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TCagy Imre megbeszélései
a hazafiak küldöttségeivel
Nagy Imre, a Minisztertanács elnöke, hétfőn számos küldött-

séget fogadott és azokkal hosszan tanácskozott. A felkelő csoportok.
megbízottai is felkeresték. A hazafias alakulatok a megbeszélés ered-
ményeként elhatározták, hogy az új karhatalom, a nemzetőrség so-*
raiba lépnek. A nemzeti kormány elnöke beszélgetett a dorogi bá-
nyászok küldötteivel. Követeléseikkel egyetértett és megvalósításuk
érdekében intézkedett, A küldöttség tagjai megígérték hogy azonnal

« _,., eneK, ae Követelésemet siuutm » iut 6 «u O l . .„. *-«..
A Minisztertanács elnökétől megnyugtató választ kaptak és biztosí-
tották őt, hogy a kormányprogram végrehajtását a kerület lakossága
messzemenően támogatja.

VÉGREHAJTANI!
A kormány nyilatkozatát

egyetértéssel fogadta a nagy de-
mokratikus forradalmi mozga-
lomban részvevő és azzal mélyen
együttérzŐ magyar nép. Az egye-
lőre felmérhetetlen véráldozat, a
főváros súlyos anyagi pusztulá-
sa, annyi pótolhatatlan nemzeti
érték elvesztése felett érzett fáj-
dalmunkon áttört az öröm érzé-
se: mindez nem volt hiábavaló,
mégis csak megindulunk a való-
ban demokratikus, valóban füg-
getlen Magyarország útján.

Népünk ( túlontúl megtanulta
az elmúlt évek történetéből, hogy
mindent kritikusan fogadjon,
hogy a legígéretesebb kijelenté-
sek mögött is a meggyőző ténye-
ket keresse. Épp ezért érthető,
hogy a vasárnapi rádiónyilatko-
zat elhangzása után jogos türel-
metlenséggel várta halasztást
nem tűrő követeléseinek valóra-
váltását. A gyors cselekvés forra-
dalmi időkben felbecsülhetetlen
és elengedhetetlen erénye a kor-
mányzatnak, mert a késlekedés
tüstént kétkedést, csalódottsá-
got — , ha nem rosszabb indula-
tokat ébreszt.

A nemzeti közvélemény azt
követeli, hogy

a hazafias felkelő csoportokkal
történt megegyezés alapján mi-
előbb fejezzék be a szovjet csa-
patok kivonását Budapestről; a
magyar—szovjet államközi meg-
beszéléseken kormányunk kösse
rövid határidőhöz eltávozásukat
zsász TwKwíifc icrülBiérSt,

az új karhatalom, az új nem-
zetőrség szervezésének ütemét
gyorsítsák meg; ne tűrjék, hogy
a nép előtt annyira gyűlöletes
államvédelmi hatóság tagjai
különböző uniformisokba bújva
tovább garázdálkodjanak,

a kormány a lakosság által
megválasztott s annak bizalmát
élvező új, demokratikus önkor-
mányzati szerveket erőteljesen
támogassa és állami, hatalmi jo-
gokkal ruházza fel.

Bár a huzavona eddig is mér-
hetetlen károkat okozott hazánk-
nak, mégsem tapasztaljuk a kel-
lő lendületet e nemes célok vég-

rehajtásában. Miért nem valósul j
meg szemmelláthatóbban, napról I
napra, óráról órára ellenőrizne- j
tőén mindaz a szép és jó, amit a
kormány nevében Nagy Imre
meghirdetett?

A kérdésre pontos, teljes vá-
laszt a tényezők beható ismere-
tének hiányában nem tudunk
adni. De úgy hisszük, nem téve-
dünk abban, hogy a kormány-
program végrehajtásának kése-
delmessége elsősorban azon mú-
lik, hogy a sztálinista—rákosista
klikk tagjai még mindig nem áll-
tak el az ország ügyeibe való be-
leszólástól.

Nem hallgathatjuk el azt sem,
hogy bár az új nemzeti kormány
elnökének és számos tagjának
tevékenysége elé bizalomteli vá-
rakozással tekint a magyar nép,
a kormány részleges átalakítása
nem késhet soká. A magyar vas-
utasok követelése távolította el
Eebrits Lajost a miniszteri szék-
ből, de az is érthető, hogy az or-

- - • • tiltakozik például
ár Erik

Megegyezés a szovjet csapatok kivonására Budapest területéről
A Honvédelmi Minisztérium közleménye

A budapesti ellenálló csoportok
vezetőivel való megegyezés alap-
ján az ellenállók megkezdik fegy-

vereik átadását a szovjet egysége-
ket felváltó magyar csapatoknak.
A fegyverek leadása után 24 órán

belül megkezdődik a szovjet egy-
ségek kivonása Budapest területé-

honvédség csapatai hétfőn este a VIMM. kerületben

megkezdték a szovjet csapatok felváltását

A magyar néphadsereg csapatai
hétfőn este a VIII. kerületben meg-
kezdték a szovjet csapatok felváltá-

b i í i f ják jtát és biztosítan
csapatok kivoná

ál

p
fogják a szovjet

át. Amire kivilágo-
k á á

g
sodik, az ellenállók parancsnokságá-
val megbeszélt területet a szovjet
csapatok kiürítik. Kedden reggel 9.
órakor az ellenállók leteszik a fegy- !

ert. A
kivonásának

s és a szovjet csapatok abban, hogy ezt a feladatot sikere-
zavartalansága a fel- sen, Budapest és az egész ország la-

k á á k lé
k i o á s á a g
tátele annak, hogy a nap folyamán k

á k í é é j t
, gy

fővárosunk kiürítését
patok folytathassák és
dásban rögzített te

től f k t

p y
szovjet
megállapo-
int Buda-

.jstrŐl fokozatosan elvonuljanak.
Felhívok minden igaz hazafit, ta-

nogassa a magyar néphadsereget

>sságának megelégedésére hajthas-
i végre.
Budapest 1956. október 29.

Janza Károly altábornagy
honvédelmi miniszter

A honvédelmi és a belügyminiszter paraifcsa
A Magyar Népköztársaság hon- [ A kormánynyilatkozat érteimé-

védelmi és belügyminisztere az | ben megszervezendő honvédségi,
alábbi parancsot adta ki: \ rendőrségi, munkás és ifjúsági

Honvédek! Rendörök! Tisztek és j karhatalmi alakulatok gyors meg
[lakításáratábornokok!

Bajtársak!
Október 28-án este elhangzott a

,, rádióban az új nemzeti kormány
nar Erik igazsagugymmisz- fe s z á m á r a megújhodást ho-
megbizatasa j l len^ tudván, j z / n y i l a t k o z a t a .

„„ ^ honvédség és a rendőrség a
kormány programját teljes nier-

hogy a szörnyű törvénytelensé-
gek korszakában ugyanezt a
posztot foglalta el. A nemzeti
kormányt feltétlenül ki kell egé-
szíteni mind a Rákosi-diktatúra
ellen bátran küzdő,
csülésben álló kom

közmegbe-
unistákkal,

mind a különböző demokratikus
pártok népszerű és tehetséges
I i l ő l

Nem ömlött hiába a hazafiak
vére, győzelmesen fogott fegy-
vert az ifjúság színe-java, nem
pusztult el értelmetlenül annyi
békés családi otthon és középü-
let. A kormányprogram a ma-
gyar nép akaratát fejezi ki, de azt
maradéktalanul és sürgősen vég-
re kell hajtani! Van még jócskán
nézeteltérés közöttünk, vannak
személyek és intézkedések, akik-
kel és amelyekkel nem értünk
egyet, de mindezt már békés
eszközökkel oldhatjuk meg. Most
már néma fegyvereké a szó!

tékben magáénak vallja és minden
erejével az új nemzeti kormány
rendelkezésére áll. Mindent elkö-
vetünk azért, hogy a rend helyre-
álljon, hogy a békés építőmunka
kezdetét vehesse, hogy nemzeti
függetlenségünk és szabadságunk
nepun - uávéré kh ii'igw**ék.

Megparancsoljuk:
1. A magyar néphadsereg és

rendőrség parancsnokai és beosz-
j i i d t k i t t b

felszerelésére
tézkedtünk. A részletes végrehaj-

b l ü l ki
adjuk.

hősöknek!
A néppel f

rövid időn belül ki-

harcokban elesett

független, demokra-
tikus és szocialista Magyar-
országért!

Éljen népünk, honvédségünk és
rendőrségünk egysége!

Parancsunkat hirdessék ki nép-
hadseregünk és rendőrségünk
minden katonája és beosztottja
előtt.

Budapest, 1956. október 28.

Dr. Münnich Ferenc
belügyminiszter,

Janza Károly altábornagy,
a Magyar Népköztársaság honvé-

delmi minisztere.

Joszip Broz-Tito levele
a magyarországi eseményekről

áBelgrád, oU, 29. TANJUG
szip Broz Tito, a Jugoszláv Kom

rmmisták Szövetsége Központi Bi-
tottjai minden tekintetben ma'ra- zottságának első titkára a Központi! jét.
déktalanul hajtsák végre az új Bizottság nevében a következő leve- j E
nemzeti kormány intézkedéseit,

harcot az újjá-
i ltoztassák és

gvédjék népük szocialista jövő--

; hogy ezt a tragiku
ületés időszaká

let intézte az MDP
Kedves elvtár

lnökségéhez:

rendeleteit és utasításait. Tanúsít-
sanak minden körülmények között
tiszteletet népünk iránt és szilárd | hány napja izgalommal
fegyelmezettséget. j lommal kíséri figyelem',

2. A magyar néphadseregben és j szédo.s. Magyar Népköztárst

Ennélfogva a jugoszláv kqzvéle*
meny egyhangúan üdvözli az új áU
lami és pártvezetöséget, valamint a
M Nékötáá kormányátA jugoszláv népek és a Jugoszláv j Magyar Népköztársaság kormanyá-.

