáról a
előtt, a Tairics körúton, j országból érkeznek jelentéseit
'""'''I áldozatainak
' ' " -'-'--' mí
Lánchíd budai hídfőjénél n:á
ot n mns;Tap ncm7i (in «. I '
re egeire eltávoztak
\atr*áhun a Mugjar In( i l \ ál
szovjet páncélosok.
a'.: • . ! • :
•
.• . z ú j
szovjet
Rendkívül jelentős a záho1
Rádicjelentések sz&rint a rat elölt per e
v- 'i ' -. •••
-• vcá/Á á t E z t á ' i a
nyi posla
vc-nairelvlgyjir-ijá- tengyil diákok
kok
di3zorségst
di3zorségs
ál- é s, sgkezdl
g
e
liuv- • .
. • :.
A bii.'apssti
Tudósítónk Jeten 14: Napok den este elkövetkezett a perc, nak az a kedd esti "lelefon- líloiiah a arsói
ói M
Magyar Ir.téIté mcgyai- reszt
n
?-••- : .'
; • .--• r J c á f u i t a k . H a
megmozdult, j l L é
Öta sűrűn vették körül a Hon- amikor a gyürú
amely szerint Zá- sst elé. Az épü'etre Telvont lo- j gí
A" is^Cria
' "
VÍ;' V •• . . . •! a z ú j s z j e i a védelmi Miniszteri umot és a begyül taie a molorok és a ma- hony lia'tárállo:rMsnál a szót- ' botora
•int m á r e
''•"''>
•
'- ' . i - . ( . " ; ! .
s
s?a.ia.Iságra
környező mini.6zíérii smokat o gyar népre eddig oly nyo-jsí csapatok tC : zloty gj'ü
szovjet páncélosok. Végre ked- masztó páncél felengedett. | jifc .1 -hazánk
!
gyj':o kincse, a szabadsás éa
SíííimHl'ó (gyeríya a nyo^aí-Üíer
a hs.\s!.U3t. Ezt mutatta a maak3uÜio!iE>Uüi a l a a n y a r sarníiailsstg
gyü'-or.siáci felkelés. E kis nép
Rolcossowski marsallt
most ismét mcjmvtctta, hogy
áldozatainak emlékére
Kiküldött munkatársunk
ragaszkodik a í-.iabadsághoz a
szabad §á{$ra
kifejezésre juttassa Berlin ro ieiror ellenére.**
Bsrllnböl jelenti a DP.
telefon tudósítása
konszenvét az Öwendalkszési
A Paris Presse is beszámol a
jogukén harcoló népekkel-,
í:aisl ma.í;\air fi'ü: hőstetteiről;
*
A Franc Tireur üeszeharonlltja
A Német Szövttsési Köztár- aa 1ÍI45 ufáni esrmcnyeket az
A kreuzbergi és schone- saság kormánya kedden ellm- 1358-03 eseménytAkfl. A madelmi miniszteri teeTidiíket je- ról.
városháza ablakai Ls ki
lenleg Jerzy Bordzilotuszkl tá- betgi
nép mindkét esetben ravilágítva. A berlini vá- tározta, ho^y egymillió márkát gua-r
minden
Varsó, október 30. ben, megcsókolták
bornok, vezérkari főnök lutja volUk
a szabadság esz-*
rosi
képvijelöíiiz
kedden este adományoz i •.agyar lakosság gaszkodott
Ma la, mint egy hste •ni-ap-yart ét azt munáották:
méihoz. Az első éveket csalóttr.dUvüll ülést tartott, hogy
vündennap, lengyal barí- viayük el hü szivük üzenedás követte. A börtönök megtét a sokat szenvedett maN*fgy Ferenc Bfcsből
talnkkal a rádió mellett ül- gyar
teltek
a
sztálinista
terror áldogyermekeknek.
zataival. Talán 135Ö meghozza
tünk. Vofsó egész szivével,
visszautazott Párizsba „Nem kívánjuk idegenek gyámkodását"
A DPA budupeall LUlttntudÚJflójánub j e l e n l é t e
a LLiaake ma^s-ar nép sz-ámára
Lengyel politikai körök a
minden figyelmével a testAz AFP jelentése ezeiiní.
az annyira óhajtott ssabadsávéri hősi magyar nép felé szolidaritás em-beries, mély
AroffV Ferenc, as emiarScióbat! A DPA budapesti klllön- rák segítséget Harigsúlyozzd.it tíot — írja a lap, majd felfordult.
Előttünk
a megnyilvánulásait úgy érélő volt magyar miniszterel- tudósítója a többi között a k&- azonban: ,.Az országot most a hívja a munkásságot, hogy
Prostu
legúja bb száma, tékelik, hogy ez az első
saját
elképzeléseink
alapján
vetkezőket
írja:
A
harc
ítt
nök, aki múlt éjszaka érkezett
•úiillalton teljes
egyUíműkö-,
benne József Attila egyik reflexió, amely a politikai
meg Eév-sbe a francia főváros- egységért és a szabadságért fo- akarjuk újtiól jeleníteni és dést rr.lr.dsn magyarral.
más formájávertének új lengyel fordí- együttérzés
ból, kedden reg-jel visszauta- lyik. Ma még nem jött el an- emellett nem kívánjuk idegeis
megnyilatkozik
tásával Magyarország füg- ban
nek
nak
az
ideje,
hogy
az
új
állam
zott
Párl&sbű,
Az
osztrák
hatóA Le Monde »A
felkelők
getlen és demokratikus or- majd. Rendkívüli megeléA tudósító végezetül hang- győzelme
ságok
tudomására Bioztálc, jövőbeni formájáról gondolcímmel közöl veVarsószág: ez az eredménye as gedéssel köszöntik
