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1956. október 23-án 

Miénk 
Az utcára vonulunk. 

Megbonthatatlan soraink — 
szilárd akaratunkat, egysé
günket hirdetiki 

Egy testvérnemzét felé 
száll ezreink üdvözlete. Ro
konszenvtüntetés ez a mai. 

Bem és Miczkiewicz né 
pét, a személyi kultusz és a 
dogmák láncait lerázó Len
gyelországot köszöntjük. 
üdvözlet a hősiesség láng
lelkű városának, Varsónak! 
Üdvözlet azoknak, akik a 
jövőt formáló küzdelmek 
élén haladnak: a lengyel 
kommunistáknak, munká
soknak, diákoknak, ifjú ba
rátainknak! Meghajtjuk az 
elismerés lobogóját a len
gyel nép előtt és magasra 
emeljük a lenini elvek, az 
igazi továbbhaladás lobogó
já t a magyar nép előtt. 

Ez a felvonulásunk nem
csak Lengyelországnak szól. 
A nép Magyarországon is 
elemelkedést és teljes szo-

-'•alista demokráciát akar. 
Az utcára vonul tunk >—» * 
"2 in akármiért. A pártért, 
'ogy tisztán álljon előttünk 

Js cselekedjék, A népért, 

amely forró tenniakarással, | 
de higgadtan dönt sorsa fe- | 
lől. 

Esztendőkön á t sokat be
széltünk az egységről. De 
most —• az utcai felvonulók 
serege — végre teljes szív
vel gondolhat arra, hogy 
megvalósult a szocializmust 
kívánók egysége. Azok egy
sége ez, akik a jövőért kí
vánják levonni a múlt ta
nulságait, azért, hogy a hi
báktól megtisztult szocializ
mus épüljön drága hazánk 
földjén. 

Azok egysége ez, akik a 
szocializmust építő orszá
gokkal együtt, de nem azo
kat utánozva, kéz a kézben 
a lenini önrendelkezési elv 
alapján kívánnak haladni a 
szocializmus széles ország
útján. Azok egysége ez, akik 
szemük fényeként óvják a 
magyar—szovjet barátságot, 
de az egyenlőség alapjaira 
helyezett barátságot. 

Olyan egység ez, amely 
biztosítja, hbgy soha többé 
ne tűnhessenek fel Farkas 
Mihályok, Rákosi Mátyá
sok. 

Miénk az utca! De vigyá
zunk, hogy miénk is ma
radjon. Mert magunknak, 
ügyünknek súlyosan árta
nánk és a sztálinistáknak 
használnánk, ha ma felül
nénk bármilyen provokáció
nak. Lesznek talán, akik ki 
akarják ragadni ma ke
zeinkből a kezdeményezést, 
akik zűrzavart akarnak 
kelteni. Ezt minden erőnk
kel meg kell akadályozni! 

Félreértés ne essék: nem 
kerékkötőinket, a demok
ratizálás ellenzőit, nem a 
sztálinistákat, rákosistákat, 
hanem mindannyiunkat, a 
szabadon lélegezni kívánó 
nemzet célkitűzéseit féltjük 
a zavartkeltőktől. 

Ez a tüntetés a lengyel 
elvtársak iránti szolidaritás 
jelképe. A lengyelek izzó 
lelkesedése, de méltóságtel
jes nyugalma is legyen pél
da számunkra! Higgadtan, 
erőnk tudatában vonuljunk! 

Varsóban ez a nyugalom 
volt a diadal egyik záloga. 
Mi ugyanazért a célért har
colunk — ugyanúgy! 

1 Központi 
sége együttérez 

ő ifjúsággal 
A DISZ Központi Vezető

ségének VI. ülése október 
23-án délután 14 órakor 
megkezdte tanácskozását. 

A Központi Vezetőség he
lyesli a budapesti ifjúság 
szolidáris tüntetését a Len-

gyei Népköztársaság mellett, j mistákat, a tüntetésben rész-
Elhatározta, hogy részt vesz 
a tüntetésen, ezért ülését 
felfüggesztette, annak to
vábbfolytatását a tüntetés 
befejezése utáni időre elha
lasztotta. Felkéri az egyete-

vevő ifjúságot, hogy akadá-
j lyozzanak meg minden eset-
í leges provokációs kísérletet. 