Kommunisták Szövetsége m a r n^~ j n a k október 28-án tett nyilatkozatát.
s aggoda- Az új párt- és állami vezetőség poli*
:l a szóm- tikai platformjának lényeges 'elemeit

Ságban mint például a közélet demokratizál
lezajló tragikus összetűzésekről ér-
kező híreket. Mélyen sajnálják, hogya rendőrségnél a mai naptól kezd-

ve a megszólítás ^bajtárs'' legyen. • fl $ ^ u - ^ ^
3. Az uj sapkajelvény bevezete- ; é v i h i b á s é s k á r o s p o l i t i k a j a S Ü I y o i

séig a jelenlegi címer helyett tűz- ; helyzetet teremtett Magyarországon
zenek a sapkájukra nemzeti- } Ez a politika széthúzáshoz vezetett

lása, a munkásönkormányzat és a
demokratikus önkormányzat beveze-

p
színű szalagsávot.

A& új kurhaíai»m9 a nép

A NEMZETŐRSÉG
Uj karhatalom születik ezekben | ra. A nemzetőrség megszervezte a | fogadják a nemzetőrség megala-

órákban Budapesten a nép j telefonügyeletet: szükség esetén | kulását mert soraikban a fórra

Ez a politika széthúzáshoz v
szocialista haladást óhajtó

tése általában, a szocialista országok
viszonyának rendezése az egyenjogú-*
ság és a szuverenitás tisztelnibentar-.

zetett j tása alapján, tárgyalások kezdemé-
dolgozó j nyezése a szovjet csapatok kivi

nép és az állami és pártvezetöség te-
vékenysége között, majd végül fegy-
veres harc tört ki. Ezeknek az esemé- nek reális értékelése,
nyéknek a jelentősége messze túlha- mány említett nyilatko;

sara Magyarországról stb., valamint
i magyarországi események jellege-*

ladja Magyarország határait, mert
közvetlenül a nemzetközi szocialista
fejlődés érdekeit is érinti.

A jugoszláv állami és pártvezető-
é k t é k' b ű t\ ség nem akart és ne

magya

p
ak'ar bea-űat-

az órákban Budapesten — a nép
karhatalma. A i : nemzetőrség. percek alatt a kerület bármely

pontjára hívhatók a nemzetőrök,
rendőrök és nemzetiszín karszala- í Beszélgettünk a kerület sok lako-
Tagjai között vannak honvédek,

gos civilek. A fegyveres nemzet-
őrség osztagai őrzik a mind telje-
sebbé váló rendet, nyugalmat, biz-
tonságot. Budapest VI. kerületé-
nek újonnan alakult nemzeti bi-
zottsága is haladéktalanul meg-
kezdte a kerületi nemzetőr oszta-
gok szervezését. Az első, diákokból
és munkásokból álló osztag vasár-
nap délután vette át a fegyvere-
ket.

Hétfőn delelőtt, amikor a nem-
zeti bizottság második megbeszé-
lésére ült össze, már közölhette a
bizottság elnöke, hogy a kerületi
nemzetörségnek harmincöt polgár
a tagja. De azt is közölték, hogy
már elkezdődött az új karhata-
lom soraiba való tömeges jelent-
kezés. Közölték, hogy

g g | gj g j S ^deTz SSSSTaSl
telefonügyeletet: szükség esetén | kulását, mert soraikban a fórra- j jelentősége miatt, valamint a haladó

sával. Elmondották: bizalommal i

dalomhoz hű honvédeket, rendorö- j "szocialista törekvések és a magya;
ket, ifjakat és munkásokat, a for- | dolgozó nép érdekei iránti szolidari-
radalom katonáit látják viszont | ̂ sból a _ Jugoszláv Kommunisták

A belügyminiszter az ÁVHmegszüntetéséről
Munkatársunk kérdésére Münnich [ mert ilyen

Ferenc belügyminiszter közölte,'
hogy a tegnapi nap folyamán meg-
kezdték a demokratikus rendőrség
megszervezését. A belügyminiszter
ezzel kapcsolatban megszüntetett
minden különleges joggal felruhá-
zott rendőri szervezetet megszün-
tette az államvédelmi hatóságot is,

Gimes Gvörey I Szövetségének Központi Bizottsága a
• magyar néphez fordul, tegyen meg

minden erőfeszítést a további véron-
tás megszűntetése érdekében.

Jugoszlávia dolgozó népei teljét
demokratizá-

lódó közéletünkben nem lesz szük-
ség. A főváros utcáin már semmi-
féle államvédelmi szervhez tartozó
alakulat nincs szolgálatban. Azok,
akik ma az átszervezés alatt álló
államrendörségnél szolgálnak, olyan
emberek, akiket a múlt bűneiért fe-
lelősség nem terhel — jelentette ki
Münnich belügyminiszter.

A pénzügyminiszter rendelete az 1956. évi
október 24—29-i munkanapokra esedékes bérekről

maz, bizonyítékul
h i áll

tartaU
szolgálnak arra-í •

állami és pártvezetőség
politikája és a magyar dolgozó nép
igazi, szocialista, demokratikus tö-f
rekvése összeforr.

Ilyen körülmények között minden
további vérontás káros lenne a ma-
gyar dolgozó nép és a szocializmus
érdekeire nézve. Ez csak a bürokra-
tikus eltorzulás céljainak használna.

Ezért a jugoszláv kommunisták és
Jugoszlávia dolgozó népei annak a
meggyőződésüknek adnak kifejezést,
hogy a magyar munkásosztály, amely
oly magasfokú szocialista öntudatról
tett tanúbizonyságot, a Magyar Dol-

egészében megértik a magyar nép el- gozók Pártja és *az egész ' 'hazafias
keseredését a múlt hibái és bűnei magyar nép véget tud vetni a továb-
miatt. De mindamellett mind a ma- b i testvérharcnak, amelynek beláfr
gyár dolgozó nép, mindpedig a szo-' • - - . . . . . - - - -
cializmus ügyére nézve, valamint a
népek közötti békére nézve általában
rendkívül káros lenne, ha ez a jogos
elkeseredés aláásna a dolgozó nép-
nek a szocializmusba és a szocialista
demokrácia fejlődésébe vetett hitét. _ _ _
A jugoszláv kommunistáknak és j Magyar"Dolgozö\ Pártja elnökségé-
Jugoszlávia valamennyi népének \ ne^ $s a N a g y i m r e elvtárs vezette

hatatlan következményei' lehetnének
nemcsak Magyarországra, hanem a
nemzetícözi munkásmozgalomra néz-

Jugoszlávia népei és
Kommunisták Szövetségé

Jugoszláv
sikert kí-

ván a Kádár János elvtárs vezette

meggyőződése, hog
öntudatos harcosai

a szocializ
Magyarországon

ahogymeg,

kormánynak ezekhez erőfeszíté-
sekhez, abban a meggyőződésbe!
hogy a harcos magyar munkásosztály

leány j fiatalasszony — legtöbb-
jük egyetemista vagy volt egyete-
mista — is jelentkezett nemzetőr-
szolgálatra. A nemzeti bizottság
rövid vita után úgy döntött, hogy
— miután a kerületben van ele-
gendő férfikéz — a lelkesedést
megköszönve, egyelőre nem vesz
fel a nemzetőrségbe nőket. A
nemzeti bizottság megszervezte a
nemzetőr alakulatok ellátását,
gondoskodott élelmezésükről, pi-
henők biztosításáról, teherautók-
ról a nemzetőrosztagok szállításá-

Az 1956. október 24-
ra eső munkanapokra
kifizetését Budapeste

k Oá Tá

-29-i időszak-

p kszerve-
zetek Országos Tanácsa Elnökségé-
nek javaslata alapján a következők-

1. Az állami vállalatok azon dolgo-
zóinak, akik a Budapesten folyó har-
cok miatt munkát végezni, vagy szol-
gálatot teljesíteni munkahelyükön
nem tudtak, az utolsó havi kereset
alapján számított napi átlagkerese-
tet fizessék ki.

2. Az állami vállalatok és egész-
ségügyi intézmények azon dolgozói-
nak, akik a fenti időszak alatt a vál-
lalatnál, intézménynél munkát vé-
geztek, vagy szolgálatot teljesítettek,

munkabéréií-Ljöltött időre járó bér kétszere
. munkái , illetőleg szolg; atban

;ét fi-
ék ki.

3. A hivatalok és intézmények dol-
gozói részére a rendes havi fizetésü-
ket kell folyósítani.

4. A vállalatok a munkástanács.

alapján a munkát ismét felvevő dol-
gozóknak az 1. illetőleg 2. pont sze-
rint fizetendő összegeket a szokásos

engedik i .. . „ ^ B „„.
nem engedik meg azt sem, hogy kü- \ a z Uj politikai platform alapján és
lönbözö reakciós elemek a mai ese- szoros kapcsolatban új politikai ve-
ményeket saját^ szocialista-ellenes J zetöségével, valóra tudja váltani a

agyar nép jogos törekvéseit.
Belgrád, 1956. október 29.

A Jugoszláv Kommunisták Szö-
'etsége Központi Bizottsága

céljaikra használják fel. A Jugoszh
Kommunisták Szövetsége és orszá~
gunk dolgozó népe annál inkább el-
ragadtatással adózik azoknak a ha-
ladó embereknek a szomszédos Ma-

nevében
JOSZIP BROZ TITO

BEBBITS LEMONDOTT
r S k " f o í S S S á í l m u n k a t ! A Népköztársaság Elnöki, Tana- | mondását. Ugyanakkor a Minisz-
tanács, illetőleg az ÜB határozza csa a Minisztertanács előterjeszti- j tertanacs előterjesztésére az Elnö-
meg, hogy a 2. pontban foglaltai-
mely dolgozókat illetnek rn.es..

