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K is Irkalapjatm ra. 
P adokra ds iákra , 

n porra és a  hóra  
fe lír la k  cn.

M inden  heírt papírra, 
m in d en  üres papírra, 
Jiamüra, k öre, v érre , 
fe lír lak  én.

ö -k é p e k  aranyára, 
harcosok  feg y v erére , 
k irá ly i koronákra  
fe lír la k  én.

Erdőre, p usztaságra, 
fé szek re , rckettyésre  
s m ú ltb eli E chóra  
fe lír lak  én.

A z éj csodáira, 
fe h é r  cipó  napokra, 
a csók os évszakok ra  
fe lír la k  én.

A z e lr o n g y o lt eg ek re  
a p en ész  nap  v izé re , 
a tavas, tünde holdra  
fe lír la k  én.

M ezőkre, láthatárra, 
lárt szárnyú  m adarakra, 
a z  árny m alm aira  
fe lír lak  én.

A hajnal nagy leh ére , 
tengerre  és hajókra, 
a té b o ly u lt csú csok ra, 
fe lír la k  én .

EelhŐ p illérekre , 
és  ver íték ező  v iharra, 
a m éla , únt esőre  
fe lír lak  én .

Szikrázó v illanásra, 
sz ín ek  tornyaira, 
s  n m ezte len  valóra

•  fe lír lak  én.

A fürge k is dűlőkre, 
a fen n  len gő  utakra,

M agfyarorsxúg* sem B eg es  Sesz!
Nagy Imre csütörtökön este a kö

vetkezőket mondotta a rádióban:
Magyarország népe! A magyar 

nemzeti kormány a magyar nép és 
a történelem előtti mély felelősség
érzettől áthatva, a magyar nép m il
lióinak osztatlan akaratát kifejezve, 
kinyilvánítja a Magyar Népköztőr- 
easág semlegességét.

A magyar nép a függetlenség és 
egyenjogúság a lap já n , az ENSZ alap
okmánya szellemének megfelelően 
igaz barátságban kíván élni .szom
szédaival, a Szovjetunióval és a v i
lág valamennyi népével. Nemzeti 
fo r ra d a lm a  v ívm á nya in ak  megszi
lárdítását és továbbfejlesztését 
óhajtja anélkül, hogy bármelyik ha
lalmi csoportosuláshoz csatlakoz
zék! A magyar nép évszázados álma 
valósul meg ezzel/ A forradalmi 
harc, melyet a magyar múlt és a 
Jelen hősei vívtak, végre győzelemre 
titte  a szabadság, a függetlenség 
jjgyét, Ez a hősi küzdelem tette le-

S z a b a d s á g M OZAIKOK Á forradalom tisztasága
az égre n y ú lt terekre  
fe lír lak  én.

A fé n y r e , m e ly  k igyu llad , 
s a fényre , m ely  k ih u ny, 
sok  kedves o tthon om ri 
fe lír la k  én.

T ükröm nek  és szobám nak, 
k ettésze lt gyü m ölcsére, 
tátongó fe k h e ly em re  
fe lír lak  én.

N ya lán k  k is kutyusom ra, 
k ét nagy  tapsi fü lére , 
balog m ancsára la 
fe lír lak  én .

A jtóm  szű k  pallójára,
m eghitt k is tárgyaim ra,
az á ldó Iángú tűzre
fe lír la k  én.

A núszl szép  csíp őkre,
baráti hom lokokra,
s a fe lém  túrt k ezekre
felírlak én.

D öbbenet ablakára,
s a m ély , m é ly  hallgatásba  
elm erü lt ajak lvckro  
fe lír la k  én .

M cnedé lüm  rom jára,
led ő lt fároszim ra,
b úm nak  m erő  fa lára
fe lír lak  én .

A vágytalan hiányra ,
a m ezte len  m agányra,
a közelgő  h alálra
íe lírln k  én.

A b old og g y ó gyu lásra ,
a sz é tfo sz ló  vesz é ly re ,
s az újjászült rem ényre
fe lír lak  én .

s  e z  az e g y  szó  erejév el 
szü létek  újra, Téged  
fe lism ern i é s  neved  k im ondan i 
S Z A B A D S Á G !

P a u l  E l ő u a r d  
(S om lyó  G yörgy fordítása.)

Nagy Imre beszéde
hetővé. hogy népünk államközi kap
csolataiban érvényesítse alapvető 
nemzeti érdekét, a semlegességet.

Felhívással fordulunk szomszé
dainkhoz, a közeli és távoli orszá
gokhoz, hogy tartsák tiszteletben 
népünk megmásíthatatlan elhatáro
zását, Most valóban igaz az a sző, 
hogy népünk olyan egységes ebben 
az elhatározásban, mint történelme 
során talán még soha.

Magyarország dolgozó m illiói! 
Védjőtek és erősítsétek forradalmi 
elszántsággal, önfeláldozó m u n ká 
val, a rend megszilárdításával ha
zánkat, a szabad, független, demok
ra t ik u s  és semleges Magyarországot!

*
Nagy Imre előzőleg magához ké

rette Andropovot, a Szovjetunió 
magyarországi rendkívüli és meg
hatalmazott nagykövetét. Közölte 
vele, hogy a Magyar Népköztársa
ság  kormányához értesülések ér
keztek újabb szovjet katonai alaku

Az egyik reggel öreg, töpörödött 
nénike jelent meg a Nemzeti For
radalmi Tanács irodáin. A haja ősz 
volt, arca ezer meg ezer barázdától 
volt kereszti!’szántva, a hangja sut
togó, fáradtan, rekedten szólt. — 
„Mondják meg a Forradalmi Ta
nácsnak, hogy nekem . . .  nekem 
maradt egy tehenem, aminek a te
jé t ezekben a nehéz napokban sze
retném felajánlani a csecsemők, a 
gyerekek számára. De mondják 
meg, biztosan, ne felejtsék el." — 
öreg. őszhajű, fáradthangú, az 
élettől megviselt nénike volt. Még
is . . .  Résztvesz ő. szerepet vállal a 
mi forradalmunk győztes megvívá
sában.

*
Hangos csikorgással á llt meg a 

gépkocsi a Nemzeti Forradalmi Ta
nács épülete előtt. Négyen szálltak 
ki belőle, valamennyi fehér köpeny
ben, és az e’ső percekben bárki jog
gal mondhatta vo'na rájuk, hogy 
orvosok. Nfnlahogy azok is voltak. 
Orvosok, a forradalom sebeinek 
gyógyítói, akik Rudaoestről jöttek 
Várpalotára a bányászokhoz, az 
üzemek dolgozóihoz segítséget kérni. 
Jöttek, mert tudták, hogy szívesen 
fogadják őket. Lönncz István, az 
Egyesült Izzó technikusa, Takács 
Gyula építész, Donika József mű
tős és Zákány József bányász úgy 
találkoztak a budapesti forradalom 
viharjában. Nem véletlen találkozás 
volt. A közös cél, a közös akarás 
hozta össze őket, és amikor meg
jelentek a várpalotai utcákon, 
gyógyszert, segítséget kértek va
lamennyi kívánságuk teljesült. 
Mert a várpalotai utcán éppúgy, 
mint az ország valamennyi urcáín 
most a forrada’om. az emberséges
ség, a magyarság utcái lettek.

*

Október 51 -én reggel a lövések és 
gépfegyver ropogások után a béke 
és a nyugalom képével lehetett ta
lálkozni Táskákkal hónuk alatt gye
rekek siettek az iskolába. Az élet 
megy tovább és ezt bizonyította 
mindennél erősebben annak az ezer
háromszáz iskolába induló gyerek
nek a képe, amely egyszerre szakí
totta fel a meg konnvebbü’és sóhaját, 
egyszerre teremtette meg a béke 
megnyugtató körülményeinek el- 
érkezését.

latoknak Magyarországra va’ó be
vonulásáról. Követelte ezeknek a 
szovjet‘ -katonai alakulatoknak ha
ladéktalan, azonnali visszavonását. 
Kijelentette, hogy a magyar kor
mány a varsói szerződést azonnal 
felmondja, egyidejűleg kinyilatkoz
tatja Magyarország semlegességét, 
az Egyesült Nemzetek Szervezeté
hez fo rd u l és az ország semlegessé
gének védelmére a négy nagyhata
lom segítségét kéri.

A Minisztertanács elnöke a buda
pesti szovjet nagykövettel folyta
to tt tárgyalásról szóbeli jegyzékben 
tájékoztatta a Budapesten akkredi
tá lt Összes diplomáciai képviselet 
vezetőjét. Ugyanakkor táviratilag 
értesítette az ENSZ főtitkárát az 
eseményekről és a magyar kormány 
elhatározásáról és kérte, hogy az 
Egyesült Nemzetek Szervezete most 
megnyíló közgyűlésének napirendjé
re a kérdés tárgyalását soronkívül 
tűzze ki.

Newyork (AFF) Leonardo V itetti, 
Olaszország ENSZ-delegátusa,
n yom b an  az amerikai határozati ja 
vaslat feletti szavazás után rátért 
a közgyűlésben Nagy Imre magyar 
miniszterelnök levelére, amely levél

Egy hadsereget la lehet győzni — 
egy népet sohal Ez a legszebb ta
nulsága a magyar nép gyönyörű, vi
lágot felrúzó forradalmának, amelynél 
különbet Magyarország történelme 
meg nem tudott felmutatni, beleértve 
1848. márciusát is.

