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AZ AJKAI NEMZETI FORRADALMI TANACS LAPJA I. évfolyam, 1. síim. ~  1956. november 1.

J ® 3E A  BB A  I> O X • <• •
Még egy éve sincs, hogy Ajka újságol kapótI. Sokat vártak az em

berek az újságtól, Je őszintén szólva keveset kaptak. Heinéitek, hogy az 
Ajkai Dolgozók Lapja valóban a dolgozók lapja lesz, minden emberhez, 
minden dolgozóhoz az igazság szaván szól.

A hozzáfűzött reményeket korán sem töltötte be az újság, inert nem 
mindig lámaszkodh aioli a dolgozókra, az emberekre. Nem az ő vélemé
nyeik toliuácsolójn. a népakarat képviselője volt, hanem instrukciók, ea 
felsőbb utasitgoláKok szabiik meg munkáját. Az újságnak is meg voltak 
az őrei, ókik vigyázlak minden szóra, mely nyomdafestéket Iá lett, okik 
fogták az újságíró kezét, vezettek tollát.

Hőseink vérükkel harcolták ki a szabadsagot, nekünk.,. alűk az élet 
birtokosai vagypi’k. Nekik köszönhetjük azt, hogy új fejjel“ jelenik meg 
most újságunk és új hangon, szabadon, őszintén szólhat olvasóihoz. Az 
ajkai újság „Ajkai Szabad Szó“ címen jelenik meg ezután. Elnevezésé
ben is bennfoglalva, bogy most mar szabad a szó, minden kötöttségtől 
mensos nz újság, nem tartja vissza semmi abban, hogy ezután kizárólag 
az igazságot képviselje. Valóban a dolgozói; öröméről, bánatáról írjon. 
Móltó akar lenni a nép bizalmára, amely most kezébe adta a tollak Szo- 
lidnrilásL vállalva azokkal a. magyar hírközlőkkel, újságírókkal és rádiókkal, 
elhatározásunk, hogy küzdünk és harcolunk a magunk posztján nemzeti 
függetlenségünkért, "magyarságunkért, .azért n szent célért, melyeit oly sok 
magvar vér folyt már el.

Drá"a árai fizettünk mindezért, testvéreink, apáink és fiaink életét. 
Éppen ezért nem szentséglclenilhcti meg újságunkat a múltnak egy csepp 
maradványa sem. Akik élnek, és azok is, akik meghaltak, számon kérik 
tőlünk, hogy miként éltünk azzal a szabadsággal, melyért vér öntözte az 
utcákat, melyért bútor fiatalok adták lángoló életüket.

Cj lapot nyitunk! Olyat, amely bátran megy előre ,.a néppel tűzön, 
víz^n ál“. Olyat, amely újjászületésekor esküt tesz a népnek, hogy az 
í”!!? szóért sík rászáll. Óival, amelyet nem felemlíthet meg soha többé 
senki, azért, mert a magyarságért szenvedéllyel küzd. Olyat, amely el tán- 
torítbatatlan a magyar nép függetlenségi harcától. OlyaL, amely harcol 
a független szabad Magyarországén 1 Takácsné

Ismét magyar lett 
a magyar...

Ismét magyar lett a magyar, 
Mert ekkorig nem volt a.'
Hogy is lett volna? Szolga volt,
S nem magyar, aki szolga!
Ismét magyar lett a magyar, 
Bilincsét összetörte,
Mbit ősszel a száraz tevét. 
Csörögve hull a földre!
Ismét magyar lett a magyar, 
Kardot ragad kezébe,
Kardján a napsugár ragyog 
S a bátorság szemébe'! 
ismét magyar lett a magyar, 
Lángol, pirostik arca,
Kitűzött zászló mindenik.
Amely je lt ád a harcra!
Ismét magyar lett a magyar,
Egy szív mii jók keblében.
Es dobbanása rémület 
Az ellenség fülében!
Ismét magyar lelt a magyar,
A síkra állt vitézül,
£s a világ, a nagy világ 
Csodákat látni készül!
Ismét magyar lett a magyar,
S világvégéig az lesz.
Vagy iszonyúan és dicsőn 
Mind, mind egy szálig elvesz!

PETŐFI SÁNDOR

Megalakult a Dunántúli 
Forradalmi Tanács

É®t lá t ta m  S z o m b a th e ly e i!
Október 30-án. mint a forradalmi 

tanács hírszerzője, autóbusszal 
Szombathelyre utaztam, fontos hír
anyag szerzés céljából. Az utazás 
a la tti benyomásaimról szeretném it t  
röviden tájékoztatni az olvasókö
zönséget. A  jánosházi műül egész 
Szombathely külvárosáig szabad. A 
város peremén meglepetten vettem 
tudomásul, hogy a müút mindkét 
oldalén, a kukoricákban tanltok áll
tak riadókészültségben, teljesen fel
szerelve gépfegyverekkel, géppiszto-. 
lyokkal s teljes legénységgel. Cso
dálkozásom hamarosan eloszlott, 
mikor a városba érve, saját sze
memmel láttam a pillanatnyi hely
zetképet és megfigyelem a közhan
gulatot.

