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+ Xémeih JLaissstó: 

PÁRTOK ÉS EGYSÉG 
A NEMZET ILYEN óriási meg-

•*•*• mozdulása után természetes, 
tésével, mit nyerünk, s vesztünk a 
világban. Ebben a pillanatban hall-

foogy őt magát kel) megkérdeni, hogy j gattam végig a magyar semlegességi 
képzeli el a jövőjét. Ennek a meg- | nyilatkozatot. Ki nem helyesli, hogy 
kérdésnek legmegbízhatóbb módja: j a magyarság semmiféle hatalmi cso-
a választás, a pártprogramoknak a portosulásban reszt ne vegyen" 

A Biztonsági Tanács ismét napirendre tűzte 
a magyarországi helyzet megvitatását 

. 1 köaf/f/ü.l«ís folsBÓlítasa z rendet/ók cl a ti'íasaünetet Egyiptomban 

nemzet elé bocsátása. Első lépés er
re, úgy mondják, csak az 1948-ban 
felbomlott pártok feltámasztása le
het. 
: Én azt hiszem, kül- és belpolitikai 
okból is jobb lett volna, ha néhány 
hetet még várhattunk volna, de ha 
a nemzet élni akar visszaszerzett jo
gával és kikényszerítette, vigyáz
zunk, hogy niinél több jó. és minél 
kevesebb rossz származzék belőle. 
Végzetes tévedés lenne, ha a feltá
masztott pártokkal, nem kívánt kí-
sértetjárásként az akkori pártélet 
szelleme is visszatérne. 

Nem vádolni akarok. Senki sem 
látja tisztábban a mentségeket. 
Olyan módszerekkel álltunk szemben, 
amelyekre a magyarság tapasztala
tainál fogva nem volt félkészülve. 
Akiket ez a módszer jellemükben fel
őrölt, vagy hibás lépésekre kénysze-
rített, inkább szánnivalók, s ameny-
nyiben értékeik vannak, azt szeret
nénk a nemzeti munkának megmen
teni. Amit mondani akarok: hogy 
ezek a feltámadt pártok voltaképpen 
csak új pártok szervező helyei lehet
nek, amelyekben mi régiek, már 
akik politizáltak közöttünk, fokról 
fokra a forradalomcsináló s abban 
megtisztult fiataloknak adjuk át a 
helyet. 

Van azonban ennek a sokpárt-rend
szemek nagyobb veszélye is, mint a 
hajdani pártok tülekedésének, kicsi-
íU/txxfífyKuiKiK íeluíi nullása, a meggyű
lölt rendszerrel együtt széttépheti azt 
a szocializmust is, amelyről fiatalon 
álmodtunk, s amelyhez a letűnt rend
szer bűnei között is ragaszkodtunk. 
Három dolgot kell itt mindenkinek 
meggondolnia: 

1. Hogy Magyarország az elmúlt 
évtizedben elég messze haladt a szo
cializmus útján, voltaképp szocialista 
áíiammá lett. Ezt a helyzetet a régi 
r*nd lerombolásának a vágyában 
számba nem venni olyan óriási bot
lás lenne, amilyen a kommunistáké 
volt, akik a magyar gazdasági élet, 
tóként a mezőgazdaság valóságos ál
lapotát, magasabb fejlettségét szám
ba nem véve, oda rombolták, ahol az 
orosz állt, az októberi forradalom 
előtt, csakhogy a lenini menetrend 
szerint láthassanak a felépítéséhez. 
Intézkedéseinkben a mostani állapo
tokból kell kiindulni, eltökélve, hogy 
ami vívmány, vagy kis változtatással 
vívmánnyá alakítható, azt megtart
suk, s megfelelő irányban tovább
fejlesztjük. 

2. De, ha a heryzet nem is paran
csolná, a magyar nép klasszikus 
művekben testet öltött vágya is azt 
diktálja, hogy a szocializmus elvéhez 
ragaszkodjunk. Nem ismerek olyan 
magyar írót, gondolkozót, aki a szo
cializmusnak ellensége lett volna. A 
vita inkább akörül volt, hogy szocia
lizmusunk a külföldi patronok hű 
másolása legyen-e, vagy az általános 
elveknek, a magyar természethez, 
gazdasági helyzethez idomuló alkal
mazása. A vita most eldőlt, eldöntöt
te a meg nem kérdezett nemzet. De 
a döntés nem a szocializmus, csak 
annak tőlünk idegen formája ellen 
történt. 

3. Végül az sem közömbös, hogy a 
szocializmus vállalásával vagy elve-

Azonban épp ezzel önkéntelen kap
csolatba kerültünk az államoknak 
a^zal az egyre növő, semlegességre 
törekvő tömbjével ameryek között 
véleményem szerint a helyünk is 
van. Lengyelországra, a szabadság 
felé haladó Duna-népekre, a színes 
nemzetek világára gondolok. Ezek a 
népek pedig vagy szocialisták, mint 
Lengyelország és Jugoszlávia, vagy 
ősi eszméik alapján, de a szocializ
mussal rokon rendszerek felé halad
nak, mint India. Ezek a népek két
ségkívül sorra elidegenednének tő
lünk, ha mi csak látszatra is, abba 
esnénk vissza, amit ők polgári de
mokráciának neveznek. De ugyanezt 
kívánja az a tisztelet is, amelyet a 
Szovjetunió népétben viselkedésünk
kel, remélünk, kivívtunk,'sőt úgy hi
szem, a Nyugat jobbjainak a figyel
me is, akik e meghökkentő forrada
lom után mintaadó politikai beren
dezkedést várnak tőlünk. 

~f? PPEN EZÉRT NAGYON FON-
J- J TOSNAK tartanám, hogy a 

kormánykoalíció pártjai, de lehető
leg minden párt: közös nyilatkoza
tot adjon ki, amelyben a szocializ
mus néhány nagy elve mellett, mint 
a gyárak állami kézbentartása, bizo
nyos alacsony (25—10?) holdszám fö
lötti birtokok vissza nem adása, hi
tet tennének. Nagyon szép lenne, ha 
néhány olyan elvben is megegyez
hetnének, amely a szocializmus sa
játos Helyi jellegét is hangsúlyozhat
ná, mint pl. a munkásság részesedé
sének kimondása az ipar és kereske
delmi vállalatok vezetésében és jö
vedelmében, vagy a laza-, önkéntes, 
hegyközségszerű szövetkezetek tá
mogatása. A pártok külön célja, fel
adata, ezen a közösen elismert, nem 
nagyszámú elven túl kezdődne, s az 
általuk képviselt társadalmi csopor
tok külön érdekeiben gyökerezne. 

Én azt hiszen, ezt a „szocialista"' 
deklarációt, minden működő párt el
fogadhatná. Az írók pártja, a volt 
Parasztpárt éppen úgy, mint a 
marxizmus tanait a század és ország 
megváltozott viszonyaival összehan
goló szociáldemokrácia, sőt talán 
a Kommunista Párt örököse a Szo
cialista Munkáspárt is. Nem lehetne 
kifogása ellene a Kisgazda Pártnak 
sem, hiszen nekik nem a „tulajdon 
szentségének" liberális védelme a 
feladata, hanem bizonyos holdszám 
alatti birtokok védelme, amelyeknek 
a fejlődése ezután nem mennyiségi, 
hanem minőségi irányban haladna, mányátói" 
Kis Sándor személye, de Kovács 
Béla nyilatkozata is biztosítéknak 
látszik, hogy a Kisgazda Párt nem 
lesz a kapitalizmust feltámasztani 
akaró emberek menhelye. A Kato
likus Néppárt első nyilatkozatából is 
azt hallom, hogy az utóbbi idők vív
mányait nemcsak felmondani nem 
akarja, de továbbfejleszteni. 

Egy ilyen nyilatkozattal, amely 
úgy érzem a pártok és az ország 
akaratát fejezné ki, pillanatnyi hasz
nán túl históriai jelentőségű politi
kai forma is jönne létre; a néhány 
nagy, közös alapelven álló többpárt
rendszer, amely az egységes eszmei 
alapon álló társadalmi rendszerek 
határozottságát, a parlamentáris 
rendszer rugalmasságával egyesí
tené. 

Pénteken délben New Yorkból 
jelentette az AFP francia hírügy
nökség tudósítója, hogy a Bizton
sági Tanácsot pénteken délutánra 
vagy szombatra ismét összehívják 
a magyarországi helyzet megvita
tására. 

Az ENSZ rendkívüli közgyűlése 
— mint ismeretes — csütörtökön 
este ült össze. A közgyűlés 64 sza

vazattal 5 ellenében (Franciaor- j lítsa meg a fegyveres erők csapat-
szág, Nagy-Britannia, Izrael, j mozdulatait az egyiptomi térség-
Ausztrália, Uj-Zéland) és 6 tartóz
kodással (Belgium, Kanada, Laosz, 
Hollandia, Portugália, Délafrikai 
Unió) határozattá emelte azt az 
amerikai javaslatot, amely felszó
lítja az egyiptomi ellenségeskedé
sekben részes valamennyi félt, 
hogy fogadjon el tűzszünetet és ál-

ben. 
Az amerikai javaslat megszava

zása u tán Olaszország ENSZ-kül-
dötte javasolta, hogy a rendkívüli 
közgyűlés tűzze napirendjére Nagy 
Imrének, Magyarország Miniszter
tanácsa elnökének felhívását az 
ország semlegességének és függet
lenségének biztosítására. 

Kína imperialista agresszívak tekinti 
a szovjet haderő beavatkozását 
a magyarországi forradalomba 

Varsói értesülések szerint kínai illetékes politikai körökben kijelen
tették, hogy Kína imperialista agressziónak tekinti a szovjet haderő be
avatkozását a magyarországi forradalomba. 

Rendkívüli intézkedések Romániában 
A New York Times értesülései 

szerint Romániában rendkívüli in
tézkedéseket léptettek életbe, a la
kosság hangulatára való tekintettel. 
Temesvárt, Aradot és még néhány 
magyarlakta várost tilos területté 
nyilvánították a külföldiek számára. 
Állítólag több helyen, így Kolozsvá
rott, Nagyváradon, Marosvásárhe
lyen, szerdán este tüntetések voltak. 

A kormány kinyilatkoztatta 
3§aggarors&úg semlegességét 

Xagy Imre és a szovjet nagykövet tárgyalásai 
' it&gy mire, a Minisztertanács ei-
j nóke és megbízott külügyminiszter 

november l-én dói (>U magához 
I kérette Andropov urat, a Szovjet-
,' unió magyarországi rendkívüli és 
j meghatalmazott nagykövetét. Közöl

te vele, hogy a Magyar Népköztár
saság kormányához hiteles értesülé
sek érkeztek újabb szovjet katonai 
alakulatoknak Magyarországra való 
bevonulásáról. Követelte ezeknek a 
szovjet katonai alakulatoknak hala
déktalan, azonnali visszavonását. Ki
jelentette a szovjet nagykövetnek, 
hogy a magyar kormány a varsói 
szerződést azonnal felmondja, egy
idejűleg kinyilatkoztatja Magyaror
szág semlegességét, az Egyesült 
Nemzetek Szervezetéhez fordul és az 
ország semlegességének védelmére a 
négy nagyhatalom segítségét kéri. 