Gyönyörű n mi forradalmunk, ez 
a csillogó szemű, lelkes ujjongó 
fiatalok forradalma. Nemcsak a sza
badságot és vele együtt az idegen 
□épek tiszteletét vívták ki a magyarok 
ezzel a forradalommal, hanem csodá
latukat is. Az ország fővárosában, 
Bulapcstcn óriási harcok folytait, 
az ávósbonda ős az orosz megszállók 
ellen. Rengeteg kár és anyagi érték 
pusztult el. Mégis a magyar ifjak 
közül, a magyar nóp közül senkinek 
nem jutott eszébe harácsolni, vala
mit eltulajdonítani, mert a mi forra
dalmunk tiszta, bemocskolhatatlan, 
szent.

Budapesten jártam egyik nap, hal
lottam, amit nem akartam elhinni, 
hogy* betört kirakatok* mögött éksze
rek, órák, ruhák, ezerféle holmi fek
szik, bontatlanul. Sajót szememmel 
láttam ezeket és most már elhi
szem. EUiiszein, mert ezek
ben a napokban mindennél fé
nyesebben bontakozott ki a magyar 
nép igazi jelleme, a becsületesség, 
u hősiesség hazájuk iránti szeretet.

A forradalom erkölcse nem csali azt 
jelenti, hogy’ a tisztakezü és tiszt a- 
szivü forradalmárok az idegen tulaj
dont nem bántják, hanem az is jel
lemzi, hogy tiszta szívvel mennek 
harcolni és ha kell, tiszta szívvel 
halnak meg. Vajon legyőzhették 
volna a szovjet megszálló hatalom 
páncélos szörnyetegeit, jóformán 
fegyvertelen ifjak, fiuk, lányok, ha 
nem élteti őket a nép ereje, a szabad
ság iránti elolthatatlan vágy’, amely 
ezer év óta ég n magyarokban. 
Vajon mit. gondoltak azok akik had
sereggel támadtak, méghozzá idegen 
hadsereggel a szabadságért küzdő 
népre. Vajon azt gondolták, hogy le 
lehet győzni a népet, amely emberi 
jogokért, a legelemibb létfeltételért, 
a szabadságért harcol.

A forradalom erkölcse az. hogy a 
magyar hazafiak, a forradalmárok 
nem hagyják eltiporni magukat, sem 
a megszállók páncélosai ló i, sein az 
alattomos ávéhá egyenruhájában, 
vagy’ álöl tüzelőben garázdálkodó c in 
kosaitól. Az óvósolíTól nem beszélünk, 
mert az erkölcsüket ismerjük, de 
vajon gondolt e arra az az orosz 
katona, aki fegyvert íogolt a mngy»ar 
népre, hogy’ milyen érzés lehelne a 
moszkvai lakosoknak, ha egy ide
gen hatolom Moszkván gázolna végig 
talkjaival és lőné a békés, védtelen 
népet, amely nem akar mást, mint 
n szabadságát kivívni. «le azt aztán 
forrón, feltartóztathatatlanul. T.’gy-e 
érződik ezekből is, hogy □ forrada
lom erkölcse a mi oldalunkon van, 
hogy szeut, nemes küzdelmet vívunk, 
amelyet eltorzítani nem lehet.

A forradalom erkölcséhez tartozik 
az egész nemzet ügye iránti áldozat- 
készség. Budapesten minden van, nz 
egész ország megmozdult, soha nem 
Iái ott és n em  hallott lelkesedéssel, 
de most igazi lelkesedéssel viszi Buda
pestre kenyerét, húsát, terményéi, 
az egész szívói. A teherautók vég

telen sorai kígyóznak Budapest felé 
az ország valamennyi országúljón, 
viszik az élelmiszert, viszik a báto
rító szól, viszik a fegyveres csapa
tokat, viszik a  forradalom szent 
ügyének lángját.

A forradalom erkölcse az is, hogy 
sehol az országban nem volt és nem 
kerti Iliét sor személyeskedésre, sze
mélyes bosszúra. Mi az ávéh-t le tar
tóz tat Luk, ügyüket kivizsgáljuk, és 
majd a szabad, független bíróság 
dönt személyük fölött. Azonban sern 
Budapesten, sem az ország más ré
szén nem fordult elő, hogy valaki 
haragosát lelőtte volna, vagy más 
módon bosszút állt volna rajta. A 
mi célunk nem cgy-egy kisebb hibát 
vétő ember megbüntetése, hanem 
a főbűnösök, a gyilkosok, Rákosi, 
GerŐ, Hegedűs bandájának el távolí
tása, az orosz megszállók kivonása. 
Mi addig «nem nyugszunk, ainig 
célunkat c l‘nem értük.

A forradalom erkölcse Várpalotán 
is éppen úgy megvan, mint bárhol 
az országban. A Nemzeti Forradalmi 
Tanács átvette a hatalmat és azóta 
éles szemmel vigyáz arra, hogy sen
kinek a jogait meg ne sértsék, hogy 
törvényellenességet a városban ne 
kövessenek cl. A forradalom erköl
csének tisztaságát azonban nemcsak 
az mutatja, hogy o Forradalmi ’> a- 
nács vigyáz a törvénysértések meg
akadályozására, hanem az, hogy 
ilyesmi nem is fordul elő. A forra
dalmárok. az öntudatos dolgozók, 
bányászok, kohászok, munkások a 
város valamennyi lakója azért hisz 
a szabadságban, a szebb jövőben, 
mert azt látja, hogy mináhmk tör
vénysértés, törvén y cl len esség nem 
volt. és nem is lesz.

Ilyen forradalmat még a világ 
sem látott. Érzi is n magyar nép az 
egész világ csodálatát, bámulatát. 
Nemcsak azért, mert a segélyndoiná- 
nvok óriási tömege érkezik naponta 
nz országba, hanem azért is, mert 
valamennyi államférfi, újság mn a 
világon arról beszól, bogy a magyar 
nép olyat telt, amit talán még soha 
más nem tett. nem követelt el és a 
magyarok ezért a világ népeinek 
legelső sorába kerültek, a szabad né
pek családjába kerültek és olt is az 
őket nicgillclő helyet foglalták rL 
Mindezt nem érhettük volna el csak 
forradalommal, csak azzal hogy ki
vívtuk szabadságunkat. Ehhez hozzá
járult a forradalom tisztaságii, a szent 
ügy iránt érzett lelkesedés, amit az 
egész világ csodál, a forradalom er
kölcse.

Azzal kezdtem, hogy egy hadsere
get lo lehet győzni, egy népet solin’ 
A magyar népet nem győzi le soha 
senki, áruig meglesz benne ez a ha
talmas szabadságvágy, ez a hatalma^ 
küzdeni tudás, ez a hatalmas tiszta
ság, erkölcsi erő, amely ezen a for
radalmon végig vonult. A magyar 
nép nemcsak Magynrország történe
tébe, hanem n világ történelmébe 
arany számokkal irta bele az 1956-os 
évet és ha ez nz arany szám a forra
dalmat jelentette, akkor ennek csillo
gását niégjobban fokozza, hogy ez a 
forrudidoin nemcsak hősies volt 
hanem tiszta is. A forradalom erló'.U 
cse nálunk magyaroknál lángolt f.d 
a legszebben.

Olaszország kérte a magyar ügy felvételét 
a rendkívüli közgyűlés napirendjére

hogy a rendkívüli kózgyűle 
.« Iji 'k  a fo'hívábto adandó 
Illetően. (MTI)

J
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E®ea5Seg sár, c íe é  S’ éí^ai
Pitén úgy a Nltrogénművekbcn, 

mint az Olajgyfirban moga’akítottók 
b munkás tanácsot. Ezek jelentősé
gére azonban csak moat, négy nappal 
a megalakulás után jöttek rö. Ezt 
bizonyítja, hogy néhány helyen most 
változtatnak e tanácsok összetéte
lén. Maga a választás a demokratiz
mus jegyében zajlott le és úgy lá t
szik, hogy a munkás tanácsok kép
viselői megoldják feladatukat.

A nitrogén-üzemben egy három
tagú intézőbizottságot választottak, 
amely a munkás tanácsok ülései kö
zött viszi a munkát. Az intézőbi
zottság elnöke Thomfizy Vi'mos 
tervosztály vezető. A volt személyzeti 
osztály o hivata’os helyiségük. A 
megalakulás óta már gondoskodtak 
a lakosság éleimiszerellátűséről. Te- 
herkocsíval hordják a burgonyát és 
a húst. Most a munkások kérésének 
tesznek eleget, amikor az üzemve
zetésben nemkívánatos elemeket le
váltják. így többek között a Gáz
gyár vezetője helyett Kösd a Bélát 
bízták meg az üzemvezetői teendők 
elvégzésével, a telepfenntartásnál 
Galambos Ottó kapott ilyen megbí
zatást. A műszerész műhelyben is 
történtek személyi változások, lo b -  
beket alacsonyabb munkakörbe he
lyeztek át, a vo lt üzemvezetőlenek 
lehetőséget adva fizikai munkaválla- 
íásra, o tt, ahol a kollektíva bafo- 
gadja őket. Kardos Ferenc igazga
tó t, Hfdegkuti Károly főmérnököt, 
Török Jenő főkönyvelőt megerősí
tették állásában.

