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Hazádnak rendületlenül légy híve, óh magyar!
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Az országot izgató súlyos létkérdések
mellett sokak szemében eltörpülni látszik
az MDP megszűnése és az új párt, a SzociaMegyünk, valami láthatatlan
Piros a vér a pesti utcán,
lista Munkáspárt szervezése Pedig ez a kéráramlás szívünket befutja,
munkások, ifjak vére. ez.
dés is egyike az egész országot érintőknek.
akadozva száll még az ének,
piros a vér a pesti utcán,
Az elmúlt évek sorén a párt konkrét
de már mienk a pesti utca.
belügyminisztei, kit lövetsz?
szervezetből egyre inkább íétissé torzult,
Kire lövettek összebújva
amelyet bűnös vezetők AVH, orosz tanácsNincs más teendő: ez maradt,
ti megbukott miniszterek?
adók és orosz fegyverek segítségével emelcsak ez maradt már menedékül,
sem az AVH, sem a tankok
tek az ország íölé, a leggaládabbul sarbavalami szálló ragyogás kél.
titeket meg nem mentenek.
tiporva a párt tiszta, lenini fogalmát. Ez a
valami szent lobogás készül.
párt már nem volt azonos az illegalitás,
S a nép nevében aki fegyvert
Zászlóink föl, ujjongva csapnak,
az újjáépítés munkástömegeinek hősi pártvertél szivünkbe, merre litt.'t:.
kiborulnak a széles útra,
jával, hanem szinte egy maroknyi népeüevéres volt a kezed már rc.y.'n,
selyem-színei kidagadnak :
nes, hazaáruló, idegen drótokon rángatott
Gerő Ernő, csak ölni UUÍMZ?
ismét mienk a pesti utca !
idegen állampolgár érdekvédelmi szervévé
aljasítotla Rákosi és cinkosainak csoportja.
. . Piros a vér a nesti i.'.v-in,
Ismét mienk a bátor ének,
A legszomorúbb az. hogy ehhez a tragirnunRtísoR—ifjak iv>.! folyt,
parancsolatlan tiszta szívvel,
komédiához a legfelsőbb vezetéstől a leg— a háromszín-lobi>gr*k raellé
s a fegyverek szemünkbe néznek :
alsóig annyian statisztáltak, néha megki gyászltibogö!.
kir ••<;
Lövetsz, belügyminiszter ?
győződésből, néha pápánál pápább ügybuzgalommal, s elidegenítették a párttól
A háromszín-lobogók niellé
az egyszerű emberek mil'iós tömegeit.
tegyetek három esküvési :
sírásból egynek tiszta könnyet
Oklóber 23. — tegaiábbis a felső vezes a zsarnokság gyűlöletét,
tésben — elsöpörte ennek a klikknek az
uralmát. A párt józan, lenini elemei íels fogadalmat: te kicsi ország,
oszlalták a régi pártot, s még a névben
el ne felejtse, aki él,
is távoltartva magukat a rosszemlékű
hogy úgy született a szabadság,
MDP-től, új pártot szerveztek.
1P56. okt. 25.
hogy pesti utcán hullt a vér.
Ez a névcsere azonban nem a cégtábla
átmázalását jelenti, nem azt, hogy az ösz**
szes sztálinisták, Rákosinál rákosislábbak
átmentik magukat, megjátszva a leninistát,
nz új tagok névsorába elsőkként a maguk
nevét írva. Ma még sokan akadnak, akik
az új párt létrejöttét, akárcsak a júliusi haMit jelent ez a hűség? Jelenti életük,
tározatokat, taktikának tekintik. De ezek küzd, vérzik és gyászol az ország. Október
gondoljanak arra, hogy éppen ez a „tak-23 óta ahány emberrel beszélünk, ahány munkájuk és céljaik megbecsülését és megtikázás" — azaz a hibákhoz való gör- aggódó szempárba nézünk, mindből ez a valósítását. Jelenti töretlen akarásunkat, a
csös, ragaszkodás — vezetett október 23-ra kérdés vár feleletre: mi lesz ezután ? munkásdk, parasztok és értelmiségiek öszMegmaradunk-e ? Élünk-e tovább ? S nap- szefogását.a nemzeti egység megteremtését.
és annak minden következményére.'
Ez a hűség az elesettek megbecsülését