Az utcákon lüktet az élet. talán 
még lázasabban mint az elnyomás 
nehéz, szürke hétköznapjaiban. A 
villamosforgalom leállt, mert a ve
zetők és a kalauzok ebben a nehéz 
helyzetben csatlakoztak az általá
nos sztrájkhoz. Benéztem az üzle

tekbe is, s meggyőződtem arról, 
hogy élelmiszerben Szombathely la
kói nem szenvednek hiányt. Habár 
egyesek állítása szerint, az export
malmot a szovjetek lefoglalták sa
já t részükre. Az ÄV1-1 parancsnokát, 
a közvélemény szerint, a legénység 
agyonlőtte, bizonytalan híradások 
szerint azért, mert egységét a szov
jet csapatok pártjára akarta állíta
ni.

Az egész városban arról beszél
tek, hogy a pártot megszüntették s 
az o tt talált iratokat kiszórták a 
nép közé. Szombathely utcám rend
őrök, nemzetőrök és határőrök vi
gyáznak a rendre, mert ellentétben 
a rádió közléseivel, állandóan já r
nak fegyveres szovjet gépkocsik és 
a város légterében szovjet felség 
jelű repülőgépek cirkálnak. A határ
őrség meg bízható közlések szerint a 
forradalom oldalán áll s ezek a sor- 

I köteles munkás és parasztiíjak őr
zik a Nemzeti Forradalmi Tanács 

| székházát, s az állandóan sugárzó

Szabad Szombathely rádióállomását 
is. Nem megbízható források alap
ján úgy értesültem, hogy az osztrák 
—magyar határ élelmiszer és gyógy
szer "szállítás céljaira szabad, így 
Szombathelyről is járnak át gépko
csik a vöröskeresztes jelzés alatt. 
A határőrség ezzel szemben lezárta 
a határt, hogy megakadályozza ma
gánszemélyek át jutását, nehogy 
ávősok és sztalin’sca ügynökök k i
juthassanak külföldre.

Megbízható értesÜ’éseim szerint, 
tegnap a szombathelyi MÁV élelmi- 
szeres szerelvényt indított Győrön 
keresztül Budapestre. A város han
gulata a forradalmárok mellé á llt s 
elítélik a forradalom ellenségeit, 
nem igaz hazafiakat.

Hazafelé jövet biztonságban jö t
tünk. az ú t szélén álló szovjet csa
patok látva békés céljainkat, simán 
átengedtek bennünket s teljes biz
tonságban értünk haza.

Nagy Alajos.

D unántú l m egyéi, járásai, városai' 
Nemzeti Forradalmi Tanácsának kül
döttei közös ülésen vitatták meg 
problémáikat és aggályaikat afelett, 
hogy* a kormány nem elég erélyes 
intézkedései miatt nem látják bizto
sitól Inak követeléseik teljesítését.

A tanácskozáson szélsőséges javas
latok is hangzottak el. A felelősség
érzet azonban teljes egy*hangú ál
láspontot hozla és a Tanács a követ
kező határozati javaslatot fogadtad:

J. A Dunántúli Nemzeti Tanácsok 
Győrben megjelent küldöttei 1956. 
október 30-án megalakították a Du
nántúli Nemzeti Tanácsot Győr szék
hellyel. A tanács teljes mértékben 
támogatja a szabadságharcosokat.

2. A csatlakozott megyék 4—4 
taggal vesznek részt a Dunántúli 
Nemzeti Tanácsban.

3. A Dunántúli Nemzeti Tunács 
maga állapítja meg szervezetét cs 
ügyrendjét.

4. Csatlakozásra hívja fel a többi 
megyéket és megállepitja, hogy Bor
sod, Bács-Kípkiin megyék és Csepel 
már csatlakozlak.

i. Elhatározza a Dunántúli Nem
zeti Tanács, Hogy a kormánnyal zn 
órán belül tárgyalásokat kezd a nem
zet követeléseinek teljesítése érdeké
ben.

6. A Dunántúli Nemzeti Tanács 
bizony sáffot kivan szerezni es kapni 
a komi ón v méreteinek valóra váltá
sára, elsősorban a szovjet csapatok 
kivonásától és annak időpontjáról.

7. Tudomásul veszi, hogy, a pápai, 
győri és zalaegerszegi honvéd alaku
latok csatlakoztak cs megígérték, 
hogy n népet minden támadó ellen, 
esetleges varsói utasítás ellenére is 
megvédik. A Dunántúlon egységes 
katonai vezetést kívánnak megszer
vezni.

