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Budapest nagyüzemei azonnal megkezdik a munkát!
A történelem

-. ^ iiaza veszélyben 'Van.
Mindszenty József • eszter-
gomi érsek és Nagy lm™ tni~
niszterelnok rendkívül súlyos
órákban szólt • a nemzetihez.
Ifjabb szovjet osapaterű6Ítések
ériteateli hazán&bá. Ez az in-
tézkedés • nyilvánvalóan nem
áll összhangban a szovjet kor-
mány október 30-i nyilatkoza-
tával! amelyben a Szovjetunió
.kijelentette, hogy hajlandó
tárgyalásokat kezdeni a Ma-
gyarországon tartózkodó szov-
jet fegyveres erők kivonásáról.

A ' loiradalmí f&ldrengés
olyan elemeket is a íélszínre

. vetett, amelyektől minden be-
• íati^etes, hazájáért aggódó ma-
gyar ember félreérthetetlenül

'elhatárolja magát. A felelőtlen
uszítás hangja íiean a szabad-
ságát Jiivivott magyar nép
hangja." Tisztában vagyunk
hely2etiintekea.es azzal, hogy a
felelőtlen uszítás csak öngyil-
kossághoz vezethet, ,nem pe-
dig az JÍ] Magyarország rnegte-

u: a'nemzeti lét vagy nemiét
k̂ hdé&e forog kockán, amikcr
csakis ' ée • kizárólag sz egység
és .fegyelem biztosithatja lé-
tünket. Ha harcra kényszeríte-
nek bennünket, harcolunk. De
•ok vért ontottunk inán*, hoaz-
KJJÚ esztendők EZ/mve^áse\t tűr-
Xük én Tiesii eScaruttfc háború*

Eű s s t ó e ^ ü í ^ e d i l í . Koe
válni. Magyarottsaág nem el-
losséfie á Szovjetuniónak és a
.íaovjef népnek. Fo-iradalmunk
tö-'cpSSÁS helyreállítását tűzte
Üi céljául éácsak akiért nyert
•szovjeteUenes szineiietet, 'meű
a --G«rö—Hegedtia Jiaaaáruló
.fcüfcfc provokatív szándékkal, a
nemáetküzi helyzet megrontása
és a Szovjetunió tekintélyének
alaaknáaása céljából behívta
Budapestre a 62ovjet csapato-
kat. Ezzel renditivüJi módon
elmérgesedett Magyarország
és a Szovjetunió viszonya. A
független Magyarország erős
elhatározása azonban, hogy ra-
gaszkodik az október 30-i szov-
jet nyilatkozatban foglaltak-
hoz, a Magyarországon tartóz-
kodó szovjet csapatok vissza-'
vemásálwz. Ha a szovjet kor-
mány U tartja magát e nyilat-
kozathoz, akkor semmi akadá-
lya >em less annak, hogy a je-
lenlegi súlyos állapot helyett
jóvíszony, az efffffmjogúságon

alapuló Jaipatolat jöjjön Utre a
Szovjetunióval.

Világosain meg kell azonban
mondani, hogy az újabb EZOV-
jet csapatok Magyarországra
érkezése rendkívül nehézzé te-

' szí ennek megvalósítását,
"lenkezőleg azoknak 3 szélsősé-
ges elemeltnek hasánál csupán,
amelyek az ország sorsával
nem törődve, felelőtlen kalan-
dokba akarják hajszolni né-
pünket.

A béke vagy háború ügy
most a szovjet kormány kesé-
ben van. Népünk reméli, hogy
a szovjet kormány megérti
helyzetünket és türelemmel fi-
gyeli az új ország felépítésé-
nek munkáját Ha így cselek-
szik, akkor nagy lépéssel viszi
előre a nemzetközi kibontako-
zást és lehetővé , teazí a m -̂
gyár—szovjet viszony mielőbb:
rendezését.

A varsói aeerződés ielmon
dása és az ország semlegessé-
gének kinyilvánítása • alapveti
követelése népünknek, Ezéx
is fordultunk az • Egyesül
Nemzetele Szervezetéhez és
ezért térjük, hogy a semleges-
ség megőrzésében támogn&sa-
nak •bennünket a nagyhatal-
mak. A semleges Magyar-
ország éttieke 'Európa minden
népének, le trej ültével (nag '
iáröul- az< eiWpai béke ás
•hetőré - vüüi --«j -
iWüaUtozat-baa .j<
nos kibontakozás.

De fz béke nem

ben az órákban, ki _ _,
•érpak és a miniszterelnük egy-
aránt arra szólította'fel a nem-'
zetet, hogy e súlyos és rand-
kívül felelősségteljes helyzet-
ben őrizze meg nyugalmát,
mozdítsa elő a rend helyreállí-
tását és higgadtan keresse Í
megoldás útját.

Be kell bizonyítanunk, hogy
élni tudunk a függetlejiBéggel!
Meg kell mutatnunk a világ-
nak, hogy régi szabadság&ze-
retö hagyamámyaittfc mellett
él bennünk a kormányzás, az
országvezeté$ kezessége is. A
magyar név becsületét fegy-
verrel vívtuk ki. De megőrizni
azt okos és előrelátó politiká-
val kell. Egység, határozottság,
fegyelem: ez ma a. történe-
lem parancsa^

XII. Pius pápa táviratban üdvözölte
.' a szabad hercegprímást

A MBtfvar Kurir jelenti:
A Vatikán államból ma Mind-

szenty József bíboros herceg-
primás a következő táviratot
kapta:

Kedvelt Fiunknak! Ugyan-
azzal az atyai lélekkel, amely-
lyel nyolc év előtt keserű fáj-
dalommal megsirattuk, hogy
székhelyedről igazságtalanul
elragadtak ésbőrtönbevetettek
és nem egyszer nyüváncsan,
íóként pedig a rendkívüli kon-
zisztóriumon íelpanasioltuk,
most erős vigaszunkra van az
az' értesülés, hogy szabadságo-
dat visszanyerted az egész vi-
lág katolikusainak és hazád-
nak ujjongása közben. Bőséges
áldást adunk Annak, Aki min-
den keresztény hivő könyöiv
géséí jóságosán meghallgatta
és. Akinek kegyelme segítsé-
gévei a Te hited és lelki«röd
annyi és olyan nagy Krisztu-
sért viselt szorongattatás kö-
zött megizmosodva tündökölt.
Legyen ez előjele anna's, hogy
a Te és a tö>b: lo'-ves rrr('32-
tor apostoli buzgósága íolytán
<— amelyre híveitek készséges

fekduefc — az Igen.

iredves magyar nemzetben oly
súlyos tévedések és verontás
után virágozzék és mindig
tündököljék az a hűség, ame-
lyet az Egyház és az Apostoli
Szentszék irányában őseinktől
örököltek. Mindazoknak, a t
e nap eseményei következté-
ben életüket vesztették, az
örök nyugodalmat esdjük, Ne-
ked, kedveLt Hűnk. aki mel-
lett mindig ott álltunk könyör-
eéseinkkel és aggódó gondos-
kodásunkkal, valamint a többi
főpásztomak, nemkülönben a
papságnak, továbbá az összes
többi keresztény hivönek —
azoknak névszerint Is —, aki-
ket a borzalmas csapások súj-
tottak, apostoli áldásunkul, az
égi segítség vigaszai túláradó
szeretettel küldjük.

XII. PIu» pápa

Csütörtökön, mlnden&sentefc
napján több ezer üdvözlő táv-
irat érkezett a világ minder-
részéből Mindszenty József bí-
boros. Magyarofuzág herceg-
prímétóbozi

Mindsxenty bíboros hercegprímás
és Nagy Imre üxenetet intéseit
: ^ ; - ' .-•••"'• a nemsethes • :"v :

A kormány kinyilatkoztatta
Magyarország semlegességét és követelte

asxoijet csapatok kivonását
Imre és a szovjet nagyköret tárgyalása \

A Magyar Távirati Iroda jelenti:
: Nagy Imre, a Miniszterfanács elnöke és megbízott külügy-

minisztere ma, november 1-én délelőtt magához kérette
Andropov ur»t, a Szovjetunió magyarországi rendkívüli és
meghatalmazott nagykövetét. Közölte vele, hogy a Magyar
Népfc&ztársaaá? kormányához hiteles értesülések érkeztek újabb
szovjet katonai alakulatoknak Magyarországra való bevonulá-
sáról. Követelte ezeknek a szovjet katonai alakulatoknak ha-
ladékialan, azonnali visszavonását. Kijelentette a szovjet
nagykövetnek, hogy a magyar kormány a varsói szerződést
azonnal felmondja, egyidejűleg kinyilatkoztatja Magyarország
semlegességét, az Egyesült Nemzetek Szervezetéhez fordul és

négy nagyaatalo\az ország semlegességének védelmére
segítségét kéri.

A szovjet nagykövet tudomásul vette a Miniszterlan««i
elnökének és megbízott külügyminiszterének tiltakozását és.
közléséi, és megígérte, hogy haladéktalanul választ kér korma-.
nyálól.

A Minisztertanács elnöke a budapesti szovjet nagykövettel
folytatott tárgyalásáról szóbeli jegyzékben tájékoztatta a Bu-
dapesten akkreditált összes diplomáciai képviselet vezetőjét.
Ugyanakkor táviratilag értesítette az ENSZ főtitkárát az ese-
ményekről és a magyar kormány elhatározásáról, s kérte, hogy
az Egyesült Nemzetek Szervezete most megnyíló közgyűlésé-
nek napirendjére a kérdés tárgyalását soron kívül tűzze ki.

Nagy Imre :

a rend megszilárdításával ha%€Ínkat9

a szabad és semleges Magyarországot
Csütörtökön eate, nyolc

óra előtt néhány perccel a
Szabad Kossuth Rádión ke-
resztül Nagy Imre, a Magyar
Népköztársaság miniszter-
tanácsának elnöke és megbí-
zott külügyminiszter szólt a
magyar néphez:

Magyarország népei A ma-
gyar nemzeti kormány, a
magyar nép és a történelem
előtti mily felelősségérzettől
áthatva, a magyar nép mil-
lióinak osztatlan akaratát ki-

zvej kinyilvánítja a Ma-

gyar Népköztársaság setnle-

A magyar nép a független-
ség és egyenjogúság alap-
ján, az ENSZ alapokmánya
szellemének megfelelően igaz
barátságban kíván élni szom-
szédaival, a Szovjetunióval
és a világ valamennyi népé-
vel. Nemzeti forradalma vív-
mányainak megszilárdítását
és továbbfejlesztését óhajtja,
anélkül, hogy bármelyik ha-
talmi csoportosuláshoz csat-
lakoznék.

A magyar nép évszázados
álma valósul meg ezzel. Az
a forradalmi harc, amelyet a
magyar múlt és a jelen hősei
vívtak, végre győzelemre
vitte a szabadság, a függet-
lenség ügyét, ez a hősi küz-
delem tette lehetővé, hogy
népünk államközi kapcsola-
taiban étvényesítse alapvető
nemzeti érdekét: a semleges-
séget.

Felhívással fordulunk
szomszédainkhoz, a közeli és
távoli országokhoz, hogy

tartsák tiszteletben népünk
megmásíthatatlan elhatáro-
zását. Most valóban igaz az
a szó, hogy népünk olyan
egységes ebben az elhatáro-
zásában, mint történelme so-
rán talán még soha.