Már az első üléseken szó volt a 
jogtalanul elbocsájtottak visszako
zásáról. Egyelőre 1952-től kezdik 
meg a rehabilitációt, • Tudo
másunk szerint visszakerül Szőnyi 
Lajos volt anyagkönyvelő, akit 
„reakciós“  magatartása m iatt me
nesztettek. A személyzeti anyago
kat az üzem dolgozóinak kívánságá
ra, személy szerint kiadták. A sze
mélyi bosszú ellen a leghatározot
tabban felléptek.

Nagy Imre miniszterelnök vette át 
a külügyminiszteri tárcát

A Minisztertanács szCkcbb kabi
netjének csütörtök délelőtti ülésén 
úgy döntöttek, hogy’ a külügyminisz
térium vezetését — miniszterelnöki 
megbízatásúnak megtartásával — 
Nagy Imre veszi át. A változást az 
tette szükségessé, hogy érvényesül

Üzemenként az ideiglenes mun
kástanács tagjai a kővetkezők : Erő
telep : Szkalos Márton, Istenes Fe
renc. Gázgyár : Tóth Károly, Kosda 
Béla, Göndöcs Károly. Savgyár : 
Mészáros Ferenc, Böröczki Mihály. 
Műtrágyagyár : Rózsás Miklós, Dá
vid János, Horváth Ferenc. Oxigén
üzem : Köhalmy Bálint. Kisüzemek 1 
Tímár Jenő Szénkéneogyár : Csík 
János. Műszaki osztályi'Szeíner Bé
la, Szabó Kálmán, Braun Ervin. Ad
minisztráció : Nagy Lajos, Thomázy 
Vilmos, Veszprémi Ferenc. Labora
tórium : Kupcsák Mária, Központi 
javítóműhely : Horváth Zoltán, Tóth 
Gyula, Ritzer Kálmán. Telepfenntar
tás : Pápai János, Somogyi István. 
Műgzerészműhely : Kovács László. 
Villafnosműhely : Reirtér György.

A kőolajipari vállalatnál teljesen 
a nitrogéngyáriak módszerét követ
ték. Huszonhárom tagú tanácsot vá
lasztottak meg, háromtagú intéző
bizottsággal az élen. Az intézőbizott
ság tagjai : Krasznai mérnök. Pró- 
hfiszka pénzügyosztály vezető, Nagy 
László esztergályos. A megalakulás 
első pillanatától kezdve kapcsolatot 
tartanak a Nitrogénművek munkás 
tanácsával, mert egy colért harcol
nak, n forradalom ügyének győzel
méért. Csatlakozott az ipariőrség is 
a nemzetőrséghez.

A gyáron belül géprongálódós nem 
történt. A meglévő nyersanyagot 
feldolgozzák, de a szovjet csapatok
tó l mindennemű üzemszolgáltatást 
megvonnak.

A személyzeti osztály megszűné
sével félreállították a vezető állá
sokból azokat is, okik nem élvezik a 
dolgozók bizalmát. Az igazgató ké
résének elegei tettek, hozzájárultak, 
hogy visszamenjen Csepelre, a regi 
munkahelyére. Schier Ödön főmér
nököt megerősítették beosztásúban.

hessen n magyar népi kormány áj. 
független politikai irányvonala. az 
az irányvonal, amely a varsói szer
ződéssel kapcsolatos azonnali tárgya 
lásokat és a szovjet csapatok kivo
násával kapcsolatos tárgyalásokat 
tartja legsürgősebb feladatának.

Mmiiszeiiiv József hercegprímás nyilsUozata
Míndszcnty József bíboros herceg

prímás csili ör lökön déle lő II budai 
palotájában fogadta a magyul' és a 
külföldi sajtó, rádió és televízió mim«

— Hrtsssú fogság ultin siófok a magyar haza vulanu.nuyi gyviiitelié
hez. senkivel szemben sincs gyűlölet szivemben.

— Csodálatra mellű lumicsst-g szabadítja meg most a hazái. A viftt.q- 
történelemben példátlan ez a szabadságharc: minden dicsőséget megérde
melnek fiataljaink'. Hála és imádság az áldozatokért, honvédségünk, mun
kásságunk. földműves népünk példát mulatóit a hős hazaszeretetben.

~  A a ország helyzete rendkívül st 
folytatásának minden közős feketéié. , 
kibontakozást.

— Most tájékozódom, két napon 
mély es szózatot intézek a nemzethez.

Csütörtökön délelőtt Mindezen’y 
hercegprímást palotájában felkereste 
Tildv Zoltán államminiszler és Ma lő
tér Pál ezredes a honvédelmi minisz
ter első helyettese. Az államíéiTink 
rövid megbeszélést folytattak a her
cegprímással.

A budai prímási palotát cgvin’is-

Lefegyverezték és letartóztatták 
a veszprémi óvásokat

A veszprémi ávósok — annak el
lenére, hogy Tamás helyettes ÁVH 
vezető ígéretet te tt az összetartás
ra — kiszivárogtak a laktanyából s 
a Szentklrályszabad ján állomásozó 
orosz parancsnokságtól kértek vé

Kik csz©k az ávósok?
Népárulők kezében, 

vezetként működött az elmúlt évek
ben hazánkban az ÁVH. Egyenru
hájuk, módszereik, tevékenységük 
gyűlöl tte tette őket minden magyar 
ember, hadseregünk minden becsü
letes katonája e lő tt. . .

Gyűlölt tevékenységük koronája
ként résztvettek az e muit napok
ban a forradalmi ifjúság elleni a k 
namunkában és fegyveres harcban. 
Soraikban o tt találjuk azokat, akik 
nem ismernek hazát, embert, szü
lőt, testvért, de az emberi becsü
letről sincs fogalmuk.

ő k  voltak azok, akik meggyilkol
ták, megsebesítették azokat a fia
talokat, akik október 23-án este a 
rádióhoz mentek, hogy o tt az If jú 
ság jogos követeléseit az ország né
pével tudassák.

ők voltak azok, akik csütörtökön 
a tüntetők közül megsebesült fiata
lokra géppisztolyaikkal tüzeltek. Ők 
voltak azok, akik az első napon, 
kedden, foglyul e jte tt sebesült fia-

kutársait és rövid nyilatkozatot toll 
v lő il Ük. A herceg pH ni ás a k ti vetkező* 
kel nm iiilo l I,i *

tlyos. Napok óla hiányzik az élet 
A legsürgősebben meg kell találni o 

belül n kibontakozás álfáról sze

műn keresik fel a küldütHéu'ck. fali* 
törtököu délelőtt többek közüli a hit
tudományi kar professzorai lellek 
tisztelgő látogatást a prímásnál. El
jött az egyetemi hallgatók küldöttsé
ge is. Sorra keresik fel Mind szén ty 
Józsefet o katolikus egyház vezetői 
és a "magyar közélet személyiségei.

delmet. A2 orosz parancsnok tegnap 
közölte velük, hogy nem nyújt szá
mukra további menedéket. Az ávó- 
50hat a Megyei Nemzeti Forradalmi 
Tanács utasítására • lefagy verezték 
és letartóztatásba helyezték.

erős/akszer- . talokat egy pincébe dobták anélkül, 
! hogy őket elsősegélyben részesflet- 
I ték volna.
I Ők voltak azok, akik hadsere- 
i günkben igyekeztek megszervezni az 
úgynevezett ,.splclí“ -rendszert, hogy 
más emberek Islkiismeretc árán te
gyenek félre becsületes embereket 
a2 útjukból.

Hazaáru lókkal, gyilkosokkal, el
lenségeinkkel állunk szemben Olyan 
ellenséggel, akiknek további tevé
kenységét minden erőnkkel meg 
kell akadályoznunk, akiket a legha
tározottabban le kell fegyvereznünk!

Kár lenne a konkrét példákat so
rolni. Tudjuk, kikkel állunk szem
ben. Tudjuk azt is, hogy mt a fe l
adatunk. A nép mellett, a néppel 
együtt kell harcolnunk azért, hegy 
a kékszalagos sapkák hajdani vise
lői, akik most polgári ruhában pró
bálnak megbújni, többé ne árthas
sanak népünknek1

( Át vet lük  a „  Magyar Honvéd" 
című lapból.)

H Í R E K
az ország minden részéből
KECSKEMÉT. Hivatalosan meg 

r.em erősített kecskeméti közlések 
szerint Nyíregyházára szovjet tan
kok szivároglak be.

PÉCS. Hírek szerint a dombóvári 
helyőrséget egy kaposvári ezreddel 
inegeiősiteltök. A szovjet csapatok 
súlyos utánpótlási nehézségekkel 
küzdenek, a dombóvári lakosság 
csak a legszükségesebb éíelemmoi 
látja el őket. Pécsett nyugalom van. 
Komlón fegyveres prov/:ácíót fo j
tottak el. Fegyveres kísérettel 38 
gépkocsi élelmet szállítottak Buda
pestre.

SOPRON. A kék ávósok Ausztria 
felé igyekeznek elillanni. A forra
dalmi fegyveres alakulatok sikerrel 
tartóztatják fal őket. Az ávósok 
szökésének megakadályozására a 
határt lezárták.

MISKOLC. Az éjszaka folyamán 
s;ovjet tankok érkeztek Miskolcra. 
Egy részüket a lakosság feltartóz
tatta. A fővárosból érkezett KÍtónr- 
sek szerint a szovjet páncélosok a 
várostól 20—39 km -re gyűrűt ké
peztek. Ügy tudják, hogy a Pécsről 
kivonult szovjetek Baja felé tarta
nak. A soproniak értesítették Mis
kolcot. hogy a2 ÁVH-sok a lakos
ság megtévesztésére fehér orvosi 
köpenyben jámak-kelnek.