8. A kormány a szovjet csapatok 
kivonása után, de legkésőbb január 
végéig írjon ki általános és titkos 
választásokat.

9. A nemzeti koimány Hozza létra 
az új karhatalmi szerveket.

10. Az országgyűlés összehívásáig 
i honvédség ezredes és annál maga- 
abb rend fokozatú tagjait a kormány 
i nemzeti tanáccsal egye tér téabcn 

nevezze ki.
.11. A kormány összetételére vonat

kozólag tárgyalásokat kíván folytatni 
és biztosítani kívánja n ■ szabadság- 
hereosok részvételét a kormányban.

12. A kormány jelentse be ?z 
ENSZ-felé Magyarország semlegessé
gét.

13. Teljes szólás, gyülekezés és 
sajtószabadságot.

14. Amennyiben a korra íny  nem 
teljesíti e követeléseket, továbbra 
sem ismeri el és a sztrájkol tovább 
fohrtatja. Küldöttséget indít Buda-

I peslTc és a küldöttség haladéktalanul 
felveszi a kapcsolatot Nagy Imrével. 

A Dunántúli Nemzeti Tunács és a 
csatlakozott Borsod. Bács-Kiskun

és Csepel nemzeti tanácsai.

Wét'éskhal ír tá k
Rohumosan peregtek az 

események. Nem la vasú 
szellő bontotta k in  szabad 
gondolatot. Október hozla 
azt a csodálatos erőt, 
amely báioi ságot adott a 
tolinak, a nyelvnek. Am it 
addig szívünkben ereztünk, 
szárnyra kapott. Minden, 
madár énekelt, veszi, v i
hart. félelmet nem érezve. 
Vissza nem riadva attól 
sem, hogy sokan, nem jó 
izemmel nézi»:, orwadá- 
izok leskelödnck rájuk.

Megszólaltak a hallgatás 
mélyéből íróink, költőink. 
Okos szószólói lelteit a 
népnek Petőfi, Kossuth 
nyomdokain haladva. hu*- 
í; eltek és elhallgattatni töb
bé nem  lehetett senkit. 
Mind nagyobb és nagyobb 
Jeti azoknak a tábora, áfák 
megszólallak, akik bálban 
slkraszálltak az igaz szóért. 
Vem kellett többé rettegni

R ákod önkényének börtö
nétől. a mrghrrrcollalás.'ó! 
és száműzetéstől. Igazolta 
szavainknak igazát, beleb, 
redtiinli a kábult álomkor, 
bői s megtanultunk v i
tázni, nyitott szemmel jár
ni, az ország gondjain, ba
jain tépe’ődni.

Virradatot jelentett es 
már a magyarnak. As el
keseredés most már m m -  
csak ős arcokra, a szivek
be volt ír\a . hanem a nem
zet történelmébe is. Egy- 
séges lett óira a magyar s 
eljött az idő a megmoz
dulásra. Kis csoport indáit 
ki az utcára és 1.0 és 100 
ezrekké nőn a hatalmas 
i mherfolyim . Hatalmas 
áradni kém h impölygütl vé
gig a főváros utcáin niui- 
d tn t elsöprő, elmozditó erő
ként. Rohantunk a forra
dalomba, e megtisztító tűz*

be, mely ha drága áron is, 
de szabadságot adón.

Vérükkel Hták október 
23-ál a löriénelem lapjai
ra, szívünkbe a magyar 
szabadságharcosok. Nem  
felt Műit azt a napot, amely 
mérhetetlen örömet. és 
gyászt szerzett nekünk. 
Ürültünk, hogy szabadok 
leszünk, tie sajgott a ssf- 
vihik, hogy igen sok vér 
árán.

Dante poklát idéztek a 
ptsti események. Legjobb- 
jóink hulltak cl n híre  
alatt azért, hogy nekünk, 
tik:/: életben maradtak, 
szabadságot adjanak. Szó
lás és sajtószabad súgót. 
Szabadságot minden ön- 
hí'nylöl. minden külföldi 
beavatkozástól. Az fi vérül; 
adta vissza nemzetiségünk, 
a háromszinű lobogónk, 
függetlenségünk az orosz
tól.