A szovjet nagykövet tudomásul 
vette a Minisztertanács elnökének és 
megbízott külügyminiszterének tilta
kozását és közlését, s megígérte, 
hogy haladéktalan választ kér kor-

A Minisztertanács elnöke a buda
pesti szovjet nagykövettel folytatott 
tárgyalásáról szóbeli jegyzékben tá-̂  
jékoztatta a Budapesten akkreditált 
összes diplomáciai képviseletek veze
tőit. Ugyanakkor táviratilag értesí
tette az ENSZ főtitkárát az esemé
nyekről és a magyar kormány elha
tározásáról, és kérte, hogy az Egye
sült Nemzetek Szervezete most meg
nyíló közgyűlésének napirendjére a 
kérdés tárgyalását soron kívül tűzze 
ki. (MTI) 

Nagy Imre 
rádiószózata 

hősi kiizdetem tette iehelúve, hogy 
népünk államközi kapcsolataiban ér
vényesítse 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 szó, 

nosy népünk olyan egységes ebben 
az elhatározásában, mint történel
me során még soha. 

Magyarország dolgozó milliói! Véd
jetek és erősítsétek forradalmi el
szántsággal, önfeláldozó munkával, a 
rend megszilárdításával hazánkat, a 
szabad, független, demokratikus <• 
semleges Magyarországot! (MTI) 

Mimkienty bíboros hercegprímás 
üzenete a magyar néphez 

Csütörtökön este a Szabad Kos
suth Rádióban Míndszenty József, 
Magyarország hercegprímása üzene
tet intézett az ország népéhez. Az 
üzenet így hangzik: 

Hosszú fogság után szólok a ma
gyar haza valamennyi gyermekéhez. 
Senkivel szemben nincs gyűlölet szí
vemben. 

Csodálatra méltó hősiesség szaba
dítja meg most a hazát. A világtör
ténelemben páratlan ez a szabadság
harcunk. Minden dicsőséget megér

demelnek fiataljaink. Hála és imád
ság az áldozatokért, honvédségünk, 
munkásságunk, földműves népünk 
példát mutatott az együttes hazasze
retetre. 

Az ország helyzete rendkívül sú
lyos. Napok óta hiányzik az élet 
folytatásának minden közös feltéte
le. A legsürgősebben meg kell talál
ni a kibontakozást. Most tájékozó
dom, két napon belül a kibontako
zás útjáról személyes szózatot inté
zek a nemzethez. 

Ma délben megérkezett Hegyeshalomról 
az első gyógyszerszállító-vonat 

A miskolci igaigatóság területén megindullak a személyvonatok 
- Holnapra várható az első távolsági vonatok indítása 

S 

Azonnal hívják össze a Béke-Világtanácsot 
— sürgeti az írószövetség 

A Magyar Írók Szövetsége rendkí
vüli taggyűlést hívott össze, ahol 
megválasztották az írószövetség for
radalmi bizottságát. A taggyűlés 
úgy határozott, hogy a forradalmi 
bizottság az írószövetség demokrati
kus úton megválasztott elnökségéből 
áll, amely kiegészül Keresztúri De
zső. Siríka István, Féja Géza, Kodo-
lányi János, Rónai György és Laka
tos István személyével. 

Az értelmiségi forradalmi tanács 
felhívást intézett az Írószövetséghez J ség rendkívüli 
a rendkívüli közgyűlésen, hogy táv- ; Péter elnökölt. 

iratban hívja fel a magyar íróik és 
értelmiség forradalmi tanácsa a 
Béke-Világtanácsot, haladéktalanul 
üljön ossz? Bécsben és foglalkozzék 
a magyarországi eseményekkel. Ki
törő lelkesedéssel fogadta az író
szövetség ezt a javaslatot. Az író
szövetség forradalmi bizottsága ti
zenegy tagú ügyintéző bizottságra 
bízza a közvetlen tennivalókat, majd 
Képes Géza előterjesztésére határo-
ati javaslatot fogadtak el. A szövet

taggyűlésén Veres 

Magyarország népe! 
A magyar nemzeti kormány a ma

gyar nép és a történelem előtti mély 
felelősségérzettől áthatva, a magyar 
nép millióinak osztatlan akaratát ki
fejezve kinyilvánítja a Magyar Nép
köztársaság semlegességét. 

A magyar nép a függetlenség és 
egyenjogúság alapján az ENSZ alap
okmánya szellemének megfelelően 
igaz barátságban kíván élni szom
szédaival, a Szovjetunióval és a világ 
valamennyi népével. Nemzeti forra
dalma vívmányainak megszilárdítá
sát és továbbfejlesztését óhajtja 
anélkül, hogy bármelyik hatalmi 
csoportosuláshoz csatlakoznék. A 
magyar nép évszázados álma való
sul meg ezzel. A forradalmi harc, 
melyet a magyar múlt és a jelen hősei 
vívtak, végre győzelemre vitte a sza
badság, a függetlenség ügyét. Ez a 

Budapest nagyüzemi forradalmi r 
bizottságainak és Maiéter Pál ezre-
des, a honvédelmi miniszter első he
lyettesének felhívására a vasutasok ] 
közül sokan felvették a munkát. Az 
ország legnagyobb teherpályaudva
rán, a Ferencvárosin pénteken dél
előtt már öt géppel végezték a tola
tást. Megkezdődött a kocsik rende
zése s dunaparti, a soroksári és a 
rákosrendezői pályaudvarokon is. 

Pénteken délben 12 órakor befu
tott Kelenföldről a Hegyeshalomról 
indított 11 kocsiból álló első gyógy
szervonat. 

A miskolci igazgatóság területén 
elindultak az első helyi személyvo
natok. 

A vasutasok legfontosabb tenniva
lója most az, hogy szombat reggel 
biztosítsák a munkásvonatok elindí
tását, és ezzel segítsék, hogy a bá
nyák és nagyüzemek munkásai az 
üzemekbe juthassanak. Értesülésünk 

szerint szombatra várható az elsS 
távolsági személyvonatok indulása 
is. 

Az Oktatásügy: Minisztérium felhívása 
Az Oktatásügyi Minisztérium for

radalmi bizottmánya felhívja mind
azokat, akik a Kultuszminisztérium
ban teljesítettek szolgálatot és akiket 
onnan igazságtalanul, politikai maga
tartásuk miatt elbocsátottak, ügyük 
felülvizsgálása céljából írásben 
nyújtsák be kérésüket a miniszté
rium rehabilitációs bizottságához 
(BuUapeat, V. kerület, Szalay utca 
10., I. emelet 5. szám alá). 

Javasoljuk, alakítsanak rehabili
tációs bizottságokat az illetékes me
gyei, városi (kerületi) forradalmi bi
zottságok a hozzájuk tartozott peda
gógusok és külső tanügyigazgatási 
alkalmazottak ügyeinek felülvizsgá
latára. 



„A Nemzeti Parasztpárt ideológiája Petőfi Sándor, Vörösmarty Mihály, 
Ady Endre és Móricz Zsigmond könyveiben található meg" 

A Nemzeti Parasztpárt — Petőfi Párt —• újjáalakító gyűlése 
A Nemzeti Parasztpárt 1956. október 31-én délután két órakor, 

sok ezer részvevő jelenlétében tartotta meg újjáalakító gyűlését 
Budapesten a Vajdahunyail vára előtt. S. Szabó Ferenc, a Mező
gazdasági Múzeum főigazgatója, volt földművelésügyi parasztpárti 
államtitkár nyitotta meg a gyűlést. Megnyitójában megemlékezett 
az egész világ csodálatát kivívó nemzeti fölkelésünkről és a forrad .1-
lom eddigi vívmányairól. A fölkelés halottainak emlékére egyperces 
néma gyászt javasolt. Majd felkérte Veres Pétert, a működését 
1948-ban beszüntetett Nemzcii Parasztpárt elnökét, hoyy szóljon i'z 
egybegyűltekhez. 

Az ideiglenes vezetőség 
főtitkára: Farkas Ferenc 

A parasztság és a magyar 
szellem egysége 

lénelmi hivatásában. Az ideiglenes j 
vezetőség tag.jait olyanoknak minösí- ] 

: tette, akiknek múltja biztosíték arra, ' 
hogy a parasztság ne csalatkozzék ! 
bennük. A párt íölé rendelt, irányító 
testület tagjaiként javasolta megvá
lasztani Féja Gézát. Illyés Gyulát. 
Keresztúri Dezsőt, Kodolányi Jánost. \ 
Németh Lászlót, Reményík Zsigmon. 

\ dot, Sinka Istvánt. Szabó Lőrincet, \ 
, Szabó Pált, Tamási Áront és Veres 

Pétert. Az irányító testület titkára 
! Püski Sándor, hangsúlyozta, hogy ez 

Élelmiszer: 
a falu szabadságharca 

„Mellettetek vagyunk" - üzeni a vidék parasztsága 
Budapest hőseinek 

..Magyarországon kis számú fa- ' A központi városháza előtt hosz-
siszta csoport fegyveres felkeléséről ! szú autókaraván áll, várják az irá-
van csupán szo — mondotta Szo-
boljev szovjet küldött a Biztonsági 
Tanács ülésén, a magyarországi sza
badságharc tárgyalásán. 

Hát jöjjön el Szoboljev úr. s nézze 
meg. mennyire hazug volt állítása, s 
mennyire igaz Nagy Imre miniszter 

nyitást, hová hordják a hozott élel
met. Győrből jöttek, 4 teherautó te
jet. 10 teherautó húst és élőállatot, 
13 teherautó lisztet és krumplit hoz
tak a Győr környéki falvakból. És 
ezeknek a kocsiknak i kísérői is ha
sonló üzeneteket hoznak Nagybajcs-

>' pókban szabadságát, az igazi szabad-

Veres Péter a maga tisztségével 
együtt valamennyi tisztségviselőnek 
lemondását jelentette be. Kijelentet
te, hogy a jövőben kizárólag mint 
író kívánja szolgálni a magyarság és 
a parasztság ügyét. Majd javaslatot 
tett ideiglenes vezetőség megválasz- i amelyek a mi pártunk vezetőitől 
tására. Javaslatára az egybegyűltek j sem álltak távol — ismét be ne kö
sz ideiglenes vezetőség főtitkárául \ vetkezhessenek. 
Farkas Ferenc volt országgyűlési 
képviselőt, tagjaiul Btbó István 
könyvtárost, S. Szabó Ferenc múzeu_ 

Beszédében felszólította a Nemzeti 
Parasztpárt tagságát, a területi szer
vezetek küldötteit, hogy erőteljes 
szervezkedésbe lógjanak. Szervezke
désénél minden parasztpárti vonja le 
a tanulságát annak, hogy a forrada
lommal véget veteti korszak hibái — 

sagot vivia ki. s olyan egységes eb-az iroi front mindenkor szellemi ut- ' 6 . J , • t , , ," -ben a harcban, mint talán meg so

mi főigazgatót, Jócsik Lajos volt 
államtitkárt, Zsigmond Gyula volt 
tervhivatali főtitkárhelyettest, Ktt-
rticz János parasztot, Hódi Sándor 
parasztot, dr. Zsebők Zoltán orvos
tanárt. Szigeti Attila, a Győr-Sopron 
megyei Nemzeti Bizottság elnökét, 
Kanyar József, Kelemen Sándor ta
nárokat, Kondor Imre egyetemi 
könyvtárigazgatót választották meg. 

