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A magyar kormány felmondta
varsói szerződést és kinyilvánította

Magyarország semlegességét
Nagy Imre. a minisztertanács elnöke és

megbízott külügyminiszter november 1-én dél-
előtt magához kérette Audropov urat, a Szov-
jetunió magyarországi rendkívüli és megha-
talmazott nagykövetét. Közölte vele, hogy a
Magyar Népköztársaság kormányához hivata-
los értesüléseik érkeztek újabb szovjet katonai
alakulatoknak Magyarországra való bevonu-
lásáról. Követelte ezeknek a szovjet katonai
alakulatoknak haladéktalan, azonnali kivoná-
sát. Kijelentette a szovjet nagykövetnek, hogy
a magyar kormány a varsói szerződést azonnal
felmondja, egyidejűleg kinyilatkoztatja Ma-
gyarország semlegességét, az Egyesült Nemze-
tek Szervezetéhez fordul és az ország semle-
gességének védelmére a négy nagyhatalom se-
gítségét kéri.

A szovjet nagykövet tudomásul vette a ml-:
nisztertanács elnökének és megbízott külügy-,
miniszterének tiltakozását és közlését és meg-
ígérte, hogy haladéktalan választ kér korma-;
nyától.

A minisztertanács elnöke a budapesti szov-
jet nagykövettel folytatott tárgyalásáról szó-
beli jegyzékben tájékoztatta a Budapesten
akkreditált összes diplomáciai képviselet ve-
zetőjét, ugyanakkor táviratban értesítette az
ENSZ főtitkárát az eseményekről és a magyar
kormány elhatározásáról, s kérte, hogy az
Egyesült Nemzetek Szervezete most megnyíló
közgyűlésének napirendjére a kérdés tárgya-
lását soronkívül tűzze ki.

Naeyimre: Tartsák tiszteletben
népünk megmásíthatatlan elhatározását!

A semlegesség! nyilatkozat Szovjetunióval és a világ va- Felhívással fordulunk szom-
elliangzása után röviddel Nagy iamennyi népével. Nemzeti szédainkhoz, a közeli és távoli
Imire miniszterelnök a követ- forradalma vívmányainak országokhoz, hogy tartsák tisz-
kezö rádió-felhívással fordult megszilárdítását és továbbfej- leletben népünk megmásítha-
az ország népéhez: lcaztését óhajtja anélkül, hogy tatlan elhatározását. Most va-

Magyarország népe! A ma- bármelyik hatalmi csoportosu- lóban igaz az a szó, hogy né-
gyar nemzeti kormány, a ma- láshoz csatlakoznék. A magyar piink olyan egységes ebben az
gyár nép és a történelem előtti nép évszázados álma valósul elhatározásában, mint törlénel-
mély felelősségérzettől áthatva meg ebben. A forradalmi harc, me során talán még soha.
a magyar nép millióinak osz- amelyet a magyar múlt és a
latlan akaratát kifejezve ki- jelen hősei vívtak, vég!eg győ-
nyilvámtja a Magyar Népköz- zelemre vitte a szabadság, a
társaság semlegességét. A ma- függetlenség ügyét. Ez a hősi
gyár nép a függetlenség és küzdelem tette lehetővé, htfgy
egyenjogúság alapján az ENSZ népünk államközi kapcsf^atai-
alapokmánya szellemének ban érvényesítse alapvető
megfelelően igaz barátságban nemzeti érdekét, a semleges-
kíván élni szomszédaival, m aéget.

Maiéter ezredes felhívása a munkásokhoz:

Á sztrájk most már nem az ellenfelet gyengíti,
hanem sajátmasunkat

Maiéter Pál, a honvédelmi tés korszakának kell elkez-
miniszter első helyettese, a dödnie, hogy ezzel biztosítha-
Kilián-:aktanya hős védője az tökf legyenek a forradalom
alábbi felhívással' fordult a vívmányai. A sztrájk célja az
magyar dolgozókhoz: ellenfél gyengítése. Dolgozóink

Honfitársaim! A fegyveres mostani sztrájkja azonban
forradalmi harc során minden nem az ellenfelet gyengíti, ha-
harcos büszkén vette tudomá- nem minket, sajátmagunkat.
sul, hogy dolgozóink sztrájk- Gyermekeinknek tejet, gyá-
kal támogatják harcunkat, rainknak szenet, csa'.ádjukhoz
Minden harc után a t Dinknak rendaze-

res közlekedést kell biztosí-
tani, küónben elveszítjük azt,
amit forradalmár harcosaink
nagy véráldozattal kivívtak.

Magyar dolgozók!
Erősítsétek a szabad, füg-

getlen, semleges Magyarorszá-
got, drága hazánkat!

Vegyétek fel a munkát!
Magyarország dolgozó nül- _

Hói! Véű.iétek és erősítsétek!
forradalmi elszántsággal, on-!
feláldozó munkával, a rend !
megszilárdításával hazánkat, aj
szabad, tügsetlen, demokra-;
tikus és semleges Magyaror-;

a

Nagy fontosságú pekingi kormány nyilatkozat: \

Kína támogatja követeléseinket
és eíítéli a nagyhatalmi sovinizmust

A kínai kormány nagy je- országok kö*zöfct félreértésekre -Tekintettel a szocialista or-'
lentőségű nyilatkozatot tett a és elidegenedésre vezettek és szagok közötti ideológiai egy-
szovjet kormány-nyilatkozattal! emiatt néha feszült helyzet is ségre és harci céljuk közössé-
kapcsolaban. Megállapítja, keletkezett. A kínai nyilatko- gére, gyakran és könnyen meg-
hogy a lengyel és a magyar zat utal az 1948—1949-es jugo- történik, liogy egyesek olykor
nép követelte a demokrácia, a szláviai, majd a lengyelországi figyelmen kívül hagyják az ál-
függetlenség és az egyenlőség eseményekre. Kiemeli, hogy a laraok egyenjogúságának elvét
megszilárdítását, a nép anyagi szovjet nyilatkozat leszögezi: a az államközi viszonyokban —
jólétének fokozódását s ezek a
követelések teljesen helyesek.
A kínai nyilatkozat helyesli a
szovjet nyilatkozatot és azt bözö kérdéseit a többi szocia-
mondja, hogy a szovjet nyilat- lista országgal, a teljes egyen-
kozatnak fontos szerepe van a jogúság-, a területi épség, az

kormány kész baráti hangzik a kínai kormáiny-nyi-
tárgyalások úlján megoldani a latkozatban. — Az ilyen hiba
kölcsönös kapcsolatok külön- lényegében a bursssoá sftvinlz-

mua hibája. Az ilyen hiba, kü-
lönösen a nagyhatalmi soviniz-p j g g pg, f

szocialista országok közötti állami függetlenség és szuve- m u s hibája, szükségképpen k
kapcsoílatokban elkövetett hi- renltás és az egymás belügyel- molyan megkárosítja s szocla-
bák kijavítása szempontjából: be való be nem avatkozás el- lista- országok szolidaritását és
Ezek a hibák egyes szocialista vei alapján. közös ügyét.-

Ne veszélyeztessük a forradalom vívmányait
- indítsuk meg a munkát

Budapesti nagyüzemek forradalmi bizottsági küldötteinek felhívása
Művek, Transzvill, GébBányászok, erőművek dolgo- nék teljes megbénításával j-ár-

zói, ipari, .közlekedési és szel- na és forradalmi vívmányain- tTérendezést̂ váUB
lemi munkások! Icát aláásná. Látták azonban a világítástechnika,

termelés meBudapest n
küldöttei a parlamentben lár-
gyalást folytattak a kabinet
tagjaival a szovjet csapatok
kivonásáról, az ország jelen-
legi helyzetéről és az élet
megindításáról. A követelések
főbb pontjait a kormány telje-
sítette. Felkérte az ENSZ köz-

ameilyet a belevetett egyöntetű
bizalom teljesen indokolttá
tesz. Mára hiányát érezzük
elemi életfeltételeinket bizto-
sító tényezőknek. Veszélyben
van közvilágításunk fenntartá-
sának lehetősége, közellátá-
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forradalmi bizottságának kUidöt-
t l ÍMTI)

XII. kerület Lóránt utca. A felszerelt házi filmvetítőt, És a
irompónak már helyét sem tekercseken megint csak orosz

találni. De az út két oldalán feliratok.
még ott a tábla: Behajtani Szemünk kutatva néz körül.

r> Nemrég még „nagy em- Vajon milyen meglepetéssel ta-
ber" lakott itt. A* 6 vedelnie láikozunk még itt? . Nem keJt
érdekében lezárva tartották az sokáig keresgélni, BŐt talán sok
egész környéket. A fák mögót; is a látnivaló. Közvetlen mel-
rejtett őrfaódék. .A "hegy«t##^'lettünk televíziós toésaülék.- De
ban meghúzódö villák-,- valösá- ez.Myételesen nyugatnémet. A
gos erődítmények. így élt' „a másik sarokban magnetofoncs
magyar nép szeretett vezére, óriás zeneszekrény, amelyet az
fcölcs tanítója, drága atyánk, egyszerű ember csak a. totó fő-
Sztálin legjobb magyar tanít- nyereménnyel együtt álmod-
ványa, Rákosi Mátyás elvtárs", hat. A rádió tetején fénykép-

Az erődítmények között szo albumok, biztosan a ház lakő-
ré ny kis villa Alig tizenkét jának legkedvesebbjeiről —
szobás. A ház előtt íüggőkert. gondoljuk, s valóban — Ráko-
Mellette hatalmas garázs. A sit ábrázolja a lehető legvál-

illa tetején két antenna. Az tozatosabb pózokban.
l í i ó é á k No de menjünk fel az eme-

létre is. A könyvtárszekrények
itt sem hiányoznak, de tartal-

OfOSI, orosz, O r o S Z . . . mukban sem különböznek a

erőltették meg magukat 160
forintot fizetett — 40 ezer fo-
rint havi jövedelem mellett.
(Erről a mammut-fizetésről sa-
ját szemünkkel győződtünk
meg. mert a tökéletes admi-
nisztráció még neki is kiállí-
tott1 fizetési' l ^

j
egyik a televízióé, a másik a
rövidhullámú adó-vevőé.

vonja figyelmünket a gyönyörűc 4 ^ ^
nem hallatszik. Lépteink neszé;

f l é ő b í ó t

Gyilkosok egymás közt
Néhány magyar nyelvű is akad
közöttük, de mikor kezünkbe
vesszük, csalódottan visszarak-
jnk, ezek fa orosz könyvek — Az íróasztalon szana-széjjel
magyar fordításban. A fedőla- hevernek az iratok. Látszik,
pok épek, az oldalakon egy gyorsan távoztak, még annyi
gyűrődés sem látszik, Nem so- idejük sem volt, hogy az
kat forgatták őket. És mégis, egyébként a ház lakójától
hányszor hallottuk Rákosi rendkívül nagyrabecsült Prav-
szentenciáit az irodalomröl, da utolsó nap érkezett példá-
Űgylatszik, ezt olvasás nélkül nyát felbontsák. Nézzük csak,
is lehetett. niit találunk a papümk fcdzfitt.

