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Ne bántsd a  m agyart!
T örténelmi időkel él ma Magyar- 

ország. Forradalmáraink nem
csak a magyar történelmei írják hő- 
Si fegyvereikkel, hanem új Fejezetet 
nyitnak egész Európa történetében. 
A világ szeme ránk tekint, ránk. 
magyarokra, ránk. forradalmárokra 
és izgatottan figyeli a fejleményeket. 

Nem hagyhatjuk, hogy csalódja
nak bennünk! Nem hagyhatjuk, 
hogy mi. akik most merészebbeknek 
és célratörőbbeknek ismertük meg 
önmagunkat, mint valaha is gondol
tuk. csalódjunk önmagunkban 

Magyar, ne bántsd a magyart!
Utcáinkon lassan helyreáll a rend. 

nemzetőreink becsülettel óv
ják népünk értékeit. Nem hagyhat
juk, hogy az a néhány fegyveres, 
akiket nem a szabadságharc ma
gasztos eszméje hozott közénk, szé
gyent hozzon mindnyájunkra. El 
kell érnünk, hogy szabad köztár
saságunk szabad polgárai szabadon 
és biztonságosan közlekedhessenek, 
el kell érnünk, hogy megindulhasson 
végre az életet adó, országot építő 
munka. Mert csak a rend helyreállá
sa, a termelés megindulása biztosít
hatja forradalmunk eredményeinek 
biztos védelmét.
Ne engedjük át indulatainkat a 

személyes bosszúnak. Nem jött 
el még az ideje a párt közi harcoknak 
sem. Népünk legyen olyan egységes 
a munka megindulásának izzó aka
rásában, amilyen egységes volt, ami
kor szabadságunkat fegyverrel kel
lett kiharcolnunk. A sztrájk fenn
tartásával ma már nem ellenségein- 
Jcet, hanem Önmagunkat gyengítjük, 
hiszen termelt javaink többé nem 
kerülnek elprcdalásra Magunknak

---- ’ ...  ’
és s a já t  evőnke t k iseb b ítjü k , h a  to 
vább sztrájkolunk.

sztrájkot azonban nem fejez
zük be. csak felfüggesztjük. 

Munkásaink álljanak munkába, de 
legyenek mindig sztrájkkészültség
ben. Nem vagyunk hajlandók szép 
ígéretekkel megelégedni. tetteket 
akarunk, mégpedig hamarosan. Az
zal, hogy felfüggesztjük a sztrájkot, 
alkalmat akarunk adni népünkhöz 
hű politikusainknak. Nagy Imrének,

Kádár Jánosnak. Kovács Bélának. 
Kelly Annának és a többieknek, 
hogy tét lek re váltsák a szavakat. De 
senki se reménykedjék, hogy harc
ban kivívott sztrájkjogunkkal nem 
élünk-, ha ismét szükség lesz rá. Hi
szen itt vannak még a kormányban 
azok is. akik nem bírják bizalmun
kat. Itt van Münních. Janza. Erdei, 
Bognár, Nagy Jozsefné, akiket a le
tűnt időkben ismertünk meg. s tet
teiket. hűséges kitartásukat Sztálin 
és Rákosi mellett még mindig emlé
kezetünkben 1 ártjuk,

A kormány legutóbbi intézke
déseiből azt látjuk, hogy nem ez 
utóbbiak határoznak mái’ népünk 
sorsa feleit. Követeléseink- mind 
meghallgatásra találtak. A Magyar 
Nemzeti Forradalmi Bizottmány hu
szonöt pontból álló követelése a kor
mány álláspontja leli. Bevcgeztük a 
harcot, győztünk.

A külpolitika eseményei napról 
napra fejlődnek, de a szovjet 

csapatok jelenléte arra kényszerít 
bennünket, hogy fegyverre] a kéz
ben várjuk a kibontakozási. Várunk, 
de nem tétlenül. Fegyveres erőink 
biztosítsák a rendet, munkásaink 
fogjak meg a kalapács nyelét, értel
miségi barálaink tervezzenek és szer
vezzenek, hiszen új élet hajnala vir
rad t erre a sok vérrel öntözőit or
szágra. most itt az ideje a cselek
vésnek.

Bízunk abban, hogy m inden m a
gyar ember megért; hívó szavunkat 
és tudomásul veszi, hogy a forrada
lom új szakaszához érkeztünk. Ha 
követelésünk, amit a kormány m a
gáévá íetl. nem marad írott malaszl, 1 
r.kkor nem lesz szükség többé fegy- ! 

' 4 • ■ «
D e ha követeléseink nem telje

sülnek, >ha a szovjet csapatok 
továbbra is veszélyeztetik vérrel ki
vívott szabadságunkat, ha a kor
mány kompromittált tagjai továbbra 
is kelet felé kacsingatnak, ha a 
visszahúzó evők nyíltan, vagy bur
koltan ellenünk támadnak, akkor h í
ven forradalm unk széni eszméjéhez, 
tovább harcolunk a végső győzele
mig.

Jelszavunk: Ne bántsd a magyart!

Sürgősen összeül a Biztonsági Tanács 
a magyarországi helyzet megvitatására

N ew  York, 1956. november 2.

(AFP) A.7, ENSZ rendkívüli köz
gyűlésén 64 szavazattal 5 ellené
ben, és 6 tarlózkodfissal határo
zattá emelte az am erikai határo
zati javaslatot, amely felszólítja 
az egyiptomi ellenségeskedésben 
részes valam ennyi félt, hogy fo
gadjon el tűzszünetet és állítsa

meg a fegyveres erük csapa (moz
dulata it e térségben.

Leonardo V itetti, Olaszország 
ENSZ-delegátusa nyomban az 
am erikai határozati javaslat fe
letti szavazás után rá té rt a köz
gyűlésben Nagy Im re  m agyar mi
niszterelnök levelére, m int isme
retes. a levél az Egyesült Nemze
te k  közrem ű kö d ésé t kéri a m a 

gyar semlegesség megvédésére. Az 
olasz küldött a rendkívüli közgyű
léstől a felhívásra adandó válasz
ra  intézkedést kért.

Az ENSZ-ből származó legújabb 
h ír szerint a Biztonsági Tanácsot 
péntek délutánra, vagy szombatra 
összehívják a magyarországi hely
z e t m egvitatására.

A z ENSZ-közgyűlés elé a magyar ügyet!
Francia hírforrás tájékoztatása 

szerint a magyar itgy újabb lépessel 
jutott előre a nemzetközi porondon. 
Az elmúlt napoknak csak egyolda
lúan konkrét nemzetközi megnyilat
kozásaihoz viszonyítottan már az is 
nagy jelentőségű, hogy a Biztonsági 
Tanács megvizsgálja a magyarorszá
gi helyzetet és sürgősen összeül. 
Esetleg órákon belül megtudhatjuk 
tehát, milyen magatartást tanúsíta
nak nemzetünk nagyszerű forradal
mának ebben a szakaszában az ille
tékes nagyhatalmak, amelyek eddig 
) okonszenv-megnyilatkozásokon és 
pillanatnyi szükségleteink kielégíté
séi szolgáló nagylelkű küldeményeik

eljuttatásán 'kívül hatékonyan nem 
foglaltak állást függetlenségünk és 
semlegességünk biztosítása mellett, 
.lói emlékszünk azonban arra, m i
lyen sorsra jutottak a Biztonsági Ta
nács elé terjesztett javaslatok, ha 
azok nagyhatalmi becsvágyak, vagy 
igények megnyirbálásához vezettek 
volna.

Félő. hogy a vétójog alkalmazása 
ebben az esetben is gátat emelhet, 
eltorlaszolhatja a Biztonsági Tanács 
hatékony közbelépésének útját. Az 
adott nemzetközi helyzetben, amely
nek sajnálatos módon súlyos szenve
déseknek kitett szereplője hazánk, 
minden rokonszenv-megnyilatkozá

sért. minden segítségért, minden 
olyan állásfoglalásért, amely igaz 
forradalmunk teljes győzelmét előbb
re viszi ■— mérhetetlenül hálásak 
vagyunk. A körülmények tanítottak 
meg arra, hogy ezúttal azonban ro- 
konszenvnél többet kérjünk, sőt kö
veteljük, hogy a magyarországi hely
zettel legsürgősebben az Egyesült 
Nemzetek Szervezetének közgyűlése 
kezdjen foglalkozni, mert csak ez a 
fórum rendelkezik kellő erkölcsi te
kintéllyel és ha kell, megfelelő erő
vel. hogy más szándékú erögóccal 
szemben reális támaszt teremtsen 
igazunk számára.

M u n k á s s á g  tank k é se d e le m  n é lk ü l, 
g z ó n h á i k e z d je  m e g  a T e rm e lő  m u n k á t

K é ü l  ö jfh é li n i g i t u í k o z a i f í  m

H I D A  P E S T — MÉCS

Vasitasok
a nemzet szil hízzátok

Az egész szabad világ felénk tekint, és megmozdult az 
emberi szív hősi kiállásunk hallatára.

Szüntessétek be a sztrájkot azonnal a Budapest Becs vo
nalon, hogy a nem zetünknek küldött adom ányokat szociális ala
pon eljuttathassuk minél előbb a rászorulókhoz. Korházak, 
anyák, özvegyek, árvák szólnak hozzátok.

Vasutasok ne sztrájkoljatok!
K érjük a forradalmi bizottmányokat, hogy a Becs—Buda

pest vonal szállításának zavartalanságát minden erejükkel bizto- 
sítsák.

— Két-három órája kapcsolódtam a nemzeti kormány munkájába. A mai történelmi helyzetben szükséges
nek tartom késedelem nélkül elmondani, népünknek azt a megállapításomat, hogy kormányunk tmjM felelős- 
sé^érzetlcl ’ helyesen jól képvisel» hazánk érdekei!, ö l ömmel állapíthatom meg. hogy u kormány minden cm- 
hecileg lehetséges erőfeszítést megtett és meglesz, nemzetközi kapcsolataink rendezésére, tovább» kiepitesere, 
meglevő baráti kapcsolataink fenntartására és megerősítése érdekében. . . . . .

