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A l a p í t o t t a : P E T H Ő S Á N D O R

felelőssége
A nemzeti függetlenségért

küzdő magyar nép a forra-
dalom napjaiban nemcsak
hősiességéről, áldozatkészsé-
géről, összetartásáról tett
tanúbizonyságot, hanem
nagyfokú politikai érettsé-
géről is. Sok mindenkit
meglepett ez idehaza és az
ország határain kívül, sokan
kételkedtek abban, hogy a
magyar nép képes a harc
legforróbb óráiban is, a szsn-
vedély legmagasabb hőfo-
kán is reálisan, körültekin-
tően gondolkozni a maga és
a világ sorsáról.

Most láthatta mindenki,
hogy milyen érett a mi né-
pünk, mennyire tudja, hogy
mit akar és mennyire tudja,
hogy mit nem akar. Ha a
nemzet érdeke úgy kívánja,
rohamra indul, de ha szük-
séges, fegyelmezetten, láb-
hoz tett fegyverrel áll. Ha
kell sztrájkol, de ha a hely-
zet úgy kívánja, erejét meg-
feszítve dolgozik. S még azt
sem mondhatjuk, hogy ez
valami felülről elhatározott
egységes taktika alapj án
történik. Az embereknek
egyszerűen saját lelkiisme-
retük, józan eszük, nemzeti
érzésük és győzni akarásuk
diktálja, ho.oy mit kell ten-
niök, meddig szabad el-
menni.

Nem mintha nem akadná-
nak sorainkban túlzók, el-
vakultak. Nem mintha nem
jelentkeznének olyanok is,
akik a zavarosban akarnak
halászni és hangoskodásuk-
kal meg akarják téveszteni
az embereket. De az igazság
kedvéért megállaoithatjuk,
hogy ezeknek az elemeknek
nincs sok befolyásuk az ese-
mények menetére. A forra-
dalom tiszta volt és tiszta is
marad.

A forradalmi nép politikai
érettsége mind ez ideig visz-
ízautasított a nemzetre néz-
ve halálosan veszélyes túlzó
kísérleteket. De szükség van
a politikai józanságra, ha-
zánk nemzetközi helyzeté-
nek megítélésében Ms, s nem
utolsósorban szükség van a
józan, tár já l? »os, mérték-
tartó hangra minden külor-
szág irányában. Az elnyo-
más éveiben az volt a divat,
hogv n-s országok e ^ i k cso-
portiáról csak gyalázkodó
jelzők kíséretében, másik
csoportjáról viszont csak di-
csérő szuperlativu szókban
beszéltek. Ezt a divatot űzték
a politikusok, az Oisáffok, a
»brosúrák«, és a rádió. Nem-
csak azért történt írry mert
ezek az intézmények hazug
felfotis szolgálatában állot-
tak, han°m azért is, mert a^
ország eíkö'ip'^e Tm<*jit egy
katonai tömb oldalán. Meg-
fordítva, most, ho»v vissza-
nyertük sz^H-írUíq-'mkat.
nemcsak azért kell tartóz-
kodnunk ettől a türelmetlen
és elvakult hangtól, mert
igazat akarunk mondani, ha-
nem az^rt is. mert semienes
orszá^ná akarunk válni,
olyan arsz$<?qá, amely ba-
r á t i b a n kíván élni min-
den néppel.

A Szovjetunió részéről az
utóbbi napokban ismét sú-
lyos sérelmek érték hazánk
szuverenitását. A szovjet
csapatok budapesti - beavat-
kozása, majd újabb katonai
egységeknek az országba
történő bevonulása és had-
mozdu]?.fai m^Wsé-jas felhá-
borodást váltottak ki a la-
kosság körében és jogos til-

takozást a kormány részé-
ről, Ám még ezek a barát-
ságtalan lépések se felejtes-
sék velünk, hogy a függet-
len Magyarország a jövőben
zavartalan jó viszonyban
kíván élni szomszédjával, a
Szovjetunióval. Hisszük és
reméljük, hogy az igazi jó
kapcsolat Magyarország és
a Szovjetunió között akkor
jön létre, ha Magyarország
teljesen függetlenné válik és
a két ország teljesen egyen-
jogú állam lesz, most már
nemcsak a szavakban, ha-
nem a valóságban is. Külö-
nösen mai kiélezett nem-
zetközi helyzetünkben bölcs
mérsékletre van szükség, s
ha lélektanilag és érzelmileg
érthető is a szovjetellenes
megnyilatkozások, mécsem
méltóak egy semleges or-
szág felelősségteljes politi-
kájához. Bármilyen barát-
ságtalan lépést is tapaszta-
lunk, tartsuk fenn azt a vé-
leményünket, hogv a semle-
ges és független Magyaror-
szág célja a normális jóvi-
Fzony helyreállítása a Szov-
jetunióval egyenjogúság
alapján. Ami ezt megnehe-
zíti az énoen a Magyarorszá-
f'on véivehaitott <;znvi»t r*a-
patmozdulatok ténye és ha-
tása.

A magyar nemzeti forra-
dalom a nemzetközi közvé-
lemény hatalmas rokonszen-
vével találkozott. Mégis
akadnak, akik a nemzetközi
porondon rágalmazzák Ma-
gyarországot és nagy nem-
zeti megmozdulásunkat. Fel-
használva a rendkívüli álla-
potokat, rossz postai össze-
köttetést — több országban
és sajnos a Szovjetunióban
is — olyan állításokat kür-
tölnek világgá, hogy Ma-
gyarországon fasiszta felke-
lés zajlott le és ellenforra-
dalmi politikai átalakulás
van folyamatban. El akarják
hitetni, hogy Magyarorszá-
gon kommunistaellenes haj-
sza indult meg, s hogy ez a
hajsza tovább fokozódik
majd a kommunisták teljes
likvidálásáig. Ezeknek a kö-
röknek a ráPalomhadjárat-
tal nyilvánvalóan az az át-
látszó céljuk, hogy éket ver-
jenek egyrészről Magyaror-
szág, másrészről a Kínai
Népköztársaság, Lengyelor-
sẑ ff és Jugoszlávia közé.
mivel nincs ínyükre, hogy
ezek a szocialista országok
jogosnak és helyesnek" is-
merték el a magyar nemzeti
forradalmat.

Igaz, hogy a hősies napok-
ban a legkülönbözőbb áram-
latok ütötték fel a fejüket
hazánkban. Az is igaz. hogy
a követelések és politikai
célok rendkívül széles ská-
lájával ismerkedett meg a
magyar közvélemény. De
valamennyi áramlatnak va-
lamennyi célját össze lehet
foglalni ebben a hármas kö-
vetelésben: nemzeti füqget-
lenEZHet, demokráciát és jó-
létet. Ez a hármas célja nagy
nemzeti forradalmunknak,
nyugodtan mondhatjuk, hogy
ennél nem több, d^ nem is
kevesebb. Ez a hármas cél-
kitűzés már magában foglal-
ja mindazokat az elgondolá-
sokat és váqvakat. amelyek
a különböző bizottságok, in-
tézmények, üzemek és pár-
tok részletes programpont-
iáiban találhatók. Nemzeti
Eürfoetlenség, demokrácia,
jólét — úgy hisszük, olyan
törekvések ezek, amelyek-

Hétfőre elnapolták a Biztonsági Tanács ülését

Mindszenty hercegprímás rádiószózata
az országhoz és a világhoz

Mindszenty Józseí bíboros-
hercegprímás szombaton este a
Szabad Kossuth-rádión ke-
resztül a következő szózatot in-
tézte az egész világhoz és a
magyar nemzethez:

— Igen gyakori mostanában
annak hangsúlyozása — mon-
dotta —, hogy a nyilatkozó, a

,últtal szakítva, őszintén be-
szél. Én ezt így nem mondha-
tom. Nem kell szakítanom

Itammal, Isten irgalmából
ugyanaz vagyok, mint aki vol-

i bebörtönöztetésem elrtt.
Ugyanazzal a testi és szellemi
épséggel állok meggyőződé-
sem mellett, mint nyolc éve,

a fogság megviselt. Azt
sem mondhatom, hogy most
már őszintén beszélek, mert én

indig őszintén beszéltem,
igyis kertelés nélkül, azt,

amit igaznak és helyesnek tar-
tok. Ezt csak folytatom itt, mi-
kor közvetlenül és személye-
ién, tehát nem magnetofon,
hangfelvétel útján szólok az
egész világhoz és a magyar
nemzethez.

— Rendkívül súlyos helyze-
tünkbűt külföldi és belföldi vi-
szonylatban kell szétnéznünk.
Oly távlatból kívánok megálla-
pításokat tenni, ahonnan átte-
kintés nyílik. De sorsunkhoz
viszont oly közel hajolva, hogy
mondanivalóimnak meglegyen
a gyakorlati érvénye mindnyá-
junk a lámára.

— A koitSkl felé1 élöwoval
ma elsőízben köszönhetem meg
azt, amit nekünk nyújt. Min-
denekelőtt a Szentatyának,
XII. Fhis pápa Öszentségének
íejez-em • ki személyes hálámat,
hogy a magyar katolikus egy-
ház feiéről oly sokszor megem-
lékezett. Mellette mély hálá-
mat küldöm azoknak az állam-
főknek, a katolikus egyház ve-
zetőinek, a különböző kormá-
nyoknak, parlamenteknek,
közéleti és m ártényezőknek.
akik a börtönömben töltött idő
blatt hazám és sorsom Iránt
•észvéttel és seoftö szándékkal
viseltettek. Tsten jutalmazza

,! őket ezért, "Ugyanígy há-
lát érzek a vüSspsajtö képvise-
lői és aTííí'ők viláThílózita

"ént, amelynek elektromos
iPám-ai a humánum egyetlen

légi nagyhatalmát alkotják.

A legtöbbet szenvedett
nemzet

— örülök, hogy most ezt
régre szabadon megmondha-
tom. Másrészt arról óhajtok .
beszélni, hosy az egész kultúr-

' '.g, a külföld úgyszólván
osztatlanul mellénk áll és se-

Számunkra ez ugyanis
sokkal nagyobb erő, mint

ínnyi nekünk magunk-
nak van; mi kis nemzet

igyunk, kis ország a föld-
gömbön. Ám valamiben még-
s e!s9k vagyunk: egy nem-
:et sincs, amely ezeréves tör-

ténelme során nálunk többet
szenvedett volna. Első kirá-
lyunk. Szent István uralko-
dása után nagy nemzetté fej-
lődtünk. A nándorfehérvári
győzelem után. amelynek öt-
századik évfordulóját üljük,
nemzeti létszámunk egyezett
FIZ akkori Angliáéval. Am foly-
'.an szabadságharcokat kellett

vívnunk. Legtöbbször a nyu-. vagyunk. Mi a2 orosz biroda-
ga*i országok védelmében. Ez j lomnak nem adunk
megakasztotta a nemzetet s
mindig újra aját erőnkből
kellelt a "felemelkedést keres-
nünk. Most van az első eset a
történelem folyamán, hogy
Magyarország a többi kultúr-
nép valóban hathatós rokon-
szenvét élvezi. Mind meg va-
gyunk ílJetődve emiatt. Egy
kis nemzet minden tagja szív-
ből örül, hogy szabadságsze-
retetééri a többi nép felkarolja
ügyét. A Gondviselést látjuk
benme, amely a külföld szoli-
daritása áLlai valósul meg úgy,
ahogy Himnuszunk zengi: Is-
ten áldd meg a magyart...
nyújts föléje védő kart. Him-
nuszunk így folytatódik: ha
küzd ellenséggel. De mi még
rendkívül súlyos helyzetünk-
ben is azt reméljük, hogy nincs
ellenségünk. Azért, mert mi
sem vagyunk ellenségei senki-
nek sem.

— Minden néppel és ország-
gal barátságban akarunk élni.
Egy olyan nemzetnél, mint a
magyar, amelynek történelmi
törzse mélyen gyökerezik a
múltban, különböző korszakok
ismerhetők fel abban az ér-
zésben, amivel helyet foglal a
több) nép között. Fordulatai-
ról, árnyalatairól le lehet ol-
vasni a fejlődés jegyei*.

— Korunknak azonban eb-
ből a szempontból általános
jellemzőié, hogy minden nép-
nél egy irány íelé halad a fej-,
lődés. A régi nacionalizmuso-
kat mindenütt át kell értékel-
ni. A nemzeti érzés ne legyen
többé karcok forr&ia m az or-
szágok közt. t hanem éppen az
igazság fundamentumán a
békés együttélés záloga. A
nemzeti érzés virágozzék az
egész világon a népek közös
kincseit kéoező kuUúreitékek
területén. Így az együk ország
haladása a másikat la előre-
viszi, más természetű okoknál
fogva fizikád életfeltételeik
szerint is mind jobban egy-
másra utaltak a népek.

Nem adunk okot
vérontásra

— Mi, magyarok, az európai
népek családi bensőséges bé-
kéjének zászlóvivőiként aka-
runk élni és cselekedni. Nem
mesterségesen hirdetett, de
valádi barátságban mindegyik-
kei. Sót még további tájakra
is emelve szemünket, mi, a
kis nemzet barátságban, za-
vartalan, békés, kölcsönös
megbecsülésben kívánunk len-
ni a nagy Amerikai Egyesült
Államokkal és a hatalmas
orosz biroda lommal egyaránt.
Jószomszédi viszonyban Prá-
gával, Bukaresttel, Varsóval
és Belgráddal. Ausztriát pedig
ebben a tekintetben úgy kell
megemlítenem, hogy mostani
vajúdásunk kapcsán tanúsított
testvéri magatartását máris
minden magyar a szivébe zár-
ta,

— Egész helyzetünket azon-
ban most az dönti el, hagy a
kétszázmilliós orosz biroda-
lomnak mi a szándéka a ha-
tárainkon belül levő katonai
erejével. Rádió"jelentések ad-
ták hírül, hogy ez a fegyveres
erő növekszik. Mi semlegesek

vérontásra. De nem merül fel
az orosz birodalom vezetőiben
a gondolat, hogy sokkal job-
ban fogjuk becsülni az orosz
népet, ha nem igaz le ben-
nünket? Csak ellenséges nép-
re szokott rátömi a megtáma-
dott másik ország. Mi most
nem támadtuk meg Oroszor-
szágot, őszintén reméljük,
hogy az orosz fegyveres erők
mielőbbi kivonása orezáguntk-
ból megtörténik.

Nem forradalom
— szabadságharc

— Belső helyzetünket azon-
ban az Is válságossá teszi,
hogy az előbb mondottak
miatt a munka, a termelés or-
szágosan megállt. Közvetlen
éhínség fenyeget. A szabadság
harcát egy csontig soványított
nemzet vívta. Ezért a munkát,
a termelést, a helyreállítási
feladatok elvégzését minde-
•nütt azonnal fel kell venni. Sa-
ját összességünk, nemzetünk
érdekében. Ez a nemzet életé-
nek folytatásához szükséges-,
haladéktalanul.

— Amikor ezt megtesszük,
nem tévesztjük szem elől a
következőket: tudja meg min-
denki az országban, hogy. a le-
folyt harc nem forradalom
volt, hanem szabads á g harc.
194&-től egy vesztett s szá-
munkra céltalan- -háború utáa
erőszakkal épült ki az itteni
rendszer, amelynek Örökösei

minden vonalon, mégpedig
független és pártatlan bíróság
útján kell bekövetkezniük. Ma-
gán'oosszúkat el kell kerül-
nünk s ki kell küszöbölnünk;
A bukott rendszer részesei és
örökösei külön felelősséget vi-
selnek saját tevékenységükért,
mulasztásért, késedelemért*
vagy helytelen intézkedésért
egyaránt. A leleplező vallomá-
sokhoz nem fűzök most egvet-
len megállapítást sem, mert az
országos munkaiéi vételt és ter-
melésfolytatást (hátráltatná. Ha
a kibontakozás az elhangzott
ígéretek szerint tisztességesen
halad előre, ez nem is lesz a
feladatom.

Osztály nélküli társada-
lom — igazságosan kor-
látozott magántulajdon

— Am hangsúlyoznom kell
a tennivalók tárgyi foglalatát.
Jogállamban élo osztály nél-
küli társadalom, a demokra-
tikus vívmányokat fejlesztő,

a szociális érdekektől helye-
sen és igazságosan korlátozott
magántulajdon alapján álló,
kizárólag kul túrnacionalista
szellemű nemzet és ország
akarunk lenni. Ez akar lenni
az egész magyar nép.

— Mint a magyar római ka-
tolikus egyház feje viszont
kijelentem, hogy — mint azt
a püspöki kar 1945-ben közös
körlevélben kijelentette —

-nem lislyezkedünk Sícembe.X-
töriénslmi haladás igazolt
irányával, s5t az egészséges, y

most a megtagadás, megvetés,! fejlődést ' mindenben
undorés elitélés izzó'bélyegeit dítiuk. Azt a magyar nép .ter*
BütiSc araiak, minden porciká- mészetesnek találja, hogy
járe. A rendszert az egész ma- \ nagymultú és nagyértékű in-
gyar nép söpörte el. Az örokö- j tézményeinkröl gondoskod-

c ne kivonjanak erröL még
egy bizonyságot.

nunk kell. XJgyanily minősé-
gemben továbbá röviden meg-

jékoztatására, hcay a bukott
rendszer erőszakának és csa-
lárdságának minden nyomát
egyházi vonalon felszámoljuk.

— A világon páratlan saa- említem az ország hat és fél-
badságharc volt ez a fiatal: millió katolikus hívőjének tá-
nemzedékkel népünk élén. A * * " "

["szabadságharc azért folyt, mert
a nemzet szabadon akar dön-
teni arról, hogy miképpen él- . -... -
jen. Szabadon akar határozni | Ez nálunk ősi hit- és erkölcs
sorsa, államának Igazgatása, ! tanunkból és az egyházzal
munkájának értékesítése felöl. ! egyidős iogszabályokbol ön-
Ennek a ténynek valóságát i ként adódik.

SSS nS&SS'X m SS: A tar.Ktény hitoktatásszabadsága
— A nemzethez intézett

mostani szózatom más részle-
tekre tudatosan rem terjed ki,

h mert amit mondottam, világos
j és elég. De végezetül egy kér-

hagy-

kében nem engedi
kiaknázni.

Vi ss zaélé smentes
választás —

ellenőrzéssel

ellenorzés mellett. Én pártokon
kívü! és állásom szerint felül
is vagyok és maradok. Figyel-
meztetek ebből a tisztemből . rültek?
minden magyart, hogy a gyö- j _ X keresztény hitoktatás
nyöru egység októberi nap;ai' s zabadsásának azonnali rende-

volna, elkövették volna-e
mindazt, aminek következmé-
nyei elől menekülni kénysze-
rültek?

egység októberi napjai | s z abadsásánaT azonnaliVend^
után ne adjon helyt _ pártvi- ; zésétt a k a tolikus egyház in-

ézményeinek és társulatainak,
j y p ;

szályoknak és széthúzásnak,Enne'.: az országrak sok
denre van most szüksége, , j o g E r a i
minél kevesebb pártra és párt- : n a t t ó l ke^ve figyeljük, hog
vezérre. Maga a politizálás is . az ígéretek és cselekedetek fe
ma másodrendű ügy, a nemzet j dik-e egymást és ami ma ke-

y ,
in- i ^ t ü k saitrtiímak visszaadását
de , j o g E r a i elvárjuk. Ettől a pilla-

t t ó l k ^ figyeljük, hogy
lkd f

léte és a mindennapi kenyér a
mi gondunk.