A Központi Vezetőség ha-
| tározatot fogadott el, hogy 
j táviratban üdvözli a lengyel 
I ifjúságot. 

Lega lább jelentésünk' 
Lengyelországból : 

WJj raíetsatási törvényt érceset. 
a histönsugi sserreh és a hadsereg aa új re&etes tttögÜtt 

Fiatal munkás és paraszt barátaink! 
ra a provokátorokra, akik 
ellenünk akarnak fordítani 
benneteket. Lássátok ezek
ben a sztálinista és jobbol
dali erők aljas provokáció
ját. Ezek végső soron az or
szág romlására és anarchiá
ra törekednek, hogy azután 
újabb diktatúra igáját rak
ják a nép vállára. 

Az egyetemi ifjúság ba
ráti kezet nyújt felétek és 
kéri, hogy segítsetek közös 
céljaink egészében a magyar 
ifjúságot abba a megújító, 
országépítő munkába, amely 
hazánkban jelenleg kibonta-
kú/iúUaii inl l . A/.t nkai juk, 
hogy az esztergapadoknál, a 
földeken, az iskolák és egye
temek padjaiban, az íróasz
taloknál dolgozó fiatalok 
végre igazi egységbe tömö
rüljenek. 

Itt az ideje annak, hogy 
véget vessünk az ország 
minden kis falujában annak 
a fojtó nyomásnak, melyet 
Sztálin és Rákosi emberte
len politikája kényszerített 
ránk. 

Most, a viharos gyűlések 
tisztító tüzében zárjuk ki 
sorainkból azokat, akik ge
rinctelenül hajbókoltak a 
személyi kultusz és a durva 
önkény előtt. 

Két feladat áll elértünk: 
először leszámolni a múlt 
hibáival, másodszor létre
hozni saját ifjúsági szerve

zeteinket. amelyek érdeke
inket képviselik, és képesek 
lesznek arra, hogy követe
léseinket tűzön-vízen ke
resztül vigyék, és komoly 
átütőerőt képviseljenek a 
magyar politikai élet meg
újhodásában. Mi, egyetemis
ták létrehoztuk a ME- A magyar egyetemek és 
FESZ-t, hozzátok ti is létre f ő i s k o i á k ö s s z e s hallgatója 
hasonlóképpen saját önálló ; n e v é b e n k ö s z ö n t j ü k a len
szerveiteket, amelyekben a .. . , _ 
. , . , . „ t a. - J gvel diákszövetséget, mely a 
ti hangotok hallatszik e s , S J J~m • 
végre a ti akaratotok érvé- j demokrat ikus átalakulásért 
nyesül. í f o l y t a t o t t mozgalom élére 

Mi, ifjúsági egységet a k a - j áUt és a lengyel közélet 
runk! Ne hallgassatok azok- I egyik vezető erejévé vált. 

Küldjétek el megfigyelői
teket a folyó hó 27-i egye
temi diákparlamentre és 
győződjetek meg elveinkről 
és célkitűzéseinkről. 

Hozzátok létre, támogas- i 
satok saját, önálló szervezé-T' 
teiteket! 

Éljen az ifjúság eszmei és ! 
politikai egysége! 

A Lengyel Ujságírószövetség 
elnöksége levelet intézett a 
szovjet újságírókhoz. A levél 
helyteleníti a Pravda október 
20-i számában megjelent „Szo
cialistaellenes megnyilvánu
lások a lengyel sajtó hasáb-
iain" című cikk állításait és 
hangját. Az elnökség — nyil
vánvalóan a személyes tapasz
talat lehetőségének biztosítá
sára és őszinte eszmecserékre 
— meghívta a szovjet sajtó 
egyik delegációját: látogasson 
el a lengyel fővárosba A levél 
másolatát eljuttatták a Prav
da szerkesztőségéhez és kérték 
annak közlését. 