Magyarország dolgozd mii*
Hói! Védjetek és erősítsétek
forradalmi elszántsággal, ön-
feláldozó munkával, a pr^A
megszilárdításával hazánkat;
a szabad, független, demok-
ratikus és semleges Magyar*
országot!

Mindssenty bíboros hercegprímás üzenete a magyar néphext

A legsürgősebben meg kell találni
a kibontakozást

Két
Csütörtökön este a Szabad

Kossuth Rádióban Mind-
szenty József, Magyarország
hercegprímása üzenetet in-
tézett az ország népéhez. Az
üzenet Így hangzik:

Hosszú fogság után szólok
magyar haza valamennyi

1* feiuuffC'UKV9ua»

napon belül új szózatot intéx a nemzethez
3ad gyermekéhez. Senkivel szem- megérdemelnek fiataljaink, zik az égyermekéhez. Senkivel szem-

ben nincs gyűlölet szívem-
ben.

Csodálatra méltó hősies-
ség szabadítja meg most a
hazát. A világtörténelemben
páratlan ez a szabadsághar-
cunk. Minden dicsőséget

megérdemelnek fiataljaink.
Hála és imádság az áldozato-
kért, honvédségünk, mun-
kásságunk, földműves né-
pünk példát mutatott az
együttes hazaszeretetre.

Az ország helyzete rendkí-
vül súlyos. Napok óta hiány-

zik az élet folytatásának
minden közös feltétele. A
legsürgősebben meg kell ta-
lálni a kibontakozást Most
tájékozódom, két napon be-
lül a kibontakozás útjáról
személyes szózatot intézek a
nemzethez.

A szovjet nagykövetség közleménye
a magyarországi csap^fmozdudatokról

erőkkel körülvette abból aA Szabad Kossuth-rádiő
.ütörtÖkün éjjel jelentette:
A hudapesri szovjet nagy-

lúvetrég közö'tc, hogy a ma-: szovjst csapatok állománya

célból, hogy biztosítsa
tart falto

szállítását. A magyar légi-
erők teljes állománya ké-
szen volt a t'iíerő el'cni vé-

megnyitást. így a légtarflfc
csapatai fegyelmezetten, lö-
vés néHnil állnak szemben

A kormány azon- az ott levő szovjet erőkkel,
gyár légierők repülőtereit a hozzátartozóinak és sebesült- ban, felelőssége teljes tuda-i várva a szovjet csapatok el-
noviot hadsereg páncélos jelnek légi úton tbrténö el- ' tóban, megtiltotta a tűz- vonalasát.
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Az Egyesfiit Államok
feltétel nélküli gazdasági segítséget ígér

a kelet-európai államoknak
A kínai kormány szerint teljesen helyesek • magyar nép követelései

Tovább súlyosodott a közel-keleti helyzet

A külpolitikai helyzet

V MAGYARORSZÁGI FSKMÍWKK VISSZHANGJA.
Bár az időközben kitört közel-keleti válság a nyugati sajtó
szempontjából bizonyos mértékben háttérbe szorította a ma-
gyarországi események fontosságát, azért a beérkezett jelen-
tésekből megállapítható, hogy változatlanul a magyarországi
események állnak a világ érdeklődésének középpontjában.

A külföldi megnyilatkozások közül a legfontosabb és leg-
jelentősebb Eisenhower elnök televíziós é$ rádióbeszéde,
amelyben a közel-keleti események mellett behatóan foglalko-
zik a magyarországi helyzettel. Eisenhower szerint „az egész
világ csodálattal figyelte a bátor magyar népet, amelynek fiai
életüket áldozták, hogy külföldi uraiktól függetlenekké válja-
nak, fia a Szovjetunió valóban beváltja ígéretét és csapatait
visszavonja Magyarországról, Romániából és Lengyelországból,

_ akkor — mondotta az elnök — hatalmas lépés történik afelé,
hogy még e nemzedék életében megvalósuljon a nemzetközi
igazságosság, bizalom és megértés. Az Egyesült Allamok poli-
tikája az, hogy minden feltétel nélkül gazdasági segitaégnt
nyújtson ezeknek az államoknak."

Az elnök ugyanakkor biztosította a Szovjet-uniót, hogy az
Egyesült Allamok, az új kormányokat nem. tekinti katonai szö-
vetségeseknek. „A kelet-európai népek barátai vagyunk —
mondotta — és csatc azt akarjuk, hogy szabadok és ők is a mi
barátaink legyenek."

A New York Times „Győzelem Magyarországon" című
cikkében azt írja, „minden jel arra mutat, hogy Magyarorszá-
gon sok vértanú élete árán győzött a szabadság". A Vatikán
hivatalos lapja, az Osservatore Romano Mindszenty bíboros ki-
szabadulásával kapcsolatban azt írja, hogy „mind a magyar-
országi, mind pedig a lengyelországi események bebizonyítják,
hogy az üldözés az okozott károk mellett egyben össze is ko-
vácsolta az egyházat, megerősítette harcos küldetését és azokat
emelte fel, akik a legbátrabban viselték a sors csapásait".

Willy Brandt, a nyugat-berlini képviselőház elnöke az
MTI jelentése szerint hangsúlyozta: a magyarországi felkelés
megmutatta, hogy a szellem hatalma erősebb, mint a hatalom
szelleme.

Ugyanakkor az AP jelenti Berlinből, hogy a Német Demok-
ratikus Köztársaságban bejelentették, hogy szerdán 73 . \,^*
gáti ügynököt" tartóztattak le azoknak a fokozott biztonsági
intézkedéseknek a során, amelyekkel el akarják hárítani a
magyarországi felkeléshez hasonló esetleges eseményeket. Ber-

. lin keleti részének egyetemi diáksága körében nyugtalanság
tapasztalható. Egyes csoportok azt követelik, hogy engedjék
•meg nem leommtirtísta ifjúsági szervezetek megalakítását. Ezek
a diákok korábban azt követelték, hogy Walter Vlbricht mond-
jcn le.

Az AFP bécsi jelentése arról számol be, hogy Bukarestben
incidensek zajlottak le, amelyeknek során követelték az isko-
lában az orosz nyelv helyettesítését a franciával. A rendőrség
letartóztatásokat hajtott uégre.

A KA7.EL-KELF.T1 HELYZET. A Szuezi-csatorna biztosí-
tása érdekében Egyiptom ellem megindult angol—francia kato-
nai Intervenció a Közel-Keleten- rendkívül súlyos helyzetet te-
remtett, melynek további fejleményei egyeiüre valóban belát-
hatatlanok. A2 események nemcsak az arab államok szolidari-
tását, de vitathatatlanul a nyugati szövetségeseb egységét is
erős teherpróbáuak vetik alá. Az angol—francia intervenció az
úmerikai kormány tudta nélkül történt meg, s bár Eisenhower

dósi Hivatal közölte, 'nogy az Államok bécsi
éíelmiszeradomtmyt,. amelyben ezt már? a Vörösken
többek kőzfttt tejpor, sajt, .vai
és olej is van, az Egyesült

•étben, ha a konfliktus nem lokalizálható és például vala-
milyen formában Szaúd-Arábia is belekeveredik, ahol tudva-
levőleg az Egyesült Államoknak rendkívül fontos gazdasági
érdekeltségei vannak, hogy akkor ez az "amerikai álláspont
mennyire lesz fenntartható,

Selwyn Lloyd angol külügyminiszter az alsóházban mon-
dott beszédében ugyan kijelentette, hogy ennek az intervenció-
nak csak ideiglenes jellege van és közvetlen célja tulajdonkép-
pen az, hogy a csatornát megvédjék és megakadályozzák az
izrad—egyiptomi háború további fejlődését, mégis a jelenté-
sekből az látszik, hogy az angol sajtó pártállásra való tekintet
nélkül nem fogadta túlságos lelkesedéssel a brit—franxia ka-
tonai közbelépést. A Times azt írja, hogy Nasszer becsvágya és
Izrael elleni lépései kétségtelenül olyan fenyegetést jelentet-
tek, amellyel szembe kellett nézni. Kétséges azonban, hogy va-
jon a helyes útra léptek-e. A Manchester Guardian katasztró-
fának nevezi az egyiptomi brit beavatkozást, amely a lap sze-
rint erkölcsi, katonai és politikai szempontból egyaránt hely-
telen. Az arab államok több-kevesebb erényei természetszerű-
leg Egyiptom mellett foglalnak állást. Egyelőre azonban még
tiem lehet tudni, hogy ennek a politikai kiállásnak lesznek-e
katonai következményei.

A közel-keleti helyzettel kapcsolatos különböző megnyilat-
kozások közül figyelmet érdemel Joszip Broz-Tito köztársasági
elnök nyilatkozata. A Tanjug jelentése szerint Tito elnök azt
mondotta, hogy az angol—írancia intervenció Párizs és London
szerint azért történt, hogy elhárítsa az izraeli agressziót. Gya-
korlatilag azonban ez csak az agresszió folytatását jelenti A
továbbiakban Tito elnök azt mondotta: ..amennyiben ezt* az
íigressziót az ENSZ valamennyi tagállamának közös erőfeszí-
tésével nem tartóztatják fel, annak beláthatatlan következmé-
nyei lehetnek a békére nézve a világ eme részében, de nem-
csak ott."

Hogy Jugoszlávia milyen fontosságot tulajdonít a közel-
keleti helyzetnek, az abból is kitűnik, hogy az Egyesült Nem-
zetek november 1-cn estére összehívott rendkívüli közgyűlését
fs Jugoszlávia kezdeményezte. A beérkezett jelentések sz«rint'
a nyugati világban általában ez a vélemény alakult ki hogy a
rendkívüli közgyűlésnek feltétlenül és sürgősen ki kell dolgoz-
nia valamilyen közvetítő indítványt, mert csak ezzel lehetne a
Közel-Keleten megállítani a helyzet egyre súlyosabbra fordu-

Wesselényi HIMws

Az Egyesült Államok
rendkívüli segélyszállítmány*

Magyarországnak
Washingtonból jelenti az.seket tesznek a rendkívüli se-

AP: Az amerika^ légierő kö-1 gélyszállítmánynak Magyar-
tölte, iiogy szerdán este egy
é l ? 4 G l b t íú

gy gy
? Globemaster típusú

Óriás-szállítógép indult útnak
Magyarországra rendkívüli se-
gilyszáliitmánnyal a fedélze-
tén. A repülőgép Bécsbe re-
oűlt. ahol további intézkede-

országra való továbbítására.
Az Egyesült Allamok Océtezer

tonna élelmiszert ajánlott jel
Magyarországnak és az Auszt-
riába érkezett magyar mene-
külteknek.

A Nemzetkö-4 EgyüttműkÖ-

g
ez már Vöröskereszt-társa-
ságok Ugarnak rendelkezésé-.
re bocsátotta szétosztás végett

X kínai kormány nyilatkozata
Pekingből jelenti a TASZS?:

Az Vj Kína szeri Kínai
Népköztársaság kormánya köz-
leményben lejtette ki állás-
pontját a Szovjetunió Jtoimé-
nyának október 30-i nyilatko-
zatáról :

A Kínéi Népköztársaság
kormánya úgy véli, hogy a
Szovjetunió kormányának ez

nyilatkozata helyes. Fontos
jelentősége van a szocialista or-
szágok közötti kölcsönös kap-
csolatokban elkövetett hibák
kijavítása és a szocialista or-
oiszágok közötti egység meg-
szilárditása szempontjából.