Farkas Ferenc beszédében hang
súlyozta, hogy a megválasztott veze-
tőséget és a maga főtitkári megbíza
tását ideiglenesnek tekinti, amíg az 
országos tanácskozás küldöttei a 
végleges vezetőséget meg nem vá
lasztják. 

Felhívta a tagság figyelmét a Pa
rasztszövetségre, mint o parasztság 
kulturális és érdekképviseleti testü
letére. Minden parasztpárti tekintse 
szívügyének a most kiépítendő Pa
rasztszövetség ügyét, mert érdekvé
delem nélkül a parasztság jövője re
ménytelenné váll. A Nemzeti Pa
rasztpárt — mondotta — politikai 
síkon harcol a magyarság, a paraszt
ság és a magyar szellem egységes 
megnyilatkozásáért. Beszéde végén 

?nutafássaí fog szolgálni a Nemzeti 
Parasztpárt politikai harcaiban. 

Végezetül így fejezte be: „A pa
rasztpárt ideológiája Petőfi Sándor, ; 
Vörösmarty Mihály, Ady Endre és . 
Móricz Zsigmond könyveiben talál- \ 
ható meg." 

A vidéki küldöttek — volt aki Füz. | 
főről gyalog jött fel — beszámoltak ! 
a vidéki szervezkedések biztató kez- , 
deteiről. Egyöntetűen követelték. 
hogy a párt tartsa távol soraitól j 
azokat, akik az elmúlt évek próbáját 
nem állották ki. 

A nagygyűlésen elhangzott az a ki- I 
vánság is, hogy a párt változtassa 
meg a nevét. Ezzel a kívánsággal 
foglalkozott a párt irányító testülete i 
ós javaslatára az ideiglenes vezetőség javasolta, hogy a párt fölé — az el- , 

nöki tiszt betöltése nélkül — egy | a p a
A

r t ^ e v ^ Peloli Partra változtat 
irányító testületet szervezzenek. Ez- " 
után átadta a szót Illyés Gyulának. 

Illyés Gyula beszéde 
Illyés Gyula beszédében kifejtette, 

hogy bízik a Nemzeti Parasztpárt tor

ta. A Petőfi Párt új lapot indít, Üj 
Magyarország címmel, amelynek fő
szerkesztője Féja Géza, felelős szer
kesztője .Tócsik Lajos. 

A Petőfi Párt megkezdte ország-
szerié a szervezkedést. 

elnök bejelentése, hogy Magyaror- ról, Écsről, s a többi Győr környéki 
szag népe ezekben a történelmi na- < faluból. 

— Nem dolgozunk, míg a szovjet 
csapatok hazánk területén vannak — 
mondja az egyik gépkocsivezető —, 
de a pesti hősök ellátása hazafiúi 
kötelességünk. 

Győr megye és a Viharsarok 
népének küldeményei 

De ők is hősök, kik nem törődve 
; nehézségekkel, tűzveszéllyel, sok

szor életük kockáztatásával is szál
lítják a parasztok küldeményeit a 
sokat szenvedett pestieknek. Hadd 
álljon itt Boross Ferenc győri gép
kocsivezető neve, aki már hatodik 
napja teszi meg pihenés nélkül az 
utat Győr és Pest között, mikor az 
ő kérges kezét megszorítjuk, vala
mennyi bátor gépkocsivezetőnek 
megköszönjük bátor helytállását. 

Az V. kerületi tanácsháza előtt a 
csongrádiak autóiról rakják le a liszt
tel teli zsákokat. 

— Most kovácsolódik igazén egy-
gyé a munkásság és a parasztság az 
értelmiséggel — mondja Horváth 

hasem volt a történelem folyamán. 
Az összelőtt Üllői úton hosszú 

autókaraván halad befelé. Elől nem
zetiszínű zászlókat lenget a csípős 
novemberi szél, a kocsik oldalán ha
talmas betűkkel a felirat: élelmiszer. 
A szolnokiak küldik a pestieknek. 
De nézd meg akármelyik Pest felé 
vezető utat. teherautók hosszú sora 
kanyarog élelemmel. A falvak dol
gozói, az elmúlt tizenegy év alatt oly 
sok megaláztatáson, szenvedésen ke
resztülment parasztok küldik a pes
tieknek, a szabadságért, mindnyá
junk szabadságáért harcoló hősök
nek .az élelmet, hogy ne szenvedje
nek hiányt. A szolidaritás bizonyíté
ka mindez. 

Nem hiszed? Gyere, kérdezzük meg 
eket. 

„Mellettetek vagyunk!" 
A Körtér 

TEFU-kocsi 
felöl két háromtonnás 
kanyarodik a Szabad

ság-hidra. Kaposvárról jönnek. Az • József csongrádi főmolnár. 
egyiken krumpli, a másikon liszt. _ Nem is Rákosiék szemináriumá-

— Honnan hozzák? | ban, hanem a tettekben és a harc-

JVom hagyjuk éh®%>mi MBmileBpestet 
Heves megye parasztsága élelmet küld a fővárosnak 

Szürke esőfellegek borítják Buda
pest egét. Csillognak az utcákon és 
tereken a víztócsák: mintha az ég s 
a vért ivott utcák és terek is a gyász 
könnyeit hullatnák hős szabadság
harcosainkéi'!. A dúló csaták után 
azonban már megpezsdült az élet. 

Teherautók hozzák az élelmet 
az ország minden részéből. A te
hergépkocsikon baromfit, lisz
tet, húst, zöldségféléket szállíta
nak. A Rákóczi téri és a Klauzál 
utcai vásárcsarnokok előtt főleg 
gyöngyösi és hatvani teherautók 

állanak. 
Nagy János hatvani sofőr az első 

ember, akit megkérdezünk. 
— Kap-e Budapest Heves megyé

től élelmet? 

— Ugy tudjuk, hogy Gyöngyös és 
Hatvan vidékén a parasztság ostro
molja a községi tanácsokat, hogy 
élelmet küldhessen Budapestnek. 

— Van-e elegendő tehergépkocsi
juk? 

— Elegendő tehergépkocsink 
nincs — mondja Nagy János —. 
de úgy tudom, hogy a vasutasok 
megindítják a vonatközlekedést 
és akkor a jelenlegi kocsiállo
mánnyal és a megindított vasúti 
kocsikkal annyi élelmet küldünk 
Budapestre, hogy Budapest hős 
népe nem fog többé szükséget 

szenvedni. 
Mi, gépkocsivezetők éjjel és nappal. 
ha kell, napi 20 órai munkával is 

biztosítani akarjuk Budapest élelmi
szerellátását. Parasztságunk lent, a 
falvakban élénken figyeli a politikai 
eseményekel és kész megosztani 
utolsó falatját is a magyar munká
sokkal, parasztokkal és ifjakkal. 

— Tudja-e a magyar parasztság, 
1 hogy elkövetkezik számára a várva-
i várt szabad és boldog élet? 

A gépkocslvézetöK Körül aünak a 
! gyöngyösiek és a hatvaniak s szinte 
I egyszerre felelnek: 

— A Heves megyei parasztság 
tisztában van azzal, hogy ezután a 

' szőlőt és a gyümölcsfát magának ül
teti, s a bort és gyümölcsöt magának, 

• a szabad magyar népnek szüreteli. 
B. I. 

— Törökkoppány és Somogyszil 
parasztjai küldik a pestieknek — 
válaszolja Kálai Pál, de Zsedényi Tt-

j bor, a törökkoppányiak küldötte hoz-
| záteszi: 

— Hat autóval jöttünk, de a többit 
j már leadtuk a XI. kerületben, r: hol-
j nap újabb szállítmányt hozunk. Csak 
i bátran harcoljatok tovább mindnyá

junk szabadságáért, mi m.iüel'etek 
I vagyunk, együtt küzdünk veletek,-

hogy soha többé ne jöhessen vissza 
a Rákosi-brigantik rémuralma, hogy 

: végre minden becsületes embernek. 
• parasztnak, munkásnak, éitelrmségi-
| nek valóban hazája legyen ^z az or

szág. Ezt üzenik a küldeménnj el a I 
Kaposvár környéki parasztok. 

ban válik igazán eggyé a magyar nép 
— bólint rá Múzsa József. 

A leszálló est jótékony homálya 
takarja már el a sok összelőtt ház 
tátongó, vádló sebét, amikor újabb 
hosszú karaván kanyarodik a köz
ponti városháza elé. A Viharsarok 
népe, Békéscsaba és környéke pa
rasztsága küldeményével jön a sok 
teherautó. 

A hősök vére nem hullott hiába, 
belőlük szabadság fakad ebben az 
annyit szenvedett, annyi megpróbál
tatáson keresztülment országban, s 
új, szebb, boldogabb élet felé indul 
el az eggyé forrott magyar nép. 

Péter Géza 

Üzenet a parasztsághoz 
Eudapest utcáit járom. Belőtt, ] számunkra a legdrágább kincs, « 

megrongált házak, bezúzott kiraka- i szabadság. Áldott legyen a hősök 

A Vas megyei parasztság 
maris hozzáfogott az újjáépítéshez 

A nyugodt, higgadt vasi ember is 
a forradalom lázában ég. Ebben a 
megyében 240 községből futnak ősz-1 
sze a jelentések Szombathelyre, a 
megyei Nemzeti Bizottság kezéhez, a 
megalakult pártok megyei vezetői
nek. A megyei könyvtárban székel a 
Nemzeti Parasztpárt (Petőfi Pár'.) 
megyei központja. A Nemzeti Pu-

vetkezeteirík azonnal vegyék birtok
ba a számukra szükséges, általuk 
már eddig is hasznait gépi felszerelé
seket, traktorokat, szerszámokat. 
Miért? A Búzakalász Termelőszövet
kezetet a GyöngyösheiTiiáni Gépállo
más 270.000 forint gépáilomási díj 
követelésével tönkretette. Ilyenfajta 
termelőszövetkezeti ..támogatásból" 

Biztosítjuk 
a további gázszolgáltatást 

A Budapesti Gáz- és Kokszművek 
forradalmi munkástanácsa megálla
pítja, hogy az október 23-a óta tartó 
történelmi napokban az üzem dol
gozói megfeszített munkával gondos
kodtak a főváros lakosságának gáz
ellátásáról. Azon igyekeznek tovább
ra is, hogy a háztartások a követ
kező napokban se 
hiányt. 

tok és ablakok. Kő- és üvegtörmelé
kek, kiégett orosz tankok, szétlőtt 
villamos- és vasúti kocsik, s körülöt
tük az utcákon szinte gátlás nélkül 
folyik a járókelők sokasága. A háza
kon párban kitűzött nemzetiszínű és 
fekete lobogók. Öröm és gyász. Igen. 
Budapest utcáin vér folyt. A nemzet 
színe-java. virága hullott itt a zsar-

emléke. Szabadság van, de a fcit'í-
vott szabadság kötelezettségeket is 
jelent munkásra, parasztra, értelmi
ségre egyaránt. A kivívott szabadsá
got meg is kell tartani, védeni. 