VESZPRÉM. A volt ÁVH-laktanya 
körül tegnap éjszaka folyamán ké
zifegyverektől tüzeltek. á :j egyete
mi fiatalokat riadóztatták. A rend
őrség közölte, hogy a Len In-liget tá
ján szolgálatukat teljesítő rend
őrökre lőttek. A nyugalmat rövid klö 
alatt helyreállították.

ß Kyugíiiiinlézet hírei
A Nyugdíjügyi Fü'gazgatósíg For

radalmi Bizottsága a kormány utó
lagos engedélyének reinényéfcon 
megkezdte a törvényellenesen, fe l
sőbb rendeletre megvont nyugdíjak 
folyósítását. Sajál jogú nyugdíja
soknak négyszáz, özvegyeknek két
száz forint nyugdijat küld előleg
ként.

*
A Nyugdíjintézet Ideiglenes For

radalmi Bizottsága közli, hogy az 
intézet műiden nyugdíjas novemberi 
ellátását továbbította a postaköz- 
pont leszámítoló hivatalához, mégS 
akadályok vannak-a kifizetésnél. Az 
Intézet felhívja a postahivatalokat, 
hogy a nyugdíjak kiűzetését hala
déktalanul kezdjék meg.

r /f l zzal kezdődött, hogy az ese-
- mények gyorsabban pereg

tek péntek délután. A Ferenc-aknú- 
ná! addig nem mentek le a bányá
szok, míg az idegen címer, a vörös 
csillag az akna felett volt. Leszed
ték. Egy másik csoport nemzeti és 
gyászkokárdákat osztogatott, a Be
szálló-aknánál elégették a káderla
pokat. Győr, Fehérvár, Veszprém, 
Ítíoia és Pét gyors egymásutánban 
küldték gyalogosan, vagy gépkocsi
val küldöttjeiket. Segítenünk kell 
Pestet ! Ez volt az egységes elhatá
rozás. A Petőfi-szállóra felfűzi Ük a 
nemzeti lobogót

— Este öt órára a Főtéren! — 
Adtuk szájról-szájra. És a tömeg 
hömpölygőit az utakon. Az egysé
ges nemzeti gondolat, szolidaritás 
Fe&ttél, szárnyakat adott a népára
datnak. 5 Várpalota megindult, 
hogy történelmét tiszta ú j lapra ír 
ja. Délután Öt óra. A tömeg a szov
jet emlékmű elé ért, döntsük te ! 
PIHanatok alatt előkerült a Dózer. 
Lánc is akadt. Addig valaki — egy 
a nép közül — felmászott a szobor 
tetejére, s leütötte a csillagot. Majd 
a láncot erősítette fel. — TyÜ, de 
metegem van — mondotta boldog 
mosollyal ű dó?ero3, & ingújjra vet
kőzött. A szobrot ledöntötte a nép
akarat. Hatalmas robajjal ért a fö ld
re. Pillanatig feszült csend, egy 
hang elkezdte a Himnuszt, majd 
ezer torok vette át. Felemelő, meg
haló pillanat volt ez. Kemény fér
fiak szeméből gördültek a könny- 
rseppek. És hagyták hogy lepereg
jen az arcukon, végig, rá a gyász- 
tzatagos nemzeti kokárdára. Majd 
felharsant az ege1 verő éljen.

Harasta Gyula elszavalta a Talpra 
m agyart! Valaki elkláltotla magút:
— Gyerünk a pártbizottságra ! Ott 
kapunk fegyvert. — S a tömeg meg
indult, odaérve láttuk, hogy gép
puskacső mered felénk, Nemoda és 
Szekeres ezredes álltak mögötte. A 
tömeg bebocsájtást kért. Egy hang 
bekiáltotta: — Nem akarunk rom
bolást és vért, engedjelek be! — 
Csak háromtagú küldöttség jöhet 
be, — volt a válasz. De már ekkor 
az előtér ablakait a tömeg betörte. 
S fegyverekhez jutottunk. Szekeres 
ezredes lövést adott a hazafiakra. 
Rózsás Károly honfitársunk megse
besült. A kiömlő vér olaj volt a tűz
re, s a tömeg a fegyvereseket le- 
fegyverezte, a géppuskát a büfébe 
húzták, majd ismét a Főtér felé In
dultak. Most már fegyverrel a kéz
ben. A helyőrség parancsnoka vona
kodó 't fegyvert adni a nép kezébe. 
Semleges magatartást tanúsított. — 
Nem támadok, de nem Is segítek ! — 
Ezzel egyidöben egy fegyveres cso
port a rendőrség elé ment. A helyt 
rendőrség, Böhm századossal az étén, 
rövid tanácskozás után a fegyvere
ket átadta a felkelőknek.

yfl nép rendőrsége mellettünk 
állt.

Ezalatt a nagyobb csoport a Fő
téren követeléseit sorolta. Nemzeti 
hadsereget. A szoojot csapatok 
azonnal hagyják el az ország terü
letét. Szűnjön meg az egypárt rend
szer. A követelések kibontakozását 
éles fegyverropogás szakitól la félbe.
— Jönnek az oroszok! -  5 a több

NáJfussk .
ezer ember, fegyveres, fegyvertelen, 
pillanatok alatt szétfröccsent, s fe
dezékbe húzódott. Már-már azt h it 
tük, hogy fiata lja ink megijedtek, e l
futottak. De nem. Mindenfelől meg
hajolva, a házak falaihoz lapulva 
szaladt a fegyveres ifjúság a to rko
lat Híz irányába, az Akna-csárda fe 
lé. I t t  közbe kell vélnem, hogy bá
mulatos volt és csodálatraméltó a 
vájáriskola melletti Közért alkalma
zottjainak hidegvérű, hazafias 
helytállása, akik a legnagyobb per
gőtűzben önfeláldozóan látták el a 
fegyelmezett forradalmi nép szük
ségleteit. Mellettem egy 11—15 év 
körüli élénktekint etil flticskfl s;a- 
ladt. Rám nézett. Én meg rá. Ösz- 
szekacsintottunk, s nevet lünk. Bol
dogan, szabadon. A fedezékbe érve, 
egy tiszt a gyerek kezéből ki akarta 
venni a puskát. — Öcsi, te ehhez 
úgy sem értesz, majd egy katonavi- 
selt em ber... — Be sem fejezhette 
a tiszt, a gyerek kiegyenesedett, fa r
kasszemet nézett vele, két marokra 
fogta fegyverét és így válaszolt; — 
Akkor inkább fejbelövöm magam, 
én anyukámért, s apámért akarok 
törleszteni. Hagyja nálam a puskát ! 
— S ebben a pillanatban, megval
lom őszintén, mi nagyon kicsinek és 
gyengének éreztük magunkat. Fur
csa melegség áramlott végig ben
nünk. Ott láttam a géppuska mel
lett Dániel Lajos szobatársamat, ha
talmas termetű, fiatal lelkes bará
tomat, neki nem ju to tt már fegyver, 
egy óriási dorongot fogott a kezé
ben és szomorúan nézett hal rám.

hol a géppuskára. Küzdött a kötvé
nyeivel. — Laci, Laci — mondogat
ta, — ha ezt én kezelhetnem. — S 
ezekből az egyszerű szavukból tisz
tán csendült k i a hazaszeretet. A fiú, 
aki a géppuskát markolta, nem le
hetett több 17 évesnél, úgy őrködött 
fegyverén, m int legdrágább kincse 
felett. Emlékszem, még mondottuk 
neki: — Pajtás, nem lesz az o tt jó, 
a kőkerítés csonkon, oldalazó tüzet 
is kaphatsz a nagy repeszhatüs mel
lett. — Ö ekkor sem engedett fegy
veréhez nyúlni, sajátkezíílcg to l’a át 
azt a rendőrségi épület oldalához. 
Közben szorgos kezek hatalmas dí
júkat fektettek kersztbe az utón. 
Többfelé az idősebbek oktatták a 
fiatalabbakat : — így fogd a fegy
vert ! Állandóan változtass tüzelés 
után helyet.

gy szer re csak az utón lát ól á- 
válságra egy gépkocsi köze

ledett. Egy zömök szőke fiú átkiál- 
to tt a túloldalra: — Ha tüzet kezde
nek, válaszolunk. — Dermesztő 
csend lett. A gépkocsi egyre köze
lebb ért, lámpái hamiskásan pislog
tak. Már csuk 10—15 méterre van 
tőlünk. Mögötte pótkocsi, s oldalán, 
tetején gépplsztoiyos oroszok. A kö
vetkező pillanatban a gépkocsiról 
tüzet nyitnak ránk. A gépkocsive
zető hirtelen fékez, kiugrik. Kar
ja it megadásra emeli, a kocsipa- 
rancsnok, egy orosz Őrnagy ekkor 
hátulról fejbelövi. Ezután pusztító, 
gyilkos pergői űz. Pillanatok alatt 
megsebesült egy géppuskástmk és 
egy puskásunk. Az oroszok eszeve

szetten ugrálnak k i a gépkocsiból. 
Az egyik egy kapu felé rohan. A 
gépkocsinál tüzelő oroszok felé egy 
kézigránát repül. Egy 16 év körüli, 
bányászleány dobta. A gránát a mo
tor a la tt á llt meg, a következő pil
lanatban óriási robbanás, többen c 
légnyomástól elvágódtnk, hatalmas 
lángtömegck szöktek az ég felé. Az
után hosszü ideig fiilicpö  ropogás. 
A^ kocsiban löszért, a pótkocsiban 
húst szállítóitak. A lőpor, a hús. a 
vér és ruhaszag már-m ár tűrhetet
len. A ropogás idegtépő hangorkánja 
(scndesíil. Mentő közeledik. Dudája 
ismerős. — Engedjétek, mentő! — 
k iá ltják a fiúk. Sebesüli leinket ősz- 
szeszedik. Enüiiésre méltó orvosi ka
runk és a mentőszolgálat hazafiái- 
nak hősi helytállása e kritikus idők- 
ben. Később két orosz sebesültet is 
beszállítanak. Az egyik fegyvert kör. 
hogy fejbelöje magát, a másik re
meg cs azt hangoztatja, hogy V tlf' 
palota második Budapest. — Talál- 
koztok t i  niőg a - országban sok má
sodik Budapesttel! — szólal meg 
mellettem egy Jorratíásosarcú, csil
logó szemű fia ta l paraszt fiú. Ezt 
nem v ita ttuk, ehhez m m  kell kom- 
ment ár.