hogy alisztrlaí tartózkodása kozzunk — hangsúlyozzák a súlj'ozza: „I :ek az emberek
októberi harcnak, a magyar ban a ma esti hírt a szoviíabadságh
arcosok.
„Nyugaton
nem
egyeztetne
t6
össze
flz
orjet
csapatok
kivonulásáról.
nép Igazi felszabadulásának
figyelembe kell vermi, hogy a
szág semlegességével.
és forradalmának. Lengyel Különben a lengyelországi
jelen pillanatban nem vala- lajdoncsalknak, nem azért
ka volt. ^Aíagyarországon az
barátaink
1848—49-et, a szovjet csapatok is visszamely világnézet mellett vagy rezn-ek, hogy
Osztrák határzár
dk
földeket
visz- i ó céljaik már túlhaladottak —•
szabadságharc nagy hóruzp- tértek már támaszpontjaikellen
harcolunk, h
ybirtokosoknak;! írja a lap. — A Xelkelük kövejött emlegetik és ez akkori ra. Politikai körökben rászuadják
Bécsből.
Jelenti
az
AFP:
A
b
i
lké
elképzeléseinkért
tle
megegyeznek abban,
lengyel forradalmárok né- mufaít&fc, hogy most mindcsak azt akarják, hocy lelései
határblztonsifti
intézkedések j —
: a munkásuk, diá- öJcieg szabaduljanak
igen
pünknek adott segítségéről két ország számira
az AVIt- hogy miHjbb tartsanak szabad
keretében
az csatrálc
]' kok és katonák."
ktéb
ál kormány
ká
beszélnek, amikor megér- fontos, hogy azonnal kezFcti'frjófc országuk nem- vÁlüsziá'ialzat, Nincs ezen a tékedden
elhatározta,
hegy
a
fog
ren
kii!Ör.b-i2
a rendszer nyílt
kezik a lengyel főiskolások dődjenek meg a magyar^
lelkesedéssel
magi/ar határ mentőn több ki- a küííöLdi,
kül&ndsen az" oszt- I zeti függetlenségét."
ellenségei i s a nemzeti kom*
küldöttségének
két tagja. szovjst, illetve a lengyel-*
lométeres övezetben
megtilt
mun;£in;is
nívci
kÖ7,5tt. E JTMH
A magyar
nagykövetségről szovjet tárgyalásoli az orminden polgári
közlekedést.
RokoEigzenr-tiin4etf-sck Svédországban
gatartés a legnagyobb mérték*
főnnek a felajánlották a szágok közötti új viszony*
Egyedül a határövezet lakosai,
a ma»^ar sza!iadsúg ttgye meSlelt
beit érthető.
Másképpen Iholengyel diákok clelmiszer- Tói, természetesen a legtel'
az
egészségügyi
szarvek,
a
dip. gyan nyilvánulna m i i a népszuverenitás
és
•egítségét a magyar nép~ jesebb
lomáciai személyzet, az újságStockholmban és Svédország j hétfő délutáni lapok
egyenjogúság alapján. Hoznek.
írók és az útlevéllel ellátott, nagyobb városaiban
rokon- ték, hogy egy nap alatt ! aferat? Efztelensíg lenne íelzáteszik azt is, hogy ezekMagyarországra Igyekvő sze- szenvtüntetések
voltak a ma- j kétmillió svéd korona linlnt- tételerni, hosy Kozép-Eiirópí
Kraldcóból és tok mos nek a tárgyalásoknak egymélyek számára engedélyezik gyar szabadság ügye mellett.
helyről jelentik: úgyszólván forma s-úllyal kell felölelaz övezet határának átlépését. Göteborgban, Svédország máttunc£<mfci vért akar küldeni niük a gazdasági és politisodik legnagyobb városában as
a magyar
sebesülteknek. kai kérdéseket.
Fellángoltak a fiarcok igyetemf diákok rögtönzött
Nincs Varsóban
egyetlen
A Hindustan TU
piros-}ehér-zöld zászlók alatt
percünk sem, amelyben ne
Lengyelországban
lankaa
Közel-Keleten
mes a magyarországi esemévonultak fel és tiltakoztak a
éretnénk a hűséges fesí- datlan erővel folyik a sztányekkel foglalkozva azt írja,
Londonból jelenti a Reuter; szovjet fegyveres beavatkozás dapestre.
véri lengyel nép értünk is linista időszak teljes felszávilág nem
Vasárnap a stockholmi sta- hogy a civilizált amikor
Edén brit miniszterelnök ked- ellen. Tüntetés volt vasárnap
dobogó nagy szivét. Hajnal molása, A vajdnsá-gi pártegy
nyugat-svéd
Iparvidék
köz- dionban az elmaradt svéd— nézheti tétlenül,
den a parlamentben bejelentáján láttam, hogy a hűvös bizottságokban például toryg
p
ország harcol. A inagyatette, hogy a brit és a írancia pontjában is, a tüntetögvűles : magyar labdarugó mérkőzés egész
októberi szélben mint vál- ra váltják le a konok sztár&Knak
már
SGÍÍ
halottjuk
és
_
_
.
..
.
svéd
A
és
8
válogakormány engedélyt kért az irészvevői
tatta egymást a magyar linistákat, a néptanácsok
táviratban
fordultak
helyett