M i nem  akarunk hara
got egy nemzettel sem. Bő
kében akarunk élni és jó
szomszédi viszonyt aka
runk Nyugattal, Kelettel 
egyaránt. Továbbra is 
fenntartjuk a barátságot « 
Szovjetunióval is — a tör
téntek dienere —, de ez n 
barátság egymás jogainak 
tiszteletben tartásán. alapul
hat, Magyarország függet
lenségének betartásán és a 
Szovjetunió ügyeinkbe be 
nem  avatkozhat. Sürgősen 
rendet kell most már tea 
ni. Ne folyjon tovább c 
magyar ver. Az oroszoa 
kezdjek meg a kivonulást, 
lu ig n  te lje s  megnyugvás le
gyen. Ezt kívánja a ncni- 
z tl. ezt kívánják azok is, 
akik éleinket, vérüket ál
dozták e szent, ügyért. 
Azok. akik október 23-át 
vérükkel írták minden ma
gyar emlékezel éb ct

M IR E  GOMBOLUNK? -
Tiszta lapot kezdtünk a magyar nép történetének aranykönyvé- 

ben. Ezt o lacot írja immár egy hete a nemzet: ki szóval ki tettel, 
ki tollal, ki vérrel, ki becsülettel, -  ki becstelenséggel, ki-kt a maga 
módján. . . .  , ....

Büszke, gondolkodó nép vagyunk -  ezt tartjr rólunk a világ, s 
ha valaha, most a bizonyosság minden súlyával igazolódott ez be. 
Igaz, hogy emberi és nemzeti büszkeségünket egyidőre megalázhatta a 
Rákosi-klikk Önkénye s a sztaPnista gyalázat, lS' em
beri és nemzeti . gondolkodásunkat egy ideig belcnk tudták fojtani, de 
mindez csak fokozta azt a belső erőt, amely nekiszabadulva, szinte 
percek alatt söpörte el a nemzetet kiszolgáltató maszkovii a janicsáro
kat, a modern inkvizíció mindenre elszánt hóhérait.

Az idő kereke fordult: szabad a magyar te tt, szabad a magyar 
szó, szabad a magyar gondolat. .

Mire gondolunk hát most, a szabadság regen ízlelt, mamontöan 
t.agyszerű perceiben? _ , t . , ,

A nemzet első gondolata most azoké a hö$Öker akik fegyverrel ke
zükben adták minden ember legféltettebb kincsét: életüket, azért hogy 
a magyar föld újra magyar lehessen, azért, hogy egy szabadsagot 
áhító nemzet szabadon élhessen. Ők nem akartak meghalni, csak sza
badon akartak élni! S hogy nem lehetnek ma mégsem közöttünk, ez a 
mi keserves tanulságunk. Vérükkel mosták le azt a szennyet, amely « 
maguar nevet majdnem eltakarta, igaz honfi vérükkel — s nekünk 
kclCtenni róla, hogy ez többé ne fordulhasson elő.

A jövőjére gondol az ország nagy része. Mindarra, anu eddig csak 
hiú reményként clt benne: emberhez méltó emberi életre.

Reszketnek és két kézzel szeretnék megállítani a történelem las
sú, de biztos kerekét a nagy és kis zsarnokok, akik a terror minden 
eszközét felhasználták pünkösdi királyságuk biztosításévá, azok akik
nek a funkció szakma volt, hivatásérzet helyett pedig a kapzsi 
karrierista ösztönök megszállottjai voltak. . .  Most reszketnek és az cj 
lepte alatt kisebb csoportokba verődve lesik, nem jönnek-e meg a 
szovjet tankok? A bosszúra gondolnak, arra, ha majd újra ö k . . .

S most tatán még Ök is gondolkodnak, ők, akik bent helyeseltek 
a parlamentben, a pártközpontokban, az üzemi bizottságokban es min
denütt, ahal helyeselni lehetett. Talán ezek a bólogató Jánosok, akik
nek nem a munkától, hanem a tapsolástól volt kérges a tenyerük, mosc 
gondolkodnak és mi más is juthatna eszükbe, mint az, hogy vajon na 
lesz most ővelük, ha nem lehel majd bólogatni?

Végtelen most a gondolat, nzm lehel határt szabni neki. Megis 
van valami, amire mindannyiunknak gondolni kell. S ez az, hogy ne 
hegyiünk elveszni semmit, ami immár a miénk! Tört énei im idők re^ 
szesel vagyunk rajtunk függ a világ szeme. Mindenki minket figyei.* 
Vagy jó. vagy rossz szándékkal: de számon tartják cselekedeteinket^ 
Arra' gondoljunk tehát, hogy ezekben a napokban erőseknek kell len
nünk, erősebbeknek önmagunknál is. Nem szabad, hogy erőt vegyen 
rajtunk a kicsinyes egyémeskedes, nem szabad, hogy fellángoljon ct 
személyi bosszúk tüze. Az igazságot nem kerülheti cl senki. — De mz 
nem vagyunk sztálinisták, mii.kvt nem vezethet a bosszú.

Arra gondoljunk most mindannyian: Magyar hazám, bocsásd m c f  
tévelygéseimet, én hű fiad akarok lenni!
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Alkonyaikor kezdődött.
Először evők néhány torokból ‘Őrt

fel: Kossuth Lajos azt ü zen te ... 
Azu!ún rnittdíg többen lettek. As 
flen az ajkai ifjúság, a veszprémi 
egyetemisták küldöttsége. Kiterítve 
obog a drága, háromszínü nemzeti 

ez!fi, mögötte a szabadságért sík
ra szálló nép. . .