íztül vihető, azt senki se ha-
lassza holnapra. Mi, akik fí-

— A bukott rendszer Örökö- gyeiünk és előmozdítani kíván-
seinek eddigi visszatekintő le- • jujc az e^ész nép javát, bízunk
leplezései feltárták, hogy a tör- a Gondviselésben, hogy nem
vényes felelősségrevonásoknak hiába,

nek jogosságát nem tagad-
hatja egyetlen ország seiri,
lettlégyen az kapitalista
vagy szocialista berendezé-
sű. Akik pedig arra számí-
tanak, hogy sikerül bizal-
matlanságot ébreszteni a
Magyar Népköztársaság
iránt Jugoszláviában, Kíná-
ban vagy Lengyelországban,
azokból hiányzik a realitás
iránti érzék. Ha valahol,
úgy ezekben a napokban

Magyarországon nagy elis-
meréssel gondolnak Jugo-
szláviára, amely először te-
remtette meg a szocialista
demokráciát s a kelet-euró-
pai országok közül először
lépett a függetlenség és a
semlegesség útjára, vala-
mint Lengyelországra, amely
oly bátran és határozottan
szakított a sztálinista veze-
téssel. A magyar közvéle-
mény tisztelettel gondol a

Kínai Népköztársaságra,
amelynek kormánya oly ne-
mes és igaz szavakkal üd-
vözölte a minap nemzeti
szabadságharcunkat.

Magyarország a jövőben
nem kíván egyoldalú politi-
kai orientációt követni. A
független országokhoz leg-
inkább ill5 semlegessel?! po-
litikát tartja helyesnek. Ez
a politika valóra fogja vál-
tani azt az óhajunkat is,

hogy igaz barátságban, jó
viszonyban élhessünk a kö-
zeli és távoli államokkal, a
világ valamennyi országá-
val. Nyomatékosan hangsú-
lyoznunk kell ezt most, ami-
kor az ENSZ-tárgyalásokon
és a magyar—szovjet meg-
beszéléseken hazánk sors-
kérdései dőlnek, el, remél-
jük, a hős harcot vívott ma-
gyar nép akarata szerinti



Hétfő délutánra elnapolták
a Biztonsági Tanács ülését

Az amerikai javaslat köveleli a szovjet csapatok visszavonását Magyarországról

A külpolitikai helyzet

A BIZTONSÁGI TAS ÁCSNAK a magyar kérdéssel fog-
lalkozó pénteki ülése a nemzetközi életben igen nagy vissz-
hangra talált. A legtöbb lap és hírmagyarázó arra a kérdésre
próbál feleletet találni, hogy a magyar ügy további tárgyalásá-
val kapcsolatban milyen fejlemények várhatók. Maurice
Layty, az angol rádió hírmagyarázója, azt fejtegette, hogy a
Magyarországról érkező legújabb hírek továbbra is Örömmel
és elégtétellel vegyes súlyos aggodalmakat keltenek Nyugaton.
Az aggodalomnak oka a Magyarországon folyó újabb orosz
csapatszállítások. Ezeket az aggodalmakat még alátámaszt-
hatja az a tény is, hogy a többi népi demokráciák sajtójában
és rádiójában heves kampány robbant ki az új magyar ícor-
mány ellen. Azonban — mondja a hírmagyarázó — az iij
ezovjet csapatmozdulatokat másképpen is lehet értelmezni.
A Szovjetunió ugyanis joggal aggódhatik amiatt, hogy Magyar-
országon, esetleg azonban másutt is, a szélsőséges nacionaliz-
mus hívei magukhoz ragadhatják ezen országolt fegyveres erői-
nek irányítását. Ha tehát az oroszok csak vonakodva és vonta-
tottan akarnak kivonulni Magyarországról, ezzel útját akarják
állni annak, hogy a szélsőséges erők felülkerekedjenek.

. EíseTiftoioer elnök legutóbbi nyilatkozatában világos és jár-
ható utat mutatott arra vonatkozólag, milyen magatartást tanú-
sítson a világ többi része az ú.i Magyarországgal szemben. Ja-
vasolta, biztosítsák Magyarország függetlenségét, adjanak
gazdasági segítséget, hogy függetlenségét megszilárdíthassa és
fenntarthassa.

A jugoszláv Borba megállapítja, hogy Magyarország sem-
legességének kihirdetését országszerte, helyesléssel fogadták.
Kiemeli a lap, hogy több új politikai párt alakult és ezek közül
is rendkívül aktívak a katolikusok. Az angol lapok közül a
Manchester Guardian a közel-keleti helyzet megoldását a ma-
gyar problémával kapcsolja egybe és azt írja, hogy a közel-
keleti helyzet tisztázása csupán az Egyesült Államok és a
Szovjetunió közös eljárásától várható az ENSZ keretein belüJ.
Ennek a megegyezésnek és közös akciónak leltétele azonban,
hogy a brit—francia haderők vonuljanak vissza Szuez térségé-
ből, a szovjet haderők pedig Magyarország területéről.

A magyar problémával kapcsolatos érdekesebb külföldi
megnyilatkozások a következőkben foglalhatók Össze: az AP
jelentése szerint Selwyn Lloyd angol külügyminiszter, szomba-
ton az alsóházban kijelentette, Anglia támogatni fogja Magyar-
országnak azt a kérelmét, hogy a nagyhatalmak biztosítsák az
ország jövőbeni politikai semlegességét. Az MTI arról számol
be, hogy Ollenhauer, a Német Szociáldemokrata Párt elnöke,
.aki jelenleg táyolkeleti körúton tartózkodik, kijelentette: „A
lengyelországi és magyarországi események közelebb hozzák
Németország újraegyesítésének napját is," Az AFP hírmagya-
rázója szerint a pekingi kormány csütörtöki nyilatkozatának
Jelentősége nemcsak abban rejlik, hogy a kínai kormány a
szóban forgó nyilatkozatában válaszolt az október 30-i jegy-
zékre, amelyben a Szovjetunió nagy vonalakban igyekezett
meghatározni a többi szocialista országgal fenntartandó viszo-
nyát, hanem abban is, hogy a Kínai Népköztársas Ég most első
alkatommal foglalt nyilvánosan állást a nagyhatalmaknak a
szocln'ista csoportból való úgynevezett sovíniszta elhajlásának
kérdésében.

Az összes olasz többséül pártok szolidaritásukat nyilvání-
tották a magyarországi felkelőkkel. Sajtószervoik több napon
keresztül egész első oldalukat a magyarországi eseményeknek
szentelték. Az olasz kéüviselőbAz" megemlékezett a magvar-
országi felkeLés elesettjeiről és szolidaritását fejezte ki a ma-
gyar néppel.

A N G O I . - m w C I l ÁLLÁSFOGLALÁS az ENSZ köz-
gyűlésének határozatával szemben. Az egyiptomi és közel-keleti
helyzet további alakulásában politikai, de katonai szempontból
is bizonyos mérvű stagnáció mutatkozik. Ogy látszik, hogy az
ENSZ rendkívüli közgyűlésének ismeretes határozata után.
bér Londonban és Párizsben hangsúlyozzák, hogy a katonai
műveleteknek csak az első szakasza fejeződött be, mégis a po-
litikai tárgyalásoknak új korszaka várható. Erre mutat Píneau
francia külügyminiszter londoni utazása is, amelyről az AFP
ügy tudja, hogy Pineav. utazására azért volt szükség, mert új-
ból rneg kellett vizsgálni a politikai helyzetet azok után a ta-
nácskozások után, amelyek péntekre virradó éjjel ez ENSZ-ben
lezajlottak. Az angol és francia vezetők figyelmét különösen az
a kanadai javaslat vonta magára, hogy küldjék el Közév-
Keletre az ENSZ csapatainak egy kontingensét a béke fenn-
tartására. Időközben azonban Edén brit miniszterelnök az alsó-
ház szombati ülésén bejelentette, hogy az angol kormány
visszautasította az ENSZ haladéktalan fegyverszünet meg-
teremtésére irányuló javaslatát és közölte, hogy Franciaország
szintén nem fogadja el ezt a javaslatot. Edén beszédében azon-
ban kedvezően nyilatkozott a kanadai javaslatról és kijelen-
tette, hogy Anglia és Franciaország a legteljesebb mértékben
hajlandó beszüntetni a katonai akciókat, amint három feltéte-
lét teljesítik. Ezek a feltételek a következők: 1. az egyiptomi
és izraeli kormány járuljon hozzá a béltének ENSZ-haderök
által váló fenntartásához; 2. határozza el az ENSZ, hogy az
arab—izraeli béke megteremtéséig és a Szuezi-csatorna kérdé-
sének kielégítő megoldásáig fenntartja ezt a haderőt; 3. amíg
az ENSZ haderőjét mep nem szervezik, mindkét hadban élló
félnek hozzá kell járulnia, hogy korlátozott számú angol-
francia haderők állomásozzanak a harcoló felek között. A
francia—angol feltételek a helyzet reália mérlegelése alapján
nem látszanak teljesithetetlennek eailtk fél számára sem, bár
kétségtelen, a feltételeket nem lesz könnyű dolog Egyiptommal
elfogadtatni.

Az egyiptomi francia—angol intervenciónak természetesen
nemcsak az érdekelt államokban, de a világ minden részében
is változatlanul igen nagy visszhangja van. Az angol lapok kü-
zül csak a Times ír a szokott mérséklettel és lényegében tá-
mogatja Edén közel-keleti politikáját. Az angol Munkáspárt
központi lapja, a Daily Uerald kifejezést ad arcnak az aggoda-
lomnak, hogy a brit—francia katonai akció következtében nem
csupán a nyugati egység törik ketté, hanem felmerülhet az a
ves^élv is ("zó szerint idézünk), hogy „a magyar szabadságot
szemünk előtt gyilkolják le". Wesselényi Miklós

A Biztonsági Tanács ülése

vise£6 szerint, ha megerősítést
nyer, hogy a szovjet csapatok
vísszavomásáről már magyar—
szovjet tárgyalások kezdődtek
Budapesten, a Biztonsági Ta-
nácsnak el kellene halasztania

1 vitáját, hogy lehetővé tegye e
tárgyalásoknak a lehető leg-

'. jobb légkörben vcló lezajlását
i Tíagy-Britannia nevében Di-
'. xon bejelentette, hogy IMa-
' gyarországon Nagy Imre veze-
• tésével új .kormány alakult a

nem kommunista miniszterek
részvételével és beszámolt c

I szovjet fegyveres erők nyv-gta-
: IQTIÍÍÓ hadmozduUitairól Ma-
I gyár országon.

Szabó János, Magyarország
i képviselője bejelentette, hogy
1 a magyar kormány és a íegy-
i veres erők vezetői most foly-
I tatnak tárgyalásokat a szovjet
| csapatok Magyarországról való

kivonása tárgyában. A magyar
! kormány és a szovjet Eegyve-
i res erők képviselői ma es.;e is-
1 mét összeülnek Budapesten.
j Addig is ujabb szovjet fegyve-
1 res alakulatok nem lépnek
I Magyarország területére.

Louis de Guiringaud <Fran-

ciaorsság) nem sok bizulmat
táplál a bejelentett magyar—
szovjet tárgyalások iránt. Sze-
rinte ezek a tárgyalások Ma-
gyarországon, szovjet csapatok
jelenlétében kezdődtek, talán
egy újabb xprágaí csíny* ár-
nyékai vetik előre. Guiringaud
tehát szükségesnek tartja,
hogy a tanács cselekedjék és
olyan határozatot fogadjon el,
amely megíelel a Biztonsági
Tanácshoz Nagy Imre állal in-
tézett kérésnek.

A brit delegátus támogatta
az amerikai határozati javasla-
tot, kérve a Tanácstól, hogy
azt még ezen az ülésen fogadja
el.

Szoboljev szovjet delegátus,
akit a többi küldött arra kért,
szólaljon fel a vitában, csak
arra szorítkozott, hogy meg-
erősítse: szovjet—magyar tár-
gyalások vannak folyamaiban.
Az ülésnek hétfő délelőttre
való elnapolása mellett foglalt
állást.

A Biztonsági Tanács ezután
hétfőre (magyar idő szerint
16.30 órára) napolta el az ülés
folytatását.

Raubi Ausztriából nem szállítottak
fegyvereket Magyarországra

Bécsből jelenti a DPA: Raab
osztrák kancellár szombaton
visszautasította külföldi rádió-
adóknak azt a jelentését, hogy
Ausztriából fegyvereket szál-
lítottak Magyarországra és
fegyveresek lépték át Auszt-

ban hangsúlyozta, hogy ezefo a
jelentések i e Ijesen koholmá-
nyok. Ausztria mint semlegel
állam tudatában van felelős-
ségének. Ausztria eszerint cse-
lekszik és ezzel nagymérték-
ben hozzájárul a világ békéjé-
h h ú l t R briából kiindulva -a magyar ha- hez — hangsúlyozta

tárt. Raab rádiónyilatkozata- j kancellár.

Az osztrák hatóságok fokozzák a határokon
az ellenőrzést

Bécsből jelenti az AFP- A Azokat a személyeket, akSkJ

magyarországi eseményekre • nincsenek ellátva érvényes:

y^tek inte t te l^« osatrák !ha- j u t a z ási okmányokkal, hogy

Nyugat- Auszt-sét. különösen
riában. I n e m engedik át

belepjenek,*
határokon. ••

\ Szocialista Internacionálé
küldöttséget meneszt Magyarországra

Bécsbői jelenti MTI:

Az amerikai határozati javaslat

Lapjelentések szerint a Szocia-
lista Internacionálé ircdája a
legutóbbi bécsi ülésén elhatá-
rozta, hogv aa Internacíonálé
a közeljövőben küldöttséget

meneszt Magyarországra. A •
küldöttséget az angol Munkás-1

párt, továbbá a francia, hol-'
land, svéd, norvég és osztrák.1

szo-Lalista párt képviselőiből '•
állítják össze.

A moszkvai rádió a budapesti helyzetről i
Párizsból jelenti az AFP: zet normalizálását s az orszá-,

got politikai és gazdasági zür-i
zavarba igyekeznek dönteni*
— így kommentálta az AFP-
szarint péntek esti adásában a1'

:zkvai rádió a magyarorszá-.
A magyer kérdésről a Biz-

tonsági Tanács elé terjesztett
amerikai határozati javaslat
kijelenti, hogy a Biztonsági
Tanács »miután rendkívül kí-
vánatosnak tartja, Ihogy Ma-
gyarország függetlensége és
szuverenitása tiszteletben tar-
tassék*:

1. követeli a Szovjetunió
kormányától, hogy haladékta-
lanul szüntesse m ĝ a beavat-
kozás minden formáját Ma-
gyarország belügyeibe, különö-
sen mlndeníéle katonai be-
avatkozást ;

2. kifejezi azt az őszinte re-
ményét, hogy a Szovjetunió
ikésedelem, nélfcüE visszavonja
•minden fegyveres erejét Ma-
gyarországról a magyar kor-
mánnyal létrejövő megállapo-
dások keretében;

3. leszögezi a magyar nép
jogát egy olyan kormányhoz,
amely megfetel nemzeti lörefc-
véseinek, s amely függetlensé-
gének és jólétének szenteli
működését;

4. íelliéri a főtitkárt, folytas-
son tanácskozásokat a megfe-
lelő speciális létesítményekkel,
hogy sürgősen tájékozódjék a
magyar nép szükségleteiről,
élelmiszerek, gyógyszerek és
más szállitmányoik terén és
terjesszen erre vonatkozó je-
lentést a Biztonsági Tanács
elé, mihelyt lehetséges;

5. felkéri az Egyesült Nem-
zetek, valamint az országos és
nemzetközi emberbaráti szer-
vezetek . valamennyi tag;
működje1: közre abban, hogy a
magyar nép rendelkezésére bo-
csássák a szükséges száttitmá-
nyokat.

"Azok a felelőtlen elemek
amelyek külföldi reakciós
erőkre támaszkodva zavargá-
sokat idéztek elő Budapesten
és az orsság több vidékén,
pénteken folytatták aknamun-
kájukat, akadályozzák a hely- Sí helyzetet.

»A kínai nép mélységes rokonszenvet érez
a magyar nép iránt"

New Yorkból jelent! az
AFP: A Biztonsági Tanács
szombaton magyar idü szerint
21.37 órakor összeült, hogy
megvitassa a magyarországi
helyzetet.

Lodge, az Egyesült Allamok
küldötte, határozati javaslatot
terjesztett a Bizton^si Tanács
elé. amely a többi között fel-
szilitja a Szovjetuniót, hogy
etüntisse mag beavatkozását
Magyarország bsTügy^lba. Lod-
ge felkérte Szobolje vet, a
Szovj etunió és Sza bót, Ma-
gyarország képviselőjét, hogy
közöljön részleteket a tanács-

csal a Magyarországon fenn-
álló helyzetről és különöskép-
pen az itt tartózkodó szovjet
fegyveres erők jelenlétéről.

Lodge kijelerütette, hogy egy
amerikai polgári személyekből
álló karavánt már másodízben
tartóztattak fel az osztrák-
magyar határon az amerikai
külügyminisztérium tiltakozá-
sa ellenére.

Brilej, Jugoszlávia képvise-
lője, megkérdezte a m;vgyar
küldöttet: kezdődtek-e tárgya-
lások Budapesten a mayyar
kormány és a szovjet képvi-
selők között? A jugoszláv kép-

Nagy-Britannia kormánya
kedvezően fogadja u magyar semlegességl

nyilatkozató!
Londonból jelenti az AFP: >. ion az angol kormány hangot

Séhvyn Lloyd külügyminiszter I ad-e majd annak, hogy szigo-
az angol alsóház szóm- rúan elítél minden nemzetet,

amely megvétóz egy olyan ha-
tározatot, amely lehetővé ten-
né a magyaroknak, hogy ki-
vívják semlegességüket és füg-
getlenségüket?*:

Selwyn Lloyd a következő-
ket válaszolta: .^Kétségkívül
minden tőlünk telhetőt megte-
szünk majd az erre vonatko-
zó határozat táirvogatására.
Mellesleg, ha- a szovjet kor-
mány beleegyeznék abba, hogy
nemzetközi e rő tartózkodjé k
Magyarországon, Nagy-Britan-
nia ezt a javaslatot is támo-
gatná.*

bati ülésén röviden nyi-
latkozott a ma?yan>razá-
gl helyzetről is. Félreérthe-
tetlenül megerősítette, hegy o
brit kormány kedvezően jo-
gadja a magyar semlegességi
nyilatkozatot és hogy Nagy-
Britannia képviselője'1 a íliz-
tonsági Tanácsban támogatni
fogja a magyar kérelmet.

Alfréd fíobens, az ellenzék
külügyi szóvivője megkérdezte
Selwyn Lloydot, hogy a brit
kormány milyen intézkedás-e-
ket szándékszik tenni az
ENSZ-ben a magyarországi
helyzettel kapcsolatban: »Va-

Az olasz kormány csodálata
a magyar bép iránt

Rómából jelenti az MTI: Az , nép iránt, hogy dicső felkelése
olasz minisztertanács közle- olyan sikerekkel ért véget,
jnényt adott ki, s abban "-cső- ' amelyelfc lehetővé teszik e ne-
dálatát fejezte ki a magyar mes nemzet újjászületését".