sebesültjük van a küzdelemkérték: tott játszm* egymással. Beje- ben,
egyiptomi kormánytól arra, I a svéd királyhi
nemzetiszín-szalagos díszőr- számos, a demo'zrat'zálást
mert
egy
másik
ország
hogy angol és francia csaoaink emelje
fel tiltakozó zavát a lentették, hogy a mérkőzés telség a varsói Magyar Inté- segítő rendeletet
hoztak.
atai beavatkoztak. A
ideiglenesen
•megszánjanak m agyi írországi megtorlások el- jes jövedelmét a magyar se- al&kvű
tet előtt a magyar-lengyel Ma visszatért Varsóba és
nagyhatalmak azonban ne váhadászati kulcspozíciókat Port
barátsági örökmécsesnél.
átvette egyházi
funkcióin
gélyakció lávára fordítják. Ez— I lasszáü Magyarországot erőpoSvédországban
»Segftsd
a
Saidban,
Izmatlidban
és
SzuezWyszinsky bíboros. A Glos
gbí- ! ÜtÜiájuk iátszn:ájának színhegyermeket- mozga'mat indítot- után a Vöröskereszt
A varsói rádió
minden Pracy című lap ezt a hírt
ben.
ssmrn'.képpeo
tak, amelynek eeyik célja, , zzcttai gyűjtést indítottak l:ö- | Ivéül, mert -ezzel
adása magyar hírekkel kst~ a mellett a másik hír melA miniszterelnök közölte, hogy
szolgálatot a"mama«yar
gyermekeket
°uség
között
amelyne!;
során
dődík, minden lengyel lap lett közli, hogy Rokossowhogv erről Izrael knrTiprivét hozzanak üdülni, állandó ott i százezer svéd koronát adtak gyar népnek.
bőven közöl magyar híre- ski szabadságra megy,
is értesítették és felkérték tartózkodásra Svédországba. A ' össze.
A Timss of India szerint
mind Egyiptomot, mind Izraelt,
TSTVÍ tételezhető fel, hog^ MaL&nnyelorsz&gban gyors
hogy tizenkét órán belül vála- „Az egész francia névét C8o;lá'«ef:íi Utíti el gyaroi^zás r.Éps I?1Í a Tirasati
A Nowy Stoiaton végig tempóban tüntetik el u múlt
wi
szoljon erre a közlésre.
magyar zászlók
lengenek, talán jelentéktelennek tűbeavatkozás akár.r-.i'yen fara magyar szabacJságsiarc-osítk liő§leíi!e
ax egyetemi
ifjúság sok- nS, de jellegzetes külsősémija hs57.nűra lenne. Y.7. a bePárizsban a francia hadílgy•oft házra kitűzte nemzeti geit. Már az av.íóbuszokról
Angol, francia ét indiai lapok h a z á n k r ó l
avatlíí»3ís csak veszélyes edlenm'nisítérium szóvivfije cáfolta
lépéseútre vezetne.
színeinket.
Keddan kora is eltűnt a Stalinogrod név,
azokat az elterjedt lifreket,
London:
A
kedd
reggeli
i
magyarországi
helyzetről.
Kidélelőtt könnyekkel a sze- hogy helyet odjon a törtéhogy a francia csapatok máris
'.áspárti Doilu Herald' jelentette: a kormáimval
münkben,
meghatodatttm nelmi Katoioice-nek.
Az OIESZ n y a l o k
megkezdték a partraszállást megállapitia: á brit kormány
tiez:el3tíel odáaUtunk a nagykövetség fo~
Egyiptomban.
biztosítihatná a Szovjetuniót
zom a magyar rc-cp kitartásáj
Varsa
üzeni
Budapestgadótermében: egy óvoda
nak,
bátorságának
és
őfizinte
ttiogy
hajlandó
új
új
szempontot
Az
izraeli
légierő
kedden
—
küldöttsége kereste fel a nek: együtt haladunk maki
Rómából jelentik, hogy olasz
mi-n-t egv izraeli katonai szó- kat figyelemfoeveimi az euró- együttérzésemiet fejezem
követséget. A gyermekek gyar testvérek, akárcsak a
vivő közölte — egyiptomi ka- pai béke biztosításánál. A lap azok iránt, akik szenvedtek a fiatalok nagy csoportja a róemlékeztek egy nemrégiben múltban, Petőfi barátságáfolyó mai szovjet nagykövetség- előtte
egy ilyen természetű hazájuk szabadságáén;
tonai
alakulatokat támadott szerint
nak
szellemében
á
két
nép
közöttük járt kislányra a
kijelentés megííönnyílihetné a küzdelemben.
meQ a Sinai-félszígeten.
virágot hoztak és egy pa- szabadságáért, demokráciáPárizs.1 Az Aurore vezércikEgyiptomi katonai ezövivá közép- és kelet-európai inelyzet
pírból kivágott szívet. Csen- jáért, függetlenségéért víkében, ezeket írja:
szerint az egyiptomi légierő a alakulását.
vott
harcban.
desen, apró lábaikicai ííSinai-félszigeten
KosszajomáA Lordolt Ház-í.nak keddi
"Az egész francia népet csopegv4 járkáltak a terem*
Gárdos Miklóa
nál ellenséges csapatösszevo- ülésén Lord Readínp küliisyi dálattal tölti el a magú,
náaokat vett tűz aiáj
óHamminíszter nyilatkozott a büdságharcosők
hőstette.

