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nyugalom és fegyelem nélkül nem lehet
előre menni. Csak az segíti elő népünk
soronkövetkező feladatainak megoldását,
aki a békés építő munka frontján helytáll. A rendbontóknak, zavargóknak, ellenforradalmároknak, gyújtogatóknak és
gyilkosoknak a magyar dolgozó nép csak
úgy válaszolhat érdemben és igazán, ha
egy pillanatig sem inog meg munkahelyén, az üzemekben, a szántóföldeken, a
hivatalok és intézmények szobáiban és a
párt mögött, a kormány mögött állva zavartalanul dolgozik.
Felhívjuk Csongrád megye munkásait
— akik, örömmel tapasztaltuk, eddig is
higgadtan és nyugodtan helytálltak munkahelyükön —, továbbra is őrizkedjenek
minden provokációtól s védjék meg magukat és üzemeiket az ellenség esetleges
támadó kísérletei ellen. Kövessék ebben
a budapesti munkásosztály példáját,
amely az elmúlt súlyos órákban is kezdettől fogva elhatárolta magát az ellenforradalmároktól.
Csongrád megye dolgozó parasztsága!
Itt a vetés ideje! Nem kétséges, hogy a
rend a fővárosban rövidesen helyre áll.
Felhívjuk a megye öntudatos dolgozó
parasztságát, törekedjék arra, hogy mielőbb földbe kerüljön a vetőmag!
Értelmiségi dolgozóink — együtt a
munkásosztállyal és a dolgozó parasztsággal — folytassák alkotó munkájukat
és ne hagyják azt megzavarni az ellenforradalom kirobbantására törekvő sötétlelkű elemektől.
Rcr.d. nyugalom, fegyelem — ez
a jelszó népünk, országunk jövője érdekében, amelynek záloga a békés, alkotó,
termelő munka!
Megyénk
pártszervezeteinek és az
MDP Csongrád megyei Bizottságának elhatározott szándéka, hogy miközben elítél mindenféle rendzavarást és óv minden ellenforradalmi provokációs kísérlettől, határozottan és következetcsen
kívánja folytatni a párt, állami és gazdasági élet következetes demokratizálásáért tevékenységét.
MDP CSONGRÁD MEGYEI
BIZOTTSÁGA