Az övéke az utca, az övéké a szó.

A n é p  e r e j e . . .

M ilyenek legyenek 
az ifjúsági szervezetek

A magyar fiatalok között első
nek a szegedi egyetem tanulói 
mondták ki nyíltan: a DISZ nem 
alkalmas arra, hopv érdekeiket kép
viselje, Ezért hoztak létre — s ezt 
a példát azóta az ország összes 
egyetemének ifjúsága követte — a 
MEFESZ szervezetüket.

A veszprémi egyetem hallgatóit 
kérdeztük meg, hogyan képzelik el 
az ifjúsági szervezetek működését?

Szerintük a helyes ér lekképviselet 
alapja, hogy a munkás, paraszt és 
tanuló ifjúságnak külön-külön if 
júsági szervezetei legyenek. Ezeket 
a szervezeteket lenne hivatva ösz- 
szeíogni egy nemzeti ifjúsági b i

Dolgoznak a munkástanácsok
Ajkán már valamennyi üzemben 

megalakultak a munkástanácsok, 
kezükbe vették az üzemek irányítá
sát.

A bányáknál elsősorban az erő
mű, továbbá a létfenntartási üzemek 
részére biztosítják a szükséges fű 
tőanyagot. Az AKÖV dolgozói a 
szükséges munkáslétszám szállítá
sát, valamint az élelmiszerek to
vábbítását biztosítják az üzemben 
lévő gépkocsikkal.

Az üveggyári munkástanács szo
rosan együttműködik a helyi Nem
zeti Forradalmi Tanáccsal. Kezükbe 
vették az irányítást. A forradalmi 
tanács éjje li szolgálatának segíté

Aki gyorsan ad, kétszer ad
Tapolcán megalakult a Forradalmi 

Segélyezni Bízol 1 Pác. Az FSB fel
hívta Tapolca és a járás lakosságai, 
hogy a szabaikágérl. szenvedő hősök 
és éléseitek hozzál a Hozóinak meg
segít éh é re Forradalmi Segélyezési 
Alapot indítanak. ..Annyi mindenre 
a dl unk m i már, most sajál véreink 
THThCíílésc kívánja az. adakozást. 
Árija ink, -meri minden támogató« 
szcnvedé.-l envhítF1 *

A Forradalmi Segélyezési B izott
ság rendelkezése '’'rí r  lm éhen a pénz
adományokat az OTP tapolcai fiók
jánál lcíicl Lefizetni. A természetbeni

sí forraahsheasii
Az angol kormány 25 000 font értékű segélye 

a Magyar Vöröskeresztnek
A budapesti angol követ október 

29-én reggel felhívta telefonon a k iil- 
ügy in inbz lériun i protokoll főnökét és 
közölte vide. Lorry- az angol kormány 
25,000 főni értékű segélyt kíván ju t 
tatni a Magyar Vöröskeresztnek a 
magyar nép megsegíté«ére. Kérte, 
közölj élt, m ilyen repülőgépen, mikor 
és milyen repülőtérié küldhetik a se
gélyt. A [HOI ok oil főilök tudati a az 
angol követtel a segély szállításának 
módozat at| és n segélyért a magyar 
korm ány nevében köszönetét mon
dott.

*
Bécs a magyar forradalom h í r re  

nébánv óra alatt a jnlékoiiv.-ági ak
ció főba.li.zállásává változott. A Vii- 
rösk ereszt már pénh-hen e«tn meg- 
iridítotía a gvógvszer — vérplazma 
fs orvod ii i ő‘■7i»rsz:i I!íImán vokal a 
n , lieft lm  agv.-rors/á'íi S'd.c. jjltek «/á- 
ín.ira. A határmchfi vidék hikó-jii

l\ Nem zeti Forradalm i Tanács köz li:
A mai nap folyamán gyásznapot 

tartunk. Az élelmiszerből tok de. 10 
óráig tar innak nyírta.

Felhívjuk a lakosságot és a volt

Ütemes jelszavak szabadságot kit- 
letelnek.

Már végeláthatatlan sorban mene
telnek végig a fellobogózoli ajkai 
utcákon a Kossuth szoborhoz. Az
után jelcsendülnek a Himnusz hang
jai. A végén már mindenki énekli: 
MegbünhÖdte mer e nép a múltat 
s jövendőt. . .

zottság, amely a nemzetgyűlésben 
képviselné az ossz-magyar ifjúság 
érdekeit.

Fontosnak tartják a veszprémi 
egyetemisták, hogy az ifjúság par
lamentben képviseletét az a lko t
mány külön pontban biztosítsa.