A pártnak meg kell újnodnia tagságá- jainkban mér méltán vetődik fel az újabb
ban, vezetőiben, elveiben egyaránt. Uj pro- kérdés is : volt e értelme hőseink halálá- is kell, hogy jelentse. Elhallgatás, sőt a
gram kell, új, demokratikusan választott nak, vértanúink, az elpusztult és elhurcolt gyalázkodás szelleme kezdi körüllengeni
vezetők, s nem olyanok, akik egymás közt tízezrek áldozatának ? Miért küzdöttek, a durva összefogás nyomán a hősök harcát.
osztogatják ki a hatalmat. Olyan párt kell, sebesültek, haltak meg tízezerszém fiatal Az ellenforradalmárokkal akarják őket is
egy kalap alá venni. Tiltakozunk ez ellen.
amelyben a lenini eszmék uralkodnak, s hőseink és idős mártírjaink?
Október hősei a nép hősei, méltán soraEzért, ami van ?
amely szem előtt tartja a magyar sajáNem!
Nem és nem — csak ez lehet a koznak a magyar szabadság nogy alakjai,
tosságokat is.
Az új párt létszáma csökkeni fog. Az válaszunk 1 Hisszük és valljuk nagy köl- Dózsa, Petőfi, Damjanich és a többiek
éveken át eljátszott tekintélyt nehéz lesz tőnk szavaival: „Az nem lehet, hogy annyi mellé. Megbecsülést követelünk számukra !
A kihullott vért, a kiömlött könnyet gyászvisszaszerezni. A súlyában is csökkenő szív hiába onta vért" 1 A jelenlegi helyzet
párt nem lehet az ország egyetlen pártja, nem megoldás, nem lehet az. Hiába ültet- lobogóval nem lehet feltörölni. A sebeket
meg kell osztania a vezetési más, demo- nek nyakunkra zsarnokokat és megszálló- szavakkal nem lehet begyógyítani, az elkratikus pártokkal. De a csökkentett lét- kat, a zsarnoki önkény tehet velünk bár- vesztett kéz, láb vagy látás nem tér vissza
szám nem a magukat áímeniőkből, a mit, akkor is vallani fogjuk : minden kö- a szavaktól. A halottakat nem lehet körestaurálást várókból, a haialmaskodásról rülmény között vállalni fogjuk a harcot nyörgéssel, szeretettel vegy akarással fellemondani nem bíró Kucserákból fog eredeti célunk maradéktalan teljesítéséért, támasztani, de a vígaszlalés valamit enyhít
állni, akik a változást csak abban lennének míg élünk, küzdünk a szabad, független, az anyák és apák, feleségek és gyermekek
hajlandók esetleg elismerni, hogy a fekete demokratikus, szocialista és semleges Ma- bánatán.
Üzenjük a gyászoló cselédeknek : velük
alapon aranybetűs táblákat a pártháznkon gyarországért.
fehér alapon aranybetűsök váltsák fel.
Hősökre, mártírokra emlékezünk a mai érzünk, velük küzdünk s velük együtt
Jói kell ügyelniük ma a párttagoknak napon : október hőseire, a fiatal és öreg követeljük : legyen október 23 a magyar
és az egész országnak, hogy inkább a forradalmár mértríok sokaságéra. Szelle- szabadságharcosok emléknapja, legyen
kilenvenkilenc hamis bárány vesszen, mük mellettünk van, leikük körülünk lebeg, nemzeti ünnepnap!
csak az egy igaz megmaradhasson.
s mi hűek akarunk maradni hozzájuk.
Ez a legkevesebb, amit tehetünk!
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Ázsiának a Szovjetunóval szomszédos déli területein fiatal nemzeti álla- November 21. Szerda. Az ENSz November 21 Szerda. Az amerikai
Vöröskereszt 350 ezer d o l l á r o s
közgyűlése tovább folytatta a mamok vannak. Ezek az elmúlt évtizedek
gyógyszersegélyt ajánlott fel. Országyar kérdés megtárgyalását. Felszóalatt vívták ki nemzeti függetlenségügos gyűjtést rendeznek Norvégiában
lalt Sepilov, aki az ENSz Magyarket. Törekvéseiket a Szovjetunió nagyés Franciaországban. Jugoszlávia
országra
vonatkozó