* ko-rejtegetú sötétség elter
peszkedett: m í lassan hczassálün- 
góztunk. Megéheztünk. — Vacsora 
u on ú jra  i t t ! ~  mondogatták a 
fiu k  S nbvtatpntlt, a szabadság szent 
ttizével szivében, oszlott szét a ma
roknyi csapat, hiszen tudtuk, nem
sokára vdágosság lesz kicsiny, drága 
karunkban.

S á n d o r  í  á s :  I i»
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Jól működik a Légikid — további 
nagymennyiségű küttöidi gyógyszer és élelmiszer- 

szállítmány érkezett a Ferihegyi repülőtérre
A magysr s^bádságliarcos hősök 

és ä rászoruló lakosság részére 
kedden és szerdán Ismét ntigymeny- 
nyiségö ffi’ógyszer és élelmiszer- 
száHitmány érkezett a ferihegyi re
pülőtérre. A Icgiliiüon a forgalmat 
csaknem fiz magyar repülőgép látja 
el. A külföldi segélyszállítmányo
kat, amely többek között Angliából, 
Svájcból és Ausztriából érkeznek. 
Becsben gyűjtik össze cs a légihíd

Fontos kormánynyilatkozat a magyar és lengyel 
nép követeléseinek helyességéről

Peking (TASZSZ) Az U j-K ina  hír
ügynökség jelentése szerint a Kínai 
Népköztársaság kormánya nyilatko
zatot te tt a Szovjetunió kormányá
nak október 30-i nyilatkozatáról.

A Kínai Népköztársaság kormánya 
többek között úgy véli, hogy az öt 
elv, mégpedig

az állaim szuverénitás és a te rű
ié i i  épség tiszt eletbentartása, a meg 
nem támadás, az egymás beliigyeibe 
való be nem avatkozás, az egyenjo
gúság és a kölcsönös előny, vala- 
tm'nl a békés egymás m elle it elés, 

kell, hogy pz egész világ országai 
között a kölcsönös viszony megte
remtésének és fejlesztésének alapja
legyen.

Minden szocialista ország függet
len és szuverén állam. A szocialista 
országok csak ily  módon érhetik el 
az igazi testvéri barátságot éa a 
szolidaritást, a kölcsönös segély
nyújtás és együttműködés révén. 
Icy érhetik el cé ljuka t: a közös 
gazdasági fellendülést.

M int a Szovjetunió kormányának 
•nyilatkozata rámutat, a szocialista 
országok közti viszonyban hibák is

A Svéd
Kommunista Párt 

szimpátianyilathozata 
a magyar felkelés 

mellett
Stockholm. (DPA) A Svéd Kom

munista P á lt főtitkársága kedden 
nyilatkozatban fejezte k i rokonszen- 
vét a magyar felkelés iránt. A nyi
latkozat hangoztatja : „M i támogat
juk  a dolgozó magyar népnek a 
nemzeti függetlenségért, a demok
ráciáért, a szocializmusért fo lyta tott 
harcát. Reméljük, hogy a magyar 
nép további vérontások nélkül meg
találja azt az utat, amely egyesít 
minden haladó erőt.“

A Svéd Kommunista Párt egyben 
felhívást adott ki a Vörös Kereszt 
és más segélyező szervek támogatá
sára. Ezen Id v ili követelte, hogy a 
béke érdekében mind Keleten, mind 
pedig Nyugaton vonják ki az idegen
ben állomásozó csapatokat. (MTI)

A íEM J IVEM ! W EM !
Nem alkuszunk, nein restaurálunk, 

á ré g it k inőttük , ú ja t akaru nk  m ert g y ő z tü n k ! 
S sabn d  vá la sz tá so k a t a  v ilá g  szem e e lő t t ! 

Nem akaru nk  á tö ltö z te te tt /ílTf-f.
Nem akaru n k  oro sz t lá tn i

rendszeres járatával érkeznek Bud«- 
pesíre. Kedden például 21 megra
kott repiiló’gcp szállt le Perihegyen, 
köztük lengyel, román, belga ís  
Svájci gép Is. Szerdán húsz repülő
vel várnak gyógyszert és élelml- 
szerszalírtmányt Tiz gép a dél
előtti ódákban meg is érkezett, s ra
kományát a Vöröskereszt központ
jába már eljuttatták.

to  ltok. Ezek e hibák "egyes szocia
lista országok közti félreértésekre 
és elidegenedésre vezettek. A félre
értések és elidegenedés m iatt néha 
feszült helyzet is keletkezett.

Az ilyen hiba — mondja a továb
biakban a kinai nyilatkozat, — a 
burzsoS sovinizmus hibái. Az ilyen 
hiba, különösen a négyhatalmi so
vinizmus hibája, szüli Ságképpen ko
molyan megkárosítja a szocialista 
országok szolidaritását és közös 
ügyét.

Állandó nevelő munkát kell végez
nünk az egész nép körében, hogy 
erélyesen küzdjenek a nagyhatalmi 
sovinizmus ellen.

Hagy Insrg távirata a Szoviehinifl Legfelső Tanácsa 
Elnöicségs siFíökének

őexcellenciájának, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége elnökének
Excellenciás Ür! Mos z k v  a
A Magyar Népköztársaság kormánya haladéktalan tárgyalásokat 

kíván kezdeni a szovjet alakulatok kivonulásáról Magyarország egész te
rületéről.

Hivatkozással a Szovjetunió kormányának legutóbbi nyilatkozatára, 
amelyben kijelenti, hogy kész tárgyalásokat folytatni a magyar kor
mánnyal és a varsói szerződés más részvevőivel a szovjet csapatok k i
vonásáról Magyarországról, a magyar kormány Felkéri a szovjet kor
mányt: jelölje ki küldöttségét a tárgyalások mielőbbi megkezdésére és 
egyben kéri, jelölje meg a tárgyalás helyét és Időpontját.

Fogadja Excellenciás Uram őszinte nagyrabecsülésem kifejezését.
Budapest, 1956 október 31. , ,  ,nagy Imre

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke.

S za  ba els á g im re ««nk  
hősi h a lo tta in a k  em lékezete
Halottak napján évről-évre mindenki szeretettel emlékezik meg 

kedves halottairól. A holtak Iránti kegyelet mostam ünnepnapján a 
fájdalmas visszaemlékezés szelíd érzéseihez egy másik érzés is kapcso
lódik a magyar lelkekben, amely dicső nemzeti szabadságharcunk hősi 
halottainak szól. Ez az érzés a lángoló büszkeségé. Büszkék vagyunk 
arra, hogy magyarok vagyunk és közülünk támadlak azok a nagyszerű 
hősök, azok a világtörténelemben példa nélkül álló bátor fiatalok, a 
szabadságunkért életüket áldozott ifjak, nők és férfiak, akik Buda
pesten és vidéken frissen hant o lt sírokban pihenitek és öleiket ma az 
egész szabad világ velünk együtt fo rró  könnyekkel és mély részvéttel 
gyászol.

Nyugodjatok békében, szabadságfdlzdelmilnk hős vértanúi! Ml. akik
nek halálotokkal megszereztétek a régen sóvárgott szabadságot, az 
emberséges élet légkörét nem akarunk méltatlanok lenni emléket ékhez. 
A véreteken szerzett szabad életet bátran, örökre megőrizzük!

A fcülügyminisziúrium forradalmi 
bizottsága az önálló nemzeti függet
len magyar külpolitika kialakítása 
érdekében a  következő lépéseket 
tette, illetve teszi, amelyeknek meg
váló sít ás árn az egész m ag y ar nép 
támogatását kéri:

1. Közöljük a nyilvánossággal, 
hogy október 30-ún délelőtt eljuttat
tuk a. Minisztertanács elnökéhez ja
vaslatunkat, amelyben kidolgoztuk 
Magyarország örök semlegességének 
megvalósításához szükséges intézke
déseket.

Vélcményüidt szerint Magyaror
szág örök semlegességének a nagy
hatalmakkal és a  szomszédos álla
mokkal való elismertetése az egész 
magyar nemzet, sőt Küzcp-Európa 
népeinek alapvető érdeke a jelenben 
és a jövőben egyaránt

2. A' jelenlegi nehéz gazdasági 
helyzetben fontosnak tartjuk, hogy a 
kormány a nagyhatalmakhoz fordul
jon és anyagi támogatást kérjen.