1 Nézzük a képeket. Orosz re- Egy levélboríték nem sokat
produkciók. (Hát még festőben m o n d i d e ebben az esetben

m akadt magyar?) Kiderül, l gen, íme a szövege;
k é k l ő b l k r a van

Holland szivar, spanyol
likőr, francia pezsgő...

És ki tudja még meddig so-
rolhatnánk a látottakat. A ra-
gyogó két fürdőszobát, mérle-
gekkel, bordásfalakkal felsze-
relve. (És ha véletlenül túl so-
kat adott le a tornamutatvá-
nyok közben, máris rendelke-
zésre álltak a legkitűnőbb vi-
tamin tabletták, amelyekkel
tele voltak a szekrények.) Egy
újabb zenegép, még egy zon-
gora. (Nyilván. négykezest
akart játszani, de két zongo-
rán.) És külön kell beszélni a
ragyogó fehér telefonokról,
amelyeket a kényelem ked-
véért minden szobában felsze-
reltek. Csupán egy gombnyo-
más és jelentkezik a dolgozó-
szoba, a társalgó, vagy a fo-
gadó, a készültség (!), a szer
mélyzet vagy a konyha.

De nemcsak a berendezés-
ben álmélkodhattunk. Meg-
csodáltuk a »fíoensoTU-féle
vastag holland szivarokat, az
előttünk eddig még soha nem
látott és ízlelt francia, spanyol
és ki tudja még hány más or-
szágból származó likőröket,
borokat, pezsgőket, konyakó-
kat és más :

hegy a kének tolőablakra van-
nak szerelve. S mögötte — a
legnagyobb fővárosi mozi is
megirigyelhetné a tökéletesen

tet, g
a varsói szerződést, kinyilvá-
nította Magyairország "semle-
gességét és kérte, hogy azt a
négy nagyhatalom — a Szov-

ámélyeksről nem tudunk és
nem akarunk lemondani.

Mély felelősséggel nemze-
„ _ ___ tünk és forradalm.uoit iránt.

Ijetunió, az Egyesült Államok, elhatároztuk, hogy a munkát
Anglia, Franciaország — biz- az élet minden területén azon-
tosítsa. Bejelentette, hogy ha- nal. megindítjuk, s kérjülc az
ladéktalanul megteszi az elö- ország összes dolgozóit arra,
készületeiket szabad és titkos hogy felhívásunkhoz a munka
választások megtartására. megindításával csattokozaa-

Az ország gazdasági helyze-
te a küldötteik előtt nyilván- Csepeu v»#- é» Fémművek,
valAvá tett* a7t hnev a tíwáh MAVAO, Ganz Villany, Oam Va-
yaiova tette azt, nogy a tovaD- gwu Eiettromosmüvek, Ling oép-W (Ctrájk az ország helyzete- gyár, Teletcmgydr, Magyar opti-

ragyognak a pesti utcán — ott, ahol két napja a forrada-
lom tüzel lángoltak és géppuska kattogott. Gyertyafények
ragyognak az ablakokban: halhatatlan emlékezetére a
magyar fiataloknak, akik festek a szabadságért. Teme-
tők fölött is ragyog ma a fény bizonyára — s kinek ne
jutna eszébe a régi temetők minden halottja, aki a sza-
badságért halt? 48-as honvédek, a németellenes szabad-
ságharc tábornokai, íme, utódokat kaptatok az édes hazai
főidben. És nem tudjuk, hányat kaptok még. Az elnyomó
hatalom páncélosai megint Itt dübörögnek a Duna—Tisza
táján. De nincs olyan páncélos hadsereg és olyan nagy-
hatalom, amely erősebb lehetne az Igazságnál, a népnél.
Nincs és nem is lesz soha. Ragyogjatok, budapesti fények
— mutassatok utat a szabadságáért harcoló népnek!

Rákosi elvtárs, est a két
levelet reggel 8 óráig uta-
sításokkal szeretném vísz-
szakapni.

948. VIII. 31.
Péter Gábor

Vajon niiir&l szólt a két le-
vél, amelyeket az egyik gyil-
kos a másiknak küldött? Va-
jon kit" kellett sürgősen haza-
árulással vagy összeesküvéssel
megvádolni?

>'Aki a tagsági könyvét el-
hagyja, vagy elveszti, azt let
ícell zárni a pórtbői* — szólta
Rákosi-fogalmazta szigorú ha-
tározat. És megrökönyödé-
sünkre most az az MDP-tag-
könyv kerül a kezünkbe,
amelynek aláírója azonos a tu-
lajdonosával: Rákosi Mátyás
tagkönyve, Es mellette a fele-
ségéé. Ennyire volt fontos neki
a párt? No, de meg kell hagy-
rü, a tagdíjfizetésben nem

Megtelünk. Nem bírjuk to-
vább nézni. Kifelé indulunk.
Velünk szemben Sztálin ha-
talmas arcképe vigyorog ráníi;
De mellettünk fiatal nemzet-
őrök magyarázzák lelkesen,
hogy ez a ház most a -nzeti
Kormány tulajdona. És . igyáz-
nak minden darab papírjára,
mert ezek mind szükségesek 'a
népgyilkos Rákos
nek teljes feltárásához.

Baranyai György
Nógrádi Gábor

Nagy Imre miniszterelnök
véne át

a külügyminiszteri tárcát
A Minisztertanács szűkebb

kabinetjének csütörtök dél-
előtti ülésén úgy döntöttek,
hogy a Külügyminisztérium
vezetését — miniszterelnöki
megbízatásának megtartása'
vaJ — Nagr Imre veszi á t



Nemzeti demokratikus forradalmunk meghozta
a magyar szakszervezeti mozgalom megújhodását is
Fétreállltott, régi munkás- dalml bizottság végUl felhívja semleges állam legyen Svájc megindítja a több mint ötven

mozgalmi vt'ZBtök kapcsolód- az üzemek, vállalatok, lntfe- és Ausztria mintájára. Léptes- éves múlttal rer.delkezS éa a
i « ! i * sza;">*rvezeteU irá- menyek munkástanácsalt is sék Ismét életbe az 1847-ben Rákosi-önkény altul megszün-

nyltásába. Valamennyi szak- üzemi bizottságait, hogy a íe- érvényben volt nyomdaipari -• -
iierveiet forradalmi bízottal- hetőaéghej merten mielObb kollektív reerzfldést a szám-
gának hatirrastal, felhívásai kezdjék meg - minél szele- szerű bértéte'ek torízerMtó
egyöntetűen jelentik ki: busz- 5 e b b társadalmi segítséggel - s é v e . Követelik a Nyomda- i vi:
kék azokra az Ipari munka- a harcokban megsérült lakó- pVnMDsr: l o « « t S . á « L n f f te-
an>KD A. mfiu ^ u n , . ^ ^ „i.i„ .->. ..*-.!..<__.- íT-i j i . h j . ^ rapinpari igazgatóság azon- l c-

y á e g ü n
tetett Élelmezési munkás ci-
inÜ szaklapot. Követelik, hogy

inden Iparágban állítsák
issza azokat a hagyományos

természetbeni k

„Senkivel szembon sincs
gyűlölet szívemben"

A hercegprímás nyilatkozata a sajtó és rádió
munkatársainak

Mindszenty József bíborcs imádság al áldoiatokértt Hon*
hercegprímás csütörtök dél- védségüak. munkáságunk,

paotaJSban lo- földművé! népünk példát mu-
gp

előtt búdat
gadta a magyar ós a külíöldl látott a höa hazaszeretetben.
sajtó, rádió fa televízió mun- — Az ország helyzete rend-
katársait é5 rövid nyiiatkoza- kívül súlyos, napote óta hiány*
toí tett előttük. A hei-ceg- 2ífc az élei folytatásának min*

trimús a következőket mon- den Jcőíö's feltétéig, A IsasUr*

tővé teezl, hegy az újjászülető
szabad szakszervezetek moai.
már valóban a munkások és al-
kalmazottak érdekképviseleti
Mérvévé válianak. A forradal-
mi bizottságok egyöntetűen kö- A Budapesti Nyomda- fia
vételik a szovjet csapalolt azon- papíripari munkásaás küldöt-
nali kivonésöl a _ fővárosból, l e i határozatban követelik,

omdának!
Magyaromig

lagyin ••mlogst 4ll»m Mlndan lpirágb*n
állítsák vltua M hagyomány

tirtninatbonl juttatásokat

46-os évekhez hasonló, a mun-jazembsn
ik életszfnvonalára rendkí-Juemben.

nincs gyűlölet szi- 3 á r ó 1 személyes szózatot inté-
~ik a nemzethez.

^Sk^^ín^yr^^-SSS^'mos^S: «I *»•• • «** «M«
i után a sütőiparban

nal meg kell szüntetni az éjjsli

j
:ót. A világt
á l

, , dog
igénylik megtartását. Az élet-
színvonal minimális biztosítá-
sának figyelembevételével ál-
talános béreme'ést, a gyer-
mektelenségi adó eltörlését, a
családi pótlék emelését e«y
gyermek esetén is, a nyugdíj-
rendezést, a korha^r Öt évvel
való leszállítását, az e-Anzséí-
re ártalmas Munkakör'ükben a
munkaidő csökkenteset, e^sz-
légügyi pótlékot, ü*emi bal-
eset esetén százszázalék

g
lékos táppénz folyósítását,

, Üállan
. - , Az Élelmezés Ipari Dolgozók munkát és érvényt kell szerez-g minden

majd az ország egész területé- hogy Magyarország teljeaen Szabad Srakszervezete újra ni az LB23. XV.-ös törvénynek. X melnek
rfil, az önkény képviselőinek .
lelelŐsségrevonását, parlamen-*
ti képviseleti Jo^ot a szakszer-1

vezetéknek, a sztrájk- és mun-: •

í,^^intU?,k'blwo.Si!a Magyar Szocialista Munkáspárt a
Sát, a normák teljes megszün-;
tetéaét, kivéve, ahol a dolgozók

mben pél-
zabadságharc;

dicsőséget megérde-
fiataljaink. Hála és

Megalakult
a Magyar Szocialista Munkáspárt

Káder János csütörtökön ea- gyökeresen szakít a múlt bű-
te a rádióban beszédet mon- neiveL A párt szervezésének
dott, amelyben hangoztatta: megindulására, Üpyeinek inté
Rálzosi és klikkje vak és bűnös zésére, a pártalakftő konsresz-
politikával a zsarnokság és a BZUS összehíváséra elökészítöbi-
nemzeti rabság eszközévé aüly- zottság létesült.
lyesztette a pártot, elíékozoha a • "• •
régi harcosok eszmei éa erköl- »-_#. 1 i , 1 B B „ n „ ' l ü a i ,

CSi örökségét, A nép diceösé- Katonai kinevezések
ges felkelése lerázta a nén A m i n i s ztertanács Márton
nyakáról u Rákosi-uralmat, ki- Andrást ezredest a Zrínyi Mik-
vívta a függetlenséget. _ A to- l ó g katonai akadémia parancs-
vább'akban felhívta ap3rt volr „ o ^ tiszte alól felmentette é'

" • ^. rl°i! a.n„lk • „ S ? i f c Budapest' külsőtagiait, harcoj
ratikus vívmánvolt megszilá

lt h Ráltalában e^ysé^esen 85 száza-1 dításáért. Közölte, hoiy a Rá-
kosi önkényuralommal szembs-

parancsnokává nevezte ki. F
í a minisztertanács Szi-

B2anatóriumi beutalások ingre-:: fordult kommunák ül par- * • ' « ? ™^™TC<J * t
• V l ) l ^ikittnaV. a JVfopyar Szo- nyi Miklós katonai
:: cialtsta Mankáwártot, amely parancsnokává kinevi

y
akadé
zte.(MTI)

Válasz
a munkástanácsok kérdéseire

Az elmúlt napokban egyre hogy minden Hven esetben

nes igénybevételét.