Paraszt testvéreim, hozzátok szó
lok! Bármilyen párthoz tartozzatok 
is — hiszen szabadok vagytok és 
szabadon választhattok, de ez a sza
badság soha ne jelentse számotokra 

nokság gyilkos tüzében. Vér és azt, hogy közülünk bárki, bármilyen 
könny. Mennyi drága fiatal élet fes- < párthoz tartozzon is, hogy pártállá-

rasztpáit szervezését Kálovits István < soha többé nem kérünk! 
megyei elnök irányítja, tőle kértünk j — Van nekünk a gazdasági kérdé-
lájékoztatást a Vas megyei állapo- , seken kívül más gondunk-bajunk is. 
tokról: i Az ország ügye. A gazdasági kérdé-

— Én Búcsú községben lakom, ot t ' s c k e t a z é r t említettem először, hogy 

lette pirosra az Utca kövezetét — 
nem tudjuk. Csak azt tudjuk, hogy 
félelmet nem ismerő, haláltmegvetö 

szenvedjenek I bátorságuk győzött a zsarnok tank-
• jain. s tűzben, vérben megszületett 

Pesti pillanatok 
van 12 hold földem. Az őszi vetést 
mind magam, mind a község paraszt
sága már elvégezte, most az ország 
kenyerének biztosítása után az or
szág békéjének biztosításéi) fárado
zunk. Szavakkal nem lehet kifejezni kedési eszközök 
azt az örömet, amellyel fogadta a pa- \ bennünket. 
Tosztság a begyűjtés megszüntetését. 
Nem árt, ha erről ország-világ előtt 
beszélünk. Vegyük az én példámat. 
A 12 hold után be kellett volna ad
nom 5.40 Ft-os áron egy 130 kilós, 
félig hízott sertést. A begyűjtés el
törlése után nem egy félig hízott ser
tést adok a köz számára, hanem két 
170—130 kilós kövér disznót. A két 
kövér disznóval kereken 140 kiló 
szalonna és zsírtöbbletet tudok mind 
a magam, mind a munkásság, a vá
rosi lakosság javára előállítani. Hogy 
mit jelent ez százezer disznónál, 
amit a parasztság tisztességes áron 
most már meghizlal, nem nehéz ki
találni. 

még jobban számba vegyük mind a 
megyénk, mind az ország közös dol
gát. Azt. hogy a Vas megyei falvak
ból küldenénk mi Budapestre, Szom
bathelyre, a bányákba, a gyárakba 
elegendő élelmet, de ebben a közle-

hiánya akadályoz 

— A vasi parasztság tehát a maga 
xjiáza táján máris hozzáfogott az újjá
építéshez. A megyében alig van 

lyan község, ahol ne vetettek volna 
Jár el. Püspökmolnáriban és máshol, 
z iganélkülieket kisegítették a tüb-
ick. De a parasztság joggal követeli, 
ógy a kormány a gépállomások dol-
St azonnal rendezze. Azt akarjuk, 
ogy a teljesen önkéntes iermelöszö-

l ' j M a g y a r o r s z á g 

— Ami a politikai helyzetet illeti"! 
a Nemzeti Parasztpárt együtt dolgo
zik a többi, megalakult magyar par
tokkal. Mindannyian magunkévá .tet
tük a Vas megyei Nemzeti Bizottság 
felhívását, amelynek értelmében gon
dosan ügyelünk arra, hogy sehol se 
történjék kiszámíthatatlan következ
ményekkel járó provokáció. Ezért 
elleneztük és ellenezzük külön du
nántúli, Győr megyei kormány meg
alakulását. Tisztába vagyunk azzal, 
hogy nem a magyarok, hanem a za
varosban halászok szeretnék Ma
gyarországot Korea sorsára juttatni. 
A testvérharc, a széthúzás elkerülése 
érdekében elutasítottuk tehát az 
ilyenfajta kezdeményezéseket. Arra 
van most szükség, hogy a határain
kat ízzig-vérig magyarok őrizzék, 
hogy a külföldi gyógyszerekkel, élel
miszer-ajándékokkal egyidőben no 
kerüljenek be hazánkba felforgató 

I csoportok vagy alakulatok. Ehhez 
persze az is kell, hogy a kormányban 

( véglegesen befejeződjék a tisztulási 
folyamat. Mi vasiak elmondhatjuk, 

| hogy a mi portánkon már elindul-
• tünk a végleges rendcsinálás útján. 
i Balázs Árpád 

A HOSSZÚ. ZAJJAL TELI ÉJ
SZAKÁK után az első megcsöndese
dett estén fáradtan, de mégis boldo
gan pihent le a megzaklatott főváros 
népe. A Magyar Ifjúság útjáról 
ugyan elhallatszott még messze-
messze az első zajtalan éjszakába az 
ablakokat remegtető tankdübörgés. 
de nem villantak már a torkolattü
zek, nem rettegtetett a gránátok 
robbanása. Eljöii hát a csönd, a mos
tanában olyan sokszor áhított csönd, 
a békesség, a nyugodt élet? Igen' De 
ez most még mindig csak vágyako
zás! Igaz, hogy az élet új értelme, új 
parancsa s a természet rendje ezt 
követeli. És mondjuk meg, hogy va
lójában mindnyájunk számára óhaj
tott követelés ez. 

Es az élet parancsol is. De néha 
olyan egyszerűek, olyan mindenna
piak az élet parancsai. Ma korán 
kezdtem a napot. A hajnal köde 
még nem szállt fel. függönyét nem 
oszlatta el d reggeli szél és egyszer
re, ahogy a Kossuth-hidon magányo
san bandukolok, mi ötlik a szemem
be? A budai oldalon a reggeli né
maságban szinte mozdulatlanul lesi a 
vizén úszó parafadugót négy-öt hor
gász. 

Horgászok halat lesnek? 
A Széchenyi rakpartról még töl

tött géppuskák komor csövei néznek 
éppen a felgyűrt gallérral álldogáló 
horgászokra, de ők erről nem is vesz
nek tudomást, hiszen lesil^ a vizet, 
várják a halat, s néha. nagyritkán 
— átszól egyik a másikhoz: Laci! 

' ereszd lejjebb a horgot, a hal most 
<it,élyen jár. 

BENT A VAROSBAN más az élet 
'• rendje. Néhol egymást rémisztgetik 

az emberek, néhol az elmúlt napok 
eseményein borzadoznak. Hősök per
sze minden sarkon teremnek, most 
már övéké az érdem, akik hanggal 
bírják. S közben, szinte észrevét
lenül, összehúzott nyakkal, púposíiott 
háttal elsurran közöltük egy-egy 14 

j éves, táskás kisfiú, mosolyog a szó-
j nokolcon, arcárt végigfut a tiszta hő
sök halvány pírja, belülről 
ial benne egy kedvesen lenéző hang: 
o, hiszen mind azok beszélnek, akik 
ott sem voltak! 

Aztán délelőtt lesz. És Balog néni 
sorakozás nélkül pakolja meg a ko
sarát. Nézi, nézi, de hiába, még min
dig annyi, meg annyi minden ma
radt, hogy kétszeri fordulással sem 
tudná hazavinni. Többet persze fe
lesleges is lenne vásárolni, mert 
azért még van otthon is ebből, abból 

j valamennyi. Hazafelé aztán halhalat-
' lan szóval dünnyögi csak magának, 

hogy ki is gondolná ezt, hogy ennyi 
minden maradjon és legyen ilyen 
nagy felfordulás után. 

Nem folytatom tovább, hiszen ilyen 
! apróságokkal telis-tele lesz csak egy 
| kis séta után is az ember feje, de 

hadd helyezzem mintegy pontot téve 
[ e néhány sor végére, azt hiszem, sok-
I sok embernek kívánságát: csak ne 
| lőjenek már tovább, s legyen nyu-
1 godalmas jó éjszakánk. 
I Fábián Gyula 

i sa miatt egymást megbántsuk. Ez az, 
amit nem szabad. Politikai síkon le
hetünk különböző véleményen, de 
mezőgazdasági síkon, a termelés te
rén, a parasztszövetség keretében 

. teremtsük meg a magunk, a pa-
; rasztság egységét, egységes érdekvé
delmét. Ezt követeli tőlünk dicső 
szabadsághőseink kiontott vére, em» 

; léke. és azt, hogy most már megfe
szített munkával, ami erőnkből csak 
telik, járuljunk hozzá az immár sza
bad és független országunk újjáépí
téséhez. Legyen itt végre öröm, jó-

j lét és boldogság. Most, amikor az 
i Isten legszebb ajándéka, a szabad-
| ság napja ragyog felettünk, szabad 
hazában mutassuk meg, hogy áldo
zatos munkával milyen eredménye
ket tudunk és lehet a termelés terén 
elérni. Fejlesszük, emeljük minél 

megszó- i magasabb szintre mezőgazdasági kul-
j íúrá?i/caí, s ahol eddig még nem, ott 

sürgősen végezzük el a i'etést, az őszi 
; munkálatokat, készítsük elő a földet 
i a tavaszi vetésekhez. 

Szörnyű vihar zúgott el felettünk, 
idegen zsarnokság fojtogatta a ma
gyar életet, s már-már reményt és 
hitünket' veszítve a bizonytalanság 
kínzó gyötrelme lett rajtunk úrrá, s 
ín.e csoda tőrtént, a magyar 
szabadsághősök csodálatos elszánt
sága, hősiessége, meghozta számunk
ra a legdrágább kincset, a szabadsá
got! 

De ezt az annyi vérrel és könnyel 
szerzett szabadságot meg is kell tar
tani,, s áldozatos munkával, a terme
lés növelésével fel kell építenünk 
minden magyar számára a boldog és 
virágzó szabad, független, demokra
tikus Magyarországot. 

Bíró János 



X 
FEJA CEZA: S*IL ARDITSI7K ME< 

A F O R R A D A L O M VIVMÁMYAIT I A Duna völgyében csoda történt 
Farkas Ferenc* a JPetSti Part főtitkárának, nyilaökosata 

A Nemzeti Parasztpárt, mint a rá
dió már hírül adta, a zsarnoksággal 
szembeni állásfoglalásának legéle
sebb kifejezési adva, irányító testü
letének javaslatára megváltoztatta 
revét, és inától fogva ..Petőfi Párt" 
névvel kívánja szolgálni a magyar
ság és parasztság ügyét. 

Pártunk, bár politikai célokat szol
gál, ebben a nehéz időben ma nem 
pártpolitikai keretek között jelent
kezik. Ügy érezzük, mi — Petőfi-
pártiak —. hogy egy győzedelmes 
forradalom és szabadságharc után 
nem lehet es nem szabad pártpoli
tikai keretekkel szétszabdalni a nem
zetet. Erre való tekintettel bejelen
tem, hogy a Petőfi Párt mindaddiíí. 
amíg a szovjet kormány csapatait 
Magyarország egész területéről ki 
nem vonta, a kormányban semmi 
képviseletet nem vállalhat. 

Ez az állásfoglalásunk magától ér
tetődő, és kifejezi a magyar nemzet 
minden tagjának állásfoglalását és 
akaratát. 

A szabadságharc győzött, és mi 
mégis úgy érezzük, hogy szabadság
harcos hős fiaink fegyvertényét po
litikai síkon kell tovább folytatnunk. 
— A harc a szabadságért, a függet
lenségért és a demokráciáért folyt, 
l á r győzött a szabadságharc, célját 
rnég nem érte el. 