WA francia kormány minden eszközzel
segítse Magyarországot"

Párizsból jelenti az MTI: Az
MRP parlamenti csoportja
közleményt adott ki, amaiy
szerint a parlameetL csoport
megbízta elnökét, Róbert
Lecourt-t, intézzen beadványt
Pineau külügyminiszterhez és
abban sürgesse, íiogy a francia

kormány minden rendelkezé-
sére álló eszköz és forma jel-
használásával nyújtson segít-
séget Magyarországnak min-
denben, amire az emberi jogo-
kért hősies harcban álló or-
szágnak szüksége van.

A Magyarországnak felajánlott
amerikai segély

nincs Uütve politikai feltélelekhez
Washingtonból jelenti az'

AFP: A Fehér Házhoz közel-
A külföldi segélyprogram

normális keretein kívül az

sági" törvény küic^nieges^ren- [ lek nincsenek alávetve a kong-
delkezései értelmében Eisen- , resszus előzetes jóváhagyásá-
hower elnök diszkrecionális • naK s teljes összegük szaz-

millió dollárt tesz ki. Ebből
30 milliót kaphat egyetlen ce-

jogainak alapján Magy;
szagnak felajánlott rendkívül
segély nincs politikai feltété
lekhez kötve. szág.

Stevensou a szovjet csapatok
Magyarországra való bevond ísánah okairól

Clevelandból jelenti az AP: Jet-orosz fegyve, as erőket
Stevenson, a Demolirata Véxi arra, hogy ismét b.vonuljanak
elnökjelöltje választási hadjá- Magyarországra*1. Stevenson
ráta eorán Clevelandban mon- felszólította az Eg: isült Alla-
dott beszédet és hangoztatta, mok kormányát, hogy támo-
»a nyugati szövetség összeom- i gassa Nagy Imre magyar mi-
lása bátoríthatta fel & GZOV-' níszterelnök kéréséi.

Pekingből jelenti az Üj Kí-
na; A Zsenminzsipao novem-
ber 3-i számában ^Éljem a szo-
cialista országok nagy egysé-
gej; címmel hcsszú vezércikket
közöl, amelyben foglalkozik a
Szovjetunió kormányánál; ok-
tóber 31-L nyiiatkozatával és a
Kínai Népköztársaság novem-
ber elsejei deidarációjával.

Ezután a magyarországi ese-
ményeket érintve, a Zsenmin-
zsipao rámutat: A kínai nép
mélységes rokonszenvet érez a
magyar nép iránt az utóbbi
események kapcsán. Kétségte-
len, hogy egyesek hibákat kö-
vettek el munkájuk során és
sok szenvedést okoztak a ma-
ÉJ'ar népnek — írja,

A lap a továbbiakban a kö-
vetkezőket hangoztatja: sMa-
gyaronszág azonban független-
ségét, szabadságát és boldogsá-
gát csak szocialista országként
tarthatja meg. A szocializmus-
tól való eltérés óriási szeren-
csétlenséget zúdít a magyar
nemzetre. Nagyon fájdalmas
nekünk azt látni, hogy egy ma-
roknyi ellenforradalmi össze-
esküvő megkísérli visszaállíta-
ni a kapitalizmust és megkí-
sérli Magyarországot arra fel-
használni, hogy megtörje a szo-
cialista országok egységét. Re-

ménnyel és bizalommal va-
gyunk teü — hangzik ezutói
a cikk — és reméljük, hogy
valamennyi messzi tekintő ha-
Í̂ LCÍ és haladó elem határozot-
tan egyesül és a nép harcá-
val azon lesz, hogy a magyar
dolgozó nép erőfeszítései rér
vén elnyert szocialista vívmá-
nyokat megőrizze, valamint a
magyar és az összes szocialista
állam népei közötti testvéri
barátságot fenntartsa. A kínai
nép nagy tisztelettel adózik a
kelet-európai szocialista orszá-
gok népeinek, akik új életet
építenek magulujak, valamint
SE ifjúságnak, akik kész&k új
életet építeni saját maguknak.
Á kínai nép reméli, högyi elv-
társi beíolyása segítheti Ma-,

á y
gyai-orszáfl
üé

ializmusának
k

k
ügyét a jelenlegi komoly hely-1

sstben, valamint az:, hogy po-
zitív akciókkal védheti a szo^
cialista országok nae,y nem-
zetközi szolidaritását.-*

Befejezésül így ír; -Kína né- •
pe nem táplál semmiféle illú-
ziókat az imperialistákról és
lakájaikról. Ezzel szemben
öizinte, nagy és testvéri ba-
rátságra találtak a Szovjet-
unió és a szocialista országok
népeiben. Ez az, amiért Kinő
népe szilárdan a szocialista
Szovjet-unió oldalán áll.x

4 sznezt helyzet
A szuezi válság tovább mé-

lyül. Az iraki kormány szom-
baton hivatalosan közölte,
hogy Iraki haderők bevonul-
tak Jordániába, miután Husz-
szeln király felikérte erre az
iraki csapatokat. A jelentés
egyelőre nem közli a határra
özönlü Iraki és szíriai csapa-
tok számbeli adatait. Szíria
egyébként úgy döntött, hogy
megszakítja diplomáciai kap-
csolatait Angliával Szuravardi
pakisztáni miniszterelnök pén-
teken kij-el elitet te, hogy ha-
zája tűrhetetlennek tartja az
Egyiptommal szemben alkal-
mazott agressziót. Az ENSZ
huszonhárom országtól álló
ázsiai—afrikai csoportja szom-
baton emlékiratot intézett
Hammarskjöld főtitkárhoz,
amelyben követeli, ihogy a
közgyűlés tegyen újabb lépé-
seket Nagy-Britanniánál és
Franciaországnál a fegyver-
szünet megteremtésére. Az in-
diai sajtó egyöntetűen elítéli
az Egyiptom elleni angol-
francia támadást és az ENSZ
hat-ározott közbelépését kövi
teli. A Times of India szerint
Anglia és Franciaország meg-
sértette az ENSZ alapokmá-

it és Önmaga ellen fordí-
totta a világ közvéleményét. A
Hindustaii Times ebben a
mondatban összegezi vélemé-
nyét: "Anglia céljai túl vilá-
gosak: a Szuezi-csatoma meg-
kaparíntása és Nasszer elnök
megbuktatása.^

Francia hivatalos helyen ha-
tározottan cáfolják azokat a
híreket, amelyek szerint fran-
cia csapatok állomásoznak Iz-
rael területén. Ugyanakkor a
francia nemzetvédelmi mi-
nisztérium közölte, hogy az

egyiptomi repülőterek és re-
pülöté-ri berendezések elpusztí-
tása befejezett tény. Véget ér-
lek azok a hadi ;en gerészeti
hadműveletek is, amelyek a
csatorna északi és déli részé-
nek megtisztítását célozták. E
megnyugtatónak látszó fran-
cia jelentésekkel szemben a
-Dilwara-" nevű angol csapat-
szállító hajó újabb jelentős
csapaterösitéseket szállít a
Föl-d-közi-tenger keleti meden~
céjébe.

Talán a helyzet valamelyes
tisztázásához vezethet majd az
a kanadai javaslat, amely azt
célozza, ihogy nemzetiköz;
rendőri erőt állítsanak fel a
Közép-Keleten. Az új-zélandi
miniszteremtik helyesli ezt a
javaslatot, az angol és francia
kormány pedig most tanul-
mányozza a kanadai indít-
ványt.

Érdemes még megemlíteni '
azt a TAS SZ- jelen lést, amely
szerint Izrael arra számít, "
hogy magtart magának egyes --
megszállt arab területeket. ]

Lapzártakor érkezett: Az an- .;
gol—francia légierők megkezd-
ték a Szuezi-csatorna térségé-
ben az esetleges partraszállás
taktikai előkészítését.

Az AFP jelenti New Yorfc- -
ból, hogy egyiptomi kívánsúg-
TS az ENSZ rendkívüli köz- -
gyűlése szombaton este össze- ;
ült. l

Dultest "'
körházba HÍ Altit ott ék i

Washingtonból jelenti az. ,
AFP: DullS3 amerikai külügy-
minisztert szombaton reggel
vakbélgyulladás miatt kórház-
ba szállítót fák.



SZOMBATI JELENTÉSEK
A SZOVJET CSAPATMOZDULATOKRÓL

A hazánkban tartózkodó
szovjet alakulatok jelentős ré-
sze szombaton állandóan moz-
gásban volt. Az észak-keleti
(határszélről érkezett jelenté-
sek szerint szombaton délelőtt
újabb szovjet alakulatok ha-
toltak be hadánfe területére, s
a megfigyelők arról is beszá-
molnak, hogy a határ szovjet
oldalán sok páncélos áll ké-
szenlétben.

A legfeltűnőbb csapatmoz-
dulatokat Szolnok. Nyíregyhá-
za, Debvecen l őrségében észlel-
tél*. Szovjet csapatok jelentek

környékén is és élénk mozgást
jelenlettek a Dunántúl löbb
vidékéről.

A Magyar Távirati Iroda ér-
tesülései alapján szombaton a
következő jeientösebb szovjet
hadmozd illatok történtek:
Nyírbátorból érkezett — de
meg nem erősített — hírek sze-
ri nt Beregsuránynál 8 órá-
tól 13 óráig folyamatosan jöt-
tek át a határon szovjet pán-
célosok, rohamlövegek és gép-
kocsizó gyalogos egységek. A
határ szovjet oldalán nagyszá-
mú, átkelésre váró páncélost

Széles nyomtávú vasútvonalat épít
a szovjet haderő

Nyíregyházán a délelőtti gcs érzelmeiét, csupán cgyet-
órákban nagyobb ssovjet egy- len kívánságuk, hogy minél
bég haladt át Vás-úrosnaniény etöbb hagyják cl az országot.

szovjetecsapatok a város körül Mit tudnak és mit mondanak a szovjet harcosok ?

BeregsTiránynöl szombaton
reggel nagyobb szovjet egység
állomásozott, amely nyolc ón
tájban megindult befele a ha-
tárról és kisebb-nagyobb meg-
szakítással egésS sötétedésig
jöttek befelé. Nyíregytiázán
keresztül vonullak, nagyobb
része Debrecen, kisebb része
Miskolc felé haladt.

Debrecen város változatlanul
körül van véve szovjet erők-
kel. A Gábor Áron-laktanyából
vas. kivonult egy kisebb ottle-
magyar katonai egység és a
laktanyába szovjet katonák
mentek. A debreceni vasútál-
lomáson állítólag két vasú
vágányt kérlek, az állomás
épületet — értesülésünk sze-
rint — nem foglalták Jc, A
posta is magyar kézen van.

foglaltak el állásokat. Ugyan-
csak szKTibaíon délelőtt szov-
jet családokat költöztető autó-
karaván haladt, át a városon
Debrecen felől Vásároisnamény
iélé. Szombaton reggelre a zá-
honyi és a nyíregyházi vasút-
állomás után a debreceni állo-

A lakosság tóbb lielycn
érintkezik a szovjet egységek
harcosaival, másutt a forradal-
mi bizottságok küldöttek útján
vették fel az érintkezést a
szovjet parancsnokokkal A
szovjet tisztek, katonák el-
mondják, hogy ókét azzal az

más is szovjet vasutasok ira- u u i s i t ó s i a l küldték: a fasiszták
nyitása alá került. A miskolci [
egyetemi rádió értesülése sze- • u a k l k v akarják i
riiit Záhony es Nyíregyháza tóni ^ í a s í s z t a r e n d f i 3 e r t .
köpött széjtís nyomtávú vasut-
vonalat építenek a szovjet csa- !
patok. A sajószentpéteri útnál
szovjet harckocsik állnak ea .
akadályozzál; a közlekedést
Miskolc felé.

I ellen kell hamriniui, olyanok

Amikor a lakosság Í
rázza, hagy Magyarországon
nincsen fasismus, a. magyar

a szabadságáért, afüggetlen

Megszelitek a szovjet csapa-
tok a 4-es számú műutat Szol-
nok és Abony között és min-
den Budapest felé tartó jármü-
vet feltartóztattak. A déleló-Lt
folyamán erről a vidékről

p g
Magyarországért,
jólétéért harcol,
t i t l i kié
j , j
tiszteli szinte kivétel nélkül ki-
jelentik, hogy nem fognak lőni
a magyar népre, de öle is viea-
értést kérnek a lakosságtól,
mert ök katonák, parancsra
jelentek meg. A Békés megyei

szovjet gépkocsik gyalogságot I forradalmi tanács
szállítottak a főváros felé. A I országi történtekről felvilago-
kummadairasi repülőtér a szov- sftott szovjet tisztek vélemé-
iet alakulatok birtokában van.! nyét Siangoshiradón tudatta a
Az elmúlt napokban Heves j laikossággal, Kérve őket, kerül-

jék az összetűzést
csapatokkal, hiszen ;

szovjet
szovjet

megyében is megjelentek
szovjet csapatok. Gyöngyös
környékén három napig állo-
másozott néháiny egység
páncélos, ezek az alakulatok a
szombatra virradó éjszaka
megindultak Budapest felt;, j s í p p osztrák követet, aki kö-
Békéscsabától dél-nyugatra es 7öite, hogy az osztrák kormány

nép és a magyar nép ke
nincsen ellentét.

A Győrbe érkezett szovjet
katonák a beszélgetések során
elmondták, hogy 600 kilométer
utat tettek meg odáig. Azzal
küldték őket Győrbe, hogy az
amerikaiak meg akarják tá-
madni Magyarországot, nekik
meg kell védelmezniük a ma-
gyar munkásokat. Általában
kivehető, hogy a szovjet kato-
nák nem ismerik a valós; \
helyzetet, de a nép lelkesedé-
sét látva, egyre inkább meg-
győzödaiek arról, hogy a ma-
gyar nép hazája függetlensé-
géért és a dolgozók jólétéért
harcol.

A mosonmagyaróvári nem-
zeti tanács megcáfolta azt ;
hírt, hogy a határon ki-, illet
ve belépni szándékozó szemé-
lyeket a szovjet egység gyűjtó-
táborban tartaná. Az igazság
az, hogy a külföldi küldemé-
nyek átvételére kiküldőt
egészségügyi megbízottak é;
más személyek szállásáról és
ellátásáról a nemzeti tanács
gondoskodik.

A semleges Ausztria határintézkedései

• Szarvastól délre egy-egy gépe-
"••Sített szovjet ezred túrit fej.

Kecskeméten pénteken délután
szovjet páncélosok jelentek
meg az utcákon, az éjszakai
órákban újabbak érkeztek és
körülfogták a várost,

A szombatra virradó éjsza-
ka szovjet páncélosok helyez-
kedtek él Győr egyes pontjain
is. Az eddigi megállapítások
azerint kizárólag a Hildákat őr-
zik, a forgalmat nem akadá-
lyozzák. Kisebb szovjet egysé-
gek haladtak ét Győrött Pápa
felé, ugyancsak kisebb szovjet
alakulatok helyezkedtek el
So-pron környékén. A szovjet
csapatok tizennégy páncélossal
elzárták a hegyeshalmi határ-
állomást, szombaton újabb ti-
zenegy páncélos, mintegy har-
minc tehergépkocsi érkezett az
ott levő szovjet egység erősíté-
sére,

A Szekszárdon állomásozó
szovjet csapatok az elmúlt hé-
ten részt vettek a budapesti
harcokban, majd ismét vissza-
tértek állomásaikra. Szomba-
ton délután száimios tank és
páncélautó hagyta el Sze-k-
&zái-dot. velük együtt távoz-
tak a városból az ottani bsov-
jet helyőrség családtagjai is,
akiket bútoraikkal együtt te-
hergépkocsikon szállítottak el.
A megye t&bb részében figyel-
tek mi
latokat, .__._.
nagyszámú tank áll a Tamási-
ba vezető országútan.

Szombaton este negyed
nyolckor körülbelül száz szov-
jet (harckocsi vonult át Szolno-
kon nyugati irányban. Szek-
szárd irányából pedig 60—70
"harckocsiból álló szovjet ala-
kulat lépte át Baranya megye
határát. 19 óra tájban a szov-
jet páncélos egység előőrse —
négy harckocsi — elérte Pécs
külvárosát. A Baranya megyei
munkások nemzeti tanácsának
megbízásából parlamenterek
mentek Pécsről a szovjet csa-
patok elé. A szovjet páncélos
alakulat parancsnoka közölte
velük, hogy békés szándékkal
jönnek Pécsre és nincsen szán-
dékukban beavatkozni a város,
illetve a megye ügyeibe.

A pécsi rádió orosa nyelvi
adásban tájclíoziüljn a ss.ovjet.
alakulat fiigjait, íioyy a lakos-
SÖJQ Tiem táplál eítcnilfe clh'iisé-

Nagy Imre miniszterelnök — ebbe tehát beleértendő
tegnap délben fogadta Pein- szovjet katonai attasé is
ípp osztrák követet, aki kö- megszemlélte ezt az övezetet.
" - - - - Közölte továbbá, hogy Auszt-

ria minden előkészületet megil rendelte az osztrák—magyi
határ meűTitén záróovezet ídál-
lítását, amelybe csak felhatal-
mazott személyek, mint hely-
beli lakosok, fiivatalos ügyben
ott-tanózkodó vöroskeresztes
segédszemélyzet és újságírók
léphetnek be. A honvédelmi

tett az emLgrántíok be-hai
nafc megakadályozásaira. Nagy
Ferenc volt miniszterelnököt,
aki Ihétfcai váratlanul megér-
kezett Bécsbe, az osztrák ható-
ságok felszólították, hogy

:ter a négy nagyhatalom i azonrnal hagyja el Ausztria te-
katonai attaséinak kíséretében I rületét,

Dunapentele megállapodást köt
a szovjet csapatokkal

A d_unapentelei rövidhullá-
mú rádióadó szombaton több
ízben feLhívta a figyelmet a.z
országban tartózkodó szovjet
katonák között ler jeszte tt
meg téved ztő propagandára,
amely a magyarországi állító-
lagos fasiszta vérengzésről be-
szél. »Mivel félő, hogy nagyon
sok orosz katona hitelt ad en-
nek a rágalomnak, amely a
magyar szabadságharc tiszta-
ságát mocskolja be — mondja
a pentelei rövidhullámú adó
— minden szabad magyar rá-
dióállomásnak javasoljuk, hogy
rendszeres magyar és orosz
nyelvű adásban ellensúlyozzák
ezeket'a rémhíreket."

Szombaton délután Cihő
Pál, a dunapen telei nemzeti
bízottjáig elnökhelyettesének
vezetésével háromtagú parla-
menter küldöttség kereste fel
a Dunaföldvár közelében tar-

ieg szovjet csapatmozdu-1 tózkodó szovjet páncélos egy-
.t, Dombóvár környékén íiég vezetőjét. A szovjet tisz-

teka dirnapenteleiek kérdésére
elmondották, hogy tudomásuk

szerint Magyarországon fasisz-
ta ellenforradaltnárok — né-
met és más nyugati népek
zstésével — véres ellenforra-
dalomban a szocialista rend-
szer megdöntésére törnek. Tu-
domásuk szerint a magyar
kormány kérte a szovjet csa-
patok bevonását a fasiszta el-
lenforradalom iegyveres leve-
résére.