Az MDP Központi Vezetőségének levele
a magyar néphez

MUNKASOK! ELVTÁRSAK!
DOLGOZOK!
A dolgozó nép ellenségei, a reakció
sötét hordái kihasználva az egyetemi
ifjúság békés,
felvonulását, kezet
emeltek a magyar dolgozó nép államára. Megtámadták a főváros fontosabb középületeit és ellenforradalmi
jelszavakat hangoztatva gyilkoltak,
romboltak, raboltak és gyújtogattak.
Népi demokráciánk elleni aljas támadásuk célja, hogy népi demokratikus rendünket megdöntsék, megzavarják és ha lehet, elgáncsolják pártunknak és kormányunknak legfőbb
törekvését, hogy gazdasági és politikai életünk fogyatékosságait kiküszöbölve az eddigieknél jobb életet biztosítson dolgozó népünk számára;
A Központi Vezetőség megvitatja
és az ország sajátosságainak megfelelően alakítja a népgazdaság fejlesztésére, a népjólét emelésére irányuló
terveinket. Gondoskodni kíván arról,
hogy a mezőgazdasági termelés biztonsága növekedjen, hogy országunkban tovább erősödjék a szocialista demokratizmus és ezen belül külön az
üzemi demokrácia.
Mindezt az egészséges kibontakozást akarja megakasztani az ellenforradalmi hordák aljas támadása.
Az ellenforradalmárok piszkos rágalmakkal meg akarják ingatni népünkben a Szovjetunió iránt érzett
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Felhívás
Csongrád megye
dolgozóihoz
Rend, nyugalom, fegyelem — ez most
a jelszó, ez áll mindenek előtt — mondotta Nagy Imre elvtárs, a Politikai Bizottság tagja, a Magyar Népköztársaság
Minisztertanácsának elnöke szózatában
a magyar néphez.
Rend! Ismeretes, hogy az ifjúság békés
felvonulását reakciós,
ellenforradalmi
elemek, a dolgozó nép ellenségei kihasználták és megtámadták Budapest fontosabb középületeit, ellenforradalmi jelszavakat hangoztatva fosztogattak, raboltak, gyújtogattak és gyilkoltak. Céljuk
nem volt más, mint népi demokráciánk
megdöntése és mcggátlása pártunk és
kormányunk legfőbb törekvésének: politikai és gazdasági életünk fogyatékosságai kiküszöbölésének.
Nagy Imre elvtárs rádtószózatában kijelentette: minden lehetőség megvan
arra, hogy a párt és a kormány politikai programját a magyar népre támaszkodva, a kommunisták vezetésével, a
kormány megvalósítsa. E program lényege: a magyar közélet széleskörű demokratizálása, a szocializmus építésében
a ml nemzeti sajátosságainknak megfelelő magyar út megvalósítása, nagy nemzett céljainknak, a dolgozó tömegek életkörülményeinek gyökeres megjavítása.
Mindehhez azonban rend kell. ó v j u k
megyénkben a dolgozó nép rendjét.
Nyugalom! Nagy feladatok megoldása
előtt áll országunk és dolgozó népünk.
Rend és nyugalom nélkül azonban minden erőfeszítés, akarat és nemes törekvés meghiúsul. A helyzet JonrtalMV
lása ad csupán arra alapot, hogy minden
kérdésben szót értsünk, hiszen — mint
Nagy Imre elvtárs, miniszterelnök szózatában mondotta — egyet akar a kormány és a magyar nép többsége. Mindenki, aki magyarnak és hazafinak érzi
magát, szembe kell szálljon a rend és a
nyugalom megbontóival, szilárdan helyt
kell álljon a rend és a nyugalom érdekében.
Fegyelem! A kormány elhatározott
szándéka, hogy egyenes úton halad előre
a magyar nép érdekének megfelelő demokratizálódás útján. A kormány. békés
építőmunkára készük Azonban rend,
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bizalmat. El akarják szakítani országunkat a szocialista országok családjától.
Sötét terveik célja, hogy szembeállítsák hazánkat barátaival és védtelenné tegyenek bennünket az imperialisták ármánykodásaival szemben,
hogy megfosszák népünket szabadságától, visszaállítsák Magyarországon a
tőkések tíatalmát.
Budapest munkásai számos helyen
hősiesen védelmezték üzemeiket, a
dolgozók munkahelyeiket.
Az államvédelmi hatóság katonái és
tisztjei és honvédségünk, valamint
rendőrségünk alakulatai, egyes szovjet alakulatok segítségével, felszámolják az ellenforradalmi banditák
csoportjait.
MUNKASOK!
MAGYAR DOLGOZÓK!
Ne üljetek fel hazug jelszavaknak,
ne hagyjátok megzavarni termelő
munkátokat. Sorakozzatok fel egy
emberként pártunk Központi Vezetősége, az újonnan megválasztott Politikai Bizottság és népi kormányunk
mögé, támogassátok a rend helyreállítására és fenntartására tett intézkedéseket, kemény visszavágással vegyétek el ölökre az ellenforradalmi
betolakodók kedvét attól, hogy kezet
emeljenek a magyar dolgozó népre.
MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA
KÖZPONTI VEZETŐSÉGE