Minden szocialista ország
független és szuverén éüam.

szocialista országok csaOt
ily módon érhetik el az Lgazi
testvéri barátságot és a szo-
lidaritást a kölcs&nös segély-
nyújtás és együttműködés ré-
vén, így érhetiik el céljukat: n
közös gazdasági fellendülést.

Mint a Szovjetunió kormá-
nyának nyilatkozata rámutat,
a szocialista országok 3tÖ2ti vi-
szonyban hibák is voltak. Ezek
a hibák egyes szocialista or-
szágok közti félreértésekre és

elidegenedésre vezetlek. A fél-

reértések és elidegenedés miatt
néha feszült helyzet U kelet-
kezett.

A nyilatkozat uzután utalt
az 1B48—49. évi jugoszláviai
eseményekre, majd a lengyel-
országi eseményiekre,

A Kínai NépkSWArsaság kor-
mánya megjegyzi, hogy a leg-
utóbbi események során a len-
gyel és a magyar nép követelte
a demokrácia, a függetlenség
& az egyenlőség szilárdítását.
a nép anyagi jólétének fokozó"
sáí és úgy véli, hogy ezek t
ka?etetések teljesen helyesek.

Tekintettel a szocialista or-
szágok közötti ideológiai egy-
ségre és harci céljuk közössé-
gére, gyakran és könnyen
megtörténik, hogy egyesek oly-
kor figyelmen kívül hagyják
az államok egyenjogúságának
elvét az államközi viszonyok-
ban.

Az ilyen hiba lényegében
burzsoá sovinizmus (hibája. Az
ilyen liiba. különösen a nagy-
hatalmi sovinizmus hibája,
szükségképpen komolyan meg-
károsítja a szocialista országok
szolidaritását és közös ügyét.

UJabb segélyfolajánlások
Magyaroraráp részére

Hamburgból jelenti a DPA;
Szövetségek, pártok, szerveze-
tek, üzemek cs magánszemé-
lyek újabb segélyfelafá-nláso-
kat teszne\k Magyarország azá-
mára. Berlinben a lakosság a
Német Vöcösltereczt felhívá-
sára már több mint 200 000
márkát juttatott a magyaror-
szági harcok áldozatainak. A
heseeni tartományi kormány
syógys sere kel, vérlto:nz.ervet
és kötszereket bocsátott a ma-
gyarok rendelkezésére 10 000
márka értékben, ezenkívül
pedig 5000 márkát adományo-
zott készpénzben. ! A Német
Vöröskereszt léeiúto-n ezer
friss vér:konzervet akar kül-
deni Magyarországra. Dániá-
ban eddig Összsten fcoríi!ö«iül
600 000 márkáit ezen túlmenő-
en pedig nagy mennyiségű

vérplazmát és gyógyszert gyűj-
töttek. Ezenkívül szerdán tá-
bori kórházai szereltek fel,
amelyet 24 teherautón sz&lU-
tanak Magyarországra.

Münchenben, Darmstadtban
és Frankfurtban tüntetéseket
tartottak ée felhívásokat ad-
tak ki. A bajor katolüms ifjú-
sági szervezet szolidaritását
fejeate ki a magyarországi
szabadságharcosokkal és. vég
leges gy&zelmet kíván nekik.
A darmstadti műszaki főisko-
la mintegy 3000 diákja szer
"' egy gyűlésen csodálatát

te M a magtíar szabadság-
harcosak iránt. A diákok ki-
jelentet ték, hogy vért aka~-
nais adni a sebesült magya-
roknak. Frankfurtban körűibe-
Lül 80 magyar emigráns gy"
test rendezett az utcáitqn. •

Poznant fffTefckMÍMák
szoliaarKAs-lttnietése a magyar nép mellett

Poznanból jelenti a PAP:
Október 31-én valamennyi poz-
nani egyetem diákjai tömeg-
gyűlést tartottak a magvar
nép •mellett Poznanban. A tö-
meggyűlés határozati javasla-

tot fogadott el, amelyben szo-
lidaritást vállal a magyar
nép mellett és elhatárpzták,
hogy ícoUeíclíu aegitsiget Ttytij-
tanak az áldozatok megsegí-
tésére.

A Lengyel V5rttskere§xt
már nyolc re pH tógépen kfitdott segélyt

Magyarországnak
A varsói egyetemi dlákoi

gyűjtést kezdeményeztek a
magyar nép megsegítésére. A
dogozók pénzbeli adományo-
kat is gyűjtenek. A Lengyel
Vöröskereszt már nyolc TG-

A Szocialista lnternacioBÍlé megvitatta
m magyar változásokat

pülőgépet küldött Magyar-
országra vérrel, gyógyszerrel
és különböző ruhaneművel
Rövjdesen útnak indítanak
üveg-, cement- és épületfa-
B z f l l á t

BécabÖE jelenti az MTI: A
Szocialista Intemacionálé iro-
dája csütörtökön délután ülést
tartóit Bécsben, hogy megvi-

Magvar országon vég-

ja
tartóit
tassa

bement tióíüozds eredményeit
és a kelet-európai helyzetet
Az ülésen Teszt vett Kéthly

A Daily Tclegraph rezércikke
y«ror§KágróIMagya

Londonból jelenti az MTI:
A Daily Telegraph csütörtöki
vezércikkében azt írja, hogy
ha Magyarország valóban tel-
jes függetlenséget nyer, akkor
első cselekedete előreláthatólag
a szocialista orszAgok közössé-
gének elhagyása lesz. A Szov-
jetunió pedig egy
ilyeníajta szövetség alakítását
ervezik. A lap szerint »a Szov-
jetunió a jelek szerint sokkal
nagyobb szabadságot akar biz-
tosítani polgárainaik és a ter-
vezett szövetségen belül füg-
getlenséget a csatlós államok-

nak. Ez az elhatározás alakult
ki a bizonyára i#en heves vi-
tákon, amelyek a Kremlben
a magyarországi és lengyelor-
szági eseményeitet követték, de
valószínűleg még Moszkvában
sem tudják, hogy pontosan
mekkora függetWMéget enge-
délyezzenek. Magyarország
esetében egy különleges körül-
mény torog fenn: Magyaror-
szágiak csak a Szovjetunió az
ellensége és semmiféle külpo-
litikai meggondolás nem lán-
colja a Szovjetunióhoz* — ír^a
befejezésül a Daily Telegravh.

Összehívták az ENSZkoztfyí
rendkfT&H ülésszakát

Hammartkjóld ENSZ-főtit-
kár hivatalosan közölte, hogy
a Biztonsági Tanács határoza-
ta alapján csütörtökön, közép-
európai idóBzamités szerint 23
' " -a egybehívták az ENSZ

-közgyűlés rendkívüli ülitsza-
két, hogy a legutóbbi fejlemé-
nyek megvilágításában meg-
vizsgálja a Közép-Ke sten ki-
alakult t l

Franci* és angol haditengerészeti erőit
közelednek a Szuezl-cga tornához

Párizsból Jelenti az MTI:
Crfitflrtflfcön délután Párizsban
hlvattípsan köíttJték, hogy
francia és angol repülogép-
anyahajófc a délelőtt folya-
min akcitoe íéptek. Francia
ÍJ OHQOI haditengerészeti erők
pedig a Szuezi-csatomához kö-

zelednek mind a KiLdfközí-ten-
ger felöi északról, mind pedig
a Szuezi-öböl irányából.

Az egyiptomi terület bom-
bázása csütörtökön hajnalban
újra megindult. Egészen estig
folytatódtak a lágitámadááoík.

Kizárólag katona} célpontokat bombáztak
Egyiptomban

Párizsból jelenti az AFP: A katonai célpontok
francia nemzetvédelmi és j nyúltak.

ellen irá-

fegyv«es erők minisztériumá-
ban hivatalosan hangsúlyoz-
zák, hogy az október 31-én
Egyiptomiján végrehajtott
bombatámödáBok kizárólag

Az angol admiralitás csütör-
tökön reggel hivatalosan kö-
zölte, íio^y a New Fvndland
nevű angol künnyfíclrk'álő
szerdán elsüllyesztett egy
egyiptomi fregattot.

Egyiptomi jelentés:
elzárta a Szuezi-csa tornát

«gy elsüllyesztett hadihajó
Az Asaociated Press szerint
ivatalos egyiptomi jelentés

arról ad hírt, hogy angol és
francia repülőgépek csütörtö-

kon a Szuezi-csatomáii el-
s üllyesztettek egy egy ip tonú
hadihajót, amely elzárta az
utat a csatornán.

hat angol repülőgépet
A kairói rádió csütörtökön

ismertette azt a hivatalos je-
lentést, amelyben az egyiptomi
hatóságok közlik, hogy -az

Alexandria és Kairó ellen inté-
zett .repülőtámadások során
íwtt angol repülőgépet lelőttek.

g y p o m megszakította
diplomáciai kapcsolatát Angliával
AP jelentése szeiint lomídai kapcsolatait Angliár

Egyiptom csüiörtökön bejeién- I ^ j
tette, hogy megszakította dip- \ _

Este nyolckor a parlamentben
A parlament Kossubh-hídi

kapujánál két tiszt áll örséget.
Uj a rangjelzésük: a főhad-
nagy zubbonygallérján két
arany csillag, a századosén há-
rom. Többen szeretnének fel-
jutni. Az Optikai Művek kül-
döttsége kiáltványt akar eljut-
tatni a rádióhoz, mások Nagy
Imrét kereeiít, a miniszterel-
nök azonban a minisztertanács
Ülésén van.

FelmegyünK a rádióhoz.
Négyöt szoba, íróasztalok,

hanglemezek sokasága. Hol
a Bródy Sándor utcai

technikai berendezés? Az
egyik lámpán cédula, rajta ce-
ruia(.rw»al: >*Stúdió". Es &
lámpa gyullad ki, ha adás
van. Agyoncigarettázott tér-
ítők sietnek e-gyJk szobából a
másikba. A rádió politikai
adása itt maradt, hogy minél
közelebb legyen a kormányhoz.
A többi részleg rnár a Bródy
Sándor utcában dolgozik. Fran-
cia újeágírönó, nyugatnémet
riporter és egy sereg külföldi
tolléga telefonál. Az emeletről
Vas Zoltán jön le, élénken
magyaráz kísérőinek.

Müidjárt nyolc óra. Várjuk
Nagy Imrét, aki a rádióban
felolvassa beszéd-ét. Pár perc
és a lépcső fordulójánál meg-
jelenüc Nagy Imre, mögötte
JáiMJí«u Ferenc, Széli Jenő. A
két picurka síotoa percek alatt
megteJiik. Bejött a fiatal kato-
na is, aki lelkesedésééi beszél
a miniszter »úrról«, s itt van-
nak a rádió munik&társai.
Nagy Imre leül az íróasztal-
hoz. A bemondó még a hiva-
talos közleményt olvassa, a mi-

' njszterelnök figyelmesen ' át-
nézi beszéde szövegét, egy kia
kanál mézet nyel, eszik," meg-
köszörüli a torkát. Aztán be-
csukódik az ajtó, kigyullad a
mikrofonlámpa, s Nagy Imre
beszélni kezd.