Kossá István
sere elfogadta Bebrits Lajos köz-
lekedés és postaügyi miniszter le- I választotta,

ki Tanács Csanádi Györgyöt köz-
lekedés és postaügyi miniszterré



FRISS HAM OK FELETT
hajtjuk meg az emlékezés és ke-
gyelet lobogóját — népünk sza-
badságáért, a független, demokra-
tikus Magyarországért vívott küz-
delemben elesett harcosok sírjá-
nál tisztelgünk.

Nevüket sem tudjuk valameny-
nyi hősünknek, akik vérük hulla-
tásával, életükkel áldoztak a ma-
gyar szabadságnak, csak azt tud-
juk, hogy munkások, diákok, ifjú

és tisztalelkű forradalmárok vol-
tak.

Nemzeti gyász búcsúztatja ha-
zánk nagyszerű, bátor forradal-
márait, akiket elpusztított a ke-
gyetlen önkény. Búcsúzunk a hő-
söktől, az új vértanúktól- Meg-
őrizzük emléküket s azon leszünk.
hogy valóra váljék mindaz, amiért
százak és ezrek vére folyt.

A „Szabad Ifjúság"
munkatársai

FELKELŐK KÖZÖTT

Egyetemi szabadságot!
Az ELTE vezetőségének és tanári karának nyilatkozata

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora, dékánja és tanáraik
kezdettől fogva egyetértettek az egyetemi ifjúság követeléseivel, az ifjú-
ság nemzeti, demokratikus forradalmi kezdeményezéseit magukévá tették
és mozgalmiakban minden erejükkel részt vettek. A forradalmat megnyitó
tüntetés és felvonulás előkészítésében segítséget nyújtottak az ifjúságnak.
A tüntetésben az egyetem vezetői és tanárai nagy számban voltak jelen.
Tanári karának hősi halottja 1. Tóth Zoltán, a történettudományi
kar dékánja, aki annalk a küldöttségnek tagja-ként halt meg, amely az
ifjúság követeléseit a forradalom másnapján a KV tudtára adta, s 'köve-
telte a bűnös vezetők leváltását és a szovjet csapatok kivonását. Most a
forradalom győzelmeikor elengedhetetlennek tartjuk, hogy kinyilvánítsuk
azokat a követeléseket, amelyeknek teljesítése szükséges ahhoz, hogy az
egyetem hös ifjúságához méltó legyen és az egyetem tudományos munkája
a nemzetközi tudomány színvonalára emelkedjék. Az egyetem tanárai a for-
radalom első napjától kezdve egyetértettek s egyetértenek azokkal a cél-
kitűzésekkel, amelyeket a független magyar nemzeti 'kormány október 28-i
nyilatkozata is magában foglal, s minden erejükkel azon lesznek, hogy
ezek a célkitűzések következetesen megvalósuljanak. Ennek érdekében az
alábbi határozatot hoztuk:

I. Az egyetem kapui nyíljanak meg | mányozása az egyetemek kizáróla-

Csőcselék? Nem és százszor
nem!! Itt állok szemtől szembe
négy fegyveres felkelővel egy Nap
utcai ház kapualjában. Kétszáz
méterre az Üllői út és Körút sar-
kától. Továbbmenni teljes lehetet-
lenség. Ropognak a gépfegyverek,
puskagolyók pásztázzák az utcát,
időnként mint a fékjét vesztett
őrület, nagy, csattanó zúgássaí ha-
lált visz egy tank ágyúja.

Elég a halálból, honfitársak!
Most esik be egy asszony a ka-

pu alá. A fegyveresek nyúlnak fe-
léje, magukhoz karolják, nem kér-
deznek tőle semmit, csak nézik
könnyben úszó arcát. Az asszony
kezében egy fénykép. A képen
mosolygós, lobogó szőkehajú fia-
talember:

— A fiam . . . egyetlen fiam . . .
Itt fekszik a Kisfaludi utca 11
alatt. Most jövök tőle. Nem él a
fiam. Ott fekszik, csupa vér a
feje.

— Ne sírjon, mama. Ne sírjon
— gyámoltalanul mondja ezeket a
szavakat az egyik micisapkás
fegyveres. Ránézek.- Megvonja a
vállát. „Nem mi tehetünk róla."
Csak most nézem meg jobban. Őt
és a többieket. Nyílt, becsületes
arcok. Rajtuk frissen mosott mg,
az egyiken még nyakkendő
Mintha ünneplőben lennének.

mindazok előtt, akik egyetemi
tanulmányokra megfelelő előkép-
zettséggel rendelkeznek és tanulni
akarnak.

2. Követeljük a tanítás szabadsá-
gát, vagyis hogy minden oktató de-
mokratikus meggyőződésének meg-
felelően szabadon fejthesse ki szó-
ban és írásban tudományos állás-
pontját,

3. Követeljük a teljes tanulás"

gos joga legyen. Meg kell szüntetni
a tudományos minősítő bizottságot,
amelynek működése éles ellentétben j Lengyelor

Szaladó fegyveres az utcán:
— Tankok jönnek a Körúton!
Az, aki előbb az asszonyt vigasz-

talta, előkeresi a gyufát. Most lá-
tom, hogy a kapu alatt literes
üvegekben áll a robbanóanyag. A
rrikettő.

Az egyik az utcán rohanó után
szalad. Egy-két perc telik el, s

; már jön is vissza. Alig tud be-
szélni.

— Robbanógolyót kapott a
srác . . . A íegjobb barátom volt.

A halál, a vér mindig vissza-
tér, minden mondat végén. Szinte
hétköznapi téma. Megszokták, oda
se néznek neki. Még mosolyognak
is hozzá. El vannak szánva min-
denre ezek az emberek.

Negyedóránként, hűszpercen-
ként. mintha egy jól olajozott gé-
pezet működne, emberek jönnek,
s a kapu alá hol cigarettát, hol en-
nivalót, vagy pedig töltényeket

j adnak be. Az pgyik gyógyszert hoz,
j koffeint, brómot. Erre azonban
i egyiküknek sincs szüksége.
I A fehéringes beszél. Egyszerűen,
! a fásultság legcsekélyebb jele nél-

kül közli, hogy semmiképpen nem
teszik le a fegyvert.

! — ö t nap alatt többet értünk
í el, mint előtte évekig.

Rendet akarnak. A fegyvert nem
teszik le. de készek arra, hogy a
nemzetőrség tagjai sorába esküd-
jenek fel.

J ó lenne, ha ez a négy fiatal
nemzetőr lenne. Hiszen hallgassuk
csak, miért fogtak fegyvert.

Autóbuszkalauz, kezében gép-
pisztollyal, ezt mondja:

— Ne az oroszok tegyenek ren-
det. Vonuljanak ki. Bízzák ránk/

Egyetemista, aki épp a puskáját
tisztogatja:

— Küldöttség járt az angol kö-
vetségen, ök se avatkozzanak bele

! a mi dolgunkba.
| Micisapkás fiú, kezében gyufá-
I val, a trikettő mellett gugol:
i — Hogy miért harcolunk? Több
! k;.jáért, nagyobb keresetért, S
j azért, hogy az oroszok menjenek
j haza.
! A szeme az utcán. A Kisfaludi
! utca felé egy asszony szalad. Ke-
j zében egész kenyér. A szíve elé
I tartja. A micisapkás már néki kía-
jbál:
i — A kapu alá! ! ! Hogy mert ki-
; jönni?!
! Nem ismeri az asszonyt, de úgy
í féltv mintha az anyja lenne.
1 Kovács Imre

A Magyar Vöröskereszt jelenti:
Igen jelentős mennyiségű vér-

szállítmány érkezett hazánkba.

tanszabadság érdekében a megszün-
:tt magántanári intézményt visz-

7. A: egyetemek anyagi
LZ elmúlt évek tudó

nes politikája

ellátott-
iány el li

:ágtól, Belgiumtól, Hol-

és fél tonna vért kapott a Magyar
Vöröskereszt. A szállítmány egy-
harmadát Lengyelország külde-
ménye teszi ki.

, c o_ .._ .'etkeztében tartha-
badságot, vagyis, hogy minden egye- i tatlanul rossz volt. Elsorvadtak
temi hallgató a képesítési vizsgarend könyvtáraink, elmaradtak a kor
keretei között szabadon hallgathassa i színvonalától laboratóriumaink. Mes-
azt az előadást, amelyet hallgatni i térségeden visszafejlesztettek egyes
kíván. j tanszakokat, elszakították külföldi

Ennek a feltételeit biztosítani kell, i kapcsolatainkat. Véget kell vetni en-
ti i ^ 1—:: n ÍÍ- ; — i > ^ ^ _ u .íi i_' . ' , * j i - . . d - i * •nek a káros tudomány-politikának.

6. A jelenleg érvényben lévő ösz-
izsgálnitíi*-... id&zert íelül kell •

többek között, párhuzamos tanszékek
felállításával is.

4. Követeljük az egyetemi
nómia
biztosi!
oktatási
egyetemi állások betöltésében
egyetem döntsön. Az egyetemi és!
kari tanácsok teljes önálló jogkörét !
vissza kell állítani, biztosítani kell j

ezekben a testületekben az ifjúság ;
valódi képviseletét. ! kell javítani egyetemi

5. Helyre kell állítani az egyetemi i jelenlegi nyomorúságos
tanárok elmozdíthatatlanságát, és ' és ellátását
áthelyezhetetlenségét. Az igazságta-; H. Bizalmatlanságunkat fejezzük
lanul eltávolított professzorokat ha- j ki a magyar oktatásügy jelenlegi

légei
9. Az egyetem tanárai szabad ifjú-

iági szervezet megalakítását tartják
szükségesnek.

10. Gyökeresen és sürgősen meg
ifjúságunk

. elhelyezését

ladéktalanul vissza kell helyezni ál-
lásukba.

6. A tudományos
zetőjével, Kónya Alberttel és a felsö-
•ktatás ügyével foglalkozó miniszter-

fokozatok ado- helyettessel, Sötér Istvánnal szemben.