E célok eléréséért pártunk, a Pe
tőfi Párt a következőket javasolja:..; 

1, A csodálatos fegyvertények után 
éljünk a demokrácia adta első lehe
tőséggel, és a forradalmi nemzeti ta
nácsok és bizottságok, községi elöl
járóságok 3 nupon belül tartsanak 
titkos népszavazást. Szavazzunk ar
ról, amiről naponta némán szavaz
nak a magyar dolgozók milliói mun
kájuk beszüntetésével — a varsói 
szerződés azonnali felmondásáról. 
Ezzel a javaslattal támogatni kíván
juk Nagy Imre kormányának a var
sói szerződés azonnali felbontására 
vonatkozó döntését, és lehetővé 
akarjuk tenni azt, ami mindnyájunk 
érdeke, hogy a dolgozók a fegyveres 
szabadságharc és a demokrácia tör
vényei, szerint lefolytatott népszava
zás után ismét munkába állhassanak. 

Mi, magyarok, dolgos nép va
gyunk. Nekünk áldozat a kénysze-
rűtlenséí, és tudjuk, hogy ijesztő 
nyomorúságunk ezzel csak még na
gyobbá válik. — A demokratikus 
népszavazással, a néma munkabe
szüntetés útján kifejezett szavazás
sal ország-világ előtt ismételten ki
fejezzük azt, amit a szabadságharc 
fegyvereivel már félreérthetetlenül 
kifejeztünk. 

2. Javasolom, hogy a 3 napon be
lül megtartott népszavazás arról is 
döntsön, hogy semleges ország aka
runk lenni, semmiféle nagyhatalmi 
érdekcsoporthoz nem kívánunk csat
lakozni. 

3. Győzött a forradalom. A forra
dalmi szervek, a tanácsok, bizottsá
gok ezrei működnek egybehangolt-
ság nélkül. Javasolom, hogy a fegy
veres felkelők, a demokratikus pár
tok, az írószövetség ta<iiáiból egy 
államfői jogokat gyakorló Nemzeti 
Főtanácsot alakítsunk, amelynek el
nökéül Kodály Zoltánt válasszuk 
meg. 

A Nemzeti Főtanács legyen e for
radalmi időkben az államhatalom 
legfőbb, az államfő jogát gyakorló 
szerve. A Nemzeti Főtanács életre
hívása jelenlegi felemás helyzetün
ket, amely abból adódik, hogy a for
radalom győzedelmeskedett, de kor
mányoz az a kormány, amelynek 
egy része felelős a forradalom kitö
réséért, egy csapásra megszűntetné. 

Magyarok, barátaim! Amint látjá
tok, nem pártpolitikát hirdetek, ja
vaslataim a jelenlegi kaotikussá vá
ló helyzetből kivezető utat mutatna 
a magyarság egészének. 

Kérem a demokratikus pártokat, 
azok tagjait, de elsősorban hős sza
badságharcosainkat és forradalmi 
szerveinket, hogy javaslatainkat fo
gadják el, és valósítsák meg azokat. 

Ha függetlenek leszünk, ha szaba
dok leszünk, ha magyar módra tu
dunk berendezkedni hazánkban, ak
kor beszéljünk meg minden továb
bit. 

A magyar függetlenséget hirdető újabb rádióállomás kezdte meg 
adásait Békés megyében. Az új rádióállomás — amely a 372/372 és a 
387-es középhnllámhosszon sugározza ezentúl műsorát — első adásában 
Féja Géza szólott Békés megye, illetve az ország népéhez: 

TISZTA BESZÉD 
— Tamási Áron nyilatkozata — 

Nyilatkozatok, híresztelések hangzanak el. Ezek gyakran elfer
dülnek a mostani vajúdásban. Elveim dolgában tehát, s személyi vo
natkozásban is, szeretnék egy csepp tiszta vizet önteni a pohárba. 

Már a fegyverek zajában, október 26-án, a nemzeti forradalom 
történelmi igazsága mellett és az egységes nép hangján szóltam. Azt 
vallom tehát, hogy a magyarság egysége legyen szellemi és erkölcsi 
törvény. Legyen gondunk arra, hogy se a politikai életbe, se a szellemi 
életbe ne térjenek vissza az osztályjellegű harcok. Természetes, hogy 
érdek és színeződés dolgában társadalmi rétegek között különbségek 
vannak. De ezek a különbségek nem ferdülhetnek annyira el, hogy a 
nemzet egységes képét megzavarják. 

A parasztság kérdésében is így gondolkozom.. Tudomásul ve
szem, hogy két pártja van a parasztságnak, de társadalmilag a súly
pontot a Parasztszövetségben látom, mely legyen az egész parasztsár/ 
anyagi es szellemi érdekképviselete. Ezt a meggyőződésemet akartam 
kifejezni azzal is. hogy az újjáalakult s most a Petőfi nevét viselő párt
nál vállaltam egy nem politikai, hanem szellemi természetű irányító 
szerepet. Bar nem vagyok tagja a pártnak, mégis hasznosnak láttam 
ezt megtenm. Hasznosnak azért, hogy a Petőfi Párton keresztül is a 
parnxztsaa erdekei a legjobb úton tudjanak érvényesülni. Természetes 
azonban, hogy ugyanilyen készseggel támogatok minden országos jel
legű más munkát is, mely a parasztság erdekében már folyik vami 
indulni fog. ' 

Mindezt úgy szerelném tenni, hogy munkám a magyar munkás
ság es az értelmiség érdekeit is előbbre vigye: megalkuvás nélkül és 
szivemben azzal a hódoló buzgalommal, melyet forradalmunk ifjú hősei 
trant érzek. . 

Vgy hiszem, hogy az irányító testület többi Írói, sőt a nép minden 
troja így gondolkozik. Hitünk és szándékunk egyesüljön a népével, 
hogy a forradalomhoz méltó nemzetet és európai jövőt tudjunk építeni 

Budapest, 1956. november 1, 

Dr. Püslci Sándor nyilatkozata 
a Petőfi Párt (Nemzeti Paraszt Párt) 

Irányító Testülete szerepéről 
A Nemzeti Parasztpárt (Petőfi 

Párt) újjáalapító nagygyűlése a poli
tikai pártoknál szokatlan szervet 
iktatott be a párt szervezetébe: írók
ból álló Irányító Testületet. Megkér
tük az Irányító Testület titkárává 
választott dr. Püski Sándort, hogy 
nyilatkozzék a testület szerepéről. 

— A Nemzeti Parasztpárt Irányító 
Testülete tagjai: Féja Géza, Illyés 
Gyula, Keresztury Dezső, Kodolányi 
János, Németh László, Remenyik 
Zsigmond, Sinka István, Szabó Lő
rinc, Szabó Pál, Tamási Áron és Ve
res Péter írók — s ez a névsor a 
magyar szellemi és művészeti élet 
egyéb területeiről hamarosan kiegé-
szítődik — ugyan az egyetemes ma

gyarság kultúráját jelentik, szárma
zásuknál és hajlamaiknál fogva a 
nemzet törzsének, a parasztságnak 
az ügyét kívánják különösképpen 
szolgálni s ezért a parasztságot párt 
állásra való tekintet nélkül tömörítő, 
egységes művelődési és gazdasági 
érdekképviseleti szervezet, a Magyar 
Parasztszövetség mellé állnak, poli
tikailag azonban a Petőfi Pártot 
(Nemzeti Parasztpártot), szinte mint 
annak az elnöksége, támogatják s a 
maguk szellemi és erkölcsi erejük
kel ügyelnek arra, hogy a párt poli
tikai vezetése többé el ne tévelyed. 
jék az egész magyarság, s benne kü
lönösképpen az egész parasztság 
szolgálatától. 

Forradalmi áralakulást 
a fö ldművesszövetkezetekbei i 

é s a SZÖVOSZ-ban! 
Mindenki előtt nyilvánvaló, hogy 

a mostani földművesszövctkezeteket 
úgy szervezték és olyanná tették, 
amilyennek Rákosiék — a „Párt" — 
akarta. Azok vezetik falun is, a já
rásban, megyében és az országos köz- | 
pontban is, akiket a Rákosi-párt ne- i 
vezett ki. 

Nyilvánvaló, hogy ez egy percig | 
sem maradhat így! Nem maradhat, 

. mert nem akarja a nép, maga a föld-
müvesszövetkezetek gazdája! 

Hogy lent, a falvakban mi történ
jék, -majd eldönti maga a nép! Ha 
kell, — leváltja az oda nem való 
földművesszövetkezeti vezetőket, de 
a járási, megyei és országos közpon
tok ügyéhez nekünk is hozzá kell 
most szólnunk. 

Amit a SZÖVOSZ-ban csináltak 
eddig, az nem forradalmi átalakulás, 
még csak nem is átalakulás! 

A „jó káderek" csináltak ott lát
ványos cirkuszt: például elégették és 
körültáncolták a füstölgő „káderla
pokat" — hogy később kJ ne derül
hessen — kik és kiknek a besúgásal 
alapján mit írtak a becsületes embe
rekről! 

Az, ha valaki kinevezi magát m?-t 
.forradalmi felkelőnek", vagy bármi
nek — az még semmi! 

Mindazok, akik eddig megfeleltek 
és jól megfeleltek Rákosléknak — 
tisztelet a ritka kivételnek! — a nép
nek most nem felelnek meg! 

A lehető leggyorsabb forradalmi 
változást köveleljük! 

A. Hotn&apéwt 
A forradalmi harcok fellángolá

sa óta, tehát tíz napja, tart ha
zánkban az általános sztrájk. Né
pünk, amelyiknél szorgalmasabb
ról nem tud a világ, ezekben a 
napokban nem lépte át a gyárak, 
hivatalok küszöbét, sak helyen 
még a parasztok is abbahagyták 
a munkát. A tíz naphoz ugyanúgy 
hozzátartozott ez a példátlan ará
nyú és hatású sztrájk, amelyhez 
hasonlót nem jegyzett fel addig 
az írott történelem, miül a harc
kocsik ellen puszta kézzel harcoló 
budapesti nép eposzba kívánkozó 
hősiessége. 

A harc is, a sxtrájk is olyan 
győzelmet aratott, amit ámulva 
tisztel a világ. A fegyverek elhall
gattak s most vege a sztrájknak 
is, amely az ellenségét gyengítet
te. Vége, mert mgsj már saját 
erőteket bénítana meg. 

Győzött a forradalom, jobban 
akarunk és jobban fogunk élűi, 
mint eddig. De közelít a tél. Cipő 
kell a gyermekek lábára, téliruha 
keií majd mindenkinek. Közelít 
a tél és mielőbb be keil gyógyí
tanunk szép Budapestünk ezer se
bét, amit az orosz páncélosok gyil
kos tüze és az ÁVH pribékjei 
ütöttek fővárosunkon, üveg kell, 
tégla keli, faanyag ktll! Helyre 
kell állítanunk a közlckedést.'biz-
tcsítanunk a közüzemek további 
zavartalan működéséi, meg kell 
nyitni az iskolákat, — induljon 
meg végre az az élet, amiért gyer
mektől aggastyánig fegyverrel ke
zében harcolt Budapest népe. 