Történelmi pillanatok! Ma-
gyar semlegesség. Egymásra
nézünk, összeszorul a szívünk-

A beszédnek vége. Nagy
Imre a felhívás végeztével ott
áll még egy darabig, hallgatja
Kodály zenéjét. Körülvesszük,
mindenki szeretne tőle vala-
mivel többet hallani. Lassan, •
meKfontoltan válaszol:

— Lábhos: tett iegyveo^í
állunk — mondja. Aztán arról
beszél, hogy a magyar rfőm-
zsti kormány1 S2ilard.an kitárt
elhatározása mellett.

Az egyiik folyosón Tildy Zol-
tá:maL találkozunk, ö is ezi
mondja. A nemzeti kormány
kinyilatkoztatta az Ország
semlegességét és emellett ki-
tart. Elmondja még, hogy Bu-
dű'pe&tre érkezett Kovács Béla. •

Nagy Imre szobája előtt
írók: Eőr3y István, Török Ta-
más és mások. Széli Jenő jön
ki Nagy Imrétől, a Műszski
Egyetem felhívását hozza. A
fiatal műszakiak munkára
hívjáfc az országot.

Közben egyre érkeznek a hí-
rek a szovjet csapatmozdula-
tokíól. Karcag, Cegléd, Kapos-
vár jelent tankokat, a repülő-
tér elfoglalását. Andropov szov-
jet nagykövet még nem adta
'.t kormánya i'álaszát.

Várunk, feszülten figyelünk;
Sorsterhes éjszaka.

Loniaj I4*zló

Jl kfizponli Városházán pártokbAI alakult
Nemzett Bizottság veszi át az ideiglenes vezetést
Izzó hangulatú, lelkes gyű-

lésen alakult meg csütörtökön
délben a budapesti VároöházAn
a fővárosi tisztviselők és alkal-
mazottak munkástanácsának
intézőbizottsága. Ezt megelő-
zően a kora délelőtti órákban
minden osztályon, iga?^ató&á-
gon helyi munkástanácsokat
választottak, amelyek ÖO tagot
delegáltak a központi Város-
háza munkástanácsába,

A gyűlés részvevői egyhan-
gúan magukévá lettek a mun-
kástanács által előterjesztett
javaslatokat. Többek tözött

A f«T-4ros teljen autonó-
miájának visszaadásai kü-

vetelUc.
A fizetések megalapításánál a
szaJtképzettség és az egyhely-
ben töltött szolgálati idő le-
gyen az irányadó. Osztály-
ezetahelyettesig bezárólag fe-

lül kell vizsgálni a tanácsi
funkcionáriusok működését és
a munkástanács döntsön, ki
méltó és alkalmas "hivatala to-
vábbi ellátására. Szükségesnek
tartja a munkástanács, hogy
az éleVmiszerivarí, szállítási,

é é i i i , közüzemi dolgo-

zók zavartalanul folytassuk
munkájukat, hogy megtarthas-
suk a forradalom vérrel meg-
szentelt vívmányait.

A gyűlésen felszólalt Eecht-
ler Péter volt szociáldemokrata
a! polgármester. Közölte, hogy a

Városházán a pártokból
alakult Nemzeti Bizottság
veszi át az ideiglenes veze-

tést.
A diktatúrának Magyaror-

szágon egyszer s mindenkorra
vége — mondotta —, soha töb-

.bé semmiféle diktatúrának
nem lesz alkalma, hogy ebben
az országban kísérletezzen. Ki-
jelentette továbbá, hogy a }6-
váras közigazgatásában visz~
sza kell állítani a törvényhat6~
ságit bizottságot és a polgár*
mesteri állást A pártok kép-
viselői Kővágó Józsefet, a Fiig*
getlen Kisgazdapárt küldöttét
egyhangúlag a bizottság elnö-
kévé, BechUer Pétert pedig
elnökhelyettessé választották.

A Városházán csütörtökön
délelőtt kiosztották a várostÍTá-
zí alkalmazottaik között a sze-
mélyzeti osztály titkos Irattá-
rában őrzött "káderanyagot***

G.3.
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A budapesti nagyüzemek
azonnal munkába kezdenek

A budapesll nagyüzemek az alábbi felhívást tették közzé:
•Bányászok, erőművek dolgo-

zói, ipari, közlekedési és szel-
lemi munkások!

Budapest nagy ü zeme inek
küldöttei a parlamentben tár-
gyalást folytattak • • • •
tagjaival a szovjet

: kabinet
csapatok

kivonásáról, az ország jelenle-
gi [helysetéről és az élet meg-
indításáról. A követelések íő
pontjait a kormány teljesítet-
te. Felkérte az ENSZ közgyűlé-
sét, hogy vizagálja meg a Szov-
jetunió katonai beavatkozásá-
val kapcsolatos helyzetet, a
maga részéről felmondta a
varsói szerződést, kinyilvání-
totta Magyarország semleges-
ségét és kérte, hogy ezt a négy
nagyhatalom (Szovjetunió,
Egyesült Államok, Anglia,
Franciaország) biztosítsa. Beje-
lentette, hogy haladéktalanul
megteszi az előkészületeket a

szabad és titkos választások
megtartására.

Az ország gazdasági helyze-
te a küldöttek előtt nyilván-
valóvá tette azt, hogy a továb-
bi sztrájk az ország helyzeté*
ne'k teljes megbénítását ered-
ményezné és forradalmi vív-
mányainkat aláásná. Látták
azonban a küldöttek azt is,
hogy a kormánynak politikai
erőt adnak a termelés megin-
dításával, melyet belé vetett
egyöntetű bizalom teljesen in-
dokolttá tesz.

Máris hiányát érezzük elérni
életfeltételeinket biztosító té-
nyezőknek. Veszélyben van
(közvilágítás unit fenntartásá-
nak lehetősége, közellátásunk,
drága sebesült szabadságihar-
cosaink betegellátása és még
sok más életszükségletünk,
melyekről nem tudunk és nem
aliaruTük lemondani.

Mély felelősséggel nemze-
tünk és Eorradalmunk iránt el-
határoztuk, hogy a munkát az
élet minden területén azonncl
megindítjuk és tfcérjüíc az tn-

A forradalomnak rendet, biztonságot
és nyugalmat kell tereinteni

A Független Kisgazdapárt felhívása
A Füffgetlen Kisgazdapárt

ideiglenes Intéző bizottsága a
következő felhívást intézte Bu-
dapest és az ország népéhez:

A forradalom höeel vérük
hullásával hozzásegítették az
országot ahhoz, hogy pártok
alakulhassanak és iélelemtól

hogy j elhívásunkhoz a munka
•megindításával csatlakozzanak.

Csepeli Vas- é* Fémművek,
MAVAG, Ganz Villany, Ganz
Vagon, Elektromos Művek,
Láng Gépgyár. Telefongyár,
Magyar Optikai Művek,
TransviU, Gábor Áron Vasön-
töde és Gépgyár, Fűtőberen-
dezést Vállalat, Darugyár, Vi-
lágítástechnika, Motorönl-
vénygyár. Kismotor- és Gép-
gyár, Magyar Acél, Siemens,
Röntgen és Orvosi készülékek
Gyára, közlekedési alkalma-
zottak, a XIII., XIV. és IV.
kerület összes dolgozol.
' Budapest, 1956. november 1

hajnaU köszönthessem be.
Magyarok! Mentsíik me? a

forradalom vívmányait! Indíí-
£uk meg az új, boldog, ma-
gyar életet!
'.Forradalmunk a világ min-

den népének birakcséie. Hő-
siesen, tisztán, nemesen és

é l t t a á t l j küdött

A kormány kéri a dolgosokat,
hogy kezdjék el a munkát

Csütörtökön a munítás-taná-
csdk küldötteinek és a forra-
dalmi erők képviselőinek ta-
nácsán a nemzeti kormány ne-
vében Erdei Ferenc, a kabi-
net tagja beszélt.

•— A nép vüharos erővel kö-
vetelte — mondotta '—, hogy
a szovjet csapatok Budapest
területének kiürítése után vo-
nuljanak ki az oirszág többi
területéről is. Ehelyett hajnal
óta igen jelentős szovjet had-
erő vonult be az ország keleti
határán és jelentős területe-
ket foglalt el. Ebben a hely-
zetben dönteni kellett, hogy
a nemzeti függetlenség kérdé-
sében egy tapodtat sem enge-
dünk. Lépéseket kellett ten-
nünk, hogy semlegességünket
garantálhassuk és ezzel a ga-
ranciával egyben a szovjet
csapatok kivonását is meg-
gyorsítsuk.

— Mivel sikert ígérnek, re-
móimyel bíztatnak. 82alc a lar-
^V l̂ások, melyek ma este is
folynak. Mi kijelentettük, hogy
íitban az esetben, ha a Szov-
jetunió kormánya arra a döntő
Elhatározásra jut, hogy a szov-
jet csapatokat a korábbi egye-
ző álláspontunknak megfele-
lően gyorsan kivonja, abban
az esetben mi az ENSZ-hez
tett bejelentésünket visszaíwn-
juk. A semlegessé-gi nyilatko-
zatot azonban, amely egyfelől
a varsói szerződés felbontását,
másfelől országunk semleges-
Bégének a négy nagyhatalom
garanciája alá helyezését je-
lenti, természetesen a továb-
biakra is minden ieltétel nél- ; ^
kül fenntartju'k, mint nemzet;
politikánk alapvető ré&aét.

— Rendkívül feszült hangu-

hogy mennyire lantos: a dol-
gozók kezdjék el a munkát.
Ez a forradalom győzelmét
alátámaszthatja, ezzel további
előrehaladásunkat is biztosít-
hatjuk. Kérjük a szakszerve-
zeteket — mondotta -—, kérjük

a munkástanácsokat és mind
az ittlevo küldötteket, hogy
mindent kövessenek el a mun-
ka megindításáért,

Ezután Vas Zoltán tájékoz-
tatta a gyűlés részvevőit
közellátás helyzetéről.

Maiéter Pál exredett,
a honvédelmi miniszter első helyettese,

a Kilián-laktan/a parancsnoka

felhívása a munkára
Honfitársaim í
A fegyveres forradalmi harc

Borán minden harcos büszkén
vette tudomásul, hogy dolgo-
zóink sztrájkjukkal támogat-
ják harcukat. Minden harc
után a békés építés korszaká-
nak kell ellkezdödnle, hogy ez-
zel biztosíthatók legyenek a
£oi-radíi3o(Ti vi\tn&nyal. A
sztrájk célja az éU-enfél gyeW-
gítése, Dolgozóink mostani
sztrájkja azonban nem az ef-
lenjelet gyengíti, hanem min-
ket, sajátfíywuninxt. Gyerme-

keinknek tejet, gyárai"Okaiak
szenet, családjukhoz vágyó
dolgozóinknak rendszeres köz-
lekedést kell biztosítanunk,
különben elveszítjük azt, amit
forradalmár harcosaink nagy
véráldozattal kivívlak.

Magyar dolgozók! Erűeitaé-
tefc a szabad, független, sem-
leges Magj^aara-Tszágot, cJrí
tíazánkati Vegyétek fel a m
kát!