Az cgósi építőiparban
veiejsék be a heti titnapos, :

48 órás munkahetet

A Magyar Fpftő, Fa- és Épí-
tőanyagipari Dolgozók Szabad
Szakszervezete felhívásának
néhSny részlete: Munkanélküli
segély folyósítsa azoknak a
dolgozóknak, akiknek bármi-
lyen okból nem tudnak munka-
alkalmat biztosítani s teljes át-
lagbér azoknak, akik a;
ráa viszontH£s5?ai. mia
dolgozhatnak. A hpti euiapos.í
48 órás munkahét bevezetései
az egész épilüiparban, a mun-*
karuha ellálís rendezése s azl
építőiparban dolgozó vas- ésí
szerelőipari munkások azonos
elbírálása a KCM vállalat d o l - | á n í t a n i ö o ] g 0 2 ókat . MegsiÜn-
goaóivaL KÜ15nélési pötlék é s S t e l h e t munkaköröket, ugyan-
küLonélé5i díj a családjuklói? akkor szükség esetén újakat . . , ,. - " A „ w f : _ ,
távolélő dolgozóknak. A forru-f hozhat ]««. fagyon ^ntos, S ^ ^ ^ ^ V g ^

több üzemrmunkástanács tag- alaposan mérlegeljék, hogy
'• ja kereste fel a vasas-szakszer- helyzet mit követel, hogyan
vezet központját. Kérték, hogy gazdaságosabb. Az ügyvitel
munkájukhoz a szakszervezet e-rysz-srűsitísében is te'.Jes jog-

: ad ion falvi-égosítSst.
Leí^öbben az irómt érdek-

idö]á-| ICdtek:
milyen jogu von a mun-
kástanácanaJt a dolgozók
felvételében éa elbocsátá-
siban, valamint a kttlim-
tjjíiő raunkalíüröt raegUa-

lái-ozásában?
A munkástanácsnak joga

körrel működhetnek a taná-
csok.

Fe'jmerült az a kéi-dés ifi,
hogy

megszthitettl[-« t«M«sen a
darabbérczéat.

Ehhez igen alapos megfonto-
lás szükséges. Legfontosabb,
hogy az üzem dolgozóival ezt

MegleAie-t, hogy üzemen belül
azonos munkát végző szaJt-

Szocíáltiemokrate Párt

CsülŐrtökÖn Kelemen Gyu- pe, hogy a jobb- vagy bal-
lá, a Szociáldemokrata Párt nldali szélsőség csak puiztvlűst
főtitkára rádiönyilatk&?atot és zsarnokságot hozhat. Véd-
adott, amelyben haiigo2tatta: }ük mag árágán szerzett sza-
1949-ben az erfiszaic ultemelte badságunkat, építsük
a Szociáldemokrata Pártot, ve- aemlzges, dcmokratíki
zetölnek százalt zárta b-'irton- gyarorszigoU — fejeződött be
be és bélyegezte áiiilónak. Az a nyilatkozat. Ezután a rádió
utolsó nyolc esztendőben a!ú- munkatársának kerdéstre va-
való módon kizsákiní.nyoJt laszoLva Kelemen Gyula el-
dolgozó milliók most slszánt mondotta, hogy az országban
teIfcasecítísseí épilííc naggyá a nagy lelkesedéssel folyik a íel-
munkásszolidaritás fellegvárát, támadt párt szervező mun-
Hanssúlyozza a nyilatkozat: a kaja.
szociáldemokraták lániogassák
laakadetlan munkával a nem-
zeti bizottságokat, teremtsék
meg újra az Ifjúsági szerveze-
teket, váljanak a dolgozók vé-
dőpajzsává. Vegyék ki vészü-
ket az erőfeszítésből a paraszt,
értelmiségi, kisipares és kis-
kereslíedő tagtársak is. J>A sza-
badság útja megnyílt előt-
tünk. Keserves szenvedések

A SZIM újjáalakulása
A Magyar Szociáldemokrata

Párt if j úsági mozgalma, a
SZIM ma délben megalakult.
A SZ'.M ideiglenes intéző bi-
zottsága felhívja a szociálde-
mokrata ifjúságot: alakítsa
meg a kerületi és vidéki nárt-

ezetek mellett működő if-
árán megtanulta az ország né- júsági csoportokat.

a Szabad Szakszervezetek Országos Szövetsége
Ideiglenes Forradalmi Intézőbizottságának
1954. augusztus 3-án, röviddel azután, hogy nyolcvan

hónapi börtöneiét után a legfelsőbb bíróság felmentett, a
szakszervezetek akkori elnökségének megbízása alapján átvet-
tem a Népszava szerkesztői! Izotts ágának vei ;t és ét. MegbíeS-
Bont tartalma az volt, hoay a szakszervezetek lapján keresztül
Hy5jtsanak s^gílséget ahhoz, hogy a meecaonlsított, eltorzííott
reaksz«rvezeti mozgalombői ismét szabad munkásmozgalom
lejlődjün, A Népszava, a szervezett munkásaág lapjának szer-
kesztését fontos harci pazíciúnak tartottam, amelyből a mun-
kásságra támaszkodva, eredményesen lehet harcolni Gerö és
latsainak gálád, ors2%rontó politikája ellen. Az elmúlt há-
rom hónay Blatt igyekeztem ennek a feSadainak — melyet
megtisztelőnek és demokratikus fejlődésünk szempontjából
életfontosságúiiak ítél'.em — tűbm t:lliet3eu megfelelni. Talán
nem szer6ny:«lens;éB megállapítani, hogj' a lap munkatársai-
nak bátor, áldozaíkess segítségével sikerült bizonyos mérték-
ben hozzájárulni a szakszervezetek tekintélyének növeléséhez
és szabadon kifejezésre juttatni a szervezett munkássá;, a
dolgozók igazi véleményét.

Mást, ho^y a szakszervezetek vezetösése kiszélesítésével
u iffüz^áaíalmiul eltávolított, hosszú éveken át bebfirtönzfltt
munkásmozgalmi harcosok bevonásával megvalósul a dolgo-
lók, a tzaksiervezeti munkásság akarata, úgy vélem, teljesí-
tettem feladatomat, misszióm véget ért.

Miután a szerencsésen, győzelmesen megvívott forradalom
ntátt nem kívánok egyetlen pártnak sem tagja lenni, azt hl-
Mfcm, halyes, ha a szakszervezetek központi lapjának szerkesz-
téséről lemondok. Ez a lemondás távolról se tűnhessék tel
Bbban a színben, mintha nem értenék egyet azzal, ami történt
— ellenkezőleg: büszke vagyok rá, hogy szerény képességeim-
mel hozzá tudtam járulni az események Irányításához.-De nem

. tartozván egyik párthoz ssm, nsm is lőhetek képes a most jelent-
fcezS feladatok kielégítő teljesítésére — és vé?01 ktssé táradt
la vagyok. A nyolcvan hónapi AVH-bflrtÖtt után némi nyuga-
lomra van sríilíséjem.

Ha az elvtársak liésffbbi időpontban úgy vélik, hogy bar-
miban segítségükre lelieípk, va?y szolgálatot tehetek a ma-
gyar tnunkŰEosztály ügyének, kérem, mindenkor rendelkee-
lenck velem.

Végül köszönetet mondok mindazoknak, akik megérté-
lOkkei, munkájukkal nem ia mindig veszélytelenül, kockáza-
tokat vállalva, mellettem álltak és ezxel megkönnyítették
munkámat.

A munkásmozgalom, a szakszervezeti mozgalom szociál-
demokrata és más pártok munkásainak őszintén sok sikert
kívánok az oly nagyon mogpróbáltutott munk&sosEtály érde-
k l k é d l é b

y gy
kelnek védelmében.

Hnrvith Zoltin

-ása meílett, a másik csoport
.pe-dig ellene lesz. Ilyenkor a
munkás t arács kollekt íváj áiiaic
kéLl eldöntenie, hogy az tizem-
ben e^vségesen milyen bére-
zési forma a legmegfelelőbb, :

A kÖvetkezökbeTi arra
tak kíváncsiak az érdekaődők,:
hogy

milyen felsfibb
Irányítása a'á. tartoznak a \

munkasfanácsok.

Megalakult
a Keresztény F r o n t

Megalakult a Keresztény
Front az összes keresztény po-
li Likai csaportosuLrt sokat és
párrokat egységesítő szaldók-
kal. A Keresztény rron: ideig-
lenes veretőaége tízévi illegá-
lis munkája után pénte-ken
délután tartja eliö ülését, A
bortönből szabadult vezetőség
felszólítja a vidéki szerves<stt
tagokat, hogy ve^vék fel a
kapcsolatot a b'irt^ne.sli kez-
pontt-al. (V. Petőfi Sándor utca
5.)

Petőfi Párt
Az újjáalakult és megtfc

iult volt N'rm7ctl Paraszlpárí,
PüTöri PAltT néven a rí'
rasbati éa országszerte erői

i hercegpiimásnál
Csütörtök délelőtt Mind-

szenty hercegprímást palotá-
jában felkereste Tiídü Zoltán

;állammlnlszter éa MaUter Pál
: ezredes, a honvédelmi mLnlaz-
: tei- eLs5 helyettese. Az áUam-
. férfiak rövid megbeszélést
: folytattak a hercegprímással

: Xlf. Plus pápa távliata
[ Mlndsienly
: bíboros hercegprímásnak
: Vatikén államból ma távirat
: érkezett Budapestre, amelyben
i XII. Piua. pápa köszönti Mind-
i szenty bfbaixja esztergomi ór-
Iseket ktssabadulása allcakná-
bol.

