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A FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG 
LEGYEN SEMLEGES! 

Helyeseljük, hogy a magyar 
kormány tárgyalásokat kezdett 
országunknak a varsói szerződés
ből való kilépéséről. Azok között 
a nemzetellenes lépések között, 
amelyek a megdöntött rendszer 
vezetőinek lelkiismeretét terhelik, 
talán első helyen szerepel az or
szág függetlenségének eltékozlása, 
hazánknak egy zárt katonai 
blokkhoz való láncolása. Magyar
ország, amelyet pedig egész tör
ténelmi múltja arra predesztinál, 
hogy híd legyen a Kelet és a Nyu
gat között, ily módon külpolitikai
lag is börtönrácsok mögé került . 
Az egyoldalú szovjet orientáció 
sértette a nemzet érzéseit, és ki
mondhatatlanul sok kár t okozott 
országunk fejlődésének, amennyi
ben elvágott minket a művelt 
Nyugattól. 

Ez a politika természetesen 
egyenes folyománya volt annak a 
kormányzati rendszernek, amely 
r em tudott — vagy nem is akar t 
— a népre támaszkodni, s melynek 
(abban a mértékben, ahogy csök
kent híveinek és támogatóinak tá
bora) mindinkább egy idegen ha
talom szuronyaira kellett támasz
kodnia. 

Ezért is olyan magától értetődő, 
hogy a kormányrendszer mai for
radalmi átalakítását kísérnie kell 
a külpolitika nem kevésbé gyöke
res átváltoztatásának is. A forra
dalom osztagai nemcsak azért har
coltak a barikádokon, hogy Ma
gyarország belsőleg szabad legyen, 
hanem hogy a szabad Magyaror
szág immár teljesen önállóan, 
minden külső kényszer és utasí
tás kikapcsolásával alakíthassa ki 
a maga saját, magyar külpolitiká
ját. 

A ránk erőszakolt, és kezünket
lábunkat gúzsbakötő varsói szer
ződés felmondása jelenti ezen az 
úton az első lépést. De csak az 
elsőt. Tovább kell haladni a meg
kezdett úton. és félreérthetetlenül 
ki kell jelenteni, hogy Magyaror
szág — úgy ahogyan a szomszédos 
Ausztria is — a semlegesség po
litikáját kívánja folytatni. Ez 
nem jelenti azt, hogy nem lesz vé
leménye a nemzetközi élet nagy 
kérdéseiben. Ellenkezőleg — most 
lesz. most lehet igazán önálló vé
leménye, olyan véleménye, amely 
összhangban áll nemzetünk érde
keivel. De jelenti azt, hogy Ma
gyarország a továbbiakban nem 
óhajt csatlakozni a világpolitika 
egyik tömbjéhez sem, nem kíván
ja magát sem lekötni, sem elszi
getelni egyik irányban sem. Egy 
ilyen álláspont felel meg nemze
tünk földrajzi helyzetének csak
úgy, mint történelmi hagyomá
nyainak, illetve e hagyományok
ból leszűrt tanulságoknak. 

Lássunk tisztán: ' kis nép va
gyunk. Kis nép, amelynek forra
dalma ugyan világtörténelmet csi
nált, de amely katonai erejével 
nem képes eldönteni nálunk na
gyobb hatalmak különféle viszá
lyait. Mire való tehát a nagyhatal-
» • • « • • • • • • • • » « • • • • • • • • • 

mak civódásaiba belekevered
nünk? Álljunk ki ott, ahol ezt 
nemzetünk vagy az egyetemes bé
ke és biztonság érdekei megköve
telik, de ne csörtessük a kardot 
ott, ahol semmi dolgunk nincsen. 
Még abból soha semmi jó nem 
származott, ha egy kis nemzet 
visszavonhatatlanul lekötötte ma
gát a nagyhatalmak egyik cso
portja, vagy éppen egy nagy
hatalom mellett. Még akkor 
sem jó ez, ha pillanatnyilag 
e nagyobb hatalommal min
den tekintetben egyetértünk. 
Kis népnek sok barátra van szük
sége. Nem szabad még egyszer kí
nálkozó barátságokat úgy vissza
utasítani, mint ezt az elmúlt évek
ben a Nyugat irányában tettük. 

Jelenti egy ilyen politika a szov
jet—magyar barátság megromlá
sát? Nem, egész határozottan és 
már most ki kell jelentenünk, 
hogy semlegesek kívánunk lenni, 
de ugyanakkor — sőt épp ezért — 
békében és barátságban kívánunk 
élni a hozzánk legközelebb élő 
nagyhatalommal, a Szovjetunió
val. Mi több: bátran elmondhatjuk, 
hogy ez a viszony most — a füg
getlenség kiharcolása után — vá
lik majd igazán őszintévé és. za
vartalanná. A Szovjetuniónak is 
meg kell értenie, hegy ez az új v i 
szony szerez neki itt igazi baráto
kat a régi lakájok helyett. 

A semlegesség és a függetlenség 
jegyében másfelöl fel kell újíta
nunk hagyományos baráti viszo
nyunkat a Nyugat demokratikus 
nem.--!' ível, akik'"'! múltunk fo
lyamán annyi szefii ml ösztön::cst 
kaptunk, s akiket csak az önkény
uralom megszállottéi nevezhettek 
ki népünk ellenségeinek. Termé
szetesen velük szemben is meg
őrizzük függetlenségünket, mer t ez 
mostantól fogva már nemzetünk 
jövőjének létalapja. De ha mai ne
héz helyzetünkben alkalom kínál
kozik nyugati gazdasági segítség
re^, ezt nem szabad visszautasíta
nunk. 

Független külpolitikánk legfon
tosabb alappillérének azonban a 
szomszédos kis nemzetekkel való 
barátságot és összefogást kell meg
tennünk. Függőségünk ettől is 
elütött bennünket — pedig már 
Kossuth nagy gondolata volt a du
navölgyi népek szoros szövetsége. 
Igen, Magyarországnak mostantól 
fogva — Kossuth Lajos és Károlyi 
Mihály dicső hagyatékához híven 
— a dunavölgyi népek konföderá
ciójának kiépítésén kell dolgoznia. 
Ez a mi nemzeti külpolitikánk leg
sajátabb parancsa, mert hiszen a 
világ e részén élő kis nemzetek 
csak egymással összefogva őrizhe
tik meg tartósan függetlenségüket, 
s gyakorolhatnak befolyást a világ 
dolgozóira. 

Bízunk benne, hogy a magyar 
nemzeti külpolitikának ezek az 
alapelvei rövidesen eleven való
sággá válnak. A nemzeti kormány 
első lépései reményt nyújtanak er
re. 

K. P. 

SZERDÁN DÉLBEN A PARLAMENT ELŐTT 

A varsói szerződés felmondásáról, 
a szovjet csapatoknak az országból való kivonásáról 

tárgyal a kormány 
Nagy a forgalom a parlament épü

letében. Küldöttség küldöttségnek 
adja a kilincset. Falvakból, üzemek
ből, kerületekből jönnek az emberek, 
asszonyok, munkások, egyetemisták, 
egyházi delegációk. Nagy Imre és 
Tildy Zoltán titkárságán szünet nél
kül cseng a telefon, s küldöttség kül
döttséget ér. Hírt hoznak a pártok 
alakulásáról, arról, hogyan halad a 
lerombolt házak helyreállítása, köz
ellátási problémákat terjesztenél; elő. 
vagy új szervezetek megalakítását 
jelentik be. A £ö kérdés azonban 
mindenütt ugyanaz. Mikor vonul ki 
a szovjet hadsereg az országból? 

Délután felkereste Nagy Imre mi
niszterelnököt a Csepeli Vas- és Fém
művek szerdán megalakult munkás
tanácsának 20 tagú küldöttsége. 19 
pontból álló követelést terjesztette!; 
elő. Az első pont itt is az. hogy hala
déktalanul vonják ki a szovjet csa
patokat hazánk területéről. Amíg ez 
nem történik meg", nem kezdik el t 
munkát. 

„Nem érezzük biztosítottnak a 
forradalom vívmányait, amíg ez 

nem történik meg 
— mondta'; a miniszterelnöktől tá
vozva. — Nem tudunk bízni addig, 
amíg e kérdés meg nem oldódott." 
Biztosítottá:; :i miniszterelnököt hogy 
ha a szovjet csapatok elhagyják az 
országot, a kormány támaszkodhat 
Csepel negyvenezer dolgozójának bi
zalmára. 

Délután több száz főnyi tömeg 
gyCít oTíze az i • .'•• i < itt A k-ji-
mány munkájáról, a szovjet csapatok 
helyzetéről, s Mindszenty József her
cegprímásról akartak hallani. Nagy 
Imre a parlament egyik erkélyéről 
szolt ;iz egybegyűlt ekhó/.. Elmondot
ta,, hogy o magyar nemzeti kormí^y. 
amely a magyar forradalom eredmé-

\nye, a nemzeti politika szilárd tala
ján áll. Nem tűr az ország belügyei
be semmiféle beavatkozást. Magyar
ország szuverén, független, egyenjogú 
állam. 

— Szabadságunk és függetlensé
günk első napjait etjük — mon
dotta Nasry Imr# — eltakarítot
tuk az útból a nagy akadályokat. 

Rákosi és Gerö bandáit kisöpör
tük az országból. Mérhetetlenül 
nagy bűnök terhelik őket, ame
lyek következményei bennünket 

sújtanak. 
Az egybegyűltek követelték, hogy 

válaszoljon arra a kérdésre, ö hívta-e \ 
be a szovjet csapatokat Budapestre ; 
vagy sem. Nagy Imre azt válaszolta, 
hogy 

ez a híresztelés hazugságon ala
pul, őt már kész helyzet elé állí
tották a szovjet csapatok behí

vásával. 

Bejelentette az egybegyűlteknek, 
hogy a mai napon megkezdték a tár
gyalásokat a szovjet csapatoknak 
egész Magyarország területéről való 
kivonásáról és 

a varsói egyezmény ránk háruló 
kötelezettségeinek felmondásáról. 
— A tárgyalásoknak — mondotta 

— már vannak biztató eredményei. 
Végül bejelentette, hogy ma reggel 
Mindszenty József hercegprímást 
visszahelyezték hercegprímása jo
gaiba, s a mai naptól teljes joggal 
gyakorolja egyházi és állami jogait. 

Mindszenty József hercegprímás 
kiszabadításának hiteles története 

Három honvédliszt várja Tildy 
Zoltán államminiszteri az Országház 
egyik szobájában: Pálinkás Antal 
őrnagy. Molnár Bertalan és , Dedfc 
János hadnagyok, ök Kísérték Bu
dapestre Mindszenty Józset bíboros 

. hercegprímás, esztergomi érseket, ki-
• .szabadítása után. Most Tildy Zoltán 

hívására jöttek ide a küldöttségekkel, 
gondokkal teli parlamentbe. Várnak. 

: Közben faggatják őket. s ők vála
szolnak mindenkinek, bármily sok
szor változik, cserélődik is az őket 

: körülölelő embergyűrű. 
Egymásnak adv R a szót. így m o n d 

ják e! a k iszabadí tás tö r téne té t : 
— Mindszenty József Rétság mel

lett. Felsőpotényben egy elkülönített 
kastélyban háziőrizetben élt — kezdi 

I Molnár Bertalan. — Az oroszok fel
szólították s máit héten, hagyja el a 

i kastélyt, biztosabb helyre viszik. 
Visszautasította. 