— A szovjet tisztek elbeszé-
lésünket megértve, megegyez-
tek velünk abban — mondotta
Cihó Pál —, hogy egyik fél
sem kezdeményez tűzharcot. A
szovjet páncélos erők nem jön-
nek be Dunapentelére, sem
fegyverrel, sem " fegyvertele-
nül, sem támadó, sem békés
szándékkal. Megegyeztek ab-
ban is, hogy vasárnap a duna-
földvári laktanya hivatalos
helyiségében a környékbeli
szovjet csapatok helyi parancs-
noksága, valamint a duna-
psntelei nemzeti bizottság és
forradalmi katonai parancs-
nokság megállapodást köt.

Az ávősok a soros ügyészek előtt jelentkezhetnek
A Magyar Nemzet szombati

számában részletesen beszá-
moltunk arról, hogy az ávősok
tömegesen önként jelentkez-
nek: a Markő utcai ügyészsé-
gen. A hírhedt intézmény egy-
körj tagjai közül számosan elő-
zetes letartóztatásba kerültek.
Ma reggel viszont elterjedt a
híre, hogy az ügyészségen ki-

" • • isitották
Magyar

Nemzet munkatársa megálla-

, gy y
hallgatás nélkül elut

jelentkezőket. A
t ká

pította, hogy a soros ügyész hi-
vatali kötelességénél fogva,
minden önként jelentkezőről
jegyzökönyvet vett fel és dön-
tött a fogvatartás kérdésében.

Az ávósoknak a Markó utcai
törvényszéki palota III. eme-
letén kell jelentkeiniök, mín̂ -
denkor a soros ügyésznél, de
jelentkezhetnek bármely kerü-
leti ügyészségen, ugyancsak a
soros ügyésznél.

Fokozatosan megindul a vasúti közlekedés
A MAV vezérigazgatósága' előtt érdeklődjék Budapest

közli, hogy folyamatosan majd- j Nyugati-pályaudvaron (125—
nem minden vasútvonalon , MO). Budapest Keleti-nálvaud-

ST!^\* íSfe5Ersbr -i(429rI50)- r a p c s t

térocn, korlátozott számoan ?el"-Pályaudvaron (160-272)
közlekednek. ^ Budapest Kelenföldi-pálya-Az uiazjÁktizönség as utazás udvai-on (468—383) telefonon;
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Miitdszeníy József bíboros a
rád i ö idei gleney parlaman ti
i&Lúdiójában olvasta, fel beüaé-
dét. Ott volt Tíldy Zoltán ál-
Lammrnisíter, a hercegprímíis
titkára és a rádió munkatársai
közül többen. Fényképfelvétel
is késaiiit. Az érkező és távozó
bíborost díszörség köszöntötte.

A vidék fegj-elmezetten, ki-
iünő poUtikal érzékliel keriJli
az összetűzést a szaporodó

vjet csapatoiiJiaL. A hírek
szerint az újonnan érkewtt
szovjet katonák állandóan né-
metek iránt érdeklődnek, ab-
ban a hitben, hogy a föltámadt
hitleri hadsereg ellen kell har-
colmlok.

Órálíon belül nyilvánosság-
ra hozzák Magyarország ú)
ENSZ-küldÖtté ne k nevét. A
megbízott haladéktalanul New
Yorkba utazik.

A katonai küldöttségek a
délután folyamán Tökölön jár-
lak, majd eifc fél kilenckor
újabb tanácskozásra ültek ösz-

Egy jelszó halálára
Jelszavak árnyékában él-

tünk, keserves éveken keresz-
tül. Gyerekek nőttek fel abban
a vilájgfelfogá&ban, hogy té-
nyek, tettek helyeit elegendő
egy hazug jelszó. Felnőttek
dereka roppant bele a jelsza-
vak techébe. Ma ezek a jel-
szavait visszaütő ttok, vissza-
ütött a hazaszeretetről elpuf-
fogtatott sok fráais. Mert van-e
ma, a szabadságharc követe-
léseinek beteljesedése után
képtelenebb, lehetetlenebb jel-
szó, mint az, hogy hazaszerete-
tünk, függetlenségünk és sem-
legességünk védelmét éppen a
bénító sztrájkkal erösivhetjük?
IHképzelhető-fi, hogy az ocsúdó
nemzet akkor 1ér magához és
akkor állhat ellen a külső
agressziónak és belső ellenség-
nek egyaránt, "ha karbatett
kczzsl ülünk, vagy elszántan,
de tétlenül haragszunk.

A jelszavad árayéka ez még
mindig, a múlt utóhatása az
emberi agyaliban, gondolko-
dásban. Be ha csak ennyi vol-
na, ráérnénk várni, rábízhal-
nók a gyógyító More, a szabad
jelenre, hogy visszaálljanak az
emberi gondolkodás kategóriái,
hogy a fehér ismét fehéret jc-
lents<?n a a fekete ismét feke-
tét. De nem érünk rá várni. Az
ido sürget. A jelszavak rnég
hatnak s nyomukban állanak a
munkáskezek, a hazugság még

mérgez s azzal fenyeget, hójc
kialszik a fény. Sünül a tialáíü
lüzflicly, elhallgat a rádiók sza-
va s bénultaa hevernék a hű-
vös acélsínek. S mindez aaoal
a jelszóval, hogy így gyengít-
jük az ellenfelet, így kénysze-
rítjük kivonulásra az orosz tan-
kokat.

Pusztuljanak hát a hazug
jelszavak! Nem igaz, hogy ha-
zaszeretet ünket sztrájkkal,
munkabeszüntetéssel lehet és
kell kifejezni. A magyar haaá-
nak, az október 23, harcában.
fogant magyar szabadságnak
must munka kell. Nem dikta-
túrában élünk, a jelszavakat
— ha még oly hamisait is —
nem fegyverrel, börtönnel, BZÖ-
gesdróttal korlátozzuk ée 'irt-
juk, gondolatok ellen, rossz
gondolatok ellen sem lánccal
rjarcoluník. De igenis hareo-
iunk —tisztaszóval, tényekkel,
lángoló hittel, az igazság ere-
jével. November ötödike lesz
a nagy próbatétel napja. A
gyárak forradalmi munkásta-
nácsai erre a napra hívtak be
mimienikit, hogy vegye fel .a
mimtiát és segítse a1 szabaddá
lett országot.

Szeressük hát e szabad ha-
zát, de ne hazug jelszavakkal,
hanem tettekkel — éltető
munkával! Parasstságunk pél-
dáját kövesse a munkásság és
minden Tiazaszeretó magyarj

Megkezdődött a tárgyalás
a szovjet csapatok kivonulásáról

Szombaton délben összeült a magyar és a szovjet had-
sereg parancsnokságának közös bizottsága. Mindkét fél kifej-
tette álláspontját a szovjet csapatok kivonásának technikai
kérdéseiben. A közös bizottság megegyezett, hogy a mindkét
részről kifejtetteket iauulmányozzak és este t ű órakor ujbol
összeülnek.

A sióvjet delegáció ígéretet lett arra, hogy több szovjet
csapatszállító szerelvény nem jön át a magyar határon.

Tildy Zoltán és Losonczy Géza állam miniszterek
a magyar—szovjet tárgyalásokról

Szombaton délután az Or-
srágházban Tildy Zoltán és
Losonczy Géza állammiiniszte-
r&k sajtófogadőst adtak. A fo-
gadáson megjelentek a magyar
és a külföldi újságok Buda-
pesten tartózkodó munkatár-
sai, fényképeszek, fotóriporte-

ek. A agyar
k

államíéríiakgy
laszoltak az újság

désedre.
A BBC tudósítója azoknak

a tárgyalásoknak az eredmé-
nyeiről érdeklődött, amelyeit
Bzombaton folytak le a magyar
kormánymegbízottak és a szov-
jet megbízottak között. Tildy
Zoltán kijelentette:

— A tárgyalások i iá Indul-
tak meg, ma este folytatódnak.
Az eredményekről természete-
sen még nem lehet beszámol-
ni.

Losonczy Géaa hozzáfűzte:
— Ezek a tárgyalások már

eddig is bizonyos eredmények-
re vezettek és bízunk benne,
hogy további eredményekre
vezetnek az est folyamain. A
helyzetben bizonyos enyhülés
tapasztalható,

Tildy Zoltán megjegyezte,
jelentést kapott arról, hogy a
szovjet katonai delegáció ígé-
retet tett: több szovjet csapat-
zállító szerelvény nem jön át

magyar határon.
Arra a kérdésre, mi vort a

íovjet válasz a magyar mi-
niüzterelnök csütörtöki köve-

sére, amelyben az országba
Iwdött szovjet csapatok azon-

ili visszavonását követelte,
Tildy Zoltán így felélt:

• A tiltakozásainkra és a

jegyzékeinkre adott eddigi
szovjet válaszok nem voltak
kielégítsek.

A Neu> York Post tudósátój;
azt kérdezte: Az a körülmény,
hogy szovjet részről beleegyez-
tek a teennikai problémákkal
kapcsolatos kéi-dések megtár-
gyalásába, azt Jelenti-e, hogy
a Szovjetunió elvben bele-
egyezett a szovjet caapatok ki-
vonásába?

— Az én meggyőződésem az
— mondotta Tildy Zolíán —,
hogy ha egy fél egy. problé-
máról tárgyalni kíván, akkor
abban már benne van az, hdgy
a problémát meg lehet oldani.

Az államrmsniszter a továb-
biakban elmondotta, olyan de-
legáció kiküldését is javasol-
ták, amely politikai kérdése-
ket is tárgyalna bizonyos vo-
natkozásban. Szovjet részről
ehhez elvileg hozzájárulta^, de
ebben a tekintetben tényleges
választ még nem kaptunk.

Ha a szovjet csapatok kivo-
násáról megegyezés jönne
létre, a magyar kormány azt
fogja-e kívánni, hogy gyOT-saii
történjék, vagy pedig hosszabb
ideig tartson a szovjet csapa-
tok kivonása? — hangzott; a
következő kérdés.

— Kívánságunk az — mon-
dotta Tildy Zoltán —, hogy a
szovjet csapatok' kivonulása a
lehető legrövidebb idén belül
történjék meg.

További kérdésre válaszolva
Losonczy Géza kijelentette,
úgy tudja, a lengyel kormány-
nak az az álláspontja, hogy a
magyarországi ügyeket idegen

"beavatkozás nélkül intézzék el.
Közölte továbbá, hogy magas-
rangú szovjet katonai szemé-
lyiségek vaninaJí a fővárosban;

A Newsweek tudósítója
megkérdezte: Budapesten
van-« Zsukov marsall? Lo-
smiczy Géza válasza az vált:

— Erre nem tudok felelni. —
Majd elmondotta, hogy az
ENSZ küldöttsége Budapestre
érkezett.

Ezutáin Losonczy állaSh*
miniszter ismertette egy^ítét
kérdésben a kormány állás*
pontját.

— Az Országban vélemé-
nyünk szerint jelenleg riieg-
lehelösen -elevenek • áz elléiv
i'orradalTni erűk — mópdótta:
— A kormány teljes egysegé-
ben kijelenti azt, hogy az el-
mülrt tizenkét esztendő pozitív
vivm fcnyaiböl semmit sem. kí-
ván jeladni; így a földreform-
ból, a gyáraik, üzemek államo-
sításából, a szociális vívmá-
nyoísbol. Ugyanígy a legtelje-
sebb mértékben ragaszkodik
ahhoz, hogy a most lezajlott
forradalom vívmányai teljes
egészükben fennmaradja-nak.
A kormány teljesen egysége-
sen el van szánva arra, hogy
semmiféle körülmények között
nem fogja tűrni a kapitaliz-
mus visszaállítását Magyar-
országon.

— Egy másik kérdésről egé-
szen röviden: A mostani rend-
kívül súlyos helyzetben hang-
súlyozni kívánom azt, hogy a
nagyar kormány minden erő-
'el és előzetes tárgyalások út-

ján akarja rendezni a vitás
kérdéseket a Szovjetunió és a
Magyar Népköztársaság között
és semmiképpen sem óhajtja
élezni a helyzetet. Ezt nem-
csali azért tesszük, mivel ha-
sonlíthatatlanul kisebb ország
vagyunk, mint a Szovjetunió,
hanem azért, mert változatla-
nul fenn akarjuk tartani, sőt

1 akarjuk mélyíteni a jó ví-
onyt a Szovjetunióval és a

szocializmust építő országok-
kal.

Kiegészítették és megerősítették a kormányt
A népköztársaság Elnöki

Tanácsa a nemzeti kormány
jíszítése és megerősítése

érdekében Kéthly Annát, Ke-
lemen Gyulát, Fischer Józse-
fet, B. Szabó Istvánt, Bibő Ist-
vánt, Farkas Ferencet állam-
nmiszterré. Maiéter Pált hon-
'édelmi miniszterré megvá-

Egyidejüleg a Népköztársa-
ság Elnöki Tanácsa a Minisz*

:rt3nács alábbi tagjait — fel-
mentési kérésüket elfogadva
— felmenti tisztségük alól:
Horváth Imrét külügy-, ár.
Miinnich Ferencet belüsjy-,
tárna Károlyt honvédelmi,

Kossá Istvánt pénzügy-, Mol-
Eriket igazságügy-, Cser-

0Ö Jánost kóhö- és gépipari,
Czottner Sándort bánya- és
energiaügvi. Szabó Gergelyt
'egyipari. Wflíij/ Józsefnél
rönnyiíipari, ÍVégt'ál Ferencet

város- és községgazdálkodási,

Ribiánszky Miklóst állami gaz-
dasági, Bognár Józsefet külke-
reskedelmi, Tausz Jánost bel-
kereskedelmi, Nyers Eezsöt
élelmiszeripari, Gyenes 'Antalt
begyűjtési Apró Antalt építés-
ügyi, Csanády Györgyöt közle-
kedés- és póstaügyi, Lukács
Györgyöt népművelési, Kónya
Albertet közoktatásügyi, Ba-
bits Antalt egészségügyi mi-
niszteri tisztsége alól, továbbá
Aprá Antalt, Bognár Józsefet
és Erdei Ferencet elnökhelyet-
tesi tisztségük alól.

A külügyi és a honvédelmi
minisztériumokon kívül a töb-
bi felelős miniszteri tisztségét
az Elnöki Tanács nem tölti be.
Ehelyett a minisztériumok ve-
zetésére a nemzeti kormány
miniszterhelyetteseket nevez
ki azzal a íeladattaL Uogv s
nemzeti kormány döntései é̂
rendelkezései saerínt lássák r]
a minisztériumok működésé-
nek, államigazgatási és gazda-

g
sát.

tevékenységeméit irányítá-

E határozatok alapján a
nemzeti kormány összetétele a
következő:

Nagy Imre, a Minisztertanács
elnöke és külügyminiszter,
Tildy Zoltán allamminisztéf,
Kovács Béla államminiszter,
B. Szabó István államminisz-
ter. Kéthly Anna állanirnihisz-
ter, Keiejtién Gyula állammi*
raszter, Fischer József állam*
miniszter, Bibó István állám-
miniszter. Farkas Ferenc ál-
tamminiszter, Lósónczy Géza
államminiszíer, Kádár János
állammi nisztér. Maiéter Pál
honvédelmi miniszter.

A nemzeti kormány tagjai,
mint államminiszterek a nem-
zeti kormány által meghatáro*
findó csoportosítás szerint ISt-
lí él az egyes minisztériumok
ányítását a nemzeti kormány

által kinevezendő minlszter-
helyetfeselien keresztül:



Öngyilkos lett Jónás Béla, a hírhedt vészbíró
Ölti tanácselnököt letartóztatták

1356.

ireggel a mentőket
hívták a Sziget utca 43, számú
házba. Egy női hang közölte,
hogy a III. emelet egyik laká-
sában gázömlés történt. Csak-
hamar kiderült, hogy a lakás
főbérlöje Jónás Béla dr.f a bu-
dapesti büntető törvényszék
hírhedt vészbirája, a hajnali
órákban kinyitotta a gázcsa-
pot és öngyilkos lett. Mire a
mentők megérkeztek, már
meghalt. Éppúgy végezte éle-
iét, mint egy másik hírhedt
bíró, Jankó Péter, aki egy esz-
tendeje hasonló módon vetett
véget életéneik.

Jónás Béla dr. évek hosszú
során át a legkegyetlenebb
vészbírák közé tartozott. 1948-
batn tért vissza hadifogságból,
a Szovjetunióból. A 49 eszten-
dős volt egri ügyvédet nyom-
ban tanácselnökké nevezték
fcl és reá bízták az úgyneve-
zett O-ás és a 00-ás, szigorúan
titkos, politikai és összeeskü-
vési ügyeket, amelyekben sem
kegyelmet, sem enyhítő körül-
ményi; nem ismert. Az eléje
kerülő szerencsétlen áldozatok
sohasem számíthattak menek-
vésre. Még a vádlottak hozzá-
tartozóit is kizárta a tárgyaló-
teremből, sót a védőknek is
szigorúan tilos volt, hogy a vé-
denceik felett hozott ítéleíet
közöljék a hozzátartozókkal.

A vészbíró bűnlajstromát
csaik ezután íogják összeúllrla-

ni, de már ma sem titok, hogy
halálos -Ítéleteinek számameg-
haladja a százat. Ártatlanok
egés-z seregét juttatta bitdfára
és se szeri, se száma azoknak,
atöiket hosszú rabságra ítélt.
Jónás Béla azonban öngyilkos-
ságával most már elkerülte a
földi igazságszolgáltatást.

Ugyancsak tegnap terjedt el
a hír, hogy a rendőrség őrizet-
be vette Ölti Vilmos dr.-f, Jó-
nás legközvetlenebb elvbarát-
ját, a nagy politikai pereli má-
sik hírhedt tanácselnökét

Ölti ugyancsak 0-ás és QO-ás
ügyeket tárgyal*. Elvtelonsé-
ge, mindenre kapható szolga-
lelkűsége közismert volt. Á
háború alatt a Magyar—Né-
met Társaság főtitkára volt. A
háború után pedig a társaság
elnökét, Tasnády-Nagy And-
rást ő ítélte el. A zsidótörvé-
nyek idején az Ipao-ügyi Mi-
nisirtén'iiunbaii a malmok ár-
jásításával foglalkozott és na-
gyon sok embert tett tönkre,
kergetett öngyilkosságba.

Neve az egész világon hír-
hedtté vált Mindszeui'y bíbo-
ros-hercegprímás bűnpere
kaocsán. Konok cinizmussal
vezette a hercegprímás bűn-
perét.

Ölti ugyan lényegesen keve-
sebb halálos ítéletet hozott,
mint Jónás, ezzel szemben rá-
bízták a legnagyobb jelentősé-
gű politikai bűnügyek tárgya-

lását. ö tárgyalta az első 5sz-
szeesküvési pert és ártatlanul
halálra ítélte Donát Györgyöt.
Elítélte a Márciusa Front tag-
jait, közöttük Losonczy Géza
államminisatert. Ítéletet ho-
zott a földművelésügyi minisz-
tériumi monstre összeesküvést
perben. Több életfogytiglani
büntetést szabott ki és a többi
vádlottat közel nyolcvan é:
börtönnel sújtotta. Életfogytig-
lani börtönre ítélte Papp Si-
mon iögeolóRust, mert az euró-
pai hírű tudós tiltakozóit
nagylengyel: olajmeaök eszte-
len kizsákmányolása ellen.

