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A MAGYAR SZABAD SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA

1. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM

ÁRA 50 FILLÉR

1956. NOVEMBER 3, SZOMBAT;

Három szóbeli Jegyzék ;
a szovjet nagykövetséghez

A magyar kormány pénte- mány 1956. november 1-án vegyes bizottság 1956, noveinken három szóbeli jegyzéket felTnondta
a varsói szer- ber 2-án, tehát azonnal kezdje'
intézett a Szovjetunió buda- zodést. A magyar kormány meg munkáját a magyar or;nye szerint a magyar— szággyílés épületében. <\ ma-"
pesti nagykövetségéhez.
szovjet viszonynak a magyar gyár kormány az alábbi tago-^
Az első jegyzék emlékeztet semlegesség tiszteletben tartá- kat jelöli az előkészítő vegyes;
arra: a magyar kormány már sán, valamint a teljes egyen- bizottságba: Erdei Ferenc ála múlt héten fellíérte a SzovMaiéter Pál
"'elunió kormányát, kezdjenek jogúság, a szuverenitás, az lamminiszter,
egymás belügyeibe való be vezérőrnagy, Kovács
István"
• miau tárgyalásokat a Ma- nem avatkozás elvén kell ala- vezérőrnagy. Szűcs Miklós ezpu^i-országon tartózkodó szov- pulnia
magyar kormány redes.
Győzelmes forradalmunk megindulása óta először futott ki a Kelenföldi pályaudvarról
jet csapatok kivonására. A ennek
írdekében
javasolja,
tegnap délután 14 óra 45 perckor a mrnetrendszerű személyvonat. A vonat a győri vonalon
Szovjetunió kormánya annak hogy
A harmadik szóbeli jegyzék;
fenti elvek alapján
közlekedik.
idején ezt helyeslőén fogadta, azonnal kezdődjenek meg a ismét a szovjet csapatok ma-;
s hasonlóképpen nyilatkozott a tárgyalások a Magyar Népköz- gyarországi
hadmozdulatai
szovjet nagykövet is a magyar társaság és a Szovjetunió kor- ellen
tiltakozik.
Ismételten
miniszterelnöknél tett látoga- mámjkiildött ségei
között a megállapítja, hogy november
tása során. A fent ismertetett varsói szerződés felmondásá- 2-án újabb szovjet egységek
megbeszélések ellenére azon- nak végrehajtásáról, különös lépték át a határt, birtokb;
ban — közli a szóbeli jegyzék tekintettel a Magyarországon véve útközben a vasútvonala-'
— október 31-én és november állomásozó szovjet csapatok kai és vasútállomásokat. Nyu1-én sajnálatos módon újabb haladéktalan kivonására.
gatmagyarország-területén keszovjet egységek lépték át a
let-nyugat irányu szovjet csamagyar határt. A magyar korA magyar kormanykuldott- patmozdulatok tapasztal hatók,
mány minden tőle telhető erő- seg tagjai: Losonczy Géza.
i*:*,!^ meglelt, hoev elérje, államminiszter, a küldöttség
Ez a tiltakozás kiemeli: a
e csiipc'tok visszarendelését ve?-etője, Kővágó József, Mar- magyar kormány szükségesnek
— Hol állnak az orosz tan— Sokan vannak, de vigyá- egyiknél géppisztoly van, a másiknál puska — s olyan maga*
Lépéseink
azonban
hiába- ton András, Farkas Ferenc, tartotta, hogy a Magyarország kok?
2unk,
valóknak bizonyultak, sőt a Zentai Vilmos.
táWartosla
a^uda
eTn
A fiatal nemzetőr megtörli
Szemben az országúton ma- biztosak, mint öreg frontkatonák hosszú harc derekán.
szovjet csapatok tovább folyA másik szóbeli jegyzék ükJkreáitáU
"külképviseletek liomlokát. Csuromvíz a ruhája, gyár gépkocsioszlop közeledik,
— Hogy vagytok az oroszok*
taiták elŐnyomulá-t:tkat, egyes ugyanennek a kérdésnek a ka- vezetőit, s egnben határozót-' órálc óta állhat aa esőben. Visz- a z út szélén páncéltörő ágyú, kai?
egységek pedig Budapest 1;Ö- tonai oldalát közelíti meg, s fan felhívja a Biztonsági Ta-: szaadja az igazolványokat, ud- a löveg talpai gondosan beár— Hogy lehetnénk? Menjerül vonultai- fel. Mindennek indítványozza, hogy a szovjet nács figyelmét az újabb fej- variasan megköszöni, aztán ott- kolva. Odébb egy másik ágyú n..sk
e Kma
már
: honos jártassággal mutat körül ponyvája alatt fiatal tüzérek
" haza... nekik is bizkövetkeztében a magyar kor- csapatok kivonását előkészítő keményekre. fAITJ)
a tájon. Mátyásföld irányában dideregnek. A?, erdősávét fi- tos jobb. Én se lennék szívesen
sűrü egymásutánban szürkés- gyelik, a szovjet páncélosok idegen földön.
— Csend van a környéken?
barna foltok ködlenek az esö- mozgását.
>n. Bokorsornak nézné az em— Nézzétek meg. Elkísérünk.
hosszú ágyúcsövek
„Menjenek már haza"
Országutakon
kanyargunk,
„rulkodnak: páncélosok sora
kis házakat kerülgetünk, teszegélyezi a repülőteret. TanKocsinkban sűrűn változik mető mellett visz el az út. A
kok, páncélautók állnak az er- az utas. Nemzetőrök kéredz- Homoki-szőlők között járunk,
;leken — s hogy az erdők- kednek fel vidám mosollyal. s egy kis fehér ház előtt — itt
Lapzárta utón érkezett: A kedetéért: A felszólaló Szo- szombat délután
nen nem tizenhat és húsz év közöttiek, m £ r gyalogosan vágunk neki ;
ben mi van, arról
karszalaggal, az sCirű, zuhogó esfinek — szovjet
Biztonsági Tanács ülésén tel- boljev szovjet küldött szerint jelenti az MTI.
tudunk képet alkotn
o i J « H m » * M i t t i r r láborikonyha. Mellette katot-'jioiait n ií>obi kopott H£ amo- ftJjiptalfin "Nagy ímren^k a a ÍJZ ifciát>*é*»*>ti**i J
« w w . . . . . j ~ r - - . fták v . 2 e t h o r d a n a k a k l i t rdl.
riktii, sy. angol és a Irani/ia állítása.
hogy újabb Movjetí
küJdüti. akik támadták
a csapatok érkeznek Magyaror-Í
] Fáradtak, fásulta!:, fáznak. KiJSzovjetuniót agresszív csele- szagra.- Az ülést elnapolták t
' szűnnek a nemzetiszín karsza:
lagos nemzetőrnek, s most mi
:
kezdünk kérdezni. Különös in"terju ez, egy körülzárt főváros
határában'— idegen katonák• Megkértük Vas-Witteg Mik- lével. A másik,- szinte általános dekében: a táTsadalombiztosí- kai. Vajon mit tudnak arról,
• lóst, a Szabad Szakszervezetek követelés a sztrájkjog'. Ináo-, fás és a szakszervezet- elvben miért ide vezényelték őket? '
• Országos Szövetsége ideiglenes koltsága nem vitás1. A munkái- máris kettévált, a .dolog' gya. intézőbizottságának
elnökéi, sag szuverén joga ez, s a nem- korlati- része pedig folyamat„A német fasiszták
Még hazánk földji i állnak a ; jvjet csapatok, még szá-' nyilatkozzék a szakmák fórra- zeti kormánynak elő kell "se- ban van, Az üzemekbe!
támadtak . , . "
razon kell tartanunk a puskaport, éberen, készen állv. min- dalmi bizottságainak követeié- gitenie, hogy" törvényesen is
is dolgozók . által megválasztott :
tlen eshetőségre— de a forradalom már közeledik a vég
:yö- seirol és a szakszervezeti rnoz- biztosítsák.
vezetők ezután csak érdekvé— Honnan jöttek?
zelemhe:;. A magyar kormány e súlyos, történelmi órákban galom legfontosabb, küszöbön
A többi követeléssel: a par- delemmel foglalkozhatnak. A
— Temesvárról — válaszol
a nemzet igazi és méltó kormányának bizonyult. Nagy Imre álló feladatairól.
lamenti képviselettel, a mun- „tisztességes munkáért — tisz- pillanatnyi gondolkodás után a
bejelentése, amely szerint Magyarország felmondja a varsói
— A követelések általában íiaruha rendezéssel és a töb- tességés bért" elve feleslegessé katona.