Csütörtök, 1956. október 25

\

Nyugalom
egész Csongrád megyében
Megdöbbenve hallgatták Csongrád megyében a dolgozók szerdán reggel az első rádióközleményeket az ellenforradalmi bandák budapesti fegyveres támadásáról. Ez a hír fegyelmezett egységbe kovácsolta a dolgozókat: éberen elejéivenni annak, hogy az ellenség a megye városaiban, falvaiban hasonló provokációkat ne követhessen el.
A drámai gyorsasággal pergő eseményekről
szétsugárzott rádióközlemények aztán választ
adtak a bizonytalanságra. A Központi Vezetőség üléséről kiadott jelentés; amely szerint
számos elvtársat beválasztottak a Központi
Vezetőségbe, valamint a Politikai Bizottságba,
általános elégedettséget keltett.
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN
a kora reggeli órákban néhány meggondolatlan
ifjú letépte Népköztársaságunk elmerét a Bethlen
Gábor Általános Gimnázium osztályaiban. Később azonban a tanárok higgadt, meggyőző
szavára elhatározták, hogy a szerda délutánra
• tervezett diákparlamentet nem tartják meg, s
erről értesítették a többi középiskolákat is.
Délben a Kossuth téri hangszórók előtt nagy
tömeg hallgatta meg Nagy Imre elvtársnak, a
Minisztertanács elnökének rádiószózatát. A
város üzemeiben, hivatalaiban fegyelmezetten
folyt a munka.
A Mcrlcggyár, Csongrád megye egyik legnagyobb üzeme nyugodt A vasasok helytállnak.
Azokban a perCekhen, amikor a fővárosi események híre végigfutott a műhelyeken, megdöbbenés tükröződött az arcokon. De a munka
ment tovább.
Délfelére a megdöbbenés feloldódott és a
Nagy Imre nyilatkozat előtt a fegyveres támadást elítélő kijelentéseket lehetett hallani.
— Esztelenség volt fegyvert használni.
— Ezt nem a diákok csinálták.
Egy szőke fiatal munkás a rádió egyik közleményének meghallgatása után kijelentette:
— Sírni lett volna kedvem. Hát magyar öli
a magyart?
Nagy Imre elvtársnak a beszédét szótlanul,
lehajtott fejjel fogadták a gyár munkásai, de a
komor hangulat később felengedett és a megszokott mederben folyt tovább a termelés. Délután a Mérleggyár munkásai táviratot küldtek
a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának.
•,.A Hódmezővásárhelyi Mérleggyár dolgozói
mélyen elítélik a provokációs, fegyveres felkeléseket. — hangzik a távirat —. Örömmel üdvözöl/ük azokat a gyors intézkedéseket, amelyek hazánk nyugalmának visszaállítására irányulnak. Mi, dolgozók, munkánkon keresztül
biztosítjuk újonnan megalakult kormányunkat,
hogy egységesen csatlakozunk a Minisztertanács felhívása mögé"§
A HARISNYA- ÉS
KÖTÖTTÁRUGYÁR
dolgozói szerdán délután 2 órakor röpgyűlést
tartottak, amelyen elhatározták, hogy tiltakozó
táviratot küldenek a Magyar Dolgozók Pártja
Központi Vezetőségének, amelyben elítélik az
ellenforradalmi elemek fegyveres és felforgató
tevékenységét. A távirat szövege a következő:
„üzemünk minden dolgozója mélységes felháborodással és gyűlölettel ítéli el a szocialista
demokratizmus kiszélesítéséért harcoló ifjúság
sorai közé befurakodott ellenforradalmárok fegyveres és felforgató tevékenységét, amely népi
demokratikus kormányunk és dolgozó népünk
ellen irányult.
üzemünk dolgozói egy emberként állunk a
Központi Vezetőség, a Politikai Bizottság és a
kormány mögött és bizalmunkat a párt és a

Minisztertanács iránt azzal fejezzük ki, hogy k
termelésben változatlanul helytállunk.
Tudjuk azt, hogy a szocializmus építésiben
elkövetett hibák felszámolása csak úgy lehetséges, ha a munkásosztály, a dolgozó parasztság és haladó értelmiség szorosan felzárkózva
pártunk és a Központi Vezetőség, valamint a
kormány mögött, kéz a kézben összefog és ebben a munkában a párt és kormány ránk mindenkor számíthat
MAKÓN
piac volt szerdán, talán nagyobb is, mint ami
szokott, de a piac csendben, nyugalomban zajlott le. Hangszórók közvetítették a budapesti
eseményeket, s a dolgozók megdöbbenve és
elítélőleg fogadták az ellenforradalmi banditák,
valamint nz általuk megtévesztett fiatalok budapesti garázdálkodásáról szóló híreket. Mint
ismeretes, a varsói szerződés értelmében a kormány — mivel nem számolt az ellenforradalmi
bandák támadásával és ezért nem készült fel
— segítséget kért a hazánkban tartózkodó szovjet fegyveres alakulatoktól, amelyeknek egyik
oszlopa a makói járás községein vonult át.
Egyes községekben emiatt kisebb pánik keletkezett, ami azonban a kormány rádióközleménye után megszűnt Marosleién, ahol előző napokban a dolgozó parasztok jogos követeléseit
teljesítették, szintén rend és nyugalom volt.
Egy-két dolgozó paraszt panaszát nyomban ot*
vosolni nem tudták, erre a napokban kerül tor<
SZENTESEN
és a szentesi járás községeibea a munka minden zavar nélkül folyt a szerdai napon. A
községek dolgozó parasztjai változatlanul az
őszi betakarításban, illetve talajelőkészítésbcn
munkálkodtak. Számos üzem és termelőszövetkezet — mint a Szentesi Baromfifeldolgozó
Vállalat és a Felszabadulás Termelőszövetkezet
— dolgozói a legteljesebb támogatásukról biz*
tositották pártunknt.
SZEGEDEN
a dolgozók; munkások, dolgozó parasztok,
értelmiségiek, az iskolák tanulói, minden
becsületes ember megrendülten fogadta a
budapesti eseményeket. Szeged azonban
— bár az események rendikívül foglalkoztatják — megőrizte fegyelmét. Az üzemekben szerdán délelőtt és délután rendben haladt a termelés. Az üzemekből nem
maradtak távol azok a dolgozok sem, cukik
a környező falvakból járnak szegedi munkahelyeikre.
Az Egyetem Rektori Hivatalában Baróti
Dezső, a Szegedi Tudományegyetem rektora tájékoztatásul elmondotta, hogy az
egyetemen a helyzet higgadt volt, a diákok
fegyelmezetten viselkedtek délelőtt és délután.
Lapzártakor érkezett jelentés szerint este
az egyetemi ifjúság egy kisebb része provokációs kísérletbe keveredett. Erről lapunk más helyén részletesen írunk,
A VIHARSAROK ES A
DÉLMAGYARORSZÁG
szerdán rendkívüli kiadásban közölte ta. MDP
Központi Vezetőség levelét a magyar néphezi
valamint Nagy Imre elvtársnak, a Minisztertanács elnökének nyilatkozatát az ellenforradalmi
provokációról és más híreket. A gyors tájékoztatás jó hatást váltott ki a megye városaiban,
községeiben,