Ahhoz, hogy az ifjúsági mozga
lom országos méretű eredményeket 
legyen képes elérni, elengedhetetle
nül szükséges az egyes szervezetek 
helyi kezdeményezése.

Lapunk szerkesztősége egyetért 
a veszprémiek álláspontjával, s 
szempontjaik szerint javasoljuk, az 
ifjúság szervezési munkáját Ajkán 
is kezdjék meg.

sére 300 forintot adományoztak.
Urkuton mivel többségükben bá

nyászok I aimak, a bányász munkás- 
tanács irányítja az egész községet.

Árm in-aknán a vezetők eltüzel
tek egyes okmányokat, ezzel meg
nehezítették a munkástanács mun
káját.

Az ú j munkástanácsok kirekesz
tették soraik közül a sztálinista ve
zetőket, a szakszervezet éléről pe
dig eltávolították a nem oda való 
elemeket, úgy határoztak, hogy a 
sztrájkot mindaddig folytatják, 
amíg a szovjet csapatok kivonulásá
ra nincs biztosíték.

N. A.

adományokat a Termén vforgahui 
Vállalatok gyű jtik  be. V FSB: ..Aki 
gvorsan ;«1. kétszer ad “ 4 — jelszóval 
fejezi he felhívásál.

A tegnapi napoii 3512 forintot fi
zetlek már he Tapolcán. Az összeg
ből < l\ö r i l.ajo< földműv. felvásárló 
2(H)t) forintot adományozóit. Az ado
mányok felvétele tovább foly ik.

A falvakból egymás után érkeznek 
az élelmiszer szállít Hiányok. főleg 
burgonya, zöldség, élőállat. vágótl- 
marha és zsír. A Forradalmi Tanács 
az élelmiszert Budapestre további!ja.

pedig egyéni kezdeményezés ú t jí . i 
gyűjtés! indítottak magyar szóinsze
dni k számára.

*
Az osztrák vasutak egészségitgyi 

vonatot szerellek fel mentők öcsi val, 
amely hétfőre virradó éjszaka in
d u lt  a határhoz,

*
I I  él főn reggel, egy svájci repülőgép 

ál»00 kg vérkonzeiv rakománnyal, a 
br>lbind km Hiány ndninúny.ivnl líé'.‘::- 
Sebweidia'bii érkezeti. a bon mm to
vább indu lt a hiiíkipei-li Ferihegyi 
repülőtérre.

A nénzn.b,mái ívok eddig már több 
tízm illió francia frankr;t m inink és 
a iendői>écnek kelleti mecliszlítani a 
vüriMiereíz.i bée<d «/rkházának kör
nyékéi. am elvfi t i/  adományozók va
ló«;! ggi, l el á ras /to lt a k .

B. J.

MDF tagjait, hogy semmi páriszer- 
vezkedést ne folytasson és ne kez
deményezzen. most jelenleg minden 
erőnket a nemzeti egység megőrzé
sére kell fordítani!

Egy nemzeti kokárdás fiatat fe l
olvassa az egyetemisták üzenetét. 
Minden egyes sorát megéljenezték.

A nép követelte, hogy szavalják 
el a talpra magyart. Petőfi nemzeti 
dalának utolsó sorait együtt akarta 
mondani a szavalóval és együtt is 
mondotta: Esküszünk, hogy rabok 
tovább nem leszünk. . .

Külföldi jefentésektiöl
Az angol lapok megegyeznek ab

ban. hogy a magyar (orradalom for
dulópont Európa történetében es. 
hogy- Moszkvát az J,9'i5-ös világ
ba hont óla ekkora megrázkódtatás 
nőm érte. Sztn ic egyöntetűen állást 
foglalnak a magyar forradalom mel
lett. A  Daily J lernld fényképeket 
közölt a pesti forradalomról, a ha
lottakról. a győri szovjet emlékmű 
ledöntéséről, a mospn magyaré vári 
m ártírok temetéséről. Továbbá le
szögezi. hogy a Szovjetunió hatalma 
megingott. Több hónapos hallgatás 
ultin a megegyezést megszegve a 
szovjet rádió ismét zuvarja az angol 
adásokat.

*

Párizs népe gyógyszer és élelm i
szer adományok mellett tüntetések
kel is kifejezi a magyar nép iránt 
szolidaritását. A pári/M magyar kö
vetség előli éjjej-nnppal tiinh -hvk  — 
túlnyomó többségben a fioláink, 
akik követelik a szovjet csapatok 
a/unnali visszavonását és az ifjúság 
k ü Vi‘Lelé 'C ille k  maradéktalan teljesí
tését.

A Le Monde című francia lap 
megállapítja, bogy a győzelem a fel
kelők kezében van. A rend helyre
állta után a magyarság szakiad ou 
Ingja megválasztani vezetőit és azt 
az életformái, melyben élni akar. 
Leszögezi, hogy .Magyarországon a 
gyarmati korszaknak egyszer s m in
denkor vége.