határozatait
okmértékben támogatta. Baráti jóviszonyt
150 millió dinárt küld. A Magyarvetetlenkedőknek nevezte, s béketart fenn velük ma is, a teljes egyenországnak
eddig tett segélyajánlatok
bontónak
azt,
aki
a
deportálásokat
jogúság alapján.
összege eléri a 93 millió dollárt. A
emleget. Lodge amerikai küldött
Az arab államok mellett hatalmas
bányák állása miatt a naponta
beszédében azt mondotta, hogy ha
független ázsiai nemzeti állam India.
szükséges 70 ezer tonna szén hea
magyar
ügy
nem
komplikált,
miért
A Gandhi által vezetett függetlenségi
lyett csak 10—12 ezer tonna kerül
nem mehetnek be az ENSz-megfiküzdelmek és utódjának, Nehrunak
felszínre, ami igen súlyossá teszi az
gyelők.
A
megfigyelők
bebocsátását
őszinte béketörekvései vitathatatlan
ipari üzemek helyzetét. A szénhiány
Krisna Menőn, India küldötte is
tekintélyt szereztek India népének,
miatt több nagy erőmű leállt, Busürgette.
Gomulka
visszatért
a
szovamil a Szovjetunió és a nyugati hataldapest áramellátása is veszélyben
jet
fővárosból
és
megelégedését
femak is elismertek. Közvetítését Korea
van. Grebenyik tábornok, a magyarjezte ki a tárgyalások eredményét
és Vietnam esetében igénybe is vették.
országi szovjet erők parancsnoka
illetően. Kijelentette, hogy a szovjet
Magyarország kérdésében a nagykijelentette nyugati laptudósítók előtt
csapatok egyenlőre Lengyelországhatalmak között ellentétek feszülnek.
lehetségesnek tartja, hogy egye*
ban maradnak, tekintettel a német
A mi kis országunk sorsa a nagyok
tisztjei a saját szakállukra intézkedimperializmus veszélyére.
küzdelmének függvénye csupán. Vitátek a deportálást illetően, A munjukban — ezt be kell látnunk — ne November 22. Csütöríök. A nagy külkástanácsok küldöttségének orszákünk döntő szavunk nem lehet. Még földi lapok fontos eseménynek tartgos találkozóját a magyar és szovcsak azt sem remélhetjük, hogy a
ják India delegációjának állásfoglajet rendfenntartó egységek meggávilághatalmak pontosan a magyar ügy
lását a magyar kérdésben, kiemelve
tolták — jelenti a BBC.
elintézése sorén tisztázhatják függő
Krisna Menőn azon kijelentését,
kérdéseiket. De ujjongó érzéssel és
mely szerint ha egy nép nemet mond November 22. Csütörtök. A határállomásokon sokezer vagon szén
szorongó szívvel hallottuk, hogy Ázsia
valamire, azt tiszteletben kell tartani,
szabad népeinek kiküldöttei szót emels azt a megállepítást, hogy az ide- fekszik elszállításra v á r v a , így
100—100 ezer tonna lengyel és szovtek a magyar ügy mellett. Felvillant a
gen csapatok alkalmazását b á r k i
jet szén. A budapesti kórházak és
közvetítés reménysége. Azt a hangot,
részéről súlyosan elítéli. A Borba
klinikák kára meghaladja az 50
melyet a Szovjetunió és a nyugati
részletesen kommentálja a TASZmillió forintot. Legsúlyosabban a Ró
hatalmak is meghallgathatnának, csak
nak a Pravda hasábjain megjelent
kus kórház és az Uzsóki uti kórház
India kiküldöttje üthette meg. India
cikkét Tito beszédével kapcsolatban,
sérült meg. A főváros egészségügyi
állásfoglalása egyet már is tisztázott:
s megállapítja, hogy a cikk hangja
hatóságai közölték, hogy járványvenem igaz, hogy nekünk nincs igazunk.
és módszere a sztálini időkre emlészély nem fenyeget. A betegek elkeztet, alaptalan vádakkal illetve
Sándo
látása vöröskeresztes szállítmányok
Jugoszláviát. Eisenhower közölte,
segítségével biztosított. A mai napon
hogy a 20 millió dolláros segélyt a
már közel ötezer kisiparos dolgozik