"•Erős vigaszunkra van az az
értesülés, hogy szabadságodat
visszanyerted. Legyen ez elő-
jele annak, hogy a Te és a többi
fcegi;aa jőpásztor apostolt buz-
gCsága jolytán ~ amelyre fií-
vtitek kés2ssges 'élekkel felel-
nek —• az igen kedves magyar
nemzetben oly súlyos tévedé-
sek és véront&s után virágoz-
zék és mindig tündököljék az
a hűség, amelyet az egyház é$
az apostoli szentszék iránya'
ban őS3Íktől örököltek. Mind-
azo\nah, a-kik a *iap esemé-
nyei következtében életüket
vesztették, az örök nyugalmat
esdjük« — mondja a többi kö-
zött a pápa távirata.

Dokumentum-film készül
a győzelmes forradalmi

hanoiitól
A Magyar Híradó és Doku-
entum Filmgyár operatőrjei.
' l l l ' éítettekJes sEcrvcakeöcsbe ícgoít, s j ''•

niílyneh loS;»l: Pcja Geia, | l u a z n a ] ( ^gy megiirök(uélt
Illyés Gyula, líoresztury Dezső,* a^t a rokonszenv megnyilvánu-
Ko3o!inyl János, Némclhí 14at amellyel a különböző or-

Sinha István, Szabó Ldrinc,* ̂ et, gyógvszer és egyéb külde-
Tamásl Árcn. í menyeiket.

•••••••»*•••••••*•••*••**•••••••••• *••••••<

„Életemet temm rá, ho3y ebben az országban
semmifé!e pártdiktatűra nem lesz!11

A forradalmi tanácsok küldöttel TUdynél
Tlldy Zoltánnál munkások, Elmondtam, milye-n bűnös, po- be egy munkás, s az élnöfe

katonák, az egyetemi fiatalság litika juttatta
és az értelmiség küldöttei jár-

Ez még nem ttsztázott. J e - Í 1

leniig a munkáBtamácsok a^*n^ien a forradalmi bizottságok
ifÉnyitist a minisztériuTntól é s | tagjai. Po-litüiáról, forradal-
az iparigazgatóaágolctól kap-jmunk vívmányairól besaelget-
ják, ugyanúgy, mint ahogyan* tek. •
eddig történt. Természetesen • — Jó volna már dolgozni —
várható, hogy e kérdésben váí-; mondta az egyik nagy gyár

igyar- hozzá fordult hogy
it. Azt mondták: egyeién-e- szönje a bizalmat, az

az ő kormányuk tói kell a bele-
egyezés.

A magyar névnek
becsülete van a vMg előtt
Amint hallották, a kor-

Mini8*ierek,
akik nem kellenek

A vita ezután igen szenví*
délyessé vált. Tulaj dóéképpen

.kart mindenki, a mun-
tezások történnek.

Felvilágosítást kértek még,:
hogy

% mimfeástanáesoli mellett
szükség van-e az Üzemi bi-

zottságokra.
Igen, sziMüség van. A mun-:kástanácsoik mint gazdasági;

irányító szervek működnek. A>
békés tennelömiunka megindu-
lásával a munkástanácsok ffí
feladata az üzemirányftáa, a;
szakszei-vezetek üzemi bízott-;
aágal pedig a dolgozók érdek-;
védelmi szerepét töltik be, ;

Szóba jött az Is, hogy •

az eddig megválasztott :
üzemi bizottságok helyű- '.
kítai maradnak-e vagy :

Ez teljes egészében a mun-:

kasoktól tügg. Ha az üzem
munkásainak többsége úgy
tótja, hogy az üzemi bizottság;
jól végezte munkáját, és meg-;
bízik benne, akkor természe-
tesen továbbra ia ők képvise-
lik a dolgozók érdekeit. Ha
azonban úgy látják, hogy az
elmúlt időszak alatt a megvá-
lasztott Üzemi bizottság nem
töltötte be érdekvédelmi fel-

munkástanácsán alt elnöke. De rnány követeli a szovjet csa- líáitanác&ok e'nökei, a fórra-
vrnég mindig Itt vannak az patoir teljes kivonását, a mun- ^almi értelmiség megbízottá:
'? orosz c&apatok Budapest alatt, kásság azonban nagy segítse- ^ s a z egyetemi forradalmi

Tlldv Felmoiidiult 0 e í aditatna nekünk, ha egye- diákság képviselői Is. Pozsár
J' J temesen kérné a szov}et kor- Istvánt az egyetemi forradai-

a varsái sxerzöüést -mánytól katonáinak hazahívd- m I diákbizottság képviselőjét
Szavai után Tlldy Zoltán sát. Én csak azt kérem a ugyancsak megtapsolták.

szólt a jelenlevőkhöz. A mun- munkásoktól: érezzék át fele- __ MÍ táTitogatjuk Nagy lm*
kasok kérték, maradjon ülve, lösségüket az ország sorsáért, rét, hallafJanul bízunk benne
ne fáraesza ezzel is magát, ni- A magyar -névnek viegint be- _ m Ondta Pozsár. — De van
azen tudják, hogy 6 sem a'udt csülete van az egész világ egy SOf miniszter, aki nem
az elmúlt tíz nap alatt, s ez előít. Mindenütt bennünket fi- kell nekünk, sztálinistának
bizony ártott egészségének. gyeinek. De most már munka- tartjuk például Apró Antalt

— Kedves barátaim! — hoz kell látni, mert szegények és Molnár Erikéi. Azt Bzeret-
kezdte az államminiszter. — vagyunk, de koldussá válha- fténk, ha a kormány látná,
Most, a nemzeti forradalom tünk. hogy ránk, egyetemi fiatalok-
idején, a sorsdöntő napokban Alig ült le Tildy Zoltán, r a és a fegyveres erőkre mln-
nem lehet a nép előtt elhall- marii a kérdések zápora zú- dig számíthat. Ha a munkás'
gatni semmit. Ezért mondom dúlt felé. Egy fia+a"ember, a &ág dolgozni kezd, mi fegyver-
él elöljáróban, hogy éa a ki- magyar nemzeti bizottmány rel is védjük őket. Persze eh-
nevezésemről csak a rádióból képviselője ezt kérdezte; hez az kell, hogy a szovjet
értesültem. Ez a kormány, — Bi2íosíüja-e ön, pártjával csapatok valóban induljanak
amely most irányítja az orszá- egyetemben, hogy nem lesz el tírmaszpontjuk felé és no-
got, csak vasárnap alakult semmijeié párt diktatúra, nem vember 30-lg egy szálig hagy-
meg. Ami addig történt, azért lesz etjyesíUés? ják el az országot,
nem vállalhatunk felelősséget. — Életemet tsszem rá —. Sokan mondták a jelenlevők

adatát, rosszul dolgozott, ak-
kor új üzemi bizottságot kéül!
választani

Ez a kormány azonban már hangzott Tlldy Zo.tán válasza, közül, hogy hozzá kell fogni i
most deklarálta az egész világ — Van-e szuverén hatás- munkához. így hát, hogy Időt
előtt, hogy nem kívánatosak köre a minisztertanácsnak? ne veszítsünk, de életet nyer-
az országban a szovjet csapa- — A minisztertanács tulaí- jünk, még este 8 órára össze-
tok és semleges államként donképpen nem funkcionál, Jii
akarunk élni. Ezért a varsói h;
szerződést is felmondtvik,

— Tlezta, Jgaz ezóval meg-

jogát átadta egy hét-
tagú bizottságnak, az úgyneve-

;tt kabinetnek. Azt azonbai

•fáik Budapest munkástanA-
•imák és forradalmi bizott-
nynÍHűUc képviselőit, hogy
á l l d j k a továfobiaJc-

mondhatom, tegnap tárgyal- rtem tűrjük, hogy egy vart is ban milyen fegyverekkel védik
tant illetékes személyekikel az beleszóljon a. kormányzásba.

£orosz csapatok kivonásáról. = Jól beszél — kiabál köz-
•g forradalmunk vívmányait.



Eisenhower elnök:

flz egész világ csodálata
a Eiáter magyar népé

Amerika minden feltétől nélküli gazdasági lagíttéget
ajánl — Az USA új nagykövete ma vagy holnap Buda-
psstre érkezik — Amerikai óriásrepülőgép hoc rend-

kívüli éíelmiszorsególyt
Eisenhower elnök televíziós

#S rádlóbesiódébcn kijelentet-
te, hogy Kelet -Európában úi
nap virrad. Ax esész viliig
BsoadTattal figyelte a bátor ma-
fvar népet, amelynek fial éle-
t i V t Áldozták, liogy killfüklt
araiktól fügsetl&n&kké válja-
nak. Lengyelországban a ncp
megmozdult, hegy bekén átme-
netet biztosítson és iigy látszik,
hogy az ÚJ kormány ff3zinlén
törekszik a lengyel nép scol-
gá'atára.

— Ha a Szovjetunió telje-
síti tgéretét és tényleg vissza-
vonja csapatait Magyarország-
ról, Romáméból és Lengyelor-
szágból, hatalmas lépés törté-
nik afelé, hogy még e nem-
zedék éleiében ms-valósuljon
a nemzetközi igazságosság, bi-

zalom és megértés — mondot-
ta az elnök.

Az Egyesült Allamok poli-
tikája az, hogy minden fel-
tétel nélkül gazdasági se-
gítséget nyújtson ezeknek
az államoknak. Lengyel-
ország új kormányával
mar fel is vettélt az érint-
kezést ebben az irányban.

Az elnök ugyanakkor bizto-
sflotta a Szovjetuniót, hogy az
Egyesült Államok az új kor-
mányokat nem tekinti fegyve-
res katonai szövetségeseknek.
Semmi hátsó gondolatunk
Trlrrs — mondotta. — A kelet-
európai népek barátai va-
gyunk és csak azt akarjuk,

hogy szabadok legyenek éa öfc
Is a mi barátaink legyenek.

n budapesti
amerikai ktivetség

információja
Azzal a hírrel kapcsolstban,

hogy Edward Wallss, az Egye-
sült Allamok üj budapesti kö-
vete szerdán repülőgépen
Bécsbe érkezett, felvilágosítást
kártünk a követségtől: mikor-
ra várható Mr. Watlea Buda-
pestre érkezése?

Kérdésünkre azt a választ
kaptuk, hogy a követség egy
munkatársa Becabe utazott,
ahol megbeszéli az üj amerikai
követ Magyarországra utazá-

B*n»k mödowrttít, g,]
hogy a fcflt-et már pénteken,
reggel meaérktaik. Minden-!
esetrg legkésőbb a hét végén]
átveszi a kOvttiég vezetését. ;

Egyébként az amerikai légi-;
BI-Ö közölte, hogy szerdán este:
egy C—124 Otobemmter Upu-I
JÚ ónás-Bz&imógép repül t :

Bécsbe, rendkívüli sesélyaeál-;
lítmánnyal a fedélzetén. Ame-:
rlkal forrásból közölték, hogy:
a Magyarom ágnak és az'
Ausztriába érkezett magyar;
menekülteknek felajánlott két-!
ezer tonnás élalmisze-ado-'
mány egyebek között teJpor-;

ból, sajtból és olajból áll. Ezt;
az Egyesült Államok bécsi!
nagykövetsége szétosztás vé-'
gett máris a Vöröskereszt Tér-;
Banánok I Úrijának rendelkező-;
eére bocsátotta. . !