Hogy ~~ dödünk allé nehéz külpolitikai feladatokat megoldhassuk, ahhoz idebcnl erős. öntudatos 
nemzeti egységre, rendre és nyugalomra van szükségünk. És szükségünk van rá. létérdekünk, hogy 
uinint a patWBMs a szantótöhlön dolgozik jövő évi kenyerünkért, éppen úgy ipari munkásságunk is

késedelem nélkül, azonnal kezdje meg a termelő munkát az egész országban.
Kovács Bélát, a nemzetét féltő magyar politikust nem kell bemutatnunk az ország népének. Radionyflat-

kozalát az igazi hazaszeretet diktálta. „ TomiváA további sztrájk á rt az országnak. Aki félti a nem zetét, aki nem hive a felelőtlen szélsőségnek, a felhívá
sát megfogadja.

Munkások, parasztok! Az új front most: a munka!

Azonnal ma^kszdik a munkát nagyüzemeink
A bányászok, erőművek, az ipari, közlekedési válla

latok dolgozóinak küldöttsége felkereste Nagy Imre 
miniszterelnököt. Megértették, hogy a kormány jelen
tős politikai lépése után a további sztrájk az ország 
helyzetének megbénítását eredményezné és nemzeti for
radalmi szabadságharcunk vívmányait veszélyeztetné. 
Épp ezért a Csepeli Vas- és Fémművek. MÄVAG. Ganz 
Villany, Ganz Vagon, Elektromos Művek, Láng Gép

gyár, Telefongyár, Magyar Optikai Művek, Transvill, 
Gábor Áron Vasöntöde- és Gépgyár, Fűtőberendezés! 
Vállalat, Darugyár, Világítástechnika, Moioröntvcny- 
gyár, Kismotor/ és Gépgyár, Magyar Acél. Siemens, 
Königen- és Orvosi Készülékek Gyára, a Kénsavgyar, 
a Ruggyantagyár, azonkívül a közlekedési alkalmazot
tak, a  XIII., XIV. es IV. kerület összes dolgozói fel
veszik a munkát.

Ves& éüyh& n a  h a s a !
D o lg o z z u n k  ! S z e r v e z k e d j  l in k  ’

Magyarok, Barátaink!
Veszélyben a hazánk, veszélyben a forradalom. Mi, egyetemisták most 

felhívással fordulunk az egész néphez, minden magyar emberhez Özön
lenek országunkba a szovjet csapatok és most mi szent esküt leltünk — 
utolsó csepp vérünkig védeni fogjuk hazánkat, és lia mindannyian elesünk 
is nem fogunk még egyszer elnyomás alatt élni.

' Minden magyar ember gondoljon most hazajara, gondoljon fiaira, 
gondoljon jövőjére. Szűnjön meg az országban a zavar, az anarchia. Mun
kások. dolgozók, felhívunk kenneleket, szüntessetek be a sztrájkot. Sztrájk
kal nem lehet kiverni a szovjet csapatokat az országból.

Magyarok, dolgozzatok, szervezkedjetek!
Magyarok, fegyverbe! ................  . . .
Szervezzetek meg munkahelyeiteken zaszioaljaitokat, szűnjek meg a

belső szélhúzás, szűnjenek meg, míg a rű veszély rcnnáil a partvlllongasok. 
Magyar, ne bánlsil a magyart! . . . .  , .  ,
Attól függ jövőnk, hazánk rüggellenscge, meg tudjuk-c valós,tani

minden magyar ember egységéi, hazájában. Vezessen bennünket tetteink
be" „ hazaszeretet, a szabadság szeretele Mi egy ezredévben egyszer es
küszünk hangosan, a mi esküink a szivekben szolnak es most mégis 
emelje fejét minden magyar ember a haromsz.no zászlóra: Esküszünk, 
esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk..!

MARIAN ISTVÁN alezr..
Budai Egyetemi Forradalmi Albizottság katonai parancsnoka. 

FIIENDL ERVIN
B. E, E. AL diáktilkára,

A budapesti Forradalmi Honvédelmi Bizottmány
és a bon védelmi miniszter parancsa

Megparancsoljuk:
1. Az események során alakulataiktól elszakadt, 

valamint szabadságon, eltávozáson lévő tisztek 
tiszthelyettesek és honvédek, amennyiben nem ta r
toznak rendfenntartó  egységhez, 24 órán belül je 
lentkezzenek a jelenlegi tartózkodási helyük szerin! 
illetékes helyőrségi, vagy nemzetőrség! parancsnok 
ságon.

2. A forradalomban részvevő cs most szervezett 
csoporthoz tartozó honvédszemélyek további intéz

kedésig m aradjanak csoportjukkal és velük együtt 
vegyenek részt □ rendfenntartó munkában.

3. Alakulatától elszakadt valamennyi honvédszc- 
mély, bárhova tartozik, jelentse tartózkodási helyét 
alakulatának.

A forradalmi rend megteremtése és megvedelme- 
ése megköveteli, hogy honvédségünk minden tagja 
ecsülettel teljesítse feladatát a nép szolgálatában.

Forradalmi Honvédelmi Bizottmány 
honvédelmi miniszter.

(MTI)

C se p e l
A csepeli lemelőben csütörtök dél 

után több ezer ember gyűlt össze, 
hogy 28 mártírjának kegyelettel 
adózzon. Tizenkét év ulán először 
végre pap vezette a szertartást, ez is 
bizonyítja, hogy forradalmunk siker
rel járt, a sajtó, és szólásszabadság 
mellé immár besorolhatjuk az igazi 
vallásszabadságot le. Fedetlen fővel,

í c u ie l
kitárt szívvel állunk az ország és az 
egész világ előtt, kivívtuk nemzeti , 
függetlenségünket és ezt meg is őriz 
zük. Mártírjaink síriánál esküszünk 
nem engedjük, hogy magyar 
földön idegen fegyverek által méc

O r o f tx  t í a v r e l r é n a « k  
[ ö p i ö h  t í í  Z á l n i n i f í

Két felfegyverzett orosz szerelvény 
ngedély nélkül á tjött Záhonynál a 

haláron, vasúti síneket hoztak ma-

egyszei magyar vér folyjon, nem en
gedjük. hogy egyenruhás gyilkosok 
garázdái kódjának.

jukkái. A magyar vasutasok a váltó
kat átállították cs egyelőre megaka- 

i dályozták a szerelvény továbbjutását



TILDY ZOLTÁN:

S zem élyesen  tá rg y a lta m  
a szo vjet v e z e tő k k e l a rró l, 

k o g y  fe le lő se k  a  p u s z títá s o k é r t
November 1-én délelőtt 11 órakor 

a Parlamentben fogadta Tildy Zol
tán államminiszter a nagyüzemek 
forradalmi bizottságait, azonkívül az 
egyetemi ifjúság, a  magyar értelmi
ség, a honvédség és a Szakszerveze
tek Országos Tanácsának nemzeti 
bizottságait.

A bizottságok az ország súlyos 
gazdasági és po litika i helyzetének 
m eg tá rg y a lása  céljából keresték 

fői az államminisztert,

A kormány ebből az alkalomból fel
hívást intézett a bizottságokhoz. A 
felhívás hangsúlyozza, hogy újra van 
magyar nemzeti kormány, s abban 
már mindnyájan megegyezünk, 
hogy a szovjet csapatoknak el kell 
hagyniok az ország területét, de ne
künk addig is élnünk kell, és nem 
szabad szétzüllni hagyni gazdasá
gi életünket. A kormány' október 
3i-ig biztosította a le nem dolgozott 
napokért a bért. A pékek önfeláldo- 
zóan dolgoztak, hogy az ostromlott 
fővárosnak kenyere legyen.

&  De nemcsak kenyérrel élünk.

Am i még az emberi élethez kell, azt 
ki termeli meg, ha nem mi magunk? 
Munkára magyarok!

Induljon meg a közlekedés, indul
jon meg mindenütt a  termelés, 
és harcoljunk tovább minden

erőnkkel hazánk teljes független
ségéért, nemzeti szuverenitásun
kért, de magunk ellen ne harcol

junk
— hangsúlyozza a magyar nemzeti 
kormány felhívása.

z l  m u f /a f t ir  í ' n j ' i i i f í r a i ;  n r a i  Í í > / í * / ó '.s- 

u s  « • fő s «  t o r m á i i g  ú t t a l  e l k ö c v i e l t  l i i l í u l i r r t
Tildy Zoltán államminiszter hang

súlyozta, hogy ez a kormány nem fe
lelős az előbbi kormányok által el
követett hibákért. Kérem a munkás
ságot. hogy gondolkozzon felelősen 
helyzetünkről és úgy döntsön.

Az cn véleményem — mondotta 
az államminiszter —, hogy sem
leges államban teljes független
séggel és teljes szabadságban él
jünk. Az egész világhoz kell for
dulnunk segítségért. Törvénybe 

kell iktatni a sztrájkjogot.
És ha mindezt megoldottuk, visz- 

szavonulök a közélettől. Addig azon
ban minden erőmmel azon leszek, 
hogy a sokat szenvedett magyar nép 
elfoglalja helyét a szabad nemzetek 1 
soraiban.

Tárgyaltam személyesen a szov
jet vezetőkkel, és megmondtam 
véleményemet, hogy azokért a 
pusztításokért, amelyeknek min
den budapesti polgár szemtanúja 
és szenvedője, a  Gerö-klikkel 
együtt ők is egyetemlegesen fele

lősek.
A szovjet vezetők kérésünkkel 

egyetértettek és továbbították azt a 
kormányuk felé.

A Központi Egyetem forradalmi 
bizottmánya megkérdezte az állam- 
minisztert, hogy ebben a pillanatban 
ki vezeti, a 'külügyminisztériumot?

Tildy ezt m ondta:
— Ebben a pillanatban a Külügy

minisztérium vezetését Nagy Imre 
miniszterelnök vette áí, a varsói 
szerződés megtárgyalásának idejére.