A lengyel parlament, a 
szejm választási bizottsága el

fogadta az új választási tör
vénytervezetet. A tervezet jó
val több jelölt indulását bizto
sítja, mint amennyi megvá
lasztható s ezzel lehetővé teszi, 
hogy valóban választani lehes
sen a* felmerült személyek kö
zött. Ugyanakkor biztosítja, 
hogy a jelöltek választása tel
jesen alulról történjék; 

Rendkívül nagy a politikai 
aktivitás a fegyveres erők tag
jainak és vezetőinek soraiban 
is. A hadsereg vezérkara kife
jezésre juttatta: teljes egészé
ben a párt új politikai bizott
sága, a VIII. teljes ülés dönté
sei mellett foglal állást. A biz
tonsági erők képviseletében 
kijelentették: soha többé nem 

engedik az államvédelmi szer
veket az önkény eszközévé ten
ni. A lengyel hadsereg Politi
kai Főcsoport Főnöksége hatá
rozatot hozott, amelynek lénye
ge így hangzik: 

Teljes erővel támogatja a Len
gyel Egyesült Munkáspárt Go 
mulka által körvonalazott cél 
kitűzéseit. Szoros fegyverbarát 
ságot az egyenlőség és egyer 
jogúség alapján a szovjet had 
sereggel! 

Összegezve: a legfrissebb esc 
menyek is azt bizonyítja! 
hogy a lengyel nép nyugodtar 
kilengések és incidensek nél 
kül, de biztosan és hatalma: 
léptekkel halad tovább a meg 
kezdett úton* 

Mi egyetemisták programja 
(Különtudösííónk jelenti.) 

Az Egyetemisták és Főiskolások 
Diákparlamentjének Előkészítő Bizottsága 

A PETŐFI KOR JELSZAVAI 
1. Követeljük a lenini 

egyenjogúság alapján álló 
magyar—szovjet barátságot! 

2. A népjólét emelését 
szolgáló, új ötéves tervet! 

3. Nagy Imrét a vezetés
be! 

4. Nyílt tárgyalást a Far
kas-ügyben! 

5. Félre a kerékkötőkkel! 
6. Le a sztálinista gazda

ságpolitikával! 

7. Éljen a testvéri Len
gyelország! 

8. Munkásigazgatást az 
üzemekben! 

9. A mezőgazdaság talpra
állítását, önkéntes szövet
kezést! 

10. Építő nemzeti prog
ramot! 

11. Éljen Petőfi ifjúsága! 
12. Szocialista demokrá

ciát! 

Üdvözlet a lengyel diákszövetség 
központi vezetőségének 

Munkátokat a magunk szá
mára példának tekint jük és 
mi is hasonló szellemben 
akarunk tevékenykedni. 

Az országos 
magyar diákparlament 
előkészítő bizottsága. 

Az ország egyetemeiről és 
főiskoláiról összegyűlt, diák
küldöttek ma délelőtt kidol
gozták a magyar egyetemisták 
programját és szervezeti sza
bályzatát, amelyet a szomba
ton tartandó országos diákpar
lament elé terjesztenek; 

Programjuk alapelveiben 
hangoztatják, hogy együtt 
akarnak, haladni a munkás, 
varaszt és értelmiségi -fiatalok
kal, követik a marxizmus—le
ninizmus alapjain álló Magyar 

I Dolgozók Pártját a szocializ-
i mus építésében, a szocialista 
i demokráciáért, a magyar nép 
: független, szabad, békés építő 
! munkájáért vívott harcban. 
< Céljuk a dogmatizmus. a szek-
| tás szellem gyökeres felszá-
í molása, az alkotás szabad, de-
; mokratikus légkörének megte-
; remtése és védelme. 

Céljaik megvalósítása érde-
j kében szükségesnek tartják 
| egv központi fiatal értelmisé-
| gi hetilap megindításét. 

Leglényegesebb követelé-
; sejk a következők: 

Az egyetemi reformok hala
déktalan megvalósítása. 

Űj alapokra helyezett sza-
• bad, demokratikus választási 
rendszer; 

Farkas Mihály és társai 
bűnperének nyilvános tárgya
lása. 

Március 15- és október 6. 
nemzeti ünneppé nyilvánítása. 

meff-mokratikus célkitűzéseik 
valósításában." 