szerződést és semleges országként építi a továbbiakban a maga elsősorban a bérrendezésre vo- biveL is általában egyetértünk, teszi a munkaversenyt. Bizui
— És miért jöttek?
független, demokratikus életét, továbbá az a tény, hogy a nem- natkoznak —
:dta Va^s — Ami a szakszervezetek to- a magyar dolgozók józansága— Ügy mondják, a német
zeti kormány a nagyhatalmakhoz és az ENSZ-hez fordul — új Miklós. — Tisztában vagyunk vábbi munkáját illeti., a lé- ban, szorgalmában, Öníegyelmegtámadták Mafordulatot adott az események menetének, új szakaszt nyitott azzal, hogy a múltban sok bűnt nyegét tömören így foglalhat- mében, s ez — szerintem — fasiszták
meg győzelmes forradalmunkban. A világ népei ma Budapestre köveitek el a bérezés kialakító- nám össze: az új vezetés visz- elég biztosíték a termelési cé-. gyarországot, meg kell segíteni
magukat.
's A
Ajelenlegi
jelenlegi
szaadja
szaadja az
az érdekelteknek,
érdekelteknek
a
a lok
lok teljesítésére.
teljesítésére
étik -vigyázó szemüket- A magyar nép ügye immi~ .«.,« • " -"
, -s.
- - helyzeten
-helyzeten
- csupán magyar ügy. A nyugati demokráciák népe és korná'iva : okvetlenül javítunk, termesze•ezett munkásoknak szak— A szó igaz értelmében1 U l í o
a z im
„
e n t , láttuk
éppúgy melleLlEmií áll, mint Kína vagy India, Jugoszlávia vagy * " ien
" " ' az
"~ ország
" " ' ' gazdasági
"'^" ereje, szervezetüket. Egy intézkedést független magyar szabad szak-J s s * tH
lehetőségek fígyelembevéte- már végrehajtottunk ennek ér- szervezeteket építünk.
Nemi " l ? 1 s e g . l ^ j ! " , 1 a . 1 ™ al£0 " ~"
Lengyelország népe és kormánya.
nézzük a tagok pártállását
a t d e h a t "Ü1/ t u d h a t m i "derrol a
Ebben a helyzetben született meg a budapesti nagyüzemek
szakszervezetek a dolgozók ér-t ^essziroi jolt katona? Hiszen
forradalmi bizottsági küldötteinek nagyjelentőségű elhatáro-'
!" dekképviseletei — pártállásrat m e § n e m . " • ' a r t Budapesten.zása, amellyel a munka felvételére hívták fel dolgozótársaikat.:
roló tekintet nélkül, •
J M e S 1 S J^rdez,, ma történt tuAz a politikai szilárdság és érettség, az a nemzeti öntudat és
— A magyar munkások, é r - : b o n k é p p e n ?
felelősségérzet nyilvánult meg ebben a határozatban, amely'
telmiségiek, a mezőgazdaságii — A legtöbb így van a da*
egész forradalmunkat ihlette és jellemezte. Hiszen nyilván-'
dolgozók az új célok és majdj boggal — mondja a fiatal nemaz eredmények láttán, napi-S^etór. — Egy őrnagyuk szerint
való, hogy a további sztrájkkal nem az ellenfelet gyöngítjük,
rendre térnek a múlt bűnei fe-5 fcéí hadosztály páncélost hózhanem Önnön népünket és azt a kormányt, amely rendithetet-\
lett, amelyeket á szakszervezeti? **»*= ^« Ferihegy mellé, égy
lenül küzd népünk függetlenségéért
és semlegességéért és%
mozgalomban, is elkövettek és? hadosztály gyalogossal megerőamelynél többel semmilyen más kormány nem tehetne az adottj
amelyek többé soha nem is-?síire. Útközben érte őket apahelyzetben e nagy célok érdekében. Nem a forradalom érdeke,?
ncs, hogy meg kell állni Bumetlődhetnek meg. Es követhogy veszélyeztessük elemi életfeltételeink biztosítását, a zavar-*
nek bennünket az új utakon, dapest előtt. Most beásták matalán élelmiszerellátást, az ország vérkeringését, a lakosságf
amelyek nem is olyan újak, hi- gukat, várnak. Mi is'várunk'.
egészségügyi, villany-, gáz-, és vízellátását. Míg eddig a sztrájk!
szen szakszervezeti
mozgala fegyverrel harcolóknak nyújtót!: hatékony segítséget, a sztá-í
munk 1948-ig
8 i g gyönyörű traditradíl | Tankok a repülőtérnél
linísta államrend szétzúzását, szabadságunk kivívását segítettéi
ciókra nézhet vissza. Ezt akar-í
Teljesen leszállt az este, a
elű, mostantól kezdve minden kieső munkaóra, minden dolog-i
juk most folytatni, ott. ahol * fényszóró sugara csillog a retalán munkanap már a semleges és független Magyar országot.%
ükkor abbahagytuk._
jpülőtér vizes úttestén - az úi
—
Szükségesnek
tartom izéién páncélos, páncélos, pánfosztja meg értékektől, a semleges és független Magyarország %
azonban, hogy ezúton is felhív- célos. Közöttük, mellettük tüz
gazdaságát zilálja szét, anyagi erőit csökkenti és — ami még?
jam a különböző szakszervezemelegedő szovjet katonem utolsó szempont — csökkenti a védelmi erejét és felké- X
tkb
t
l munkastársaim J n á k j Megszállók. A nép
tekbe
tömörült
szültségét is. Hazánk minden felelős politikai tényezője p á r t - |
figyelmet, hogy az 1948 után*!: hívta őket — aki behívta őket,
állásra, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül felemel tej
összevont — addig önálló — már a Határon túlról próbálja
szakszervezeteket
ne bomlasz- csak ellenforradalomnak haszavát a forradalmat szétziláló anarchia veszedelme ellen- E le-J
szák szét
meggondolatlanul. zudni a nép szent nemzeti felkintetben egységes a politikai vezetőknek és a népért aggódó|
Igazuk mellett vagyok, megér- kelését.
egyházi vezetőknek a véleménye és állásfoglalása. A rneghir-J
tem jogos felháborodásukat, de
A város felé fordulunk is*
dete+t titkos és szabad választások megadják a lehelŐségetJ
a hirtelen, önkényes eljárás mét. A két rákoshegyi fiatalminden magyar számára, hogy demokratikus eszközökkel h a r - |
nem minden esetben szolgálja ember, önkéntes kísérőink, a
colján a Eüggetlen és semleges Magyarország keretén belüli
az ügyet. Sorra átvizsgáljuk, az leszakadt villamosvezetékeket,
érdekeltekkel megbeszéljük, s a sötétben is látható tátongó
a maga egyéni politikai elképzeléseinek megvalósításáért.
|
ahol az új szakszervezetek léí- réseket mutogatja a házak faMost a forradalom vívmányainak megvédelrnezése és to-{
Lehozásának meggyőző szüksé- lán. — "Lesz itt munka =•
vább£ejlesztése a fő feladat. A fegyvert nem adjuk ki kezünk-J '•Forradalmunk tisztasága megengedi, hogy így
Késsége mutatkozik, orvosol-1 mondja az egyik.'ÉS a másik, a
h61, de a haza, a nép, a függetlenség azt kívánja, hogy amiérti mártírjaink csaladjainak « Alairas ÍVIagvar íiok Szövetsége — luk a sérelmeket.
1 fiatalabbik, a tizenhét éves, az
•rüket áldozták legjobbjaink, ne menjen veszendőbe, fc
hirdeti
szerte •» tarosban a plakát A momlatvanyra egj szazooyí
•OBVt
f
Végezetül Vas-Witteg Miklós;; egyik budai üzem karbantartó
l u o u t í
Ja
'
%
máris hozzákezdjünk a ;ü drága és szabad hazánk építéséhez.
^ forintost ragasztott valaki Alatta zolcl ladikó, s ebbe pereröl- közölte, hogy egy hét múlva új-;; lakati:osa csendesen teszi hozzá.
l peitre hullik a pénz. Mar telik a láda áe senkinek sem jutna
helyreállításához és ői .'.ük meg makulátlanul dicsőséges
Jó lenne már melóznU
" j eszébe hng\ hoízamuljon — pedig nem ÖrzI senki sem. Fen- N e pak!
p t n a k « szakszervezeti
radalmun'.í győzelmes :m?.eti lobpgóiál.
Baktat Fevtmc
mozíalom
kibontakozásunk"
t
ti kepunk a RdKuczi ut és Korút sarkán készült
Nógrádi Ciáhor
r.iabb
felemén
veiről.
L.
M.
*
Gyertyán Ervin
?
( G y u l á i n Béld ffheiele)