A könnyűipar is munkába áll
A Könnyűipari Minisztérium For

radalmi Bizottmánya a nagyüzemi 
dolgozók felhívása nyomán ülést 
tartott, amelyen megvitatták a mi
nisztériumhoz tartozó vállalatok és 
gyárak munkájának megindítását. A 
forradalmi bizottmány tagjai úgy

Köszönet a külföldi 
barátoknak

A nemzelj forradalmi ifjúság Ba- 
íoss téri parancsnoksága köszönetét 
és háláját fejezi ki azoknak a kül
földi baráti államoknak, akik megér, 
tették, hogy nemcsak nyilatkozatok
kal keil segíteni a magyar szabadság
harcot, hanem anyagi segéllyel is. 
Mindenekelőtt köszönetét mond Pász
tor Sándor parancsnok a Nemzetközi 
Vöröskeresztnek, az oxfordi diákok
nak, az Amerikai Egyesült Államok, 
Anglia, Franciaország. Olaszország, a 
Német Szövetségi Köztársaság, a 
Lengyel Népköztársaság és a  Jugo
szláv Népközt ái^s/ig  Isomaányain-v'í 
és velünk együtt érző ifjúságának,» 
népének.

döntöttek, hogy a könnyűipari üze
mek haladéktalanul indítsák meg a 
termelést.

A z üzemek munkástanácsai for
duljanak az iparigazgatóságok forra
dalmi tanácsához, a munka megin
dításával kapcsolatos kérdésekben.

Fémjelezzünk meggondolt
Benjámin László Kossuth-díjas költő korábbi munkájának értékelése 

körül nézeteltérések adódnak: egyik lap így, a másik amúgy teszi le a 
garast. A Magyar. Függgtlenség.pár.nappal ezelőtt nem éppen.pózith> érté
kelését adta ■— a különben tehetséges nagy költő — egyről, másról, többek 
között Sztálinról elzengett fortissimóinak; a Magyar Népsport viszont 
másként hintett magot a fn*e vértől ázott talajba. Nos, e „másként” miatt 
rohant fel egy tiszteletre méltó polgártársunk a Magyar Függetlenség, 
mint a  legelső útjába akadó újság szerkesztőségébe és nagyon mérgesen 
legorombítóttá a munkatársakat, hogyan tűrhetik ilyesmi kinyomatását! 
Annyira mérges volt, hogy azt sem vette tudomásul: egyik újság nem te
het arról, amit a másik í r ;; 5

Eme egyoldalú perpatvar alkalmából ajánlom az alábbi sorokat Ben
jamin: „Barátaimhoz” című, annak idején a „Szabad Nép ’-ben megjelent .■ 
verse emlékének, valamint ama nagyon mérges polgártárs hirtelen lobbant < 
haragja engesztelésére.

E gy juhász b a lla d á ja

A M agyar Cserkészszövetség
1945-ben demokratikusan megválasz
tott, és a terror és elnyomatás évei
ben ári at lan ul üldözött vezetőségé
nek a megjelenésben nem akadályo
zott tagjai, a Cserkészházban meg
jelent vezetőkkel egyetemben, 1956. 
november 1-én ülést tartottak. Mi
után a magyarországi cserkészmun
ka megindulásához a Magyar Ifjú
sági Forradalmi Tanács írásbeli en
gedélyt, a  magyar kormány szóbeli 
hozzájárulást adott, az ideiglenes 
vezetőség felhívja a volt cserkész
csapat-parancsnokokat és vezetőket, 
hogy a cserkészmunka megindítására 
haladéktalanul tegyék meg a szük
séges lépéseket. A megalakult csa
patok jelentsék a Cserkészházban 
(Budapest, V., Nagy Sándor u. 6.) 
megalakulásukat, ahol állandó ügye
letes szolgálat van.

Élt egyszer egy juhász; 
ríkatta vórí nyáját — 
óh, mily szívhezszólőn 
fútta furulyáját!

Vallta: a nap alatt 
nem jöhet több ború! 
Hanem egyszer aztán, 
megintcsak szomorú:

Hogy, hogy nem, egy napon, hátán ül hát a bú,
ahogy fű  s lépeget, s  befelé fújogat,
árnyékolva látja ha fog, se hallja más
az árnyékos eget-.sn a hamis hangokat.. -
Tudta, de nem tudta, így éldegélt lassan,
hogy mi ütött belé, sütött rá a bús nap;
„csöndes mélabúját“ s most, e derék juhász,
vállára terítő. jobb kedvén búsulgat.
A ttúl csak magába Búsúlgatás közben
kesergett egy időt, billentyűt igazít,
de aztán a kedve miként más kokasok:
majdhogy régire nőtt! szép hajnalt kukorit.

Járt széles-e határt, Node, a magos ég
hangosan furulyáit, akkor sem és eztán,
ördög tudja miért, nem adott, hej nem ad!
búja szögretalált; szájba ingyen mannát.

— Hernyőfészkes fára ::: Nem vetnék én követ
ne emeljünk baltáti — nagyot a juhászra —
szegte fel a fejét, csak már szóljon szépen,
eresztő ki hangját. tisztán furulyája.

Olyan jószág a dal,
hogy az •veszi szájra.
kinek szívé-húrját
meg-meg birizgálja.

Szerény erőimhez mérten ennyit tehettem az olvasó és újságok meg
békélése érdekében. S merem remélni, annak érdekében is, hogy felhívjam 
a figyelmet: különösen a nemesebb anyagokat tegyük nagyító alá és tár
gyilagos, sokoldalú vizsgálat alapján fémjelezzük. Ugyanis, ha vizsgalat
juk Benjámin kötőanyagát a személyi és egyéb kultusz talajában, azt is 
láthatjuk, hogy a rozsda, amely a nép testét,, lelkét rágta, Benjáminéra is 
rárakódott; viszont annak ellenére, hogy — feltételezem — tisztán látta 
a bajokat, nem volt elég ereje következetesen arról „furulyáini", hogy vész
terhes felhők tornyosultak egünkön. Hogy miért nem volt, azt talán el
mondja még 6 maga is. Ha emlékezetem nem csal, Benjámin szerkeszté
sében ment utcára ama „Uj Hang” is, amelyet a Rákosi-rezsim frissiben 
elkobozott. Még talán annyit érdemes megjegyezni: mi ihletne kényszerí
tőbben munkára írót, költőt, mint a közismert és mai szemmel nézve ne
vetséges demonstrációk, amikor emberek ezrei pirosra verték tenyerüket, 
rekedtre kiabálták a torkukat.

Fclcérlés ne essék, nem akarok mentőövei dobni a féktelen sztálinisták
nak, éppen most, amikor — végre! — beléfúlnak a saját piszkukba. Mégis 
nézzük meg adott esetekben, hogy kire érdemes ágyúval lőni.

—■ tüske —!

Az emberiség 
nevében

^emeljük fel tiltakozó szavunkat a 
£ szovjet kormánynál, hogy az ezer 
>és ezer sebesült, aki a kritikus óráit 
Séli kórházainkban, a gyógyszert, 
<amely a ferihegyi repülőtérre érkez- 
>ne. s  életet jelentene, nem kaphatja 
<mcg, mert a repülőket önkényesen 
( megszállták szovjet csapatok.
* Az önkényes intézkedés és tulaj
odon jogunk tiprasa halálát jelentheti 
í  legjobbjainknak. Ezért pedig a szöv
őjét kormányt terheli a felelősség.
> Egy szabad haza szabad népe til
takozik  e felháborító önkényeskedés 
felien.
> Nem egyéb ez, mint a nemzetközi 
Zjogök és kötelességek semmibevevé- 
tse, mert még a hadviselőnek is a  leg
yem berségesebb bánásmódot kell biz- 
itositani a fegyvertelen sebesültek 
[számára.
c A kullúrvilág felháborodását vált
ója ki ez az önkényes lépés. Csak a
> művelet len ember veszi semmibe a 
£ másik ember jogait.
[ — Mit nekem? — kérdi és gyűri 
>fel ingujját, hogy nyers, kocsisizmai- 
Jval a gyengébbnek hittet fenyegesse.
> Tdhetetlenül felsír bennünk a hu- 
>mánum, visszagondolva az elmúlt 
>tizenkét évre, amikor számtalanszor 
ívágták a szemünk közé: éto kul- 
?túra?

E. Z:

Fényképezőgéppel a város körül

A rend  h e ly reá llítá sá n ak  egyik  legfőbb követe lm énye a  közb iz tonság  m e ^  
sz ilárd ítása , A b u d ap e stiek  öröm m el ta p asz ta lják , hogy m ind  e rő te ljese b b é  
vá lik  a  belső  k a rh a ta lo m , am elynek  ő r já ra ta i  m á ris  ren d szere se n  c irk á ln ak

a z  u tcákon .

Gyűlik a  gyászoló hozzátartozók és barátok serege a  szabadságharcosok 
[ koporsói előtt. A rákoskeresztúri temetőben az egész nemzet együttérzésé

től kísérve kezdődött meg a  forradalom hősi halottainak temetése.
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Miért szenvedett az ÄVH börtöneiben hét esztendeig M artin angol újság- 
írónő, akit 15 esztendőre ítélt cl Rákosiék vészbírósága? Talán a  bírák” 
sem tudták ezt. Az idős asszony most kiszabadult a  Gyűjtőfogházból s

Örömmel tek in t a  m e gvá ltozo tt v ilágba , ’
Szccsy I s tv á n  fo to r ip o rtja .