Jogászi körökben közismert
a Jónás—Ölti versengés. Azon
vetélkedtek egymással, hogy
melyikük hoz több halálos íté-
letet. Ilyen évödés közben
alkalommal Ölti kevesellte Jó-
nás áldozatainak számát, mire
Jónás igy válaszolt:

»De a te vádlottaid küzötl
egy eem volt kalocsai érsek."
(Ölti tárgyalta ugyanis Orosz
püspök ügyét is)

A Rajk-per elitéltjeinek re-
habilitációja után, mintegy
másfél éve Ölti máról holnap-
ra kegyvesztett lett. Politika
perek tárgyalását többé nem
bízták rá.

A két vészibíró, Ölti és Jenes
neve sokáig a terrorizmus bor-
zaimaira emlékezteti majd a
magyarságot.

Mátrai Sándor

„Segítséget Magyarországnak!"
Észak-Amerikában és a leg-

több európai államban válto-
zatlanul szervezik tovább a
Magyarországra irányuló se-
gélyszállítmányok össszegyüjté-
Bét és elszállítását; a Nemzet-
közi Vöröskereszt jelenleg leg-
jobban igénybevett központjá-
ba, az osztrák fővárosba.

Amióta október 30-án este a
párizsi rádióban elhangzott
tCsodálatosaJi- vagytok!" cím-
mel egy neves rádiókommen.-
tátor drámai beszámolója a
magyar forradalomról, az
egész francia társadalom aján-
dékokkal halmozza el a púari-
zsi • jótékonysági szervezeteket.
A'. gyógyszertárak dolgozói és
a- francia főváros gyógysze-
ré&zhalAgatói már a negyedik
éjszaka önkéntes munkával
csomagolják a különböző he-
lyekről Özönlő gyógyszer*
küldeményeket. A francia se-
gélybizottság elnöke, Monod
meghatalmazott miniszter saj-
tókonferencián számolt be a
segélyakció eddigi eredmé-
nyeiről Pénteken négy külön
repülőgép indult el Budapest-
re. Eddig légiúton és vasúton
60 tonna élelmiszert, 12 kiló
streptomycint, 45 000 milliárd
egység penicillint és más
gyógyszereket küldtek*

Ez csak a kezdete.
TVölter, Pennsylvania de-

moikirata képviselője pénteken
este közölte, hogy táviratilag
kérték fel Dulles külügymi-
nisztert, szervezzék meg az
Egyesült Államok egész terű-.
létén a Magyarországba és
Lengyelországba irányuló
gyűjtést. A segélyakció elnö-
kéül-az amerikai Szakszerve-
zeti Szövetség vezetőjét kíván-
ják felkérni. A washingtoni
Fehér Ház sajtótitkára, Ha~
gerty, a Magyarországnak fel- j
ajánlott amerikai, 20 millió i
dolláros segélyt szombati nyi-'
latkozatában csupán. »kazdeti
juttatásnak<( nevezte. Közölte,
hogy a segély negyedrésze, öt-
millió dollár értékiben, az ame-
rikai termésfölösieg készlttei-
böl származó élelmiszer. Jla-
gerty elmondotta, EiserJiower
elnök lépésének célja az, hogy
könnyítsen a magyarok ínsé-

,ges helyzetén a téli hónapok-
ban. Az amerikai kormány
sürgős érintkezést keres a ma-
gyar kormánnyal és igyekszik
megállapítani, hogy a szállítás
miként bonyolítható le. A se-
gélykiutalás ügye volt az egyik
kérdés, amelyről Eisenhov.'er
és Dulles külügyminiszter pén-
teken délután egymással tár-
gyalt,

Az osztrák rádióállomások
Bzomzaton délután hírül ad-
ták, hogy tekintettel a magyar
nép veszélyeztetett helyzetére,
lankadatlan, sőt fokozott erő-
vel folytatják Ausztriában a
magyar nép Tnegsegítésére irá-
KiíuEó pörösiiefesztes oJccioí.

Az osztrák fővárosban újabb
véradó állomásokat létesítet-
tek,

5000 magyar gyermek
meghívása

Különböző svájci és osztrák
rádióállomások arról is hírt
adtak, hogy Ausztria, Svájc és
a skandináv államok azonnal
helyet biztosítanak ötezer ma-

gyar gyermek számára. A
Nemzetközi Vöröskereszt Bu-
dapesten tartózkodó megbí-
zottja feltehetően erről a kér-
désről is tárgyalásokat folytat
majd.

A Lengyel Mezőgazdasági
Dolgozók Szakszervezete jelez-
te, hogy szombaton százezer
zloty összegű segélyt indított
útnak Magyarországra:

MIT JELENT A SEMLEGESSÉG?
Nemzetközí jogi- értelemben

azolíat az államokét, amelyek
sem maguk háborút nem foly-
tatnak, tehát nem hadviselő
felek, sem más államok hátoo-
rújában részt nem vesznek,
semleges országoknak neve-
zik. Szokás megkülönböztetm:
örök és önkéntes, teljes és
nem teljes, fegyveres és aera
iegyveres semleg-eseket.

A semlegesség fogalmát rö-
viden, lexikális tömörséggel
ennyiben foglalhatjuk Össze.
Napjaink forrongó eseményei
közepette a semlegességnél!
ennél sokkal tágabb értelme-
zése van, jelentősége meghat-
ványozódik.

Európa életében különösen
1955 májusa óta, az osztrák
államszerződés aláírása és
Ausztria semlegességének ki-
hirdetése óta fordulnak egyre
nagyobb érdeklődéssel a népek
a semlegesség gondolata felé.

Másfél évvel ezelőtt szinte
még elérhetetlen vágyálomnak
tűntek Walter Líppmann kö-
vetkező megállapításai a New
York Herold Tribüné hasáb-
jain: "Kelet-Európát nem le-
het háború útján felszabadí-
tani. És nem lehet Kelet-
Európát egy vad ellenforrada-
lommal felszabadítani. A ke-
let-európai kommunista or-
szágok csak a semlegesek kö-
zösségébe történő belépés út-
ján szabadíthatok fel.*

A győzelmes magyar nem-
zeti szabadságforradalom kö-

itkeztében most hazánk is
kinyilvánította — egész né-
pünk akaratán nyugvó — kí-

ánságát: semleges államként
óhajt a jövőben élni és tevé-
kenykedni a nemzetek nagy
családjában.

Mit jelent a semlegesség?
Jelenti mindenekelőtt azt,
hogy Magyarország ezután so-
hasem csatlakozik semmilyen
katonai szövetséghez és nem
engedi meg, hogy idegen álla-
mok az ország területén ka-
tonai támaszpontokat létesít-
senek. Jelenti továbbá, hogy
hazántk a más országokhoz fű-

"ö kapcsolataiban minden-
kor az Egyesült Nemzetek
Szervezetének alapokmányá-
ban leíektetett elveket tartja
szem előtt, békében és ba-
rátságban kíván élni minden
országgal, a kölcsönös előnyö-
kön és a teljes egyenjogúsá-
jon alapuló gazdasági, keres-
kedelmi, kulturális kapcsola-
tokat akarja kiépíteni vala-
mennyi nemzettel, Természe-

tesen az igazán semleges ál-
lam nem tűrhet meg a saját
területén semmilyen, más
szag elleni politikai szer
kedé&t, izgatást, csoportosu-
lást

Svájc és Ausztria mintájá-
ra szükséges, hogy a magyar
parlament hozza meg a semle-
gességről szóló megfelelő cl-
kottnány-töroényt, s minde-
nekelőtt a négy nagyhatalom,
ezen túlmenően pedig szabad
akaratából a földlcexefkség '
nél több állama garantálja és
ismerje el Magyarország sem-
legességét.

Ellentétben Svájccal, amely
köztudomásúan az Egyesült
Nemzetek Szervezetében nem
vesz részt, mi, osztrák szom-
szédunkhoz hasonlóan, teljes
erőnktkel támogatni kívánjuk
az ENSZ munkáját.

Semlegességünk deklarálá-
sával különleges és fontos po-
zíciót foglalhatunk el Európa
szívében. Számíthatunk, az.
európai semleges államok
mellett a katonai csoportosu-
láso któl távolim áradó óz siói
hatalmak őszinte támogatásá-
ra, barátságára és egj-üítérzé-
sére is. Bizton támaszkodha-
tunk a nyugaton és keleten
é\Ö népek túlnyomó többségé-
nek tettekben megnyilvánuló
rokonszenvére, hiszen a sem-
leges Magyarország létrejötte
érdeke mindé?! országnak,
amely keresi a világot ma
még feszültségben tartó nagy
nemzetközi problémák mi-
előbbi békés megoldásának
útjait.

M. K.

Magyar Jövő
címen szombaton jelent meg
az egyetemi ifjúság lapja. Teg-
nap még fegyverrel a kezükben
álltak az utcán a szerkesztőség
tagjai, hogy őrködjenek a ki-
vívott szabadság győzelme te-
let t, hogy helyreálljon a rend.
a nyugalom, a béke. Ezek a

itor, harcos magyar iíjak
most a toll fegyverével harcol-
nak tovább a tisztultabb ma-
gyar élet megteremtéséért.

Felülvizsgálják
a filmeket

__ színházakká! egy időben
Icezdtk előadásaikat a budapesti
mozik. Nagyobb helyreállításra
öt-hat fővárosi mozi szorul. Az
Illetékesek most vizsgállak Télül i.

iktáron levő filmeket. hogy

érfei
az EgyesUk Allamok

új követe

Edwsrd T. Waücs, azAme-

•-íkaj Egyesült Allamok új bu-

dapesti követe megérkezett a

magyar fővárosba.

Kovács Béla a Ki
A Független Kisgazdapárt

"ideiglenes intézőbizottsága a
mai napon ülést tartott, aine-
lyen-a párt töméseinek kíván-
ságára elnökéül választotta
Kovács Bélát. Egyidejűleg, te-
kintettel a gyenge egészségi ál-
lapotára, mely nem engedi,
hogy több nvunlíakört töltsön
be, vissza kívánja hívni a kor-

sgazdapárt elnöke
móaiyból, ahová helyette aj
tagot fog jelölni.

Megválasztották főtitkárnak
Kővágó Józsefet, első helyet-
tesnek és sajtói önöknek Pár*
tag Tivadart, második helyet-
tesnek Vidovics Ferencet,
párt igazgatónak Antal Józse-
fet, helyettesének Szolnoki
Istvánt.

Mindszenty bíboros védnöksége alatt megalakult
a Volt Politikai Foglyok Országos Szövetsége

A budai Mechwart téri volt
pártfiáz épülete néfliány napja
új gazdát kapott. Az épület-
ben a most megalakult Volt
Politikai F'oglyok Országos
Szövetsége taládt méltó ott-
honra. A kapuban géppiszto-
lyos szabadságharcos áll örsé-
get, a Széna téri csata egyik
ifjú hőse: Megmutatjuk szaba-
dulólevelünltet — mert ide
csak ezzel lehet bejutni — és
az-előcsarnokban nyüzsgö, hul-
lámzó tömeg között találjuk
magunkat.

— Te is megvagy, Pista bá-
csi? — Hát ezt is megéltük,
Jancsikám? — Ugye, mennyit
tervezgettünk- erről, de még ál-
mainkban 'sem gondoltunk
ilyen csodálatos kibontakozás-
ra — hallatájának itt is, ott is
a, boldog, örömteli felkiáltások
és meglett komoly emberek
borulnak egymás nyakába...
Márianosztra. Vác, Csohiok,
Gyűjtő és még ki tudja elso-
rolni hány fájdailrmae emlékű
börtön neve röpköd a tömeg-
ben — Istenem, hát ennyi bör-
tönre volt szüksége a Rákosi-
terrornak, hogv uralmát fenn-
tartsa? : ; ; . "

f élmegyürok a titkárságra.
Hosszú sor áll egy asztal elöt
— itt írják az ideiglenes tag-
sági igazolványokat. — Név,
büntetés kezdete, büntetés vé-
ge, miért volt elítélve? — zá-
poroznak a kérdések. Igazolá-
sul a szabadulólevél szolgál.

Az ideiglenes vezetőség
egyik tagjánál érdeklődünk.
kik lehetnél; tagjai a. szövet-
ségnek? • • • >

— Várunk minden igaz ma-
tgyar embert — hangzik a vá-
lasz —, aki az elmúlt évek
alatt politikai bűncselekmény
miatt börtönbüntetést szenve-
dett vagy internálva volt.

— Á deportáltak esetében
ú az elvi álláspont? •
— A volt kitelepítettél! túl-

zott mértékben fetóuzzaszta-
nák a szövetség létszámát, így
ezzel kapcsolatban, az a véle-
ményünk, hogy alakítsanak
külön szervezetet, mellyel Örö-
mest fogunk együttműködni.
Egyébként jogügyi osztályunk
már dolgozik az alapszabály-
tervezeten, amely pontosan
szabályozni fogja a tagfelvételt
és intézkedik arról, hogy a
most kiadott ideiglenes igazo-
lásokat egyénenként lefolyta-
tott igazoló eljárás után cserél-
jük át végleges igazolványra.
Víigyáznunk kell ugyanis arra,
nehogy sorainkba ál-üldözöt-
tek kerüljenek.

A városban többlielyütt —
igy a Benczúr utca 17-ben is
— alakultait hasonló nevű és
célú szervezetek. Kapcsolatban
vannak ezek a szövetséggel,
vagy • külön, önálló kezdemé-
nyezések?

— Tudunk arról — mondja
informátorunk —, hogy politi-
kai foglyok másutt is szervez-
kednek. Legnépesebb a Ben-
czúr utcai csoport. Már tárgya-
lunk ezekkel a szervezetekkel
és az Összes budapesti és vi-
déki politikai elítélteket egy
szövetségben fogjuk egyesite-
ni. A szövetség célja •— a for-
radalmi események folytán
minden Igazoló írás nélkül, sza-
badultait ellátása szövetségi
igazol váraivá!.' Ezenkívül ta-
nácsadás és útbaigazítás,'hogy
a szabad magyar életben el
tudjanak indulni. A távolabbi
cél — melynek lebonyolítására
gazdasági és szociális osztá-
lyunk most dodgoma ki a ter-
veket — anyagi és erkölcsi
támogatás mindazoknak, akik
mindenüket elvesztették, hosz-
szú évek rabsága alatt telje-
sen tönkrementek. Nem akar-
juk sebeinket mutogatni. Tud-
juk, hogy szegény és kifosztott
országban élünk, igényeinkkel
csali később, a teljes gazdasá-
gi konszolidáció után léphe-
tünk fcl. Egyelőre a legsürgő-
sebb esetekben igyekszünk se-

gget nyújtani, e célból

máris érintkezésbe léptünk a
Magyar Vöröskereszttel, de fel-

ettük a kapcsolatot a .svájci
'öröslíFv:" st jelenleg hazánk-

ba.-! tarUi-íitodó képviselőjével
iBt Az ígéretek bíatatóakJ

A szövetség háromtagú kül-
döttsége tegnap járt Mind-
f>zenty bíboros hercegprímás-
nál, aki — mint voit politikai
íogoly — elvállalta a fövéd-
nöksége-t. A szövetség párto-
kon kívül és pártokon felül
Álló érdekvédelmi szervezet
akar lenni. Minden ellenkező
híreszteléssel szemben pártot
nincs szándékuaiikiban alakí-
tani.

Meglátogattuk a sajtóoss-

tályi js. ahol a szövetség napi-
lapjánüik megindításával kap-
csolatban folynak a2 előkészü-
letek, azután kiléptünk a
mindjobban sötétedő alkonyai-
ba azzal a jóleső érzéssel,
hogy olyan helyen jártunk,
ahol nagy, magasztos munka
kezdődik, mellyel sok fájó se-
bet kell meggyógyítani és síik
keserű könnyet kell letoról-
m * t i Stirling György

Ahogy Thorez látja a magyar eseményeket...
Párizsból jelenti az MTI; A

Francia Kommunista Párt tá-
jékoztató nagygyűlést rende-
zett Párizsban. A nagygyű-
lésen elnöklő Maurice Thorez
megnyitó beszédében elismer-
te, hogy a gazdasági élet szer-
vezésében Magyarországon és
Lengyelországban tévedéseket
követtek el, voltak ' hibák,
voltak bizonyos önkényes cse-
lekedetek, s mindez érthető
elégedetlenséget keltett. A sze-
rinte jogos bírálat azonban
nem válhat rágalmazó, elv-
telen vádaskodássá a munkás-
osztály pártja ellen. Thorez

I azt állította, hogy a liberali-
' zálás leple alatt felütötték fe-

jüket a proletárdiktatúrától
idegen elemek, s az eredmény
ideológiai íefegyverzödés, po-
litikai zűrzavar, a munkás-
osztály és pártja legjobbjai-
nak elcsüggedése. '

Thorez azzal fejezte be be-
vehető beszédét, hogy 'a fran-
cia kommunisták nevében bi-
zalmáról és testvéri szolidari-
tásáról biztosította a Szovjet-
uniót és csodálatát fejezte 'ki
a szovjet hadsereg iránt,
amely mint mondotta, >«a íel-
szabaditók hadserege^,

Vasárnap már 34 vonalon
közlekedik a villamos

Szombaton számos autóbusz-
vonalat helyeztek uzeiTi.be, mi-
után az úttesteket megtisztí-
tották a törmelékektől. Korlá-
tolt mértékben egyes villamos-
vonalakon is megindult a köz-
lekedés. Ismét jár a fogaskere-
kű vasút, megindult a .forga-
lom a Budafok—Törökbálint—
Nagytétény' helyiérdekű szaka-
szán.

•Vasárnap, november 4-én a
villamosközlekedés már lénye-
gesen több útvonalra terjed ki.
Egyes vonalakon .a felsöveze-
tek megrongálódása, vagy
egyéb tecümikai okból csak
korlátolt útszakaszokon indul
meg a villamosEorgalom, Va-
sárnaptól kezdve a fogaskere-
kű vasúton, a törökbálinti—
nagytétényi Ihelyiérdekű vas-
úton kívül üzembe helyezik a
teljes pályahosszban a föld-

alatti vasutat. Megindul a for-
galom az 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11,
12, 13, 14, lti, 23, 25, 26, 28,
30, 33, 36, 37, 38, 40, 47,
50, 51, 55. 56. 38, 59, 62, 64,
65, 6B és 69 jelzésű relációk tel-
jes rendes útvonalán. Korió-
tozott jorgalom-balielyezés tör-
ténik a következő villa.mosvo-
naiaikon: a 24-es, a Baross tér
és a Nagyvárad tér között, a
31-es és 32-es Pesterzsébet és-a
Vágóhíd között, a 43-as a Tóth
Árpád utca és a Nagyvárad tér
között, a 44-es a Rákospatak és
az Orczy tér között, a 4Ö-es
Kelenföld és Széli Kálmán tér
(között közlekedik. Valószínű-
leg iizem.be tudják helyezni
vasárnap a 75-ös troli járatot ÍB,
amelynek felső-vezetékét szom-
baton vizsgálták át üzembiz-
tonság szempontjából,

Vámmentességet a külíüJüi szflretetcsomagoknak
és olcsóbb IKKU-árakat!