Két óra a körülzárt Budapest
keleti peremén

Sxoboljev nem befolyásoltatja magái ti
a tényéktől

Erősítsük és védjük
a forradalom i

A szó igaz értelmében
független magyar szabad szakszervezeteket

A szakszervezetek megújhodásáról
és feladatairól
Nemzeti forradalmunk ered- EgétziégügySek :

válásuknak. Ennek betöltést
nem kis feladat. A tegnapink
után néhány további szabad
szakszervezet
nyilatkozatát
éa követeléseit közöljük az
alábbiakban:
MnSgaxttatágt dolgozók :
Blztoiitiátok munkával,
bog/ a szabad haza népén
legyen kenyere

alkalmazottakat

Felszólítja

Az egészségügyi
dolgozók
szakszervezeti
központjának
forradalmi bizottsága követeli
az egészségügyi dolgozók megbecsüléséi. Ez elsősorban nyílvánuljon meg az egészségügyi
dolgozók minden rétegére kiterjedő igazságos fizetésrendezésben. Követelik az Egészségügyi Minisztérium megtisztítását minden sztálinista vagy
bürokratikus elemtől.

alakuló nemzeti és forradalmi
bizottságok munkájába és alakítoák meg a hivatali raunkóstan ácsokat. Vegyenek részt
rend és nyugalom lielyrea
állításában, a demokratikus
Magyarország
felépítésében,
Felhívják azokat a becsületes,
nem kompromittált közalkalmazottakat
pártállásra való
tekintet nélkül —, akik a
szakszervezet
muaiiltájában.
részt kívánnak venni, hogy ne-;
BSrötök :
lentkezzenek a szakszervt
A bőrgyárakban csökkanti ék forradalmi ideiglenes intéző-;
bizottságánál (Budapest VIII..;
hét érára a munkaidőt

A harcos napok után
készen állunk a munkára

Az egész magyar dolgozó nép sztrájkjával fejezte ki együtt- ik, hogy a kerület vadameny*
érzését a szabadságharcosokkal. Pé-rcteíc reggel a rádió és a
yi (izemében haladéktalanul
sajtó közzétette több •nagyüzemünk felhívását, amelyben arra legkezdilc a munkát.
kérték dolgozó népünket, hogy kezdje meg munkáját. Ezen
A Csepel Vas- és Fémművek
mtiüfc, megindul-e végre az élei, a békés épitömuiika hazánk- nunkús tanácsa és a csepeli
ban. Az ország dolgozó népe a harcos napok után késsen ól! nemzeti bizottság
felhívást
'••unkára.
adott ki. A felhívás hangoztálTöbb üzembe látogattunk el, hogy megtudjuk, mikor kez- ja, hogy az ország és a nép éi>
dik meg a munkát, s mi a véleményük dolgozóinknak az elmúlt deke megköveteli, hogy mindencpok eseményeiről.
niitt megkezdődjék a termelő
munka. A csepeliek felhfvása-