Közlemény a Magyar Dolgozók Pártja
Központi Vezetőségének üléséről
A Magyar Dolgozók Pártjának
Központi Vezetősége 1956. október
24-én ülést tartott, amelyen új tagokat választott a Központi Vezetőségbe. Újjáválasztotta a Politikai Bizottságot és a Központi Vezetőség
titkárságát.
A Központi Vezetőség tagjai sorába
választotta Donáth Ferenc, Losonczy
Géza, Lukács György, Münnich Ferenc és Nagy Imre elvtársakat.
A Politikai Bizottság tagjai sorába
választotta Apró Antal, Gáspár Sándor, Gerő Ernő, Hegedűs András,
Kádár János, Kiss Károly, Köböl
József, Marosán György, Nagy Imre,
Szántó Zoltán elvtársakat. A Poétikai Bizottság póttagi ol Losonczy

Géza és Rónai Sándor elvtársakat
választották még.
A Központi Vezetőség első titkári
megbízatásában megerősítette Gerő
Ernő elvtársat. A Központi Vezetőség
titkárai: Donáth Ferenc, Kádár János
és Kállai Gyula elvtárs.
A Központi Vezetőség javasolja a
Népköztársaság Elnöki Tanácsának,
hogy Nagy Imre elvtársat válassza
meg a Minisztertanács elnökének és
Hegedűs András elvtársat a Minisztertanács elnökhelyettesének.
A Központi Vezetőség utasította a
Politikai 3izottságot, hogy haladéktalanul dolgozza ki a párt és az ország előtt állc feladatok megoldására
vonatkozó javaslatot.

Kádár János elvtárs
szerda esti rádióbeszéde
' MUNKASOK, ELVTÁRSAK!
Az egyetemi ifjúság — kezdetben jórészt
elfogadható követelésekikel induló — felvonulása rohamosan elfajult népi demokratikus rendünk elleni tüntetéssé s ennek
a leple alatt fegyveres támadás robbant ki.
Csak izzó haraggal lehet szólni erről a támadásról, amellyel az ellenforradalmi reakciós elemek felkeltek hazánk fővárosa
ellen, népi demokratikus rendünk, a munkásosztály hatalma ellen.
A népköztársaságunk törvényes rendje
ellen fegyverrel támadókkal szemben pártunk Központi Vezetősége és kormányunk
»z egyedüli helyes álláspontot foglalta el.
A megadás, vagy a teljes legyözetés lehet a sorsa azoknak, akik makacsul folytatják gyilkos, ugyanakkor teljesen kilátástalanná váló harcukat dolgozó népünk
rendje ellen.
Ugyanakkor tudjuk, hogy a rejtve harcbainduló provokátoroknak fedezésül szolgált sok, a zűrzavar óráiban utat tévesztett ember, s különösen sok fiatal, akiket
nem tekinthetünk rendszerünk tudatos ellenségcinek. Ennek megfelelően most, amikor az ellenséges támadás felszámolásának
szakaszában vagyunk, a további vérontás
elkerülése végett azt tettük, hogy
a magukat felszólításra önként megadó
- megtévedteknek lehetőséget adtunk és
adunk arra, hogy életüket és jövőjüket
megmentve visszatérhessenek a tisztességes emberek közé.
A harcot elsősorban néphadseregünk
leghűbb egységei, belső
karhatalmunk,
rendőrségünk hősi bátorságot tanúsító fiai,
volt partizánok vívják a testvéri és szövetséges szovjet katonák támogatásával, de ez
a harc egyben politikai harc is, amelyben
pártunk, munkásosztályunk képezi a főerőt.
Kommunista és munkás elvtársak! Budapestiek és vidékiek!
Segítsetek minden lehetséges módon —
nem utolsósorban a politikai tömegfclvllágosiíás eszközeivel — megvédeni és
végsó győzelemre vinni a munkásosztály
politikai hatalmának védelmében folytatott harcot éppúgy, mint a békés, normá-