3. A külügyminisztérium forra
dalmi bizottsága követeli, hogy a 
magyar nemmel kincsét, a bnuxilol, 
és főleg az uránt, a nemzet jólétének 
megteremtésére használják fel,

4. A? ENSZ legközelebbi tiléssza-

Nyugal-Berlin felhívása
Budapest megsegítésére

Berlin (DPA) Dr. Otto Suhr, Nyu
gat-Bérűn főpolgármestere bejelen
tette, fel akarja szólítani a nyugati 
fővárosokat, hogy indítsanak akciót 
Budapest megsegítésére

OlBszírszághaii tízperces 
nwnitáiiesziínlelésse! áldozlak a 

magyar felelés áldozatai 
emlékének

Roma (DPA) A Keresztény éő á 
Szociáldemokrata Szakszer vezeték
hez tartozó munkások kedden egész 
Olaszországban tízperces munkabe
szüntetéssel emlékeztek meg a ma
gyar felkelés áldozatairól. (MTI)

Jugoszlávia két vagon 
gyógyszert és egészség- 

ügyi felszerelést küld 
Magyarországnak

BELGRAD (Tanjug). a Jugo
szláv Szövetségi Köztársaság Vég
rehajtó Tanácsa elhatározta, hogy a 
Jugoszláv Vöröskereszt utján 
egyenlőre két vagon gyógyszert és 
egészségügyi felszerelést küld a 
Magyar Vöröskeresztnek.

EzeríJ . ill egy vagon konzérv- 
éíeíniiszcrt és egy vagon cukrot is 
küld a Jugoszláv Szövetségi Vég
rehajtó Tanács a Magyar Vörös
keresztnek,

Több b izon yíték  kell!?
A nemzeti forradalom hatalmas lelkesedésétől ujjong az cgéaz or

szág, Ved idegen, egymást soha sem látott emberek csőkolőztak össze 
02 utcán, amikor megtudták a gyűlölt vezetők leváltását. A nép sza
badságot, függetlenséget, semleges országot akar.

Ezék jutottak eszembe, amikor vasárnap este a rádió közölte, hogy 
Nagy Imre miniszterelnök magához kérette Andropovot, a Szovjetunió 
magyarországi rendkívüli meghatalmazott nagykövetét és felszólította, 
hogy a magyar kormány az újabban Magyarországra érkezett szovjet 
alakulatok haladéktalan, azonnali visszavonását követéli. Felötlik önkén
telenül az emberben a mérhetetlen csodálkozás, egyeseknek még min
dig nem nyílt ki a szemük, még mindig nem látnak tisztán.? Nem volt 
elég az ezerszám meghalt hősök vére, a tízezerszámra megsebesültek 
fájdalomkiáltása ahhoz, hogy belássák : Magyarországon nincs szükség 
semilyen megszálló hatalomra. Még több bizonyítékot akarnak!?

Szolgálhatunk több bizonyítékkal. Helyreállt a rend az egész or
szágban, az egész magyar nép a megszálló hatalom csapatainak kivonását 
követeli. Nem akarunk tovább várni. Azt akarjuk, hogy a m i 
országunkban ne legyen sem orosz, sem más nemzetnek megszálló kato
nasága. Azt akarjuk, hogy az ország semleges legyen, hogy a nép saját 
maga, minden külső és belső erőszak nélkül intézhesse az ügyeit, kössön 
kereskedelmi szerződéseket, határozhassa meg társadalmi rendjét. Eh
hez bizonyíték az a hatalmas nemzeti forradalom, ami az egész országon 
rendben, fegyelmezetten végiglángolt, aminek legelső követelése vérrel, 
vémálkül, sztrájkkal, egyszóval: vonják vissza az oroszokat.

íme a bizonyítékok. Ha ez nem elég, akkor a nép többet is fog mu
tatni. Harcos, töretlen ellenállást továbbra is, ha kell, mi magunk is 
nélkülözni fogunk, de egy szem gabonát, egy deci olajat, egy darab ipari 
cikket sem adunk senkinek, amíg nem rendelkezünk szabadon magunk 
felett, amíg nem rendelkezünk szabadon országunk, népünk sorséval. 
Ehhez jogunk van. És a mi jogunknál nagyobb erő nincs, sem az erő
szak, sem az árulás nem gyűrheti le ezt.

Annyi bizonyítékot adunk, amennyi csak kell.

H A Z A S Z E R E T E T
Sokat hallottunk az elmúlt évek

ben a hazaszeretetről. Brosúrák tö
mege, szemináriumok előadói szaj
kózták a hivatalos álláspontot: iga
zán csak akkor szereted a hazát, ha 
szereted a Szovjetuniót. Legbensőbb 
nemzeti érzésünket, a hazaszerete
te i próbálták elfojtani bennünk az
zal, hogy eltörölték március 15-ét, 
hogy elfelejttették velünk nemzeti 
színeinket, hogy elha llgatatták a 
magyar mezők madárdalát, i t t  csak 
úgy volt szabad énekelni, ahogy a 
brosúrák nyelve megszabta az 
irányvonalat. Ez a hamis irányvonal 
szabályozta, gyúrta sok ember te
hetségét a sablonok felé. S ahogy 
égyre egységesebbé vált a sablon, 
úgy sorvadt a tehetség, de ügy nö
vekedett robbanásig a keserűség is 
szíveinkben.

Nem láttam soha a Szovjetuniót, 
hogyan szerethessem? S ezért nem 
szerethetem a hazámat sem?! M i
lyen aljasságra utasították a ma
gyart!

Igyekeztek, hogy mélyre vésődjék 
agyunkban ez a nemzetellenes gon
dolat és közben látni kellett, mint 
adják el aprópénzért az „internacio
nalizmus“  szellemében földünk kin
cseit, mint árusítják k i bársony

székből a mi vagyonúnkat. Akik lá t
ták mindezt, elvégezték magukban 
a lelki nagytakarítást és szót emel
tek a nemzetárulás ellen.

£s népünkben is megért a felis
merés, mikor október 23-án egy- 
emberként kiá lto tt fel: nem, nem to
vább! A magyar haza ne legyen 
zsarnokoké, legyen a miénk, szeret
hessük azt szabadon, ebben a ha
zában a magyaroknak legyen sza
vuk. Azoknak, akik fenntartják és. 
éltetik ezt a hont, akik nem feled
keztek meg sorsáról a leg válságo
sabb pillanatban sem. Azoknak, akik 
magyarok tudtak maradni, milcor a 
haza függetlenségének kivívásáról 
volt sző. akik a fegyverek elhallga
tásával is fegyelmezetten állnak a 
forradalmi tanácsok mögött és ha 
szükséges, ú jra  fegyverrel készek 
biztosítani a forradalom vívmányait^

A haza féltése lobbantotta lángra 
a magyar szíveket, ez fogta egység
be az egész nemzet erejét és éppen 
azok ellen, akik internacionalizmus
ról papoltak nekünk. Nem akarunk 
ellenségeskedést egyetlen országgal 
sem. Egyet akarunk, azt, hogy ne 
legyünk Idegen gyarmat, mert b k í*  
ezt akarja, az nem lehet magyar!

A külügyminisztérium 
forradalmi bizottságának nyilatkozata

nemzet bizalmát élvezi. Megteld 
intézkedéseket, hogy a már kű 
delegáció na utazzzék el az h 
közgyűlésére, és Horváth Imre, 
lamint Sík Endre delegátusok j 
leg úton vannak vissza Budupi

5. A Forradalmi Bizottság j; 
latot készített, amelyet a korn: 
nnk halad ék talonul továbbít a 
linista, rákosista követek leváltó 
intézkedések történnek tovább- 
m eg n em  fe le lő  követség! beoszt 
visszahívására is. Szükségesnek 
juk, hogy hazánkat olyan n6phe 
hazafiak képviseljék, akik a  ne 
é v ű é r t  a győzelmes forrod 
elolt éa alatt is harcolt nk,
, ?' Kö7 ? ljü k . hogy 0 '
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Végre van bölcsőde Szerencsétlenség a péti úton
A volt városi pártbi

zottság székhelye köz
ismerten a legszebb 
cpidet az egész város
ban. Azt is mindenki 
tudta, hogy a ház nem 
volt kihasználva, a kis 
lé i szú m ii függetlení
te tt személyzet csak 
lézengett a hatalmas 
épületben. Gppen ezért 
osztatlan örömet kel
te tt a Nemzeti Forra

A z  o l i m p i a i  j á t é k o k ele
Rövid idő választ már csak ei 

bennünket attól, hegy az ausztrá
liai Meibourne-ben a világ népeinek 
sportolói hatalmas erőpróbán mér
jék össze erejüket, tudásukat és 
sportszeretetüket.

Mikor e sorok íródnak, akkor ha 
zánkban még mindig a véres és bor
zalmas forradalom tartja  rettegés- 

~ieli bizalomban az embereket. Szép 
fővárosunk, Budapas: nagy részé az 
ostromra emlékeztető romos képet 
mutat. . A házakon nemzetiszínü 
zászlók, egyikre másikra már fel- 
vúz.lvk a Kossuth-címert. Az utcá
kon tömegek vonulnak és mindenki 
szemében egy nagy-nagy kérdés fé
nye tükröződik: Mikor les2 béke, 
npkor tudjuk élvezni kivívott sza
badságunk áldott gyümölcsét?!