Érkeznek ai. adományok
a Rókns-kórházba

Megkérdeztük dr. Szemancsik Je-
nőt, a Rókus kórház igazgatóját, mi
újság a kórházban? Az ígazgatc "
következőket mondotta:

— Már keddtől kezdve az egész-
ségügyi dolgozók nyolcvan s.—izaléfca
állandóan bent van a kórházban. A
harcok a közelben folyttűt, sők volt a
sebesült, nálunk is igen nagy volt a
forgalom. Pontos számot mondani
nem tudok, de több mint 300 sebe-
sültet kezelünk, illetve kezeltünk
október 23 óta. Megjegyzem, hogy a
sebesültek egy részét — a könnyű
sérülteket — már elengedtük.

Kórházunk élelmiszerraktára
színültig töltve. Szinte megszám-
lálhatatlan helyről kaptunk gyors,
azonnali segítséget. Külön szeretném

" " egyéni
közsé-

VÁLASZ A VÁDAKRA
Minek nevezzük? Tévedésnek? Vagy vakságnak?
Az elmúlt héten történt véres események szovjet visszhangjá-

ról van szó. A hivatalos szovjet visszhangról. Amikor az események más-
napján megjelent a félremagyarázó cikk a Pravdában, még hihettük,
hogy talán jószándékú tévedésről, az, információ hibájáról tesznek tanú-
ságot ezek a ferde állítások: jogellenes kaland", „ellenforradalmi zen-
düíés". és így tovább... ^ B

Igen. gondolni lehetett voffla a tájékoztatás nehézségeire, a rend-
kívüli állapotokra — el lehetett volna siklani efelett. S el is siklottunk
volna, h a . . .

Ha azóta, nap nap után nem ismétlődnének meg ezek az állítások.
A moszkvai rádió hírei között még vasárnap este is így olvasták fel a
közleményt: „néhány ellenforradalmi csoport felkelése tört ki Budapes-
ten ..." Szoboljev, a Szovjetunió küldötte a Biztonsági Tanácsban, ugyan-
ilyen hangnemben beszélt. S a külföldi rádiók jelentése szerint más felelős
szovjet vezetők is hasonlóképpen nyilatkoztak.

Sajnálatos, rendkívül káros hang ez. Nem hagyhatjuk válasz nélkül.
Mindenekelőtt Nagy Imrének, a Magyar Népköztársaság Miniszter-

tanácsa elnökének szavait idézzük: .,... ezekben a megmozdulásokban
elemi erővel bontakozott ki egy nagy, egész népünket átfogó és eggyéfor-
rasztö nemzeti demokratikus mozgalom."

Ki vonhatná ma már kétségbe a hősi napok váratlan eseményei után,
hogy e forradalomban, amelyet egész népünk vívott és vív, a nemzet aka-

: ráta jutott kifejezésre: nemzeti függetlenségünk, önállóságunk, független-
ségünk visszavonhatatlan óhaja.

A magyar népet nagy nemzeti forradalmának útjáról semmi sem té-
ritheti el Semmiféle tévedés, semmiféle félremagyarázás — akárhonnan
jön is. A szovjet hírszolgálat vádaskodására mégis választ kellett adnunk.

Annál is inkább, mert mi szivünkön viseljük az igaz magyar—szovjet
barátság ügyét. Ez a barátság azonban a jövőben csak az őszinteség es
egymás megbecsülésének alapján szilárdulhat meg.

adakozásait és a pestmegyei
gek adományait.

Üdvözöljük a felfegyverzett egyetemi ifjúságot, az októberi napok — A mai napon több teherautónyi
hőseit s bennük látjuk a nemzeti demokratikus forradalom célkitűzéseinek, szállítmány érkezett az Osztrák Vö~
nemzeti függetlenségünk egyik legfontosabb biztosítékát I röskereszttöl, nagymennyiségű

Bár a rendkívüli körülmények következtében az egyetem oktatóinak \ PVÓgyszert és élelmiszert kaptunk
csak egy része lehetett jelen a nyilatkozat megfogalmazásánál és aláírása- \ Ausztriából. Ezt a küldeményt^ a
nál, biztosak vagyunk benne, hogy azzal a fővárosi és vidéki egyetemek
minden hazafias és demokratikus érzésű Oktatója egyetért.

Budapest, 1956, október 29.
Az ELTE részéről:

VHághy Miklós rektor, Székely György rektorhelyeites, Mődlínger
Gusztáv. Fucbs Lásaló és Kardos Tibor dékánok, Hermán József és
Varga János dékánhelyettesek, valamint az egyetem jelenlévő taná-
rai és előadói: Kniezsa István, Faludi Béla, Lutter Tibor, Szálai
Sándor, Beér János, Névai László tanszékvezető egyetemi tanárok.
Berényi József, Szamosi Géza, Faragó László, Mérei Ferenc, Ravasz
János, Kosáry Domokos, Telegdi Zsigmond, Herceg Gyula egyetemi
tanárok, docensek és előadók.

A vidéki egyetemek részéről jelen voltak és egyetértésüket fejezték ki
Kovács István és Szamel Lajos tanszékvezető egyetemi tanárok,
iHetve pécsi állam- és jogtudományi kar részéről.

latkozatát dr. Szemancsik Jenő.

A Petőfi Sándor Katonai Akadémia felhívása
Akadémiánk egész személyi álló- j Forradalmi ifjúság! Az elmúlt na-

mánya már október 23-án reggel | pókban fegyverrel a kézben harcol-
kiáltványban tett hitet a forradalmi | tatok a független, demokratikus,
ifjúság jogos és igazságos követeié- szabad magyar hazáért. Segítsétek
..; _._!!_.! 'most a nép hadseregét a rend, a

nyugalom, a béke helyreállításában!
Jelentkezzetek a rend helyreállítá-

séi mellett.
Mi katonák a dolgozó nép szí

amely eskü
sáért harcoló nemzetőrségbe!

A Petőfi Sándor Katonai Akadé-
mia személyi állománya nevében:

a Forradalmi Katonai Tanács

Győriek autókaravánja
a fővárosban

Hétfőn a kora délelőtti órákban
11 teherautóból álló karaván érke-
zett a Budai ORFI Intézethez (volt
Irgálmas Kórházhoz). A karaván
Sarlós doktor vezetésével a győri
dolgozók ajándékait, gyógyszere-

PESTI PILLANATKÉPEK
Kalapáccsal, vésővel, fémfürész- 1 hában vagy civilben, nemzetiszínű

szel darabolják az Akácfa utca és < karszalaggal. A Körúttm borostás- •

Un szobor maradványait. LedSU gyürü vesz körül. A törzsőrmester
i bálvány — ega-egy darabot akar ! mosolyog:
mindenki emlékbe elvinni maga- ! — Legyenek nyugodtak, emoe-
vel az okMbíri hősi napok emlé- , rek, biztosítjuk a közbiztonsagot..,
keként. Apák mutatják majd j Sokan kezet szorítanak vele. az
fiaiknak, nagyapák az unokák- < asszonyok kérdezgetik, "e™
nak: ezt a szobrot akkor törtük ?hes-e. nincs-e szüksége valamire.

A törzsőrmester búcsúzik — sok•zét, amikor a sztálinizmus
lyóit.

bék-
teendő vár rá.

Idős néni szól utána:
:k magukra, 1

a munkások. Villámgyors tanács- !
ket és élelmiszereket hozott a kór- j kozás- a nép várja ai új Kossuth • Megindult a közlekedés helyre-
háznak. Érdekes véletlen folytán címereket, gyorsan hozzá kell kez- Oltása is. Az első ^ ^ f ^
ér. Sarlós fivére is az ORFI kór-! * * . f * ^ * " ^ * S ^ ^ ^ S C a%e-
Mzban dolgozik mint orvos, aki & \ ^ meg- vágjon ne/ci a város- \ h-ek akadályozzák a közlekedést,
többedmagával hétfőn délután há- íiak & szerezze meg az új címer I A Rákóczi úton a daruskocsik már
rom vízibusszal elindult Győrbe, J hivatalos rajzát. Belkovits eHndul
hogy elhozza azokat a gyógyszere- j néhány óra múlva visszatér. A
ket, amelyek nem fértek fel a most j gyártás előkészítése azonnal meg-
érkező teherautókra. Az autókara- [ indul< m o s í nem számít a munka-

idő, sem az éjszaka, sem a nappal,
ván egyébként nem sokáig időzött a hét v é g é r e m á r kibocsátja az
az ORFI kórház előtt, a száUít- \ üzem a textilre nyomott Kossuth lesz ismét a hatoson lógni!
mány nagy részét más kórházak- címert.
nak továbbították.

Hiába no, alaposan

latára esküdtünk fel,
így szól: „Békében és háborúban
egyaránt népünk igaz fiához méltó
módon viselkedem, becsülettel élek
és halok."
köze ette^s híve*?maStutüTkiálSs*****"*****^^ a feketére. Néhány napig szívesen
ványínkhoz és^künkhöz. Akadé-| ZELK ZOLTÁN: " " ' "'"
miánk tisztjei és katonái nem tá-
madtak a dolgozó és forradalmi if-
júság igazságos mozgalmára.