A rétsági laktanyában kedden dél
után alakult meg a forradalmi kato-

I nai tanács, s úgy határozott: kisza-
| bódítja fogságából az igazságtalanul 

üldözött hercegprímást. Pálinkás An
tal őrnagy igy folytatja: 

— Rövid tűzharcban elkergettük a 
kastélyt őrző államvédelmi'stákat, és 
utána a laktanyába vittük Mindszenty 

I Józsefet. Meleg fogadtatást rendez

tünk a tiszteletére. Az éjszakát ná
lunk töltötte. Közben pesti forradal
márok, egyetemisták, folyamőrök és 
munkások is jöttek hozzánk. Ök is a 
prímás kiszabadítására indultak, de 
már csak szabadságának üdvözlésére 
érkeztek. 

— Reggel indultunk Pestre — 
mondta tovább az őrnagy. — Vácort 
virággal árasztották el a bíborost vivő 
autót. A prímás áldást osztott az út 
mentén felsorakozott népnek. Tovább, 
falvakban és kisvárosokban, minde
nült nagy ünnepléssel fogadták a 
hercegprímást. Pesten éljenzett az 
utca. Budán, az Űri utcai érseki pa
lota előtt hatalmas tömeg várta ót. 
Amikor meglátták az érkező gépko
csit, s benne Mindszenty Józsefet, el
énekelték a nemzeti Himnuszt, majd 
a pápai himnuszt. A prímás főpász-
tori áldását adta az egybegyűltekre, 
és pár szóval megköszönte a ragasz
kodást. 

Ezután a bíboros visszavonult pa
lotájába, és csendes szentmisét mon
dott. 

— Ennyi a történet — ismételgeti 
tizedszer, huszadszor a három katona. 
Ekkor fcinyílik a szoba ajtaja és 
Tildv Zoltán lép be. Pálinkás őrnagy 
az állam miniszter elé lép. és jelenti, 
hogy feladatát teljesítette. 

Kocsis Tamás 

Xaijtj Mnire ntlnisstereínök 
fontos megbeszélései 

A Jugoszláv Szövetségi Népköz- j szerdán több külföldi -
• társaság magyarországi nagykövete ; c '^és más -
i szerdán felkereste Nagy Imre mi-
j niszterelnököt és több mint félórás 
' megbeszélést folytatolt vele. 

angol, fran-
is megláto

gatta, akiket tájékoztatott a magyar
országi helyzetről. 

Nagy Imre a nap folyamán a Du
nántúli Forradalmi Bizottmány kép

miniszterelnököt egyébként ! viselőivel is tárgyalt. (MTI) 

EGO SZOVJET PÁNCÉLOS AZ ULLOI UTÓN 

Maiéter Pál 
a honvédelmi miniszter első helyettese 

A Magyar Népköztársaság Elnöki I 
Tanácsa Tóth Lajos vezérőrnagyot. 
a honvédelmi miniszter első helyet
tesét, és a Honvéd Vezérkar Főnökét 
tisztségei alól felmentette. Egyben 
Maiéter Pált a honvédelmi minisz
ter első helyettesévé, és Kovács Ist- j 
vánt (nem azonos a budapesti párt
bizottság volt első titkárával!) a : 

Honvéd Vezérkar Főnökévé nevezte i 
ki. 

A Minisztertanács Király Béla ve
zérőrnagyot nevezte ki a főváros ka
tonai parancsnokává. (MTI5 

Maiéter Pál a Kilián-laktanya hős 
védőinek parancsnoka volt. Kineve
zése a fegyveres felkelés képviselői
nek első jelentkezése a kormány
ban. 

A magyar szobrászok javaslata 
a forradalmi harcokban elesett hősök 

emlékének megörökítésére 

A Corvin köz 
ifjú szabadságharcosainak 

felhívása 
MAGYAROK! 

Mi, a Corvin köz ifjú szabadság
harcosai eddig harcoltunk, nem be
széltünk. 

Most, hogy végre megszólalhatunk, 
első, nagyon komoly szavunk minflen 
magyar testvérünkhöz, hogy a lcg-

! teljesebb rendet mindenütt őrizzük 
: meg, vagy pedig ahol szükséges, mi-
í nél előbb állítsák helyre. 

így nem szolgáltatunk ürügyet az 
'• oroszoknak arra, hogy rendfenntar

tás címén továbbra is az országban 
maradhassanak. 

Ma a rend megőrzése a legfonto
sabb nemzeti feladat, amelynek min
den más szempontot, pártérdeket alá 
kell rendelni. 

A rendbontás ma hazaárulás! 
Kérünk mindenkit. hallgasson 

ránk, ne kelljen azt mondanunk, hogy 
ifjú bajtársaink vére hiába hullott. 

A Corvin köz (Kilián) ifjú 
szabadságharcosai. 

"»:*: 
Foto: Petten 

A Képzőművészek és Iparművé
szek Szövetségének Forradalmi Bi 
zottsága Nagy Imre miniszterelnök
höz fordult, hogy elgondolásukat a 
kormány tegye magáévá. Javasolják, 
hogy a forradalmi szabadságharcban 
elesett hősök temetkezési helyéül a 
Vérmezőt jelöljék ki. A Vérmezőn az I 
ország 19 megyéjéből szállított föld-1 

bői az ország lakosságának részvéte
lével emeljenek hegyet és a 19 me
gye jelképéül ültessenek oldalába 19 
facsemetét. A hegyen elhelyezett kő-
táblákba véssék be az elesett hősök 
nevét. A javaslatot a bizottság nevé
ben Ferenczi Bénivel az élen számos 
kiváló szobrászművész és Nagy Já
nos kubikos írta alá. 

A Forradalmi Ifjúsági Szövetség 
pártonkívüli szervezetének felhívása 

a magyar ifjúsághoz 
Magyar fiatalok! Alakítsátok meg 

falun és városokban a Magyar For
radalmi Ifjúsági Szövetséget. A szö
vetség tömörítse magába azokat a 
fiatalokat, akik 1956 céljai alapján 
készek harcolni és dolgozni hazán
kért. (MTI) 



forradalmi erők és a kormány 
Á koalíciós kormányzás bejelenté

se óta új lapot ír a magyar történe
lem. Mindemellett még nem mond
hatjuk, hogy a kormány és a forradal. 
mi erők között megszületett a teljes 
összhang. Bizalmatlanság van egyes 
légi kompromittált vezetőkkel szem
ben. De ezek felcserélése másokkal, 
kevésbé kompromittált emberekkel: 
ez sem elég. Ahhoz, hogy végérvé
nyesen megszűnjön a kormány iránti 
bizalmatlanság, elengedhetetlenül 
szükséges, hogy a forradalmi erők je
lentős közvetlen képviselethez jussa
nak a kormányban. Olyan emberek
re gondolunk, akik vezetőszerepet 
játszottak a felkelés győzelmének ki
vívásában, illetve érdemeket szerez
tek a forradalom eszmei-politikai 
előkészítésében. 

A koalíciós alapon létrehozott ka
binet mindenképpen nagy és jelen
tős lépés a helyes úton. De nem lehet 
elég. Kétségtelen, hogy az önkény 
idején fondorlattal és erőszakkal, a 
demokrácia sárba tiprásával meg
szüntetett politikai pártok nagyra 
hivatottak és milliók érdekeit képvi
selték. Abban sem kételkedünk, hogy 
ezek a pártok ismét megtalálják a 
bennük bízók tömegeit és igen ha
mar újból jelentős politikai ténye
zőkké válnak. Mégsem szabad meg
feledkezni arról, hogy 1948 óta nem 
kevés változás történt az országban. 
S főleg: hiba lenne nem gondolni ar
ra, ami legutóbb egy hét alatt tör
tént. Forradalomban a napok sok
szor évekkel érnek fel. Az elmúlt 
rossz emlékű években a felszín alatt 
forrongott a mély, s a felkelés évek
kel felérő napjaiban a felkelt nép új 
vezetőket formált. Ezeknek az erők
nek, a forradalom, a nemzeti felkelés 
erőinek jelentős képviselethez kell 
jutniok a kormányban. 

Vitathatatlan, hogy a nép teljes és 
pontosan lemérhető akaratát csak a 
6zabad választás mutathatja majd 
meg. De vajon szabad-e, lelhet-e ad
dig is vámi a forradalmi erőknek a 
kormányban való képviseltetésével? 
Nem, nem szabad, mert a késlekedés 
sérti a nép igazságérzetét. A késleke
dés ezért önmagában is nagy baj, hi
szen a népfelség annyit emlegetett, 
de éveken át sárba tiport eszméi most 
elemi erővel követelnek utat maguk
nak. De nemcsak erről van szó. A 
nép egységesen elszánta magát arra, 
hogy mindenképpen véghez viszi for
radalmát. Véghezviszi a fegyverek 
szavával is ha kell, jóllehet az ön
kény, a létbizonytalanság, a félelem 
évei után sokszorosan vágyakozik a 
békére és a nyugalomra, a rendre és 
a biztonságra. S egyre több határozat 
és felhívás szólít fel általános sztrájk
ra is. Pedig az is világos, hogy a népi 
felkelés győzelme után nemcsak a 
meglevő értékek további pusztulása, 
hanem, a termelés elmaradása is a 
nemzet jövedelmét csökkenti, mind
annyiunk ellátását veszélyezteti. 
Miért szánják magukat mégis a dol
gozó emberek tömegei arra, hogy ha 
kell, ezekhez az eszközökhöz folya
modjanak? Azért, mert a jelenlegi 
kormány összetétele nem nyújt szá
mukra teljes biztosítékot arra, hogy 
a nemzet követelései az elképzelhető 
iegrövidebb időn belül megvalósul
nak. Ezért is fontos és sürgős a kor-

ÖRÖMMEL 
NYUGTÁZZUK, 

hogy a miniszterelnök végre a nyil
vánosság előtt is megerősítette: nem 
ő kérte a szovjet „rendfenntartó" 
osztagok behívását Budapestre. 
Tudtuk — ez az eseményekből is 
világos volt —, hogy nem ő kérte, 
hiszen a szovjet tankok már a for
radalom első estéjén bent voltak a 
fővárosban. Nagy Imre viszont csak 
a rákövetkező napon lett miniszter
elnök. De ha így volt — miért tűr
te el, hogy nevével visszaéljenek, s 
miért tűrte oly sokáig? (Nyolc nap 
egy forradalomban nagy idő!) Miért 
kellett e nyolc hosszú napnak el
telnie, amíg a közvélemény választ 
kapott nyugtalanító kérdésére. 
Miért oly későn — kérdezhetnék az 
ismert mondás szavaival. 

íme erre is a válasz: mert az 
egyik gyalázatot egy másik is tetéz
te. Nemcsak Nagy Imre nevével él
tek vissza (a statárium kihirdetésé
nél csakúgy, mint az orosz csapatok 
bejövetelének utólagos „igazolásá
nál") —, de Nagy Imrét magát is 
fogolyként kezelték. Gerőnek és ve
le együtt dicstelenül letűnt társai
nak védőpajzsként kellett ez az öreg 
ember —, de végső hatalmukkal na
pokon át megakadályozták, hogy 
Nagy Imre szíve szerint szólhasson 
a néphez. Fogságából — miként a 
magyar nép — Nagy Imre is csak 
most szabadult. 