Vidéki helyzetjelentés pénteken
Heves megye egész területén vi

szonylag csend és nyugalom van. A 
falvakban csütörtökön mindenütt 
szántottak, vetettek, amellett majd
nem minden községben gyűjtést in
dítottak a fővárosiak élelmezésére. 
Heves megye területét naponta 10— 
29 teherautó élelmiszerszállitmány 
hagyja el Budapest felé. Az elmúlt 
napokban incidensre sehol sem ke
rült sor. Nagy Imre csütörtök esti 
rádióbeszédét megértéssel es lelkese
déssel fogadták az egész megyében, 
örülnek, hogy a kormány végre tet
tekkel bizonyítja, hogy tényleg a for
radalom élére állt, és teljesíti a dol
gozók követeléseit. A hangulat most

az: várják, milyen visszhangra tnlá 
a bejelentés a szovjet kormánynál 
A megye népének az a kívánsága 
hogy ezekről az eseményekről gyor 
san tájékoztassák az ország lakossá
gát.
,o.A .??egy® valamennyi városában 
falujában tegnap, tegnapelőtt men 
kezdtek a regi demokratikus pártok 
újjászervezését, csak a maavar szó-
^ a u ita^ UnkaSpárt sze n e zése nem mault meg meg,
■ E?e.rí en csütörtökön a volt ÄVH 
epuleteben új rádióállomás kezdte 
meg működését. Ez az adó óránként 
sugároz műsort fél 10, fél 11 stb. idő
pontban a 43 meteres rövidhullámon.

Ifjú forradalmárok! Magyar fiatalok!
Olyan korszakot élünk, amely 

nemzetünk történetében páratlan vé
res harcok közepette született meg. 
Megszületett drága, szent magyar 
hazánk szabadsága.

Végve valahara felébredt egy nem
zet mély álmából és lerázta magáról 
a zsarnokság és önkény bilincsét.

Az elmúlt évtized, amelyet ezek
ben a napokban temetünk, már nem 
lehet úr többé rajtunk. E nnek a d ia 
dalmas magyar fo rradalom nak , 
amely egy idegen zsarnoki rendszert 
tört össze hazánkban, első zászlóvi
vője a magyar ifjúság . Soha talán 
nem  volt ily nagy ifjúságunk erköl
cse, mint ezekben a napokban. Ifjú
ságunk  tovább ébren Őrködik, hogy 
ezt a páratlan tiszta forradalmat

» S S ?  meg m,ndentt
„ S Ä T “ «  MAGYAR 
IFJÚSÁGI SZÖVETSÉGET

b-UraokÓ̂ H Ok fel egysége»« 
b * an k bbcn a szövetségben 
mint ahogy fegyverrel kezűn meneteltünk egy sorban £Ö k"
k‘r :jk1iba tipoi’táJf idáig jogait 

Felhívunk minden ifjú  forr,
rfh ií éS s atí lt‘ h°n  harcoljot 
íább a végső győzelemig.

DUNA CIPŐGYÁR 
FÜGGETLEN MAGYAR IFJÜS

SZÖVETSÉGE 
ií). Radvánszkl János

i/j. Fodor Gyula



Rejtelmes folyosók a Köztársaság tér alatt
Avósok és foglyok a kazamatában — Mit takarnak a szellőző csövek?

Napok óta tart az a drámai küzde
lem, amellyel íel akarják tárni a 
Köztársaság téri titokzatos földalatti 
kazamatái. Ma délben az események 
tragikus fordulatot vettek. Tegnap 
este még ugyanis, mint ahogy egy 
fiatal törzsőrmester tájékoztat ben
nünket — az Erkel Színház egyik 
szellőző csövén keresztül hangokat 
hallottak a föld mélyéről. Egy két
ségbeesett női hang ezt kiéitől la:

— Segítség, a színháznál va
gyunk ...!

Gyereksírás a mélyből
Kisvártatva gyereksírás hallatszott 

a mélységből, majd elhaló férfihang 
szaki rótta félbe a felszűrődő hang- 
foszlányokat:

— Segítsetek, még élni aka
ru n k  . ;  .!

A feltevések szerint a rejtelmes 
földalatti börtönben politikai foglyok 
és ávésők tartózkodnak. Megerősíti 
ezt az elképzelést az a tény is, hogy

(fer&s Pét®? nyilatkoiata 
a s vájd rádiónak

Veres Péter, a  Magyar írószövet
ség elnöke nyilatkozott a* svájci rá
diónak. Arra a  kérdésre, hogy mi
ként latja most Magyarország hely
zetét. elmondotta, hogy ez most már 
nemcsak a  magyar néptől függ, ha
nem az egész emberiségtől. Ezért is 
fordultunk az ENSZ útján a  világ 
népeihez, s kértük segítségüket, 
hogy segítsenek megteremteni ne
künk a  valóban független, semleges 
Magyarországot.

A magyar írók további feladatai
ról Veres Péter azt mondta: hogy
ha a nép akarata a szabad választá

2 4  © rám  ]feeSas3 eSisasImlmaft 
a z  e ls©  v iS h u n a s o k

Ma délelőtt összeült a Fővárosi
Villamosvasút Központi Forradalmi 
Bizottmánya, hogy megvitassa a F W  
jelenlegi helyzetét,, s megtegye az

m egind ításá ra . E lh a tá ro z ták , hogy 
délre behívják az összes forgalm i 
te lep  fo rrad a lm i m u n k á stan ácsá 
nak képviselőit, mert nélkülük a 
Központi Forradalmi Bizottmány

véglegesen nem dönthet.
Az ülés alat.t több bejelentés érke

zett. A Csepeli Vasmű munkásai és 
az Eötvös Lóránt Tudományegyelem 
fiataljai üzenetet küldtek az F.VV 
Központi Forradalmi Bizottmányá
nak, hogy mindenben segítségükre 
lesznek a Fővárosi Villamosvasút 
dolgozóinak, hogy mielőbb megindul
hasson a villamosforgalom.

Meglehetősen nehéz helyzetről tá 
jékoztatott bennünket Menyhárt 1st-

Mi a helyzet az áramszolgáltatással
Munkatársunk péntek délelőtt fel

kereste Budapest Főváros Elektro
mos Műveit, s nyilatkozatot kért 
Simsalek Lajostól, az üzemi forra
dalmi tanács elnökétől, Makranczy 
László igazgató és Pálos Ferenc mű
szaki igazgató urak bevonásával.

Felkérjük a  lakosságot — m ond
ták —. hogy a zavartalan áram
szolgáltatás érdekében vállala
tunknak jelentse be telefonon a 
lakásokban mutatkozó áram- 
hiányt, valamint a közvilágítás 

kárait.
A saját felderítést még nem tudtuk 
megszervezni, éppen ezért ebben a 
munkában külső erők segítségét kér
jük.

Felkértük a honvédséget, és ez
úton is felhívjuk a forradalmi szer
veket, segítsenek gépkocsikkal mun
kánkban.

A hálózaton dolgozó műszaki cso
portokkal telefonon tartjuk a kap
csolatot. Szükségünk van azonban 
gépkocsikra, hogy felszereléseinket,

Követendő példa!
A II. kerületi Nemzeti Bizottmány 

megalakulása óta nemcsak a kerület
nek, hanem az egész Budának veze
tője, irányítója lelt. A bizottmány 
munkája nyomán szervezik és alakít
ják meg a budai kerületek és a kör
nyező falvak nemzeti bizottmányait 
is. Budapesten sehol nem látunk ilyen 
jól működű bizottmányokat. A szociá
lis bizottság nemcsak a kerület arra 
rászorulóit látja el ruhával, élelem
m el, gyógyszerrel, hanem hathatós 
bcgítséget ad az 1—XII. kerületnek.

A sajtóbizottság munkája jól van 
megszervezve. A bizottság tagjai 
Tompa Sándor színművész vezetésé

sokon megnyilvánul, akkor vélemé
nye szerint az íróknak nem olyan 
módon kell a politikai harcot vívniok, 
mint eddig, hanem műveikkel kell 
tanúságot tenniük.

Olyan kérdés is elhangzott, hogy 
Veres Péternek készül-e valamilyen 
könyve a  magyar parasztság életé
ről, sorsáról?

— 1948-ban megírtam a Paraszti 
jövendőt —  felelte Veres Péter —, 
amely jóformán nem is került a nyil
vánosság elé. Ebben a könyvben ki
fejtettem véleményemet és nézetei
met a magyar parasztság legfonto
sabb kérdéseiről.

van. a  Központi Forradalmi 
elnöke.

A villamosvas ti fc vágány hálózata 
egyes helyeken  a lá  van aknázva.
-'**•*»-'.«.►— fvSwuát, tehát, hogy mű
szak i dolgozók m egkezd jék  az 
életveszélyes akadályok elhárítá

sát.
A nehéz helyzet ellenére a Központi 
Forradalmi Bizottmány garantálja 
— ha a forgalmi telepek forradalmi 
munkástanácsai is egyetértenek ez
zel —, hogy azokban a peremváro
sokban, munkásnegyedekben, ahol 
kisebb károkat szenvedett a felső ve. 
zeték és a vágányhálózat, huszon
négy órán belül megindítják a vil
lamosforgalmat. Az FVV forradalmi 
bizottmánya kéri a lakosságot, hogy 
ahol megkezdődnek a helyreállítási 
munkálatok, támogassák a  vállalat 
dolgozóit.

(P. F.)

Tanács

szerszámainkat és az üzemtől távol 
lakó szakembereinket, mozgatni tud
juk.

Ahogy dolgozóinkat mozgósíthat
juk, a  sztrájkot fokozatosan meg
szüntetjük.

A forradalmi bizottmány figyel
mébe ajánljuk — hasson oda, 
hogy a vasút szállítsa a bányá
szok által kitermelt szenet, mert 
a  Budapesti Erőműben mindössze 

naPra elegendő szcnkészlc- 
tünk van. A szénszállításon mú
lik, hogy folyamatosan biztosítani 
tudjuk a  főváros áramellátását, 

ígérjük, ha támogatják munkán
kat, az áramellátás csak javulni fog. 
Vállalatunknál és kint levő műszaki 
részlegeinknél a hangulat jó, dolgoz
ni akarunk, de sikeres munkánk fel
tétele a bányászat, és a vasút segít
ségétől függ. Ne felejtsük el, hogy 
áram nélkül kórházaink, intézmé
nyeink, a különböző szervek megbé- 

- lakosságot sem hagy-nulnak, és 
hatjuk világítás nélkül. (T. V.)

vel kidolgozták és Összehangolták a 
többi kerületekkel a  nemzeti bizott
mány programja alapján munkáju
kat. Nemzetközi sajtótájékoztatót tar
tottak. A város igen sok üzeméből, is
kolájából és a megye községeiből so
kan keresik fel és kérnek tanácsot 
vagy segítséget. A bizottmány tagjai 
személyesen mennek ki és beszélik 
meg, vagy vesznek részt a Nemzeti 
Bizottmányok megalakulásában és 
működésük megindításában.