A magyar ipar érdekeit szolgáljuk t%udfpa\iíö^ammán%oíZ\

•kiml Sándor, a Ganz úgy döntöttek: mindannyiuk Vállalat, a Motoröntvénygyár,
1
Kapcsolóié és
Készülékek
""• """•" " Cyé" " érdeke,
'
hogy
•
[kezdjék a a Franklin Nyomda, stb.
ra ideiglenes munkástanácsa- munkát,
Aktív
termelésre
A Darugyár forradalmi binak eLnöke szerint hétíótől tei- egyelőre még nem kerülhet zottsága és dolgozói úgy áónjesen megindul az élet üze- sor — mondotta Komorócxy lőttek, hogy felveszik a muulükben. Máris felülvizsgálj ált László, az ideiglenes munkás- kát. Pénteken és szombaton
a megrendeléseket és szerződé- tanács elnöke —, mert a mühe- tisztogatást és helyreállítási
A Bőripart Dolgozók Szabad P u a l i ' n
*
seket, hogy ezentúl olyan cik- lyeket nem tudjuk mind bemé- munkálatokat végeznek, hoey
Szakszervezete kibővített elkeket gyártsanak, amelyek el- legíteni. Űgy döntöttünk tehát, hétfőn reggel teljes üzemmel
nölcségének határozata ezüksésűsorban a magyar ipar érdé- hogy egyelőre javító-, kar- indulhassanak. A dolgozók és
Anyagi és erkölcsi
Ail^Ih
IBI
•'Jet a
^
UVI h j £** HlkLJUH
kelt szolgálják. Munkájuk be- bamartó- és tisztogató munkát a forradalmi bizottság egyöngesnek
tartja
•bőrgyárakban
nehéziparra vonatkozó bé- m«gbe«Ü16it az oktatóknak . indításához éppen úgy, mint a végzünk. Néhány műhelyrész- tetü véleménye: a munkásharek bevezetését, a munkaidő
A Pedagógusok Szaltszerve-: többi vas- és fémüzem üze- ben viszont, mint például a la- talom mindenáron való megvécsökkentését hét órára a bőr- étének ideiglenes forradalmi meltetéséhez, szUkség van az katos, kazánlakatos, atb. sz-i- dése. Élő jelszavuk: „Földet,
gyárakban és a cipőgyárak- bizottsága az ország pedagógu- ózdi kohászok, a csepeli vasa- mosan hozzáláttak a sztrájk gyárat vissza nem adunk!" Kesegítségére, kezdetén abbahagyott munkák gyelettel emlékeznek meg
ban is abban az esetben, ha ^ i nevében csatlakozott az* sok, s,a bányászok
,
' " '
befejezéséhez.
üzem három hősi halottjáról;
futószalag-termelést alkalmaz- értelmiségi forradalmi bízott-* munkájára,
A Beloiannisz mradástech- Polyák Béla hegesztő, Széclienak, A bőrgyári munkások- sághoz. Az ideiglenes fórra-f
A Köbát
rdkaí Gyárban a XI. kerületi nyi József lakatos csooortveze^ kihordási idő dalmi
bizottság
felkereste {gyár dolgoz
n a k t é r í t é s
meghatározása nélkül adjaküldöttei tegnap délelőtt érte- akik életüket i
nak
munkaruhát és lábbelit. a kormány több tagját. A ve-;
lük folytatott
tárgyalásokon, tünk — mondták —, nem ál- kezlelet tartottak. Elhatároz- célért.
A munkarend meghatározásá- ismertették a magyar pedagó- lunk el követeléseinktől. Az
nál vegyék
figyelembe a dol- gusok és oktatásügyi dolgozok egész magyar munkássággal
y
gozók régi jogos követelését, a n n . . a [ f 1 * .
megbecsü- egyöntetűen követeljük a szovg
jet csapatok kivonását, célkitűszombat délután bixto- lésére
s z a b a d
irányuló követeléseket.
AZ INOTAI ERŐMŰBEN nyi saenel tudnak biztosítani.
-.nj-jif
zéseink végrehajtását. A kort>llia tL
Az
előterjesztett
követelések
a mány eddigi cselekedetei alap- zavartalanul folyik a munka. Ezt a mennyiséget főleg a
" miniszterelnöknél és a kor- ján megbízunk kormányunk- Az utóbbi napokban csökkent Mátravidélii Erőmű használja
Közalkalmazottak ;
mány tagjainál megértésre ta- ban. Helyesnek és előnyösnek az energia-termelés, mivel a lel. A MAVAUT gépkocelve„
,
.-_
láltak. Nagy Imre miniszter- tartjuk Nagy Imre bejelenté- várpalotai bányászok is sztráj- zetőinek munkástanácsa fel=
sét, hogy államunk a jövőben koltak. Tegnap azonban meg- ajánlotta segítségét a vidéken
resete. Biztosítsák a nyugdíjat
nyugalom helyreállítasaban
^ uj
e l n ö k
k i j e l e T l t e U e
h o s y
kezdték a munkát, s így az lakó bányászok szállításához,
azoknak a_ mezőgazdasági dolKözalltalmazottak demokratikus
Magyarország semleges akar lenni.
Un
S zA
abM
a da g y a r
energiaellátás egy részét bu- A munkástanács kérelemmel

A Magyar Mezőgazdasági és
Erdészeti
Dolgozók
Szabad
Szakszervezetének forradalmi
bizottsága megállapítja felhívásában: azokban a községekben,
mezővárosokban,
ahol nagy
számban élnek mezőgazdasági
munkások, ahol a régi földmunkásmozgalom harcos hagyományai élnek, eljött az alkalom'á szabad'szakszervezet
helyi szerveinek megalakításara. Felszólítja a mezőgazdasági
dolgozókat, hogy támogassák a
városi munkásokat. Adjanak
élelmet, kenyeret, tejet, hús! a
munkáscsaládoknak. Biztositsák munkával, hogy a szabad
haza népének legyen kenyér
élelme. Követelik, hogy a mc
zőgazdaság állami igazgatási
szervei ne hozhassanak a szabad szakszervezetek beleegvezése nélkül a dolgozók munkaés életkörülményeit erinto rendelkezést. Legkevesebb havi
nyolcszáz forint legyen a me-

íí5SMo3fo5í«ÍS5lg7 Sl

hibájukon kívül megszakadt,
A mezőgazdasági szakemberek
fizeté-se legven egyenlő a?, inai'ban dolgozó műszaki vezetőkével. A mező- éa erdőgazdaságban is legven meghatározott
munkaidő. Fizessék meg a túlórát, ünnepnapokon csak olvan
helyeken dolgozzanak, ahol nz

feltétlenül szükséges.