Reméljük, most már örökre véget 
ért az a korszak, amikor még a ma
gyar miniszterelnök sem volt úr a 
portáján. 
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mány mielőbbi átalakítása, megerősí
tése a forradalmi harc vezetőivel. 

Mit vár az ország a kormány 
ilyenforma megváltoztatásától, a fel
ső állami vezetésbe kerülő emberek
től? Mindenekelőtt azt, hogy azzal a 
következetességgel, rendíthetetlen-
seggel és bátorsággal képviseljék a 
békés munkában is a nemzet köve
teléseit, a nemzeti függetlenség és 
szabadság szent ügyét, mint ahogy 
a nemzeti felkelést vezették. De 
nemcsak ezt várja tőlük az ország. 
Azt is, hogy olyan bölcs mértéktar
tást is tanúsítsanak, olyan féltve 
őrizzék a nemzet munkájával létre
hozott javakat, és a mindennél drá
gább emberi életet, mint ahogyan 
ezt a harcok folyamán tették. Azt 
várja az ország a forradalom veze
tőinek a kormányban való részvéte
létől, hogy kikristályosuljanak azok 
az eszmék, amelyek a fegyveres fel
kelés hatóerői voltak — már csak 
azért is, hogy a választáskor világos 
és áttekinthető politikai célok felett 
ítélhessenek a választó polgárok. Azt 
várja a nép a forradalmi erők leg-
jobbjaitól, hogy a békés irányító 
munkában olyan tisztán őrizzék 
majd a forradalom becsületét, nagy 

és szent jellemvonásait, mint a har
cok idején. Mindennemű önkény és 
elnyomás, igazságtalanság, törvény
telenség és basáskodás ellen harcol
tak — ezt tegyék ezután is. A teljes 
politikai szabadság és egyenlőség ki
vívásáért szállt síkra a felkelt nép 
— ezt építsék majd tovább a vezető 
helyekről. A felkelés a fegyverek ér
ces hangjával az előjogok és kivált
ságok megszüntetését követelte — ez 
legyen a jelszó továbbra is. A leg
szélesebb, minden igaz magyar ha
zafira kiterjedő egységfront alapján 
vívta ki győzelmét a forradalom — 
legyen hát a széles nemzeti egység 
a politika vezérfonala is. Az önkény 
szülte rendetlenség, kapkodás, dilet
tantizmus is részese volt a nemzeti 
felháborodásnak — a szakértelmet 
és a józan észt segítse uralomra jut
ni a forradalmi erők majdani rész
vétele a kormányban. 

Ezt várjuk a felkelés vezetőinek 
bevonásától, az ország, az állam ve
zetői közé — eltelve az irántuk ér
zett bizalomtól. Ezért kívánjuk, hogy 
a választásokig is — amikor majd a 
nép szeretete és hálája bizton nem 
marad, el — helyet kapjanak a kor
mányban. Lóránt György 

Kovács Béla beszéde 
© Kisgazdapárt pécsi nagygyűlésén 

(Tudósítónk teleionjelentése.) 
Szerdán alakuló nagygyűlést tar

tott a Kisgazdapárt Baranya me
gyei szervezete. A nagygyűlésen 
több száz régi kisgazdapárti tag vett 
részt. Megjelent és beszédet mon
dott Kovács Béla, a Kisgazdapárt 
volt főtitkára is, aki csak a gyűlés 
tartamára hagyta el a kórházat. 

Kovács Béla a többi között kije
lentette: nem érzi magát hivatva ar
ra, hogy a párt nevében programot' 
adjon. De az elmúlt évtized szomorú, 
egyben hasznos politikai iskoláját 

A VIDÉK SZERDAI ESEMÉNYEI 
Miskolc * Eger 

kijárva, mindenkinek látnia kell, | 
hogy nem 1939-et, s nem is 1945-öt j 
írunk. Szó sem lehet itt a grófok, j 
földesurak és kapitalisták világának 
visszatéréséről — jelentette ki Ko
vács Béla. — Mindenesetre az a vé
leményem, hogy nemzeti progra
munk csak a szabad, demokratikus, 
független Magyarország felépítése 
iehet. 

A nagygyűlés a beszédet lelkes 
helyesléssel fogadta és Korács Bélát j 
a Kisgazdapárt Baranya megyei 
szervezetének örökös elnökévé vá
lasztotta. 

Háromszáz vagon élelmiszer a budapesti üzletekben 
A Belkereskedelmi Minisztérium 

ideiglenes forradalmi tanácsa jelen
ti, hogy 1956. október 31-én mint
egy 300 vagon élelmiszert szállítot
tak ki az üzletekbe. Többek között 
60 vagon kenyeret, 800 000 péksüte
ményt, 50 vagon burgonyát, 20 va
gon zsírt, 12 vagon húst. 300 000 liter 
tejet, 40 vagon rizst, 15 vagon 
lisztet.' 10 vagon cukrot és 35 vagon 
zöldséget és gyümölcsöt vegyesen. 
Békésből 30 vagon liszt, 3 vagon ba
romfi és Szolnokról 18 vagon cukor 
érkezett. 

Ez a mennyiség kétszerese az álta-
I Iában szokásos napi fogyasztásnak, 
| így a budapesti lakosság a legfonto-
! sabb élelmiszerekkel el van látva. 
j Budapesten csaknem valamennyi 
I élelmiszerüzlet nyitva van és a szo

kásos ideig tart nyitva. A sorállások 
is nagyrészt megszűntek, kivéve ott, 
ahol rizst osztanak. Holnapra hason
ló lesz az ellátás, sőt annyival javul, 
hogy már vasúti szállítmányokat is 
várnak és így nem a tartalékból keli 
ellátni a főváros lakosságát. (MTI) 

si gondok 
Budapest lakossága a legnagyobb 

megelégedéssel tapasztalja, hogy az 
alapvető élelmiszercikkek — ha bi
zonyos sorbanáiiással is — megfele
lő mennyiségben kaphatók. Ezekben 
a napokban az élelmiszeripar, a ke-
leskedelem dolgozói méltóak voltak 
az utcákon fegyverrel harcolók hő
siességéhez. Hála és forró köszönet 
érte. 

A budapestiek most még ebből a 
szempontból csak a mára gondolnak, 
és a legfontosabb élelmicikkeket vá
sárolják. Eddig meg is kapták ezeket 
a cikkeket. Tegnap, szerdán este be- j 
széltünk a Közellátási Kormánybi
zottság és a Budapest Főváros Nem- \ 
zeti Bizottsága kereskedelmi osztá- : 
lyának ügyeletesével. Egybehangzó 
választ kaptunk tőlük: 

a főváros ma is megkapta a leg
fontosabb élelmezési cikkekből 
az átlagosnál nagyobb mennyisé

get. 
Most azonban, amikor a nép legdön
tőbb követeléseinek a megvalósítása 
megkezdődött, gondolnunk kell arra 
is, hogy senki se szenvedjen hiányt a 
teljes győzelem napjaiban sem. Gon
dolnunk kell arra is, hogy néhány 
nap múlva se legyen zavar a fővá
ros víz-, gáz- és villanyellátásában. 
Ezzel kapcsolatban pedig a szakem
berek véleménye szerint van ok az 
aggodalomra. 

A fővárosi élelmiszerraktárak is 
kiürülöben vannak. S mivel 

a vasúti forgalom jelenleg áll, a 
közellátási szervek kénytelenek, 
sok száz kilométerről a kevés 
rendelkezésre álló tehergépko
csikkal lebonyolítani a szállítást. 

A nehézségeket fokozza az is, hogy 
nagyon kevés rakodómunkás állt 
munkába. Az élelmiszerek további 
zavartalan biztosítására mindenek
előtt vasútra, postára és szénre van 
szükség. 

Ijesztően fogynak a budapesti köz
művek szénkészletei is. ösz van, 
egyre hidegebb lesz. Rövidesen meg 
kell kezdeni a lakások fűtését, a ru
házati boltokban és a különböző ház
tartási cikkeket árusító boltokban is 
a munkát. Egyelőre nincs baj, mert 

még vannak ezekből a cikkekből ! 
készleiek. De ezek a készletek r.a • j 
gyón hamar el fognak fogyni. A ten- ; 
nivalók sora ezzel még nem ért ve- ' 
get. • 

Nem feledkezhetünk meg arról, 
hogy az idegen tankok mennyi 
kárt tettek a főváros épületeiben. 

Az embereknek lakás kell a fejük j 
fölé. Az embereknek ablaküvegre, a i 
tönkrement bútorok pótlására van 
szükségük. S erre már most kell gon- | 
dőlni. A dolgozók sztrájkolnak addig, 
amíg az idegen csapatok el nem | 
hagyják hazánk területét. Szeren
csére ez a követelés nem talált süket 
fülekre. 

Remélhetőleg, a munka általános 
megkezdésének ezen legdöntőbb 
feltétele minél előbb biztosítva 

lesz. 
S akkor azok a gondok, amiknek ma 
a főváros lakossága elébe néz, meg 
fognak szűnni. 

A harcok során nem szenvedett 
jelentékeny kárt közlekedésünk 

A Közlekedés- és Postaügyi Mi
nisztérium, a Magyar Távirati Iroda 
kérésére közölte, hogy a vasút, hajó
zás és a polgári repülőforgalom terén 
a hazánkban folyó harcok során nem 
keletkeztek nagyobb károk. A pá
lyák, berendezések általában min
den vasútvonalon rendben vannak. 
Amennyiben az üzemek megindul
nak, a közlekedés is megkezdheti a 
forgalom lebonyolítását. A vasút vo
nalain jelenleg minden forgalom szü
netel, kivéve a lakosság ellátását 
szolgáló közszükségleti, élelmiszer-, 
gyógyszer- és más cikkek szállítását. 
A minisztérium kéri, hogy az ilyen 
küldemények továbbításánál a for
radalmi bizottságok segítsék vasuta
saink munkáját, annál is inkább, 
mert e szállítmányok fennakadása 
hiányt okozna fővárosunk ellátásá
ban. (MTI) 

Miskolcon kedden este a Függet
len Kisgazdapárt, a Magyar Szo
ciáldemokrata Párt és a Nemzeti Pa. 
rasztpárt felhívást adott ki a városi 
és megyei szervezeteknek, hogy az 
újjászervezési munkát azonnal kezd-
jélf meg. A késő esti órákban a de 
mokratikus pártok a következő kö
zös közleményt adták ki: .,1956. ok
tóber 30-án a Független Kisgazda
párt, a Magyar Dolgozók Pártja, a 
Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti 
Parasztpárt miskolci és Borsod me
gyei vezetői pártközi értekezletet tar
tottak. Kegyelettel emlékeztek meg a 
szabadsághősökről, akik életüket ál
dozták a szabadságért és független
ségért vívott küzdelemben. Továb
biakban megállapodtak, hogy rend
szeres időközökben tartanak megbe
széléseket, mert erre a demokratikus 
fejlődés érdekében szükség van. A 
pártok vezetői megállapodtak abban, 
hogy függetlenségünk, demokratikus 
fejlődésünk megóvása érdekében el
engedhetetlenül szükséges a törvé
nyes rend, a fegyelem, az építőmun
ka. A rend és a fegyelem megterem 
tésére kérik minden becsületes haza
fi odaadó támogatását." 

Az éjszakai órákban az MDP Bor
sod megyei bizottsága lemondott, 
ideiglenes intéző bizottság alakult, 
amely a pártelnökség megválasztá
sáig irányítja a párt munkáját. 