így kell ezt tenni mindenütt Buda
pesten és az egész országban.

K,L,

a volt pártközpont épülete előtt egy 
fiatal honvéd próbaképpen, mint 
ávós jelentkezett az egyik szellőző
nyílásnál. Lentről tisztán kivehetően 
választ kapott:

— Itt Szabó államvédelmi száza
dos. Adjatok biztosítékot, hogy ávó- 
sok vagytok. A süllyesztő aknához 
vigyetek élelmet, lőszert.

Labirintus a föld alatt
Kétségbeesett erővel folyik a ku

tatás, hogy megtalálják azt a bizo
nyos süllyesztő aknát. A munkálato
kat végző honvédségnél egyébként 
jelentkezett egy nő, aki elmondotta, 
hogy a Híradó Mozival szemben az 
egyik házban szintén hallott hang
foszlányokat a mélyből felszűrodni. 
A feltevés az, hogy a pártháznak, 
amely az egykori német Gestapo 
épülete volt, igen kiterjedt folyosó- 
rendszere van.

A titokzatos lift
Újabban a mentési munkálatok a 

pártház homlokzatánál működő kü
lönleges liftnél folynak. A lift ugyan
is mindössze — fél emeletet j á r . . .  
A munkálatokat vezető szakemberek 
bizonyosra veszik, hogy a liftnek, 
amely a földszinttől csupán fél eme
letet jár, szerepe lehet a földalatti 
labirintussal. Híradós katonák rádió
készülékeikkel egyébként morzejele
ket is felfogtak, amelyek szintén a 
mélységből érkeztek.

Azok a szakemberek, akik járato
sak a földalatti munkáknál, sürgő
sen nyújtsanak segítséget, hogy a 
még életben levő nőkét, gyermeke
ket és politikai foglyokat mielőbb 
megszabadíthassák.

Kiknek viliék a husi ?
A környező házak lakóinak egyike 

elmondta, hogy még kedd előtt 24 
láda lőszert és 32 géppisztolyt, kedd 
reggel pedig egy teherautó marha

nap hangot adtak a múlt gyötrelmei
nek és az ÁVH. embertelen kínzásai-) 
nák.

Garamvölgyi János egy szőkébb ' 
intéző bizottság megválasztását java-1 
solta, akiket a  megjelentek. meg is ! 
választottak: Déri Gézái Béri Tibor, • 
dr. Bokor Viktor, Fék Tibor, Szigeti, i 
Iván, Haraszti Zoltán és Sárdi i 
György.

Indítvány hangzott el arról is, hogy '
a  volt politikai foglyok az egész ' 
országban összegyűjtik mindazo
kat, akiket politikai hitvallásuk 
m ia tt , v ag y  m inden  kom oly  vád 
hiányában bíróság ele állítottak

és elítéltek.
Ezzel kapcsolatosan engedélyt kér- 

I nek a  kormánytól „Intelem“ címen

A  Gyűgtőfogház Forradalmi Tanácsa
tegnap szabadlábra íhelyezfe 

a p o litika i fog lyoka t

s  a  Murányi utcában bírói ítélet nél
kül üllek, éveket

kérfe, hogy vállalja el v. 
I volt nobtikai elítéltek szervezetének

és hónapokat. tei»- : vódnökségét A hc-rcegprimús eleget

— M eg alak u lt a  Keresztény De
mokrata Néppárt. Tegnap, szerda este 
új párt jelentkezett röpcéduláival a 
budapesti utcán. Az 1947 júniusban 
feloszlatott Keresztény Demokrata 
Néppárt a  röpcédula szerint újra 
megalakult. Budapest, Apponyi té r 1. 
szám alatti központtal.

— A kötelespéldán? szóig altatásra, 
jogosult Országos Széchényi Könyv
tár kéri az országban működő vala
mennyi sokszorosító üzemet (nyom
dát stb.), hogy a  magyar nemzeti 
forradalommal kapcsolatos minden 
nyomtatott, sokszorosított vagy gép- 
iratos hírlapot, röplapot, felhívást 
stb. gondosan Őrizzen meg, és 16 pél
dányban mielőbb juttasson el o 
könyvtár címére: Bp., VIII., Múzeum 
krt. 14—16. Az Országos Széchényi 
Könyvtár Nemzeti Bizottmánya.

K i g y ó g y u l u n k  a  JYY. s z á z a d  
l e y  s z ö r n y ű b b  b e te g s é g é b ő l

A  mi hazánkban és a löldtekó- 
nek földrajzi és eszmei szempont
ból hozzánk közeleső részein az el
múlt esztendőkben olyan dolgok 
történtek, amilyenekre alig volt pél
da az emberi fajta történelmében. 
A huszadik század szívében félelem
mel, terrorral, szervilitással öntötték 
el az emberiség egy részét, külön ré
teg foglalkozott itt emberek, haza
fiak, ártatlanok fizikai cs erkölcsi 
megsemmisítésével és a tömegmé
szárlások tekintetében felülmúlták 
még a római kor szörnyűségeit is. 
Olyan helyzet alakult ki, olyan szi
tuációt hagytunk a fejünk fölé nő
ni, amelyben a tiltakozás pillanatá
ban elnyeletett a tiltakozó, minden 
törvény, jog figyelembevétele nél
kül. Nekünk, fiataloknak, több mint 
fél évtizedet tönkretett, megevett az 
életünkből ez az időszak, megégette 
az álmainkat, soha többé be nem 
heggedő sebeket mart a szivünkön.

Mi, egyetemisták „kiszelektáU", 
agyonkáderezett társaság vagyunk. 
nem munkás-, parasztszármazású 
hallgató alig akad közöttünk, és még
is mi indítottuk meg ezt a csodála

húst szállítottak a házba a rendőrök
nek álcázott ÁVH-sok. Mint ismere
tes. fegyveres harcokban a szabad
ságharcosok megtörték a volt párt
házban rekedt ÁVH-sok ellenállását 
és a járókelőkre lövöldöző 11 ÁVH-s 
elesett a  küzdelmekben. Világos 
azonban, hogy nem csupán ők tar
tózkodtak a székházban, hanem jó
val többen. Ugyanis c  pártház el
foglalása után nagy mennyiségű fé
lig kész palacsintát találtak a kony
hában, úgyszintén igen sok, száznál 
jóval több személy részére elegendő 
fasírozotiat is készítettel# ott. Az 
ÁVH-sok azonban szőrén-szálán el
tűntek.

A szakemberek állítása szerint a 
süllyesztő akna színházi kifejezés, 
így igen fontos lenne, hogy az Erkel 
Színház épületét jól ismerő egyének 
is nyújtsanak segítséget a  kutatások 
ioly taxisához.

tett a kérelemnek.
Garam völgyi János intette a 
megjelenteket, hogy ne az érze
lem, hanem az érlelem vezesse 
őket és csatlakozzanak a  karha

talmi csoporthoz.
A kormánytól erkölcsi támogatást 

kőinek, sajtót és a rádióban is han
got adhassanak.

Adorján Gjyörgi/, aki tegnap jött ki, 
a gyűjtőből, hat és fél év után, azt sé_ . _ 
w-onaía. ne az anyagiakkal törődjünk, I kívánunk eljárni. 
örÜliűnk a. itÜMinpk arnKítviiir _
meg és minden paraszttársának azt
üzeni sokszoros erővel igyekezzenek, ‘e“ °  91/02 les -nemzeti forradalmunk-
a felszabadult magyar nép élelmét j 
jövő cvre biztosítani:

Országúti epizód
Gyorsan robog szürke Pobjedank I Látják, hogy újságot viszünk,

Zugló, Kőbánya, Kispest utcáin. Az 
emberek kétkedve, bizalmatlanul te
kintenek ránk. Nem hiába. Tizenkét 
év alatt megtanultuk, hogy még ro
konainkban is kételkedjünk.

Zuglóban már mint barátokat üd
vözölnek, közülük sokan olvasták a 
tegnapi számot. Kispest és Soroksár 
is nagy örömmel fogadja az első sza
bad újságol: a MAGYAR FÜG GET - 
LENSEGET. Dzinaharaszti: Tanácsr 
háza. A z  elnök elmondja, hogy a 
fegyveres erők szervezése erőtelje
sen folyik. Tökéletes a rend, semmi 
meggondolatlanság nem történt. 
Igen, polgártársak, nagyon helyesen 
tettétek! A  bűnösök a törvény előtt 
fognak bűnhődni. Es bármennyire is 
csábító a gondolat, hogy megismer
jék saját módszereiket, ezt nem 
tesszük, és nem fogjuk tenni. Mi nem 
fogunk kazamatákat és krematóriu
mokat alkalmazni. Ember ék va
gyunk.

S Lacháza felé haladva, egy domb 
mögül hirtelen négy szovjet géppisz- 
tolyos katona, állja utunkat.

tos, az újkor legnagyszerűbb sza
badságharcát az ország rabtartói és 
a szovjet imperializmus ellen. Min
den sejtünk gyűlölte ezt a világot, 
amelyben csak átkozódást hallottunk 
a munkás és a paraszt szájából. Lát
szólag igaz elméletre tanítottak ben
nünket, de a tantermen kívül min
dent elkövettek, hogy meggyalázzák, 
lejárassák ezt az elméletet.