A lehetetlent győzte le a fegy
vert forgató magyar hazaszeretet. 
Most ugyanilyen fontos dologról 
van szó — bizonyosan ezzel is 
megbirkózik a magyar szorgalom. 

tiltó gyertya fénye 
lobogott tegnap este Budapest abla
kaiban. Millió és millió gyertya vilá
gított a sötét utcákon és így adózott 
kegyelettel Budapest népe halottak 
napján régi és új halottainak. Meg
ható látvány volt ez. 

Lobogtak a .gyertyalángok Buda
pest utcáin. Lobogtak és az emberek 
emlékeztek a közelmúlt napok har
caira, a fegyverek dörgésére: volt 
aki a gyertyák lángjaiban apja, test
vére képét idézte keserű szívvel. De 
elhatározást is gyújtottak ezek az 
apró lángok az emberi szivekben. 
Akaratot, mely mindvégig azt kí
vánja, hogy csak szabadságban él
jünk, akaratot, mely azt kívánja, 
hogy az elesett hősök vére . örökké 
emlékeztesse az embereket legféltet
tebb kincsünkre: a nép igazi szabad
ságára. 

A gyertyák lobogásában megfo
gadtuk, megőrizzük híven szabadsá
gunkat, amelyet magunknak vív
tunk ki és megőrizzük elesett hő
seink emlékét. 

Polgártársaim! Magyarok! 
Tudatom Békés megye népével, 

hogy a Duna völgyében csoda tör
tént : nemzet született! Hálát adok 
az egyetlen és igazságot osztó Is
tennek, hogy megérhet tem ezt a 
napot. Századok óta viaskodik a 
magyar költő a nemzethalál r é 
mével, a nagy „sírral, hol nemzet 
süllyed el" . . . Századok óta vár
tuk a küldöttet, a nemzet megvál
tóját, aki visszarántja a magyart 
a sír párkányáról, és világosságra 
vezérli. Hiába vár tunk, kétségbe
esésünkben önmagunkat és nem
zetünket marcangoltuk. A mellem 
verem! Kishitűek voltunk, mert 
íme a vár t történelmi hős helyett 
egy ifjú nagy nemzet jelent meg 
az utcán, a barrikádokon, a ma
gyar sors, a magyar történelem 
véres mezején. Régi forradalmaink 
Dózsa, Rákóczi, Kossuth nevéhez 
fűződnek, a mostani forradalom
nak a főhőse azonban nem egy 
lánglélek, hanem maga a lánglel-
kíí nép. A mellem verem! Magyar 
szalmatűzröl beszéltünk, és nézzé
tek : tüzünk bevilágítja a földel! 
A magyar név szerte a világon a 
a legmagasabb emberi rangot j e 
lenti! 

Soha a történelem folyamán 
nem volt még ennyire egy test 
egy lélek ez a nemzet. Ott, a bar
rikádokon, a pesti u tcán véras 
nemzeti zászlók alatt, tudta min
denki, hogy mi a feladata, nem 
kellett parancsszó, nem kellett biz
tatás, ha valaki elesett, öten nyo
mul tak a helyébe. Ugyanúgy ösz-
szeforrva egy testként, egy lélek
ként kell őriznünk a forradalom 
vívmányait , és egy csipetnyit sem 
szabad elalkudnunk a magyar 
forradalom igazából. 

Vérben és kínszenvedésben szü
letett a megújhodott magyar nép, 
amint vérben és kínszenvedésben 
születik a kisded. Igazát a magyar 
életek tízezreinek vére pecsételte 
meg. Testvéreim! Halott hősök 
lelke áll mellettünk, halottak 
lelke vigyáz reánk, halottak lelke 
figyel minket. Legyünk hűek hoz
zájuk, örökségükhöz, végső sóhaj
tásukhoz, különben nem vagyunk 
méltók a magyar és az ember ne
vére. 

A fegyverek végre elhallgattak, 
most a béke harca következik. A 
béke harca semmivel sem kisebb, 
semmivel sem könnyebb, mint a 
fegyvereké volt. Dózsa György óta 
vagy vérbefojtották, vagy elsik

kasztották az igazi magyar forra
dalmat. Polgártársaim! Most éljük 
sorsunk legnagyobb próbáját: en
nek a forradalomnak győznie kell, 
mert akik hősök és igazak voltak 
a harcban, hősök és igazak lesz
nek a békében is. 

Polgártársaim! Ti ismeritek éle
temet. A t i szenvedéstek, elnyo-
mottságolok, megalázottságotok 
tett íróvá engem. Tizenegy eszten
deje pedig nem a kevés kiváltsá
gosok sorsát éltem, hanem egy 
voltam a megtaposott milliókkal 
nyomorúságban, szorongatottság-
ban, kitagadottságban. Mégsem ér
zek személyi bosszút senki iránt. 
Az én egyéni fájdalmaim azonnal 
elmúlnak, sebeim rögtön beheg-
gednek, mihelyst népem és nem
zetem sorsát biztonságban tudom. 
Sohasem törekedtem rangra, hiva
talra, méltóságra, most sem t ö 
rekszem. Gyarló és esendő ember 
vagyok, az én szenvedéseim eltör
pülnek a magyar forradalmárok 
emberfeletti nagysága mellett. Az 
én életemnek már csak egyetlen 
célja van, az. hogy holtig tar tó 
alázattal és hűséggel szolgáljam 
ennek a hősi népnek, ennek a 
nagy nemzetnek az ügyét. 

Arra kérem régi bajtársaimat és 
Békés megye egész népét, hogy 
őrizze, védje a forradalom vívmá
nyait. Ne tér jünk el a forradalom 
útjáról se jobbra, se balra. Mi nem 
akarjuk visszaállítani az úri Ma
gyarországot, de Rákosi és Gerií 
rémuralmát sem. Testvéreim! A 
mi kezünket nem szennyezheti be 
igaz vér, a mi lelkünket nem ter
helheti nemtelen cselekedet, a mi 
jóhírünket nem szeplősítheti sze
mélyi bosszú aljas indulata. 

Békés megye népe! Maradjunk 
mindvégig igaz emberek! A hősi 
harc egységét vigyük át a békébe! 
Mutassuk meg, hogy az igazság
gal áthatott , az igazságra épülő 
rend hívei és katonái vagyunk. 
Hallgassunk a forradalmi bizott-
b-ígra, ameiy forradalmi szívvel t-s 
a legteljesebb forradalmi felelős
séggel irányít minket ezekben a 
sorsdöntő napokban. A nemzeti 
egység most lett élő valóság. Szé
lesre tár t karra l vá runk minden 
jóakaratú, tisztaszívű és megtisz
tult magyart , aki vállalja a for
radalom ügyét és fegyelmét. Hall
gassatok reánk! Álljatok egyen
rangú polgártársként, testvérként 
mellénk. 

Ide magyarok! 
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SINKA ISTVÁN VERSEI: 

SZÁZEZER UDVAR 
Látok százezer vén paraszti udvart, 
süppeteg csendben nagy poroszlóktól dúlva. 
S látom, hogy százezer meghasadt küszöbön 
százezer paraszt ül tenyérbe borulva. 

Pitarnak, kamrának széttört az ajtaja, 
s szél futkos bé rajta öldösni a csendet. 
S kinn a szérűskertnek fekete szalmáján 
a vak História veres csikót ellett. 

Megzöldül a kútvíz, néma a galambdúc, 
g mint a gyászlobogó, olyan a lomb a fán. 
És a lomb alatt nagy idő-apóka-szem 
aír százezer paraszt százezer udvarán, 

ELLOPOTT SZIVÁRVÁNY 
Fáradt kezét térdéről csüngeti 
a földnek munkása. Parton ül. 
Nehéz szerszámait maga mellé tette. 
Jó a szellőben ülni: lucskos inge kihűl. 
S reá se gyújt, nem kell a füst, 
többet ér az ábránd. 
Körülölte tikkadt mező hallgat: 
ellopták az égről a szivárványt. 

< 

Kovács Béla rádiónyilatkozata 
Ujabb 585 pslitikm fogoly 

szabattuk ki 
A legfőbb ügyészség forradalmi bi

zottmánya közölte, hogy az ügyészi 
szervek szabadlábra helyezték a Rá
kosiék által elítélt és a dorogi bá
nyákba hurcolt nagyrészt politika 
cselekményekért elítélt foglyokat. A 
forradalmi bizottmány a helyi szer 
vek kérésének tett eleget ezen intéz
kedésével, mely 585 embernek adta 
vissza a szabadságot. 

Kovács Béla éjfélkor az alábbi 
nyilatkozatot adta a rádiónak: 

— Két-három órája kapcsolódtam 
8 nemzeti kormány munkájába. A 
mai történelmi helyzetben szükséges
nek tartom késedelem nélkül elmon
dani népünknek azt a megállapítás-
mat. hogy kormányunk teljes felelős
ségérzettel helyesen, jól képviseli h" 
zánk érdekeit. Örömmel állapítható, 
meg, hogy a kormány minden emb; 
rileg lehetséges erőfeszítést megtel 
és megtesz nemzetközi kapcsolatain'; 
rendezésére, további kiépítésére, 
meglevő baráti kapcsolataink fenn

tartása és megerősítése érdekében. 
Hogy az előttünk álló nehéz külpo
litikai feladatokat megoldhassuk, 
ahhoz idebent erős, öntudatos nem
zeti egységre, rendre és nyugalomra 
van szükségünk. És szükségünk van 
á. létérdekünk, hogy amint a pa-

~r.sztság a szántóföldön dolgozik jö-
c évi kenyerünkért, éppen úgy ipa-
i munkásságunk is késedelem nél

kül azonnal kezdje meg a termelő
munkát az egész országban. 

fi j M a g y a r o r s z á g 3. 



Teljes fény derül § Mékesi^Getó^HegedíiS'kfíkk 
hazaáruló tevékenységére 

Nyilvánosság előtt tárgyalják Farkas Mihály perét 
A Legfőbb Ügyészség Forradalmi Bizottmánya Farkas Mihály és 

társai bűnügyével kapcsolatban lapunk munkatársának a következő 
tájékoztatást adta: 

— Budapesten és vidéken is e l ter
jedt az a hír, hogy F a r k a s Mihályt 
és Fa rkas Vladimír t a Gerő kl ikk k i . 
végeztette. E hír nem telel meg a | 
valóságnak és a íelelötlen hí resz te- I 
lésekkel szemben Farkas Mihályt és I 
Fa rkas Vladimír t a legszigorúbb őri- I 
zetben ta r t juk . Ez anná l is szüksé- i 
gesebb. mivel az úgynevezett ..Far- ! 

kas-ügy'" nem egy vagy két személy ; 
ha ta lmi tú lkapása inak ügye. hanem 
.ezen tú lmenően a Rákosi—Gerő—He. I 
gedüs-féle kl ikk és ezek igen széles ! 
körre kiterjedő nemzetközi ügye és 
pere. 