Az, amiért annyi drága magyar
vér omlott, végül gyözedelmeske-

elvégezték a munkát, a Népszín-
ház utca és a Körút sarkán és a
város más pontjain te dolaoznak
a villamosvasút emberei. Az em-
berek — civilek és katonák egy-
aránt — segítenek nekik. De jó is

FELTÁMADÁS
Ugy vonaglanak szavaim, mint

dett. Követeléseink a megvalósulás § Budapest kövein a haldoklók, s oly
útján haladnak. Éber szemekkel ti-sformátlanok, mint a magyar ifjak <-cFt, IWÍÍUWN ívu-iiiuiyi/nt. u«w-g - „ - , t .
S S Í ü k e követelések megvalósít*- 1 és munkások szétroncsolt holtteste, zotok fel bűneimtől és fogadjatok\ reg a Q^Mosolygo arcot. £
sát, ugyanakkor hívjuk a magyar if-jj Be lehet-e most másként szólnom? | magatok közé, mert higgyetek el.

előtt. Ó, magyar ifjúság, s ti város;
l dá

, gy fjg,
peremének meggyalázott drága

nélkülöztük — amikor hazafiak
vére áztatja a főváros utcáit, ki
gondolhat ilyesmire. De amikor
kinyit a Délibáb eszpresszó, a kávé-
kedvelők valósággal megostro-
Tiolják. Van, aki Eripldí isziíc,

i munkásokat parasztokat i Én nem tudofc. Én nem tudok a lelkem már régen a tiétek. Isten'
™ értelmiségieket: legyenek segítse-1 mást, csak rikoltani. Felsikoltani \ áldjon benneteket, ti élők, s Isten
günkre a rend, a béke, a nyugalom|a2 egekre és Uborulrá a világ teg-\ veletek, ti holtak, k"
helyreállításában. %nagyobb hősei, a mai magyar ifjak i leszen a feltámadás!

népe, hozzátok könyörgöm: oldozÁ kávéfőzőből megállás nelkul siste-
f j k í ^ g a goz^Mosolygo arcok e n

?«*»*? többet jel nt

j , |
veletek, ti holtak, kiknek véréböÚ

o1feines italt, nehany cseppje az,
"TMI vmszetero nyugalomnak. i

Soka rendőr az utcakon — |
rendőregyenruhában, katonaru-

Sor áll a Baross téren — kato-
'ászoktunk nák „guiyQSágyúból" meleg 'evest

osztanak a lakosságnak. Itt sem
tülekedik senki — a haza jobb jö-
vőjéért viselt közös megpróbálta-
tás napjai mintha eggyéíorrasz-
tották volna a várost. Az a rend
és fegyelem, amely mindenütt ie[-
lemzi az embereket a sorbanállá-
íifmáí. itt is meamutatkozik.

A vórns eaész képe azt mutatja,
hogy Budapest, az ország szíve,
élni akar. Jobban. - szaba-
dabban, magyarab^n1 r^i-nt "ddig.

Pintér István



TARDOS TIBOR:

Imre bácsi mellett vagyok
Ml A HELYZET BUDAPESTEN

/ mre bácsi mellett. Nagy h
mellett vagyok.

Egy olyan Imre bácsi mellett, afci
lesz.

Szörnyűséges vagy diadalmas, de
semmiképpen nem a föld színére
való utolsó heti kalandját a vérem-
ben éltem át.

Az az ember volt a szememben
— évekig, aki a magyar népet meg
lógja menteni.

Nem mintha a világ legnagyobb
államférj'iának tartanám. Hanem,
mert vérbeli demokratát éreztem
benne.

Beszéltem vele többször és ez az
egy tulajdonság nagy erővel áradt
egyéniségéből.

Kedden este, amikor a parla-
mentnél beszélt, rádöbbentem, hogy
politikai fogolynak nyilvánítja ma-
9át,

Mint szegény Rajk tette, mint
szegény régi többiek tették.

Vélt pártszerűségből. Begyakorolt

áig a hatalmasak intéztek. Irántuk,
szegény lázadók iránti rettegő fél-
tésből.

Megírják majd a történetét en-
nek a hétnek és Imre bácsi válságá-

nak. Keserű tanulságai lesznek.
De Imre bácsi él!
Kiszabadult!
Nem halt mártírhalált, mint sze-

gény Rajk, mint szegény többiek.
A népé.
Egy heti szörnyű birkózás és lelki-

tusa után megtalálta az igazi moz-
dulatot.

Vele vagyok megint, nem fordu-
lok el tőle lelkemben.

Nincs benne semmi rossz, ami az
ördögeiben ott van, a lábak ujjától
a fejek búbjáig.

Lesz Nagy Imre!
Lesz, mert demokrata.
Lesz Imre bácsi.
Lesz, mert magyarnak tudom.
Lesz Imre bácsi.
Lesz, mert mögötte állunk (Ti is?),

hogy legyen.
Tévedni emberi dolog. Ha téved-

tem, levonom belőle a következteté-
seket. Megírom.

De segítem, mert erkölcsös em-
bernek.és szabaduló fogolynak, a mi
emberünknek tartom.

Velünk vagy Imre bácsi? Mondd
meg.

Naponta mondd meg!...
Akkor mi is Veled vagyunk.

FIATALOK!
Válasszátok meg képviselőiteket

a munkástanácsokba!
A forradalom szikrája futótűzként

égeti fel gyárainkban az elmúlt évek
gazdasági bürokráciáját. A gyárak-
ban sorra alakulnak a munkástaná-
csok.

Nem felső utasításra, forradalom-
ban születnek a munkások szívbéli
kívánsága szerint e tanácsok. A bü-
rokrácia felesleges íróasztalok, száz-
féle munkalap, bonyolult elszámolá-
sok hínárjával gúzsba kötötte, lehe-
tetlenné tette a gyáraik normális
munkáját.

Most a munkások saját kezükbe
veszik a gyárak ügyeinek intézését, .'í
soraikból választott munkások dönte-
nek a gyár termelésének, igazgatásá-
nak minden kérdésében, az alkalma-
zottak felvételét, elbocsátását, a gyár
termelési tervét, a műszaki fejlesztés
feladatait, a bérrendszert, a szociális
és kulturális ellátást, a beruházást,
a nyereségrészesedés felhasználását,
& a munkarendet mind a munkásta-
nács szabja meg.

E javaslatokat a gyakorlatnak
még sok mindennel ki kell egészí-
teni, például a munkástanács és az
igazgató jogkörének tisztázásával stb.

Az azonban biztos, hogy a SZOT-
nak a munkástanácsok teendőire vo-
natkozó javaslatai megegyeznek a
munkások kívánságaival; ezt is jel-
zik a viharos gyorsasággal alakuló
munkástanácsok. A munkástanácsok
megalakulása természetesen az első
lépés csupán — egész gazdasági éle-
tünkben mélyreható, gyökeres válto-

zásokkal kell ennek együtt járnia.
Most, hogy a magyar gazdasági élet
éléről eltávolították Gerö Ernőt és
társait végre megindulhat ennek
a nagy változásnak folyamata is:
egész béi- és árrendszerünk átalakí-
tása, a második ötéves terv alapos és
gondos felülvizsgálása, az iparveze-
tés eddigi módszereinek gyökeres át-
formálása. E változások rendkívül
felelősségteljes munkát követelnek
— felemás megoldásokkal nem al-

i kudhatunk meg.
A ,SZOT javaslata szerint ;

! kástanácsok fő feladata mos'
i védeni a gyárakat, biztosítani a ren-
' det, fegyelmet, megindítani a terme-
lést.

E javaslatokhoz hadd tegyük hoz-
zá azt is: a fiatalok, akik becsületes
szándékkal, életüket és vérüket nem
kímélve küzdöttek magyar hazánk
megújulásáért, nemzeti létünkért és
függetlenségünkért, most,, a békés
munka elkövetkező napjaiban forra-
dalmi lendülettel vegyenek részt a
munkástanácsok megválasztásában

': is, legyenek azon, hogy a társaik bi-
i zalmát élvező legjobb munkások so-
j raiba beválasszák a fiatalok képvise-
! lőit is.
| A fiatalok bebizonyították, hogy a
: nagy család, a nemzet ügye — a leg-
sajátabb ügyünk. Síkra tudnak
szállni a kisebb közösség, a gyár
munkásainak ügyelért is.

Fiatalok! Válasszátok meg ifjú-
munkás képviselőiteket a munkásta-
nácsokba1.

a

(Tudósítónktól.)
Munkatársunk felkereste Buda-

pest Főváros Tanácsát, s beszél-
getést folytatott Pongrácz Kálmán
elnökkel és Sásdi Sándor kereske-
delmi osztályvezetővel Budapest
közellátásáról, a közlekedés meg-
indításáról, az újjáépítésről.

Pongrácz Kálmán és Sásdi Sán-
dor elmondották, hogy a közellá-
tás miatt nincs ok aggodalomra.
Egy hónapra való élelmiszertarta-
lékkal rendelkezünk lisztből, ga-
bonából. Zsírból 270 vagon, olajból
50 vagon, élőállat 90 vagon, kész- j
étel és konzerv 150 vagon, baromfi j
21 vagon (külön négy vagon a kór-
házak részére), tojásból 13 millió,
rizsből 200 yagon, burgonyából
ezerhatszáz vagon a készlet.

Kenyérből olyan készlet van,
hogy nem is fogy el. Ez a sütő-
ipari munkások hősiességének kö-
szönhető, akik közül sokan négy
napja egyfolytában dolgoznak.
Most meglepetés készül: kedden
friss zsemlével, kiflivel örvendez-
tetik meg a lakosságot.

Az országból közben különféle
élelmiszer érkezik. Szekszárdról
egyetlen nap alatt kétszer hozott
élelmiszert egy teherautó. Pécsről
telefonon hívták fel vasárnap
Pongrácz Kálmánt és tejet, szenet
ígértek. Budapest köszönettel fo-
gadja a bányászok segítségét s az
ő követeléseikért is kiállnak a bu-
dapesti dolgozók, s kiáll a buda-
pesti tanács is — üzente Pongrácz
Kálmán a pécsi bányászoknak.

Háromszáznál több vagon zöld-
&é£í és gyümölcs vár elszállításra a
környező pályaudvarokról. A hon-
védség szállítási eszközöket bocsát

1 rendelkezésre, felszólítás nélkül
küldik az üzemek is a szállítóesz-
közöket, de nincs elég munkás a
vagonok kirakására. Élelmiszer ki-
rakáshoz és szállításhoz kér segít-
séget az üzemektől a fővárosi ta-
nács.