A honvédelmi miniszter közleménye

„

Kedden este megmozdult
izovjet páncélosgyűrű Budapestet:
Megkezdődött a mnkosxlopok
kivonulása

Varsó üzeni Budapestnek:
együtt haladunk, magyar testvérek

HEÜIi¥ SZiP LES^
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. Magjar Nemzet.

A kk népe a hős Budapest népének...

A Városházi ulciban, ahol
azelőtt személyautók, luxuskocsik sorakoztak a Városháza előirt, ma ládákkal, zsákokkal, csomagokkal színültig
megrakott teherautók, pöfögő
traktorok sokasága vert ta~

intézkedés nem is késik és
máris nagy mennyiségű élelmiszer helyes szétosztását végezték el.

dolgozók családjai, az állami
gondozásban levők, Öregek,
kis nyugdijasok, segélyezettek.
Az élelmiszer adományból juttatnak azolcnak a hősi munkát
végző fővárosi közüzemi dolgozóknak is, akik éjt nappallá
téve megszakítás nélkül Önfe:áldozóan gondoskodnak ínról,
hogy Budapest lakossága világítással, vízzel, gázzal el legyen látva.
Megérkezett
Budapestre
25 000 íontstetrling értékű angol gyógyszer és élelmiszer
adomány is repülőgépeken.
Ezeket a küldeményeket, va1 am int a Bécsből érkezet t
egyéb eredetű adományokat a
Huba utcai központból fogják
szétosztani az egészségügyi intézmények és a rászoruló lakosság között.
Gárdonyi Jenő