Békéscsaba 
Az iskolákban megkezdődött a ta

nítás, az üzletek nyitva vannak, a 
pártok megkezdték a szervezkedés!. 
A megyei forradalmi bizottság támo
gatja Nagy Imre kormányát. A rend 
és nyugalom lassan teljesen helyre
áll, bár a sztálinisták titokban még 
az utóbbi napokban is fegyvereket 
osztottak ki a téglagyárban dolgozó 
szimpatizánsaik között. Csütörtökön 
Függetlenség címmel új politikai na
pilap jelenik meg. 

Debreeen 
A kedd délutáni rádiónyilatkozato

kat a megye és a város terű;étén 
nagy érdeklődéssel és megnyugvással 
fogadták. Nyomban meg is indult a 
szervezkedés. A debreceni kommu
nistáik ültek össze először és megala
kították a Magyar Kommunista Párt 
debreceni szervezeteit. Programúk
ban feladatként jelölték meg a for
radalmi vívmányok megvédését és 
továbbvitelét, a bűnös elemek, akik" 
pusztításhoz, testvérharchoz vezették 
a népet — felelősségre vonását. A 
debreceni szocialista forradalmi bi
zottmány a volt MDP székházat át
adta a kommunista párt helyi szer
vezetének, amely szerdán délután 
tartja első kibővített ülését. 

A Független Kisgazdapárt szerve
zését dr. Kovács Béla középiskolai 
tanár irányítja. A Kisgazdapárt deb
receni szervezete szerdán délután 
alakult meg. 

A Parasztpárt szervezésinek élén I 
dr. Balogh István, a Déri Múzeum I 
igazgatója áll. 

A debreceni szocialista forradalmi 
bizottmány tíztagú küldöttsége ked- j 
dan este a fővárosba indult, hogy a 
magyar kormánnyal megbeszélje 
Debrecen és Hajdú megye dolgozói
nak állásfoglalását. Négy pontból 
álló követelésük tartalmazza, hogy 
Magyarország azonnal lépjen ki a 
varsói szerződésből, és ennek értel
mében a szovjet csapatokat azonnal 
vonják ki Magyarországból. A szov
jet csapatok kivonása után követe
lik a több párt rendszerén alapuló 
szabad választások megtartását. 

Debrecen élelmiszerellátása zavar
talan, a falvakból egyre több kül
döttség érkezik, amely lisztet, hízót 
és egyéb élelmet ajánl fel a főváros 
lakosságának. Szerdán délelőtt 10 
órakor két élelemmel megrakott re
pülőgép indult a fővárosba, ezenkí
vül több teherautóval is küldtek 
élelmet, amelyet közvetlenül az üze
mi dolgozóknak adnak át. 

A debreceni Csokonai Színház for
radalmi bizottmánya örömmel üd
vözli a Színház- és Filmművészeti 
Szövetség új elnökségét, é* annak 
forradalmi állásfoglalását. A debre
ceni színművészek egységes akarat
tal csatlakoznak a szövetség felhívá
sához és annak minden pontját tá
mogatják és magukévá teszik. 

Szegeti 

A szegedi üzemek dolgozói — ki
véve a lakosság közvetlen ellátására I 
dolgozó üzemeket, mint a kenyér-1 
gyár, az erőmű, a posta, a malmok 
— ülősztrájkot folytatnak mindaddig, 
amíg a néptanács biztosítékot nem 
lát a szovjet csapatok távozásáról. A 
városban alakulnak a forradalmi ta
nácsok. Legutóbb a szegedi Tudo
mányegyetem választotta meg titkos 
szavazással forradalmi tanácsát, 
amelynek tagjai lettek többek között 
Halász Előd, Perbíró József és Sző
kefalvi Nagy Béla, professzor. 

Csongrád megye több községében, 
így Domaszéken, Kisteleken felelőt
len elemek gyujtogatást kíséreltek 
meg. A karhatalmi egységek puska
lövés nélkül helyreállították a ren
det. Említésre méltó kár nem esett. 

Heves megye forradalmi munkás, 
tanácsának valamennyi harcosa he
lyesnek tartja a Dunántúli Nemzeti 
Tanács megalakulását. Elhatározták, 
hogy csatlakoznak győri harcostár
saikhoz, magukévá teszik a győriek 
követeléseit. 

A hevesi forradalmi harcosokat 
nyugtalanítja, hogy még mindig tar
tózkodnak szovjet csapatok a fővá
rosban. Követelik, hogy a kormány 
nyilvánítsa ki hazánk semlegességét* 
é s legkésőbb 1957 január végéig írja 
ki, többpárt-rendszer alapján a sza
bad választásokat. 

G.yai.grüs 
A Gyöngyösi Forradalmi Katonai 

Tanács parancsnoka. Béres Emil al
ezredes polgártárs telefonon értesí
tette a Magyar Szabadság szerkesz
tőségét a következőkről: 

— Városunkban sikerült megaka
dályoznunk a nemzeti vagyon pusz
tulását. Ezt azzal értük el. hogy a 
munkástanácsok megszilárdították a 
rendet és a fegyelmet, a katonaság 
megőrizte a nyugalmat, s a munká
sokkal együttműködve megalakítot
tuk a nemzetőrséget. Gyöngyösön és 
a vidéken ma rend és nyugalom 
van. 

Végül elmondotta Béres polgár
társ, hogy kiáltványt bocsátottak kii 
Ebben a Gyöngyösi Forradalmi Ka
tonai Tanács harcosai, tiszthelyette
sei és tisztjei mély felelősségérzetü
ket hangoztatják hazánk jelenlegi 
helyzetében. 

Tatabánya 
Komárom megyében lassan hely

reáll a rend és a nyugalom. A mun
kások örömmel fogadták a kormány 
bejelentéseit: a többpárt-rendszert, 
a szabad választásokat, a begyűj
tés megszüntetését. A munkástaná
csok már csaknem valamennyi 
üzemben megkezdték működésüket. 

Az Almásfüzitői Kőolajipari Vál
lalatnál vasárnap megakadt a ter
melés, mert a tartályok megteltek és 
a benzin és a gázolaj elszállítása 
nehézségűkbe ütközött. A gyár 
munkástanácsának rendelkezésére 
autókkal, hordókban szállítják a 
benzint és a gázolajat, hogy zavar
talanná tegyék elsősorban a mentő
autók működtetését és a mezőgazda
sági gépek munkáját. 

A forradalom, a szabadságharc tü
ze az ország legnagyobb bányaváro
sában, Tatabányán . is végigfutott. 
Bányászok, munkások, diákok és ér
temiségiek követelték a régen óhaj
tott emberi jogok megadását, az igazi 
szabadságot. A harcok a bányászvá
ros lakossága közül is áldozatokat 
követeitek.' Az elesett hősöket szer
dán délelőtt katonai díszpompával 
helyezlek Tatabányán örök nyuga
lomra. A város munkásai, bányászai, 
diákjai és értelmiségi dolgozói nevé
ben Mazalin György, a munkás és 
katonatanács tagja búcsúzott Tata
bánya nyolc hős fiától. 

Veszprém megye 
A veszprémi forradalmi tanács két 

tagja Budapesten, a parlamentben 
beszélt Nagy Imrével. Véleményük 
szerint megnyugtató válaszokat kap
tak, Nagy Imrében változatlanul bíz
nak. A megbeszélés eredményeit 
azonban még nem hozták nyilvános
ságra és így a tömeg általában még 
bizalmatlan. 

A városban kedden megalakult a 
Szociáldemokrata Párt helyi szerve
zete. A Kisgazdapárt szerdán tár
gyalt a Kommunista Párt intézőbi
zottságával. Megegyeztek, hogy az 
MDP-székházban kapnak helyiséget, 
bútort, és ugyancsak az MDP-től 
kapnak gépkocsit. 

Várpalotán teljes a rend és a nyu
galom. A közellátásban sincsenek za
varok. Szerdán reggel 260 taggal 
megalakult a Kisgazdapárt helyi 
szervezete Lendvai József tanár, a 
Kisgazdapárt volt Zala megyei tit
kára vezetésével. A Szociáldemokra
ta Párt most kezdi meg a szervezést. 

Ajkán szerdán alakult meg a for
radalmi bizottság. A termelőüzemek 
sztrájkolnak, a dolgozó parasztok a 
forradalmi bizottság felhívására 
megkezdték a szántást és a vetést. 

További nagy mennyiségű Vlilföldi 
gyógyszer- és élelmiszerszállítmány 

érkezett a Ferihegyi-repülőtérre 
A magyar szabadságharcos hősök 

és a rászoruló lakosság részére ked
den és szerdán ismét nagy mennyi
ségű gyógyszer- és élelmiszerszállít
mány érkezett a Ferihegyi-repülő
térre. A „légihídon" a forgalmat 
csaknem tíz magyar repülőgép látja 
el. A külföldi segélyszállítmányokat, 
amelyek többek között Angliából, 
Svájcból és Ausztriából érkeznek, 
Bécsben gyűjtik össze, és a légihíd 
rendszeres járatával érkeznek Bu
dapestre. Kedden például 21 meg
rakott repülőgép szállt le Ferihe
gyen, köztük lengyel, román, belga 
és svájci gép is. Szerdán is 
hasonló mennyiségű gyógyszer
es élelmiszerszállítmány érkezett. A 
rakományt már eljuttatták a Vörös
kereszt központjába. (MTI) 



Magyarország 
a többpártrendszer útján 

Amikor a békésen tüntető pesti 
népre utolsó érvként tüzet zúdí
tott Gerő és Hegedűs kormánya, 
m á r világos volt, hogy az egypárt
rendszer megbukott, s hogy e hi
telét vesztett rendszert merőben 
másfajta kormányzatnak kell fel
váltania. Olyan kormányzatnak, 
amely szabad és független hazá
ban a népakaratot és csakis a nép
akaratot testesíti meg. A forrada
lomra fölkelt néptömegeknek kez
dettől fogva egyik fő követelése 
volt a pártok versengésén és a sza
bad választásokon alapuló demok
rat ikus rendszer megteremtése. 
Azzal tehát, hogy a forradalom 
nyolcadik napján a Magyar Dol
gozók Pártja lemondott az egy-
párti kormányzásról, és megkez
dődött a kormány átalakítása a 
többpárt-rendszer szellemében, a 
néptömegek egyik legfontosabb 
követelése teljesült. 

A népakarat terebélyes fáján 
már most nyiladoznak az új ha j 
tások: sorra alakulnak a demok
rat ikus pártok. S e pártok máris 
küzdőtérre léptek: tízezrek m u n 
kálkodnak talpraállításukon. Ép
pen ez a roppant buzgalom jelzi, 
hogy mennyire érett volt ez az 
óhaj, s mennyire hiú volt a for
radalom által megdöntött rend
szernek az az elképzelése, hogy 
más pártok elfojtása megteremtet
te a nép „egységét". A sokévtize-
des demokratikus és függetlenségi 
harc hagyományos pártjait köz
igazgatásilag el lehetett törölni, de 
nem sikerült elfojtani a politizáló, 
vagy inkább csak politizálni vágyó 
tömegek igazi érzéseit. A magyar
ság megőrizte törhetetlen hitét az 
igazi demokráciában. 