H a W i r i Ottó j
a korona haraküld's'l'

kírl Elsenhowarttl i
Habsburg Ottó a DPA Jelen-'

tése szerint szerdán táviratot
Intézett Eisenhower elnökhöz
aszal a kéréssel, hogy „a ma-
gyar nemaet szabadon megvá-
tantav.dó Jtépviiem kavf&k
rfásza I«{jf6bb nemzsii szimbó-
lumukat. Szent István Mrdty
koroná'át". A Veronát jelenleg;
Amerikában Őrzik. ;

a
Folytatódnak a hadműveletek — Ellentmondó jelentések

Ugyanakkor, amikor hazánk, az Immár semleges Magyar-
ország súlyos órákat él át a szovjet Intervenció következté-
ben, rendkívül vesz^ycs hrlyzct alakult ki a füldgtilyő egy
távolabbi pontján, Egyiptomban is, az angol—francia kato-
nai beavatkozás miatt. A közeikeleti helyzet legfontosabb
vonását:

t. A HADMÜVELETEK: Az egy-Ip- A Smezt csatornához mindkét ol-
tomi főparancsnokság B. ssiimú dalról anpol és francia hadihajók
Jelentése szerint szerdán este ki- közelednek.
lene órakor angol Iflkhajlásos re- 2. EGYIPTOMI LfiPSSEK: A
pUiasépek nagyobb gyújtó- és re- kairól Kormány csütörtökön min-
pesibombikat dobiak Kairóra, den kapcsolatot m egzakt t ott Ang-

szirénák. Sifrla! csapatok szer
éjjel behatol.ak Izraeli kézben levő
terttleire, majd rövid tűzharc t
— szlrial ss'ivlvö szerint sajfit
veszteség nélkül — vlssiaté
támaszpontjukra. A azlrinl kor-
mány visszahívta londoni és
rizsi nagykövetét. Irakban la el
deltáit a teljes moigósltást és
hirdették a statáriumot. Jordánia
csUtörltiltön megszakítotte diplo-
máciai kapcsolatait Franclaorsz'
j?al éa kösölte Angliával, nem .
gedt me»» Jordániái re-ptilfltei
vagy terület íel Használás át Egyip-

niilcscg
indi-ÍS1 lilát.

SiíiKiot ás Szuext, ..
kötevárosBlt la. A lés'támadáson
során egylpt'Jinl jel;ntis szerint
hat anaol repülőgépet lelöuetc.

Egyiptomi ríaznjl azzal vádolják
B írancla légierőt, hogy a Slnal-
Eélsiigeten izraeli csapatok ellen
harcol* egyiptomi erűket támnei-
tak mee. Az egyiptomiak SEerlnt
légierejílk az elsS k í t napon az
Uraeli légierő több rnint egyne-
gyedét megsemmi'síiettí. I^rasll
Jelentés szerint a Eínaí-féUzlceten
harcold Izraeli csanatok kiterjesz-
tették az ellenőrzésük alatt ó'.ló
terülttel. Angol és frnncla renülS-
Sépck csütörtökön eL^iUlveszt ettek
egy egyiptomi hadlh^őt, am^ly
elzárta az utal a Szuezt c^itornán.
Előzőleg egy anaol clrkúW elsüly-
lyesztetc egy egyiptomi fregattot.

relSí-nba

•3 asAiüoi

fűpa-

a tómadikkal
rftrlió íelhlyta

t?sse mis a kőolaj szaivissí Fran-
ciaorasí^iíflk és An^líünalc, még
ekkor is. he es. minden köoiajve-
zeLék felrobbantását jelentené. Az
-FytotorTU kormány sz&rda este
utasította ENSZ-lif]mattit. SQI-RŰ-

nlcsíH flz arigol—fmnchi tátnndís-
röL Na^zer cln^lc ra<Tíflbes2édé*
b=n kUelenlettf: -Hnriolni íogi.'.nk
fa ne-n tesszük le a íc?vvíirt.«
HaniTSúlVOiíta: AB rgvjtitoml lind-
erök H csatatereken urai a hely-
ze^nelí.

J. AZ ARAI VTT.,AO MEn?TO7-
DUT.ASA: Szíriában elrerídeltélí a
rendWrttll á l lamat és az álialíins
frt>en megszólallak a légvéaelmi

elleni tan\ad4a céljaira. LIbii ..
U elrendelték a ror.,11ili'tlü állapo-
tot és kiJ7.6l-.ek, nem *nEed!t m;p.
hogy az olt allomásawl kUUSldi
fegyveres eríket felha<«nd
valamelyllt arat> Allern ellen.
bancn eln'ike az izraeli túrm:15s
tlss-ében sürBfta éctelcezletre f
rnce valamenns"1 arab orEáx
lamfőiét.

4. AZ ESEMÉNYEK VTLÁG-
VtSSZHANGJA: A Blztonsigl Ta-
n i ' ^ caüiőrtBkön kozéo-eur i i l
tdíHíámitáa szerini !3 órára n
kívüli tllé-sre hfrta B^a^e ss EMSZ
VrtipyQiesít, hoey nisgvlíí"ál1a
kfliép-keleti he!va etet. A hatá-
zat mellett két orstáR szavam
Ancün és Franclaoratag e hatS'
zat ellen sst-̂ llt síkra. Ausztrália ég
Be'.Rlttm pedle tart óz ltod ott.
közgyűlés összehívásai JugOMl
Javasolta.

Sikert ígérő tárgyalások a Szovjetunióval
Csütörtököm délelőtt a Szak-

szervezetek Országos Bizott-
sága, a budapesti nagyüzem3k
munkástanácsainak küldötte!,
a forrada'mi erők képviselői
megbeszélést folytattak a par-
lamentben és arra az elhatá-
rozásra jutottak, hogy estére
tanácskozást hívnak össze a
jelenlegi helyzet megvitatá-
sára. E tanácskozást az Építők
Művelődési Házában rendez-
ték meg. A nemzet! kormány
nevében Erdei Ferenc, a kabi-
net tagja mondott beszédet.

— A nép viharos erővel kö-
vetelte — mondotta a többi
között —, hogy a szovjet csa-
patok Budapest területének
kiürítése után vonuljanak ki
az ország többi területéről is.
Ehelyett hajnal óta ország-
szerte ismeretessé vált, hogy

Igen Jelentős szovjet had-
erő vonult be az ország
keleti határán és jelentős

területeket foglalt el.
örömmel ragadtuk meg a

Biovjet kormánynak azt az
•Jinlását, hogy

minél gyorsabban döntésre
vwetö tárgyalisckat foly-
tassunk a szovjet haderő

kivonulása kérdésében.
Olyan irányban is lépéseket
tellett tennünk, hoey semle-
gességünket garantáltassuk és

eszel a garanciával egy-
ben a szovjet csapatok ki-
vonását Is meggyorsítsuk.
— Mivel sikert ígérnek, re-

ménnyel biztatnak azok a tár-
gyalásaik, melyek ma este is
T)fymk. tzA kijelentettük, hogy

abban az esetben, ha a Szov-
jetunió kormánya arra a döntő
elhatározásra jut, hogy a szov-
jet csapatokat a korábbi egye-
ző álláspontunknak megfele-
lően gyorsan kivonja, abban az
esstben mi az ENSZ-hez tett
bejelentésünket visszavonjuk.

A semlcge&ségl nyilatkoza-
tot azonban, amaly egyfe-
lől a varsói szerződés fel-
bontását, másfelől orszá-
gunk scm'egcsságének a
négy n agyhalálom garan-
ciá-"a alá helyezéséi íí"cTitÍrtermészetesen a továbbiak-
ra is minden feltétel nél-
kül fenntartjuk, mint nem-
zeti politikánk alapvető ré-

szét. (Nagy taps.)
— A magyar dolgozó nép —

mondotta —, a forradalmi tö-
megek úgy élJítottók fel köve-
telményüket, hogy mindaddig
nem hajlandók dolgozni, amíg
szovjet csapatok vannak Ma-
gyarországon.

Ennek ellenére a magyar
nemzeti kormány azzal a
kéréssel fordul a dogozók-
hoz, hogy kezdjék el a

munkát.

Mindenképpen létérdekünk,
hogy termelésünket, munkán-
kat folytassuk, hogy minél
több erőnk legyen addig is,
míg a nemzetközi közvélemény
minden bizonnyal az összes
lehetséges erőkkel segítsé-
günkre siet. Reméljük, hogy a
biza'om közelebb hozza egy-
máshoz nemzeti kormányun-
kat és népünket, és ez lehető-
vé teszi, hogy újból elindítsuk
a termelő munkát.

A továbbiakban a Rákoal-
rezsim által elpusztított gaz-
dasági életünkről beszélt, majd
ismét hangsúlyozta, hogy
mennyire fontos: a dolgozok
kezdjék el a munkát.

Ez a forradalom győzelmét
alátámaszthatja, ezzel io-
vábbi előrehaladásunkat is

biztosíthatjuk.

Kérjük a szakszervezeteket —
mondotta —, kórjuk a mun-
kástanácsokat és mind az itt-
levő küldötteket, hogy min-
dent kövessenek el a munka
megindításáért.

Ezután Vis Zoítán tájékoz-
tatta a gyűlés részvevőit a
közelüátés helyzetérÖL

Az olasz követség teljes kórházberendezést
ajándékozott sebesültjeink részére

Az olasz követség felajánlót- szükséges felszereles egy része
ta a XIV. kerületi forradalmi _ kórházi ágyak, gyógyszerek,

k hogy a röntgengépek, vastüdő — máris
rendclkezéscli á n . Az orvosok

V. kerületi forrada
nemzeti bizottságnak, hogy a
Vorosilov úton a követséggel

SÜSiSiy.SSSjS; koí r
há/-at rende/. be> a szabadság- Milánóból sebész
harc • Ebesültjei részére. A Budapestre.

érkezik

NemxetUÖxl híreit :
— Meghalt BadofUo mar-

Hl!, aki az o'.asz fasizmus <
194.,-as bukása után kormány-!
fó volt. 83 éves korában szív-j
roham vetett véget életének. ;

— Ismét GaltskeiK válasz'
totta meg elnökévé az angol;
munkíspárti képviselők aísó-,
házi csoportja. ;

— Több mint Ötven ember
sebesült meg. vagy tűnt el
nyomtalanul Japánban a fel-
hősrakarfas okozta árvíz kö-,
vetkeztében. :

A semleges,
független Magyarország

védelmében!
a-i firakban. A aemlegei, fU?"
gret'en, minden Bzomszédjaval

Elhanjaott a felhlvfe a rá-
dióban — a miniszterelnök
•sav*. Magyaroraz&g lemlogea
ország-, tiara csatlakozik sem-
mifeSe tömbhöz, önálló magyar
politikát folytat — a nemíetl
kormány Im« imgt-ette azt a
lép§rt, umly egész népünk
szívének, akaratának egységes
követelése volt. Mától keidve
nem vagyunk JátókszeT sem a
szocialista moibe bújt gyarma-
tosítás, sem bármiféle más hó-
dítás sakktábláján. MatÓl
kNtJvo a masyac baCsUletct
egy Mzkü Bitsl m érttik; ki
mennyire Ali helyt a harcban,
nmely lemiagesaégüiikért, szft-
bad3á.3linkért, a mugrar oem-
zetl anállos^ért folyik.