A súlyos harcok, a nagy áldoza
to t kívánó vérzivatar közepette sem 
feledkeztünk el azonban arról, hegy 
sportolónk, a szabad nemzet hű 
Lai e'.'nduilak az olimp: ászra, erre 
a nouv nemzetközi tornai a. Az első. 
körülbelül 20 tagból álló csoport 
még a nagy belső átalakulás elölt 
hagyta el az országot. Vitték ma
gukkal a magyar zászlókat és ra j
tuk a gyűlölt, néptől idegen címert. 
Üzenjük nékik, hogy a mi címerünk 
most és nrndörökké már a történe
lem által szentesített dicső Kossuth 
címer. Ezt kell feltúzni azokra a 
lefcogókra is. melyeket az első cso
port magával v itt.

A napokban indult el sportolóink 
és kísérőnk zöme. A MÁV do’gozói- 
nak sztrájkja miatt nem indulhat
tak el vonaton, így gépkocsikéi 
mentek Prágába, hogy onnan foly
ta csők útjukat Melbournebe. ök 

j .  a forredalmi Magyarország te- 
: ü lté rő l indultak el és vitték, v it
ték büszkén a Kossuth-címeres 
rísílókat. A csoporttal az eredeti
leg tervbe vett kísérők helyett nyolc
cal kevesebb utazott el, s az itthon- 
maradt kísérők helyére ugyancsak 
sportolók kerültek.

Kis nép vagyunk, de sportolóink 
az ohmoíai játékokon nagyhatalom
má tették hazánkat. Büszkén el
mondhatjuk tehát, hogy sportnagy- 
hetr/om vagyunk. A berlini, londoni 
6s hels’nki olimpiai versenyeken 
sportolóink minden esetben az elsők 
közé küzdöttek fel magukat, dicső
ségét és tiszteletet érdemelve ki 
ezáltal a magyar „ népnek.

Iksszük és tudjuk, hegy a mel- 
boume-í olimoíón újabb magyar 
pjöze’mck születnek. Biztosak va
gyunk abban, hogy a Kossuth-cí-

Egymillió mórira §3 i$ y
Bonn. (DPA) A  N ém et Szövetségi 

Köztársaság kormánya kedden el
határozta. hogy egymillió márkát 
fidoir.ányoz a magyar lakosság szá
mára.

VARPALOTA! NAPLÓ 
P, Városi Nem zeti F orradalm i Tanács 

lap ja
F e le lő s  s z e rk e sz tő : Gnúl S á n d o r 
Fclelűg k iadó . Kelem en Károly 

Veszprém m egyei Nyom da Vállalat 
Felelős vezető: S teltzer Ferenc

dalmi Tanács határo
zata, amely szerint az 
épületben bölcsödét 
rendeznek be.

Csütörtökön nagyobb 
számú nőküldöttség je 
lent meg az épület
ben, anyák és óvó
nők, akik megtekintet
ték az épületet, fe l
mérték a lehetőségeket 
és nagy örömmel ta
pasztalták, hogy gyö
nyörű bölcsödét lehet

berendezni, ahol a ki
csik egészséges körül
mények. között, gyö
nyörű parkban tölthe
tik idejüket. A Nem
zeti Forradalmi Tanács 
határozata egy régi, fá 
jó  kérdést o ldott meg 
és így biztosítva van 
az eddig eléggé rossz 
körülmények között 
nevelt kisgyermekek 
gondozása.

meres magyar zászló sok-sok eset
ben repül majd fel az olimpiai s ta 
dion győzelmi árbocára. Lélekben 
nínd annyian sportolóinkkal va
gyunk, velük együtt küzdünk a 
győzelemért. Szinte á tjuk az olim 
piai stadion százezres újjonőó tö
megét, halijuk Örömteli ú jjo n g á s u - 
kat, amint majd e kis nép nagy 
fiainak győzelmét üdvözlik. Tudjuk, 
hogy szerte a világon rádiókészülé
kek és televíziós vevők előtt ember
m illiók figyelik majd e szabaddá 
vált hősi nemzet szabad sportolói
nak győzelmes, büszke d adatátját.

MAGYAR OLIMPIAI SPORTOLÓK! 
Testvéreink! Veletek vagyunk! Ve
le! ek dooog 9 millió magyar szíve 
és mellettetek áll az egész szabad 
világ. Ohmp ai győzelmetek legyen 
a szabad magyar nép e’ső békés 
diadala. Hirdesse a földkerekség 
minden igaz lakójának, hogy nem 
pusztu’ t el a magyar, kezébe vette 
rorsa és jövője irányítását, a maga 
boldog, szabaddá vá lt életének irá 
nyítását.

Sok s kert, sok szép győzelmet 
kívánunk sporto’ó'nknak.

Benkeházi László

Tavasz az őszben
Az ezeréves nép  
új hazáért Indul, 
id e jé t m últ pártok  
utolsója  csitu l.

Zeng a Szózat.
A lszent bálván yok  led ő lnek , 
étű K ossu th -c ím or a  nem zet, 
fe lk eln ek  a  m eggyötörtek .

F e l- fe l k ile n c m illió  !
T örjé tek  b e  N éró újját, 
s m in t a  m egárad t fo ly ó  
az erős gátat, 
zúzzátok  sz.ét 
a hazug harsonákat.

F ö lün k nek  nem  kell 
idegen  hang, 
fö ld ün k nek  csizm a, 
idegü n k n ek  ja j , 
de terem tő m uzsika  
leb eg jen  e  tájon, 
m inden m agyar 
Igazat találjon.

Igazat, nagyobb k en y eret  
fü g g etle n  házéban i 
— e z  a jc iszó  és vágy, 
m ajd k eser ű sé g g e l 
te líte tt cse le k e d e t, 
piros v ér  festi a pesti ntcát, 
s a drága, m eleg
SZA BA D SA G U N K A T  szenteli m eg .

H üllő Őszi fa lev e lek , 
takarjátok  seb ein ket.
K önn yes arcú éd esan yák , 
m é ly  a  gyászu n k  
történ elm ü n k  aranyi apja Irt, 
de m egvigasztn l 
hőn várt Jövendőnk  
m u n kálk odásu nk  derű it napjain .

t ö t ii  Ár p á d .

N api
K R Ó N IK A

, A Pctőfi-szúllón egészséges. haza
fias kezdeményezést indítottak bá
nyászaink. Minden bányász anyagi 
tehetségéhez mérten adakozik buda
pesti sebesült honfitársaink megse
gítésére. Ezt a mozgalmat a Nemzeti 
Forradalmi Tanács helyesli és ehhez 
csatlakozik.

Várpalota és környéke termel oil öl 
egyre sűrűbben és nagyobb mennyi
ségben érkeznek a várpalotai terme
lőszövetkezetek helyiségeibe a buda
pesti lakosságot segítő élelmiszer ado
m ányok, Legutóbbi napokban pl. a 
tósick 800 kg burgonyát, 12 láda al
mát adományozlak n budapesti II. 
számú gyermekklinika részére. 
Ugyancsak a tési Termelők adomá
nya 18 mázsa burgonya, 7 láda alma. 
a János kórház sebészeti osztálya ré
szére.

Jenő községből 15 mázsa burgonya, 
1 mázsa bob érkezett Budapest lakó
sága részére. A Forradalmi Nemzeti 
Tanács felkéri a város és környéke 
termelőit, gazdákat, hogy vegyenek 
példát az egyre szélesebbköríi haza
fias adományozók (61 és csatlakoz
zanak minél nagyobb számban vá
rosunk tern:élőinek e hazafias meg
mozdulásához.

Egy Pétről érkezett küldöttség be
jelentette, hogy biztosítja a Nemzeti 
Forradalmi Tanácsot affelől, hogy az 
olajgyórink benzint és gázolajat sem 
az oroszoknak, sem más forradal
munktól idegen elemeknek nem ad
nak. Kérik, hogy a karbantartási 
munkálatokat ne tekintsék sztrájk- 
törésnek.

Egy őrjáratban lévő nemzetőr 
csoportunk értesült arról. hogy 
Csjőszpuszliinál 10—16 főből álló poí- 
gárirnhás fegyveres személyek fosz
togatják a Inkoság élelmiszer kész
letét. A hir vétele után a helyi nem
zetőr csoport n várpalotai katonai 
helyőrséggel karöltve n fegyverese
ket elfogta. A fegyveresek nz állam- 
védelmi hatóság katonái voll alt, kik
nek zsebében az oroszlányi rabok 
pénzéből 13.000 forint készpénz volt 
szétosztva. A helyi forradalmi ka
tonai tanács az clfvgotlakal őrizetbe 
vette.