Nemzetközi Vöröskereszt útján és
Budapest újjáépítésén. Számos foszsegítségével kívánja hazánkba juttattogatót és árúhalmozót vett őrizetbe
Amint jelentettük, a Magyar Szociani. A Francia Kommunista Párt Közlista Munkáspárt Intéző Bizottsága
ponti Bizottsága ülésén Guyot úgy az R-csoport. Dr. Kónya Albert oktatási miniszter bejelentett több fontöbbeket leváltott az állami, párt és
nyilatkozott, hogy Tito beszédével
tos iskolareformot. így az érettségi
társadalmi élet vezető tisztségeiből és
a magyar reakciósok oldalára állt,
tárgyak közül a biológia elhagyását,
visszaküldött polgári foglalkozásba.
és hogy a szovjet párt belső viszályávalamint egy szabadon választott
Amikor a híradást helyeslőleg tudoról elmondottak nevetségesek.
nyelvből való érettségit. Közölte,
másul vesszük, szeretnénk tudni, hogy
hogy a legújabb magyar és világmit értenek „tisztes polgári foglalkozás" November 23. Péntek. Több nyugattörténelem könyveket kivonják a
alatt? Szeretnénk tudni, hogy*hol fogeurópai állam benzinkorlátozásokat
forgalomból.
nak kikötni Andics, Bata, Hegedűs és léptetett életbe a Szuezi-csatorna
társai ? Mi szeretnénk azt hinni, hogy
megrongálása miatt előállt olajhiény November 23. Péntek. Ma egy hómindannyian visszamennek képesítékövetkeztében. Nenni, az olasz Szonapja, hogy a demokratikus népsüknek megfelelő helyre, a villamoscialista Párt vezetője kijelentette,
forradalom kirobbant. Tegnap a
kalauz villamoskalauznak, a henteshogy a Togliatti vezette olasz kombudapesti munkástanácsok tiltakozá
segéd a bárd mellé, a cipész a kaptamunistákkal azok sztálinista maga48 órás sztrájkot hirdettek küldöttfához, a kubikos a talicskához és nem
tartása miatt nem hajlandó együttségeik visszatartása miatt. A sztrája minisztériumokba főosztályvezetőműködni. — Románia küldöttsége
kot ma reggelre megszüntették, minek, nem iparvállalatok igazgatói tisztGheorgiu-Dej vezetésével tárgyal a
vel a kormány ígéretet tett a munségébe, nem egyetemi katedrára.
magyar fővárosban. Nasszer a
kástanácsoknak mint egyenrangú
Akit nem használhat a párt, aki a ENSz segítségét kérte a Szuezi-csatárgyalófeleknek elismerésére. Megtorna helyreállításához. Az ENSz
társadalom számára a vezetésben kábízható értesülések szerint Krisna
közgyűlése elfogadta a kubai jaros, térjen vissza eredeti foglalkozáMenő, India külügyminisztere Buvaslatot. Pineau francia külügymisához és azt végezze becsülettel, több
dapestre kivan látogatni közeljövőniszter felszólaláséban kifejtette, hogy
lesz akkor az emberek elismerése
ben. A magyar és a jugoszláv kora magyar események nem veszévelük szemben, mint midőn az élen
mány közötti megállapodás értelmélyeztették a Szovjetuniót. Sepilov,
állottak, de népellenes politikát fejben, amelyben a magyar kormány
aki ugyancsak beszédet mondott,
tettek ki.
biztosítja a személyek teljes szabejelentette, hogy a varsói szerzőbadságát és biztonságát, tegnap este
Várjuk a párttól és a kormánytól,
dés államaiból csak abban az eset
elhagyták a budapesti jugoszláv
hogy feltárja az Andics-klikk elhelyezben
hajlandók kivonni az orosz
nagykövetséget Nagy Imre, Losonczi
kedését éppúgy, mint a többi, még
csapatokat, ha az Atlanti Paktum
Géza, Donát Ferenc, Jánosi Ferenc,
nyilvánosságra nem hozott, de „kegyhadereje is kivonul a nyugati álla
Táncos Gábor, Rajk Júlia és mások
vesztett nagyok" névsorát. Ezt várja
mokból.
családjukkal együtt.
a nemzet és pedig joggal 1