Jelentések vidékről

Szakszervezete szüksé- felépftésében

eesnek tartja azoknak a megkülönböztetett munkajogi intézk édeseknek a sürgős megváltoztatását, amelyek eddig
hátrányosan érintették a köz-

nagymértékben Mindannyiunk Órdoktt íosttjök az lnotaíak.

kíván támaszkodni a pedagó*
.
gusokra éa szükségesnek tartA Láng Gépgyár ideiglenes
ja, hogy megkapják végre az munkástanácsa tegnap délőket megillető anyagi és er- előtt rövid megbeszélést tartott
a munkásokkal, s egyhangúlag
kölcsi megbecsülést.

Elöljáróságok lesznek Budapest kerületeiben

Pénteken délután Bechtler
Péter elnökletével ülést tarBiztosítsák
tolt a városházán a budapesti
nemzett bizottmány. Több időa koalíciós kormányban
B szabad szakszervezetek ' szerű kérdést tárgyaltaik meg.
A bizottmány foglalkozott a
részvételét
forradalmi harcokban elesettek
" A Magyar Közlekedési és őrök nyűg-alomra helyezésével,
Szállítási
Dolgozók
Szabad A szervezeti kérdésekkel kapSzakszervezete egyetért a Ma-1 csoJatban a bizottmány tervbe
gyár Szabad Szakszervezetek: vette a tanácso-k nevének megé
Országos Tanácsának azokkal: : változtatását. A kerületek élén
a javaslataival, hogy mindé-: :tehát a jövőben elölj áTÓságok
nütt hozzák létre a munkás-: lesznek, amelyeket a kerületi
tanácsokat, amelyek valóságos: elöljárók irányítanak majd. A
eszközei a munkás önigazgatás-: ' t e n ^ b í V á l f t é S G t a p o ^ á r m e S "
nak, amellyel tény] egesen
: Az ülSen"szöba került, hogy
dolgozók kezébe kerül az üze-:
mek vezetése, irányítása. K" a külföldről érkező segélyado: ményok elosztásánál egyes
vételik a szakszervezetek rés
vételét a koalíciós kormány-1 esetekben visszaéléseket kőban. Sürgősen rendezni kell a: vettek el. A bizottmány ezért

Felhívás a vendéglátóipari dolgozókhoz

A Révai
utcában
fohan
végig, sötét
napszemüveggel.
Már szinte az utca
végéről kiáltja:
—
i Szervusztok,
gyerekek! Most jövök egyenesen a határról. A VI. kerületi -nemzeti bizottság tagja
vagyok,
Nézzétek, itt a papír. Gyógyszert hoztam a Balassa utcai
kórháznak. Képzeljétek, 29 kocsival
voltam, és én a veíetöjilk.
Még puskám is volt. Nézzétek ezt az újságot.
Tele magyar képekkel. Most
hoztam
Bécsből. Odaadom,
hó kell, de írjátok
meg,
hogy Csonka
Endre és én hoztam, egyenesen a ha-

— És hol voltál a
harcok alatt?

—
Tudjátok, mi
volt a legédesebb?
Megyek Győr jelé.
velem szemben egy
vagon tank, velük
szemben
én egy
puskával és 29 teherautóval. Képzeljétek . ,i Odaér az
első tank,
nekem
szegezi
az ágyúját,
kinyilik a teteje, kibúnk
egy magyar
tiszt és így szól:
»Hát idefigyeljenek,
emberek!
Hova

játok
hírül, hogy
beszéltem
a bécsi
megbízottal. Tengelyen
és repülőn
küldik
a rengeteg
gyógyszert, 14 mentőautót
is küldtek
szerelő-kocsival
együtt.
Várjatok,
mit
lehetne még
megírni?
Ja, ki ne
hagyjátok, hogy kilencven
emberem
volt. Belevaló gyerek
valamennyi.
Nyitott kocsin utaztak végig és a szó
szoros
értelmében
csak kenyéren éltek.

men.nek?e Látjátok,
milyen népszerű vagyok?
írjátok meg
azt is, hogy egy óra
alatt szedtük össze a
Végre
kocsikat a VI. kerületbeni Azt is ad-* tünk:

Levélaiztapri:E;

elhatározta, hogy a Budapest
lakossága megsegítésére érkező
reggel kézhez
ajándékcsomagok elosztását a
Már kai i
érdeklődéssel oljövőben ellenőrizni lógja. In- kapta:
lézkedni kíván továbbá a bl- vasiam a Magyar Szabad Szakzottság, hogy a főváros utcáin sze-rvezetek Országos Szöveta járókelőket az esti órákban ségénelt lapját, a Népakaratot,
ne igazoltassák feleslegesen.
A lap első olvasás ulán telA bizottmány ülésén eihata- szik, küloncísen azér:, mert
roztáJt, hogy sz apparátusban már most olyan kérdésekkel
szükségessé vélt személyi vál- íoglalltozol t, mint
példáiul -a
toztatások megvizsgálására öt- Munkástanácfl éa az üzemi bítagú bizottságot küldenek ki. zottaágok köz&tti kapesotai.
Itt említem meg, hogy a lapA személyi változta tűs ok csak
beoggtáeű dolgozókra ból örömmel értesültek üzea v e 2 e t ő
vonatkoznak. A döntéseknél münk dolgozói azon híradásmindenütt elsősorban az: appa- ról, hogy a SZOT elnöksége
lemondott éa a szabad szakr á í u s
egyszerű
dolgozóinak
forradalmi szervezet vezetését átvette az
véleményét
idelglenes intézőbizottság. Csak
munkástanácsok
javaslatait helyesléssel vehetjük tudomáveszik figyelembe.
sul, hogy a vezetés munkája-