Mi ellen keltünk fel október 23- 
un, ezen az örökké feledhetetlen na
pon, amikor kivonultunk az utcára, 
mikor este fegyvert fogtunk a mun
kásfiatalokkal, honvédekkel együtt? 
Magunkért, az országért, az emberi
ségért. Hogy ennek a hazának füg
getlensége, szabadsága, külpolitikája 
legyen, mert nem akarunk tovább 
1-—-2 esztendős szakaszokban élni, 
puszta lelünk érdekében kaméleon
ként elveket cserélni. Olyan vilá
gért, amelyben, ahol nem kerülhet 
sor többé bűntelenek úgynevezett re
habilitálására, és embervérben, esz
mékben gázolok meg nem büntetésé
re. Ahol adva lesz újra az ellent
mondásnak az európai forradalmak
ban szerzett szent joga minden tár

FELHÍVÁS
a bujkáló Á  VH-sokhoz
Nem kívánjuk védeni az ÁVH-hoz 

tartozó tiszteket, akik törvényszegő 
módon, népűiket elárulva, saját né
pük ellen fordították, fegyvereiket, de 
nem, tudjuk helyeselni azt sem, ami, 
valószínűleg ellenséges elemék fel
hajtására néhány helyen előfordult.

Jelentések futottak be hozzánk, 
hogy 'felelőtlen elemék uszítására a 
tömeg menekülőben levő, egyes sze
mélyek által felismert, ÁVH-hoz tar
tozó egyéneket súlyosan bántalma
zott.

A forradalom győzött. De nem 
méltó a győztes, tiszta forradalmat 
bemocskolni a fék  leien indulatok 
’keltette erőszakoskodással.

Magunk ítéljük el legjobban mind
azt, amit az ÁVH az elmúlt, végte
lennek tűnő hosszú évek során vétett 
a magyar nép ellen, de elítéljük az 
önbíráskodás bármilyen formáját.

Lesznek független magyar bírósá- 
gcfk, akik ítélni fognák mindazok 
felett, akik bármilyen formában vé
tettek a magyar nép ellen.

Mindazon ÁVH-hoz tartozó egyé
nek, akik gyilkoltak, embereket félig 
vagy egészen agyonvertek, kínozták, 
éheztették, el fogják nyerni méltó 
büntetésüket.

Legyűrik különbek, mutassuk, meg, 
hogy m l az igazi rend. A megbékélés 
hívei vagyunk. Nem akarunk feles
leges vérengzést, önbíráskodást, lin- 
cselest.

Felhívjuk az egyenként bujkáló, 
vagy kisebb kötelékekben meg
húzódó ávh-sekat, hogy ne akar
janak még több drága magyar 
vért ontani, hanem jelentkezze
nek a  legközelebbi honvéd-, 

vagy karhatalmi köteleknél.
Karhatalmi szerveink figyelmét 

felhívjuk ana. hogy a magukat meg
adó ÁVH-sokat vegyék őrizetbe, bán
janak velük nemzeti forradalmunk
hoz méltóan, és védjék meg őket az 
ellenséges elemek által felbújtatott 
felelőtlen tömegek erőszakoskodása 
ellen, hogy független bíróság ítélkez
hessen ügyükben.

Nem vagyunk hívei az embertelen- 
ségnek, a törvényesség szellemében

Es lesz 'méltó hozzánk, ez lesz

hoz,
Zányi József,

aki megjárta, az ÁVH börtöneit;

mégis kiszállítanak a kocsiból. Meg
találják géppisztolyunkat. Hiába a 
magyarázat, hiába a Forradalmi Bi
zottmány fegyverviselési engedőlye. 
Minden hiába. A  tiszt az árok szélére 
állít mindkettőnket. Átkutatnak vagy 
ötször. A kocsit darabokra szedik, de 
mást nem találnak. S mi csak állunk, 
feltett kezekkel. Szemben géppiszto
ly dk, puskák és egyéb fegyverék 
csöve mered ránk.

Látjuk elhaladó honfitársaink ar
cán a sajnálkozást, a tehetetlenséget.

De láttam és tapasztaltam az orosz 
közkatonák szolidaritását is. Ók vet
ték rá a tiszteket, hogy elengedjenek. 
(Ezt az érzést azt hiszem nem kell 
részletezni.)

Az országúton szó nélkül gyalogol
tunk, nélkülözve Pobjedán'kat, újsá
gokat, fegyvert és a személyi igazol
ványokat. Úgy látszik, hogy a mód
szerek és szokások nem változtak 
meg. Csak tudnám, hogy az igazol
ványra miért volt szükségük?

Kcríesi József

sadalom- és népellenes tevékenység
re, ahol nem szárad arcunkra a kép- 
rautatás kérge. Hogy ne kelljen soha 
tisztelni speciálisan e célra kineve
zett személyiségeket, emberi és szak
mai tekintélyeket akarunk, amely
ben a fiatalságnak nem kell agyon- 
pszichologízált szerelmekhez, sport
őrülethez menekülnie. A hol például 
olvashatók az újságok, sőt a vezér
cikkek is, a hírlapíróknak nem kell 
munkálkodniok a leírt szó napon
kénti megbecstelenitésén, ahol nyu
galom, jószándék, erkölcs van a  cik
kekben, és nem valamiféle ember
torzító gyanakvás, eszelős, türelmet
len „muszáj4’.

Halottaink és hőseink vannak,
irtózatos véráldozatok árán jutot
tunk szabadsághoz. Tele vagyunk 
felfokozott, szenvedélyes vágyakozás
sal a szabadságra, demokráciára, 
szépségre, emberségre, merészségre, 
harccal teli, gyönyörűszép nyuga
lomra. Meggyógyulunk, általestünk a 
századnak ezen a legrettenetesebb 
betegségén, pestisén, lepráján, bél
poklán, és immunisak vagyunk elle
ne százezer évlgí C scrnus Ákos



A. m a g y a r  h a m m u n is ta t i  
ág p á r t a t  a l a p í t o t t a k .

Csütörtök este az MDP főtitkára 
rádióbeszédet mondott, amelyben 
megbélyegezte Rákosi és volt klikk
jének vak és bűnös politikáját.

— Népünk dicsőséges felkelése le
rázta a nép és ország nyakáról Rá
kosi uralmát — mondotta többek kö
zött Kádár János, majd kijelentette.

— Nem azért ömlött magyar ifjak, 
munkások és parasztok vére, hogy 
Rákosi uralmát az ellenforradalom 
uralma váltsa fel.

A szociáldemokraták a munka felvételére 
szólítják a dolgozókat

A Szociáldemokrata Pártban már 
teljes gőzzel folyik a munka. Kálmán 
Endre sajtófőnök a következő  ny ila t- 
fcoearot ad ta .

„A  S zociá ldem okrata  P á r t fe lh í
v ássa l fo rd u l az  üzem ek, g yárak  
m unkásaihoz, az egész ország  né
péhez, hogy kezd jék  el a  te rm e
lést, A m u n k a  m eg indu lá sa  elő
seg íti a  fegyelem  és a  rend  to 

váb b i m egsz ilá rdu lásá t, 
a  győzelm es nemzeti fo rrad a lo m  s i
k eres  befejezését, a szélsőséges ele
m e k  élszigetelését. Magunk ellen cse
lekszünk, ha a sztrájkot folytatjuk, 
m e rt ez veszélyezteti a  fo rradalom  
vívmányait, akadályozza sem legessé
günk kibontakozását, bomlasztja o r
szág u n k  egységét."

Hogyan folyik a S zociáldem okrata  
Párt szervezése?

„Visszakaptuk párthelyiségeiníket 
és kerületenként folyik a murúka. 
Felál htunk központi igazolóbizottsá
got, am ely  ellenőrizni fogja a tag to 
bo rzást és lehetetlenné teszi, hogy

Mikor indul meg 
a vasúti személyszállítás?

Helyzetjelentés a  pályaudvarokról

A z ország dicsőségben megbénult 
teste lassan-lassan mozdulni 

kezd: indul a munka, most már 
szabadon, magunknak termelünk. 
Vajon mi a helyzet az ország vérke
ringésével, a vasúttal? Má délelőtt 11 
órakor munkatársunk körülnézett 
Budapest három legnagyobb pálya
udvarán, ahol a következő kép fo
gadta.

K ele ti-p á ly au d v ar
Az épületek jóformán nem szen

vedtek kárt, a mozdonyok is épek. 
Csak éppen csend van itt, még sem
miféle közlekedés sem indult meg. 
Az irodákban ilt-ott vasúti tisztek 
ülnek , v á rn ak .

— Magunk sem tudjuk, miért ez a 
tétlenség — mondja az egyik forgal
mista. — Talán majd holnap akad 
dolgunk.. .

N y u g ati-p á ly au d v a r
Itt már van valami mozgás, tiszto

gatják a váltókat, készülnek arra, 
hogy rövidesen megindítsák a for
galmat.

— A forradalom napjaiban össze
sen kétszer futott be ide szerelvény, 
élelmiszerrel — mondja Lukács Pál 
elöljáró, a főnökség! irodában. — De 
most már három napja nincs sem
miféle forgalom, s még nem is kap
tunk utasítást, hogy mit tegyünk.

HALOTTAK NAPJAN
— AZ IFJÚ H Ő SÖKH ÖZ-

m em elünk. In memóriám. Hősöket temetünk ma, egy nép, egy nem-
•* zet, egy világ hőseit. Tegnap még itt hallatszott csengő gyermek- 

kacajotok, a téren, beleitta magát az emberek fülébe és mosolyt varázsolt 
ajkukra. És m a .. .  Isten, ki vagy! Ma őket temetjük! Öh, ti tizenötévesek, 
kik a fegyver súlyától meg-meg roggyanó térdekkel indultatok a harcba. 
A ti utolsó harcotokba, óh  még hány csatát kellett volna megvívnotok,
az iskolapadok agyorikarcolt deszkáin, 
nete'k és ti a szabadság várát vettétek

M in d en t tu d to k  m á r ti, kócosfejű, 
hamvasarcú hősök. Tudjátok azt, 
hogy nem ömlött véretek hiába és 
tudjátok azt, hogy halálotok árán szü
letett újjá egy nemzet.