lisztes polgári foglaikozás ?

Karcagi Híradó

1856. november 24
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A Forradalmi Munástanács értesíti
^tagjait, hogy a legközelebbi ülést november 26-án, hétfőn d. u. 3 órakor a
"Tanácsháza 5-ös szobájában tartja.
A forradalom egyhónapos fordulójának emlékére a karcagi üzemek 23án 12 óra előtt 10 perces munkaszüziettel áldoztak az elesett hősöknek.
A kimenési tilalom péntektől kezdve
.módosult. További intézkedésig este
20 órától reggel 5 óráig tilos az utcán
••való közlekedés.
A szovjet egységek csütörtökön
elhagyták Karcagot.
Felhívás. A Városi Tanács VB felhívja az építőipari munkások, segédmunkások és kisiparosok figyelmét,
hogy a fővárost ért károk helyreállítási munkálataira a szokásos bérfeliételek mellett lehet jelenlkezni a Tanácsháza 26. sz. szobájában.
A Vöröskereszt Központ 80 kg
citromot juttatott el a karcagi kórház
részére.
Megkezdődött az olimpia
Az ausztráliai Melbourneben november 22-én ünnepélyesen megnyitották a XVI. Nyári Olimpiát. Az
olimpiai stadionban a 105 ezernyi néző
lelkesen megtapsolta a felvonuló nemzetek sportolóit. Különösen nagy rokon
szenvvel fogadták a magyar csapatot.
Már megkezdődtek a versenyek is.
Az első magyar vonatkozású eredmény
szerint férfi tőr csapatunk az ausztrálokkal mérkőzött s 8 : 8-as eredmény
után, jobb találataránnyal bejutott az
elődöntőbe. Az öttusa tereplovagló számában a magyarok közül Bódy a 2.
helyen végzett. Legújabb: a 10.000
méteres síkfutásban Kovács 2. lett
a szovjet Kuc mögött.
Karcagon a sajtónak
tradíciói vannak. Városunkban már a századfordulón volt újság, egészen a közelmúltig. Az utóbbit a régi karcagi pártvezetők gyengesége miatt, a sajtóhoz
egyáltalán nem értő megyei sztálinisták szüntették meg. Figyelembe sem
vették a karcagi sajtó hagyományát
s a karcagi embernek a sajtó iránt
táplált szeretetét. De ne dobjunk rájuk
fél téglát, hiszen a szűk látókörű és
képességekben erősen korlátozott fentemlített emberek követtek el súlyosabb
hibákat is városunk ellen.
Ennyit bevezetőül. Most beszéljünk
a jelenlegi helyzetről. A forradalomban
született karcagi újság nem szigetelte
el magát sem az új és tiszta párt megteremtésére irányuló erőktől, sem pedig
a forradalmi demokratizálást követelőktől. E két erő célkitűzéseiben a végeredmény azonos : helyeslik és síkra
4szállnak az új és tiszta pártért.
Erre fel mégis rágalom ért bennünket: ellenforradalmi a lap! Micsoda
badarság ez / Most azonban kérdés.

GONDOLATOK
az új pártvezetőség választásához

Mint fiatal lelkes diák kerültem a eddig nem iratkoztak fel az új párt
pártba. A marxi filozófia vitt oda. Ugy névsorába ? Éppen a fenti aggodalom
akartam élni, hogy tiszta szívvel vail- miatt nem tették azt. így tehát, nemhassam a lenini fiatalok jelszavát : hogy a pártonkívüliek elgondolását —
„A párt a mi eszünk, becsületünk, amit a Forradalmi Munkástanács üléragyogó jelenünk, fényes jövőnk".
sén igen érthetően elmondtak — nem
Nem igy lett. El akarták tompítani vették figyelembe, de a volt párttagok
eszünket, ellopni becsületünk, a ra- véleményét sem tükrözi. De az ott
gyogó jelen a rettenet évei voltak, megjelentek véleményét sem. Amikor
ahol a besúgás, a dilettantizrnus ural- az egyik felszólaló elmondotta, hogy
kodott s ami a fényes jövőt illeti ? nem bízik az egyik jelöltben, akkor a
Arra nem mertünk gondolni, mert régi módon elhallgatíatták. S maga a
ahogyan mi gondoltuk az bün volt. választás módja. Még a rákosi pártNem hittük, hogy valaha is sikerülni ban is titkosan kellett választani a vefog a sötétségét eloszlatni. S akkor zetőséget, akkor most, amikor UJ párjött október 23. Hála Neked, hogy tot akarnak, közhangulattal irányították
ketté szakítottad a fekete eget és el-a választást.
zavartad ennek az égnek isteneit. LelAz öttagú vezetőségről — sajnos, a
kendeztünk ! Lesz új párt. Tiszta párt, 21 tagú elnökség nevét sem közölték
amelyet újra becsülni fognak az em- még — véleményünk: olyan pártot,
berek. De a lelkesedésbe már aggoda- amely képes lesz újra megnyerni a
lom vegyült, mert tudtuk, hogy a földi tömegek bizalmát és őszintén együtthelytartók nem fogják átadni a helyü- haladni majd a többi pártokkal, Karket simán. S az aggodalom nem volt cagon két elvtárssal szeretnénk szerindokolatlan. A hétfőn délután 2 óra- \ ezni: Kovács Istvánnal és Árvái Istkor történt vezetőség választás indo- vánnal. Hogy miért ezekkel ? Azérí,
kolta Kádár elvtárs és az ÚJ pártot mert a rettenet éveiben megőrizték azt
óhajtók ezreinek aggodalmát : Vigyázz a legdrágábbat, amit Sűzzel-vassal irmunkás - paraszt - értelmiség ! Azok tottak az emberségüket.
akarnak e TE nevedben beszélni, akik
Pártot akarunk! Őszintét, becsülea sír szélére vitték az országot !
teset, őszinte emberekkel, akik nem
Cinkosok vagyunk mi is, mert a kontárai a marxizmusnak, ha'nem
vétkesek között némák voltunk. De művészei.
N. F.
cinkosságunk aló! feloldott bennünket
október 23. Nem akarunk pirulni többet a történelem előtt, hogy gyávák,
A szesztilalom részleges feloldása.
puhányak voltunk! Ezért szólunk most.
Tanács V. B. a mai nappal a szeszAmi hétfőn délután történt, azzal nem A
az alábbiakban oldotta fel : a
érthetünk egyet. Hogy miért ? Karca- tilalmat
Vendéglátó Vállalatok egysegeiben reggel
gon közel kétezer párttag volt. Ennek 8 órától d. u. 5 óráig sör, reggel 8 órától
jó nagyrésze újra pártot akar. De eze- déli 12 óráig egyéb szeszesziial kiméréséi
ket senki nem kérdezte meg ! Hogy engedélyezi.
I
•