Új rügyek fakadnak.
Igaz, hogy rovatunk címéül azt 

választói tűk: ú j rügyek fakadnak. 
De talán helytelen vol* ez a meg
állapítás, mert ezek a rügyek nem 
újak, nem napjainkban fogantak, 
hanem régóta, hosszú évekkel ez
előtt is megvoltak már. Megvoltak 
az íróasztalok fiókjaiban, az embe
rek titkos beszélgetéseiben, ahová 
nem láthattak kíváncsiskodó vizsla- 
szemek. Megvoltak azért, mert az 
igazi nagy szenvedéseket az emberi 
eszméket súrbaiipró napokban szü
letnek a legnagyszerűbb és leglán
golóbb írásművek. Ezek láttak most 
napvilágot. és i t t  kell leírni azt is. 
hogy a szabad nép és a szabad sajtó 
jogalmai nem választhatók külön. 
Erre a legfényesebb példákat ma
guk az események produkálták. H i
szen nem hivatta őket senki a 
szerkesztőség szobáiba, önmagoktól 
kerestek• meg bennünket azért, hogy 
közreadják azt, amit a köznek, amit 
minden embernek szánnak. Az írók. 
akik most ú j rügyeket fakasztanak 
a város irodalmában, odábbrúgva a 
maguk elé á llított korlátokat, nagy 
és mély lélegzetet véve beszélnek 
a néphez az igazságról, hirdetve a 
felszabadult gondolatok mindent 
legyőző erejét.

Örö.mmel fogadjuk Őket, mert ök 
a mi új, a mi szabaddá lett életünk 
hajtásai. Azok az írók és köVok, 
akik a legnagyszerűbb múzsától, a 
szabad érzés mindent beragyogó fé 
nyének engedelmeskedve és attól 
meg ihlet ve siettek hozzánk. Hogy 
verseikben elmondják mindazt, amit 
ml valamennyien vallunk és érzünk, 
elindítsák az ú j rügyek fakadásá- 
nap szép korszakát, ami már a nép, 
a mi történelmünk igazságának 
naplóját adja.

A péti munkások egy csoportja, 
akik Ősiben laknak, a legfontosabh 
üzemfenntartási munkára in d u lta k  
el a gyárba. Egy Ismeretlen, katona
ruhába bújt briganti kocsijába Ül
tek fel, amely rendszámtábla nélkül 
közlekedett és állítólag Pétfürdő fe
lé vette útját, A hatalmas sebesség
gel közlekedő gépkocsi a péti ka
nyar előtt fokozta az iramot és a 
soffőr az ülésen végigfeküdt. így 
védte életét. A gépkocsi természete
sen felborult. A szerencsetlenseg- 
nek két súlyos és kilenc könnyeob 
sebesültje lett.

Mi a jelenlegi feladata a MEFESZ-nek?
Az egyetemi MEFESZ szervezet

nek most három fő feladata van, 
amelyért a legnagyobb lelkesedés
sel és odaadással dolgozik.

Az első: amig egy szovjet katona 
is Magyarország területén van, a 
tanítást nem engedjük elkezdeni, 
sem sz egyetemen, sem a középis
kolákban, mert ez az első és leg
fontosabb követelésünkért fo lytatott 
harcnak a feladását jelentené.

A második: rrfnden áron meg kell 
akadályozni — és ezért is szerveztük 
meg a nemzetőrséget, — hogy a Pest
ről vidékre szökött ávós banditák it t  
próbáljanak álruhát és igazolványt 
szerezni, mert Pestről most vidékre 
özönlenek az ávósok. I t t  is a megyé
ben nagyon sok van, és ezektől meg

Az alumínium, az uránérc, 
a szaktanácsadók és egyebek

Gnlcóny, gazdasági leigazol tság, 
kiszipolyozoliság! Ez volt Ma
gyarország löbb mint egy évtize
den át. A haza áruló Rákosi, Gerő 
és Hegedűs szolgai módon clbitan- 
gollák a magyar föld kincseit az 
oroszoknak, s még voltak olyan ar
cátlanok, hogy álszent képpel 
nyersanyagszegénységünkről buzu- 
dozzannk.

igaz. vasércben és néhány ásvá
nyi alapanyagban nem bővelke
dünk. De ez nem is fontos, mert 
hnuxilunk, uránércünk bőven fe
dezte volna vasérckészleteink liiá-

► ♦  ♦  ♦  ♦  »

Köszönet nektek.
K öszönet n ek tek  p esti ifjak , 

kik  tü n tetn i m entetek  

s feltártá tok  a k orm ánynak  

rem én yte len  léte tek .

Am a k orm ány b elétek  lőtt, 

ezt k aptá tok  vá laszú i, 

ily en  gyáva , gaz tettekre, 

csak  e g y  lakáj a ljasu l.

Szovjet tankok dübörögtek  

az országban szerteszét, 

s g y ilk o ltá k  a  m agyar nép et, 

az ifjiiság  harcra kélt.

Széttaposott Ifjú testek , 

a k iontott drága vér, 

vádat em el, óh , te  zsarnok. 

H egedűs, te gaz pribék I

Hordánál: és csőcselék n ek  

m ondtad te a hős m agyart, 

kJ a szo v jet rendszereddel 

éln i tovább nem  akart.

Szabadság kell e kis népnek, 

s le nem  tesszük  fegyverü n k , 

m íg e harcot m eg nem  vívtuk, 
rabok tovább nem  leszünk I

K öszönet n ektek  pegti ifjnk, 
szabadságunk  bajnoki, 
hősi harcunk  szo v jet tankok  
n em  tudják  elfo jtan i ’

SZEKEUES ENDRE,

A szerencsétlenül járt, épségben 
maradt dolgozók m it sem sejtve, az 
előre megfontolt emberölés szándé
káról, a soffört Is kimentették a ko
csi alól, aki a p á n ik o t kihasználva, 
eltűnt. A gépkocsi, mint utóbb kide
rült, a 4. sz. Mélyépítőé volt, onnan 
kölcsönkérték, majd Ismeretlen te t
tesek vették birtokukba. Jó lesz, ha 
a jövőben ismeretlen vezetővel járó 
gépkocsikra nem ülnek fel a dolgo
zók, hiszen tudjuk, hogy forradal
munk nem mindenkinek tetszik és 
jobb  e lőv igyáza tosnak  lenn i.

k e ll t is z t í ta n i az o rszágo t. A m unka  
egyre nehezebb lesz, mert egyre 
többen szöknek ide Pestről.

A harmadik: A hírszolgálat é jje l- 
nappal dolgozik, a megye kéréseit 
igyekszik a MEFESZ tagok útján 
teljesíteni. Tanácsokat ad és embe
reket küld ki széjjel a megyében, 
hogy műiéi hamarabb sikerüljön 
diadalra vinni szent ügyünket. A 
MEFESZ harcol azért, hogy követe
léseink teljesüljenek. A fegyveres 
felkelést már megnyertük. Két úton 
folyik a harc tovább: megtisztítani 
az ávósoktöl az országot, és meg
vívni a szellemi csatát, hogy egysé
ges maradjon a magyar nép. és 
egységesen küzdjön azért, hogy kö
veteléseink teljesüljenek.

nyát. különösen akkor, bo n Púikon 
sí-klikk a sztálini iparosítási politi
ka gondolkodnsnélküli lemásolásá
val nem épílclt volna olyan gyára
kat, amelyekre több a ráfizetés, 
mint a nyereség.

S mi van az alumíniumunkkal? 
Bőven van belőle, de mi édeskeve
sei használtunk fel e drága fém
ből. Egyik jóismerős öm. munkás- 
ember mondta a nyáron: — Miéit 
olyan drágák nálunk az alunünium- 
ból készült tárgyak? — S meg is 
adta rá □ választ. — Elviszi az 
orosz polomáron.

Ezt akarták az uránnal is. Ed
dig már 15 mázsányil cl is szállí
tottak belőle. Magyar kézbe a ma
gyar uránt!

Itt van a szaktanácsadók kér
dése. Az orosz szaktanácsadók olt 
voltak mindenütt nz ország politi
kai, katonai, ifazdasági éleiébeji, 
kezűkben tartva az irányítási. K<m- 
duklorov Igor .'mások szeriül I.« ó* 
szovjet állampolgár például Kés 
Péter néven az ENSZ-ben képvi
selte a szovjetet s nein Magyaror
szágot. Most már köztudom ású, 
hogy a Rajit és más politikai pere
ket Rákosival és Farkassal együtt 
szovjet csekisták készítették elő. 
Mindenütt orosz! Bcnílóan. le’eú- 
zóan uralkodtak egész életünkön. 
Bénítóan, mert szakembereink csak 
azt lehel lék. amit a tanácsadók 
mondtak. De próbáltuk volna nem 
azt lenni..  . Lealázóan. mert nngv- 
tudásű, jólképzeil tudósainknak, 
szakembereinknek ilyen kényszer- 
körülmények között kelleti munká
jukat végezni.

óriási teher volt ez az ország
nak. Pontosan nem tudjuk, de 
egyes emberek, okik ilyen vagy 
olyan formában közeliikben dol
goztak, horribilis összegekről 10— 
15 ezer forintos, vagy ennél több 
fizetésről beszélnek. S mindez ma
gyar pénzből, n magyar munká
sok verejtékéből.

Elég volt ebből! A magyar föld 
természeti kincsei a magyaroké ’ 
csak annak adjuk el, aki a legtöb
bet ad érte. De elég volt a szak
tanácsadókból is. A mi tudósaink
nak, mérnökeinknek pedig, akik 
eddig el voltak zárva a külvilágtól, 
terel kell adni az érvényesülésre, 
szabad ólat külföldre: Nyugatra és 
Keletre egyoránt. Tanuljaunk. sze
rezzenek tapasztalatokat. Es bizo
nyos, hogy a magyar szakemberek 
jobban megállják lielyüket gazda
sági életünk iránvitásában, mint 
bármilyen, rúnkkényszerítelt. bu
sásan megfizetett, idegen tanács* 
adó. ( II, J J
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