óh milyen szörnyű kontraszt. Élet 
<— halál! A Ti halálotok a mi éle
tünk. Jöjj vissza hozzánk, könyörgöm 
térj vissza Te, aki elszánt tizenhat
éves arcod minden gyűlöletével dob
tad a benzines kannát a Rákóczi úti 
orosz tankokra, hogy aztán gyilkos 
golyótól találva ess el. Tekints ránk 
Petőfi, vajon nem ez a te „Ifjú se
reged*’. Nézz ránk Ady Erűire, vajon 
nem ez a te ifjúságod?

Testvéreim, lj  d rága  k ism agyarok, 
ti alig játszott, alig élt gyermekek, 
h á lá s  a nem zet, ó h  mennyi okos, 
mennyi m egfonto lt tapasztalt magyar

Édes testvéreim, hadd simogassam meg, gondolatban mégegyszer szél
fútta, csőáztatta hajatok, és hadd szorítsam meg többé nem szorító kezetek. 
Érzitek? Egy nemzet szorítása ez, mint férfi, a férfival. És majd ha „olt 
fenni", a hősök iskolájának kapuja előtt megálltok egy percre és kezetek 
tétován teszitek a kilincsre, ne féljetek: egy nemzet írta míndegyiktek bi- 
qonyítványába, könnybetűkkel, Felsőbb osztályba léphet!

Velvárt Richard

Bejelentette, hogy a magyarorszá
gi kommunisták új pártot alapítanak 
Magyar Szocialista Munkáspárt név 
alatt.

A párt napilapot is indított Nép- 
szabadság név alatt, amely már a 
mai napon megjelent.

Hisszük, hogy az új párt méltón 
fogja képviselni a tiszta szocializmus 
eszméjét.

pártunkban olyan személyek kapja
nak helyet és vezető szerepet, akik 
az elmúlt esztendőkben erősen 'komp- 
romitálták magukat.

Igen sokan akarnak belépni pár
tunkba, elsősorban számítunk a 
gyárak , üzemek dolgozóira, értel
miségiekre, kisiparosokra, kiske
reskedőkre, s földművelőkre, 
ezért megkezdtük falusi szerve

zeteink felállítását/*
Milyen kapcsolatokat teremtenek a 

többi párttal, elsősorban a Katolikus 
Demokrata Néppárttal?

„Telefonösszeko ttetés t terem tet
tünk velük, de ők még a szervezkedés 
legelején tartanak, különböző frak
cióik vannak, nem alakult még ki az 
egységes vezetés és még nincs politi
kai programjuk. A többi párttal is 
együttműködünk a koalíción belül, a 
kormánnyal is tárgyalásokat folyta
tunk egy új, a valós erőviszonyoknak 
megfelelő nemzeti kormányban haj
landók vagyunk közreműködni.*’

Egyelőre mozdonyokkal sem rendel
kezünk.

Déli-pályaudvar
— Mi is várjuk az igazgatóság 

forradalmi bizottságának utasítását, 
addig nem indíthatunk vonatokat ■— 
ezzel fogad bennünket Faragó Béla 
állomásfőnök.

A Déli pályaudvarra egyébként ál
lan d ó an  futnak be élelmiszerszállító 
vonatok. Most is érkezett hús, gesz
tenye, alma, szőlő, s nagymennyisé
gű szén jön a  villanyerőmü számára. 
Rengeteg gyógyszert is hoznak 
nyugatról.

Ez a helyzet a vasúti forgalom kö
rül. Megkérdeztük a MÁV vezér- 
igazgatóságát is, meddig lesz béna a 
közlekedés? A főmenelirányitó a 
következőket válaszolta:

— Mindent megteszünk, hogy még 
ma meginduljon a személyszállítás. 
Egyelőre olyan utasítást adtunk ki, 
hogy a munkásvonatok mozgatása 
kezdődjék meg. Vidékről már indul
lak is vonatok Budapest felé. Az 
egyéb közlekedés talán holnap, vagy 
holnapután kezdődik.

El is várjuk: lásson munkához mi
nél előbb a MÁV, hogy távoli roko
nok láthassák egymást, s legyen áru 
bőségben mindenütt.

(e. gy.)

, A tudás várát kellett volna beven- 
be. . .  nekünk.
veszett el az úton, amíg idáig jutot
tunk. Mennyj ártatlan magyar síny
lődött rabságban, amíg ti jöttetek! 
Csak egy leheletre érkeztetek hoz
zánk és  már tovább is ragadott a 
„nagy k a s z á sC sa k  egy leheletre 
és tavaszt hoztatok októberben! Ghá- 
ron, a túlvilági révész tiszteleg előt
tetek, hisz ilyen sereget még Ő sem 
látott. A rövidnadrágos hősök sere
ge! Köszönünk mindent, ti drága ifjú 
hősök! Ég bocsássatok meg nekünk, 
kikért meghaltatok, de nem ígérge
tünk . Hisz nincs is mit ígérnünk. A 
testvéreink haltak meg és ki tud 
könny nélkül gondolni a testvére ha
lálára. M inden halott a sírba magá
val viszi az örömeit, de a fájdalmait 
itt hagyja nekünk.

A Katolikus Népszövetség 
a rend helyreállításáért
A Katolikus Népszövetség Roose

velt téri ideiglenes irodáiban megin
dult az élet. Kaas Ervin és Szecskó 
Tamás, az ideiglenes vezetőség ne
vében elmondotta, hogy az 1008-ban 
alakult szövetség feladata a kato- 
likusság szocialista felemelése volt 
és most is az.

A kormánynak tegnap közzétett 
intézkedéseit, teljes mértékben elis
merik és támogatják. Céljuk a köz
ős magánéletben a katolikus eszmék 
érvényesítése. Hangsúlyozta az ideig
lenes vezetőség, hogy mint a múlt
ban a szövetség nem politikai, ha
nem társadalmi irányzatot képvisel.

Közvetlen céljuk segélyakciók 
megszervezése, a  szabadságharcban 
elesettek hozzátartozói számára. A 
szövetség tagjai a fiatalság soraiból 
kerülnek ki, de támogatnak minden
k it,ak ik  az új Magyarország kiala
kításában, elsősorban pedig- a rend 
helyreállításában részt kívánnak 
venni. II. I.

Apa és fia
Az öregember szusszanva ért fel 

az emeletre. Megáll. Tanácstalanul 
körülnéz és az első arra jövőtől — 
fiatal géppisztolyos fiútól — ijedt 
hangon megkérdi:

— Nem tetszik tudni, hogy Balázs i 
Istvánt hol találhatom meg?

A fiú megáll, tűnődve nézi a bá- ' 
csit, aki talán a nagyapja is lehetne, I 
mégis ilyen alázatos hangon kérde
zi ót, aztán válaszol.

— Én nem ismerem.
— Nem ...?
— De talán itt bent az őrszobáfoan 

pihen.
A bácsi — most jobban szemügy

re veszem — talán vasutas lehet. 
Csillogó, fekete esőköpenyben van. 
Lábán ormótlan cipő. Fedetlen fővel 
egy pillanatra kopog az ajtó előtt. 
Halkan, nagyon halkan, hogy szinte 
ő maga sem hallja. Vár egy kicsit, 
de választ nem kap.

Óvatosan lenyomja a kilincset. Be
lép és megáll.

A  szoba tele van fiúkkal. Kereső 
szemmel körülnéz.

Az öreg lehet ötven éves is. A  fiú, 
akin most szeme megakadt, talán ti
zenhét.

— Pista . . ;
A gyerek odalép hozzá. Megcsókol

ják egymást. Beszélgetni kezdenek.
Pista karonfogja apját. Odavezeti 

egy székhez. Maga is közelebb húz 
egyet.

— Csakhogy meavoav.— mondja}, 
remegő hangon úgy, hogy a marcona 
géppisztolyos tizenhét évesek, ha 
szemükben lenne még könny, sirva- 
fakadnának.

A gyerek és az apja nézi egymást. 
A kerékpárról beszélgetnek, amit az 
öreg lent hagyott a kapu alatt, meg 
az otthoniakról.

Fegyverről, harcról, halálról egy 
szó sem esik.

ö t  napja nem látták egymást. A 
gyerek fáradt, kialvatlan. Az apa ar
cán az idővéste barázdák eltakarnak 
mindent.

Rövid idő múlva felállnak. Balázs 
István — mi eddig csak keresztnevét 
tudtuk — lekíséri apját a kapuig.

Egy pillanatra mindenki elhallgat, 
nézik az ajtót, ahol kiléptek, min
denki saját szüleire, családjára gon
dol.

Meg azokra a fiúkra, akiket hiába 
vár, keres, remegő hangú apa, töb
bet nem térnek vissza.

kövi —»

Népszavazást követel a Petőfi Párt
A Nemzeti Paraszlpárt, mint a 

rádió már hírül adta, a zsarnok
sággal szemben állásfoglalásának 
legélesebb kifejezést adva, irányí
tó testületének javaslatára meg
változtatta nevét és mától fogva 
Petőfi Párt névvel kívánja szol
gálni a magyarság cs a parasztság 
ügyét.

A Petőfi Párt, bár politikai célo
kat szolgál, ma nem pártpolitikai ke
retek között jelentkezik. Úgy érez
zük. mi Petőfi pártiak — hogy egy 
győzedelmes forradalom és szabad
ságharc után nem lehet és nem sza
bad pártpolitikai keretekkel szét
szabdalni a nemzetet. Erre való te
kintettel bejelentjük, hogy a Petőfi 
Párt mindaddig,

am íg a szovjet kormány csapatait
Magyarország egész területéről ki 
nem  vonja, a ko rm ányban  sem 

m i képviseletet nem vállal.
A szabadságharc győzött és mi 

mégis úgv érezzük, hogy szabadság- 
harcos hős fiaink fegyvertényét po
litikai síkon kell tovább folytatnunk. 
A harc a szabadságért, a független
ségért és a demokráciáért folyt. Bár 
győzött a szabadságharc, célját még 
nem érle el. E célok eléréséért pár
tunk, a Petőfi Párt a következőket 
javasolja:

1. A csodálatos fegyvertények 
után éljünk a demokrácia adta 
első lehetőséggel és a fo rradalm i 
nemzeti tanácsok és bizottmá
nyok. községi elöljáróságok há
rom napon belül tartsanak tit

kos népszavazást.