lis életnek a lehető legrövidebb idő alalti
visszaállítását.
Ebben a harcban fontos feladata van
minden egyes pártfunkcionáriusnak, minden munkásnak és munkásnőnek. A dolgozo
nép hatalmának megvédésében tanúsítsa
tok olyan szilárdságot és állhatatosságoi.
hogy a kapitalizmust feltámasztani kívánó
támadóknak — még ha más, tetszetős jelszavakkal támadnak is —
ne legyen mégegyszer kedvük hasonló
merénylet megkísérlésére.
Védjétek meg a párthelyiségeket, intézményeket éppúgy mint otthonaitokat é s üzemeiteket minden ellenséges támadással és
zavártkelléssel szemben, Segítsetek a megtévedt jóhiszeműek helyes útra térítésével
éppúgy, mint fegyveres erőink és hatóságaink intézkedéseinek támogatásával.
A kommunista és pártonkívüli munkások legyetek tudatában annak, hogy a népi demokratikus rend védelmének, a szo
cialista társadalom felépítésének alapját
képezitek. Legyetek tudatában, hogy pártunk és népünk elsősorban rátok számít!
Elvtársak, legyetek biztos tudatában annak is, hogy a munkásmozgalom régi érdemes katonáival a harc nehéz óráiban
megerősödött vezető párt- és állami szerveink el vannak tökélve arra, hogy az
élet minden megoldástváró kérdését lankadatlan lendülettel a pártélet, az állami
élet; a társadalmi élet demokratizálásának
további kifejlesztése útján megoldják.
A döntő reformok útja nyitva áll előttünk.
Rajtunk, rajtatok áll, hogy ezt az utat
megtisztítsuk, szabaddá tegyük minden
ellenforradalmi erővel szemben is. Ma
még a dolgozó nép államhatalmáért folytatott harc óráit éljük, de holnap me,;
fog kezdődni a múlt minden hibáját bátran felszámoló békés épités ú j korszaka.
Angyalföld, Csepel, Kőbánya, Óbuda és a
munkásmozgalom többi régi fellegvára, .'.
régi forradalmi város, Budapest kommunistái, munkásai, munkásnői legyetek i
a nehéz órákban, a nehéz napokat leküzdő boldogabb jövő, a szilárd munkáshatalom, a szocialista társadalmi rend élenjáró harcosai. Legyetek éberek!