1999. október

AZ EMBERSZERETET KATONÁINAK
FŐHADISZÁLLÁSÁN

Sok szó esett az elmúlt na- ről, közöltük a Nemzetközi társainak éa aktivistáinak
pokban a Kálvin tér környé- Vöröskereszt Bizottsággal, mi- munkáját nem egy esetben
kéről, az ott lezajlott heves lyen gyógyszerekre és élelmi- nehezítik meg ejteni segély*
harcokról, a Baross utcai csa- szerekre van szükségünk. A kérésekkel, amelyekkel a Vötákról. De igen kevés arról, bizottság telefonon értesítette röskereszt kis; apparátusa, a
hogy a géppuskaropogás és az európai országok Vörös- megnagyobbodott feladat miatt
deszkára irt ícüratolt olvashaágyúdörgés közepette az egyik kereszt-szervezeteit, s néhány nem tud foglalkozni. A Matók a járművek homlokán, olBaross utcai házban önfelál- órával később már megindult gyar Vöröskereszt ez úton kéri,
dalán. »A pócsmegyeri nép
dozó" emberek maroknyi cso- Magyarország felé kontinen- hogy csak intézmények foradománya a hős Űudapcst néportja éjjel-nappal, járadság-sünk szinte minden országából duljanak hozzá segélyért, az
pének" — olvassuk az egyik
ről és egyéni gondokról meg- a segítség. Legelőször lengyel egyéni kérésekíkel ugyanis a
nagy teherautó falira; át és
feledkezve,
végezte és végzi barátaink küldtek repülőgépen nemzeti bizottságok foglaliko»benn a kocsiban káposzladomhumánus munkáját.
vért sebesültjeinknek. Azóta nak.
bok, gyümölcsösládák, tejesállandóan érkeznek a Ferikannák, hagymás és zöldséges
Megkérdeztük azt is, hogy
hegyi repülőtérre az adomáEgy szoba
zsákok, baromfikkal tömött
szállító bolgár, osztrák, folyik-e hazánkban valamiféle
ketrecek, a pacsin egyeri áldoa Baross utcában nyokat
román, svájci, lengyel és más szervezett gyűjtés.
zatkész parasztok jó szívvel
— Az ország minden TusaiéA Magyar Vöröskereszt Or- repülőgépek. Angliából is sok
adott ajándékai várják, hegy
szágos Központjában töltöt- gép szállította az élelmiszert ból érkeznek hírek arról, hegy
szétosszák a budapesti lakostünk néhány napot. A szerve- éa gyógyszert Bécsig, ahonnan élelmiszert, egyes helyeken TVr
ság között. A másik autón
zet vezetői és munkatársai kö- osztrák és magyar repülők to- haneműt gyűjtenek- a főváros
Sárbogárd község népérmk érzül alig néhányan voltak itt. vábbítják Budapestre. A jugo- lakossága, számára. Ezek, 'a
tékes éleimiszeradcmánya érSzámuk hétfőig a tízet sem szláv Vöröskereszttől egy va- gyűjtések spontán toidiiífajfi.
kezett Budapestre, a szolnoérte el. Kis szoba a „főhadi- gon élőbaromfit és több vagon Az elosztás sem elég szervekiak ajándékait egész autószállás". Berendezése egysze- gyümölcsöt kaptunk. A vér- zett. Előfordult, hogy a. vidékkaraván hozta íel,
szállítmányokat
rű: négy telefon és egy rádió- készítményeket és gyógysze- ről érkező
készülék, meg néhány szék és reket átvételük után azonnal a nem a Vöröskereszt - . elosztóegy íróasztal.
•mentőknek és a kórházaknak helyeire szállítják, hanem 'vaTaláJfcozfk az siándé!:ozó
lenségével és keménységével.
Szüntelenül csengnek a tele- adtuk át. Az élelmiszer egy ré- lahol a főváros valamelyik utOki. 2 3.
és a mesajántiéíiozolt
I-iyen érzéketlen, anakronisz- fonkészülékek. Sokan, ápoló- szét az egészségügyi intézmé- cájában osztják szét. Most vém
Soha még, mióta a magyarszervezés alatt egy nagyszabáNem sokáig időznek a vi- ság a világon van, talán a leg- tikus, gyilkosán pontos, kimun- nők, elsősegélynyújtó tanfo- nyeknek — kórházaknak, kli- sú hazai segélymozgalom elindékről jött, élelmiszert szál- ősibb, törzsi időszak óta, mikor kált, embertelen volt ezekben lyamon kiképzettek, vagy egy- nikáknak — gyermekottho- dítása is. A Magyar Vöröslító autók a Városháza elolt. még szinte egyetlen család a napokban ez a más világból szerűen magyar asszonyok, noknak: juttatjuk el, másrészt kereszt feladatának tekinti «
A kísérők le sem rázzák ma- volt, s valóban a közakarat eredő, hanglemezre fagyasz- magyar anyák jelentkeztek és pedig a kerületi nemzeti bi- fcüííöídi gyűjtés megszervező*
gukról az út porát, besietnek döntött dolgaiban — mondom, tott, magno-szalagra dermedt kérték részüket abból a nagy zottságok, a2 üzemi munkás- sét, az ország valamennyi h o
munkából, amely emberéletek tanácsok közvetítésével oszta Városháza épületébe, ahol a soha még a magyarság létezé- zenei üzenet.
zafias erői segítőkészségének
szociálpolitikái csoporthoz irá- se óta nem volt eszmének, tárA gép árulása; de mennyivel megmentéséért folyt és folyik juk szét a főváros lakosságá- tettekre váltását. Bizonyosak
nyítják őket. Itt működik -az gyi, szellemi, politikai, gazda- nbertelenebb az emberek Budapesten. Mások gépkocsi- iak. Természetesem a vidék is vagyunk abban, hogy ez kákat, két kezük erejét ajánlot- eszesül a külföldi segítségből.
apparátus, amely átveszi a sági, kulturális vagy bármiféle árulása.. ;
Több
városba,