M&létar Pál ezredes,
a .honvédelmi miniszter

első helyettese

Megalakult
a Magyar Szocialista Munkáspárt

A Szabad Kossuth-rádióban
csütörtökön este Kádár János
szólt a magyar néphez.

Magyar munkások, parasz-
tok, értelmiségiek! Sorsdöntő
órákban szólunk azokhoz, alil-
k ^ ^ j i á ü M

a szocializmus tiszta esz-

lat van mindenütt, aho-l saov- lyet a sztálinizmus magyar
jet csapatok vannak, a pattá- képviselői, Rákosi és klikkje

á i f ü l t á k á b v^ és bűnös politikáival anásig feszült várakozásban |
hellyel-közzel félni kén az in-
dulatok kirobbanásától. Fe-
gyelmezetteknek és mérték-
tartóknak kell lennünk, ne-
hogy bármifele provokáció za-
vart keltsen. Nagyon bírunk
abban, hogy a Szovjetunió
kormánya arra az elhatátoz/is-
ra jut, hogy nagyon gyorsan
elrendeli a szovjet csapatok
kivonását Ezt nehezítené bár-
milyen összeütközést vajjyösz-
Ezetüzést provokáló cselelte-
det. Ezután kifejezte azt az
óhaját, hogy az ellenforradal-
mi, népellenes elemek ne vi-
gyék anarchiába a, Jorradal-

— A magyar dolgozó nép —
mondotta — a forradalmi" tö-
megele úgy állították fel kö-

mindad-
dolgozn.

vetel'inényüket, hcg_
dig nem hajlandók
amíg szovjet csapatok vannak
Magyarországon. Ennek
nére a magyar kur-
mány azzal a kéréssel fordul a,
dolgozókhoz, hogy kezdje k
cl a munkát.

Mindenképpen, létérdekünk,
hogy termelésünket, munkán-
kat folytassuk, hogy minél
több erőnk legyem addig Is,
míg a nemzetköii közvéle-
mény minden bizonnyal az
összes lehetséges erőkkel se-
gítségünkre siet, Remélhetjük,
hogy a bizalom közelebb lioz-
w egymáshoz nemzeti kormá-
nyunkat és népünket, és ez le-
hetővé teszi, hogy újból elin-
iítsuk a termelő munkát.

Majd ismét hangsúlyozta.

ták, hogy új pártot alakítarxik.
Az új párt egyszer s minden-
korra szakít a műit bűneivel.
Védi és védeni iogja minden-
kivel szemben nemzeti becsü-
letünké:, hazánk. Jüggetlensé-
gét. Ezen az alapon, a neni-

.zeti függetlenség alapján építi
méinetc beosílJetes szolgálata ki testvéri viszonyát a világ
vezetet! ahhoz a párthoz, ame- I minden haladó szocialista moz-

galmával és pártjáva:. Ezen az
alapon, a nemzeti független-
ség alapján kíván baráti vi-
ezonyt minden közeli és távoli
országgal, elsősorban a szom-
szédos szocialista országokkal.

Történelmünk e nagyszerű,
de súlyos órájában felhívunk
minden magyar dolgozót, okit
a nép és haza odaadó szeretete
vezérel, hogy csatlakozzék pár-
tunkhoz, amelynek neve Ma-
gyar Szocialista Munkáspárt.

A párt mindenekelőtt az Ön-
tudatos munkások' támogatá-
sára számit, mert a munkás-
osztály szocialista, célkitűzéseit
vallja magáénak. A párt tagja
lehet egyéni jelentkezés alap-
ján minden, magyar dolgozó,
alti magáévá teszi az előb'bí'ci-

é

és bűnös politikáival a
zsarnokság s nemzeti rabság
eszközévé süllyesztett. Népünk
dicsőséges felkelése lerázta a
nép és az ország nyakáról a
Rákosi-uralmat. Kivívta a nép
szabadságát és az ország füg-
getlenségét, amely nélkül
nincs, nem lehet szocializmus.
Bátran elmondhatjuk: ennek
a felkelésnek eszmei és szel-
lemi vezetői, előkészítői a ti
soraitokból kerültek kj. Büsz-
kék vagyunk arra, hogy a
fegyveres felkelésben, annak
vezetésében becsülettel helyt-
álltatok, áthatva igaz hazasze-
retettől, a szocializmus iránti
hűségtől,

Őszintén beszélünk hozzá-
tok. A nép fölkelése válaszút
ele érkezett. Vagy lesz elég
erejük a magyar demokratikus
pár-toknak vívmányaik meg-
szilárdítására, vagy szembe-
kerülünk a nyílt ellenforrada-
lommal. Kern azért ömlött a
magyar ifjak, honvédek, mun-
kások és parasztok vére, hogy

Rákosi-féle önkényuralmat
e llenfo rrad-alom uralma

válisa fel. Nem azért harcol-
tunk, hogy a munkásosztály
kezéből kiragadják a banyá-
kat és a gyárakat,"a paraszt-
ságtól a földet. Annak komoly
és riasztó veszélye is fennáll,
hogy idegen fegyvei-es beavat-
kozás Korea tragikus sorséFa
juttathatja hazánkat.

E súlyos órákban azok a
kommunisták, akik ' eddig is
harcot vívtak a Rákosi-ön-
kényuralommal, számtalan
igaz hazafi és szocialista óha-
jának megfelelően l h t á

veket és nem terhelj ,
a Rákosi-klikk bűnös politiká-
jáért és uralmáén.

A pártszervezés megtndrtá-
sáira, ügyeinek . intézésére és '
a partalapító országos kong-
resszus legsürgősebb össze-
hívására előkészítő bizottság
alakult, amelynek tagjai: Do-
n&(h Ferenc, Kádár János,
Kopácsy Sándor, Losonczy
Géza, Lukács György, Nagy
Imre és Szántó Zoltán. A part
lapot ad ki, amelynek, eíme
Népszabadság.

Munkások, parasztok, értel-
miségiek! Az új párt, a Ma-
gyar Szocialista Munkáspárt
részt vállal a függetlenség' és
demokrácia megszilárdításáért
vjvott harcból,' küzd népünk
szocialista jövőjéért. Fiazfl&n
áll előttünk, hogy soha ?térn
volt nagyobb szükség a •, de-
mokratikus erők öeszefüfiásá-
r&r rrídnt most̂

gj a
egész nemzet a szabadságért.
Harcoló ifjúságunk új, csodá-
latos fejezetet írt történel-
münk lapjaira. A világ népei
hódolattal adóznak történel-
münk e fejezete előtt és mi,
magyarok, pártállásra való te-
kintet nélkül ür&kre szívünkbe
sarjuk hós Ifjúságunkat,. Har-
coló munkásainkat, az egész
szabadságharcos magyar n^*
Pet-

Ez a forradalom nagyszerű
vívmányokat és lehetőségeket
harcolt ki a magyar nép szá-
mára. Re most veszélyben van
a forradalom és a magyar Jö-
vő. Megfelcntek a forradalom
vámszedői cs kufáral. Zűr-
zavarba, anarchiába akarják
dönteni mindazt, amit a néy
vérrel vívóit ki.

A forradalomnak rendet,

biztonságot és nyugalmat kell
teremteni!

A világ minden tájáról ide-
screg-lö újságírók bámulattal
állnak meg a harcokban be-
tort kirakatok előtt, amelyek-
ben értékes áruk állanak érin-
tetlenül. Ei a ml forradal-
munk tisztaságának Jelképe.
"Se hagyjuk ezt a tiszta jelké-
pet bemocsJtomi. A forradalom
nem adhat lehetőséget a bűnö-
zőknek.

Eddig a harcokban folyt vér
— ne folyjék most Önbírásko-
dásban! Gern, Rákosi és tár-
sainak bűnei ítéletet követel-
nek. Az ítélkezést bízzuk a bí-
róságokra. Az utca ítélete zűr-
zavart és vérengzést eredmé-
nyezhetne. A tanúk eltűnnek,
a bűnök megmaradnánk. A
szent forradalomból gyilkosság
lenne.

Magyarok! Kezdjünk hozzá
az építéshez! Teremtsünk ren-
det, kezdjük meg a munká-t! A
forradalomnak most ekére, ka-
lapácsra, termelésre van szük-
sége! Nemzeti követeléseinket
a forradalom fogalmazta meg:
szabadság, függetlenség, egyen-
jogúság- a nemzetek közfiit!
Ezeknek a megvalósításáért
küzdhet minden magyar em-
ber a mi pártunkban.

Munkával akarjuk a forra-
dalom vívmányait megőrizni,
a rend helyreállításával az al-
kotó munka előfeltételeit meg-
teremteni.

A parasztság már szánt é*
vet, hogy jövőre Is legyen ke-
nyér. A főváros népe is kezd-
jen munkához, hogy a forra-
dalomból a világ legmoder-
nebb állama szülessen i^-gi

Pártunk most alakul újra,
hogy Bajcsy-Zsilinszky Endre
és sukak vérével megszentelt
•záftílaját újból magasra emel-
je.

Magyarok! BarátainkI Iligy-
jetefc és bízzatok!

prog-részletes
rammal jelentkezünk.

Addig kérünk minden régi
párttagunkat és harcosunkat,
hogy tintevékenyen indítsa
meg ;i párt szervezeteit. Mu-
tassatok példát a fegyelmezett
munkára.

Ive siessetek, de ne is késle-
kedjetek. Segítsetek rendezni
sorainkat. Ne egyéni sérelmei-
tekre gondoljatok, ne pozíció-
kat keresselek. Ne áramolja-
tok a küzptmt felé. LegyeteE
öntevékenyek., Bízzatok benne,
hogy jnindeíí régi párttagun-
kat, minden kipróbált harco-
sunkat hívni fogjuk. Segítse-
tek, hogy úrrá legyünk a ne-
héz helyzeten és együtt mehes-
sünk a boldog magyar Jövő
felé.

Adjon az Isten mindnyá-
junknak bort, búzát, békessé-
get.

ORSZÁGOS IDEIGLENES
INTÉZŐ BIZOTTSÁG

Molnár Erik igazságügyminiszter lemondását
követeli a Bíróságok Forradalmi Tanácsa
Olti Vilmos és Jónás Béla vészbirákat elmozdították

A Fővárosi Bíróság Marító
utcai épületében beszéltünk
Salzmann Géza doktorral,
hétfőn délelőtt
ideiglenes forradalmi

ilakult
bizott-mány elnökével. A bíróság

életéről a következőket inon-
otta:
— A Fővárosi Bíróság, o

Közlekedést Bíróság" és a buda-
pesti kerületi bíróságok egyn-
siteít lorradalml bizottságának
megválasztása most folyik. Az
ideiglenes bizottmány azonban
már hétfőn délelőtt megala-
kult és meg is kezdte működé-
séE. Első ténykedése az volt.
hogy kérte $r. Molnár Erik
igazságügyminiszter lemO7idá-

sdf, amellyel az egész közvéle-
mény egyetértett. A koalíciós
kormány döntéséig a minisz-
térium vezetését dr. Nagy
Miklós, a törvényelőkészítő
osztály főnöke látja el. A mi-
niszter lemondása csütörtökön
délig még nem történt meg.