Még talán 36 óra sem telt el a 
fordulat óta, de az új magyar élet 
politikai pártjainak körvonalai 
máris kirajzolódtak. Keretet szab
nak annak a harcnak, amely most 
majd tovább folyik a magyar élet 
teljes demokratizálásáért. Tovább 
folyik — a szavazó cédulákkal! Az 
általános, szabad és titkos válasz
tások, amelyek hamarosan előt
tünk állnak, sorsunk formába ön

tésének új harci szakaszát jelen
tik. E harc fegyvere a szavazó cé
dula lesz. S ez olyan küzdelem, 
amelynek során vérveszteség nél
kül léphet sorompóba a magyar 
nép. Ez győzelmünk betetőzése 
lesz, mer t a szabad választások ré 
vén a nemzet jövendője népünk 
szándékán, minden külső vagy 
erőszakos befolyástól mentes aka
ra ta szerint alakul. 

Győztes forradalmunk e máso
dik szakaszának megvívására már 
ma is gondolnunk kell. Hogyan 
készüljön fel erre a nemzet? Mer
re vegye lépteit? Miként emelje 
magasba a magyar szabadság és 
függetlenség új épületét? Ki-ki 
döntsön saját lelkiismerete sze
rint. Egy a fontos. Hogy az új 
pártok politikai céljaiban, eszkö
zeiben, programjában jusson kife
jezésre a teljes értelemben vett 
demokrácia. Elismerni a többség 
akaratát — és tiszteletbentartani 
a kisebbséget! Az új élet akkor 
lesz igazán szabad és igazán ma
gyar, nemzetünk sorsa akkor ível 
felfelé, ha abban mindenkinek az 
akarata, ízlése, igénye, vágyakozá
sa szabadon testet ölthet. Jöjjön 
tehát a pártok küzdelme, de le
gyen e küzdelemnek egy kö
zös vonása: felelősség a nemzet 
sorsáért, és a haza gyors felemel
kedésének szolgálata. Szabadságot 
rr.inden irányzatnak és pár tnak — 
kivéve az olyan irányzatot, amely 
monopolizálni akarja az igazságot 
s eltiporni a többi irányzatot. Eb
ből elegünk volt 1944-ben, s ele
günk 1948—56-ban. 

A többpárt-rendszer a magyar 
élet új gerince lesz, amely által 
végre eljutunk oda, hogy minden 
becsületes, hazaszerető, népe sor
sáért felelős emberünk megtalálja 
politikai tevékenységének min
dennapi kereteit. A győztes forra
dalom az utcáról csakhamar bevo
nul a pártok székházaiba, vérke
ringésébe, s a Parlamentbe. Bí
zunk benne, hogy hamarosan lesz 
olyan alkotmányos életünk, ami
lyenre egy érett, demokratikus 
nemzetnek szüksége van. 

Hordósi János 

Budapest utcáin 
Két napja tart a tűzszünet. Két 

napja csak innen-onnan hallani egy-
egy puskalövést. Ilyenkor a járóke
lők egymástól kérdezik — vajon ki 
lőtt? 

— Az oroszok? — hallatszik a kér
dés. — Azok már vonulnak — mond
ták többen is. De hogy bizonyossá
got szerezzenek erre a jó hirre, hát a 
felkelőkből, katonákból és rendőrök
ből álló járőrökhöz fordulnak felvilá
gosításért. Azok készségesen vála
szoltak is minden érdeklődőnek. Fel
világosításokat adtak, vigasztaltak, 
•nyugtatgattak. S az emberek meg
nyugodtak a válaszok hallatén. 

A város utcáin a közlekedés meg
bénult. Az emberek gyalogosan jár
nak. Az úttest azért tele van jár
müvekkel. Teherautók viszik az élel
met az üzletekbe. Autóbuszok szál
lítják a sebesülteket. Személygépko
csik orvosokat, gyógyszereket visz
nek a kórházakba, hogy a betegek 
minél előbb visszaszerezzék egészsé
güket. Zsibong az egész város. Mint 
megannyi gyereksereg, úgy örülnek 
az emberek a forradalomnak, a sza
badságnak. 

Hagyja kérem csak ott — szólt rá 
egy járókelő egy asszonyra, aki egy 
plakátot akart letépni a kirakat ab
lakáról. A plakáton egy karikatúra 
volt, azokról a vezetőkről, akik el
adták az országot, akiknek igáját a 
nép most végre lerázta a nyakáról. — 
Ügy-úgy, hagyja csak ott, éppen ele
get kínoztak bennünket — avatko
zott bele a vitába több járókelő is, 
s a plakát visszakerült eredeti he-
lyéreá 

A Széli Kálmán téren és az Alko
tás utcában az emberek egyszercsak 
egyenletes zúgásra lettek figyelme
sek. Egy pillanatra megálltak. — Mi 
lehet az? — Az arcvonások is meg
keményedtek. De amikor már meg
látták a nemzetiszínű szalagokkal, 
zászlókkal feldíszített harckocsikat, 
teherautókat, ágyúkat, már megeny
hültek a vonások. — Magyarok — a 
mieink. — Ezek a mi fiaink. S szin
te egyszerre emelkedtek üdvözlésre 
a kezek. Hurrázott, éljenzett a tö

meg. Igen, magyar katonák jöttek. 
Nem oroszok. S ez megnyugtató volt. 
Soha még ilyen nagy örömmel, ilyen 
nagy, nagy testvéri lelkesedéssel 
nem üdvözölték Budapest lakói a 
magyar katonákat. 

Néha egy-egy üresen száguldó te
herautó megáll, s a sofőr megkérde
zi a járókelőket, ki merre tart? Pil
lanatok alatt megtelik az autó utas
sal. Kalauz nincs. Csengő sincs, de 
a sofőrfülke tetejét ha megdübörög-
ietik, az autó megáll, önkéntes in
dítók is akadnak, akik harsány han
gon kiáltják — mehet tovább. 

A Nagyvásártelepen nagy a sürgés, 
forgás. Káposzta-, burgonya-, hagy
ma-, karalábé-, karfiol-, zöldség- és 
alma-hegyek várják a szállítást. Pil
lanatok alatt megpakolnak egy-egy 
teherautót s máris viszik az árut a 
piacokra, az üzletekbe, s a honvédsé
gi alakulatokhoz. Soha, semmiféle 
munkaverseny nem 'késztette a Nagy
vásártelep dolgozóit olyan lendületes, 
gyors munkára, mint az, hogy a for
radalom központjának, Budapest né
pének élelmiszerre van szüksége. 

A József körúton, az Üllői úton és 
a Boráros téren voltak a legnagyobb 
harcok. Szerda délben itt volt legna
gyobb a tömeg is. Az embereik nézték 
a Kilián-laktanyát, a szétlőtt épülete
ket, a 'kiégett üzletéket, s az út 'köze
pén álló kiégett szovjet tankokat, 
harckocsikat, ágyúkat, teherautókat. 
Az út mellett egy faalkotmányban, 
halomba gyűjtve ott voltak a kilőtt 
lövedékek rézhüvelyei. Öreg nénike 
állt meg mellette. — Ilyenek ellen 
harcolni bicskákkal? Látott már ilyet 
a világ? — szólt, de mindjárt akadt, 
aki válaszolt is a méltatlankodó néni
kének: — Bicska ide, bicska oda, 
mégiscsak elszelelték. 

Kovács Erzsébet 

— Ma megnyitják a következő für
dőket: Gellért, Széchenyi, Lukács, 
Rudas, Kun és Dandár utcai és a 
pesterzsébeti fürdőt. A rendkívüli 
helyzetben a fürdők törülközőt és le
pedőt nem tudnak adni. Nyitvatar
tási idő 9=-14,30 óraj 

Kedves barátom, 
hozzád volna egy szavam, aki a 
Körút és Király utca sarkán ma 
délután oly tiszteletre méltó szen
vedéllyel küzdöttél elveid igazáért. 
Küzdöttél, ám nem vitatkoztál. Ál
lításaid védelmében nem kímélted 
hangszálaid teljesítőképességét, 
gesztusaid szélesen terültek el az 
utcasarkon, egész válód lázban 
égett. Gyönyörűséggel hallgattalak 
volna, ha nem jutott volna eszem
be az új, demokratikus magyar 
élet egy nagy igazsága: ezután im
már nem elég erősen állítani. Ér
velni és bizonyítani kell. Ügy ám, 
kedves barátom, de te nem érvel
tél, nem bizonyítottál, csupán a 
magadét hajtogattad, sőt, gyanak
vással néztél mindazokra, akik 
egyelőre kételkedtek igazságod
ban. 

így „vitatkozott" egy Rákosi. 
Akihez neked s nekünk semmi kö
zünk. Mi nem akarunk többé egy
oldalú „vitákat". Nem ismerünk 
el ránkkényszerített állításokat. 
Nem kell, barátom, nem kell töb
bé önkény, „tűzzel-vassál" agitá
ció, nem kell egyszólamú demok
rácia. Szabad vita és szabad vé
leménynyilvánítás kell. Hadd 
mondja el ki-ki közülünk, mit gon
dol, s az érvek mérkőzésén majd 
győz a jobbik. Aki meggyőz, meg
hajlok előtte, de aki csak az orrom 
alatt hadonászik, annak nem hi
szek. 

S még csupán azt, hogy mély 
gond rajzolódott ki bennem a te 
„érvelésed" láttán: nekünk nagy, 
igen nagy feladatunk lesz megta
nulni a demokrácia lényegét és 
szabályait. Honnan is tudnánk, mi 
az, hiszen a múlt évek börtön-leve
gőjében mitsem sejthettünk felőle. 
De most már okvetlenül meg kell 
tanulnunk vitatkozni, érvelni, és 
tiszteletben tartani mindenki más 
véleményét is. Csak ezt akartam 
mondani. 

<ho) 

Pártay, Kővágó, B. Rácz es mások 
a Kisgazdapárt intézőbizottságában 

Tildy Zoltán kedd délutáni rádió
nyilatkozatának elhangzása után 
gyors lendülettel megindult a Füg
getlen Kisgazdapárt újjászervezése. 
A párt régi, Semmelweis utcai szék
házában és a parlamentben Tildy 
Zoltánnál egymást érik a különféle 
küldöttségek s a párt régi vezetői és 
képviselői Budapestről, de vidékről 
is. Érdeklődésünkre a jelenleg folyó 
szervezési munkáról a Független 
Kisgazdapárt egyik vezetője a követ
kezőket mondotta a Magyar Szabad
ság munkatársának: 

— A Független Kisgazdapárt ve
zetősége nevében Tildy Zoltán, a párt 
utolsó vezére és Dobi István elnök 
megállapodtak abban, hogy a Sem
melweis utcai székházban, amelyet 
kedden este a budapesti kisgazda
pártiak átvettek, megkezdje műkö
dését egy 

nyolctagú intéző bizottság, mely
nek Pártay Tivadar, B. Szabó 
István, Adorján József, B. Rácz 
István, Szemes József, Kővágó 
József, Csorba János és Németh 

Imre a tagjai. 
Az intéző bizottság nevében szer

dán délelőtt Pártay Tivadar, Kővágó 
József és B. Rácz István felkeresték 
Tildy Zoltánt és Dobi Istvánt, és meg
beszélték velük a párt újjászervezé
sének kérdéseit. Megtárgyalták a 
pártsajtó megindításának dolgát és 
amellett, hogy elhatározták a Kis 
Újság újraindítását, Pártay Tivadar 
közölte, hogy kisgazdapártiak átvet
ték a Magyar Nemzet irányítását és 
átveszik a Hétfői Hírlapot is. A meg
beszélések során B. Rácz István fel
vetette annak a szükségszerűségét is, 
hogy az újjáalakítandó Parasztszövet
ség is napilapot kapjon. A budapesti 
újságokat a párt vezetőivel egyetér
tésben szerkesztőbizottság fogja irá
nyítani, amelyben az intéző bizottsá
got Pártay Tivadar képviseli. 