Sopronba, nya tevékenységünk egész maták a Vöröskeresztnek.
személyesen vagy telefonon emberi
megnyilvánulásnak
népünk helyeslésével és
Többszázan. kérték rádióüze- Győrbe, Mosonmagyaróvárra, gyar
jelentett élelmiszer szállítmá- olyan széles és tökéletes nyil- Okt. 25.
támogatásával íog találtovábbítását.
Több Pécsre továbbítottunk száUft- aktív
nyokat és azonnal intézkedik vánossága, mint a Magyar
*Magyarors2ág nein volt, ha- neteik
kozni.
helyről a tűzharc miatt a kül- rnánypkat.
azok továbbításáról. A szociál- Bád,ió mostani adásainak.
nem lesz.*világtól
elzárt
házak
lakói,
A
Magyar
Vöröskereszt
politikai csoportnál ugyancsak
Irtózatos felelősség.
Okt. 26.
gyermekek gondját viselő nemunkatársai az elmúlt napokszemélyesen vagy telefonon
És irtózatos árulás!
Önkéntes gyűjtések ban
végzett önfeláldozó munjelenMceznek az élelmiszert
••Amit erö és hatalom elvesz, velők és intézetek vezetői for*
igénylő irrtézmények és rendazt idő és kedvező szerencse dultak ide kenyérért, tejért,
Azt is elmondták nekünk, kájukkal ki is érdemelték nészerint már ott, a hivatali szo•••Uraim, midőn a szószékre ismét visszahozhat jak; de arrd- valami harapnivalóért. Vidék- hogy a Vöröskereszt munka- pünk szeretetét, támogatását]
bában találkozik egymással az lépek,:.«
kezdte
százegy- röl a nemzet, félve a szenve- ről is érkeztek kérések különajándékozó és a megajándéko- néhány évvel ezelőtt Kossuth désektől, önmaga lemondott, böző városokból, kórházakból,
zott. Együtt m-ennek ki az Lajos, és a perc "irtózatos innak visszaszerzése mindig magánosoktól.
épület előtt várakozó teher- nagyszerűsége*
elszoritotta nehéz és mindig
Ki győzné felsorolni azt a teautókhoz, felülnek rá és már keblét. Lám, a nevét viselő (Deák F.)
mérdek kérést, bejelentést,
el is indulnak valamelyik in- Kossuih-rádió keblét nem szo- Okt. 27.
felajánlást, ami a vezetékeken
tézmény, üzem felé.
rította el a perc nagyszerűsée kis szobába befutott. S e nége, döbbenetes, testvérgyilkos
Újságok, egy-, két- és négy- hány ember, akik éppúgy,
A Nemzeti Saíntház kedden Pécsi Sándort, Szakait MÍ&.
A szociálpolitikai csoport irtózata — nem, a Kossuth- oldalas újságok az utcán. Egy- mint a segélytkérők, csak tele- délelőtt társulati ülést tartott, lóst, Molnár Tibort, Lukács
telefonjai szünet nélkül csilin- rádáő a kilencmillió magyar más kezéből tépik, mindenki fonon tudtak érintkezni má- amelynek során megalakult a Miklóst, Palló Imrét, Bessegelnek és féllucalnyi íróasztal és a százmillió külföldi rádió- lvassa — és senki sem hiszi, sokkal, szüntelenül csengettek színiházi tanács. Tagjai: Besse- nyei Ferencet, Sinkoviai Inv
mellett jegyzik a telefonon ér- íiallgaló előtt sem kezdett el
agy gyarkorlatot szerzett ez a minisztériumokba, mentőkhöz, nyei Ferenc, Sinkovics Imre, rét. Helyet kaptak a bizottságkező bejelentéseket az újabb dadogni a felelősség mérhetet- közönség, hogy a sorok között kórházakba, rádióhoz, hogy Somagyvári Rudolf, Hindv ban a fiatalok is.
és újabb vidéki élelmiszer len légoszlopainaik nyomasára. Ivasson, s lobban higgyen a tőlük telhetőén segítsenek a Sándor^ Juha*! József és SzöA
Forradalmi Blzottoég
száll íímányo.król és a kerüleyi Eva. Ugyancsak megala- csatlakozik az Értelmieé*! Os*
súgva mondott ezőnak, mint a bajbajutottakon. S hogy fáradAdyt olvasom:
tekbűi jelentett igányekrötj
fehérre fdketén nyomott betű- ságuk nem volt teljesen hiába- kult a színházi tanács a mű- szágoa Forradalmi BizottságiCltjány Is kellett, n ót dió diák,
való, bizonyíthatják azok, akik szakiak részéről azokból a dol- hoz és az Egyetemi Ifjak Pűí*Dlcsbe-űzője aqgodalmas gondnak. nek.
58 teherautó Duna föld várról S a ve (szí bárdok kezébe csapta- Verba volánt, seripta ríüment élelemhez Jutottak, sebesülte- gozókból, akik egész idő alatt radalmi Bizottságéihoz.- ,. •>
bent tartózkodtak a színház
— tartotta a latin bölcsesség. ket ápolhattak, szeretteikről épületében és védték a színháA magyar ezímművészác> ,<ia
Dunaföldv árról 58 teherAz elmúlt években, mint any- értesültek a rádióban, részt zat. A Nemzeti Színházat ér- magyar szabadságharonalt,, förautóval szállítottak ajándék
vehettek a segélyek szállításá- ték belövések és ablakkárok.
radailomnak- ezekkel a vezetó
nyi
más,
ez
a
szentencia
is
élelmiszereket, amelyeket az Ofct. 24.
ban.
Miközben
a
Vöröskereszt
szerveivel
egyetértve, elhatáwisszájárá fordult. Most az íráI., II.. 1IL, IX. és XI. kerület
Amíg magyar lesz e földön, sok tűnnek el nyomtalanul, e székházából e sorokat diktáA most megválasztott szín- rozták, hogy a magyar színélakói között osztanak szét. A a Campanelia csipkefinom dal- az élő, igaz szó marad meg a lom, megszólal mellettem egy faázi tanács határozatot is ho- szek addig nem hajlandók á
szolnoki nyolc teherautó rako- lamairól mindig az íog eszébe fejekben. Seripta volánt...