— A Farkas-ügyben a nyomozás 
— min t ahogy az m á r ismeretes — i 
másfél hónappal ezelőtt indult meg. \ 
Ez kezdetben igen vonta tot tan ha
ladt, mivel a Rákosi-kl ikk széles kö
rére kiterjedően igen sokakat érin j 
tet t azok közül a személyek közül, 
akik még a forradalom előtt jelentős 
pozíciókat töltöttek be. Az igazi, leg- i 
szélesebb kör re ki ter jedő nyomozás i 
csak most, az elmúlt napokban in- I 

dúlt meg, azonban m u n k á n k a t 
eléggé akadályozza az, hogy a forra
dalom utáni helyzet még nem szi
lárdul t meg, különösen az a körül
mény, hogy a Legfelső Ügyészség 
rendelkezésére jelenleg nem áll 
olyan fegyveres alakulat , amelyet a 
gyanúsí tot tak le ta r tóz ta tására fel
használhatna, így nem tud a Leg
főbb Ügyészség le tar tózta tás t eszkö
zülni az M D P központjában még 
meghúzódó felelős személyekkel 
szemben. Ettől függetlenül a Leg
főbb ügyészség For rada lmi Bizott
mányában megvan a legnagyobb el
szántság, hogy mind a Rajk-perért , 
mind a többi politikai perekér t és a 
forradalom elleni fegyveres akcióért 
felelős személyeket a törvényes ke
retek között fel tét lenül és minden 
körülmények között a nép bírósága 
elé állítsa. • 

Fa rkas Mihály és társai peré t a 
legszélesebb nyilvánosság előtt t á r 
gyaljuk. A per során a Bünte tő Pe r 
rend ta r tás előírásait a legteljesebb 

j mér tékben betar t juk, a védelemnek 
! a legteljesebb szabadságot biztosít-
i juk. 
I — A Fa rkas Mihály és társai bűn -
! perével kapcsolatban vé leményünk 
i az, hogy ez nemcsak a magya r nép, 
j hanem az egész vi lág ügye és a per 
i során teljes fénynek kell derülnie az 
! ügy minden részletére. A nyomozás 

tehá t ebben a bűnügyben jelenleg is 
: teljes erővel folyik. Eddig Fa rkas Mi

hályon és Fa rkas Vladimíron kívül 
' több magas rangú ÁVH-s tisztet is 
• l e ta r tóz ta t tunk és eddig 68 sér te t te t 

ha l lga t tunk ki. A kihal lgatások során 
| igen súlyos bűncse lekmények elkö

vetésére derül t fény. A nyomozást 
kizárólag ügyészek végzik, egyéb 
nyomozószervek — mint például a 
rendőrség — a nyomozásba nem kap. 
csolódott be. Az ügy természetéből 
és bonyolultságából következően a 
nyomozás még hosszabb időt vesz 
igénybe és mi a m a g u n k részéről 
azon leszünk, hogy e perben teljes 
fény derüljön a Rákosi—Gerő—He-
gedüs-kl ikk és ezek nemzetkör i „ba
rá t a inak" bűnös, gyilkos tevékeny
ségére, 

Dénes Mihály 

A Magyar Színészek 
Forradalmi Bizottmányának kiáltványa 

Magyar Bará ta ink! 
1956. november 2-án ismét jelent

kezünk mi, magyar színművészek a 
Magyar Rádióban. 

Magyar Bará ta ink ! Tegnap este 
döntő fordulat állt be országunk éle
tében. Magyar nemzet i fo r rada lmunk 
tör ténelmi jelentőségű v ívmányakén t | 
a kormány kinyi lvání tot ta országunk 
semlegességét, és annak véde lmére 
a négy nagyhata lom segítségét kér te . : 
Ez a legnagyobb biztosítéka a nem- j 
zetközi jog alapján annak, hogy ed
dig elért e redményeinket senki sem- I 
milyen eszközökkel ne veszélyeztet- j 
hesse. 

Bará ta ink! Nagy Imre tegnap esti j 
nyi la tkozata és azt követően Mind- I 
szenthy hercegpr ímásnak, Ravasz 
László püspöknek, a maku lá t l an 
múl tú Kovács Bélának és a fegyve
res felkelő erők egyik hősének, Ma
iéter Pá l ezredesnek a nyilatkozata, | 
va lamin t a budapest i nagyüzemek 
munkás tanácsa inak felhívása egye
temesen demonst rá l ta , hogy most 
m á r valóban és nemcsak szólamok
ban születik meg nemzet i egysé

günk. Ennek szószólói k í v á n u n k len
ni mi is, és ettől a pi l lanattól fogva 
forradalmi b izo t tmányunk sz ínművé
szeink legjobbjait küldi a Rádióba. 

Magyar Bará ta ink! Nem lehet 
olyan magya r hazafi, aki ne érezné, 
hogy most, amikor hazánk ko rmánya 
kinyi lvání tot ta semlegességünket , de 
ugyanakkor a Szovjetunió fegyveres 
erői az eddiginél is nagyabb szám
ban tar tózkodnak hazánk terüle tén, 
a lét vagy nemlé t kérdése a fegye
lem, a beké mindenáron való megőr
zése és a munka . Felszól í tunk min 
den magyar színművészt, hogy Buda
pes ten és vidéken azonnal kapcsolód, 
•fék be a Magyar Rádió, a helyi s tú 
diók munká j ába . 

Meg kell m u t a t n u n k i t thon és a 
világ közvéleményének, hogy M a 
gyarországon immáron megindul t 
egy semleges ország békés élete. 
Nincs be lharc — a nemzet egységes. 
Aki el lenünk támad , egy békés, szaT 
bad és független életét építő nép 
ellen emel fegyvert. 

A Magyar Színészek Forrada lmi 
Bizot tmánya 

Mi újság a vidéki színházakban? 
Rendőrségünk ártdmathnná teszi 
a nemzeti forradalom ellenségeit 

A magyar nép szabadságharcának 
megerősítése, emberfelet t i feladato
kat hár í to t t a főváros rendőrségére. 
A főváros rendőr i szerveit órák alat t 
átszervezték, a honvédség több egy-
ségével, va lamin t a nemzetőrséggel 
megerősí tve a For rada lmi Karha t a l 
mi Bizottság i rányí tásával megkez
dődött a tisztogató m u n k a . Nemcsak 
a még bujkáló ,,ávósok : ' -tól, a bör
tönökből kiszabadul t közönséges bű
nözőktől, h a n e m az. alvi lág fosztoga
tó elemeitől is meg kell t isztítani a 
fővárost. 

A főkapi tányság karha ta lmi osz
tályán Kirá ly vezérőrnagy i rányí tá 
sával Deszpót László őrnagy, a Kar 
ha ta lmi Bizottság helyettes vezető
je é j je l -nappal ta lpon van . Percen
ként szólnak a telefonok. 

A közönség köréből érkező beje
lentések a lap ján teszik á r t a lma t l an 
ná a nemzet i forradalom ellenségeit. 

— Olyan ka rha t a lma t szerveztünk 
— mondot ta m u n k a t á r s u n k n a k Desz
pót őrnagy —, amely úgy poli t ikai , 
mint közbiztonsági szempontból tö
kéletesen biztosítja a főváros népé
nek nyugalmát , és őrködik a va
gyonbiztonság felett. Minden erőnk
kel azon fáradozunk, hogy a nép vé
rével kivívott szabadságot többé sen
ki meg n e zavarhassa . 

— Ezúton is kérem a Forrada lmi 
Karha ta lmi Bizottság nevében j 

Budapest népét, hogy a jogrend és 
közbiztonság teljes biztosítása érde
kében a 186—290, vagy a 07-es te le
ionokon je lentsék be mindazokat az 
észleletcket, amelyek a még bujkáló 
e lemek elfogatását eredményezhet ik . 

— Fontosnak t a r t o m — mondot ta 
az őrnagy — Budapest népével kö
zölni, hogy volt „ávós : ' -ok még min
dig bujká lnak a főváros terüle tén és 
a karhatalom egységei tömegesen 
tesznek ártalmatlanná polgári ruhát 
Öltött, felfegyverzett volt „ávós"-
okat. A le tar tóz ta tásban levőket a. 
független bí róságnak adjuk át, amely 
í télkezni íog felettük. 

E lmondot ta m u n k a t á r s u n k n a k 
Deszpót őrnagy, hogy az e lmúl t é j 
szaka a Ráday u tca 63. számú ház 
épületét rohamozta meg a felfegy
verzet t bujkálok egy csoportja, és a 
házban fosztogatni akar t . A kivonult 
ka tonai és rendőr i egységek fegyve
rezték le a bandi tákat . Ugyancsak az 
esti ó rákban a Műszaki Egyetem kö
rü l p róbá l tak garázdálkodni , lövöl
döztek a já rókelőkre , de ezeket is el
fogták. 

— Örvendetes tény — fejezte be 
nyi la tkozatá t az őrnagy — az a kö
rü lmény, hogy az utcai r endbon tá 
sok mos tmár alig fordulnak elő, és 
biztosak vagyunk abban , hogy egy
két napon belül . . lakat alatt- ' lesznek 
a még bujkálok. 

Fodor László 

Szűnjön meg az „állami vízfej"! 
A forradalom elsöpörte a te r ror - j 

uralom vezetőit, de itt m a r a d l a k a i 
megszűnt világ intézményei, hogy I 
más t n e is eml í t sünk most : itt m a - i 
radt huszonhárom minisztérium, hu - I 
Bzonhárom miniszterrel , több mint ! 
száz miniszterhelyettessel és nem le- • 
het megszámolni, hogy menny i be- ! 
osztottál, akik között a becsületes és 
jószándékú emberek mellett bizony , 
i t t marad t igen nagyszámú bürok
ra ta is. Most. amikor hozzálátunk 
közéletűnk demokrat izálásához, első 
és legfontosabb kérdésként kell fel- . 
vetni állami életünk egyszerűsítését, : 
a Rákosi—Gerő—Hegedűs-félék á l 
tal mesterségesen felduzzasztott .,ál
lami vízfej' ' , a minisztér iumok so- ; 
kaságának megszüntetését . Amiről ! 

most szó van. azt egy percig sem té- : 

vesztjük össze a Rákosiék által oly i 
sokat hangoztatot t (de soha végre 
n e m hajtott) és rossz emlékű ..racio- ; 
r.alizá!ások' '-kal, mer t mi nem ezt 
követel jük! A mi vé leményünk az, i 
hogy Igazodjon közéletünk, így leg
felső állami szerveink is a demokra
tikus elképzelésekhez, a valósághoz. ', 
Mi nem rendezkedhe tünk be arra , 
hogy súlyos és igen nehéz körű imé- i 
nyeink között továbbra is ilyen igen : 
nagy létszámú, nem a megváltozott 
gazdasági viszonyokhoz méretezet t 
állami gépezetet t a r t sunk fenn! 

Vegyük pé ldának a mezőgazdasági 
igazgatást. Mi szükség van ar ra , ' 
hogy mezőgazdasági igazgatásunkat 
több szerv intézze, így a Földművé- : 

lésügyi Minisztérium (kizárólag „el- | 
v i " síkon!), az Állami Gazdaságok 
Minisztér iuma, az Országos Erdészeti ! 
Főigazgatóság, a Vízügyi Főigazgató- i 
eég és még az Isten tudja, hány ki-
Eebb jogkörrel rendelkező szerv! 

'4. IIj Magyarország 

Legyen egységes a mezőgazdasági 
igazgatás, természetesen no olyan 
módon, hogy a jelenlegi szerveket 
„összevonják", hanem úgy, hogy 
mérjék fel azt a személyi szükségle
tet, amely a mezőgazdasági igazga
tás m u n k á i n a k elvégzéséhez feltét
lenül szükséges (véleményünk sze
rint az eddigi több ezres lé tszámmal 
szemben ezt néhány száz ember k i 
válóan meg tudja oldani!) és csak ezt 
a létszámot a lkalmazzák a továb
biakban. Kikötésünk csak a/, hegy 
ezek szakemberek legyenek és ne 
íróasztal mellett , hópalackból teát 
szürcsölgető, ak tagyar tó bürokra ták! 