gépjárművezetők munkaidejét;
és bérét. Munkaidejük — elsői
lépésként — maximum havi;
210 órában legyen megállapít-;
va. A közúti közlekedés dolga-; 1, A Vendéglátóipart Munkások hogy a 8 ural munkaidő* mindenzóinak munkafeltételeiről SÜÓI-J eabad saakiMsrvez;eteaek Intéző- h o i betaEU4i£. ott, ahol túlórában
va megállapítják:
biztosítsák. Iznttaágs felhívja a vendég!At6- dolgoztatnak, a túlórákat ki kell
dolgozóit, hagy metnU
részükre a rendszeres heti pi- Ipari vállalatok
meg » muntüitanúcsoj , A gEakazorvaset
kihívja ai
henőnapokat, állítsák vissza azf k a ( í
fisazei
Ifi49-ben
jogtalanul
elvett| 2 , A
indiglatGIparl dolgozókat,
tefye:
inűent ,
olyan járandóságokat, mint " * S. A lakosság ellátásáét HUta- h o g y
a* sfíása
érdekében az Éttermekben, l o r radalom által kivívott d. lókra
pihenőnapon,
munkaszüneti?
vendégifiati
g v 6 d é s e érűekónapon végzett munka három-jdíisák ei a
JOBolt
mB
munkát
és
olcid
étej
,
p
j
QtL
köszönetét él
szoros díjazása és a vasárnapi' lekké lássak el a lakoiaágot.
fii
A „akMsrvflzet
pótlék. Biztosítsák azokat a ! 3, A dolgozúk a munkSstnnáciok elismerését fejezi ki azoknak a
természetbeni kedvezményeket Irányításával kezdjék mes ft">n- vendéglátói pari dolgozóknak, akik
(Í^AV oportörl jegy, egyenruha: nal munkahelyeik, rendbeboiásat a forradalmi harc űrílban segttették a lakoiiáff allátáaát, vagy e
stb.), amelyeket 1949 előtt meg-; és helyreállítását.
i. A munkástanácsok vizigálják mfilyesen léizt vett ele a fórra Dal mi
szereztek. Szabályozzák a hajófelül a nyitvatartási időket úgy, harookban,
zási dolgozók munkaidejét.
»«***•**••*•*******«**•*••«•***«•««•«*••»»•*»»•»»»••tt *******

szóhoz ju-

— Három napot a
pincében
töltöttem.
Annyit lőttek, hogy
a végén már nem is
töltöttek, csak lőttek. A családom Jót
van.
Általában a
színészeknek semmi
bajuk. Írjátok meg
azt is, hogy a győri
rádión is beszéltem
Béccsel...

PETŐFI BÁNYÁN pénteken
délelőtt összeült a forradalmi
munkástanács és megállapodtak, hogy munkához kezdenek,
Egyelőre naponta 150 vagon-

tetszik a Népakarat
kell a Szabad Szakszervezet
tjük a segélyeket

Murtkástéraaimmal,

vala-

fordult a közlekedés- éa pos-

taügyi miniszterhez, hogy g 8 zolajat és autógumit biztosítson
MÁVAUT-kocsiknaK. Amit
"iszter syors intézkedést ígért,
Sürgősen kérnek vagonokat,
hogy a gyöngyöst akna mellett
a földön tárolt szenet elszállíthassák.
A
KÖ2ÉPDUNÁNTŰI4
SZÉNBÁNYÁSZATI TRÖSZT
közli, hogy az ajkai erőmű és a
környék közli ói-háza inak, lakóinak izénkészletét biztosíi.ztavámi és j
ják.
állomáson 150 vagonnyi árén
vár elszállításra.
NAGYKANIZSÁN o mélyrundok, olajtermelők, finomítók, B gépgyáriak és a távve
eték-azerelűk. munkástanácsai
közös értekezleten elhatározták, hogy a mai
felveszik a munkát éa ezzel is kiCejezlk bizalmukat Nagy Imre
kormányának, amely kinyilatkoztatta Magyarország
íüfigetlertBégét, semlegességét.

a

[Qttságunii
tagjaival úgy véljük: feltétlenül szükség lesz a pártokon
kívül álló szabad azahízervezetekre, melyek védik
bad munkásság any-agi és erkölcsi érdekelt és ápolják az
egyenlőségen alapuló nemzetközi mua-ikáemozgalom legszebb
hagyományait.
Végül szeretném, ha leközölnék a lapban, hogy megkezdtük a forradalomban hősi
halált halt
munkástársat
hátramaradt
családtagjainak,
A MISKOLCI MÁV főigazo/eiidfcíuütl _ segélyekjolyósi- gatóság biztosítja a zavartalan
tener- és személyforgalmat!
Munkástanácsának és az üze- Egyébként Miskolcon közlemi bizottságnak a javaslatára kednek a villamosok, autóbuvasas-szakszervezet
ezer- szok, helyreállt a rend, békeeban helyt kapnak az eddig be- ezer íortntoí utalt* kT
Bég.

börtönzött, régi szakszervezeti
vezetők,

KUrt&il László

MAVAG Mozdonygyár

Az eddigi kutatások nem igazolják
a Köztársaság téri alagút vélt titkát
A Köztársaság téren már a
kora reggeli órákban az egész
teret körülölelő kordon mögött
számo3an húzódnak meg. Kiváncsl, kérdő tekintettel nézik
a két hatalmas ekszkavator
munkáját. Az egyik a Köztársaság téri pártház előtt az úttestet, a máaik a tér közepén a
íöldet marja. Az óriási földet
kiemelő karok munkája nyomán mind jobban mélyül, tátong az üreg,
rek
Az épületben műszaki alakú.latok
tartózkodnak.
Előazör a liftakna felrobbantását

határozzák el. Néhány perc
múlva már hallik a robbanás*
zaja. Por, törmelék mindenütt
Majd mikor
megközelíthető
már, kiderül, hogy semmi sinca
alatta. Rövid idő alatt még
két robbanás rázza meg az
épületet. Mindkettő eredményteleti. Hátra van még a páncélajtó felrobbantása Ezt az
esti órákra tervezik. Elekor aztán kiderül, hogy igazak-e a hféa hogy valóban van-e titkos pince, éa hogy tartózkoönak-e abban?
v

Az ÁVH vezetőinek
Moszkvába mentéséről
ír egy budapesti angol tudósító

A SZOMBATHELYI MÁV
igazgatóság új vezetője, Kocsis
Károly arról tájékoztatott bennünket, hogy Ausztria—Magyarország határán tömegesen, hihetetlen mennyi légben
érkeznek az országba a nyugati államok küldeményei. A
szombathelyi vasutasok e küldemények
Budapestre való
szállítását biztosítják. Auazt•ia minden erővel támogatja
Szombathely és ez ország dolgozóit. A szombathelyiek teg'
nap húsz vagon szenet kértek
a város kórházal, közmüvei
számára, s azonnal meg ia
kapták.
TATABANYÁN a mai napon megkezdik a munkát a
városi forradalmi munkástanács pénteki határozata értelmében, Egyelőre járműMany
miatt nem tudnak jelentékeny
létszámot az aknákhoz szállítani. A KPM segítségét várak.