A külföldi rokonoktól, bará-
toktól érkező ajándékcsoma-
gok, mint köztudomású, leg-
több esetben sokkal kevesebb
iegíteéget jelentettek eddig
megajándékozott magyarok-
nak, mint amilyen szeretettel
küldték azokat a feladók. K
fonák helyzet-e, hogy a cím-
zettet 20—70 százalékig terjedő
vámok terhelték, s ugyanak-
kor a feladónak meg kellett fi-
zetnie külföldön a riiJiajie-
miiek fertőtlenítési díját, álta-
lában pedig tilos volt küldeni
például olyan értékes holmi-
kat, mint a fénykópesíigép
vagy konzerváru.

Nem az olyan jelenségek el-
len emeljük fel most tiltakozó
szavunkat a súlyos vámtételek
eEen, mint amikor például
laki akár postai szaretetcso-
magban vagy IKKA-csomag-
ban tucatszámra kapott fény-
űzési cikkeket, kereskedésre is
alkalmas nj!<m-hsrisnya kül-
deményeket. Olyan esetekről

szó, amikor az ajándékozó
célja az- itthon élő háborús
kárt szenvedett vagy állásta-
lan rokon segítése volt. De tu-
dunk olyan esetet is, hogy
fényképészipari tanuló, akinek
szegény szülei vannak, az
Amerikában dömpingáron for-
galomban levő fényképezőgép
behozatalánál 75 százaiékos
rámot Űzetett. Arról nem is

szólunk, hogy a hatóságok
fényképezőgépet csak »3zak-
mabelmék«, tehát fényképész-
nek vagy ipari tanulónak en-
gedtek behozni, még ajándék-
csomagban Is. Egyszer érdek-
lődésünkre azt momdták a

hatóságinál, hogy felsőbb
rendeletre éberség Filkadma-

tö.,.1 Nyiivám attól féltek

Ráko&iék, hogy ha sokan téay-
képeznek Magyarországon, ak-
kor kiderül: idehaza nemcsak
szép tájali, mosolygós arcok
vannak, hanem ezeknél jó-
val több a lesoványodott nyo-
morgó emberek.

Kezünkben van egy vámcé-
duia. Különböző női ruhane-
müekre, amelyeket 150 forint-
ra értéitelt a vámtisztviselő, 35
százalékos volt a vám, a fény-
képésztanulóra pedig 2 darab
6x9-es Kodaik-ííkn után 50
százalékos vámot róttak ki, a
fényképezésre használt vii-
lanylámpára pedig 70 százalé-
kot. Elképzelhetetlenül magas
volt a töltóto-U vagy öröldrón
vámja is.

Volt egy bizonyos tilalmi
időszak, néhány évvel ezelőtt,
a külföldről érkező szeretet-
csomagokra is. Megbélyegzett
embernek számított idehaza
Rákosiék szemében, s még az
ÁVH átható tekintetétől is
rettegnie kellett annak, aki
külföldről csomagokat kapott.
Pedig nem Unyüzési cikkekről
volt szó. Aki csomagokban,
nagy tételben érkezett nylon-
harisnyákkal kereskedett, <iz
többnyire meg is fizethette a
magas vámot.
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Pab Anta{:
IRODALMUNK

A FORRADALOM VIHARMADARA
A magyar írók egy jelentős

csoportja aa elmúlt hónapok
során hősies küzdelmet folyta-
tott a független, decnokratiki
és nemzeti Magyarországért. A
diadalmas magyar október lét-
rejöttében jelentős szsrepet
vállalt az irodalom, a forrada-
lom viharmadara; a fegyverek
forradalmát, mint annyiszor
mór a történelemben, megelőz-
te a szellem forrongása — ter-
mészetesen olyan keretek kö-
zött, amilyeneket a "halódásá-
ban is életveszélyes Rákosi-
uralom lehetővé tett, Az új,
tiszta és bűntelen magyar saj-
tó születésekor meghajtjuk a
zászlót azok előtt &i írók előtt,
akik ennek a napnak létrejöt-
tében harcos szerepet vállal-
tak. Irodalmunk egy része
számos tévelygés útin — ezek-
ben az Időkben ismét egyszer
felnőtt azokíioz a feladat okihoz,
amelyeket a nemzettel való
sorsvállalás kötelessége a szel-
lem embereire ró.

Távol vagyunk még attól,
hogy az elmúlt esztendők iro-
dalomtörténetét megírhassuk.
Távo! vagyunk még attól, hogy
az első napok lázas állapotá-
ban higgadtan és megfelelő
távlatból felmérhessük a meg-
tett utat, a vargabetűket, az
apróbb, nagyobb és legnagyobb
árulásokat. Ezekben az elsf
napokban csupán azokkal
közvetlen, legaktuálisabb kér-
désekkel nézhetünk szembe,
amelyek e világtörténet! mére-
tű nemzeti szabadságharc lét-
rejöttét vizsgálva, követelőén
tolakszanak a kritikus tolla
alá.

A kérdés,
amelyet vizsgálunk, kettős:
egyfelől minden elniosási tö-
rekvéssel szemben azt a ha-
tárt kell kitűzni, amely a kö-
zelmúlt irodalmában a dog-
matizmust és a demokratiz-
must elválasztotta, másfelől
viszont azt a meglehetősen el-
terjedt s itt-ott már a sajtóban
is felbukkanó vélekedést kell
eloszlatni, hogy szellemi éle-
tünk soron következő tenni-
valója vala-minő nagyszabású
parforsz-vadászai rendezése az
elmúlt évek Irodalmában részt
vett irák ellen.
• Mindenekelőtt tefiát a szel-
lemi térképet kell ddgombos-
tűzn<im'k, amelyen napjaink
szellemi forradalma 3ejátezo-

Ez a térfíép, mint sz újkor
elejéről származó naiv és hi-
potetikus térképek, fehér fol-
tokkal gazdagon tarkított.
Hiányzanak e ezel'emi térkép-
ből a magyar irodalom folya-
matosságának egész tartomá-
nyai, sőt földrészei. Legyünk
tisztában azzal, hogy az újabb
magyar irodalom nagy kor-
iordulója nem 1945 volt, ha-
nem 1948—49. AZ 1945-től
48-ig eltelt időszalí irodalmá-
ban nagyban-egész'ben mind-
azok a szellemi árnyalataik
részt vettek, amelyek a háború
előtti magyar irodalomra jel-
lemzők voltak — csak éppen
eltolódva és fontosságukban,
súlytikban jelentősen megvál-
tozva. Sőt: ebben az időszak-
ban olyan áramlatok is újra
jelentkeztek irodalmunkban és
művészeti életünkben, ame-
lyek a Horthy-korszak ideién
háttérbe szorultak, vagy ép-
pen teljességgel tetszhalottak
voltak.

Az 1948-49 óta

egysejtű továbbra is éppoly
formátlan és tagolatlan ma-

d fá; rad,
l

g
e-gy fázissal előbb

é'olt — csak éppen m-35í
helyen áll. így mozognak az

! amöbák, s így mozog — nem
előre, csak máshová — a kul-
túrforradalom irodalma is.
így züllött sematizmussá, fali-

• újság-irodalommá a >pártos3
( irodalom követelése, majd az
j antisematizmus, így folyta be

a jellegtelen irodalmi massza
! egy adott jelre, miniszteri kéz-
| intésre a szerelmi témákat, a
j hurráoptimizmust vagy a hur-
! rápesszimiznrust, így indult új

és új kalandokra, új és új tan-
tiemekért csatába, a boly vak
tömegvonzásának engedelmes-

. kedve. Percedként felfedezett
| kritikánk valami új jelszót,
i valami sosem látott, csodála-
j tos új bölcsek-kövét, amely

»megold« mindent, »rend be-
hoz« mindent. Irodalmunk ez
évfolyamait lapozgatva mintha
Kipling vitrlolos meséjét ol-

vasnánk Benderlogról, a
majmok népéről; kritikánk is

megtisztultak. Politikai kü-
lönbségeket immár ne lássunk
közöttük, s kezdődtön m eg
végre a tehetség szerinti érté-
kelés.

A2 általánosítás éppen azok-
kal szemben volna bűn és mél-
tánytalanság, akik valóban
tiszták tudtak maradni vagy
akik meg tudtak tisztulni. Iro-
dalmunk elmúlt nyolc eszten-
dős időszakára csöppet serm a
bátorság volt a jellemző, a »ti-
plkus«, hanem sokkal inkább
a gyávaság és az opportuniz-
mus. A szellem forradalmának
meglehetősen szűk csoportját
semmiesetre sem szabad azo-

Kodály Zoltán
a szovjet zeneszerzők

segítségét kéri

Kodály Zoltán szombaton
üzenetet Intézett a szovjet ze- [

Kondor Imre professzor
a Rákosi-kurzus egyetemi politikájáról

és a közeljövő feladatairól
A magyar szabadságharc

fegyveres szakasza befejező-
dött. S most kezdődik a harc, , . . . , . . , . , <?ott. S most kezdődik a harc

neszerzokhoz, melyben felhívta második, verteién, hosszabb,
őket: járjanak közibe lcormá-i de igen fontos szakasza: a ro-
nvukná!, hogy a szovjet csapa- ; ™ok eltakarítása. A --romokat-

i \^. képletesen értjük: a forra-
i dalom, tüzében eszmeJeg rom-
j „jáiott »felépítiménynek«, a

torra- j fíáfcost—Cerö-fcHfcfc politikai.
vonja*

háziéból
vissza.

gyár zeneművészek
dalmi bizottsága
Zoltán üzenetét még szombat
délután táviratban továbbítot-
ta a Szovjet Zeneszerzők SzÖ-
vétségének Moszkvába és az
eredeti levelet eljuttatta a

Kodály társadalmi, gazdasági
lemi éTdekhálózatának

szel-
lebon-

nosítani a szellem irulöi-
tag csoportjával,

inak í Szovjetunió budapesti nagykö-
I vétségéhez.

EURÓPAI ŐRJÁRAT
„Cinque Giornate"

A Milánói Scálában
dott a forradalom, amikor
1848. március 17-én a közönség
kifütyülte az osztrák alkirály
kegyeltjét, Elssler Fannyt, a

így cipelte ágról ágra, leiken- j táncosnőt".' A~~díák5ágr" mely

tásáról beszélünk.
A teanivalóik közül elsőnek

az egyetemek, a felsőoktatás
kérdéseit vesszük sorra, már-
csak azért is, mert az új, de-
mokratikus és nemzeti Ma-
gyarország megteremtésében
oroszlánrészt éppen az egye-
temi iíjúság kért magának. A
Petőfi Kör nagyszerű, harcos
hagyományai, a fegyveresen
küzdő egyetemisták ezrei kö-
teleznek az egyetemi rendszer
újjáépítésére, a szabad, füg-
getlen, autonóm egyebem! ok-
tatás megteremtésére.

Kondor Imréhez fordultunk,
- . - . .a méltatlanul félreáld ított, ál-

rangjait. A város népe Özönlött . fsától megfosztott egyetemi
felkelőkhöz s megkezdődött • tanárhoz, aki az elmúlt évek

kezdő- I Ahogy az ősi középkori ritus
Jirmikor s hagyomány előírta — meg-

1 •• - - - leg-
ha-

konga.tték Milano Összes, leg-
alább száz templomának ha

A á é Ö

>e, tenyerét csapkodva az j m á r hetek óta bojkottálta az | a üiaw: két nap múlva kiszaba- . során tántoríthatatlan és meg-
új meg új ötleteket, amelyek • osztrák dchányjövedéket — úították a városháza foglyait, -íkuvást nem ismerő tiszta-
gazdaggá, halhatatlanná" és ezen az éjszakán nem tágított | elfoglalták a Dóm teret s a gó- ' gáeeal képviselte a maevar
gyózhetetlenné teszik irodai- | a Dom térroL Metternich bécsi j tikua tornyok szédítő magassá- ' - - • - •
munkat. »Arait a Bender-log

5 ; most gondol, holnap azt gon-
dolja az egész vadon!* — kiál-
tozta a könnyen felejtő és sze-
szélyes sereg — s aztán, vala-
hol elejtette a pompás Ötletet
és másnapra új jelszó harso-
gott a fák tetején.

Az 1953 júniusában megkez-
dődött eszmélési folyamat
eredményeként alapvető válto-
zás csak az 1955-ös Ráko&i-
redlvivus után történt. Ekkor
kezdett igazán és végleg el-
válni a vér a víztől, a nemzet
sorsáért igazán aggódó irók a
tantiemvadász mezei hadaktól
— de természetesen ekkor is
csupán a kultúrforradalom
gáitíáján belül. Az Írószövet-
ség 1955—56-os harca a szaba-
dabb és igazabb szóért való-
jában nem volt egyéb, mint
küzdelem azok ellen a hibák
ellen, amelyek az Írószövetség
által képviselt szeltempoliüka
nélkül sosem is fordultak vnl-
na elő irodalmunkban.

Az idei n y í r folyamán
egyre gyorsabban pörgő, fel-
í ütött és nagy hatásfokkal
dolgozó ii-odaiimi élet időszaká-
ban gyakran foltette a kérdést
a közönség: mi az oka an-
nak, hogy ebből a harcból
nem vette ki részét ezá-
mos olyan magyar író, aki
egy nemzedék óta a hala-
dás, a tisztult és nemes huma-
nizmus gondolatát képviseli.
A válasz egyszerű: ezek az Erók
jelentős százalékban nem vol-
tak tagjai az irodalmi életnek,
számosan közülük forma &ae-
ilmt sem, esztendő-k óta teljes
némaságra kárhoztatva, mások |
pedig csak forma szerint igen,!
de valójában igen távol álltak i
minden beavatkozási lehető-
ségtől. Az írók forradalma,
amelye; példamutató bátorság-
gal és egyre bővülő közönség
előtt vívtak, voltaképpen *-hó-
ZOTI belüli*- palotaforradalom
volt — a szónak egy sajátos és
nem lekicsinylő értelmében.
Annak kellett lennie, mert az
írószövetség volt az egyetlen
legális lehetőség a szellem for-
radalmának megvívására.

Hogy ez a tiszta láng átcsa-
pott, túl az írószövetség falain,
ú t é á d é k l t

bukásának "híre nem voít töb- I gába felkúszott a trikolor,
bé titok s az alkirály kihirdet- [ Ausztria — fegyverszünetet
te az ostromállapotot. Forra-
dalmi komiték alakultak a
gazlámpák pislogó fényénél s
hajnalra állt a felkelés, melyet
a milánói »öt nap- néven jegy-
zett fel a történelem.1

Délelőtt a diákok petíciót

íjánlott: a felkelők nem fogad-
ták el, Ideiglenes kormányt
választottak s megalakították
a haditanácsot. A falvak népé-
hez is fordultak: közel tízezer
fegyveres paraszt vonul a lom-
bard fővárosba — s az öt na-

vlttek az alkirályhoz. A kor- j pos várososatában a forradal-
mányzói palota őrsége belelőtt j mórok megverik, megfutamít-
a tömegbe. Erre megrohanták ! ják Wagram hősét, a nyolcvan-

' " ' kétéves tábornagyot. A M;in-
que giornate" eltelt — Ra-
detzky március 23-án kivonul
Milánóból. A forradalom győ-
zött — a város szabad.

a gyűlölt rezidenciát, nemso-
kára megjelent a tiltott három-
színű zászló az erkélyen s az
alkirály helyettese, O'Donnel
gróf reszketve írta alá a ren-
deleteket: feloszlatják a rend-
Őrséget, eltörlik a cenzúrát,
szabad felállítani az olasz nem-
zetöraéget.

Csak épp Radetzkyvel, az
agg tábornaggyal tnam számol-
tak: Milano stratégiai pontjait

sasnémetek szálljak meg, a
é ü l t k lé á ú k t állít

felsőoktatás tiszta és nemes
hagyományait. A következő-
képpen foglalja össze a felső-
fokú tudományok oktatásának
alapvető 1 ennivalóit.

1949 — a plelrhsclialtolág
esztendeje

— Beszéljünk először is a
múltról, az elmúlt években el-
követett alapvető hibákról,
mert csak ezek feltárásával is-
merhetjük fel a jelen pillanat |

kontraszelekciót, amely oly vi-
lágosan jellemezte az elmúlt
évek felsőoktatását. Az egye'
temekről száműzték az egye-
temes orientáció minden lehe-
tőségét, ideológiai dogmatiz-
must erőltettek a tudományait,
minden ágára. Egy szóval bro-
súraszellemnek lehetné nevez-
ni az elmúlt évek egyetemi
oktatási módszerét; nem ne-
velni, tanítani, egyetemi szin*
ten képzett művelt nemzedé-
keket akart nevelni a Rákosa-
kurzus, hanem fiatal janicsá-
rokat saját céljai szolgálatára.
Hogy ez mennyire nem sike-
rült, s hogy ifjúságutík leiké-
ről milyen nyomtalanul pereg-
tek le az elmúlt évek létek-
mérgező kísérleted, arra az új,
győzelmes magyar szabadság-
harcban fegyverrel kezükben
adtak (hallhatatlan bizonyítéikot
a mi fiaink.

Az >utolsó magyar filozofin-
professzor* egyik cigarettáiról
a másikra gyújt, szemében az
elmúlt napok lázas izgalma
vibrál. Nem fogy ki a szóból,
mikor elsőszámú szenvedélyé-
ről, az új magyar értelmiség
neveléséről, a vele szemben el-
követett bűnökről beszél.

— Mi sem jellemzőbb az
egyetemi oktatás a nagy ha-
gjományú magyar egyetemek
íkTiltűrforradalmi* színvona-
lára, hogy az egyetemnek még
legelemibb jogát is elvették: a
tudományos minősítés jogát, s
ráruházták az Akadémia egy
adminisztratív testületére, a
Tudományos Minősítő Bízott-
ságra. Még a vizsgáztatás sem
egyetemi belügy, a tanár s a
diák ügye volt, kormánybizto-
sokat küldtek ki, s ezek — a

A teret, ahol a legtöbb vér! szellemi merényletek az egye-
folyt a nagy torlasz előtt — a! tem autonómiája, függetlensé-
milanóiak kegyelete az >*Öt i ge, az oktatási szabadság és az
Nap Teré*-n«k, Piazaa di. egyetemek tanári kara ellen,
CLnque Giornate-nak keresz-1 vcltak szórványos leváltások,
telte el. Ifjúkoromban, hosszú de ebben az iskolaévben bon.-

feTádataít.* A* magVa*]* "egyete- í tananyag s a diák ismeretének
mek rohamos *gleichschaltolá- ' * " " " " ^I*—A1 *-
sa* az 1949—1950-es tanévben
kezdődött el. E2t megelőzőleg
is voltak ugyan szőrványo

középületekkel^ ágyúkat állít- \ ^ ^ f k ?