Nem könnyű a helyzetünk.
Tizenegy év van mBgBUÜnk —
olyon tizenegy év, amely at la-
inert möflon etvakltotta vagy
elhassa itatta a nemzet lgarf
smvSt. Olyan k'lkk dirigált Itt,
amsly becsapta sa?át parUú-
velt Is, amely gonosztevő, vé-
res kezfi bmílit nevelt ki a
nőp érzelmeinek clfo.'táaAra és
mindenkibe belefojtotta a szőt,
aki mcrrprófcii't a nőp érzcl-
mclnatc liangot adni. Tizenegy
év után csodálatos és szent
nemssfl íorra^.alom ráita le a
eztá!lnlst,i—*to«!sta blifnenü-
k?t: az Hk»lSbál ki sem 1;erflU
f!atal«& vére írta a btidaptxtl
uíc» kövóre: »Hazádnak reii-
ddTQtioniUl*

Nem könnyű, amit vé^be-
vl^zlink, ml, magyarnk. Nem
kpniyű. jreH egy neJiési kor-
szak prőbSUa MlrenavMI
bpinü-ih a le'ket. N*m slka-
rÜU. Előbb vagy kérőbb, nem-
HtOn!( — egy, a nemiothez so-

tartTi-v't k'ik!t-n kív'11 —
fhmístAtól a b(tnvárz*<r.
íím'kiwföl a Itlsp.irasztig
mc^í^títte. m' fij enn^k n
"-k. Meffőrlett-í — és mlni-
fi1* á t l Cl t51e.

e?yet6rtéaben élÖ él senM
ügyolbe nem avatkozó Magyar-
m'.szig, mindannyiunk esrané-
nye.

Ezért az eszményért pedlff
heJyiallunk. Renddel, feffye-
lemmsl. Munltával Is, ha blv
to»ft;4k a niEgszállő erők klvo-
mildsnt az édes haza földjéről.

Ba;atl kezet nyújtunk min-
dsn népn?k. Mtntlcn szomszé-
dunknak, a semleges Ausztriá-
nak, a tihnböklin kívü? maradt
szíibad Jiiffoszlávldnak, a ro-
mrtTi, a cíBhszíovák szonuzéd
népnnk. A Szovfetiinló népei-
nek is. Kcraóljiik kormányza-
tuk megérti egy Isis nép olt-
hntatlan sialiíiisiísvftgyat és
nemzeti tfk'eltvéseü,

A Bznbadsá^nál nincs drá*
gább kínos — Petőfi és Koi-
suth néüio, a szabadság és de-
mokrácia népe meredi ezt %
kinket.

Ezt üzenjük e sorsdöntő
írókban a ránk fifrye'ő vl'á«-
nak, minden fiza'jad3áffszeretá
n Jíinek. és ezt üze!t,filk aa
Fiye-jfllt Nemzetek Szerveze-
teitek, amelynek alapokmá*
nv^ban lefehtstett magasztos
k;ií5i.55SÍ5c. ho^y örltídjék a
vl'íssizervezet t»T,fa-i és rato-
den irszí'g S2!ivcrenitá"a és
grn.ba'T-ág'a sérthet atlenségén.
S ezt Ü7?njflk a nfigr na-rylia-
tti'OTnTiak, amc'yeket elsősor™
bs.n terl^el feleifíBcéti a vllá«

népek szaba-liorrílnali és fög*
fitVtfíjőnek tlsztelctbentar-

A jT̂ '&T'&k niTiiikíi'aí, s t*^*
rMT,í"4j. az fróanztnl me'161 é*
az og:yeJcm?k pad-'pJbö1 a fUff"

írvar n6:i űzsni: Ne báit»d m
mi-"'a-t — a ma-rva-i. aki TŐIT*
frn*Vni£|*ct, «R'ibT-r'aí'*i(rt, bé"
k«i. i»-"iTTO''t é'̂ ÍPÍ r!cír a ma*

nalal bontakoznak ki ezekben — a szabad hazábanI

Iz angol és az osilráli
a Magyar Szocf&tagkafa Párl úliászli!e!ásét

A magyarországi változatok a Szocintern és az ázsiai szocialista
értekezlet napirendjén

Az angol Munkáspárt vég-
rehajtó bizottsága csütörtöki
határozatában megelésedéaét
fejezte ki, hogy Kelet-Európa
országai a nemzeti fűgget'.m-
ség és a demolcratfkus Intéz-

ények helyreáUitásáaaik út-
íára léptek. Ells-meréasel em-
lékezett meg a kelet-európai
népeknek az elnyomás ellent
küzdelemben tanúsított kitar-
tásáról és kifejezte azt a re-
ményét, hogy a Magyar Kro-
cíáldamokrata Párt újjászer-
vezésév«l a politikai tzabad*
ság korszalce. kezdédik meg
: Kelet-Európában*

Az Osztrák Stocialista Párt
bécsi 87£írvezete a kö vetkező
táviratot Inlézte a Magyar
SzociáMemolcrata Párthoz: -̂ 1
bécsi szociall&'&k rmgb'.zMol,
akik szerdin Bécs rjé^y legna-
gyobb t-snrébsn r.ony<Tifv.l'jnré
jöíleft ösnze, tzívb&l jövő Jó-
láváiuágilkkal üdvözlik a Ma-
gyar Szociáldemokrata Párt
újjáéledését. Mélységes tiszte-
lettel adózunk a forradalom
hősi áldozatainak és a szocia-
lista szolidaritás Jegyében fel-
ajánlunk minden íoííínfc tel*
hetÓ segítséget..

Szocialista Tnter-
nacinnálé irodája csütörtökön
délután megvitatta a rna^yap-
orssá^i váHozás eredményeit
65 a kelet-európai helyzetet,
Az lüésen részt vesz Kéfhly
Anna, a Magyar Szociálde-
mrkrata Pdrt CnÖlie.

Ugyancsak te«nsp kezdődött
meg &•>, inrlial Bambay-ben a
masniik ázsiai szocialista ér-
tck?zT.ct, amely U Ba Sxve
burmai szociaüsta miniszter-
elnök szerint a legnagyobb fi*
gyeimet szón te! 1 majd a kö-
zép-keleti és a kelet-európai
eseményeknek.

Megérkezett a nyugatnémet és osztrák munkások
ruha-, élelmiszer- és gyógyszer-se^éüye

Á» osztrák smksxerveaetek magyar gyerekehet hívtak mej» üdülésre
Ausztriába — Nyugatnémet és osztrák szakszervezeti vezetők Budapesten

Csütörtök délelőtt a nyugat-
német és az osztrák szakszer-
vezetek és szakszervezeti új-
ságok képviselői keresték fel
a Magyar Szabad Szakszerve-
zetek Országos Szövetsége
Ideiglenes Intézőbizottságát

Ez az első kapcsolat a nem-
zeti forradalom óta a magyar
és a külíöldl szakszervezetek
között. A nyugatnémet kül-
döttség tagjai; Artúr Saterntis,
a Welt der Arbelt-nak, a nyu-
gatnémet szakszervezeti szö-
vetség központi lapjának fő-
szerkesztője, Ku.no Brandel, a
nyugatnémet vasas-szakszerve-
zet elnökségének tagja, Ger-
hard Magnus, a nyugatnémet
vasutas lap szerkesztőségének
munkatársa, Kari Franta, az
Osztrák Szakszervezeti Szn-
vetség sajtótitkárságának mun-
katársa, Flórian Haasner, ot
osztráJt vasutas-szakszervezet
központi vezetőségének tagja.
A vendégeket Csaplár Péter,
Bölcsföldi Tibor, Hári Béla, az
Ideiglenes Intézőbizottság tag-
jai, valamint Fock JenS, az
ideiglenes forradalmi bizott-
ság tagja fogadta.

A külíöldl és a magyar
szakszervezeti vezetők között
baráti beszélgetés alakult ki,
iamelyen a többi között érdek-

lődtek a megújhodott magyar
szakszervezeti moz^a'om veze-
tőségének ösraetételérö', az új
szakszervezet jel ebéről. A
kérdésekre Bölcsföldi Tibor
adott választ, hangsúlyozva,
hogy az eddigi szakszervezsti
vezetést fetváliotiák a szak-
szervezeti mozgalom régi M-
prdbátí és félreállitott, sót
egyes esetekben böríönbflnte-
tést szenvedett harcosai.

Arra a kérdésre, hogy a sza-
bad magyar szakszervezetek,
miután elhagyták a Szakszer-
veiét! Világszövetséget, vajon
csatlakoznak-e a Szabad
Szakszervezetek Nemzetközi
Szövetségéhez, szakszerveze-
teink képviselői azt válaszol-
ták: 02 új magyar szakszervs-
zetek baráti kapcsolatot kí-
vánnak tartani a világ vala-
mennyi szakszervezetével.

A vendégek az iránt érdek-
lődtek, hogy megíndult-e már
a termelő muftira a ma*ívar
üzemekben? Bölcsföldi Tibor
válaszában kifejtette! a ma-
gyar szakszervezetek szolidá-
risak & munkásokkal abban,
hogy a sztrájk a szovjet csa~
pataknak Budapestről való el-
vonulásáig kifejezi forraűal-
munk nemzeti jellegét. Min-
den pfre késés ormiban to1

yább növeli ez amúgyis nagy
károkat, tehát az ország ér-
deke, hony minél előbb meg-
kezdődjék a termelő mun'ca.

Az osztrák és nyugatnémet
vendégek közö ték, hogy Bu-
dapestre utaztukban Sárvárott
átadták az oszrák és nyugat*
nemet tniiTi kasok álttxl a fî fl
magyar nép részére gyűjtött
élelmiszer-, ruha- és gyógy-
szersegély egy részét. További
küldemáTiyek 13 várhatók. A
nyugatnémet és osztrák mun-
kások küldöttei csodálattal
adóztak népünk nagy nemzeti
szabadságharcának. Az osztrák
szakszervezetek képviselői ma-
gyar gyerekeket hívtak meg
Ausztriába üdülésre és pifie-
nésre. A nagyszabású Üdülte-'
tési akciót az osztrák szak-
szervezetek szervezik meg.