ff Magyar Vasutasok
Szabad SzakszarvazalAnik
felhívása

in a Magyar
ikszervetete elegyúttal megA londoni Daily Telegraph rázata az,'hogy a szóbanforgó
intííö bliottÉs o Tiépsserű Al- budapesti tudósítója arról a személyek túlságosan sokat
lázas sietségről számol be, tudnak és ezért nem maradfonzó,
akivel mi
amellyel Hegedűs. Geró és hatnak Magyarországon. Minszabályos
interjút
1
Plros után az AVH életben- denesetre
figyelemreméltó,
akartunk
csiTinln-i,
maradt vezető tisztjeit a ma- hogy
a budapesti szovjet
talán még
most is
gyár iővárosból Moszkvába nagykövetséghez tartozó sze-'
beszél, beszél és beoiit választották, alti • vis
mentették ki. A tudósító meg- mélyek sem kaptak ilyen gon-\ tuesás
szél,
élményeinek
érdekűben .kifejtett muflkísokaságáról — ha-jegyzi, hogy ezek többsége doa segítséget. A tudósító ai
már
azelőtt ia Moszkvában nagykövetséghez tartozó mintcsak azóta nem veélt és többen köz ül ük szovjet egy
húsz orosszal beszélt
iilUiftlzottldg Ifizet újabb karavánt
siervez«t«k»t ét
állampolgárok. Az angol új- akik egy dunai hajón keletBécsből Budapestre,
M. hogy tw«isögíro szerint annak a siet- németekkel,
olaszokkal és
Ü'ík t>w a «i>t>(bárányul—
ségnek éa gondnak, hogy ki- másokkal együtt hagyják el
mlolöbbl meeindudlők
íjfcé
itsek őket, egyik magya- Budapestet Pouonu íelé,
nógrádi)
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Az Országos Nemzeti Bizottság felhívása a megyei,
a járási/ a városi és a községi nemzeti bizottságokhoz
A legfontosabb Coladat most raktáraink készleteinek sem.
mindeii ütemben azonnal íel- Mi lesz a forradalmi néppel,
venni a munkál. A kormány mi lesz velünk, ha nem tudteljesítette a felkelő iiép ke- juk ellátni magunkat?
vetelcsét. A kormány ismert
A forradalom érdeke köveintézkcdéseivel a nép a fórra- leli, hoíry azonnal kezdjük megdalom erdekében teljesíteti©, a termelő munkát. Nemzeti biami töle tellett. Forradalmunk zoítságok, mondjátok el mingyözclmit veszélyeztetjük, ha denütl, hogy a budapesti fel-

vonulón 300 autóbusszal
indul ma a forgalom

Megkezdték a villornosvonalak helyreállítását — Takarítják a
romokat és az utcákat - Kik kapják a kiürülő orosz lakásokat

határozóit már a győri munkástanács Is és Borsodnak ma __
tanács élén
liazainduló küldöttségre, özd negalakult Nemzeti Bizottság
ezentúl kétszáz vagont termeíírtagy
erő feszítéseket tesz annaponta, a Borsodi Szénbá-jnak érdekében, hogy a győznyászati Tröszt hatszáz va-jtes demokratikus forradalom
gont.
Jután Budapest élete ismét a
Barátaink! Ez a ma forra-jnormális kerékvágásba görnesa, ez a jövendő-leüljön. Ezzel Kapcsolat bj
d a l m i para