De végigmehetünk így egész köz
igazgatásunkon. Helyes volna a 
Kohó- és Gépipari Minisztériumot, a 
Bánya- és Energiaügyi Minisztériu
mot, a Vegyipari Minisztériumot, a 
Könnyűipar i Minisztériumot, az Élel
miszeripari Minisztériumot és az 
Építésügyi Minisztériumot ipari mi 
nisz tér iummá, a bel- és külkereske
delmi minisztér iumot Kereskedelem
ügyi Minisztér iummá, a Népművelési 
és Oktatási Minisztériumot Okta tás 
ügyi Minisztér iummá összevonni. 
Bizonyos, hogy ilyen intézkedéssel 
megkönnyítenénk legfelsőbb szer
ijeink munkáját, megkönnyítenénk 
az ügyintézést és dolgozó népünk tá
jékozódását állami szerveink között. 

Arról talán most "fc is beszéljünk, 
hogy milyen komoly megtakar í tás t 
jelent dolgozó népünknek , munká 
sainknak, parasz t ja inknak a mi
nisztériumok összevonása és az ál
lami igazgatás egyszerűsítése. A for
radalom és a nép ezt követeli : szűn
jön mea végre az állami vízfej! 

~~D— 

A P*<őfi l*»r< h í r e i 
— Farkas Ferenc, a Petőfi P á r t fő

t i tkára a sajtó- és propagandaosztá ly 
vezetésével Sebestyén Lászlót bízta 
meg. 

* 
Nógrád, Szolnok, Pest, Baranya , 

Borsod, Heves, Komárom. Fejér, 
Tolna. Csongrád, BéUés és Szabolcs-
Sza tmár megyékben megkezdődöt t a 
Petőfi P á r t szervezése. Vas megye 
csaknem va lamennyi községében 
mégalakul t a helyi pár tszervezet . 
Mezőtúrról és Békásmegyerről is j e 
lente t ték a Petőfi P á r t helyi szerve
zetének megalakí tásá t . A hódmező
vásárhelyi szervezet c íme: Kossuth 
Lajos u tca 13. 

Egerben is megalakult a Petőfi 
Párt megyei szervezete. A párt cs 
Hazafias Népiront volt helyiségében, 
Eger, Szabadság tér 15. szám aiaii 
talált otthonra. A megyei titkár 
teendőit ideiglenesen Püspöki Mi
hály volt országgyűlési képviselő lát
ja el. Eger város tiJcára Gáspár 
László mezőgazdasági tanár. 

* 
Budapesten eddig a következő he

lyeken a lakul t meg a Petőfi P á r t 
szervezete: . 

I. ker.. Fő utca 15. 
I I . ker. , Moszkva t é r 3. 
IV. ker., Jóka i u. 10. Bajusz Jenő. 
V. ker., A r a n y János u. 10. 
VI. ker., Liszt Ferenc tér 11. Nosz-

ti Lehel . 127—947. 
VII . ker., Hársfa u. 25. Kiss Bélé. 

222—849. 
VII I . ker.. Köztársaság t é r 17. P e -

tyov Jánosné . 
XI I . ker. , Nagyenyed u. 9. 
XIV. ker., Amerikai út . 
XX. ker., Vasas Otthon. 

* 
A Petőfi P á r t VI. ker . szervezete 

vasárnap , november 4-én délelőtt 10 
órakor gyűlést t a r t VI., Liszt Ferenc 
tér 11. sz. alatti helyiségében. Kér
jük a volt Nemzeti Pa rasz tpá r t VI. 
ker. tagjait, hogy a gyűlésen jelenje
nek meg az ideiglenes vezetőség 
megválasztására . 

S P O R T 
Olimpiásaink megérkeztek Prágá

ba és a csehszlovák fővárosban a 
továbbutazásig rendszeres edzéseket 
folytatnak. Pén teken külön autóbusz 
indult az olimpiai csapat után, és 
ezzel Iharos is elutazott . 

Visszajön-e Kocsis Sándor a Fe
rencvárosba? Erről beszélgettek a 
Ferencváros hívei csütörtök délután 
a Ferencvárosi Torna Club újjáala
kuló ülésén. Ugyanis olyan hírek ter
jedtek el, hoqu a Honvéd bejelen
tette: ha Budai és Kocsis vissza akar 
térni a Ferencvárosba, nem gördít 
akadályt eléje. Most már csak raj
tuk múlik, hogy visszajönnek-e? 

A ntelhourne-i o l impiára lezár ták 
a nevezéseket. A jelentések szerint 
74 ország csaknem S00U sportolója 
vesz részt a vi lágversenyen. 

Ügy hírlik, hogy Sebes Gusztáv is 
helyet kapott a sportolók ideiglenes 
forradalmi bizottságában. Ezt, eny-
hény szólva furcsáljuk . . . 

Otío Mayer, a Nemzetközi Olim
piai Bizottság vezetője a következő
ket mondotta: „Nincs szó arról, hogj, 
bármely országot is megakadályoz
nának az olimpián való részvételben. 
Ellenkezőleg, reméljük, hogy az 
olimpiai játékok példát adhatnak a 
békére azzal, hogy a versenyeken a 
világ összes sportolói részt vesznek, 
függetlenül attól, hogy milyen néze
tet vallanak és milyen nemzethez 
tar toznak." 

A SZEGEDI NEMZETI ' SZÍN
HÁZBAN tíztagú Forrada lmi Bizott
ság alakult . Tagjai közül Bicskey Ká
roly, Káló Flórián, Kovács Gyula és 
Nagy György m a a fővárosba érke
zett, hogy felvegyék a kapcsolatot a 
Színház- és Fi lmművészet i Szövetség 
Forrada lmi Bizottságával. Az eddigi 
igazgatót, Duka Anta lné t leváltották. 
A szeged; színészek a forradalom el
ső perceiben az egyetemisták mellé 
álltak. Még dühöngöt t az Á V H -
terror a városban, amikor megkezd
ték a Bánk bán próbáit . 

A DEBRECENI CSOKONAI SZÍN
HÁZ tagjai október 24-én választot
ták meg a Forradalmi Bizottságot. 
A színház For rada lmi Bizottság tag
jai közül Mensáros László egyút ta l a 
városi For rada lmi Bizottságnak is 
tagja. Oszwold, Gyula operaénekes 
pedig Debrecen város küldöttségével 
a forradalom első napja iban Győr
ben jár t , ahol az angol, svájci, oszt
rák vi láglapokat tájékoztatta a m a 
gyar nép forradalmi harcáró l és a 
debreceni eseményekről ; 

Veres Péter nyilatkozata 
a svájci rádiónak 

Veres Péter , a Magyar í rószövet
ség elnöke nyi latkozot t a svájci r á 
diónak. A r r a a kérdésre , hogy m i 
ként lá t ja most Magyarország hely*. 
zetét, e lmondot ta , hogy ez most m a r 
nemcsak a magyar néptől függ, ha 
n e m az egész emberiségtől . Ezért is 
fordul tunk az ENSZ út ján a vi lág 
népeihez, s k é r t ü k segítségüket, 
hogy segítsenek megteremteni ne 
künk a va lóban független, semleges 
Magyarországot . 

A magya r í rók további fe ladatai
ról Veres Pé te r azt mond ta : hogy
ha a nép a k a r a t a a szabad választá
sokon megnyi lvánul , akkor vé lemé

nye szerint az í róknak n e m olyan 
módon kell a polit ikai harcot vfv-
niok, min t eddig, h a n e m műveikke l 
keli taTiúsagönenriTo^; 

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

— 1943-ban meg í r t am a Paraszti 
jövendőt — felelte Veres Pé t e r —, 
amely jóformán nem is kerü l t a nyi l
vánosság elé. Ebben a könyvben k i -
fej tetet tem vé leményemet és néze
teimet a magyar parasz tság legfon
tosabb kérdéseiről . 

Három kép 
a forradalmi falvak utcáiról 

1. VILLÁS, TE! GYORSABBAN! 

Végig a főutcán feketéllik a nép. 
Most átrobog itt egy teherautó, go
lyószórós diákok, ifjúmunlkások ének
lik rajta a Kossuth-nótát. Amikor a 
sokasághoz érnek, röpcédulákat szór
nak le. Szalad értük mindenki, ár- I 

'. kon, vizén által. Olvassák a papír- j 
| ról: „Ne féljetek! Hős fiaink, a ma- j 
I gyár honvédek átálltak mihozzánk, j 
| a felkelők oldalára." 

Ökrösszekéren szántani megy kifelé | 
j a határba egy lógóbajuszú öreg ma-
I gyár. Két pirosképű leány odakiáltja ; 
! neki is, mi van a cédulán. 

Erre az öreg megigazítja a szekér- \ 
I oldalban félrebillent ekét, aztán el-
| néz az ökrök felett végig az úton, 
j előre a nagy messzeségbe, őszi felhők 
I alá. 

Két könnye kipottyan, szeme Össze
szűkül s mérhetetlen boldogsággal 
mondja: 

— Villás te! Gyorsabban! 

2. HÜLLŐ LEVELEK 

A közseglmza előtti fákról őszi szél 
i rázza a sárgult leveleket. Emitt a 
! lépcsőn a kisbíró jön lefelé, vidám 
, az arca, nagy köteg papirt emel ma

gasra. 
— Én is sztrájkolok! — kiáltja. — 

özeiket már nem hordom ki! 
És feldobja magosba a lapokat. A ] 

közelben levő emberek közül már fut-
' nak is öten-hatan — mi van a papi-
i ron? 

i 

— „Felszólítás, beadási hátralék 
i rendezésére!'' — olvassa egyikük, az-
i tán ő maga undorodva, a többiek ka

cagva, gúnyosan, gyűlölettel dobják 
újra le a papírt a földre, az őszi eső
ben már barnuló hullott falevelek 
közé. 

3. „JEGYEZD MEG EZT IS!" 

Szabó Bálintról beszél mindenki a 
faluban. A patika előtt hatan vagy 
nyolcan is vitáznak ró la : 

— Tizenliat parasztot internálta' 
tott! Piszok, gazember! 

— Sógoromékat ő telepíttette ki! 
— Es most is mit csinál?! Figyel 

és noteszba jegyezi, ki, hogyan visel
kedik! Hogy aztán majd bosszút áll
jon, ha lehet. 

Szabó Bálint pedig éppen ott jön 
errefelé a túlsó oldalon. Sietősen, de 
feje folyton jár. jobbra, balra. Te
kinget köröskörül, ijedten, gyűlölet
tel nézi az utca ?iépef. 

Amikor itt megy el a patika előtt, 
felcete pillantással néz végig a cso
portosulókon. 

— Mért nem mennek dolgozni?! -•• 
kérdi és sietne tovább. 

De most a vitázok egyike hirtelen 
eléje áll, szemébe néz s már üti ** 
pofon: 

— Ezért ni! — mondja kirobbanó 
haraggal. — S ezt is jegyezd fel a 
noteszodba! 
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