hiányzott a gondolat
szabadsága, ezt pedig
inkább legyen síri csend
ki mit ért „ellenforradalmi' alatt. Ha — újra nem akarjuk. Az új párt sem
mondjuk valaki azt kívánja, hogy te- akarja, csak egyesek. Aki ezt a jelenremtsünk olyan lapot, amelyet a közel- legi, pártot formáló történelmi időben
múltban Szűcs Sándor dirigált, akkor nem veszi észre, az az őszinteségre
valóban ellenforradalmi a lap. mert szór mocskot, az legfeljebb egy nagyon
ezt ellenezzük. Az új pártnak nincs rozoga lábú íróasztalban kapaszkodik
meg, semmi köze sincs a munkásszüksége régi szellemű lapra.
Hitünk szerint Kovács István jelen- osztály elméletéhez, de nincs köze az
léte az új pártban a kibontakozás le- élethez, nincs köze a munkásokhoz,
hetőségét teremti meg. Azonban — a parasztokhoz és az értelmiségiekhez
egy-két személytől eltekintve — mégsem.
mindég a régi erők uralkodnak. Ez
A gondolkozó és jövőért aggódó
pedig azt jelenti, hogy az MSZMP ember nem alkuszik többé meg. Raesetleges újságja felett megint hozzá gaszkodunk a tisztuláshoz az életben,
nem értő ember rendelkezik, amely a a pártban egyaránt, mert nem tűrhetsajtószabadság gúzsbakötéséhez, de jük, hogy október 23-a, hős fiataljaink
főként a szűklátókörűséghez, dogma- véráldozata után néhányan — saját
tizmushoz, a szektáriánizmushoz ve- kis pozíciójukhoz ragaszkodva — a
zethet. Ez idegeníti tehát el a haladó múlttal kacérkodjanak. Aki felelősséértelmiséget a párt esetleges új lapjától. get érez a jövőért és az új párt iránt,
A marxista—leninista alapokon álló megért bennünket és mellénk áll.
értelmiség tudja, mit kell tennie, de Csakis így teremthetjük meg Karcagon
tényleges cselekedetre csak megtisztult is az új és szabad sajtót.
pártban képes. A közelmúlt sajtójából

Xiszia pád — tiszta

Karcagi

Melyik úton ?
Egy hónapja, hogy lángra gyúlt a
forradalmi tűz, emely utat mulal számunkra. Azonban még ma is vannak,
akik ezt nem látják, vagy nem akarják látni. A sok jogos követelés közül
egy-kettőre választ kaptunk, de a rendezetlen kérdésekre a sztrájkjog fenntartásával vettük fel a munkát. A sok
közül nézzük meg a szövetkezetek
kérdését.
Mi legyen a szövetkezetekkel ?
Csek azok a szövetkezetek maradjanak meg, ahol a tagság
önként kívánja.
S mi legyen & többivel ? Természetesen a tagság akarata szerint feloszlik.
Vajon hogyan ? Nem Csáki szalmája
szerint ! A szövetkezet
vezetősége
minden egyes kilépni kívánó taggal
számoljon el. It! egy példát hozunk a
jugoszláv termelőszövetkezetek életéből. A kilépni kívánó tag földterületét
a tagság íM!al elismert íagosih It rész
széién kitidják. Teljes feloszlás esetén
— ha más mód nir.cs — sorshúzással
jelölik ki a teriileieket.
A lei nem oszlhfc'ó v£igyor)fárgyf!k<rii
adjuk át a megmaradó — mert lesz
ilyen — szövetkezetnek.
A megmaradó szöveí'-ezeí készítse
el a tagság kívánstir-a szerint sajá!
alapszabályát.
Ez legyen a legfőbb szempont:
saját magukat irányítsák !
Hogyan ? Az önként belépő tagság
a megválasztott vezetőséggel szerződést köt áz általa bevitt ingó és ingatlan vagyontárgyra, valamint a munkára. Természetesen pénzben. A termelt javakat a szövetkezet ériékesíti,
ebből fedezi a költségeket, míg a fennmaradó hasznot évvégén felosztják.
Az így dolgozó szövetkezet életképes
és a tagság nemcsak év végén látja
a munkája hasznát, hanem hónaponként, vagy negyedévenkénti elszámolásnál is.
Röviden e ké"l kérdésben ez az út,
amelyen haladnunk kell — de csak
az általunk választott
vezetőkkel.