-hónapokig itt laktam — ennyi
személyes élmény, mely ho

ű ő d kp gy
tat fel. Elfoglalják katonái
forradaloméhoz csatlakozó vá-
rosházét az itt levő vesetők
fogságba esnek, Radetzky
fegyverletételt, a torlaszok
S2étrorabolását követeli —
más-ként tűzbe és vérbe fojtja

A milánói öt nap s az egyhe-
tes pesti forradalom csodálatos
analógiákat mutat. Vajon mi
me'.yik vérrel áztaioít terünket
nevezhetnénk el öt Nap Teré-
nek?

Pawuth László

Mindenszentek délutánján

p
túl

úl az r ó s e t s é g ,
tervezett és szándékolt

felgyújtva az
alóságot — az

i

visszafojtotta lélegzetét a nem-
zet. Százféle jorrásból, újra és
újra megerősít ve elterjedt a
hír, hogy újabb szovjet csapa-
tok érkeztek az ország külön-
böző részeibe, sőt a főváros
Itöré Is, s a felvonulás egyre
tart. Az ember, amely a cso-
dálatos -forradalomból a min-
dennapi élet-be készült átlépni
— visszaült a rádió mellé és
várt.

A rádió ezen a napon valami
csodálatosat alkotott. Egyetlen
percre nem tudtunk elszakad-
ni tőle, az improvizált dráma
minden mozzanata, minden
hangja szírbe markoló szorítás-
sal tartotta fogva a hallgatót.

Nagy Imre bejelentésével
kezdődött, az oly nehezen várt,
nagyszerű semlegességi nyilat-
kozattal S azután mindenki,
aki megszólalt: pártvezérek és
főpapok, testvérek és idegenek,
barátok, bajtársak — mind
ugyanazt fejezték ki, pátosz-
mentesen, az igazság félreért-
hetetlen hangján. Ez az igaz-

ság, amit a magy r rádió Min-
. . . mtek délutánján és esté-

jén sugárzott, két mondatban,
így foglalható össze: Ez az or-
szág élni akar. Ha nem enge-
dik élni. kész az elpusztulásra
—• együtt, közös akarattal.

Ügy hiszem, valamennyien
ezt éreztük. S közben hallgat-

határokon
egész magyar
már a diadalmas nemzeti sza-
badságharc, a tömegek közvet-
len tette volt.

S ezzel együtt egy másik
szempont i* felvetődik. Az
tudniillik, hogy az irodalom-
ban lezajlott eseményeket sú-
lyos hiba volna általánosítani.
Nem a2 irodalom járt a diadal-
mas forradalom élén — az
-irodalomnak* abban az értel-
n.ében, ahogy a kultúrforrada-
lom Időszakában értették —,
hanem a hivatalos irodalomtól
függetlenül, sőt ennek ellenére
az íróknak egy csoportja. Vol-
tak e csoportban olyanok, akik
az elmúlt évek során nem kép-
viselték következetesen a de- I Léder*É7"Q"ossal, akPeTmőn-
mokratikus haladás, a nemzeti l dotta, hogy kilenc nappal ez-
füpffetlenség és a humanitás • e i ö t t érkezett a magyar határ-
eszméit, sőt voltak olyandk is, | r a , ahonnsn lelkes soproni diá-
akik korábban éppen ezek el-i kok hozták át magyar terület-

ellen vétettek, re. ----- - - . ..

tuk Kodály Zrínyi-szózatát, a
bársonyosan remegő, imádsá-
gos férfihangot, a kórus égbe
szárnyaló sikoltását: »Wc
bántsd a magyart!" A legvész-
tcrhesebb órákban, könnyek
megtisztult elszántság köze-
pette talán valamennyien bol-
dognak éreztük magunkat. Ha
meg is kell halnunk holnapra, j
csodálatos ajándéka a sorsnak, j
hogy ezekben az órákban

lakozott ki teljes kíméletlen-

Rákosi-kurzus iskolapolitikája.
1949—1950-ben egycsapásra 86
magyar egyetemi tanárt üldöz-
tek ki állásából, s kényszeri-
tettek tudományos Jcépzettsé-
gének meg nem jelelő, sokszor
az egzisztencia legelemibb fel-
tételeit sem biztosító sorsra. E
86 tanár közül a legelső — s
ezt bizonyos boron-gós elégté-
tellel mondihatom — én vol-
tam, mint az utolsó magyar
1\lozófia-vro1esszor. A követ-
kező tanévben a magyar egye-
temek filozófiát ji-em ismertek
többé, csak — marxizmus-
leninizmust

A numerus clausust fs
meghaladó önkény

~ Mik voltak a Rákosi-kur-
zus legjellemzőbb vétkei az
egyetemekkel szemben?

— Első helyen az egyetem.'
innunk I autonómia légyilkolását kell
űfc l ' említeni Generációk óta világ-

I g y
' említeni. Generációk óta világ-
\ szerte az earefenj ioktatá*

műnk során talán most elő-
ször.

Hiszem, hogy maholnap mél-
tón eltemethetjük halottain-
kat, meggyászolhatjuk a sok
magyar étet elmúlását, s az-
után, akikért meghaltak, új
életet kezdhetnek. Talán sok-
szor fogunk hibázni, talán né-
ha megfeledkezünk arról, ami-
röl soha tööbé nem szabadna
megfeledkezni. EzértaKo&suth-

ádió őrizze meg gondosan en-
ie!c a délutánnak és estének

ínetojon szalagjait
den év ugyanezen a nap'
ján, november elsején, közve-
títse újra. Teljes egészében! Az
ember gyarló és feledékeny.

napra pedig — s vele
együtt mindarra, ami megelőz-
te — életünk végéig emlékez-

LSrtncz Mária

A magyar forradalom hatása
a nyugati közvéleményre

Budapestre érkezett két nap- t váltott ki a nyugaton s felrázti

len az eszmék

pal ezelótt Lédéi
londoni Observer diplomácia
szerkesztője. A Magyar iVem
zet munkatársa beszélgetett
Léd L j l ki l

t gy
diákok elmondották.s nem egyszer hogy körükben rendkívül

igen súlyosan. A győzelmes na?y az érdeklődés a nyu-
nemzeti forradalom tüzében gat iránt. — A magyar
mindezektől a tévelygéseiktől i forradalom >riási lelkesedést

\a közvéleményt abból a tespe-
' désböl és fásultságból, amely-
lyel a kelet-európai esemé-
nyekre tekintett hosszú éveken
át. Ami a nyugati embereket
legjobban meglepte, az az el-
szánt bátorság, ahogyan a
fegyvertelem magyar fiatalság
odaállt egy nagyhatalom tank-
jai elé. Erről a magyar hősies-
ségről csak ódákat lehet írni és
Magyarország a szabadságot
szerető világ szimbóluma lett.

litika hullámzásaitól való füg-
getlenség, a tiszta, nemes hu-
manista hagyományok ápolása.
Érthető, hogy először is ez el-
len indult meg a roham. Rá-
kosiék tisztán látták, hogy az
értelmiség első és legharcosfibbg
vcmala, valóságos
pata az egyetemi

á i i ifjk

rohamcsa-
p gy jfjúség. A
márciusi ifjak emléke sokkal
egyértelműbb és sokkal fenye-
getőbb volt, nogysem a "•fordu-
lat eve« után kézbe ne akarta
volna kaparintani az ifjúságot
az új kultúrpolitika. Az egye-
temi autonómia formális lett.
a tanári, dékáni, rektori szé-
keket --Tíucserákkal* töltötte
meg a kormányzat, AVH-s
módszerekkel dolgozó személy-
zeti osztályokat állítottak fel,
s nyolc éven át csaknem kizá-
rólag felülről kinevezett, nem-
pedig a kar bizalmát élvező,
választott vezetői voltak a-
egyetemeknek.

— Az egyetemi ifjúság ok-
tatásában mi módon érvénye-
sült ez a gleichschaltoló szel-
lem?

— Mindenekelőtt az eeykori
rossz emlékű numerus clausust
is megluúadÓ önkényes-, szel-
lemellenes, antidemokratikus
felvételi rendszerről kell be-
szélnünk. A felvételeknél, s a

lésében nem a rátermettség, a
tehetség volt a döntő, hanem
a «Tne0bfzhatósá-g-». Ez okozta
az oktatás hallatlanul alacsony
színvonalát, azt a végzetes

teljes hiányában, csupán me-
rev, dogmatikus >-felsőbb
szempontokra- hivatkozva
szabták meg, kik juthatnak ki
diplomával az életbe s kik
ne-m. Már most bejelentem,
[hogy az 1949-ben kezem alól
kikerült legutolsó sosztályozá-
sok- miatt fegyelmit kérek Ön-
magam ellen, mert ezek nem
az én álláspontomat képvisel-
ték.

A legsürgősebb tennivalók
Ezután a közeljövő, a legje-

1 énebb Jelen tennivalóiról, az
egyetemi oktatás újjászervezé-
sének kérdéseiről • kérdezztitk
Kondor Imrét.

— Megítélésem szerint a leg*
sürgősebb tennivalók a követ-
kezők: azonnal meg kell szün-
tetni az adminisztratív beavat-
kozásokat, s vissza kell adni az
egyetemeknek az önkormány-
zatot. Meg kell szüntetni az
egyetemek személyzeti osztá-
lyait, amelyek a közvetlen,
-operatív** kormán; **eavatko-
zás szervei voltak. A teljes
autonómia alapján kell megvá-
lasztaniuk az egyetemi tanári
karoknak saját vezetőiket.

— Alkalmasnak tartja az
egyetemek mai tanári karát,
kari testületeit ilyen, valóban
demokratikus intézkedések
megtételére?

— A kérdés igen helyes. Ma
ugyanis az a helyzet, hogy több
egyetemen olyan a tanári kol-
lektíva, amely nemcsak részié.
teiben, hanem egészében sem
képviselheti az új, nemzeti, de-
mokratikus egyetemi életet,
Vannak karok, sőt esész egye-
temek amelyeken a tanári kar

1949 óta
Ezektől

demokratikus intézkedéseket
várni semmiesetre sem lehet.
Ha kezükben hagyjuk az egye-
temek vezetését, az egyetemi
autonómia megteremtése való*
jában éppen a Rákosi-kÜklk
szellemiségét konzerválná. ' A
teljes autonómia helyreállítása
előtt tehát alaposan felül kell
vizsgálni, fci milyen érdemek,
szempontok alapján kapta meg
egyetemi tanári Mnevezését.
Szükségesnek látcm kormány-
biztos kinevezését e kérdések
megnyugtató rendezésére.

Nincs már vörös csillag
a parlamenten

Ma délután 3 órakor a parla-
ment kupolájáról, amely 70
méter magas, három magyar
munkás leszedte az ott elhe-
lyezett vörös csillagot. Ezeket
a munkálatokat a sötétség be-
álltáig fűrésszel végezték el fe:
iikerült a csillag egy részét le-

bontani. Maga a lebontási mü-
velet életveszéllyel járt, de s
munkásokat fűtötte az a tu-
dat, hogy ezt a szimbólumot e'
kell távolítani a magyar par-t

túlnyomó többsége
]tinevezett "-káder*.
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Még mindig nem találták, meg
a Tisza Kálmán téri pincebörtönt

Á Tisza Kálmán téri rejtély
még szombat estig sem oldó-
dott meg.

Magasraíigú műszaki tisztek
és polgári szakértők, építészek,
geodéták állandóan tanácskoz-
nak, hogy megszabják a kuta-
tás újabb irányát.

A szombati nap folyamain
számos külföldi újságíró Is fel-
kereste a parancsnokságot.

A péntek éjszaka munkába
állt fúrógép -az Erkel Színház
jobboldalán tíz és fél méter
mélységig hatolt le, ahol át-
fúrhatatlaai kemény rétegbe
Ütközött. A fúró nyomán most
eksakavátorok tisztítják azak-
liát, B amennyiben a kemény
réteg valamely föld alatti he-
lyiség födémje, robbantásra
Jterül sor. A délután folyamán
torziós ingával megállapítot-
ták, hogy a színház jobb első
sarkánál valamiféle földalatti
Üreg húzódik. Az egyik íűró-
gép most odaállt és a késő esti
órákban megkezdte a munkát.

ICözbon a kommunista párt-
ház egyik tervezőjével folyta-
tott megbeszélés új nyomra is
vezetett. A tervező az épület
kultúrterme alatt egy szilárd
vasbeton-dobozról tud, amit ö
tervezett, de a fölötte elhe-
lyezkedő vasbeton-hengerről
már nem. Nyilvánvaló, hogy
a titok jobüan megőrizhető le-
gyen, ezt tudta nélkül, mással
építtették, Tekintettel arra,

hogy már több ^hozzászóló*
egybehangzóan állította, hogy
azon a tájon, valahol egy
gombnyomásra működő csiga-
lépcsőnek keli leninié, a hol-
napi nap folyamán ebben
irányban is megkezdik a kuta-
tást.

A föld mélyéből előtörő ko-
pogás, csákányütésszsru zaj
egyes helyekan, íöleg a párt-
ház alatti szellőz őhelyiségnél,
továbbra is felfogható. Ftezere
Gvula alezredes felelőssége
teljes tudatában, határozottan
állítja, hogy ütéseket, egészen
halk mormogást ő maga is hal-
lott, s ebből nyilvánvaló, hogy
odalent emberek vamnai. A
szombati nap folyamán az
egyik aknába leeresztett hang-
erösítö berendezés útján a
Kossuth-rádió jelzését vélték
hajlani. Ez arra mutat, hogy
odalent rádiókészülék is van.

Este tíz órakor a helyzet vál-
tozatlan. Még mindig nagy tö-
meg lesi, várja &z eredményt.

Az Akadémia utcai kommu-
nista párth&znál néhá-ny éve
szintén föld alatti építkezést
folytatott száznál több politi-
kai fogoly. A foglyok nagy ré-
szének azóta nyoma veszett.
Ha majd a Tisza Kálmán téri
föld alatti börtönök rejtélye
megoldódik, nyilván föld alatti
építkezés feltárására is sor ke-

Kövágó Józsefi megbízott polgármester
nyilatkozik a Magyar Nemzetnek

Szombaton délelőtt valósá-
gos búcsújárás volt a Város-
haza polgármesteri előszobá-
jában. Egymás kezébe adták a
lúlincset az üzemek küldöttei,
voat régi városházi tisztvise-
lők, alkalmazottak. Jelentése-
ket hoztak a különböző osztá-
lyokról, Intézkedéseket kénnek
halaszthatatlan közügyeikben,
szociális, közellátási és más
problémákban. Bechtter Péter,
a Nemzeti Bizottság által meg-
bízott polgármesterhelyettes
fáradhatatlanul fogadja a hoz-
záfordulókat, mindenkit meg-
hallgat ég mindenkivel tár-

A déli órákban megjelent a
Városházán Kővágó József
Budapest volt és a Nemaeli
Bizottság által most újból
megbízott polgármestere, akit
dr. Németh Imre kísért. Meg-
ható jelenet volt, amikor a
polgármesteri szoba küszöbén
Kővágó József és Bechtler Pé-
ter találkozott, s a két sokat
szenvedett férfi egymás nya-
kába borult.

Kővágó József rövid ideig
tanácskozott Bechüerrel, majd
fi megoeszélés végeztével a kö-

vetkező nyilatkozatot adta a
Magyar Nemzet munkatársá-
nak:

— Hat és félévi bebörtönzés
után ismét élvezhetem mo&t
már nemcsak az egyéni, ha-
nem a nemzeti szabadságot is.
E percben még nem is tudom
szavakkal kifejezni azt a meg-
hatott büszkeséget, amellyel
tudomásul vettem, hogy a Fő-
városi Nemzeti Bizottság elnö-
kének választott és mint K>1-
gármestert szeretne hivatalo-
san viszontlátni ebben a hiva-
talban. Ebben a határozatba'
Budapest népének bizalmát
látom megtestesülni. Egészségi
állapotom miatt ma csak rö-
vid látogatást tehettem régi
barátomnál és munkatárBam-
náJ, Bechtter Péternél. .Remé-
lem, hogy rövidesen megjelen-
hetek Budapest népe e lőtt,
mint hivatalába lépő polgár,
akinek mindig egyetlen célja
volt, szeretett főváicöunk fel-
virágoztatása,
részleteseb ben

Akkor
fogok

majd

molnl az adott helyzetről, el-
gondolásaimról és célkitiizé-

320 utassal Pozsonyból Budapestre érkezett
a Táncsics gőzös

Szombat déli 2 órakor a Vi- úgy volt, hogy még pénteken
gadó téri hajóállomásra Po- megérkezik, de Komárom előtt
zsonyból -Budapestre érkezett
a Táncsics gőzös, amely 320
Csehszlovákiában rekedt ma.
gyár állampolgárt hozott a fe-
délzetén. Többen voltak kö-
zöttük olyanok is, akik a hét
elején a Szovjetunióból érkez-
tek Prágába.

Az utasok elmondották, hogy
a rádióhirek nyomán úgyszól-
ván pontosan értesültek a ma-
gyar eseményekről. A cseh hi-
vatalos körök gvanakodássaí,
sőt ellenségeskedéssel fogad-
ták a magyar eseményeket,
így pl.: a Drágái magyar követ-
ség kapufára kitett Kossuth-
címert letépték. Persze ez nem
vonatkozik a cseh polgárokra,
akik baráti társaságban me*-
nyilíítlfpzva szívvel-lélekkel

A TánctVs nén*°ken d*M5tt
fél 12-kor indult PozwmvWi. s

Hiteles információ
a magyar uránérc körül kialakult legendákról

Rejtelmes, titokzatos hírek
keltek szárnyra a2 utóbbi idő-
ben a magyar uránkincs belát-
hatatlan értékéről, a leletek,
elképesztő gazdagságáról. Vég-
telen számok röpködnek, so-
kan már a magyar Eldorádó
eljöveteléről áradoznak, s úgy
beszélnek a hazai uránról,
mint ami egy csapásra megold
minden gondot, valami soha
nem látott gazdagságot ad
majd hazánknak.

Nem akarjuk cáfolni ezeket
, hiedelmeket, hiszen — a túl-

zásokat leszámítva — lehetsé-
ges, hogy van némi alapjuk. A
valóság azonban, hogy urán-
kincsünk értékéről, lelőhelyei-
nek kiterjedéséről ma még a
szakemberek sem tudnak pon-
tos adatolcat. S ennek oka,
hogy mindeddig el voltak zár-
va saját hazájuk e fontos kin-
csének feltárási munkáitól.

Szervezett uránikutatás Ma-
gyarországon sohasem volt. E
vétkes mulasztást használta ki

Szovjetunió, amedy jól fel-
szerelt felderítő osztagot kjU-

légiúton,
Geiger—

Müller-féle műszerekkel ku-
tattak, majd a nagyobb akti-
vitást mutató helyeken, így
KÓvágószőllősön, a földön foly-
tatták a munkát.

Nem lennénk hívek az igaz-
sághoz, ha azt állítanánk: ma-
gyar szakemberek nem vettek

munkápan. Részt vet-
tek. A lényeges adatok birto-
kába azonban nem juthattak,
mert a szovjet tanácsadók csu-
pán részletfeladatokikai bízták
meg Őket.

mecseki urán-előfordulá-

dött ki. Kezdetben
nagy érzékenységű
Müllfél ű

sok — mint Nagy Káro'.y geo-
lógustól, a Földtani Imézet
osztályvezetőjétől megtudtuk
— permkori homokkőben ta-
lálhatók. E kőzetek urán-
tartalma igen változékony, s a
jel enlegi adatok bi rtok;'i ban
még átlagot sem tudnak:
szakemberelí. Tény azonban,
hogy vizsgáltak már olyan
mintákat is, amelyek egy szá-
zalék uránt (UaQs) tartalmaz-
tak. (VLlágv iszony latban a 0,5
százalék is már igen gazdag
telepnek számít.)