telefonkészülék csengője. Lon- zott, amelyben lcijelentillt, hogy színiházaikat megnyitoi/antig.*
mány élelmiszer az V. és VII. jutni, hogy a Kálvin téren
don jelentkezik. Egy ott-tar- nem lépnek színpadra szovjet szovjet csapatok el nem hagykerületbe jut el. A Kelenföldi tankcsata von. Chopiai mazur- Okt. 28.
tózkodó honfitársunk érdeklő- csapatok jelenlétében. Azt a ják az ország területét. Kövepályaudvarról 13 vagon élel- káiról meg az, hogy minden
Vérplazmát küld az egész dik Budapesten lakó családja javaslatot ÍE elfogadták, hogy teitek, a Szovjetunió és Mar
miszert szállítottak a külön- önfeledt, játékos ütemre száz világ. A pelikán-mítosz éled iránt. S míg beszélek vele, a a rádióban addig szereplést gyarrarszág között a teljes pek
böző kerületekbe. Újpestnek szempár üvegesedik meg a újra, a milliónyi csatomács- Vöröskereszt egyik munkatár- nem vállalnak, amíg a rádió litikai és gazdasági egyenjogújutott a Biharnagybajomröl ér- balált Bzitóló októberi ködben. kán elküldik vérüket a XX. sa egy másik készüléken már meg nem változtatja hangját ságot, az ENSZ-ben a nép Wkülkezett 15 méíermázsa liszt, 15 A művészet nem ott kezdődik, szazad pelikánjai, az önkéntes hívja
is a családot. „A és a valóságnak megfelelően lódí érdekeit képviselő
mázsa burgonya, 2 mázsa cu- ahol a költő az utolsó pontot véradók. így teremt a technika Bajcsy-Zsilinszky úton a Tar- nem tájékoztatja a hallgatósá- döttet, az AVH álruhába bújkor, másfél mázsa bab, s nagy is leírja, hanem ahol a mű el- új romantikát. A vér és a ve- csay-család minden tagja jó got. A Nemzeti Színház társu- tatás nélküli feloszlatását ék
a vérontásért felelős veaetűíti
mennyiségű szaconma, zöldség. jut a közönséglhez. A magyar gyészet kora ez.
egészségnek örvend. A papa is lati ülésén részt vett a Nép- bíróság elé állítását CteatlakozSzínházának és a
jól van." S már a másik dró- ihadsereg
Telefonon jelentik: Rétság- nép feltételes reflexeiben egy
Madách Színháznak társulata tak a magyar' nép [kívánságágeneráción
át
a
gyilkosságj
a
ton
megy
is
a
h£r
Londonba,
Délben haranEszó a rádióhoz, az általános, szabad, tltkás
ról megérkező Lt egy teherválasztások azonnali megtarautón több zsák liszt, nagy népirtás és az árulás képzetei ban. S a harangszó is hazudük. hogy e nehéz órákban megnyugvást vigyen egy aggódó
A gyűlés után átvonultak a tását követelik;
mennyiségű só és egy élő bor- futnak majd át a túltáplált, O k t 29.
honfitársunkmak.
Színművészeti
Szövetségbe,
jú. A Fehérvári úti szakorvosi "inomkodó muzsika hallatára.
*
ahol
a
budapesti
színházak
FelibJvták az ország valaEgy gyűrött, foszlott papírt
rendelőintézet is jelentkezett
a mennyi
színliiázának: művéNem tudom miért, egy régi mutatnak, tegnapról vagy teg- Jelentkeznek ass európai küldöttei megalakítottéik
telefonon, közölte, hogy több
Magyar Színház- és Filmmű- szeit, alakítsák meg mindenütt
vidéki teherautó a rEndelö- francia film zácóképe jár vász- napelőttről. Ceruzával üt üzeVöröskeresz
tek
vészeti Szövetség Forradalmi a színházaik forradalmi bízott*
intézet előtt állt meg élelmi- ;sa agyamba, az a pillanat, net van rajta:
De nem ezek B az efféle Bizottságát. A Forradalmi Bi- ságát és vegyék tél a fcapcw>>
»...éa a halálos sebesültek
szerekkel megrakottan: hová amikor Jean Gabin egy padlászottság tagjaivá választották, a latot a Színművészeti Szövetirányítsák őket. Megkapták az ;zobába szoru-lva, átlőtt fejjel nem vesznek többé ételt ma- teendők okozták a legtöbb többi között: Darvas Ivánt, ség Forradalmi Bizottságával!
mdot a Vöröskereszt ittlevő
utasítást: az autók rakják le esik össze; körül kézigránátok gukhoz, hogy ne fogyasszák a
unkatársainak.
Szombaton
füstje
gomolyog,
hajnali
renlisztet,
zsírt
azok
elől,
akikterhüket a XI. kerületi Tadélután a svájci követség
detlenség, a halál rendetlensé- nek, még élniök kell..;*
nácsháznál.
A szerkesztőség felhívása
ugyanis értesítette a Magyar
ge — s egyszerre élesen, köteA követíkezö teherautó is lességtudón, pontos időben Okt. 30.
Vöröskeresztet: a Nemzetközi
Felkérjük olvasóinkat, hogy
örömmel fogadott -ajándékokat megszólal az ébresztőóra. A
Vöröskereszt
Bizottság
Genfaz
október Z34 és ax aai fcOh
Ismét Ady:
hozott: Pincehely líözség dolből üzent, hogy számos euró- FTC, MTK, UTE, KAC vető harcqk élméTtyonyafláí
érzéketlenségével, emberS ha késlekedik az okosság.
gozói 300 éld tyúkot, 1100 da- telen anakroniamusával, gyilpai ország Vöröskereszt szerKezdődjék meq végre a demok- rögzítsék és küldjék meg szerNem poéta-fajták okozzák...
rab tojást, 15 métermázsa ke- kos pontosságával, tevedhetetvezetei jelentették be szándé- atlzálódás a sport térti latén is kesztőségünknek. As érték**
*z~ a magyar sportköivélePapp Antal
nyeret küldtek és a szállítkukat: segítséget nyújtanak a -lény