Miközben ezek a megbeszélések 

folytak, különböző régi kisgazdapárti 
szervezetek vezetőinek küldöttségei 
érkeztek Tildy Zoltán államminisz
teri hivatalába, közöttük egy XIII; 
kerületi küldöttség is, amelynek 
nagyrészt ipari munkások voltak a 
tagjai. A küldöttséggel Tildy Zoltán 
hatalmas elfoglaltsága miatt Dobi Ist
ván, Pártay Tivadar és Kővágó Jó
zsef tárgyalt. 

Az intéző bizottság Erdei Ferenc 
hozzájárulásával használatra átvet
te a Magyar—Szovjet Társaság gép
kocsiparkját. Ennek igénybevétele 
után 

volt kisgazda képviselők a vidé
ki központokba is kimennek 
Budapestről, hogy meggyorsít
sák az újjászervezés munkáját. 

Annak, hogy a pártvezetők eddig 
csak telefonon tudtak érintkezni a 
vidékkel, nagy hátrányai voltak, fő
ként abban, hogy azok a régi kis
gazdapárti parasztképviselök és pa
rasztvezetők, akik a múltban nagy 
aktivitással vettek részt a párt mun
kájában, nem tudtak még bekapcso
lódni a központi szervezésbe. 

M e g k e z d t é k 
a n y u g d í j a k f o l y ó s í t á s á t 
A Nyugdíjügyi Főigazgatóság for

radalmi bizottsága a kormány utóla
gos engedélyének reményében meg
kezdte a törvényellenesen, felsőbb 
rendeletre megvont nyugdíjak fo
lyósítását. Saját jogú nyugdíjasok
nak 400, özvegyeknek 200 forint 
nyugdíjat küld előlegként. 

A Nyugdíjintézet ideiglenes forra
dalmi bizottsága közli, hogy az inté
zet minden nyugdíjas novemberi el
látását továbbította a Postaközpont 
leszámítoló hivatalához, mégis aka
dályok vannak a kifizetésnél. Az in
tézet felhívja a postahivatalokat, 
hogy a nyugdíjak kifizetését hala
déktalanul kezdjék meg. (MTI) 

Mi újság a szociáldemokrata párt házatáján? 
Kéthly Anna, Kelemen Gyula és dr. Révész András 

az ideiglenes vezetőségben 

Szokatlanul élénk ezekben a na
pokban a Conti utca környéke. Meg
alakult a Szociáldemokrata Párt, 
megkezdte szervezkedését, és az ideig
lenesen megválasztott vezetőség rövi
desen felhívással kíván fordulni a 
magyar nemzet legszélesebb töme
geihez. 

Az ideiglenes vezetőség elnöke 
Kéthly Anna, főtitkára Kelemen 
Gyula, helyettese dr. Révész And

rás. 
Velük nem tudtunk beszélni, ami
kor felkerestük a szociáldemokraták 
házatáját, mivel éppen fontos meg
beszélést folytattak, így Kálmán Jó
zsef, a pártvezetőség egyik tagja 
adott felvilágosítást kérdéseinkre. 

Mi az álláspontja a most megala
kult Szociáldemokrata Pártnak azok. 
kai a volt vezetőségi tagjaival szem
ben, akik együttműködtek 1948 óta 
az MDP-vel? 

— Ezektől a legteljesebben elzár
kózunk, nem engedjük, hogy kö
zénk férkőzzenek. Elzárkózunk azok
tól, akik az MDP-ben szerepet 
vállaltak, azoktól, akik hajlandók 
voltak azt mostanáig kiszolgálni. 
Semmiképpen nem fogadjuk soraink 
közé Justus Pált és társait. 

— Történt valamiféle intézkedés az 
emigrációban élő volt szociáldemok
rata vezetők hazahozatala érdeké
ben? 

— Már tegnap intézkedés történt, 
hogy a már hosszú'ideje kényszerű 
emigrációban élő volt szociáldemok
rata vezetőket, de elsősorban Szélig 
Imre elvtársunkat hazahozassuk. Re. 
méljük, hogy a közeljövőben már 
meg is érkeznek Magyarországra. 

— Mik a legsürgősebb feladatai a 
Szociáldemokrata Pártnak? 

— Mindenekelőtt 
manifesztummal fordulunk a 
munkássághoz, parasztsághoz, ér
telmiséghez, kisiparosokhoz, a tár
sadalom valamennyi rétegéhez, 
hogy kezdjenek hozzá az új, de
mokratikus Magyarország építé

séhez. 
Ennek érdekében sürgősen összehív-

mm 

juk a munkásparlamenteket. Végül 
egyik legfontosabb feladatunk, hogy 
párttagságunkat megszervezzük. 
Már a kerületekben megkezdtük a 
szervezést, ez azonban még annyira 
kezdeti állapotban van, hogy rész
letesen nem is tudnék beszélni róla. 

(B. Gy.) 
«fc»»» 

Újjá alakult a Nemzet i Parasztpárt 
Illyés, Féja, Keresztury, Kodolányi, Farkas, Németh László, 

Veres Péter, Szabó Lőrinc a fanácsadó testületben 
Október 31-én, szerdán délután 

újjáalakult a Nemzeti Parasztpárt is. 
A parasztpárt Budapesten lakó tag
jaiból, mintegy hat-hétszózan voltak 
jelen a városligeti Mezőgazdasági 
Múzeum udvarán tartott gyűlésen. 
Bejöttek a gyűlésre a környékbeli 
falvakból, Fótról, Pécelről, Kistarcsá-
ról stb. a régi parasztpárti vezetők is. 
A lelkes, de elég viharos hangulatú 
gyűlés elé Illyés Gyula terjesztette a 
párt ideiglenes vezető testületének 
névsorát. 

Választottak egy szellemi tanácsadó 
testületet, s ideiglenes intéző bizott
ságot. A szellerni tanácsadó testület 
tagjai: Farkas Ferenc, Féja Géza, 
Keresztury Dezső. Kodolányi János, 
Németh László, Veres Péter, Remé
nyük Zsigmond, Sinka István, Illyés 
Gyula, Szabó Lőrinc, dr. Püski Sán
dor. 

A párt ideiglenes főtitkára Farkas 
Ferenc lett. Titkára dr. Püski Sándor. 

Az ideiglenes intéző bizottság tag
jai: Farkas Ferenc, Jócsik Lajos. 

Hegyesi János, Bibó István, Hódi Sán
dor (Fót), Kurucz János, Zsebőfc Zol
tán, Sebők István (Péceí), Kondor 
Imre, Zsigmond Gyula, Kelemen 
Sándor. 

A gyűlésen kimondták, hogy a vég
leges vezetőség megalakítását majd a 
vidéki szervezetek megalakulása után 
összehívandó kongresszus dönti el. A 
gyűlésen többen felszólaltak, és el
mondották, hogy a Nemzeti Paraszt
párt szervezetei mind a fővárosban, 
mind vidéken sorra alakulnak. A 
gyűlésen jelenlevő értelmiségiek lel
kesen csatlakoztak nemzeti forradal
munk eszményeihez. 

A jelenlevő magyar írók Illyés 
Gyulával és Veres Péterrel az élen 
kinyilvánították, hogy szívből, lélek
ből támogatják új, magyar és nem
zeti rendünk felépítését. A Nemzeti 
Parasztpárt országos központja Bu
dapest, V.. Dorottya utca 8. szám 
alatt működik, telefonja a Kultúr-
kapcsolatok Intézete néven található 
a telefonkönyvben. 

A kisiparosok az 1948. december 31-i magánjogi helyzetük visszaállítását kívánják 
Kisiparos-küldöttség az Országházban 

Szerdán délben az Országházban 
járt a magyar kisiparosok forradal
mi tanácsának két küldötte. A kül
döttség megbeszélést folytatott Er
dei Ferenccel, a Minisztertanács el
nökhelyettesével és Vas Zoltánnal, a 
közellátási kormánybizottság vezető
jével és átnyújtották nekik a magyar 
kisiparosok kívánságait is. 

A tíz pontból álló követelésben 
a kisiparosok kívánják a kisipar 
1948. december 31-i magánjogi 

helyzetének visszaállítását. 
Azok a tulajdonosok kapják vissza 
kisüzemeiket — írják —, akiktől a 
tulajdonjogot az államosító szervek 
közvetlenül megvonták. Az ország 
iparossága, amely számarányánál 
fogva a lakosság tekintélyes hánya
da, a magántulajdon és a szabad 
kezdeményezés visszaállításával re-

habilitáltnak véli magát. Az üzemek 
átvételével egyidejűleg biztosítják a 
kormányt, hogy a lakosság zavarta
lan ellátását minden szempontból ki . 
elégítik, de kívánják, hogy minden 
kisüzemnek egyhavi termeléshez 
szükséges nyersanyag-mennyiségét 
hitelezzék, amelyet azok záros határ
időn belül visszafizetnek. 

A memorandum szerint 
a magyar kisiparosok teljes szoli
daritást vállalnak a kormánnyal, 
az egész nemzet követelésével, 
hogy a gyáripar valóban a mun

kásoké legyen és maradjon. 
A további pontokban követelik az 

ipartestületek szakmák szerinti visz-
szaállítását az 1947. december 31-i 
állapotok alapján, a sütőiparban a 
éjjeli munka haladéktalan megszün j 
tetését, a normák és a darabbér fel- j 

számolását és a kollektív szerződés 
alapján új bérrendszer bevezetését: 

Javasolják, hogy haladéktalanul 
szervezzék meg a kisipari miniszté
riumot. Ugyanakkor a kisiparosság 
érdekeinek védelmére kívánják po
litikai párt alapítását is. 

Erdei Ferenc és Vas Zoltán a kis
iparosság kívánságait magukévá tet
ték és türelmet kértek megvalósítá
sukhoz. 

Tildy Zoltán államminiszter a kül
dötteken keresztül a következő üze
netet küldte a magyar iparosoknak: 
..Minél több ember minél gyorsab
ban dolgozzék. Békét, rendet, mun
kát kívánok!" 



Zavarban a francia kommunisták 
A Szovjetunió felülvizsgálja a kelet-európai országokkal való kapcsolatait — írja a Figaro 

A francia sajtó kezdettől fogva ve
zető helyen foglalkozott a magyaror
szági eseményekkel, a lapok napon
ta kétoldalnyi terjedelemben szá
moltak be róluk. A beszámolókat 
megnehezítette az a tény, hogy Bu
dapest el volt zárva a külvilágtól, a 
hírszolgálat csak a budapesti rá
dió közleményeire szorítkozott. 

A szerda reggeli francia sajtóban 
B magyar események már háttérbe 
szorulnak az angol—francia beavat
kozás hírei mögött. A Figaro szerint 

a szovjet kormány nyilatkozata 
arra enged következtetni, hogy a 
Szovjetunió nagyarányú felül
vizsgálás alá veszi a népi de
mokratikus országokkal való 

kapcsolatait. 
A Figaro kiemeli Nagy Imre beszé
dének azt a részét, hogy szakítanak 
az egypárt rendszerrel, és aláhúzza 
a kormány nyilatkozatának jelentő
ségét, amely szerint Gerő és Hege
dűs felelős a vérontásért. 