Az előkészítő bizottság s 
tervezetben hangsúlyozza 
hogy „Az egyetemi és főiskola 

Foglalkozzék a kormány az ifjúság rétegszervezete, amely 

kezdeményező Önálló és 
; külpolitika. 

Teljes egyenjogúságon 
puló magyar—szovjet 

iság; 

összes külföldi államban élő 
magyarok helyzetével; 

Hozzanak létre szakbizottsá
gokat a magyar ipar, mező
gazdaság és kereskedelem 
valóságos helyzetének őszinte 
feltárására és a hibák kijaví
tására. 

Sajátos magyar viszonyok
nak megfelelően szervezzék át 
a tsz-mozgalmat. 

Nagyobb takarékosságot az 
állam vagyonával. 

A szervezeti szabályzat ter
vezete többek között megálla
pítja, hogy az előkészítő bizott
ság szükségesnek tartja a ré
tegszervezetek megalakítását 
..mert mind a munkás, mind a 
paraszt és értelmiségi ifjúság-
nek megvannak a sajátos prob
lémái. amelyeknek eldöntésé
re egyedül ezen szervek hiva
tottak". Ugyanakkor — foly
tatja a tervezet — a magyar 
ifjúság egyetlen rétegének 
sincsenek egymással ellentétes 
érdekei. Fno ezért szükséges
nek tartjuk egy legfelsőbb 
koordináló szerv létrehozását, 
amely az egész ifjúságot érin-

; tő kérdésekben állást foglal. 
| képviseli az egész magyar it'jú-

ala- i ságot. és rninteev kifejezésre 
barát- j juttatja ifjúságunk egységét a 

1 szocializmus építésében, de-

nek nevéről az Orszásos Egye
temi és Főiskolai Diákparla 
ment dönt, mindenben követ 
a marxizmus—leninizmus alap. 
ján álló Magyar Dolgozói 
Pártja irányvonalát. A szerve
zet legfőbb céljának tartja c 

I szocializmus építését a sajáto.' 
j magyar viszonyok között" 

A tervezet a továbbiakbar 
i meghatározza az egyetemi é 
| főiskolai diákoairlament és a' 
j Országos Egyetemi és Főiskc 
I lai D iák tá ra s küldötteine' 

megválasztási módját és a kül 
döttek, illetve a parlament é 
diáktanács jogkörét. Az alap 
szervezetekről szólva megálla 
pítja, hosy „a rétegszerveze 
kari, illetve főiskolai szerveze 
teintk kiépítéséről a helyi sa 
játosságok fievpl°T">wételévp 
a hallgatóság gyűlései dönte 
nek"j 

A tervezet befejezésül ki
mondja, ho"" ..»» eayetemi é 

vezetének tagja lehet mindeT 
ha l la tó és oktató, aki a szer 
vezeti szabályzatot elismer1 

célkitűzéseinket magáénál 
vallja, azok megvalósításába 
tevékenven részt vesz és tagd 
jat fizet,'* 

Geiő Ernő ma este 20 órák01 
rádióbeszédei mond 



ÉLJEM A MAGYAR SZA 
ÉLJEN A HAZA! 

AD SÁG, 

Petőfi Sándor: 
„Két nemzet van egyesülve bennünk, 
S mily két nemzet! a lengyel, s magyar! 
Van-e sors, amely hatalmasabb, mint 
E két nemzet, ha egy célt akar?" 

Lengyel—magyar barátságot. 
jólétet és szabadságot! 

Ss&ovjet—wnagyar barátság 
— egyenlőség alapján! 

Ifjúságunk így kiált: 
mutasson utat a párt! 

RákosikHál elegunk9 
uj pártvezetést nekünk! 

Ez az ugy a mi ügyünk, 
ttj pártvezetést nekünk! 

3Munkás9 diák egyet akar: 
jöjjön velünk* aki wnagyar! 

Vesszen az önkény9 
éljen a törvény! 

JVe csináljunk mindent késve9 
Nagy Imrét a vezetésbe! 

r A proletárdiktatúra marad 
mindig népünk útja 

Éljen a harcos lenini párt9 
•• védje meg 

népünk szent igazát! 

. 