Bécsi jelentések szerint az osztrák 
jiiagy-ar határ az élelmiszer és gyógy
szer szállítására szabad. A mag var 
határőrök az elé. sem gördíletlek 
akadályt, bogy a bée-i lapok tudó
sítói Mosonmagyaróvárra mehessenek 
é< személyes kapcsolatokat kereshes
selek a napokban lezajlott tömeg- 
mészárlás szemtanúival, egyébként a 
bör.-i lapok nagy terjedelem ben fog
lalkoznak a in agyar >z aha» Iságh arc
cal. Eg\-egy eseményről pedig fény
képekéi is közölnek.

1 gvanesak bécsi hírek szerint Zá
hony környékén a felkelők löbh he
lyen felrobbantották n vasúi vonalat 
s igv a közlekedés csak részleges.

5f!
Amerikában megalakították a né

pek leigázása elleni bízóit.-águl, mely 
kél poDiliéi álló követeléssel fordult 
az ENSZ-l»ez.

1. Az ENSZ küldjön k i ellen.őrző 
bizottságot; Magyarországra a hely
színi viszonyok megtekintésére.

2. A rend belyreáílílásn mán tart
sanak szalud választási lkat az ENSZ 
ellenőrzése akiit.

Az amerikai rádió híradó«« sze
rin t a magyar országi forradalom 
megkezdésével megkezd ülőit a -zov- 
je t csatlós államok szél/Ül lése Több 
amerikai lap véleménye szerint n 
magyar szabadságimre ügyének a 
kulcsa. M ind szeri tv hercegprímás ke
zében van.

A varsói diákok a Lengyel-Magyar 
Társaság épülete előtt diszőrséget’ ál
lít ol lak. városszerte szolidaritás-lún- 
leléseket rendeztek a következő fel
kiáltásukkal: ..II ód obit a szabad

Rokoszowszk y  lengyel badünymi- 
niszter szabad-ági-n ment. A közvé
lemény «zerini olyan bosszú szabad
ságra. melyből nem is fog vis-za- 
lértii.

\  i-n is /kv lengyel prim ás tisztjét 
elfoglalta, mintán a napokban szíi- 
hnihui boe.iáj tollák vasárnap a 
var-ói kátédrálidiaa ünnepi ini«él ce
lebrált. fi. I.

HALOTTAK NAPJÁN
(, yószünnepiink ran. Ez a nap a halottaké. Átoké. akik már 

n m  lehetnek közüliünk, nem örülhetnek velünk annak, hagy újra 
magyar leli a magyar. Arm  érhetlek meg azl a gyönyörű' napol,

amikor jehirradi n magyarra a szabadság haj na la.
.1 sallásimluulsiig ellürlése. lilíalla. hogy az egö,z éren ál roko

na, hajszolt munkába,, megálljunk egy m,pr„. nemzeti hőseinkre, 
szerelieinlire goiuloku. Azokra, akik rltávozlak löliink, (le emlékük 
örökre, itt tnarmh.

Min, a behavazol, kori. olyan a len,e l ő .  .4 halottak hófehér 
knzaménijai borítják a sirokal. Este lágyulnak a fények, az emlékük 
jaklya, a sírokon es ou állunk szem léik  beleng;,Clr hamvai mellen 
azok. akik niáp örülnek az élclrtfík.

Mi .. l-.özéjük állunk. Odaáll az egész magyar „ép „ nemzet 
nagy lanelop-hez. mely napok alatt telt meg jialallal Korán le
hullt gyümölcsökkel, „melyek még sok értelmi termettéi; volna nem
zetünk já,an. Ou állunk egységesen, eggyé/orrva. kihajtott gallérral, 
melyen nemzet, színű és gyászszalagol lebbent meg a bánatos őszi 
szel. I.yaszolunk benne,-ka. drága magyar bonjilársak akik már 
az elmúlásé vagyiok alul. szerellek' kiöl. magyar barátotoktól válha
tok el. hogy szabadságol „dfalok a népnek. Még könnyes a sze
münk. de a szivünkben a bállal mellen örömei. eahmii nagyszerű 
Itlszabadahságol érzünk, melyei nektek köszönünk nümze,;°haloll- 
ftiudt.

Adjon éíel-dek békés pihenési az. hogy sokai szenvetleli ha
zánk rabbi,lean siberéd, leszakít,uu, meggyalázatl nemzetünket újra 
ntiggpgá, ssubáddá tenni.

T.-nc.