Az Aurore úgy véli, hogy Moszk
vában a vezetők álláspontja megosz
lik. 

Sepilov az intervenció mellett 
van. Mikojan pedig ellene. 

A szociáldemokrata Populaire ve
zércikkében foglalkozik a magyar
országi események visszhangjával. 
Leszögezi, hogy a francia munkás
osztály nagy érdeklődéssel kísérte a 
magyarországi eseményeket, különö
sen a szakszervezetek emeltek szót a 
szovjet hadsereg beavatkozása ellen. 
A Populaire éles támadást intéz a 
Kumanité és a Liberation ellen. Ez 
a két lap ugyanis visszhangozta a 
Pravda rágalmait, amelyeket pedig 
a magyar kommunisták hivatalos 
lapja és a lengyel sajtó is vissza
utasított. 

A Francia Kommunista Párt kö
reiben új zavar mutatkozik — írja 
a szocialista lap vezércikke —, en
nek bizonysága az is, hogy Pierre 
Courtade hallgat. 

A legnagyobb éberséggel és figye

lemmel kell kísérnünk a lengyel és 1 konkrét formában építheti fel új szo-
magyar nép politikai fejlődését — ír
ja vezércikkében továbbá a Popu
laire. Azért kell ezt tenni, mert ezek 
az országok most a szocialista és de
mokratikus tapasztalat útját választ
hatják. A lengyel és magyar nép mér
hetetlen nagy reménye az, 'hogy most 

cialista társadalmát azzal a feltétellel, 
hogy ki tudja kerülni az újabb dik
tatúrát, mind a jobboldali, mind a 
baloldali diktatúra veszélyét és ki 
tudja kerülni a kapitalizmushoz való 
visszatérést — írja a szociáldemok
rata lap. 

Ne engedjük beszennyezni 
a forradalom becsületét! 

A nyugat-német s/öveisági kormány felhívása 
a magyar szabadságharc áldozatainak megsegítésére 
Bonn, október 31. (DPA) 

A nyugatnémet szövetségi kormány 
nyilatkozatot adott ki, és abban fel
szólít a magyar szabadságharc áldo
zatainak megsegítésére. 

Dr. Ottó Suhr, Nyugat-Berlin fő
polgármestere bejelentette, fel akarja 
szólítani a nyugati fővárosokat, hogy 
indítsanak akciót Budapest megsegí
tésére. 

A New York Times 
Magyarországról 

New York, október 31. 
A New York Times szerdai számá

ban ezt írja: 
„Moszkvának az az ígérete, hogy a 

h győri forradalmi tanács elnöke 
a szabadságharc 

Kereken kimondjuk: az utcai 
népítéletekre, az önbíráskodásokra, 
a forradalom szellemétől idegen 
uszításokra gondolunk. Ne féljünk 
kimondani — nemcsak leírt betű
vel, de ahol kell, élőszóval is — ezek 
beszennyezhetik tiszta forradal
munk, dicső és világraszóló győzel
münk becsületét. 

Joggal fordul a népharag azok 
ellen, akik az önkény brutális vég
rehajtói voltak. Csordultig telt a 
gyűlölet pohara azok ellen, akiknek 
búcsúja a magyar néptől orgyilkos
ság és golyózápor volt. Kell a meg
torlás, kell a büntetés — de ne úgy. 
ahogy ők jártak volna el, ha vérbe 
fojtják a magyar nép forradalmát. 

Nemcsak a függetlenségért — a 
demokráciáért, a törvény és jog-
uralmáért, az emberség diadaláért 
is harcoltunk. Ugye tudod ezt, sza
badságharcos, aki életed kockázta
tásával álltál ki az idegen uralom 
ellen? Ugye tudod ezt. fiatal mun
kás és diák, akinek még a füledben 
csengenek anyád szép. igaz szere
tetre oktató szavai? Hát ne engedd. 

hogy a szenvedély által elvakítot
tak, akik sokszor nem is a harcolók 
soraiból kerültek ki, csak alamuszi 
haszonélvezői mások vére hullásá
nak, most vérbosszúra, lincsre buz
dítsanak. 

Magyarország a törvény országa 
lesz! Es a törvény vaskeze le fog 
csapni azokra, akiknek lelkiismere
tét bűnök, tömeggyilkosságok ter
helik, ítélni fog a törvény — és ez 
az ítélet elégtételt hoz a megkín-
zottaknak és megsebzetteknek. 

De csak akkor lesz így, ha való
ban a törvény országát építjük, és 
kiállunk férfias eltökéltséggel min
den garázdaság ellen. 

Bűnhődni kell — de csak a bűnö
söknek! 

Büntetni kell — de nem újabb 
bűnök elkövetésével! 

ítélni kell — de nem az utcán, 
nem pillanatnyi felindulásban, ha
nem ott, ahol a törvény méltó szi
gora, méltó formában érvényesül. 

Ma ránk tekint csodálattal az 
egész világ. Védjük meg forradal-' 
műnk becsületét! 

Szabó György, a győri forradalmi I 
szovjet erőket kivonja és Nagy mi- j tanács elnöke mondotta: 
niszterelnök legutóbbi bejelentései a j 
nép akarata előtti politikai meghódo-
lást jelentenek". 

Felvettük a kapcsolatokat kül
földi szakszervezeti szövetségekkel, 
amelyek több millió forint értékű se-

Száznegyvenezer négyzetméter 
ablaküveg áll rendelkezésre 

A lap így fejezi be qikkét: ..A bá- ; gítséget ajánlottak fel az országnaK. 
tor magyar nép sokat ért el hihetet
lenül rövid idő alatt. A politikai győ
zelem máris kétségtelenül az övé. 

Olaszországban tízperces 
munkabeszüntetéssel adóztak 

a magyar felkelés áldozatai emlékének 
A keresztény és szociáldemokrata 

szakszervezetekhez tartozó munká
sok kedden egész Olaszországban 
tízperces munkabeszüntetéssel emlé
keztek meg a magyar felkelés áldo
zatairól 

A Legfőbb Államügyészség 
Forradalmi Bizottmányának közleménye 

A Legfőbb Államügyészség Forra
dalmi Bizottmánya katonai és polgá
ri ügyészeket küldött ki annak ellen, 
őrzésére, hogy a helyi forradalmi 
szervekkel vizsgálják felül a fórra- | 

rezsim ellen irányuló politikai bűn
cselekmények, úg3'szintén a tagosítás
sal és a termelőszövetkezetekkel kap
csolatosan elkövetett bűntettek miatt 
ez idő szerint fogva tartanak. A Leg-

dalmi megmozdulásban való részvé- j főbb Államügyészség Forradalmi Bi
téi miatt fogvatartott személyek sza 
badlábra helyezésének megtörténtét. 

A forradalmi tömegek részére a po
litikai elítéltek szabadlábra helyezése 
érdekében kifejtett tevékenység nyo- ; 
mán a büntetésvégrehajtási szervek 
az országban több helyütt szabadon ' 
engedték az összes letartóztatottakat, 
közöttük olyanokat is, akiknek meg- ] 

büntetését a nép követeli. Annak; 
megakadályozása végett, hogy a 
Rákosi-rezsim védelmében, valamint I 
a mostani forradalom leverése érdé-
kében bűncselekményt elkövetett le-1 
tartóztatottak, úgyszintén a közönsé
ges bűncselekmény miatt elítéltek 
szabadlábra ne kerüljenek, a Legfőbb 
Államügyészség forradalmi bizott
mánya elrendelte azoknak a szabad
lábra helyezését, akiket a közellátási 
bűncselekmények, valamint a Rákosi-

zottmánya egyidejűleg felkéri a helyi 
forradalmi szerveket, hogy a kijelölt 
ügyészeket munkájukban támogassák. 

A Legfőbb Államügyészség Forra
dalmi Bizottmánya megkezdte az 
érvényben levő jogszabályoknak fe
lülvizsgálását. (MTI) 

A magyar külügyminiszter 
Bécsbe érkezett 

Bécs, október 31. (AFP) 
Horváth Imre. a magyar kormány 

külügyminisztere kedden délután re
pülőgéppel Bécsbe érkezett — jelenti 
a Die Presse című lap. A magyar 
külügyminiszter New Yorkba utazik 
az Egyesült Nemzetek székhelyére. 
Horváth Imrét a schwechati repülő
téren a bécsi magyar követ fogadta. 
(MTI) 

Nem tudunk annyi vonatot és teher
autót küldeni a határra, hogy az ele
gendő legyen az érkező szállítmá
nyok átvételére. 

Szükség esetén pénzt, anyagi,, 
élelmiszer és egyéb segítséget is 
tudunk adni Budapestnek. Csak azt 
kérjük: bízzanak bennünk és mi se
gítünk! 

Megalakult a Magyar Újságírók 
Nemzeti Bizottsága 

A Magyar Újságírók Országos Szö
vetségének eddigi vezetősége a mai 
napon lemonddt. Az ügyek vitelét 
nagyrészt a sztálini korszakban hi
vatása gyakorlatától eltiltott, üldö
zött vagy börtönbe vetett újságírók
ból alakult ideiglenes bizottság Vet
te át. A bizottság tagjai: Avar Fe
renc, Gedényi Mihály. Haraszti Sán
dor, Koroknay István, Magyar Pál, 
Natter-Nád Miksa, dr. Németh Gyu
la, dr. Schannen Béla, Szabó István, 
Száva István, dr. Szer elemhegyi Er
vin, dr. Szigeti Endre. A bizottság 
a titkári teendők ellátásával egyhan
gúlag dr. Schannen Bélát bízta meg. 

A Magyar Újságírók Nemzeti Bi
zottsága felkéri a régi újságírókat, 
hogy címüket jelentsék be VI., Ma
gyar Ifjúság útja (Andrássy út) 101. 
szám alá. Telefon: 221—699. (MTI) 

A Város, és Községgazdálkodási 
Minisztérium jelenti: 

A Budapest lakosságát ért üveg
károk gyors pótlása érdekében közöl
jük: 140 000 négyzetméter ablaküveg 
áll rendelkezésükre jelen pillanat
ban. Jelentkezni a kerületi nemzeti 
bizottságoknál, vagy a kerületi ingat
lankezelő vállalatoknál lehet. A je
lentkezés alapján az épületellátó vál
lalatok raktáraiban levő ablaküvegei 
a lakosság rendelkezésére bocsátják. 

A gyors helyreállítás érdekében 

egyelőre egysorosán lehet az ablako
kat beüvegezni. 