Mej?tiyitj.ák kapuikat az étter-
mek, cukrászdák is.' A Pilvaxban
és a Mátyás pincében kedden már
főznek. Sásdi Sándor közölte a
továbbiakban, hogy a kis szenes
pincékhez megkezdődött a tüzelő
kiszállítása. A harc megszűnése

' után több nap kell, hogy a villa-
mosforgalom helyreálljon. Szak-
emberek most derítik fel, hol van-
nak aláaknázva a villamossínek, s
ezek eltávolítása után gyors
ütemben helyreállítják a vezeté-
keket és az üzemképes kocsik be-

újjáépítéssel?
.illítasával részlegesen kezdenek
hozzá a villamosforgalom megin-
dításához. A Fogaskerekű vasút
hétfő reggeltől már közlekedik, s
talán kedden megindul a földalatti
is. Az autóbusz kocsipark ép, s
akár azonnal forgalomba állhatna.
A tanács kéri a lakosságot, a lakó-
bizottságokat: segítsenek a forga-
lom megindításában.

Közölte Pongrácz Kálmán, hogy
a szakemberek azonnal hozzákez-
denek az épületkárok felmérésé-
hez és fontossági sorrendben a
lakásokat és a legfontosabb köz-
épületeket hozzák rendbe legelő-
ször. Üvegünk nincs elegendő, de
Csehszlovákiából kapunk, hogy
egyetlen lakás se maradjon ablak
nélkül.

Felhívási a vasnías dolgozókhoz!
A MAV vezérigazgatósága fel-

hívja a vasutas dolgozókat, hogy a
vasúti forgalom megindítása érdeké-
ben haladéktalanul jelentkezzenek
szolgálati helyeiken és vegyék fel a
munkát. Azok a budapesti vasutasok,

akik a közlekedési nehézségek miatt
szolgálati helyeiket megközelíteni
nem tudják, lakóhelyükhöz legköze-
lebb eső szolgálati helyen jelentkez-
zenek munkára.

A MÁV vezérigazgatósága

TETTÜKET, AZONNAL!
— Távirati útinapló, Belgrádtól Budapestig —

AZ UTCA VÉLEMÉNYE
Már hétíö van ... Egy-egy távoli,

ágyúdörej, golyószóró-, géppisztoly- j
sorozat hangjára még összerezze-
nünk, de már csak egy pillanatra,
úgy látszik megszoktuk, hozzáed-
ződtünk ehhez is. Az utcák újra be-
népesültek. Az emberek sietősen
igyekeznek valamerre, legtöbben ke- ,
nyérboltok, élelmiszerüzletek íelé.
Az arcokra fáradtság, gond, aggoda-
lom rajzol komor ráncokat.

A Dohány utca és a Hernád utca
sarkán az egyik élelmiszerüzletnél
sorban állnak az emberek. Egy idő-
sebb munkásasszony áll a sor vé-
gére, s máris újságolja, mit hallott
a Keleti előtt:

— Azt mondják. — kiáltja hango-
san — hogy csa-k azért engedik sza-
badon fiainkat, hogy időt, erőt nyer-
jenek a leszámoláshoz. Úristen, mi
lesz még ebből...

Egyszerre húszan is közbekiabál-
nak:

— Nem igaz, már dk is belátják,
hogy a fiatalok jogos ^követelésekért
harcoltak.

— Addig semmire sem voltak ké-
pesek, amíg meg nem szólaltak a
fegyverek — mondja egy idősebb
munkás — azt hitték, tovább hite-
gethetik a népet, most aztán itt ál-
lunk tömött kórházakkal, szétrom-
bolt házakkal...

A körülötteállók bólogatnak, aztán
egy sovány, borostásarcú fiatalem-
ber ezt mondja csendesen:

— Emlékezzenek, csak vissza az
eseményekre. Antikor megszolaltán,
a fegyverek, azonnal cselekedtek.
Nagy Imréből miniszterelnököt csi-
náltak, de Geröt a helyén hagyták.
Azt hitték, ezzel betömik a szánkat.
De láthatták, a tömeg nem hagyta
annyiban.

— De azt mondják — szól közbe
egy fiatalasszony — sokan arra hasz-
nálták fel a helyzetet, hogy rabolja-
nak, fosztogassanak...

— Ilyenek is akadtak — mondja
egy villamoskalauz. — De maga tt.-
láa azt hiszi, hogy az üzletek foszto-
gatásáért tört ki a fegyveres harc?

Azelőtt talán nem raboltak ki üzle-
teket? Nem ez a lényeg, jóasszony,
higgye el. Amit eddig elértünk, az a
mi győzelmünk, azokat meg, akik
fosztogatnak, bíznák csak ránk, nem
ugrálnának sokáig.

Tovább megyünk. A Rákóczi úton
harckocsi-ágyúkkal szétlőtt emele-
tek, kiégett üzlethelyiségek, üszkos
romok. A Nemzeti Színház előtt cso-
portosan állnak az emberek. Egy ko-
kárdás fiatalember a csoport köze-
pén hangosan magyaráz:

— Minek hozták ide az orosz tan- [
kokat, hogy szétlőjék a várost? Ki \
ellen vonultatták fel őket? Azok el- \
len, akik Gerő lemondását, meg
Kossulh-címert követeltek? Hát el- ,
lensége a magyarnak az, aki Kos- ,
suth címert követel? Erre feleljenek, j
emberek...

A Tanács körút és a Rákóczi út sar- |
ka. Szovjet tankok állnak egymás :mögött, hosszú sorokban. Az embe- j
rek kisebb csoportokban állnak, s :
félve tekintenek a komoran meredő •
ágyúcsövekre. A?, egyik csoport kö- ]
zepén megszólal egy idősebb mun- j
kás |

— Ezek az ágyúcsövek csak fo- i
kozzák a nép haragját — mondta, i
— Ugy érzem, mintha nem is Buda- I
püsícn járnék. Ágyúkkal harcolnak I
a mi hős fiaink meg a lövöldöző '•
suhancok ellen... Szép dolog, ez az- \
tán a szép szovjet—magyar barát-
ság ...

— Mi az, hogy suhancok íllen? —
kérdezi feldúltan egy fiatalember
— miféle suhancokról beszél?

— Azokról fiam — feleli az öreg
—, aJciíc meggondolatlanul ártatlan
embereket, sebesültszállító menző-
ket gyilkolnak halomra. Vagy te ta-
lán azt hiszed fiam, hogy akik szél-
iében, hosszában pufogtatnak, azok
mind hősök, szabadságharcosok? Té-
vedsz, barátom. Van ezek között, aki
azt sem tudja miért lövöldöz, de
olyan is akad, aki öt nap múlva

l minket is felkoncolna, akik rendre,
1 békességre vágyunk.

Igaza van, öreg! — szói közbe
egy középkorú férfi és kiveszi hóna
alól a vekni kenyeret. — Reggel ota
kenyérért futkosok, reggel óta, s
örüiök, hogy lesz mit a család szá-
jába tömni. S ha ez így megy to-
vább, nem tudom... nem tudom mi
lesz belőle.

Hej, emberek itt mar az isten
sem ismeri ki magát — veszi át a
szét ismét az öreg. —• Mindenki
mindenkire lövöldöz s nincs rend-
fenntartó erőnk. Hát hol a kormány,
miért nem alakítanak már rendőrsé-
get vagy tudomisén mit, miért nem
csinálnak rendet?

S öt méterrel arrébb így beszélget
egy másik csoport:

— A felkelők azt mondják — így
beszél egy fiatal diák —, hogy ebben
a kormányban még mindig akad
Rákosit kiszolgáló karrierista.

— Egyetértek magával — mondja
egy szemüveges férfi —, de ezen mai
nem lövöldözéssel kell változtatni. A
Imre nehezén túl vagyunk, amit
akartunk, nagyjából elértük. Sike-
rült sok minden. Félreállították
azokat, akik egyáltalán nem akartak
figyelembe venni bennünket. A mos-
taniakkal lehet már beszélni. Hal-
lotta Nagy Imrét, mit üzent a rá-
dióban? Hogy figyelembe veszi azok-
nak a munkásoknak a véleményét,
akik levelükben, különféle javasla-
tokkal fordultak hozzá...

Az Uránia mozi előtt egy autó-
busz kalauz:

— Az a baj, emberek, hogy a ve-
zetés mindig elkésik, a nép után
kullog, aztán önkritikát gyakorol...

A József körút és az Üllői út sar
kán egy magyar katonatiszt:

— Tankokkal nem lehet rendet
csinálni. Pláne idegen tankokkal.
A nép haragja nem akármilyen
erő! A kormány lásson hozzá az ígé-
retek teljesítéséhez, a rendet pedig
bízza ránk és a munkásokra...

... Hangok az utcáról. Érdemes
felfigyelni rájuk.

P. J.

Most érkeztem haza Belgrádból.
Szeretnék beszámolni útiélményeim-
ről, oly röviden, amint csak lehetsé-
ges : talán segítségünkre lehetnek
valamelyest...