— Honnan szerezték ezeket
a mintákat, ha el voltak zárva
a teleptől? — kérdezzük Nagy
Károlyt.

A válasz meglepő.
— Loptuk. Bármily furcsán

hangzik, az ott dolgozó geoló-
gusoknak saját hazájukban,
saját kincsükből lopni kellett a
mintákat, hogy mi is valami-
féle képet nyerjünk az ott ta-
lálható uránlelőhely értékéről.

A pécsi bauxit-vállalat (ezt a
fedőnevet használta a szovjet
kuíatő-anparátus) az utóbbi
iriőkhon m^r kiterjesztette míi-
fcőrlését a Balatonfelvidékre is,
ahol — mint az inté-íetben ta-
lálható minták bizonyítják —
triAizkorl mészkőben leltek
uránra.

A kutató és feltáró munka
most már a m.i«vp.r szo^m te-
rekre vár. A Fo'rltani intézet

Wi*'e*r>'M ís. hosv ..a ma'íyar

var ak-

és az intézetben TV,->!-'-•'••••> "•'•'
Véfrh O t t ó

Négyezer vagon kenyérgabona
a főváros raktáraiban

A zsírellátás hosszú időre biztosítva van
Vas Zoltán, a közellátási

kormánybizottság elnöke,
szombaton délután tájékozta-
tást adott a sajtónak Budapest
közellátási helyzetéről. Han-
goztatta: egyetlen cikkből
sincs különösebb nehézség a
főváros ellátásában, s abban
az esetben is, ha a szállítások
csak nehezen indulnak meg,
a főbb élelmicikkekből a bu-
dapestiek nem szen-vednek
hiányt. Szükséges azonban,
hogy a szállítások minél ha-
maráibb meginduljanak. A ke-
nyér- és ]isztellátás biztosítva
j-an. Jelenleg a főváros raktá-
raiban 4000 vagon kenyér-
gabonát tárolnak, s ezt 'túl-
nyomórészt Pesten őrlik. Több
malom munkásai vállalták,
hogy vasárnaptól három mű-
szakban dolgoznak. Szombaton
ugyan kisebb nehézségek me- !
rültek fel és kenyeret csak j
sorbanállás útján lehetett kap- i
ni, ennek oka azonban főleg \
az indokolatlan jelvásárlásban,
keresendő. I

Komolyabb problémát oko- I

zott az elmúlt napokban a fő-
vái-os zsirellátása. A jelenlegi
tartalék mar jóval nagyobb,
úgyhogy a főváros zsírszükség-
lete hosszú időre biztosított.
A vágások megindulása bizto-
sítja majd a folyamatos zsír-
ellátást. A húsellátásban pilla-
natnyilag nincs fennakadás és
ha Nagytétényt is figyelembe
vesszük, jelenleg a fővárosban
kétheti tartalék va-n. Tojásban
az államnak nincs jelentős
készlete. A cukorellátás ulán-
pótlás-a biztosítva van. Az
energiatermelésben az a hely-
zet, hogy napi 8000 va-

NA Pl KRÓNIKA
ui immun uniiuiu in

így is történhetik...
Színhely a. Rákóczi út és

Körút sarka. Idő: reggel 8 óra.
Siető emberek sűrű folyama
torkollik össze itt a főváros
egyik legforgalmasabb részén.
Dübörögnek a tehergépkocsik,
rajtuk ezernyi jó. Ha c z.tatlan
látná, azt hihetne, hogy
valóságos eldorádó van. Pilla-
natonkéTit kaotikus a zűrzavar.
A járókelők összevissza futkos-
nak, a társzekerek, személy- és
íeherkoc
hátán,
tana a for<7slr

egymás hegyén-
aki " '

•t.Egys;
Emke jelöl pirospozsgás, 50 év
körüli mosolygó férfi áll az út-
test közevére. Az emberek cso-

znak. nem értik, mit is
a „kis öreg", ö pedig

dálkc
akar
valósággal toscaniní • la-

f kezdi irányífani a for-
qa Inwtí. Olyan s ikeré va-n,
hogy a járókelők •mfítitapsoV&k
az ii*ca emb"ré.ből fcö?!<?£"értést
revfiürré előlépett önkéntes
úiJrányftót.

Másfél órán keresztül iárad-
J-"*rtlannl l»v fülnek kiríni.
Clvan szil*értelemmel Iráv.mt-
M ** fnracl^nt, mi*thn enész
pTrtt'h™. trást sr rsiva.lt volna.
Fél 10 óra tájban rev*Ari

szolgálatot,

Budnyi Jénnt mű

M. S.

— A naqytályal fiatalok a'án-
éka. A Heves megyei Nagvtálya
üzség mtaljal Ingyenes élelrol-
zer-szá"[traánvt hoztak a fővá-
Jsba. ahol a Kere^ztériv Magyar
•árt segltfléeével kiirtották a
öszorulő lakosság között.

lésen (VL. írjúság útja 10. -
alatt) feltétlenül jelenjenek

niiinmmnnmiinimuminíiimnnnnni
— A Kisqazdapárt kereskedel-

rnl csoportja november 6-án dél-
elűtt 10 órakor tájékoztató meg-
besaélésí lart. Kéri a kerületi éB
videlíj szervezeiek Budapesten
tartózkodó megbízottait, hogy a
VI, kerületi pámzorvezet helyl-
sögében megtartandó megbeszé-

J zám
. meg.

— VASÁRNAP EGYHÁZI ZE-
NEJE. Budavári Főtemplom 10;
Liszt: Koronázás] mise, vez.: Bár-
dos Lajos. Belvárosi Ferencé*
templom 9: Uissus Motetta, Bach:
Korái, Kodály- is Liszt-müvek,
vez,; Encsi László. 12: orqonás
mise [Bach- és Liszt-művek),
Gertiély Ferenc. Egyetemi temp-
lom 11; Gregorián mise, vez.: Ta-
kács Nándor. A népénekes mi-
sék rendje »Szent vagy Uram;
222., 299-, 127., 191.*

— A MÜNCHENI PEN CLUB
ÜZENETE. Megírtuk, hogy a Ma-
qyar Pen Club felhívássl forqyar P
dult a

ETE. Megírtuk, ho
Pen Club felhívá

külföldi P

y a
alClub f e l í v

t a külföldi Pcncentrumok
hoz' a világ Eról támogassák az
o-szág függetlenségi harcát. A
müncheni Pen Club rádióüzeneté-
ben tudatta, hogy a magyar í^ók
segélykiáltását továbbítja a világ
összes írójához.

— A Földművelés ügyi Minisz-
térium forradalmi biKottaíff-a a

i i i óminisztériu
hivta össze,
t é i

lmi
gának

, amelyen
atlakozott

forrarinlm
eléseihez.

ül
minisz-

A magyar püspöki kar
a hercegprímásnál

Tegnap délelőtt várbeli prí-
más; palotájában Mindszenty

József bíboros-hercegprímás I, ~ •

Ki mozdíthat el
egy „békepapot"

A rákosszentmihályt római
katolikus adminisztrátort, Rácz
Istvánt a helyi Forradalmi
Nemzeti Bizottság elmozdította
a plébánia éléről Indokolás:
"béhepap" volt.

Nem a mi feladatunk annak
megállapítása, hogy múltbeli
tevékenysége miatt szükséges-e
Rácz Istvánt elmozdítani. A rá-
kosszentmihályi Forradalm i
NemzaÜ Bizottság azonban né-
zetünk szerint túllépte hatás-
körét és nem cselekedett az
igazi demokrácia szellemében.

Egy évtizede küzdünk azért,
hogy az egyház úr lehessen a
maga portálán, egy évtizede
fikció hazánkban az egyházi
autonómia. £4 most. amikor
minden téren kivívtuk a sza~
hódságot, épven a szabadság
biztosítására hivatott forradal-
mi szervünk esik a múlt hi-
bójábi? Bízzuk csak Rácz Ist-
ván ügyét az egyházi hatósá-
gokra, rr.ég akkor is, ha "béke'
pap* volt.

— 33 tonna élelmiszert
tápszert küldtek a kftlföldi •
lesláns egyhazak Magyarom

naivat. Továbbr^Ylí'má-
: érkezését a jövő hétre Je-

gonos termeléssel szemben különkiballgatáson fogadt
jelenleg mindössze legfel Hamvas Endre Grősz Jójelenteg mindössze legfel- Hamvas Endre, Grősz József HÉtr'ü'.t

a szén- és Pétery JózseE római kato- i''
teljesít- . li_kus_ püspököket s megbeszé-

vagon
napi

jebb 1000
bányászat . . . . . . . . , - - - —-„
menye. Amennyiben ez napi : lést folytafolt velük különböző
4—5000 vagonra emelkedik, a ' időszerű, az egyh;'
legfontosabb üzemek, gyárak, lebbről
erőművek líénszükségletét I Délután pociig

köze-
kérdésekről.

: egész kati
biztosítani tudják. Hasonló a ! likus püspöki karra] üJt össze
he'yzet az tüajellátás terén
bár a termelés teljes megindí-
tása mellett is importra szo-

• az egyházfejedelem széűesebb-
körü konferenciára.

került a hajó, 5 ezért Komá-
romban kikötött Itt töltötték
az éjszakát.

Szobon a-»"VámvizsgáIat si-
mán zajlott le, a magyar
pénzügyőrök és határőrök igen .
előzékenyek voltak. Nagy- j bizottmánya aionnal érintinaav ririímmel láfták a? iitn b o l é P e t l a Nemzetktízl ökölnagy örömmel lattan az uta- | S z ö V 8 . S É q q e | t-oqy a m a i b O ur
sok, hogy a határőrség taglal olimpiai játékokon na encjei
— az úgynevezett zöld ÁVÖ- , működni Kovács Károly volt
sok — már nem hordják sap- ! la™.' •<**• . m««i«drt _ter
hajukon a vörös csillagot; he-
lyére nemzetiszinű kokárdát
tűztek fel.

© R T

Visszarendelik Hegyi Gyulát és társait

— A Petőfi Párt ü| veie'íséco
egyhangálae a pori vezetíieégíl eválasztotta Matlcs Lajcsi és Se-
bestyén Lászlőt. Farkas Ferenc
főtitkár mellé főtitlcárhel
iek választótta S. Szabó

_el és Zsfí^nond Gyulát. A vi-
déki szervezés ve^eidsível Szabó
Jánost, a nsgy-bi'i'arestl szerve-

tésével Matfc

Ferenc
elyetíes-

Feren-
A i

Ütjukon Jobbra-balra figyel-
ték a partot, de sehol sem lát-
tak csapatmozdulatokat, csak
helyenként egy-két rohamsisa-
kos katonát. Hosy magyarok
voltak-e, vagy oroszok, ki tud-
ja azt megmondani: hfszen a

is azonos volt.
A MAGYAR KÉZILABDÁZÓK

SZÖVETSÉGE vaiácnap déleifitt
" órakor választja meg Ideltjle-

; forradalmi bizottságát az Ü>
-'osháza épületében (Váci utca

62-64). A l előkészítő bizottság
kéri a szakvezetők *• Intézők
feltétlen megjelenését.

DJABB VILÁGREKORDOK. Az
nerlkai sportolok Los Anqelea-I

varsinyérSI újabb vfiágrakordqjk-
A Magyar Vöröskereszt Ba-, vetkezett események forgata- ról adtak hírt: Connoiy a kala-

utcai székülázában felke- • gában elsőrendű fontosságú- '• P«csvetést»n megdöntötte Krivo-
\Z1. VíiHAv, U-m.j„H'i_lT,nl, f n ^ j . n 1T K -X* lf»^~... • „ • rl°SZO'!f V ' 59 JSKOTO jat. «Z U| VI-

A kiszabadulf politikai foglyok
és hajléktalanná vált családok

kapnak először Vöröskereszt-segélyt

V
virl
Bél

iljúk vissza,
.szarsndalttk
abda-Játókosi,

Bélát, a vívók volt álla
l*t.

Hírek vannak arról Is,
Haqyí Gyula sem marad a
qyar sportkültíöttséq vez
Neki Is vissza kell tírnle arok-

.kiket uqyancsak vlsszaren-

atő «.

del'-ek.
Meq ne

rltit Kuta:
oktatási h
retője a
ktszükött Magva rorszáqv&l és
mei;szökatt Szepesi Cyörqy rédló-
riporter ts.

ti erősített hírek «ze-
István, az OTSB Sport-

Ivatalánal* eqykorl ve-

HÍREK

restük Zsebök Zoltá
díjas röntgenológus profesz-
szort, akit a magyar nemzeti
kormány pénteken nevezett ki

Vöröskereszt kormánybizto-
fsává. Zsebök profes

i l
or neve

nak tartja Vöröskereszt a '•
j yardos vá

ílfágrekordi
nagy mennyiségben beérkező j sííít"AÍTámok* 4X4*0 yardo» vü-
kül- és belföldi adományainak 1"- ' " " ' l* J " *
sürgős eljuttatását a rászoru-
lóknak. De előbb a meglevő
készletek pontos nyilvántar-
tásba vétele folyik.

Aiztalítenlszozdlnk rosszul
toltak. Bécsben pinteken
megkezdődtek a nemzetközi
talltenlsz bajnokság
A magyar asztali tenis
saul rajtoltak. Vegye

nem ismeretlen a magyar szo-
ciálpolitikában. A Iháború utá- A Baross utcai Vöröskereszt
ni első években, mint népjóléti központ elsősorban a korházak ,.„„„,„ „ u « a i i U

államtitkár vett részt a köz- ! és a szociális intézményeik el- Gyetvái, jávorné 3:0,
ügyeli intézésében. I látásáról gondoskodik. De $?ffiMi,ávh ?*£%

Kérdásünkre e^ondta, hogy közvetlen segélvt nyújt a bör- cslán—Andreadls (CÍ
csak 24 órája áll a Vörös- tö'nből most szabadult politikai Mlttelstsdt (NDK) 3:2.
kereszt élén, így nem tud tel- foglyoknak és azoknak az el- b e nAn??y

r.[í r i
v

8 l eve t e |r
jes képet adni még a szervezet múlt tragikus napokban ottfto- g^j '-yöieimet aratoti
muökájacol, A birtelea beko-l nutot vatzttH cxiiádaknaJt, iiMcslön-tMtiűa (el«tt.

teken i
etközi i
k ü d l

íagyar
"• "Int i Prága ettl Nym-

burkban van elszállási
rendazereaen tarthat edzéseket
Hétrűn és kedden két csoportban,
a francia repülőtársaság gépein
utasnak Melboume-be.

Alakulnak a azűv«tiéq«k. Az
MLSZ után sorra alakulnak a
sportsKÜvetséBclí. Megalakult a
Hoki 6s az ökölvívó Szövetség
Az Cazöszövetség vasárnap de.

- • • • Sport-

A KISPEST ÉS AZ MTK külföldi
műsora eqyeldre a kivetkező-
képpen alakul: Kispest: novem-
ber 7: Essen, 10: Antwerpen, 13:
Párizs (Raclnq), 15: Rouen, 22:
Bilbao (a klubcsapatok Eurúpa
Kupa Iáért). — MTK: november
26: Sunderland, 28: Portsmouth,
december 3: Tottenham Hotspur.

NagyarNemze!
FOqcjetlen politikai napilap

:e',-kasztl: a izarkesztfi blzottíiq.

itáty Irá-
ísse] peálg Cl kó-

la i Gyulát bízta meg.
~ A Forradalmi Karhatalmi

Bizottság közli, hogy a nemzet-
őrség főparancsnokává megvá-
lasztotta Király Béla vezérfraa-
syot és helyettesét Kopácsy Sán-
dor rendőrezretlest. A mai nap-
ló' kezdve honvécisígí éa rend-
örse^l sremélyeken klvCil csakis
nemzetőr vi3elhet fegyvert.

— Megalakult a Magvar Pos-
tások OrsaSqos Szabad Szsi<-
szervazeta, A postások e sz^rílk
ideiglenes megszüntetése éa a
munka újből! megkezdése mel-
lett foglaltak állást.

Szövetsége a régi
>an (V., Nagy Sártd

v^ Soproni Sála,

312— 5'7. 311—!ü6) állan-
dó ügyeletet tart. Kérnek mln-
deikft. hoey bármilyen, a cser-
készeiiel kapcsolatos ügyben Ide

Leváltották Mihrilyflt
A Népművelési Minisztérium
kormánynak felierjesztést

küldött, amelyben három mi-
niszterhelyettes: Kende István,
Darabos Iván és Mihályfi Ernő
azonnali leváltását kérte. Ez-
zel egyidöben a forradalmi ta-
nács felterjesztést tett a mi-
nisztérium nevének megvál-
toztatására. A javaslat szerint
a minisztériumot ezentúl Mű-
velődésügyi Minisztériumnak
[evezik. A minisztérium no-
-ember 5-én, hétfőn már meg-
£2cU működését, |

lahlvatalaink
Hamvas

'-ük Tildy
&n államir
ivas Entíre '
koztatra 6t idi niisnökót.

rszág helvze.
lemén vekről.

t é l é
: ertdlgt

i kermá._ „„
legközelebbi feladátal-

Eqészséqüqyt Mlnlizté-
novem'?ei- 5-éü megltez-

dőriík a rejrge) ít\ kilenctől ^él-
őt firíln • •'

hivotall
ké " "

mlra

ég
a

:. ht?gy ...
.ínylen fDp'aliá.'̂  el

munkahelyüket. Azok a doli-ozöK,
ahlk távol laknak éa a közieke-

íhézíéjre miatt haíat^r*í^ístf
bb î fít vesz icé-Lvbi

öt ór.i előtt hazamehetr.„. _
mnkáböl.

Eereízky és Péter
leformálus püspökök

benyúiioftáEi iemordásuliat

Bereczky Albert Duna mel-
léki és Péter János Tisza vi-
déki református püspökük be-
lyújtottáfc lemondásukat.

— A Fiiqejeílen Kisgazdapárt
árotházl szervező bizottsága

inkSfűt. A héttagú
. .„„'etíísíolic - "
•ga Ist „ . . ..

i, dr. Sienítamássv unsz-
.. Varqa Jrtzsefet Pdllnt Zol-

rdnt. Molnár Jóaeefet, Babay Ja.
nöt, dr. Ravasz Árpádot és Tö-
rök Györgyöt. A városháza mín-J-;n osztályán kijelöltdlt a párt

ervezöit.
— tpítö kisiparosok munka-

ögybe.i ma déli 12 órpkrr Jelent'
íe-!EJ< az Ipartestület háza-

— A MAGVAR VENDÉGLÁTÓ
IPAn s;akemberelt fűi; ívja az
Ip3i" Idci^I^rrfis fo-~ra**̂ \'mi taná-
csa, hogy november 5-én 9 óra-
kor Jelenjeitek meg a Kálpátla
Étteremben a leqsurqősebb teen-
dők megvitatására.

;okról készült doku-
net. eriiely iránt világ-
y az érdél; lűfles. A kó-