A minisztérium már kedden fel
hívta a kisiparosokat és a kisipari 
szövetkezeteket országszerte, hogy 
jelentkezzenek a KlOSZ-nál. hogy 
milyen mennyiségű üveg áll rendel
kezésükre. A felhívást megismételjük: 

Az intézmények, vállalatok, hiva-
| talok katedráiüveg biztosítása céljá
ból jelentkezhetnek a helyi nemzeti 
bizottságoknál, valamint intézménye
sen jelentkezhetnek a Város, és Köz
séggazdálkodási Minisztériumban is, 
Szalay utca 16. szám alatt. (MTI) 

Megfelelő a kórházak ellátása 
Az Egészségügyi Minisztérium tájékoztatója 

Az Egészségügyi MinisztériiHn tá
jékoztatása alapján közli a Magyar 
Távirati Iroda, hogy a főváros kór
házaiban a betegek, s a hai'cök során 
megsebesültek elhelyezése általában 
megfelelő. Több kórházat, amelyek a 
tűzharc során megsérültek, kijavíta
nak, helyreállítanak. Az ezzel kap
csolatos munkálatok már megkezdőd
tek, de kérik a szakmunkások további 
segítségét. Az élelmezés és a gyógy
szerel látás ugyancsak , megfelelő. 
Közli az Egészségügyi Minisztérium, 
hogy a kórházakban fekvőkhöz hoz

zátartozóik a nap bármely szakában 
ellátogathatnak. 

Mi a helyzet a közegészségügy te
rén? 

Szükséges volna a köztisztasági vál
lalatnak hozzálátnia a szemét eltaka
rításához. Feltétlenül nagy segítséget 
jelentene számunkra, nagyban segí
tené betegeink ellátását, ha a Patyo
lat Vállalat a kórházak és más egész
ségügyi szervek és a lakosság részére 
elvállalná a mosási, tisztítási munká
kat. (MTI) 

I D Ő J Á R Á S 

XnliorM ft'lhőzef 
Várható időjárás csütörtök estig: 

változó felhőzet, több helyen még 
kisebb eső, a magasabb helyeken 
havaseső, havazás. Mérsékelt, he-
lyenkint élénkebb északkeleti-ke
leti szél. A hőmérséklet fokozatosan 
csökken. 

A.s egyiptomi hatisaintérl'ól 

Jelentés a forradalom egyik fellegvárából 
1956. október 31. 

A budapesti felkelők egyik •fel
legvára, az egykori Mária Terézia
laktanya, a Nagykörút és az Üllői út 
sarkán levő Kilián György-laktanya. 
A Magyar Távirati Iroda munkatár
sa látogatást tett a laktanyában és a 
Corvin mozi környékén. 

A Práter utca körúti torkolatánál 
fegyveres rendfenntartók állják el «• 
járókelők útját. Hatalmas tömeg áll 
a kordonon kívül, nézi a súlyosan 
sérült házakat, a kemény harcok 
nyomait viselő környéket. A kordo
non átjutva az első, ami szembe tű
nik, az, hogy az egészségügyi oszta
gok nagy munkában vannak: fer
tőtlenítő szerekkel járják a környe
ző utcákat, fertőtlenítik a holtteste
ket. 

A Kilián-laktanya kívülről szomo
rú képet nyújt. A körúti sarka tel
jesen szét van rombolva. Az Üllői 
úti homlokzaton egymást érik a sú
lyos belövések nyomai. A laktanyá
val szemközti házak is hasonló ké
pet nyújtanak. 

A laktanya bejáratánál fegyveres 
felkelők állnak őrséget. Amikar meg
tudják, hogy újságíró akar látogatást 
tenni a laktanyában, udvariasan utat 
engednék, sőt, útba is igazítják a lá
togatót. A laktanya belseje sokkal 
megnyugtatóbb látványt nyújt. Az 
első udvaron nagy a sürgés-forgás, 
sapkájukon Kossuth-címert viselő ka. 
tonáik szállítják a konyhára az élel
miszert, fehérköpenyes orvosok nyúj. 
tanak elsősegélyt az enyhébben sebe-^ 
6Ülteknék. 

Az MTI munkatársa először a fel
kelőik sebtében felállított kis kórhá--

zaba látogatott el. Az orvosok a lak
tanya ebédlőjében rendezték be a 
műtőt, a kötözőt, a fektetőt és a 
gyógyszerraktárt. 

Pestessy József dr., a Szolnok me
gyei kórház fiatal orvosa a legfor
róbb harcok idején érkezett a fővá
rosba, és magával, hozta a kórház 
fiatal orvosainak küldeményét: sok 
ezer forint értékű gyógyszert, ícöíö-
zöszert. Tűzharcok közben vitte el 
a felkelőkhöz az enyhülést hozó 
gyógyszereket. Példája nem egyedül
álló, több önfeláldozó orvos, felcser 
és ápolónő sietett a nehéz helyzetben 
levő felkelők segítésére. Pestessy Jó
zsef dr. az elmúlt néhány nap ese
ményeiről a következőket mondotta: 

— Nehéz helyzetben voltunk, 
gyógyszerek, műszerek egyáltalán 
nem álltak rendelkezésünkre. A sú
lyosabb sebesülleket, sérülteket a 
laktanya hátsó kapuján vittük ki, s 
szállítottuk a környező klinikákra. 
A. könnyebb sérülteket a helyszínen 
kezeltük, s próbáltunk megtenni 
r.dndent, ami emberileg tehető volt. 
Itt az étkezde-helyiségben könnyebb 
műtéteket is nagy számban végez
tünk. 

Ezután a laktanya élelmiszerellátá
sáról érdeklődött az MTI munkatár
sa: A ^konyhában hatalmas üstökben 
főtt a szerdai ebéd. A menü: ragule
ves és libasült. A hátsó udvarban sor
ban állnak a most érkezett teher
autók. Oldalukon felirat: Szolnok, 
Debrecen, Decs község küldeménye a 
hős felkelőknek. Az autók színültig 
rakva a legfontosabb élelmiszerekkel. 
Bőviben van burgonya, sertés-, borjú-, 
marhahús, liszt, cukor, zsír, sőt az 

egyik autón egy szállítmány jég érke
zett. A konyhai dolgozók elmondot
ták, hogy szinte megható az az áldo
zatkészség és szeretet, amellyel a fal
vak népe küldi adományait a fegyve
res harc hőseinek. Mint mondották, 
már akkora készlettel rendelkeznek, 
hogy nem tudják hol tárolni az élei-
miszert, s ezért a küldeményeket kór-
házakhoz, bölcsödékhez, napközi ott-
honokhoz és más intézményekhez irá
nyítják. 

Az első emeleten az egyik szobá
ban a laktanya vezetősége és a rend
őrség, honvédség délelölt érkezett 
képviselői tanácskoznak. Köztük Ma
iéter Pál ezredes, mellette Kopácsi 
Sándor budapesti rendőrfőkapitány, 
Király Béla a nemzetőrség egyik ve
zetője és mások. (Maiéter Pál azóta 
a honvédelmi miniszter első helyet
tese, Király Béla a budapesti helyőr
ség parancsnoka lett.) 

A tanácskozáson megalakították a 
forradalmi karhatalmi bizottságot, 
amely egybefogja és egységesen irá
nyítja a magyar fegyveres alakula
tokat, a honvédséget, a rendőrséget 
és a nemzetőrséget. A tanácskozáson 
kimondották, hogy a forradalmi kar
hatalmi bizottság legfontosabb fel
adata a győzelmes nemzeti demokra
tikus forradalom vívmányainak meg
védése a restaurációs és reakciós kí
sérletekkel szemben. Célul tűzték ki 
a forradalmi harcokban részt vett 
honvédségi, rendőrségi és karhatalmi 
egységek egységes vezetését, hazánk 
belső békéjének és rendjének hely
reállítását, az ÁVH leszerelését, to
vábbá üzemi őrségek megalakítását. 
(MTI) 

Szerdán hajnalban lejárt az ulti-] 
mátum, amelyben az angolok és fran- j 
ciák az ellenségeskedések megszűnte- I 
lését kérték. Eddig nem érkezett je-
lentés az egyiptomi fővárosba arról, 
hogy bárki partraszállt volna a 
Szuezi-csatorna övezetében. Hivatalo
san meg nem erősített, hírek szerint, í 
a nyugatj hatalmak erői útnak indul
tak, hogy megszállják a csatorna 
mentén a kulcsfontosságú helyeket. 

Kairó az angol—francia fenyegetés 
ellenére nyugodt. Nasszer egyiptomi 
elnök nem adott kétséget aziránt, 
hogy csapatai igyekeznek megakadá
lyozni mindenféle partraszállást. 

Szaud király rendeletére Szaúd-
Arábiában általános mozgósítást haj
tanak végre — jelentette Jeddahból a 
közép-keleti hírügynökség. 

A hír szerint Szaud király érint
kezésbe lépett Eisenhower elnökkel 

és „felhívta figjelmét arra a tényre, 
hogy Izrael agressziója nem csupán 
a közép-keleti térség, hanem az egész 
világ békéjét fenyegeti". (MTI) 

Az angol és francia parlament vitája 
a középkeleti kérdésről 

London, október 31. 
Az angol alsóház kedden rendkí

vüli ülést tartott a szuezi válság 
megviiatására. A vita végeztével az 
alsóház 270 szavazattal 218 ellenében 
bizalmat szavazott a kormánynak — 
jelenti az angol rádió. 

A francia nemzetgyűlés két háza 
nagy szótöbbséggel ugyancsak jóvá
hagyta a francia kormány közép
keleti politikáját. 

Elutazott Melbourne-be a magyar olimpiai táapat 
A magyar sportközvélemény ve

gyes érzelmekkel fogadta a hírt, 
hogy a magyar olimpiai csapat a 
nemzet forradalmi harcai közepette 
mégis útra készül. Maguk a csapat 
tagjai is — főként a családosak — 
szintén aggodalmukat fejezték ki, 
hogy vezetőik ennyire lóhalálban kí
vánják az indulást. Utazási nehézsé
gek is voltak. A MÁVAUT Forra
dalmi Tanácsa azonban öt autóbusz-
szal az olimpiások segítségére sie
tett, így jutott azután el a csapat a 
komáromi határállomásra. Innen a 
csehszlovák autóbusztársaság biz
tosította sportolóink útját Pozsony 
felé. 

A magyar olimpiai csapat, amint 
ismeretes, néhány kiváló sportolóval 
és edzővel bővült, akik Sebes Gusz
táv, Kelen Béla és Kutas István ál
talános vezetők; Szegő Dezső és még 
négy kísérő helyébe kerültek. így 
tehát a csapattal utazik Földessii 
Ödön távolugró, Krasznai Sándoi 
gerelyvető. Somogyi István gyalogló 
bajnok. Siák Ferenc, Gerlach Gyűli 
műugrók, a fiatal gyorsúszó Dobay 
Gyula és Zimonyi Róbert, a korma- 1 

nyos négyes kormányosa is. Az edzők 
közül a megüresedett helyekre Sí
rnék Ferenc és Gróf Ödön került. 

A magyar olimpiai csapat egyéb
ként teljes: Csermák és Benedek is 
egészséges. Csupán Iharos Sándor 
kiváló hosszútávfutónk mondotta le 
kiutazását, hivatkozva rossz egészsé
gi állapotára. 

A csapat tagjai — annak őszinte 
kifejezésére, hogy egyetértenek a 
magyar nemzet forradalmával — 
elhatározták: az olimpiai felvonulá
son a Kossuth-címert viselik majd 
mezükön. 

Újra megalakul a régi hírneves 
FTC! November 1-én, délután 2 órá
ra az Üllői úti sporttelepen össze
jönnek a sportklub edzői és volt 
szakosztályvezetői, hogy kimondják 
az 9TC megalakulását, és meghatá
rozzák a szervezeti szabályzatát. 
Amint hallottuk, az MTK is újjáala
kul. 

MAGYAR SZABADSÁG 
Független demokratikus napilap. 
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