— Az igazságügyi apparátus
megtisztítása még csak a kez-
det kezdetén van és eddig csak
a legkirívóbb bűnösöket tud-
ták eltávolítani. Nemcsak Mol-
nár Erikel szólították fel le-
mondásra, de már elmozdítot-
ták Non György legíöbb
ügyészt és többeket eltávolítot-
tak a minisztériumból is. Mon-

dani sem kell, hogy a hírhedi
Olti Vilmos és Jónás Béla ta-
nácselnököket már napokkal
ezelőtt elmozdították. A kisebb
bűnösök sem kerülik el sorsa-
kat. Eltávolították a Fővárosi
Bíróság és a kerületi bíróságok
személvügyi előadóit is.

~ A tisztogatással párhuza-
mosan a rendszeres bírósági
munka előkészítése is folyik.
Az ártailanok szabadonbocsá-
tása é.i megfelelő elégtételben
részesítése mellett gondoskod-
nak a bűnösök lefogásáról ad-
dig is, arafg a rendszeres igaz-
ságszolgáltatás megindul.

(B. Gy.)

A Ytlt politikai ftglytk
érdekképviselete

A volt politikai foglyok csü-
törtökön délután nagygyűlést
tartottak az Uránia-moziban,
A íelszolalók ajkáról mindun-
talan felcsendült a rosszemlé-
kű fegyházak és internálótá-
boxok neve: ott kísértett a te-
remben az elszenvedett kínzá-
sok nyomerúsága. A szónokok
azonban mindannyian hangoz-
tottdfí, hogy ezekben a iwzpofc-
bajt nem szabad senkinek sem
a rrwga sérelmét nézni.

A volt politikát foglyok me$-
lakitatták érdekkép-oiseleü

_ :ervilket. Büntetóintézeteo.-
ként alakítják meg köreiket,
mert így nem osonhatnak kö-
zéjük olyanok, akük besúgói;
voltak és a törtetőknek sem
lesz helye ebben a fontos cso-
portban. Szükségesnek tartják,

Bűnvádi eljárás indul
az Ügyvédi Kamara

volt vezetősége ellen
A Budapesti Ügyvédj Kama-1 társának értesülése szerint a

ra — mint a Magyar Nemzet
jelentette — viharos nagygyű-
lésén elmozdította a kamarai
vezetőséget és megválasztotta

forradalmi bizottmányt. A
kedélyek még ma sem csilla-
podtak le, az ügyvédeik, liosz-
szú sorban várakoznak dr.
Jármay Zsigmond, a forradalmi
bizottmány elnöke előszobájá-
ban, hogy megtegyék bejelen-
tésüket a kamara volt vezető-
sége ellen. Különösen ifjabb
dr. Kovács István, dr. Konta
Lipót, dr. Barna Imre, dr. Ré-
yai Tibor és dr. Patriasz Ist-
ván ellen gyűlnek a panaszok,

hogy érdékltépvisetetpsk le- akítanek működése következté-
oyen. a választásokig te c par- ben az ügyvédek százai keriil-
famentben. Célul tűzték ki
az igazságtalanul szenvedettek
erkölcsi és anyagi rehabilitá-
cióját.

Forradalrnl Tanács
vezeti a Közgazdasági

Egyetemet
A Magyar Közgazdaságtudo-

mányi Egyelem Ideiglenes í'orra-
daljul Tanácsa á l v f " ~~

Értelmiség! Forradalmi Bizottság,
valamint a IX. kerületi Ifjúsági
Forradalmi Bizottság célkildzé-
solhez és magáévá itszí a nio-

nép Jogos követeléseit.

Jiyetem Forradalmi Tani-
ton Is hálás köszönetet

mindazoknak,

efe J« az utcára és évek hosz-
szú során át az éJihalállal k<üz-
dö-tt&U. De számosan jöttek el

ügyvédi karból olyanok,
akik
miatt

ugyancsak Kovácsé fe
kerültek börtönbe

büntetőtáborokba, akik közül
számosan egészségüket is el-
vesztették és teljesen munka-
képtelenné váltak.

A Magyar Nemzet numka-

jegyzökönyvek elkészülte után
as imíofc átkerülnek az ügyész-
ségre, mivel a forradalmi bi-
zottmány bűnügyi eljárást kér
a bŰBös volt vezetők, ellen.

A sok bejelentés között ma
Csapó László ellen is érkezett
panasz. Csapót dr. Molnár Erik
igazságü'gymtniszler az l@oz-
ságügymin-isztérium felügyelet:
osztályának vezetőjévé nevez-
te ki. Egykor drog-uista szak-
inában dolgozott, aztán a ka-
mara volt vezetőségével együtt
döntött sok ezer ügyvéd sor-
sáról. Egyetlen tollvonással,
szinte diktátori módon semmi-
síthetett meg fontos határoza-
tokat és a legkeményebben
járt el azokkal az ügyvédekkel
szemben, akiit nem tartoztál!
elvbarátai közé.

Érdekességként enilitjüi
meg, hogy Csapó László a roúH
év szeptemberében beiratkozoti
az egyetem jogi fakultására
tehát most másodéves joghall-

Akadémikusok nem ismerik el
az Akadémia Nemzeti Bizottmányát

A Magyar Tudományos Aka-

radalom nohéi
úldozóan biztosít*

napjait
ották a

etmepését: a Makai

Képtő hallgatóinak.

an önfe!-
hallgatóit

TermelŐRzovetkeretnele. ü g
Duha, Nem&sliány é3 Pásztó köz
ségek dolaoxálnák.

démia Nemzet:
és eg>-éb szerv
nem alkalmasak
Magyar Tudományom

Bizottmány;
: mindaddig

Akadé-
mia neuében elhatározásokat
hozzanak és közzétegysnek,
amíg a Magyar Tudományos
Akadémia közgyűlése a meg-
felelő személyi és szervezeti
változtatásokat keresztül nem
vitte.

Gombás Pál, Haynal Imre,

Egervári/ Jenő, Borbély Samu,
Varga József, Mosonyi Emil,
Proszt János, Nizsalovszky
Endre, Verebély László, Gy\^
lai Zoltán. Kniezsa István,
Pais Dezső, Ratkovszky Fe-
renc, Major Máté, Barta Ist-
ván, Freund Mihály, Varga
Ottó, Mócsy János, Bárány
Nándor, Geleji Sándor, Vendl
Aladár, Fonó Albert, Varga



. MagvtrNemzc!
Az utcára kivonult városi lakosság

szabadította ki a váci börtön
politikai fcglyait

Jelentettük, hogy a váci po-. ténelmi napjainak j-elentóeégé-
litikai foglyokat kiszabadítot-
ták. Erről szól alábbi tudósítá-
sunk, melyet kiszabadult mun-
katársunk írt.

Amíg a pesti utcákon eny'he
szél íújta a forradalmi ifjúság
nemzetLsz-ÍTiű zászlaját ás szál-
lott az ajkakról a kiáltás:

— Le a zsarnoksággal! Sza-
badságot Magyai'országnak! —
Vácott is futótűzkent terjedt el
a budapesti egyetemi ifjúság
keddi tizenhatpontos követeié-
Bének híre. Az éjjeli órákban
tüzérségi becsapódások tompa
döreje hallatszott e a csaknem
ezres létszámú politikai börtön
lakói (ezek közé tartoztam én
is, e sorok írója) szorongó szív-
vel találgatták, íiogy vajon mi
lehet ez?

Másnap, szerdán már meg-
tudtuk a feleletet. A reggeli
ötórai ínyitás" helyett *együi-
tartás«^ra ébredtünk. A bőrtön
folyosóin egy őr (helyett három
volt szolgálatban. Sem munká-
ra nem vittek, óc az előírásra
sétára sem került sor. Az egyik
fegyör félve, de biztatóan Kö-
ölte, hogy Vácott a nép föl-

kelt, s z ifjúsággal az Élen, az
l K ö l i li

, _ . z ifjágg a ,
utcára vonulva Követeli a 'poli-
tikai foglyuk azonnali szaba-
donbocsátását.

A sze,rdai és csütörtöki Tiap
minden órája újabb és újabb
hírt hozott a börtönbe bizal-
mas fogyörünk által. A ledün-
tött Sztálin-szobrot, mely £
zsarnokság jelképe volt, követ-
te Vácott is a szovjet emlékmű
és a vörös csillag megsemmisí-
tése, illetve eltávolítása. A
fegyÓTök egy része egyébként
már cívilruhába öltözve hagyta
el szolgálati helyét.

Pénteken a szabadságharc
csaknem minden részletét tud-
tuk. Sétára is sor került, ahol
megbeszéltük, hogy este. zárás
után közvetlenül, istentisztele-
teket tartunlk. Az isten tisztel e-
tek után minden rab az ablak-
ban énekelte a Himnuszt
harsogta a Szózalot

Szombaton reggel a még
k8zttink maradt örök sapkájá-
ról letűnt a vörös csill.
reggeli kiosztásakor memoran-- " - raaiwroii- , 11 - ,
lumot juttattunk el a Ixirtön „;£)_,,

parancsnokához, amelyben fel- haáok h

hívtuk ügyeimét hazánk tör- I

re, leírtuk, hogy mi eddig
megőriztük férfias higgadtsá-
gunkat, a továbbiakban Is ezt
akarjuk, de haladéktalanul bo-
csáttassa rendelkezésünkre ci-
vil ruháinkat és sxabadító iga-
zolványunkat. A parancsnokot
9 órára vártuk a válasszal.

Egyre erősebben (hallatszott
az utcáról az ifjúság követelé-
se: >*Azonnal engedjétek sza-
badon a politikai foglyokat!*

est felől szüntelenül hozta a
szél a becsapódási dörejeket.
Izzóvá vált a hangulat a zár-
kűkiban. A parancsnak nem je-
lent meg 9 óra után sem és a
zárjaik ajtaját vasdarabokkal,
ágy részekkel felfeszítettük.
Egy óca 6em múlt el, minden
zárka lakója a folyosón volt
tódult a főbejárat fele. A vas-
rácsos ajtónál ihalálfélelemé-
ben sápadtam, géppisztolyoa
ávósokkal körülvéve állt
börtönparancsnok. Sziikebb-
tagú bizottság szervezésére
szólított fel bennünket, hogy
tárgyalhasson. A kitörésre el-
szánt raibtársak ezt meg esem
hallgatva, utat nyerlek a gaz-
dasági udvar felé. Néhány perc
múltán az utca felé eső kapu
és a kerítés előtt állottunk. A
kaput a forradalmi ifjúság
' >nvédség átallott alakulatai-
val tárta ki s kevés idű után a
kiszabadított rabok együtt
énekelhették a lakossággá a
Szózatot.