réql óhaja. A demokrati- anyagot a későbbiekben fd fcímány kísérője bejelentelte,
magyar főváros lakosságának zálódásra tatt korábbi
Javasla- vánjuk haszDálnl.
2
hogy holnap további 2 kövér
s kérdezik, mire van szükség. ' tikhoz híven (a OTSB felosztása,
a társadalmi szervak vá>
disznót, 40 darab hízott libát Háy Gyula nyilatkozata:
Mivel a svájci rádió, majd azt
;ztás útján való létrehozása stb.).
- Az Épftőanyasipaxl K » r
és 1 élő bikát küldenek Pinkövetően több adóállomás köakítsák meg vécjre a Maqyar pont
Kutatóintézeténefe doflSocehelyről.
zölte a segélyhírt, egyre többen Labdarúgók Szövetségét (továbbá
Magyar Atlétikai Szövetséget, zói szerda dólel&tt 10 ötáíí
értesítették erről telefonon a aa Magyar
úszó Egyesületet stb.). jöjjenek be az intézetbe, a P * Néhol sok az adomány
Munkatársunk, beszélt Háy
Nehéz volt ezt észrevennünk Vöröskeresztet. De addig már SzUntessék meg 3 rossz emléke- radalmi Tanács tagjainak meg<
ket felidéző egyesületeket és ne
Gyulával és megkérdezte, hoelőször azért, mert sok szo- megtörténtek a szükséges in- szétjyslJUk
a sok nagy sikert el- választására.
Sok élelmiszert kaptak a gyan látja ma a helyzetet. Háy
cialista elem. is vegyült ebbe tézkedések, rele/oncissseícöfte- ért FTC. MTK, UTE, KAC is a
Szőlő utca 60. alatti nevelő- Gyula ezt válaszolta:
— A -Vör5* CsUlag« N f w
íés létesült Genffel, Béccsel, többi egylet létrehozását. A Bpaz
ötvözetbe.
De
nehéz
iskola növendékei, a XII., Memajd
több
más
országgal
Honvéd
válfék
újra Kispest ked- dát, ahol a forradalmi, napefc
—
Ügy
érzem,
hogy
a
mai
volt még azért it, mert a
felt csapatává és hogy a népsze- során a magyar h<5si fía&aflsáC
redek utcai Arany János Nenapon győzött az igazság.
sztálinizmus annyira össze- megkezdődött az egyre na- -űsége csorbítatlan maradjon, röpiratai és kiadványai JeA«nvelőotthon gyermekei. Sok
számban érkező segély- adja vissza a Fraditól erőszakkal
Egy egész
államrendszert
zavarta, olymódon meghami- gyobb
helyre annyi élelmiszert vitfogadásának és átigazolt Játékosokat: Kocsist, tek meg, a nyomda dolgonSI
építettek fel abból a célból,
sította a marxizmus elméle- adományok
tek, hogy el sem fogaixák az
szétosztásának szervezése. Ez Czlbort, Budait, Legyen újra FTC Október 23. Nyomdának W
hogy az igazságot eltorzítsa,
tét, hogy nehéz volt tisztán a munka, amely mind nagyobb vagy Ferencváros; hangozzék lel vezték dk
egész mennyiséget, hanem a
;
a gyengét erősnek, az erőset
lóllsmert buzdítás: hajrá Fradi.
látni. Mindamellett már erőfeszítéseket igényel, kött le sAlakítsák
szállítmány egy részével viszmeg a Bp. Vörös Logysngének, a szépet csúnyáhosszabb idő óta sejtettem, most is a Magyar Vöröskereszt botjóból a nagymultü MTK-t, a
szatordultak. az autók a Vának,
a
csúnyát
szépnek
és
Bp. Dózsából pedltj az UTE-t. Rennéhány év óta pedig tudtam egész apparátusát.
TÓ&hásáva és új helyre diszpo- mindenekelőtt az erkölcstedezzék az átigazolásokat is. A
és szóban, írásban vallottam-, Hogy áll ma a külföldi Vö- zöld
nálták megmaradt rakatnágyepnek meg adjanak vállent erkölcsösnek tüntesse
hogy a szocializmus keresése röskereszt-segélyek
-nyílhat. Számai intézmény je- /"/.
tozatos szín pompát a régi, ked- FUqq«t!en politikai i
fogad"
De
mindennél
megdöbvelt mezek: a kék-fehér, a zöld- Felelő* szerkesztő: Losonczy'4
lentette a szociálpolitikai cso'közben hamis útra csaltak és hogyan történik azok el<
bentőbb
hazugság
volt
az,
fehér,
a lila-fehér, a fekete-fehér Főmunkatársak: Nán*st L4s*M,
portnak, hogy felesleges rombennünket.
Most,
amikor
az
és
a
tobbl
*zfnek.
tása? — vetjük fel a kérdést a
hogij mindezt a szocializmus
" obáczky
Sándor.
Wrtör
landó élelmiszer készletekkel
eszmék szabadon összemér- Magyar Vöröskereszt vezetőiidar, Pethd Tibor, Vtoártwliil
A régi szakvezetők lépjenek
nevében tetták. Nem. volt
rendelkeznek és kéxtók, sürgőhetik az erőiket, -minden ha- nek.
újra a porondra és kezdjék meg
könnyű
rájönni,
hogy
az,
I
egyesületük demokratikus újjásen szakisaik el azokat oda,
misításra, minden megtéamit
az
utolsó
évtizedben
—
Amint
éxtesültünik
a
sokszervezését.
ahol azo-ivra szükség van. Az
építettek, nem szocializmus. I vesztésre lény derül.
felöl mutattkozó segítőkészségfg. »4
A lakóbizomások
javaslata alapján
A vidéki élelmiszer ajándékok egyre nagyobb mennyiségben, folyamatosan érkeznek
Budapestre és a lakosság Közötti szétosztást a kerület; tanácsok a most megalakult
ideiglenes nemzeti bizottságok
és a Vöröskereszt közreműködésével a lakóbizottságok javaslata alapján osztják szét
ingyenesen. Az élelmiszer adományokból elsősorban, azok a
családok kapnak, akiknek lakása a harcok során megsérült, azután a sokgyermekes
családok, a kisfizetésű üzemi

FORRADALMI NAPLÓ

Megalakult a Színműveszek
Forradalmi Bizottsága •
?

Minden hamisításra fény derűi