A jugoszláv fővárosban újságírók,
közéleti tényezők, egyszerű emberek
között, nagyon mély rokonszenv,
megértés fogadta a magyar esemé-
nyeket. „A magyaroknál most ugyan-
az kezdődött meg, ami korábban
már lejátszódott a lengyeleknél" —
ilyen módon vélekedett igen sok ju-
goszláv barátunk. Megjegyzéseikből
kitűnt, hogy világosan látják és
együttérzéssel kísérik a budapesti
ifjúság és a budapesti nép megmoz-
dulásainak nemzeti, demokratikus,
forradalmi jellegét. Örömüknek ad-
tak kifejezést, amikor Nagy Imrét
miniszterelnökké jelölték — és aggo-
dalmuknak, amikor például a Nem-
zeti Múzeum égéséről hírt kaptak.
Itt meg kell mondanom azt is, hogy

tétlen volt előttük, ami annak tu-
lajdonítható, hogy értesüléseiket —
legalább szerdán, csütörtökön és pén-
teken délelőtt, amikor a városban
tartózkodtam — kizárólag a buda-
pesti rádió jelentéseiből merítették
— ezek pedig félrevezető, hazug ké-
pet festettek. Egészében azonban
ennek ellenére is helyesen ítélték
meg a történteket s azt hiszem, ba-
ráti megnyilvánulásaikból biztatást

: meríthetünk.
I Pénteken este, szombaton, vasár-
I nap autón tettem meg az utat a
] horgosi' határállomástól Budapestig.
i Ahol csak átutaztunk, mindenütt
; munkás, paraszt, katona és értelmi-
i ségi bizottságokat választott a nép,
! tömeggyűléseken, tüntetéseken. Nem
| tudom, nem vizsgáltam, hogy sze-
gély szerint kik vesznek részt ezek-
ben a bizottságokban. Egy dolog
azonban világosan áll előttem: ezek
a szervek az őket megbízó tömegek
tényleges akaratát fejezik ki és jóvá-
tehetetlen bűn volna minden olyan
kísérlet, amely mellőzésükre törne.
Az állami hatalomnak ezekre a vá-
lasztott önkormányzati testületekre

kell felépülnie. Ezt azért tartom
szükségesnek hangsúlyozni, mert már
útközben találkoztam olyan kézle-
gyintő, sőt gúnyos hangon megtett
megjegyzésekkel, amelyek e tanácsok
tiszavirág-életére utaltak. A népaka-
rattal nem lehet többé játszani!

Arról is meggyőződhettem, hogy a
nemzeti jellegű követelésekben —
amelyek a szovjet csapatok kivoná-
sának igényében Összpontosulnak —
teljes egyöntetűség tapasztalható,
mind a fiatalok, a munkások, a pa-
rasztok, az értelmiségiek, mind azok
között a katonák és rendőrök között,

; akikkel beszélgetést folytattam. Eb-
] bői arra a következtetésre jutottam,
hogy a nemzet egysége máskánt,
mint e követelés teljesítése árán nem
biztosítható s a nép bizalmát más
kormány itt nem élvezheti, csak az,
amely e követelésnek érvényt "tud
szerezni. Nagyon, nagyon szeretnénk,
ha helyesen értené meg ezt a baráti
Szovjetunió is — mi így értelmezzük
a vele kívánt egyenrangú, új aiapo-
kon felépülő barátságot.

Közvetlen közelből szerezhettem
értesüléseket olyan karhatalmi rend-
szabályokról és olyan más cselek-
ményekről is, amelyeket tiszteletre-
méltó és bátor nemzeti megmozdu-
lásokhoz ilyen forradalmas időkben
óhatatlanul hozzásodródó nem kívá-
natos elemek követtek el, s amelyek
megdöbbenést és fájdalmat váltot-
tak ki belőlem. Nem kívánok én
most erről részletesen szólani. Annál
hangosabban szeretnék emiatt aggo-
dalmaimnak kifejezést adni: itt
gyors, nagyon gyors cselekvésre van
szükség, másként a véres, emberte-
len események megszaporodhatnak
körülöttünk. A kormányprogramot
természetesen órák alatt végrehaj-
tani nem lehet — de igenis órák alatt
is sor kerülhet olyan intézkedésekre,
amelyekben a kezdeti lépések testet
öltenek, amelyek a tények meghatá-
rozott sorának az irányát megbízha-
tóan jelzik és bizalmat ébresztenek.
A szavak ideje lejárt, tettekre, tet-
tekre, tettekre van szükség, s most,
azonnal!

Csató István

A tenggel nép segítsége
Varsó lakossága a rádió és sajtó '

útján értesült a Magyar Vöröske- i
reszt felhívásáról, amelyben vért j
kért a budapesti harcok áldozatai- I
nak. A felhívásra sokan keresték '
fel a varsói lapok szerkesztőségét, '
valamint a Véradó Intézetet s fel-1
ajánlották, hogy vért adnak az ál-
dozatoknak. A véradó akciót a diá-
kok kezdeményezték, de sok önkén-
tes véradó van az alkalmazottak és
munkások között is. A varsói Szén-
Geológiai Intézet munkásai és al-
kalmazottai például a „Zycie War-
szawy" szerkesztőségének küldtek

egy levelet, amelyben- megírták
azok névsorát is, akik véradásra je-
lentkeztek. Leveliikben felhívták
egész Lengyelország lakosságát,
nogy segítsék a Magyar Vöröske-
resztet.

Lengyelországból két repülőgép
már megérkezett Budapestre. Mind-
kettő vért és gyógyszereket szállított.
Várható, hogy egy harmadik repülő-
gép is rövidesen megérkezik.
Varsóból, rossz légköri viszonyok
között indultak a gépek, de a legjobb
lengyel pilóták vállalkoztak az útra.

Adomány az újpesti Károlyi-kórháznak
Hétfőn Dunakeszi, Nagyvázsony, I küldött az újpesti Károlyi-körház-

Hatvan egy teherautó élelmiszert nak.

\ történészek csatlakmása a Magyar frtelmiség Forradalmi Biiflltságához
Mi, magyar történészek, szemünk

?'.fitt látjuk megújulni történelmünk
lsgdicsőbb napjait. Meghatott büsz-
keséggel tekintünk ifjúságunkra, fel-
kelt forradalmi népünkre és a hősi
harcok nyomán kibontakozó népi-
nemzeti egységre. E népi-nemzeti
egység ügyét akarjuk a jövőben
szolgálni. Ezzel az eltökéltséggel
csatlakozunk a Magyar Értelmiség
Forradalmi Bizottságához.

Budapest, október 29.
A Magyar Történelmi Társulat, a

Magyar Tudományos Akadémia Tör-
ténettudományi Intézete'

Earta István
Csatári Dániel

Györffy György
Hársíalvi Péter

Az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Történettudományi Kará-
nak tanárai:

Ineze Miklós
Makkal László
Ferényi József



Előreláthatólag ma este elutazik az olimpiai csapat
Melbournebe

•A Magyar Olimpiai Bizottság
elnöksége hétfőn foglalkozott az
olimpiai csapat létszámának, s el-
utazásának kérdésével. A bizott-
ság az OTSB elnökségének javas-
latára — a sportközvélemény, és a
sajtó kívánságának megfelelően —
csökkentette a magyar csapat kí-
sérőinek számát.

A tervezett négy általános ve-
zető közül Sebes Guaztáv, Kelen
Béla, Kutas István, az egyéb kísé-
rők közül Nagy László, Szegő De-
zső, Vincze József, Csorba Pálná
és Boldizsár Józsefné nem utazik
a csapattal. Az olimpiai játékok
ráclió- és hírszolgálatát a tervezett
nyplc fő helyett hatan látják el.

A Magyar Olimpiai Bizottság a

megüresedett helyekre a követke-
ző sportolókat és szakvezetőket je-
lölte:

Siák Ferenc, Gerlach József fia-
tal műugrókat, Papp Bálint mű-
ugró edzőt, Dohai Gyula gyors-
úszót, Gróf Ödön úszóedzőt, Föl-
dessy Ödön távolugrót, Krasznai
Sándor gerelyvetőt, Somogyi Já-
nos gyaloglót, Simek Ferenc atlé-
tikai edzőt és Zimonyi Róbertet.

Az olimpiai csapat tagjai egyéb-
ként egészségesek és a Szabadság-
hegyen várják az indulást. Erre
valószínűleg ma este kerül sor: a
csapat Prágába megy, itt tartóz-
kodik vasárnapig, és ekkor innen
megy tovább külön repülőgépen
Melbournebe.

KÉPEK AZ ELMÚLT HÉTRŐL

ífősöket temettek Misbbn
Az elmúlt napokban Miskolcon a

rendőrkapitányság előtt — a béké-
sen tüntető tömegre — az ÁVH em-
berei sortüzet nyitottak. A halotta-
kat hétfőn temették. A sírnál az
egyetemi ifjúság fogadalmat tett:
megalkuvás nélkül küzd a nép el-
nyomói ellen.

Angol turisták üzenete
Magyarországhoz

Október 27-én száz, Magyarorszá-
gon járt angol turista Londonban
rendezett összejöveteléről meleg üd-
vözletét küldte Magyarország népé-
nek. Biztosak abban, hogy a véron-
tás megszűnésével az új magyar kor-
mány egyesíteni fogja a magyar né-
pet egy békés és boldog jövő meg-
teremtésében. •

Helyzetjelentés
a Közgazdasági Egyetemről
A Közgazdasági Egyetem épüle-

tének kapui zárva vannak, a be-
rendezésben nem esett kár. Az
épületet a déli oldalról érte egy be-
lövés, amely azonban jelentős kárt
nem okozott.

A diákság élete a diákszállók-
ban Összpontosul. Hétfőn délelőtt
jártunk a Veres Pálné utcai diák-
otthonban. Az ott lakó hallgatók
nagyrésze ekkor már a nemzetőr-
ségben tevékenykedett. Főleg a
Nemzeti Bank fiókoknál teljesítet-
tek szolgálatot. Az otthonmarad-
tak várták felfegyverzésüket — a
diákotthonból senki nem hiány-
zott.

Köszönetet kell mondanunk
azoknak, akik a diákotthon élelmi-
szerellátását önkéntesen, áldozat-
teljesen biztosították. Sárpilis la-
kossága teherautón küldött élelmi-
szert a diákoknak, az utca lakói
kenyeret hoztak s az egyik közeli
cukrász boltjának egész pénz- és
élelmiszerkészletét átadta a fiúk-
nak. Köszönjük.

i&w*rudtElawn új s&ülötíei:
az ifjúmunkás ianácsok

Tegnap szerkesztőségünknek, szá-
mos kerület és üzem ifjúsága jelen-
tette: megalakították az ifjúmunká-
sok forradalmi tanácsait. Az ideigle-
nes ifjúmunkás tanácsok felhívással

fordulnak kerületük munkásfiatal*
jaihoz, felszólítva őket, hogy köves*
sék a példát. Az alábbiakban az Áp-
rilis 4. Gépgyár ifjúmunkásainak
felhívását közöljük:

Munkásifjak, értelmiségiek, fiatalok!
Alakítsátok meg a magyar forradalmi mumkásifjúság szervezeteit;
Sok vér folyt hazánkban, népünk igazságos követeléseinek teljesíté-

séért. Sok fiatal áldozta életét a harcban, amelynek kimenetele lehetővé
teszi az üzemi ifjúság igazi érdekeit képviselő szervezetének létrejöttét Az
új ifjúsági szervezet a nagy demokratikus átalakulás szülötte és célja a
munkás és értelmiségi fiatalok jogainak megvédése, élet- és murnkakörül-
ményeinek megjavítása.