A kórház felöl géppisztolyok
kattogása zavarta meg a fel-
mérheíeüeii szabadulási örö-
met. Az ávósok közül, akik
még nem adták meg magukat

felkelőknek, a kórház épüle-
tének tetejéről tüzeltek ránk.
A tüzelést a (hirhedt Adóm or-
vos-alezredes irányítotts, altit
a többi ávós-pribékikel vagy
megsemmisített, vagy pedig
megadásra kényszerített az az
ifjúság, amelyet sem az MHK-
mozgalom, sem a Partizán-sző-
vetség, de semmilyen demok-
ratikus szövetségük* nem tu-
dott magukénak nevelni. Csak-
nem egyórai kemény közelharc
után, a külső és belső örséget

Los Angeles jelentkezik
A Magyar Vöröskereszt köz- '

pontjában percenként cseng a i
telefon: a világ minden tájá-
ról, o föld csaknem mindén
országából jelentkezik a se-
gítő készség, s azt kérdi: mire
van még szükségetek? Emel-
lett egymásnak adják a kilin-
cset a külföldi segélyszerveze-
tek BudapestTe érkezett meg-
bízottai, akik személyesen tol-
mácsolják népük együttérzését
a magyar szabadságharccal, az
egész magyar néppel, s szívü-
ket kitárva tudakolják nehéz-
é i k t b j i k d

j
ségeinket, bajainkat,
jainkat. A szeretet

gond-,
ij

országhatárokat, távoli, ritkán
hallóit földrajzi nevek jelent-
keznek: Los Angelesszel pél-
dául csaknem húszperces be-
szélgetést folytatott a Vörös-
kereszt. Á
szeretet,

los-angelesiek
együttérzés hang-

3án érdeklődtek, hogy miben
lehetnek segítségünkre, mire
van szükségünk. Elsősorban
gyógyszert, élelmet és ruha-
neműt tudnak küldeni repülő-
gépen.

A Magyar Vöröskereszt a
forradalmi bizottsággal szo-
rosan együttműködve végzi
emberbaráti munkáját, főleg
kórházak, gyermekotthonok
ellátását segíti elö. A Vörös-
kereszt az egyéni segélyeket
kizárólag a kerületi forradal-
mi bizottságok útján osztja

Jánossy Lajos nyUatkosata
a magyar urániumról

A Szabad Kossuth-rádiócsü-'
törtökön a magyar uránium-
mal kapcsolatban megszólal-
tatta Jánossy Lajos proíesí-
S2ort. Kérdésre válaszolva Jd-
nossy kijelentette, hogy a szov-
jet hatóságok mindent S2igo-
rúaTi őriztek, ami az uránnal
Összefüggött. Nemcsak a kuta-
tókat nem akarták bevonni,

em szakembereiket sem
vontak be és még gazdísági
féltárásekat sem volt lehetsé-
ges végezni, úgyhogy a ma-
gyar szakemberek tökéletesen
a sötétben voltak. Mint a voK
atomenergia bizottság a leinö-
ke, semmiféle információt nem
kapott az urán létéről és csak
az újságokból értesült azurán-
leletela-öl. Nem tudja, milyen
szerződés van a Szovjetunió-
val, azonban az egész bányá-
szat kezdetén van, ezért nagy
mennyiséget biztosan nem vit-
tek ki az országból. Az a hír,
hogy 16 mázsa ment ki BZ or-

szágból, úgy látszik, igaz, de
ez úgy értendő, hogy 16 mázsa
uránérc. Ebből nagyon kevés
tiszta urániumot lehet nyerni,
ennek értéke nem valami
nagy. Itt inkább kísérte1, l
mennyiségről van szó. Aat le-
het mondani, hogy . egész

:atás feltárási stádium-
ban van, úgy, hogy egyelőre
senki sem tudja még megmon-
dani biztonsággal, hogy meny-
nyi urán van az országban.
Valószínű, hogy azért jelentős
leletekről van szó, Véleménye
Fzerint a legelső leendő az
lenne, hogy a kormány alakít-
son nagyon gyorsan nemzeti
atomenergia bizottságot, ez ne
úgy működjék, mint a régi,
hanem vonja be a szakembe-
reket, tárja fel az egész hely-
zetet, nézze meg, mennyi urán
van, milyen feltárási lehetősé-
gek vannak és ezenkívül vizs-
gálja meg az ezziel kapcsolatos
problémákat.

Szabad vallásoktatás
az iskolákban

a külső és g
en leszerelve, végre sza-

Esxtwpcwmy Lajos

Orvosok a tűzvonalban
A budapesti egészségiig;'! in.- f nai, naranccesal, citrommal

iézmónyek közül elsőnek a Vas
utcai Balassa János kárházban
— a volt Pajor-szanatórium-
ban — alakult meg a Forra-
dalmi Tanács. Vezetője Klim-
kő Dezső egyetemi tanár, iag-
jai az osztályvezető főorvosok
és gazdasági vezetők. A Ta-
nács egyik első intézkedése
volt, hogy kitiltotta a házból a
régi kórházvezetoHéget s meg-
tisztította azok barátaitól az
épületet. Felkerestük Klimkó
professzort, ; dt — mint isme
retes — évekkel ezelőtt tör-
vénytelenül megfosztottak ka-
tedrájától. Amikor 1946-ban
a kolozsvári egyetemről haza-
tért, pesti egyetemi tanárnak
nevezték ki, ő építette újjá az
Üllői úti sebészeti klinikát, de
amikor az elkészült, hirtelen
minden indok nélkül, leváltot-
ták. Helyére Hedry professzor
került, 5 viszont Petrovszkrj
szovjet professzornak volt
kénytelen átengedni katedrá-
ját így maradt klinika és tan-
szék nélkül az egyik legkivá-
lóbb magyar setcs-z.

A Vas utcai kórház néhány
lépésnyire van a Brúdy Sán-
dor utcai stúdiótól, a legna-
gyobb harcok színhelyétől. Az
igazgató professzor ezt mond-
ja:

— A pesti szabadságharc ki-
törésének óráiban, oJítóüer
23-án este idebent valimeny-
nyien elfoglaltuk helyünket s
a rádió elementáris erejii, 24
órás ostroma alatt mintegy
120—140 sebesültet láttunk el.
Négy mű toasztalon operJil-
tunk egyidejűleg, szakadatla-
nul, szinte alvás, pihenő nél-
kül. Azóta is sok sebesültet
láttunk el. Rendkívül hálásak
vagyunk azokért a nagylelkű
adományokért, amelyekkel
kórházunkat vidékről és kül-
földről megsegítették. A ta-
polcai forradalmi tanács tagjai
átmentek Ausztriába és Bécs-
ből egy egész autóbusz-rako-
mány élelmiszert, kötszert,
gyógyszert hoztak nekünk. El-

megra-kodva jöttek ide s a bé-
csiek forró szeretetét, lelkese-
dését is tolmácsolták.

Megnéztük a kórház raktá-
rát: bőségesen elláttak őket
minden jóval Az alsö rako-
mányokat még a kemény tűz-
harcok idején dr. Tóth Endre
gazdasági vezető és Dobrovits
Viktor élelmezési fanok hozta
be, teherautón. Felkerestük a
kórház egyik külföldi sebe-
sültjei: ÍVoel Bartel, a Daily
Mail ismert riportere vasárnap
este, a tüzszünet idején, autó-
ján a Nyugati elüti fejlövést
kapott. Idehoztál!, azonnal
megoperáJiá!;, most mór jól
érzi magát Csodálattal beszél
a magyar szabadságharcosok-

5L
— Az elmúlt éveik vala-

íennyi háborús eseményénél
jelért voltam — mondja — de
még sohasem láttam ilyen tisz-
1-a, ilyen szép, hősies harcol,
lányok és fiúk-csodálatos bá-
tor tetteit, Önfeláldozását. l a -
pomban és a Daily Express-
ben is megírtam tapasztalatai-
mat, most pedig az amerikai
Life című hetilapnak küldtem

izefoglaló beszámolót. Mond-
hatom, az egész világ csodá-
lattal adózik a magyarságmalí!
Fényképeket is készítettem,
vagy öt oldalnyi anyagom van,
ezt is átadom a lapoknak. Ta-
núja voltam az ÁVH sok bor-
:almas kegyetlenségének.

Számtalanszor igazoltattak az
oroszok s nem értették, miért
van a csomagomban, annyi
bébiholmi. Budapestre ugyan-
is Genfből érkeztem, de ere-
detileg haza akartam utazni
Londonba, mert a feleségem
minden órában varia gyerme-
künk születését.

Amikor elbúcsúzunk tőle, sz
orvosok az egyik irodába se-
gítik; telefont vár Svájcból.
Két hete járt életében először
nálunk, akkor még az ép Bi>

Kodály Zoltán elnökletével
alakuljon nemzeti főtanács

— javasolja a Petőfi Párt
Farkas Ferenc, a Pető£i-párt j

(volt Nemzeti Farasztpártj •
főtitkára csütörtökön nyilaWiO- j
zott a rádióban. Hangsúlyozta, j
hogy a Petőfi-párt, bár poliü-j
kai célokat szolgál, ebben &)
nehéz időben ma nem pártpo- j
litikal keretek között jtílentüíé-

k. j
— Ügy érezzük, mi, Petőfi-

pártiak — mondotta —, hogy a •
győzelmes forradalom és nza-:

badság'harc után nem lehet és'
szabad pártpolitikai kére- j

tekkei szétszabdalni a nomze-1

tet. Bejelentette, hogyaPetöfi-
part mindaddig, amíg n szovjet
kormány csapatait Magyar-
ország egész terület&öl ki nem
vonta, a koiirruVnybon nem vál-
lal képviseletet.

Javasolta, liogyut fegyveres
felkelők, a demokratikus pár-
tok, az írószövetség tagjaiból
államfői jogokat gyakorló
nemzeti főtanácsot alakítsanak,
amelynek elnökéül Kodály
Zoltánt választanák meg.

*
Az újjáalakult volt Nemzeti

Parasztpárt Petőfi Párt néven
;t fővárosiban és országszerte
erőteljes szervezkedésbe fogott.
Az irányító testület tagjai:
Féja Géza, Illyés Gyula, Ke-
resztury D«2&S, KodoJányi Já-
nos, Németh László, Remenyik
Zsigmond, Slnka István, Szabó
Lőrinc és Tamási Áron.

A kereskedők
új érdekképviselete

Az Oktatásügyi • Miniszté-
riumban megválasztották a
nemzeti forradalmi bizottsá-
got. A bizottság határozatai
szerint a pedagógusok rend-
szeres iskolai munkájukat csak
akkor kezdik meg, ha a szov-
jet csapatok elhagytál; hazánk
területét, összegyűjtik forra-
dalmunk emlékeit, igyekeznek
a sérült, romos iskolaépülete-
ket rendbehozni. A tanügyi re-

form kidolgozásától fíiggetle-
vallásoktatást a szülőknül

szabad akarata szerint bizto-
sítják, az orosz nyelv kötele-
ző oktatása helyett szabadon
választható oktatás tárgyát
képezi, megszüntetik a tanú- i
lök és pedagógusok túlterhelé-
sét, elismerik és biztosi I jak "
az egyetemek és ifjúsági szer-
vezetek súlyos harcok árán ki-
vívott autonómiáját.