a reszelfti
Öreg barátom agglegény. Pénze van,
de magúra semmit el nem költölt volna !
Most őt is elragadta a vásárlási láz.
Vásárolt — mert mást nem kapott és
nem is volt fontos, hogy mit vesz — vá
sárolt egy konyhai reszelőt.
— Hét nyelven ugyan nem beszél ez
az egyszerű gép, de négy oldalán négyfélét metélne, ha asszony
is lenne a
háznál. Nem engedte becsomagolni. Fennen lobogtatta.
De a vásárlási láz elült, rájött, hogy
nem volt érdemes.
Csak a kereskedelmi
vállalatok örvendezhetnek, hogu eladták az összes porosodó
bóvlijaikat.
Ma felsóhujtoil: visszavíszem a reszelőt.
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Válasz a Györfi-ügyben
A karcegi MSzMP küldöttsége szerdán és csütörtökön Budapesten járt.
A Kádár-kormánnyal nem tudtak tárgyalni, mert az külföldi küldöttségekkel
folytatott
megbeszéléseket.
így az
MSzMP Központi Vezetőségéhez fordultak s ott az adminisztratív osztály
vezetőjével beszéltek Győrfi Sándor
ügyében.

A kialakult vélemény szerint Győrfi
Sándor ártatlanul, véletlen folytán került őrizetbe. Az MSzMP adminisztratív osztálya megígérte, hogy mihelyt"
Győrfi Sándor ügyében konkrét választ
tud adni vagy
szabadonbocsétják,
azonnal értssítést küldenek Karcagra.
Megjegyezték, hogy ez lesz a sors*
minden ártatlanul elfogott egyénnek.