Hagy Imre elvtársnak,
a Minisztertanács elnökének
szózata Budapest népéhez
Budapest népe, közlöm, hogy mindazok,
akik a további vérontás megszüntetése érdekében ma 14 óráig beszüntetik a harcot,
és leteszik fegyverüket, mentesülnek a statáriális eljárás alól. Egyúttal kijelentem,
hogy
minden erőnkkel megvalósítjuk az 1953.
júliusi kormányprogram elvi alapján —
úgy, ahogy azt annakidején a parlamentben kifejtettem — országunk következetes demokratizálását, a párt, állami, politikai és gazdasági élet minden területén.
Kövessék felhívásunkat, szüntessék be a
harcot, biztosítsák a rend és a nyugalom
helyreállítását népünk, országunk jövője
érdekében. Térjenek vissza a békés alkotó
munkához.
Magyarok, Dolgozók, Elvtársak, Barátaim! Felelősségteljes percekben szólok
hozzátok. Mint tudjátok, a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége és az Elnöki Tanács bizalmából, mint a Minisztertanács elnöke átvettem a kormány vezetését. Minden lehetősége megvan annak,
hogy politikai programomat a magyar
népre támaszkodva, a kommunisták vezetésével a kormány megvalósítsa. E program lényege, mint tudjátok —
a magyar közélet széleskörű demokratizálása, a szocializmus építésében a mi
nemzeti sajátosságainak megfelelő magyar út megvalósítása, nagy nemzeti cél• jainknak, a dolgozó tömegek életkörülményeinek gyökeres megjavítása.
Ahhoz azonban, hogy a munkához közös erővel veletek együtt hozzáláthassunk,
a legelső dolog a rend, a fegyelem, a nyugalom megteremtése.
A békésen tüntető magyar ifjúsághoz
csatlakozva, ellenséges elemek félrevezetve
sok jóhiszemű dolgozót, a népi demokrácia, a néphatalom ellen fordultak. Legelső
és mindenekelőtt álló feladat most, hogy
a helyzetet sürgősen konszolidáljuk.
Utána minden kérdésben szót értünk,
hiszen egyet akar a kormány és a magyar nép többsége.
Nemzeti létünk Iránti közös, nagy felelősségre hivatkozva szólítalak fel benneteket. minden magyar férfit, nőt, ifjút,
munkásokat, parasztokat, értelmiségieket,
hogy szilárdan álljatok helyt, őrizzétek
meg nyugalmatokat, álljatok ellen a provokátoroknak, segítsetek helyreállítani a
rendet, támogassátok rendfenntartó erőinket. Meg kell akadályoznunk közös erővei
a vérontást, nem szabad engednünk, hogy
vér szennyezze be szent nemzeti programunkat.
A magyar kormány békés építőmunkára

készül. A kormány el van szánva arra.
hogy nem engedi leteríteni magát a demokratizálás, a magyar nép erdekemen
megfelelő, a nép széles rétegeivel megtárgyalt program megvalósításának
latjáról.
Nem a bosszúállás, hanem a megbékélés
politikáját aikarjuk folytatni. Ezért a kormány elhatározta, hogy mindazokat, akik
ónként és azonnal leteszik a fegyvert, aobahagyják a harcot, nem vonja a statáriális eljárás alá, mint ahogy így járt el a
magukat eddig megadott
csoportokkal
szemben is.
Munkások, védjétek meg a gyárakat, a
gépeket, a magunk kincse ez. Az egész
nepnek ckoz kárt az, aki rabol, vagy fosztogat.
Rend. nyugalom, fegyelem, ez most a
jelszó, ez áll mindenek előtt.
Barátaim, Magyarok! A kormány programját hamarosan részleteiben is ki fogom
fejteni ós azt a rövidesen összeülő országgyűlés fogja megvitatni. Jövőnkről van
szó, nemzeti létünk felemelkedésének nagy
útja áil előttünk. Álljatok a kormány
mögé, biztosítsátok a békés építő, alkotó
munka folytatását, tegyétek lehetővé, hogy
hazánk minden dolgozója zavartalanul
munkálkodhasson családja és a maga jövőjén. Álljatok a párt mögé, álljatok a
kormány mögé. Bízzatok abban, hogy a
múlt hibáin tanulva, megtaláljuk a helyes
utat hazánk felvirágoztatására.
— TEGNAP, 24-én külön kiadással is tájékoztattuk olvasóinkat, s ehhez jelentős
mennyiségű papír kellett. Emiatt jelenik
meg lapunk ma csupán két oldalon.
A MAGYAR DOLGOZÖIÍ PÁRTJA SZEGEDI VÁROSI BIZOTTSÁGÁNAK UTASÍTÁSÁRA kedden nz éjszakai órákban eltávolították a szegedi, leninnrl szemben méltánytalan
Sztálin-szobrot. A szobor
eltávolítására korábban határozatot hozott n Városi Tanács végrehajtó bizottsága, a pártbizottság ezt a határozatot az éjjel utasításával azonnal foganatosította.
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Lapzártakor

jelentik:

Meghiusult Szegeden a rendbontó kísérlet

A haza o neliéz és súlyos óráiban rendre és
fegyclemro van szükség. Elengedhetetlen kötelessége mindenkinek a rendelkezéseket megtartani. Tegnap az esti és éjszakai órákban néhány feleló'tlen csoport — főképpen egyetemisták — nem törődve a kijárási tilalommal, s azzal, hogy felvonulni nein lehet, csoportosultak
és egye* utcákat jártak végig. A késő esti
órákban két felelőtlen csoport, — s annak jóhiszemű tagjai is —, amelyeket minden bizonynyal ellenséges elemek is bujtogatlak, igyekeztek a rendet megzavarni.
A Szegedi Kenderfonógyár és a Petőfi laktanya közötti szűk utcában összeverődött csoport hangos provokációs jelszavakat kiabált.
A rendőrségi gépkocsi a helyszínre érkezve
hangszórón keresztül nyugodt hangon felszólította a csoportot, hogy menjenek haza: o törvényes rendelkezés értelmében 17 órától kezdve Szegeden is kijárási tilalom van és nem lehet gyülekezni, felvonulni. A felszólításra elvakultságukban füttyel válaszollak. Erre újból -s
újból felkérték a csoportot, liogy oszoljanak
szét és távozzanak otthonukba, mert ezt kívánja a rend. Kiabálás, fütty volt erre is a válasz. Ezután a szegedi tűzoltók locsoló-kocsija
áthaladt a csoport tagjai között és vizet fecs-

„Hazádnak

kendezett a fiatalok közé. Kiabálás, fütty volt
újból a válasz. Miután a többszöri felszólítás
nem használt, a fegyveres erők kénytoienrk
voltak riasztó lövést leadni a levegőbe. Pofonok
esattantnk cl a honvédség tagjai és a felelőtlen
csoportban részvevők között. Amikor a törvényes rendelkezést meg nem tartók, a rendet
zavarni akarók látták a határozott fellépést,
szétoszoltak.
Az Aradi vértanúk terén is próbálkozott egy
csoport a rendzavarással. Többször figyelmeztették őket ennek helytelenségére. A szép szó
nem használt és így a fegyveres erők tagjai
kénytelenek voltak határozottan szétoszlatui a
gyülekezést. A honvédség tagjai itt még riasztó
lövéseket sem adlak le.
,
A rend és a nyugalom teljesen helyreállt
Szegeden.
Néhány szegedi egyetemista fiatal olyan
rémhírt terjesztett, hogv Kocli Sándor profeszszort letartóztatták. Hivatalos helyről közölték,
hogy ez hazugság, nem íclcl meg a valóságnak.
Éjszaka 11 órakor telefonon beszéltünk Kocli
professzorral, aki maga is megcáfolta az otromba
hazugságot

rendületlenül

.•

Beszélgetés Bicskey Károllyal, a Szegedi Nemzeti Színház
művészével
SZERDÁN, A DÉLUTÁNT ÓRÁKBAN felkerestük Ricskev Károly Jászny Mari-díjas
színművészt, a Szegedi Nemzeti Színház tagját
— akivel kedden este együtt meneteltünk Szegeden a békésen felvonuló egyetemi hallgatók
és diákok tömött soraiban —, hogy nyilatkozzon
a budapesti provokatív fegyveres eseményekről.
— Megdöbbenve értesültem szerda hajnalban a rádión keresztül, hogy hová fejlődölt Budapesten a diákok és a munkások békés és
jogos demonstrációja a provokátorok rendzavara után — mondja Bicskey Károly, akinek
nz arcán nagyon meglátszik egy átvirrasztott
éjszaka okozta minden keserűség és fáradság,
hiszen nem kevesebbről van szó, mint a kemény és küzdelmes esztendőkben létrehozott
szocialista eredményeink megvédéséről.
•— Kétségbeesetlen néztem a gyorsan pergő,
aggódással teli események elé, amíg meg nem
tudtam a rádión keresztül azt a sorsdöntő változást, amely beállt a párt Központi Vezetőségében és Politikai Bizottságában, valamint a
magyar kormány összetételében. Véleményem
szerint a magyarság életének és céljának, n
szocialista demokratizmus kibontakoztatásának
megfelelő tisztulása következett be. Nagy Imre
elvtárs személyében olyan ember került a Minisztertanács elnöki székébe, aki 1953 óta maradéktalanul élvezi a felvilágosult párttagok, cs
pártonkívüliek legteljesebb bizalmát. Nekünk,
magyar színészeknek is — folytatta Bicskey
Károly — egyetlen kötelességünk és feladatunk,
hogy a Központi Vezetőségbe és a Politikai
Bizottságba újonnan beválasztott, kipróbált
hűségű elvtársakat vminden erőnkkel támogassuk, hogy a magyarság élete kibontakozhassak
a legszélesebb demokratizmus elve alapján. Ez
nz egyetlen út, amely kivezet bennünket ebből