Péntek, 1856. november % 1
Habsburg Ottó

felhívása Eisenhowerhei
Münchenből jelenti a DPAí

Habsburg Ottó szerdán táv-
iratot intézett Eíse-nhower el-
nökhöz azzal a kéréssel, hogy
„o magyar nemzet szabadon
megválasztandó képviselői
kapják vissza legjobb nemzeti
szimbólumukat. Szent István
király koronáját-^. A koronát
jelenleg Amerikában őrziku '

Megalakult
a Keresztény Magyar Párt

A Keresztény Magyar Párt
november 1-én délelőtt 10 óra-
kor a központi városházán
tartotta alakuló ülését. Az in-
tézőbizottság a párt ideiglenes
elnökévé dr. Zajgóvári Ká-
rolyt választotta meg és két
tagot delegált a budapesti bi-
zottmányba. (MTI]

Brit és szovjet tudások

kapták a vegyészeti Nobel-díjat
A Svéd Tudományos Aka-

démia csütörtökön, Sír Cyril
Norman brit professzornak és
Szemjonov szovjet professzor-
nak ítélte oda a vegyészeti
Nobel-díjat a vegyi reakció
mechanizmusával
kutatásukért.

foglalikoziS

Életfeltétel a rend és a nyugalom
— mondotta Ravasz László püspök

Dr. Papp László, a budapesti
református teológia akadémiá-
ának dékánja, a református

egyház országos intézőbizott-
ságának megbízásából bejelen-
tette, az intézőbizottság fel-
kérte Ravasz László püspököt,
hogy Kardos János főgondnak-
Ital együtt a magyar reformá-
tus egyház legfőbb irányítását
vegye út. Ravasz László vállal-

5tt a református egyház
lelki irányítására Kardos Já-

>Fil és Papp Lászlóval
„ ált. Az egyházmegyék és

az egyházkerületek nevében
Összegyűlt lelftészi és világi ta-
gok megállapították Farkas
József Kálvin téri lelkész,
Szamosközi István, Hajdú Pé-
ter budapesti esperesek, Kádár

Hajrá Fradi!
Újból megalakult az FTC

! Egész Budapesten talán a IX.
t kerület szenvedett a legtöbbet a
• fi;-olCLiapoa öldöklő harcban. A

kiégett tankok, az utat Elzáró
épületromok azonban nem ato-
dályoztóli meg azt a közel négy-

" lelkes eportbai-átot. alii ma

dapestet látta — vajon érez-
te-e a vihar előtti csendet?
Ma már írásban és szóban a

mondották, hogy a bácsiekei-. száz sebből vérző, de szabad,
halmozták kocsijukat a leg-1 boldog Budapestről számol
finomabb csemegékkel, banán- 1 be . , . Macnr FÜ

izékházukbaa.
i szabad magyar kereski

érdekképviseletet 0 Keres
~ tzáqos Központi 5zöve

/vei alakítják tíjjá. A aze
:e tésére a börtönből n
ibadult dr. Varannaí

körték fel.
A fővárosban működő ÖL ..._

Ilátási munkában tevékenykedő
ereskedűk áruellátás! ügyben

forduljanak szakmai szerveze-
tükhöz. A volt KISOSZ-Irodáit
ideiglenes megbízássai tovóbb-
vlszüt az ügyeket és tájékozta-
tást nyüjtanak a szabad keres-
kedelmi érdekképviselet, a KOKSZ
megalakulásáról. Vidéki kereske-
dők a volt KISOSZ megyei ii
dalnál Intézhetik áruellátí
ügyeiket. Vidéken Ja folyami
ban van a KOKSZ EzervezéEe.

Űjjáéled
a Magyar Pori Clab

Irodalmunk nemzetközi ösz-
fizeköttetései az elmúlt évek-
ben meglazultak. A kapcsola-

-EUS felvételére máris megkez-
dődtek a tárgyalások. Az
hír. hogy november 2-án ös
ül a Magyar Pen Club ideigle-
nes szervező bizottsága, és a
régi tisztikar bevonásával újjá-
alakul. A tervek szerint a leg-
rövidebb időn belül összehív-
Jáik a Pen Club közevfllését,
amelyen a tagok titkos vál,
tással jelölik ki a z új tiszti-
kart.

Imre konvenli föl
Benkő Ferenc egyházmegyei
fögandnok és Kiss Roland egy-
házkerület! fögondnok egyház-
ban viselt tisztségükről való
lemondását. Felszólítást külde-

k é J áter
reformátu

János tiszavidéki
püspöknek, hogy

l l k i á i ti
p p n e , ogy

püspöki és lelkipásztori tiszt-
jéről haladéktalanul mondjon
le. Bereczky Albert bemondá-
sát egészségi állapotára való
tekintettel is óhajtják és az
ebbéli döntést családjára és
orvosaira bízzák.

Az értekezlet kimondta az

Sót.
Dr. Ravasz László püspök

rádiószózatot intézett a ma-
gyar néphez:

Springi
óbor körül.
Az Ideiglenes Forradalmi Bt-
ittság nevében Németh »Ja-

. uies-r. a sokszoros válogatott vlzl-
— A magyar református | irtózó beszélt. Dr. Tóih Lajos be-

egyház — mondotta — csoda- í jelentette, hogy felvették a kap-
•-•": a már megalakult ÜJpesti

Egylettel és megkeresik
fiz MTK-l. valamint a Kispesti
AUét lkai Klubot.

A Független Kisgazdapárt bu-
dapesti bizottsága nevében Oláh
Kálm ún Tíldy Zoltóai dllamml-

lattal és hódolattal adózik a I %**
nemzeti felkelés hőseinek,
diákoknak, munkásoknak, ka-
tonáknak, férfiaknak és nők-
nek, akik felszabadulásunk

^özeimét .-erük hullásával | „ l f B t w . n d v í W r t « tolmácsolta n*
kivívták. j íjjáaLakult Ferencvárosnak. Nn-

— Az egyház büsike arra, 1 fíyt>« kodves epü<xija volt a
ixogy ez a forradaiom tiszta ' íyűlíaneh. amikor egy Budapes-
volt és a nemzeti becsület vé- ' ^olViTú^g c S & á t $ez*Z
deame alatt állott. S nincs! k i 'a magyar nép hősiessége fe-
•hobb imádsága, mint hogy az i lett és annak a reményének
is maradjon- i aÚQ[t kifejezést, hogy a megilj-

— A forradalomnak nem- |^d"^ í iSI^ B Z
l l

1 ^ i r ? 3 g !S í
csafc a reakció sz ellensége, I tokftt az angol sporttársartalom-
hanem &z anarchia is. Még
gondolni se merjen senki az
elmúlt korszakok í-endEzerei-
neJc visszaállítására, A forra-
dalom vívmányainak megőrzé-
se éa továbbfejlesztése, hibái-
nak megigazítása és az igaz-
ságtalanságok jóvátétele leífoet
a célunk, életfeltétel, hogy
mielőbb helyreállim a rend, a
nyugalom. A bűnösük elfogása,
elítélése az állami szervek és
független bíróságok feladata éa
sohasem lehet eevéri a'kció
tárgya.

A MAGYAR OLIMPIAI CSAPAT
elég körülményes utazás után

egSrkezeit Csehszlovákiába.
A MAGYAR IFJÚSÁGI LABDA'

RÚGÓ válogatott sz*rdán Béti-
ben az osztrák Ifjúságlak «ll«n
3:1 (0:0) arányú győzelmet ara-
tort. A mérkőzés bevételét » Ma-

Vüröskereiztnek ajánlottákgyar

Változások a színházak vezetésében
Az Operahúz éléről leváltott

Tóth Aladáron kívül a mai
napon a Nemzeti Szfníház ve-
zetésében is mélyreható válto-
zás történt, amennyiben Major
Tamás lemondott az igazgatás'
ról és helyébe Bessenyei Fe-
renccel az élen ideiglenes ve-
zetőség alakult a színiház mű-
észl személyzetéből és a

munkásokból sz ügyek vitelé-
re. Ugyancsak lemondott Gás-
pár Margit, az Operettszínház
igazgatója, akinek teendőit
Ideiglenes bizottság vette át.
Rövidesen további változások
is várhatók nemcsak a buda-
pesti, hanem a vidéki színhá-
zaknál is. Az állami színházak
igazgatásáról, illetve azak ve-
zetőinek személyéről a Minisz-
tertanács fog rövidesen cfinte-
ni, énig a vóros tulajdonát ké-

pező színházakra nézve majd
a megválasztandó polgármes-
ter intézkedik,

A filmszakma is
megválasztotta

forradalmi tanácsát
A filmszakma dolgozol csü-

törtökön délelőtt választották
meg forradalmi bizottságalkat.
A Híradó- és Dokumentumfilm-
gyárban 25 tagú m u n k á s t á
csot választottak. A
m u k á
3 g vezetséget
Rodriqucz Endrét, H.
Istvánt és Lohr
Hunnia Filmgyár
tagú forradalmi tanácsot
tottak. A fcrradalmi tanáé:
választott kebeléből egy :

.Öséget: dr. Katói

•adalmi
ibelé" "

.-ilt
M Nagy
encst. A

dolgozói

TttA.

HÍREK

Sz«5ts ] :ván és Bán Frigyes ;

Éberen őrzi a város rendjét
a forradalmi karhatalmi bizottság

CSÜTÖRTÖKÖN DÉLUTÁN meg-
alakult a nagy múltra viaszate-
:lntö MTK sportegyesület. Az
iLEleuló Olésen töbfa száz régi,

lelkes MTK-árultker vett részt.

NAPI KRÓNIKA
uiiiiiiiiimiiiiiiMiimutitiiiimiiiiiiimit»miiin

— A pesti izraelita hilköz-
ség forradalmi bizottsága dr.
heoe3 Lajos einuKot me&iosz-
totta tisz^tgétoL

— h n e n » . u forintban •611a-
pitotta meg a vállalati Wrezös
alsó határai a SzeiiUntíreí Kfezi-
szersüámgi'ár munkástanácsa.
Iniézkeüesük Igen JelentőB válla-
lail viszonylatiján, mert többen
eddig 650— 7úO forintos munka-
köruKben voltak. A november 2-1
elszámolást ezeknek a hevidljas
dolgozóknak mór Így fizetik,

— A Pedagógiai Tudományos
Intézet forradalmi bizottsága
nyilatkozatában rámutat arra.
szükségesnek tartja, hogy Ma-
gyarország Jelentse kf semleges-
ségét és kérje ehhez az Egyesült
Nemzetek Szervezetének garan-
ciáját. Követeli o vallásoktatás
feltétlen szabadságát, a pedagó-
gusok anyagi éa erkölcsi meg-
becsülését és a köznevelési ta-
nács helyreállítását-. Állást fog-
lal a? oWWWm-l apparátus meg-

_ A Hír-var Art'sVltí F « T » .

Tegnap a Pozsonyi út 42.
izámú házban hamis igazol-
ványt lobogtatva betört egy
ember egyik lakás-
ba. de elfogták. Űjpesten
pedig fosztogató banda került

ml karhatalmi bizottság terü-
leti zászlóaljakat szervez, hogy
megakadályozzon minden
rendbontást és garázdálkodást.
A karhatalom tagjai miniiengj
gyanús egyént igazoltatnak.

kézre. A banda tagjai hamis Fegyvert csak az viselhet,
igazolványokkal szerelték fel ' akinek erre hivatalos enge-

k és nagymennyiségű | délyi

ottsífírík S i ? a S»
n. vaPl*r"S»> déleT '̂t 10

Fővárosi Nagyf)rl<uez
en r>P"a!nl<ii1. Azok as

s. akiket a r*<ri rP«nlm-
ottnk a míiVör'éstei. Je"
meg az alakuló ülésén.

élelnvszert zsákmányoltak.
Az ilyen és hasonló vissza-

élésekkel szemben a forradal-

A főváros
bizalommal
hatalom munkáját;

lakossága nagy
támogatja a kaiv I

FÜd
SzarNe

Mag!
iqetlen
sztl: a

mNa
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Athenaeum nyomda.
Fv^ Socronl Béla.