A beszélgetés végén C:apUr
Pé'.er msg'íöszönte a nyugat-
német és az osztrák szakszer*
vezetek baráti érdeklődését és
testvéri támogatását, hang-
súlyozva, hogy a magyar n^p(a magyar munkásság nagyra
értékeli azt a nagylelkű segít-
séget, amelyet a nyugatnémet
és osztrák munkások nyújtó*
nak népünk nagy nemzeti sza*
baclságha rcáh oz.

« A.



Távolítsák el
u Iiomgtroiiiittált vezettSkot

Í. Tudonisínyos AkadémlArtfl!
A Magyar Tudományos Akadémia Nemzeti Bizottmánya

• " egyéb szervei mindaddig nem alkalmasak arra, hogy a Ma-
jyar Tudományos Akadémia nevében elhatározásokat hozza-

nak és közzétegyenek, amíg a Magyar Tudományos Akadé-
mia közgyűlése a megfelelő személyi és szervezeti változtatá-
sokat keresztül nem vitte.

Budapest, 1956. október 31.
Gombás Pál,
Haynai Imre,

. Egerváry Jené,
Borbély Samu,
Varga József,

.Mosonyl Emil,
Proszt János,
Nlzsalovszky Endre,

VerebÉly László,
Gyulai Zoltán,
Kniezsa István,
País Dezső,
Hatlcovsiky rerenc.
Major Máté,
Baria István,
Freunfl Mihály,

Varga Ottó,
Mocsy János,
Bárány Nándor,
Jeleji Sándor,
venm Aladár,
Fonó Albert,
Varga László.
Kovács H. Fái,
Korn.cn Mör.

Demokratikusan váissziott üzemi bizottságokat!
A Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetségének

telhívdsa

A Magyar Szabatl Szakszer- szakszervezeti bizottságok el-:
vezetek Országos Szövetsége mikéi azonnal vegyék fel a
felhívja az üzemek, intézmé- kapcsolatot az illetékes szak-
•nyék dolgozóit, hogy ott, ahol szervezeti központtal, illetve te-

üzemi bizottságok, szak- riiletí bizottságaival
szervezeti bizottságok össze- meg a munkát.
tétele, munkája nem volt meg-
felelő és a dolgozók többsége
ezek tevékenységével nem ért
egyet, haladéktalanul tűzzenek
ki új választást. A választás
dómokra! iknsan és titkosan
történjék. Az újonnsn meg-
választott üzemi bizottságok,

> kezdjék;

Budapest, 1956 november I.;

MAGYAR SZABAD SZAK-'
SZERVEZETEK

ORSZÁGOS SZÖVET-
SÉGÉNEK IDEIGLENES
INTÉZŐ BIZOTTSÁGA

Hősi haloll mentük

Katonai rendfokozatot és igazolványt kapnak a nemzetőrök
Forradalmi karhatalmi bizottság alakult

Az Ország03 Mentőszolgálat
forradalmi bizottsága, tőigaz-
gatósága éa dolgozói az Egész-
ségügyi Minisztériummal,
együtt mély fájdalommá! jelen-
tik, hogy Rónafalvi Ödön men-,
tőorvos segéd és Kecskés Sán-
dor mentőápoiá 1956. októbnr
25-én életüket adták a gond-;
jaikra bízottakért és népünk;
szabadságáért. Az Egészség-;
ügyi Minisztérium és az Orszá-J
gos Mentőszolgálat mindkettő-
jüket saját hősi halottjainak
tekinti és díszsírhelyen helyez-
teti örök nyugalomra.

- O -

• Tatabányán tart a bányá-
szok sztrájkja, de az aknák

iem néptelenek, folyik a kar-
bantartási munka, a vtetelení-

s. A tröszt biztosította, hogy

A forradalmi karhatalmi bi-
zottság és a budapesti karha-
talmi £>ars.ncsnokság közlemé-

ye a többi közt hangsúlvozza:
1956. október 31-én a" nem

honvédségi és nem rendőrségi
fegyveres alakulatok képvise-
lői elhatározták, hogy nemze-
tünk új. a honvédséggel és a
rendőrséggel egyenjogú nem-
zetőrségévé egyesülnek. A

.honvédség és a rendőrség tag-
.jain kívül csakis a nemzetőrség
'.tagjai jogosultak fegyvsrvise-

nyainak védelmére, a fórra- A forradalmi karhatalmi bi-
dalm, rend teljes megszilárdí- zottsag és a budapesti karha-
tasara. Fegyelmezett magatar- talmi parancsnokság nevében
tasotokkal öi-egbítsétek az ed- Királv Béla
dig is kivívott tekintélyeteket. vezérőrnagy (MTI)

A forradalmi honvédelmi bizottmány
és a honvédelmi miniszter parancsa

Megparancsoljuk:
1. Az események során alakulatától elszakadt, valamint a

szabadságon és eltávozáson levő tisztek, tiszthelyettesek és
honvédek, amennyiben még nem csatlakoztak a rendfenntartó
közegekhez, 24 órán belül jelentkezzenek a jelenle
dási helyük szerint illetékes helyőrségi vaey ne

kivívták ezzel nemzetünk és
világ közvéleményének ti;
letét. A nemzíbányafa eljusson a föld mé-

lyébe.
— A Magyar Vegyipari Dol-

gozók Szabad Szakszervezeté-
nek ideiglenes forradalmi ta- j .._____
nácsa november 7-én, szerdán * számukra külön nemzetőrségi
10 órakor közös megbeszélésre*fegyverviselési igazolványokat

ja össze a budapesti vegy-| adunk ki, a mai naptól a
i üzemel; munkástanácsai- % nemzetőrök a nemzetőrség jel-

vezetőit és üb-elnökeitj'„ vényét viselik és fokozatosan
hogy megvitassák az eddigi _ a honvédség rendfokozataival
tapasztalatokat és a további jazonos nem,ietőr-rer.dfolíozato-

3. Valamennyi, az alakulatától elszakadt honvéd személv
Sí 5 * ^ * * r t??k-. -^íatónak jelentse tarttejJÍZISgí

A Forradalmi Honvédelmi Bizottmány,
a, honvédelmi miniszter.

vasas-sialtorvezet
a vasipari űolgozók tényleges

viselete lesz
A Magyar Vas- és Fémp

Dolgozók Szabad Szakszerve-
lyovszki Antal, Zbiskő József.'-

A bizottság legfontosabb fel-'

tennivalókat.

Halló! Itt a...
..mentők!
Dr. Hoffmann O«ó szolgálatvi

íelő főorvos:
A mai nap eseményei nem hl

szokás

zetéfcen összegyűltek az eddig adatának tekinti a vasipari:
mellőzött, régi szakszervezeti üzemek dolgozóinak legmesz-!
vezetők és megalakították a szebbmenő tényleges érdek-!
forradalmi ideiglenes intéző bi- képviseletét, a Magyari
zottságot. Tagjai a következők Vas- és Fémipari Dolgozók:

lettek: Alexander Lajos, Bctrta Szabad Szakszervezete ennek
Bertalan, Fiikor János, Hánar megfelelő átszervezését. A bi-
József, Hrith Mihály, Kisházi zottság fontosnak tartja a leg-
ödön, Molnár Károly, Ondré szorosabb kapcsolat mielőbbi
Jenő, Polyák János, Rőz*a C. kiépítését a vasipari gyárakkal
Lajos, Spitálszky Károly, Vis- és üzemekkel

rüléshea

rsethi

;k számát. Délután t uráig én'
iny gázolást, - T -
jezést ős alta

ntettek. Több kisebb sé-
1 klsz

kat nyernek el. A
zászlóaljak a dicső elődök, az
1848-as nemzetőrségek csapat-
zás^óival azonos csapatzászló-
kat kapnak, amelyekre ünne-
pélyesen felesküsznek.

Felhívom a nemzetőr-alaku-
latokat, hogy igazolványaikért,
jelvényeikért, működési fel-
hatalmazásukért és minden-

LŰ más támogatásukért for-
anak a forradalmi kar-

: hata'mi bizottság operatív bi-

i a helyzet a repülőtereken?
A budapesti szovjet nagy- légierők teljes állománya ké-

kovetseg kozo.te, hogy a ma- szén volt a túlerők elleni vé-
gyar IeSierok repülőtereit a dekezésre. A kormány azon-
rcovjet hadsereg páncélos ban felelőssége teljes t u d r l
erokkel korulvelte abból a ban mestütotta a túzmeí-
celbol, h?gy tazloííisa a Ma- nyitást, [gy a légierők csafa-
avarorsmgon tartózkodó csapa- l a j legyelmezetten, lövés nél-
10K állománya hozzátartozói- kül állnak szemben az ottlev5
nak és sebesülteinek légi úton szovjet erőkkel, várva a szov-
tórteno elBolhtasdí. A magjar K t csopololt elvonulását.

„ b g peratí
mk, így utcai{izottságához. A Honvé

t 5 S S - 1 l M

Baranyában szántanak a traktorok
•••A szakszervezeten keresztül akadálya a munkáinak. A szán-
éiról órtesalimU, hc^y Ba:a- tás-veiés nem sztrájklörés,,
nya megye g^pallo-Tiá-̂ ain dol- mert éppúgy közérdek, mint a:
gozr.ak. A traktonsták hang- körházak szénellátása, vagy a:
súlyozzák, hogy teljesen egyet- lakások áramellátása. Kenyér:
értenek egész népünk szenve- kell az országnak: a baranyai!
délyes követeléséve-1: vonják ki traktorosak a földeken folytat-!
az orop.-i csapatokat az ország- jak a fegyverrel már befeje-!
ból. Ez azonban nem lehet zett forradalma harcot. I

üzem
A baranyai munkások nem- ló kérelmüknek adtak hangot

zeti tanácsának november 1-i a pécsújhegyi erőmű munkás-
ülésén több felszólalás hang- küldöttei.

döntött, hogy az élet mielőbb
megindulása érdekében no-
vember 2-tól valamennyi bara-
nyai üzemben ismét felveszi)
a munkát. Fenntartja azonban
a jogát, hogy amennyiben

és fél napi szénkészletük el- forradalom célkitűzéseinek
használása után ne maradjon megvalósítása úgy kívánja
Budapest lakossága teljes so- szükség szerint ismét élnek n
tétségben, rádió nélkül. Hason- sztrájk fegyverével.

tövises sérülésről érkezett í belügyi szerveket fölkértem,
hír. Aa esyilc a Masyar Ifjiisig* hogv a honvédségnek és a
útja _io., a_mS5tk a fonván «tea|rendőrségnek a győzelmes

nemzeti demokratikus fórra-
dalo:

. . . tűzoltók ! tartc
azonoes;

utóbbi halálos kim

Totzl Károly főhadnagy:
Eddig — délután i óráig — csen-

des napunk volt. Mlidüssze csy^
lakás tüthöz szálltunk ki a Forgács
utca 8-ba, ahol a villanyrezsút ég '̂e
l»agyt;ilt éa ettől meggyulladt az
asztal. Az Akadémia utcában pln-
K.-tüi tolt, mlod a keLLJIt cloimc-

Jánossy professzor
a magyar uránról

vívmányai me'lett ki- Jánossy Lajos professzor, a uránbányászat és uránkutatás
;eme veit a személy- Magyar Atomenergia Bizottság még csak a feltárási stád^W-

i- elnjke nyilatkozatot adott a ban van. Egyelőre tehát még
nagyar uránércről, senki sem tudja íregmondani

még ő sem biztonságsai, hogv mennyi
S z a k b a n u r á n v a n a z „ tágban, még

igazolványhoz
tolt betétlapokkal lássák el, rádiónak a
hogv- ezzel elkü'öm'thetök te- Elmondotta, hogy
gyerek a formda'om e'.lensé- kapott az elmúlt
geUö!, valamint a fegyveres információtg
testületek egyenruhájában amelyről

tf értesüli.
honvfri.

létítől,
k az újságokban

A továbbiakban el-

:ale helyettük a muii-'|3S
j ratikus

_ O -

k* Erősítsétek ha<-e-
éneteket szent hazánk

iorradaimunk vívmá-

Szoviflunii
szállítási
nagy baj
tett, mert

talán ht
Valószín
íderót VÍ

T" kötött uránérc- dó most
rzü-dést, de itt feaazor —, "hogy
g nem történhe- alakílsoi

ívetölegesen sem.
n°gy jelentős lele-
s^ó. A legelső teeií-
— mondotta a pro-

kotuTiány
temzeti

az egész magyar atomonergia-bizott^ágot.