a mostani nemzeti tragédiából, amelybe kerül*
tünk a szocialista demokratizmus kibontakozás
súnak elgáncsolásai miatt.
E NEHÉZ, GYILKOS IDOICET elkerülhettük
volna, ha a párt Központi Vezetősége helyesen
ós gyorsan értelmezi és elemzi az elmúlt hetrkben és napokban a magyar valóságot —
tesszük hozzá mi is Bicskey szavaihoz a miénket.
— Amikor kedden este elszavaltam a Kos*
sutli emlékműnél a ,,Szózat"-ot — idézi fel a
tegnapelőtti est eseményeit Bicskey Károly —
akkor arra gondoltam elsősorban, hogy a magyarság ügyéért nekünk, párttagoknak és pár*
lonkívülickno.k egységesen kell hclytáUnunk;
hogy sorainkat és jogos követeléseinket ne zavarhassák meg a gyilkos szándékú provokáto*
rok.
E7. SZEGEDEN ÉS EGÉSZ CSONGRÁD
MEGYÉBEN SIKERÜLT IS, mondjuk együtt
Bicskey Károllyal,, akitől így búcsúztunk cl:
rajtunk múlik, hogy soha többé ne jöhessen
vissza történelmünk legsötétebb korszaka, a
fasiszta rémuralom, de ne jöhessenek vissza a
közelmúlt rettenet évei és azoknak lovagjai
sem, amelyek és akik annyi keserűséget okoztak a törvénytelenségeken keresztül dicső munkásosztályunknak, parasztságunknak és érteimis
ségünknek.
„Hazádnak rendületlenül" — mondjuk és
valljuk e nehéz napokban Vörösmarty szavait. „Hazádnak rendületlenül" — a Magyar
Dolgozók Pártja és új arculatú, népszerű kormányunk célkitűzései megvalósításáért: a rendért, a nyugalomért, a békéért és a legteljesebb
szocialista demokratizmus megteremtéséért
(-)

Statáriális b í r á s k o d á s t r e n d e l t
e l a Minisztertanács
A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa elrendelte a rögtönítélő bíráskodást
a Népköztársaság megdöntésérc irányuló
szervezkedésre, lázadásra,
gyilkosságra,
szándékos emberölésre, gyújtogatásra, robbanó szerrel elkövetett bűncselekményekre, közveszélyes cselekményekre, hatóság

A Szegedi
Textilművek
dolgozóinak
távirata
az MDP Központi
Vezetőségéhez
A Szegedi Textilművek dolgozói
egy emberként elitélik a sajnálatos
módon kirobbant fegyveres provokációs támadást és ígéretet tesznek
arra, hogy a Központi Vezetőség és a
kormány mögé állva minden erejükkel, a termelés biztosításával támogatják a népi egységért, a szocialista
demokráciáért, a népjólét emeléséért
folytatandó közös harcunkat.
SZEGEDI TEXTILMŰVEK
DOLGOZÓI

elleni erőszakra, magánosok elleni
erő-i
szakra és engedély nélküli fegyvertartásra
vonatkozóan. A Minisztertanács azonnal
hatályba lépett rendelete
értelmében a
rögtönitélö bíróság a felsorolt bűnesetekben mindjárt halálbüntetést foganatosít.
A rendeletet Nagy Imre, a Minisztertanács ú j elnöke írta alá.

fi késő esti órákban
jelenti* Budapestről
A késő esti órákban mór csak szórványos
lövöldözés hallatszott a városban és csak néhány helyről jelentetlek fegyveres küzdelmet.
Ugyancsak a késő esti órákban sok üzem és
gyúr hívla fel a Magvar Távirati Iroda szerkesztőségét és kérte annak köziésót: csütörtökön reggel a munkások jelenjenek meg u szokott időben munkahelyeiken, s lássanak hozzá
u Minisztertanács elnökének, Nagy Imrének
rádiószózalában is vázolt nagv célok megvalósításához, a békés, nyugodt és leremlő munkához.

M e g s z ü l a UM díjszabási
loriáfofása
A MÁV Igazgatóság
értesíti az utazó
közönséget,
hogv 1953. október 25-é.i
0 órától minden díjszabási korlátozást
megszüntet. Ettől az időponttól kezdve az
utasforgalommal Kapcsolatban az általános díiszabási határozmányok érvényesek
A díjszabáson kívül menetkedvezmánv&K
is korlátozás nélkül
igénybe
vehetők;