Mindennek alapja, hogy üzemeinkben és egés2
induljon az építő munka.

Célkitűzéseink megvalósításához szükségünk var
sági szervezetre. Ezért készüljünk fel az új ifjúsÉ
gyűlésére.

Saját magunkról van szó!
Munkásifik! Értelmiségi fiatalok!
Szervezkedjünk népünk, saját jövőnk érdekében.

Április 4 Gépgyár fiataljai

országunkban meg-

egy forradalmi ifjú- .
;i szervezet ^alakuló

A csepeli ifjúmunkás tanács felhívása
A Csepeli Vas- és Fémművek Ifjú-

munkásainak Ideiglenes Tanácsa fel-
hívást juttatott el szerkesztőségünk-
höz,' amelyben közli, hogy egyetérte-
nek a kormány és a párt programjá-
val, valamint a SZOT határozatával.

Közölték 16 pontból álló követelé-
süket, amelyek közt szerepel,
hogy töröljék el a beosztás
szerinti bérezést; vezetőállásba
csak megfelelő szakmai képzett-
séggel rendelkezőket állítsanak;
hogy a kormány sürgősen intézked-
jék a túlmunkában eltöltött idő azon-

j nali pénzbeni kifizetéséről, és ne*za-
| badnapokban rendezzék azt. Követe-
;lik a 14—16 évesek számára a meg-
i felelő munkakör és bér biztosítását;

a 13 éven aluliakra vonatkozó mun-
katörvények betartását; a lakásépí-
tés meggyorsítását, s azt, hogy min-
den ötödik lakást a fiatal házasok
kapják. Követelik a részletakció új-
bóli bevezetését; a munkásszállók tö-
megszállás rendszerének megszünte-
tését; általános titkos választásokat;
valamint az ország anyagi, gazdasági
és külkereskedelmi helyzetéről a la-
kosság nyílt és őszinte tájékozta-
tását.

Kijelentik: dolgoznak a békés élet
mielőbbi helyreállításán.

A szerkesztőség követeléseiket ere-
deti fogalmazásban eljuttatja az ille-
tékes kormányszerveknek.

Angyalföld rendet, békét akar
Angyalföldi ifjúmunkásokkal

, beszélgetek. Ezek a keményköté-
i sű fiatalok na.pok óta talpon van-

nak. A tanoncotthonok, a Kender
és Juta leányotthonának lakói, a
híres „galerik" ott voltak az egye-
temisták mellett a békés tünte-
tésben és az ÁVH-kirobbantotta
fegyveres harcban. A 35-ös MTH
építőipari tanulói mestereik veze-
tésével vettek részt a rádió körüli
harcokban. Az egyik fiú tüdölö-
vést kapott. Juhász László, a fia-
talok egyik mestere így emléke-
zik vissza: „Hazugság, aljas rága-
lom, amit a rádióban a stúdió kö-
rüli harcokról bemondtak. Nem
igaz, hogy fel akarták venni a
rádiósautó hangszalagjára a diák,
és munkásifjúság követelését, a
16 pontot. Egy ávós tiszt kiállt az
erkélyre és azt mondta, hogy ezek
jobboldali, fasiszta követelések. A
tömeget ez bolygatta fel és az,
hogy lelőtték az Őrnagyunkat!
Lőttek a tömegre és könnygáz-
bombát dobtak közénk.

Hogy fájt, de hogy fájt, amikor
másnap a Bródy Sándor kórházban
azt a hazugságot hallottam a rá-
dióból, hogy mi fasiszta banditák,
ellenforradalmárok voltunk. Nem
igaz! Az orvosegyetemistákkal ve-
rekedtünk együtt. Fosztogatók
lettünk volna? Az egyik csoportot
egy főhadnagy vezette. Volt egy
öreg szaki géppisztollyal, aki „be
volt szíva". Rögtön megfogtam: —
„Papa tegye le a géppisztolyt, vo-
nuljon félre, részegen nem lehet
harcolni." Nem adta oda. Erre
többen közrefogták és úgy vették
el tőle a fegyvert. Amikor már
egy napja nem ettünk, az éjjel-
nappali Közértben pénzért vet-
tünk kekszet. így rabol a ma-
gyar!"

Sok angyalföldi „srác" még ma
is fegyverben áll, védik a gyárat.
Százával jelentkeznek a nemzet-
örségbe. Alakulóban van a XIII.
kerület forradalmi ifjúsági taná-
csa, a fegyveres harcok legjobb
részvevőiből, az üzemi munkásta-
nácsok fiatal tagjaiból. Angyalföld
ifjúmunkásai vérrel szereztek be-
leszólási jogot az ország életébe.

Mi a véleményük most, az új
kormány megalakulása, a tűzszü-
neti felhívás után?

„Az új kormány mögött állunk.
i Végre a mieink vannak a kormány-
| rúdnál, akik meg akarják valósí-

tani a 16 pontot — mondja Nagy
Károly, a forradalmi ifjúsági ta-
nács egyik szervezője. — A XIII.
kerületben mindenki egyetért az-
zal, hogy elég volt a vérontásből,

I legyen vége már a testvérharcnak.
Angyalföld rendet, békét akar."

És hogy milyen rendet, erről
nem hagynak semmi kétséget. Ho-
gyan is mondta Juhász László:
„Meg kell értse -mindenki, hogy
miért harcoltunk. Függetlenségért,
igazi magyar szocializmusért. De
szocializmusért!" Fekete János

CKÍKEKD
Megalakult az országos

nemzeti bizottság
A nemzeti forradalom egyik

vívmányaként megalakult az Or-
szágos Nemzeti Bizottság, amely a

I forradalom helyi választott szervei-
nek, az önkormányzattal bíró nem-
zeti bizottságoknak munkáját hiva-
tott Összefogni. A nemzeti bizottsá-
gok tevékenységére, hatáskörére vo-
natkozólag az Országos Nemzeti Bi-
zottság ideiglenes vezetősége a rá-
dión és sajtón .keresztül tájékozta-
tást nyújt az ország népének.

Az OKISZ vezetősége kéri az
üveges Ktsz dolgozóit, hogy kedden

reggel jelentkezzenek munkahelyü-
kön.

A varsói rádió jelenti: Lengyel-
országban megalakultak az első
munkástanácsok az állami gazda-
ságokban. Előkészületek folynak
újabb munkástanácsok felállítására
is. A varsói rádió hozzáfűzi, hogy a
munkástanácsok mindenekelőtt a
mezőgazdasági termelés fejlesztésé-
nek problémájával foglalkoznak.

Az angol kormány 25 000 font
értékű segélyt juttat a Magyar Vö-
röskeresztnek.

— Megérkeztek a Nemzetközi Vö-
röskereszt első szállítmányai Buda-
pestre. A szállítmányban gyógyszer,
kötszer, élelmiszerek, tejpo:-, konzer-
vek vannak.

A belgrádi rádió jelentése szerint
Tito köztársasági elnök hétfőn dél-
előtt fogadta Micsunovicsot, Jugo-
szlávia moszkvai nagykövetét. A
megbeszélésen jelen volt Kocsa Fo-
povics külügyi államtitkár is.

Münchenből jelenti a DPA: A né-
met vöröskereszt motorizált segély-
szállítmánya hétfőn reggel elhagyta
Münchent Bécs irányába, ahonnan
a szállítmányt továbbítják Magyar-
országra, a harcok sebesültjeinek
megsegítésére. A szállítmányhoz tar-
tozik nyolc teherkocsi pótkocsival,
egy konyhakocsi, egy műhelykocsi,
három mentőkocsi és három kis
autóbusz. Egy orvos, tíz ápolónővér
és harminc egészségügyi alkalmazott
technikus kíséri a szállítmányt.

Házhoz viszik a tejet, kenyeret, így
segítenek most a lakosság ellátásá-
ban, a rend helyreállításában a III?
kerületi fiatalok.

120 tagú ifjúmunkás-Őrség vesz
részt a gyár védelmezésében az Öbu-*
dai Hajógyárban:

A kerületi munkásőrségbe jelent-
keznek az I. kerületi fiatalok, részt
kérve a rend helyreállításából.

Megkezdték munkájukat a pos-
tai kézbesítők.

Megalakult hétfőn a Budapesti
Ideiglenes Nemzeti Bizottság.

A főváros régi címerének visz-
szaállítását kívánja a fővárosi ta-
nács, valamint azt, hogy Buda-
pestnek újra legyen polgármes-
tere.

Ifjúsági tanácsot "alakítanak 3
kispesti fiatalok.

A lengyel írók
kongresszusa előtt

A legutóbbi napokban a Lengyel
írószövetség varsói helyi csoportja
rendkívüli ülést tartott, amelyen az
írók állást foglaltak a pártvezetés új
iránya és Gomulka elvtárs mellett.
A többi között hangoztatták, hogy
Lengyelország független ország most
és ez összhangban áll a szovjet—len-
gyel barátsággal. Kiemelték, hogy
az ország demokratizálódása lehető-
vé teszi az irodalom jóirányú, nagy-
mérvű fejlődését. Nagy érdeklődés
kíséri az egész országban a lengyel
írók kongresszusának előkészületeit
A kongresszus november 6-án kez-
dődik.

SZABAD IFJÚSÁG
A forradalmi magyar ifjúság lapja«
Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
Kiadja az Ifjúsági Lapkiadó Vállalaft

Budapest, XIIS Gál utca 4*