Karcag város lakosságának adományai Budapest lakosságának

Szűcs Sándor, özv. T. Nagy Sándorné,
(Folytatás).
Vöröskeresztes gyüjtőívre az alábbiak Gyökeres Péter, Balogh Lőrinc, Dr. Nagy
Gézáné, Szentesi Sándor, Bodnár Lőrinc,
pénzt és élelmiszert adományoztak :
Hajdú Bálintné, Varga Illésné, Szabó özv. Bodnár Sándorné, Magyar István, ViMihályné, Hajdú István, Négyesi Gábor, rágh László, Bézi László, Bartha László,
Váczi Sándor, özv. Erdei Zsigmondné, Kiss P. István, Rimaszombati Imre, Agócs
Szabó Lajosné, Bakó József, Lakatos Ist- 1 Béla, Kubai Mihály, Dobrai Lőrinc, Egri
ván, Kántor Sándorné, Kungazda Ferencné, I Mihályné, Balogh László, Sz. Nagy LőrineTőkés Juliánná, Rozsnyai János, Bene Pál- S né, Szentpéteri Károlyné, Bíró János, Tané, Szabics Sándor, Bartha János, Dézsi maskovics Antalné, Székely Lőrinc, BaraSándor, Mile András, özv. Padra Sándor- bás Rezső, Hoppkn Jíínosné, Kovács Sánpé. Jobbágy Antolné, Kovács Sándorné, dor, Zsoldos István, Diószegi JózseSné, T.
ifi. Bodnár Lőrinc, Németh László, Szeke- Balogh Miklós, Borsó-; Sándor, Csornbordi
res Sándor, Rózsa Imiőne, Cs N-igy imré- Lajos, Kovács Imre, Kun Sándor, N. N.,
né, özv. Kovács ísivánr.é, Szendrei Imre, Erdei Margit, Reményi Ferenc. Doroyi GyuNégy Imre, Soós Imréné, Bene Sándorné, láné, Rózsa Gyuláné, Gyöngyösi János,
Vülaczk' i Antal. Birinyi Jánosié, Baiorjh Szálai Lószlóné, Kormány Sándorné, R (dLászló, Kovács Lajosné, özv, Balogh Já- nai Tamásné, Teleki Péterné, Hubai Miknosné, Cs. Nngy Lőrincné, özv. Szentpéteri iósné, Németh Tibor, Szatbméri Gábor,
Lászlóné. Pollagi Lőrincné, L. Nagy Lő- Mátyus (iábor, Móíyus Joián, Hfirtyányi
rinc, özv. Kardos Sándorné, özv. Hajdú Lajos, Juhász Mária, Somogyi Balázsné,
Józ.seíné, Cseke Lajosné, Nagy Imre, özv. özv. N gy Józsefné. Molnár Jánosné, MaP. Naay Sándorné, Erdődi Sándorné, Mé- gyar Andrásné, S;-e.bó Béla, Fodor Sámuelszárosné, Barlha Rudolf, Lada Istvánné, né, Vígh Károlyné, Dobos Ferenc, Czinege
R. Szabó Sándor, R. Szabó István, Tüdős Imréné, Tanka Lajos, özv. Csányi Mihályné, Szunyogh László, Erdős Anlalné. Csík
Sándor, Bariba István.
Jobbágy Illés, Veres Lajos, V. Szabó Pálné, Fodor Lnszlóné, Csokai István, FarIstván, Herpai Lajos, Márki Sándor,-Flórián kas István, Király Erzsébet, Tihanyi, RusLaios, Nagy Gyuláné, Balaskó Sándor, Ve- sói Istvánné, Bilicsi József, Kálmán Imre,
res István, Nagy János, Fábián Márton, Szabics József, Perlaki Róbert, Dr. TemesKálmán István, Bartha János, Oláh Ben- vári Lajosné, Györkös Istvánné, Freschl
jáminné. Pető Mihály, Mucsi Istvánná, István, Miselbach István, Tamás Antal,
(Folytatjuk).
Szarka Lászlóné, Pápai Endre, Kiss Ilona. Kangur János.

Köszönelnyilváiiífás

ANYAKÖNYVI HÍREK

Előző számunkban hírt adlunk arról, hogy a budapesti Vöröskereszt
által Karcagról elszállított adományok
rendeltetési helyükre kerüllek. Az alább
felsorolt budapesti üzemek, vállalatok,
intézmények köszönetüket fejezik ki
Karcag város lakosságának, hogy segítségükre siettek és hozzájárultak az
élelmiszerellátás enyhítéséhez :

1956. november 19-től 22-ig születtek i
Vincze Péter és Juhász Erzsébet leánya
Mártha Judü, Györkös István é s Bognár
Ilona fia Cs'-ba, Tóth István és Németh
Erzsébet leánya Ilona Róza, Seres Gyula
és Palotai Mária leánya Róza, Seres Sándor és Bakó Mária leánya Erzsébet, Nagy
Sándor és Varga Ilona leánya Ilona.

Országos Mozgásterápiái Intézet a
Rizshántolónak,
Országos Vérellátó Szolgálat a karcagi Béke tsznek,
Budapesti Városi Tanács Egészségügyi, Gyermekotthona a Haladás, Béke
és Április 4. tsz-nek,
Fővárosi 1. sz. Csecsemőotthon a
Villanymalomnak, a Budai
Antal
tszcs-nek és az Április 4. tsznek,
Budapesti Gyár és Gépszerelő Vállalat a Budai Nagy tszcs-nek, Villanymalomnak és Béke tsz-nek,
Magyar Vöröskereszt Országos Központja az Április 4. tsz-nek és a Budai Nagy Antal tszcs-nek.

Házasságot kötöttek: Király Imre Farkas Erzsébettel, Andrási Imre Tukarcs Erzsébettel, Szántó Bélint Torkos Margittal,
Oros Sándor Szabó Erzsébettel, Oros Károly Szabó Máriával, Szabó Lőrinc Oros
Erzsébettel, Kálmán József Kálmán Z s u zsannával, Molnár Imre Borok Erzsébettel,
Váczi Lőrinc Á c s Erzsébettel, Feczkó József Nagy Etelka Máriával, Berzétei Lajo*
Szűcs Jolánnal.
Elhaltak : Körmendi László 45 éves, Káldor Sándor 38 éves, Szabó Endre 18 h ó napos.
KARCAGI HlKADŰ

A Városi Tanács VB kö?lönye
Szerkeszti a Szerkesztőbizottság
F. k.: Szentesi László
Készüli a Karragi Nyomdában — Fv.: Siklósi András