Vannak, akik még nem értik,
vagy nem akarják tudomásul 
venni, hogy mi történt a közei
nkül ( hősi napjaiban Magyarom 
szagon. Legalább is erre vall az 
a telefonértesítés, ante!vet a Vesz
prém megyei Nemzeti Forradal
mi Tanács Devecserből kapott. Az 
értesítés szerint az MDF vés toré
iul pártbizottságáról felhívtak De 
vecsert és kiadták a pártul ásítás I. 
{’ °gy ..beszélni kell azokkal a légi 
vezetőségi tagokkal, ,iki.yrq szá
mítani lehet cs úgy kell feltüntet
ni a forradalmat, mintha azt a 
kommunisták kezdték volna el.”

Hat így vagyunk?
Amikor Kádár János az M DP ne

vében igaz mivoltában elismeri a 
forradalmai és letörli róla a 
..reakciós provokáció”  szennyes 
és hazug bélyeget, a helyi klsrá- 
kostk és kisgerök újabb hazug 
szavalókórust szerveznek. „A  for
radalmat a kommunisták kezdték” ,

Lefegyverezték és letartóztatták 
a veszprémi óvásokat

A veszprémi ávúsok — annak el
lenére, hegy Tamás helyettes ÁVl-l 
vezető ígéretei le it az összetartás
ra — kiszivárogtak a lakianyébót s 
a Szent király szabadján állomásozó 
orosz parancsnokságtól kértek vé

Kik özok az ávósok?
Népárulók kezében, erószakszer- 

vezetként működött az elmúlL évek
ben hazánkban az ÁVH. Egyenru
hájuk. módszereik, tevékenységük 
gyűlöltté tette őket minden magyar 
ember, hadseregünk minden becsü
letes katonája elolt .

Gyűlök tevékenységük koronája
ként resztvettek az elmúlt napok
ban a forradalmi fjúság elleni ak
namunkában és fegyveres harcban. 
Soraikban o tt találjuk azokat, akik 
nem ismernek hazát, embert, szü
lőt. testvért, de az emberi becsü
letről smes fogalmuk.

Ük voltak azok. akik meggyilkol
ták. megsebesít ették azokat a fia
talokat, akik október 23-án este a 
rádióhoz mentek, hogy ott az if jú 
ság jogos követelések az ország né
pével tudassák.

Ök voltak azok. akik csütörtökön 
a tüntetők közül megsebesült fiata
lokra géppisztolyaikkal tüzellek. Ük 
\ohuk azok, akik az első napon, 
kedden, foglyul e jtett sebesük fia
talokat egy pincébe dobták anélkül, 
hogy okét elsősegély fjen részesít et
ték volna.

— hirdetik — nem a magyar nép, 
egységbe forrva és közös fel lán
golással hanem csak a kommu
nisták.

Nem vitatjuk, hogy az jMDP so
raiból számos becsületes hazafi 
harcolt cs harcol fegyverrel, vagy 
békés eszközökkel a forradalom 
szent iigyéérl. de keményen és 
határozottan íl takozunk az ellen, 
hogy az egész magyar nép törté
nelmi megmozdulását egy p á rt
tagsági könyvvel rendelkező ki
sebbség magának kisajátítsa, ab
ból csalárd módon hétköznapi 
párleélokra politikai tőkét ková
csoljon.

Nem li’irjük. hogy bárki bármit 
valahogyan „feltüntessen", hogy 
elierditse. kitekerje az igazságot. 
Jegyezze ezt meg magának min
den párt. mely a nép bizalmából 
szerepet kíván betölteni az ország 
építésében.

delmet. Az orosz parancsnok ma 
közölte velük, hogy nem nyújt sza
mukra további menedéket. Az ävo- 
sokat a Megyei Nemzeti Forradalmi 
Tanács utasítására lefegyverezték 
és letartóztatásba helyezték,

Ók voltak azok, akik hadsere
günkben igyekeztek megszervezni az 
úgynevezett ..spicli“ -rendszert, hogy 
más emberek lelküsmerele árán te 
gyenek félre becsületes embereket 
a? útjukból.

Hazaarutákkal, gyilkosokkal, el
lenségeinkkel állunk szemben. Olyan 
ellenséggel, aki írnek további tevé
kenységét minden erőnkkel meg 
kell akadályoznunk, akiket a legha
tározottabban le kell fegyvereznünk!

Kár lenne a konkrét példdkaL so
rolni. Tudjuk, kikkel állunk szem
ben. Tudjuk azt is, hogy mi a fel
adu tünk. A nép mellett, a néppel 
együtt kell harcolnunk azért, hogy 
a kékszalagos sapkák hajdani vise
lői, akik most polgári ruhában pró
bálnak megbújni, többé ne árthas
sanak népünknek1

F. r.
.V IKII SZABAD SZÓ 

Az Ajkai Nemzeti F orradalm i Tanács 
tu n lap ja

szerkeszti a  szerkesztő bizottság. 
Felelős kiadó. Nsrv Alajos,
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