A N A P H ÍR E I
—  K orm ánybiztos a R ádió élén.

A Minisztertanács a Rádió kormány- 
biztosává Széli Jenőt és helyettesévé 
Tamási Lajos költőt nevezte ki.

•
— Rendkívüli segélyszállítmány az 

Egyesült Á llam okból. Az amerikai 
légierő közölte, hogy szerdán este 
egy C—124 Globemaster típusú óriási 
szállítórepülőgép gyógyszert és élel
met hoz Budapestre. Az Egyesült 
Államok ezenkívül 2000 tonna élel
miszert ajánlott fel Magyarország
nak. Az élelmiszerküldemény tej
port, sajtot, vajat, olajat és húskon
zerveket tartalmaz. Az Egyesült Ál
lamok bécsi nagykövetsége már a 
Vöröskereszt Társaságok Ligájának 
rendelkezésére bocsátotta az élelmi
szert.

— Postaforgulom Budapesten. A
posta dölgozói munkába álltak. 
Szerda reggel óta kézbesítik a leve
leket és felveszik a pénzküldemé
nyeket és táviratokat a budapesti 
postahivatalokban. A csomagforga
lom is megindul, mihelyt a vasuta
sok megkezdik a munkát.

— Megalakult a Független K is
gazdapárt budapesti V. kerületi szer
vezete. Október 31-én a Szabadság 
tér 16. szám alatt összegyűltek az V. 
kerületi független kisgazdapárti ta
gok és életrehívták a párt V. kerü
leti szervezetét, az ifjúsági szerve
zettel együtt. (Telefon: 110—480).

— Élelem Ráckevéról Budapest
nek. Ráckeve lakosai napok óla foly
tatják a fővárosba szállítandó élel
miszerek gyűjtését. A környéki fal
vakból is ráckevei teherautók szál
lítják az élelmet a fővárosnak. Rác
keve eddig több mint 25 teherautó 
húst, lisztet és zöldséget küldött a 
szükséget szenvedő Budapestnek.

— Svájci élelmiszer-szállítmány 
Budapestnek. Több tehergépkocsi
rakomány kötszert, kondenzált tejet, 
csokoládét küldött a svájci segély
bizottság Budapestre. A szállítmány 
70 000 svájci frank értékű. Hermann 
Rieglig, a szállítmány vezetője ki
jelentette, hogy hétfőn délelőtti 
órákban indultak el Zürichből, s 
csütörtökön délután érkeztek Buda
pestre.

— Olajhiány akadályozza az autó
busz-közlekedést. A Fővárosi Autó
buszmüvek jelentése szerint az autó
buszforgalom elindítását jelenleg az 
olajhiány akadályozza. Pillanatnyi
lag a honvédség segíti a Fővárosi 
Autóbusz Üzemet. Ez idő szerint 10 
—15 autóbusz hollétéről nem tud
nak.

— Új kórház. A Dob utca 85. szám 
alatti iskolában 50 ágyas kórházat 
rendeztek be.

— Megalakult a Mezőgazdasági 
Szakemberek Országos Szövetsége. 
Az alakuló ülésen kimondták, hogy 
meg kell szüntetni az önállóan gaz
dálkodó parasztság zaklatását. A szö
vetség dr. Solty Ernő ügyvezető és 
Fáber György ügyvezető-igazgató 
irányításával a Madách Imre ú t 5. 
szám alatt kezdi meg működését.

Szavazzunk arról, amiről naponta 
nyilván szavaznak a magyar dolgo
zók milliói munkájuk beszüntetésé
vel: tehát a varsói szerződés azonnali 
felbontásáról. Ezzel a javaslattal 
meg kívánjuk könnyíteni Nagy Imre 
kormányának a varsói szerződés 
azonnali felbontását és lehetővé 
akarjuk tenni azt, ami mindany- 
nyiunk érdeke, hogy a dolgozók a 
fegyveres szabadsagharc és a de
mokrácia törvényei szerint lefolyta
tott népszavazás után Ismét munká
ba állhassanak.

2. Javasoljuk, hogy a három na
pon  ̂ belül megtartott népszavazás 
arról is döntsön, hogy

semleges ország akarunk lenni, 
semmiféle nagyhatalmi érdekcso
porthoz nem kívánunk csatla

kozni.

3. Javasoljuk, hogy a fegyveres fel
kelők. a demokratikus pártok, s az 
írószövetség tagjaiból egy államfői 
jogokat gyakorló Nemzeti Főtanácsot 
alakítsanak, amelynek elnökéül Ko
dály Zoltánt válasszuk meg. A Nem
zeti Főanács legyen a forradalmi 
időkben az államhatalom legfőbb, az 
államfő jogát gyakorié szerv.

Magyarok. Barátaim! Amint lát
játok. nem pártpolitikát hirdetek, ja 
vaslataim a jelenlegi kaotikussá váló 
helyzetből kivezető ulat mutatnak a 
magyarság egészének.

Farkas Ferenc, 
a Petőfi Párt főtitkára

— Újjáalakult a Fradi és az MTK.
A Ferencvárosi Üllői úti pályán 
mintegy 7000—8000 főnyi közönség 
jelenlétében újjáalakult a Ferencvá
rosi Torna Klub. Az alakuló ülésen 
Pataki Mihály, Németh Jamesz, Kis- 
péter Mihály és Tóth Lajos mondtak 
beszédet. Egy oxfordi diák angolul 
köszöntötte a világhírű egyesületet. 
A Bajza utca 19. szám alatt megala
kult az MTK is.

“  A K OK SZ m e g a lak u lt. A szer
vezetet dr. Varannai Aurél vezeti;

— A pesti izraelita hitközség for
radalmi bizottmány dr. Heves Lajos 
elnököt minden eddig viselt tisztsé
gétől megfosztotta.

— Kilencszáz forint a legalacso
nyabb bér a Szentendrei Kéziszer
számgyárban.

«
— Átszerveztek a Magyar Pen 

Clubot. A Magyar Pen Club ideigle
nes szervező bizottsága a legrövi
debb időn belül összehívja a P en  
Club tagjait és új tisztikart választ.

*
— M egalaku lt a Magyar Keresz

tény Párt november 1-én, délelőtt 
10 órakor a Központi Városháza kis 
tanácstermében. A párt ideiglenes 
elnöke dr. Zajgóvári Károly.

— Győzött a magyar ifjúsági lab
darúgó-válogatott Becsben. Szerdán 
a magyar ifjúsági válogatott 3:1 (0:0) 
arányú győzelmet aratott Becsben az 

i osztrák ifjúsági válogatott fölött. A 
1 mérkőzés egész jövedelmét átutalták 
i a Magyar Vöröskeresztnek.

— Akadémikusok nem ismerik cl 
az Akadémia nemzeti bizottmányát.
Több magyar akadémikus aláírásá
val kiáltvány jelent meg, amelyben 
híres magyar1 tudósok tiltakoznak az 
Akadémia jelenlegi nemzeti bizott
mánya megválasztása ellen.

— Bűnvádi eljárást indítanak az 
Ügyvédi Kamara sztálinista vezető
sége ellen. Viharos nagygyűlésen azt 
határozták az ügyvédek, hogy az 

1 Ügyvédi Kamara volt sztálinista ve
zetősége ellen bűnvádi eljárás folya- 

, matba tételét indítványozzák.
*

1 — Ism é t m egkezd ik  a  tüzclőanyag -
’ árusítást. A TÜZÉP-igazgatóság for- 
. radalmi tanácsa úgy döntött, hogy 
az összes budapesti tüzelőanyagtele- 
peken megkezdik a tüzelőanyag áru- 

i sítását. Egy mázsa tüzelőanyagot ad_ 
nak ki minden vásárlónak. Az egy 

1 mázsa tüzelőanyag a  készlettől füg- 
! gően szénben, fában, kokszban vagy 
j brikettben vásárolható.

*
— Ifjúsági Stadion lett a Népsta

dion. Leváltották az OTSB vezetősé
gét és megváltoztatták a Népstadion 

; nevét Ifjúsági Stadionra.

a váci üti fémszerelvény
gyárban

holnap reggel megindul a munka. Az 
Elektromos Művek — a két vállalat 
munkástanácsának megbeszélése 
alapján — ellátja árammal a gyárat.

Építő és Bányász zás z ló a ljak !
Felhívjuk az építő- és bányász

zászlóaljak volt „C” honvédéit, hogy 
folyó Ihó 4-én, vasárnap de, 10 órakor 
jelenjenek meg a Közgazdasági Egye. 
tem nagytermében (Budapest, IX., 
Dimitrov tér) tartandó nagygyűlésen.

A rádiók zavarásáról
Most, amikor minden kétséget ki

záróan érvényt akarunk szerezni 
emberi jogaink teljes mértékű ^gya
korlásának s ehhez a feltételeket az 
egész világ demokratikus népeinek 
csodálatára megteremtettük, teljesen 
értelmetlennek tartjuk a nemzetközi 
rádióadások mindennemű zavarását. 
Kiknek áll érdekében a szólássza
badság és ezzel kapcsolatban a sza
bad jólértesültség lehetőségét gátol
ni? Kik azok, akiknek még most is 
félrevezető szándékaik vannak. Ide
je volna a hazugság sötét árnyait 
mindörökre elűzni.

W. j .

K. V»A Mugynr N e,,,« .,! Forradalmi a izo il  
O M M  B,o<M<„W nck  

Felelős szerkesztő- Dudás Józse,
Budapesti Lapnyomda, VIH. RÖkkq.n- .

Feleli.: Kulctó, X « ,  ‘ “•
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