— A Magyar Építő-, Fa- és;
Építőanyag ipari Dolgozók Sza-
bad Szakszervezetének Ideig-;;
lenes Forradalmi Bizottsága \
megbeszélésre hívja össze a •
budapesti üzemi munkás'aiiá- J
csök vezetőit és üzemi bízott-J Sportéletünk dernokn

.t, november 2-ánJJódása során az ökölvívó

Megalakult az MLSZ
Őszi-tavaszi bajnoki idény — Marad a 14-es létszámú NB I.

ságok elnökeit
kezdés a gyakorlatban nem vált Icnlegi bajnokság végén min-

-_ . . . be és ezért visszatérünk az den budapesti I. osztályú baj-
délután 2 órára. A rr.egbeszé-Jvctség után megalakult a lab- &zi--„avaszi bajnoki idényre. Az nokcsapat felkerül az NB
lésen részt vehetnek a mun-Jdarugók szövetsége is. Az új N B j ] é t s z á m a n e m változna II-be.

SSSÍSt SS*i S. 3 1 S | ^ p a
Z rStTrt "paíe—- ™ ^ ^ ^ « ^ , hanem A Magyar Labdarugó, Sz5-

bes2élés helye: a szakszerve- •yálaszto'.tak be,
jzet székháza, Budapest VI., % A z MLSZ tervei között sze- •

Dózsa György út 84. J r e p e l a ^ , h b i k Ö 2 Ö t t a i a b d a _

sen megbénította a megye koz-
ellátását. Az ülésen ezenkívül
ismertették a Budapesti Erőmű
dolgozóinak azt az értesítését,
amelyben arra kérik a pécsi
bányászokat, sürgősen küldje-
nek részükre szenet, hoey két

Üdvözlet
a Népakaratnak

GYŰJTÉS
a hősi halottak

hozzátartozóinak

szó fegyverével harcoljunk
mnkások érdekeiért.

A Csepeli Újságot

A Csepeli Vas- és Fémmű
munkástanácsa üdvözli lapun- A János-kórház I. számú bel-
kat. Elvárja tőlünk, hogy az osztályának betegei gyűjtést
elmúlt évek oly rosszhírű ma- kezdeményeztek a nemzeti
gyarsajtó hangja után_az_iga^ szabadságharc hősi halottai

hozzátartozóinak megsegítésé-
re. »Ha már fegyvert nem fog-
hattunk, összegyűjtött forint-
jainkkal kívánjuk kifejezésre
juttatni együttérzésünket

a csepeli nemzeti bizottság új forradalom hőseivel és célki-
lapját baráti örömmel üdvözöl- tűzéseivel*' — írják levelük-
jük. Már az újság első száma ben.
is arról tanúskodik, hogy lap-
társunk, amely velünk együtt
a magyar szabadság hainalán
íelent meg — a kendőzetlen
igazság írásával intőül harcba a
nép szebb, szabad életéért.

N É P A K A R A T

a Magyar Szabad
stségének

napilapja
Szerkeszti: a -Népakarat*-

forradalmi bizottsága
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Budapest, VII., Rákóczi út 54.

Telelőn: 224—fllB, 224--817

i Nyomda

Ismét megkezdik
a tüzelcárusítást

A Belkereskedelmi Minisz-
térium TÜZÉP Igazgatóságá-
nak ideiglenes forradalmi bi-
zottsága értesíti a lakosságot,
hogy az összes budapesti tü-
zelőanyag-telepeken és az ál-
lami, valamint magán kiske-;
reskedésekben
egy

vásárlónként:
Jlőanyagot ad-;

nak ki. Az egy mázsa tüzelő-;
anyag a készlettől függően;
szénben, fában, kokszban vagy;
brikettben vásárolható,

— A Keresztény Magyar
Párt november 1-én délolűtt 10
órakor a központi városházán
levő helyiségében tartotta ala-
kuló ülését, amelyen a fővá-
ros és a vidék minden társa-
dalmi rétegének képviselői
részt vettek. Nagy vonalakban,
kidolgozták és megtárgyal táJt'
a párt programját, amelyet a
párt sajtója fog teljes teszde-^
tességben ismertetni. Az intéző',
bizottság a párt ideiglenes el-.
nőkévé dr. Zajgóvári Károlyt:
választotta meg és két tagot i
delegált a budapesti bízott-!
mányba. (MTI) J

;rugó bajnokság időpontj;
megváltoztatása. A tavaszi

egalakulásához
OTSB is sok sikert kívánt.
Értesüléseink szerint a mai

is felállítanának. Az már nap folyamán több más sport-
biztosnak látszik, hogy a je- szövetség is megalakul.

vevő csapat. Az NB I-en kí-
vül NB H-t és esetleg NE III-

Edzést tartottak olimpikonjaink
Csehszlovákiában

A magyar olimpiai csapat, rendelkezésre álló időt edzé-
amely a hét végén Prágából _sekre használják.
epülőgépen folytatja útját Olimpikonjaink előrelátható

Melbourne-be,
edzést tartott a

csütörtökön lag vasárnap és hétfőn foly-
csehszlovák tatják útjukat. Amennyiben

- - A Minfóztertanács Szél
Jenőt, a Magyar Rádió kor-:

nánybiztosává. Tamási Lajos'
rót a Magyar Rádió kormány-!

biztosa helyettesévé nevezte ki. '<

— Mindazenty József, M a - |
gyararszág hercegprímása csü-S
törtoki első fogadónapján fo-$
gadta a Keresztény Ifjúság *
Szövetségének titkárát, Ost- *"
váth Gvörgyöt.

főváros közelében fekvő edző- nemzetközi helyzet megen-
tábor sportiskolájában. A ma- gedi, ugy az eredetileg terve-
gyar olimpikonok igen hossza- zett útvonalon, ellenkező eset-
daltnas és fárasztó utazás után ben nyugat felé, vagy esetleg
érkeztek meg Csehszlovákiába az Északi sarkon keresztül kö-
és ezért szükségesnek mutat- zelítik meg az olimpiai játé-
kozott. hogy a továbbutazásig kok színhelyét.

— A magyar függetlenséget
hirdető, új rádióállomás, a
Szabadság Rádió kezdte meg
adását Békés megyében. Az új
rádióállomás — amely a 372—
372 és a 387-es középhullám-
losszon sugározza ezentúl mű-

sorát — első adásában Féja.
Géza, a Nemzeti Parasztpárt;
irányító testületének tagja szó-:
lőtt Békés megye népéhez.

— A Műtrágya és Növényvédöszer'

tózkodó dolgozój,
aajót érdekében

negválasztását. A
Budapesten tar-
ezen időpontban
íelanjen meg a

Ifjúsági Stadion lett a Népstadion új neve
Az OTSB forradalmi intéző- és azt—a magyar ifjúsági lor-
ottsága több igen jelentős radalom emlékére — »Ifjú-

Leváltotta sági Stadion—ra keresztelte.határozatot
a személyi önkormányzat leg-
főbb megtestesítőjét, Kutas
Istvánt, a Sportoktatási Hiva-
tal vezetőjét és egyben javas-
Ialtal fordult a kormányhoz

OTSB elnöksége tagjainak
leváltása tárgyában. Az új,
önálló sportszövetségek meg-
alakulását helyesnek jelen-
tette ki é- minden téren támo-
gatást ígért a minél gyorsabb
működés biztosítása érdeké-
ben. Az MHK testnevelési
rendszert azonnali hatállyal
megszüntette.

Újjáalakult az FTC, az UTE,

a Vasas és a Vasutas

Magyar ifi válogatott-
Bécs ifi válosatott 3:1 (0:0)

A bécsi ifjúsági együttes
csak az első félidőben tudta
nyílttá tenni a játékot. Szünet
után a magyar együttes mind
technikai, mind pedig taktikai
téren felülmúlta ellenfelét és
megérdemelten győzött.

A magyar csapatból Sztáni,
Kaszás, Makai és Hanák emel-
kedett ki. A válogatott szom-
baton újabb mérkőzést ját-

:, valószínűleg Grazban.

A csütörtöki nap folyamán
régi, nagymúltú esyesületcink
közü! a ferencvárosiak, a va-
sasok, az újpestiek és a vas-
ulas cíclgozók al alti tol tá.k meg
forradalmi bizottságaikat,
amelyek ideiglenesen az egye-
sületek ügyvitelét intézik.

Értesüléseink szerint az
FTC színűt arra, hogy Budai

Megváltoztatta é s Kocsis visszatér ré ei egye-
végül a Népstadion nevét is siilctébe.

D kosárlabdázók tiltakoznak
az OTSB fennhatósága ellen

A magyar kosárlabdázás bu-
dapesti szakemberei csütörtö-
kön összeültek és a többi kö-
zött a következő fontos hatá-
rozatokat hozták: megalakít-
ják a Magyar Kosárlabda SzÖ-
'etség forradalmi bizottmá-

nyát, tagadják az OTSB ille-
•késségét a magyar sport ve-

zetésében és ideiglenes Nem-
zeti Sportbizottság megalakí-
tását javasolják.

Elutazott a Honvéd
A magyar bajnokcsapat

18 játékossal, csütörtökön
délben elhagyta fővárosunkat.
A Honvéd játékosai egyelőre
Bécsbe utaztak, ahol a Bilbao
elleni elsÖ mérkőzés időpont-
ját és színhelyét letárgyalják a
spanyolokkal, majd tovább
mennek eredetileg tervezett
francia—spanyol portyájukra.