villanyárá
hatatlan
járhat. Ne

Bechtler Péter elmondotta
ivctkezményekhel hívással fordult az országhoz, dalműnk érdekében kezdjék
hogy péntek reggel a Főváros
szabad kifogyni hogy vegyük fel a munkát. így cl a termelő munkát.
Nemzeti Bizottságának vezetői
ujaöb intézkedést tettek Budapest
élelmiszerellátásának
• biztosítására. Viszonylag kellő
'• mennyiségű élelmiszer áll
rendelkezésre.
viliamost. Az egész aliff íiirt
; Érdeklődtünk a közlekedés Beemelik
máris — jöhet a következő!
; helyreállításáról, amely elő(Vándr Kálmán felv.)
Elmentünk a Pén?.ügymi- hogy az uránércbányászat szerződéseink íelülvízsgfilásá- ; feltétele az élet normalizálánisztériumba. hogy érdeklőd- rendkívül nagy beruházásokat hoz néhány évre visszamenö- sának. Eechtler Péíer közölte legyenek. Előreláthatólag a munkához, a romok és hullavelünk, hogy a Nemzet' Bi-kevéssé vagy alig sérült íaíísŐ dékok eltakarításához. Ehhez
jünk mennyiért
adtuk
el
az
igényel,
külföldi
keresUllulUl társat
LtíLaül ív
t i Uü- leg.
Itg- A
£\. munka
ntutír^u befejezése
L í c j t j c i t j i ; uídfi
utu*L> 4 vtrlü.J-1"., uugy
ezzel a kkerületi
uránércet1 a Szovjetuniónak? tünk. Ne:rm segítség volt ez, tízennégy napon belül e szer- Szoltság foglalkozott
foglal]
már a na- több kerületben a társadalmi
e r m ü
vvonalakon
o n a l a k c n máT
Meglepő, de szin-te semmit mint mond
.dták akkoriban, ha- zödésekst — megjelelő érté- 5 kérdéssel is :sé: tárgyalásokat p o k b a n meginduihat
a villa- aktívák százai is segítséget
íé
nem tudnak erről a kérdésről, nem üzleti szerződés. Szeren- keléssel
7iyilvánosságra folytatott a Fővárosi Villamos- fflMÍ[oj.eoIoTn, A z autóbuszköz- nyújtanak majd.
Azt mondják, hogy őket tel- cséré nem vegyes vállalkozást hozzuk
vasúi dolgozóit képviselő for- j e ^ é s pedia már ma, szómA Fővárosi Nemzeti Bizottjesen kikapcsolták ebből a létesítettünk, hanem hitelt
_',.,..
, ,. radalmi bizottsággal. A_ fórra- & & C f m ^ ^ ^ j a k ü l £ Ö k e r ü . s á g felhívással
fordult a
munkából A forradalmi bi- vettünk fel. A beruházási ösz— Befejezésül
szeretneffn; d a l m i b i z o t t 5 á g határozata letekben és [mindazokon az út- Közérteken kívül az összes kezottmány most felszólította a szegnek 75 százalékára szólt a hangsúlyozni: az elmuK é v e k * a l a p í á n péníPJc délután meg- f a l a k o n
ihal barikádok reskedelmi vállalatok dolgonemzetközi főosztályt, hogy szerződés. Legjobb tudomásom súlyos hibájának, a közvéle- ; kezdték a villamosvasúti
nem akadályozzák a forgal- zóihoz, a kisipari szövetkezcöntsön tiszta vizet a pohárba, szerint Háy László,
az akkori meny félrevezetésének tartom $j c j. helyreállítási unkálntait. ma (_
Több elővárosi villa- lekhez és magánkisiparosoknemzetközi
főosztályon
küikereski
'
.rtflT-MVn^im; m i " ; " * « »= a Z t is, hogy ha a Szovjetunió- * A vállalat dolgozói
mosvonalon
így a pest- hoz, hogy
haladléktalanal
azonban egyelőre annak a Olt Károly volt pénzügymiszentlörinci vonalon november nyissák meg üzleteiket, mühemegrongált
•.ettünk valamit, akkor a ; veze!ékek
t r t
.
páncélszekrénynek a kulcsa niszter írták alá a hivatalos sajtóban és más helyeit is úgy \
3-án, illetve 4-én megindul -i lyeiket s kezdjék meg aZ árusínek
gyors
kijavításával
mmkeresésénél tartanak, ahol okmányt.
hangzott e\, mintha kaptuk \ dent elköveti ek, hogy mi- közlekedés. A vonalakon ítkvö síírisí, a munkát.
.jöjjön
..
valami nyomra akadnak. Aűfej(ételek* a Sí
16- romos kocsik eltávolítása a Állandó készültségben van a
A
volna, mig ha Nyugatról vá- '•előbb mozgás!
éét
jjelentő szombatra virradó éjszaka és Nemzeti Bizottság, hogy gyorvérkeringését
aároltunk, akkor világosan város
vSamí felvilágosítást tudnak ™"£ míndottaní " í b e n
közlekedés. Kívánatos volna, szombaton folyamatosan meg- san, operatíven cselekedjék az
megmondtuk,
hogy
vettük.
adni, felkerestük Bognár Jó- ! " ' S t o ' F
n
n
V
k
élet, a munka megindítása érhogy a honvédség műszaki történik.
(lendvaiy
zsef külkereskedelmi mínisz- ' ^ z | t ^?7 hen" ifeuene mee
alakulatai szintén segítségükre
Eíőreláthatóan délután négy dekében. A kerületi tanácsok
tért, hogy nyilatkozzék ol- w n n„nk I kövefke^f mtí
bóráig
45
vonalon
3Ü0
f.ulóélen
megalakult forradalmi
vasóinknak erről a kérdésről. ^ S í n : « mTlHÖ nibel í S l f
•busszal indítja meg a forgal- nemzeti bizottságokkal kar— Nyilvánosságra kell hozni bad devizában, vagvi? dollár-J
• mat a Fővárosi Autóbuszöltve számos intézkedést hoztak
a
hajléktalanná vált csaminden szerződést — kezdte a ban és fontban. Ez dollárra á t - |
•Üzem. A torlódások elkerülése
elhelyezésére, a megronminiszter. —• Mindenekelőtt számítva tízmilliót jelent. X
nak-e éleimet a parasztok, : végett fontos, hogy ,-iz utazó- ládok
Egy tegnap este kifüglakások helyreállítására;
hangsúlyozni sze-reíném, síi- Ezenkívül hatvanmillió rubel, t gesztett,
ha látják, hogy a gyárak : közönség a megállóhelyeken gált
géppel írott szöveg
döntöttek, hogy a kész
lyos hibának tartom, hogy vagyis 15 millió dollár értékű t néhány mondatán akadt
nem dolgoznak? Mindez éh- az odaérkezés sorrendjében fe- Ügy
új lakásokba és a szovjet csa•mindeddig egyetlen külkercs- árudeviza. Fizetnünk termék- ? meg s szemünk s az öröm
ínségre, nyomorra kárhoz- gyelmezetten, kettős sorokban patok,
illetve polgári tanácskedelmi szerződésünket sem ben, tehát uránércben kellene. * meg keserűit a szánkban. tatná az országot, azok mal•akozzók és a megtelt jel.Ital elhagyott
g
gy épületekp
hoztuk nyilvánosságra.
_ Most
mára hajtaná a vizet, akik
»Ha hónapokig nem dolgofclkérem
mlniszlé.!:
zessel erkezo kocsikra ne tola- b e e í s 5 s o r f j ű n o forradalmi
éveken
keresztül
sanyargatzunk,
akkor
is
kapjuk
a
fi'
— A legfontosabb, amit az riumom forradalmi bizottmá-:
ták a népet. A forradalom kodjék fel, mert a túlterhelt harcok során hajléktalanná
zetést, 3 ha nem adnák, eluránérccel kapcsolatban el tu- nyát, hogy vizsgálja felül köz.
harcosai, a legbátrabbak egy kocsik idő előtt tönkremennek vált dolgozókat helyezik el.
vesszük fegyverrel...*• Sodok mondani — folytatta Bog- gazdászok
bevonásával az
szebb és boMocabb jöv-ljü-• és csökkenne a jelenleg méc
kan olvassák. Néhányan.
nár József —, hosv mind a uránércRzprzMést és ugyankért hullatlak a vérüket, az
kocsik száma.
Remzett * Blzc-ítsága
hánya. mind, annak felszínre akkor lásson hozzá egy lítv- kevesen, helyeselnél!. MáFöuátO5
őrsi ágot fe] cm eln f, szabi
sak szótlanul lovább menhosatt termékei magyar kéz- fiazdászokból álló csoport :i
autóbusz-járatok kéri
Budapest lakosságát, setlá, magyarrá akarjak ti
ben vaixvMk. Tekintem.*! arra, Szovjetunióval köíötl üzleti nek.
szombaton: Z, 3, j^tsék mindenütt a helyi tanáni és nem összezúzni.
;|3, 8. 10, II, 18, 23, 28, 29, 31, 37. csohat és mindazokat akik
Ügy érezzük azonban.
39, 40, 49. 32, Öá, 55, 5fi, 57. 03, z o n fáradoznak, hogy BudaHogy ilyen felhívás mellett
Meg kell érteni: a meg- 6i 6B, 8, 19, 83, 7, 9, 15, 17, 20, apest
most már véglegesen a
nem lehet szótlanul tovább szállókat
semmire
sem
menni. Ez már nem forrakénysz
Í . J fl2 6 - 6 , }
gvar ország szabad, nyugodt,
dalom, ez mái- nem demokrácia, ez már a forradalom
hátbatámadása, mert anarÉjfélkor felhívtuk Szolno- csak záhonyi jelentés szerint; chiába, egy nemzet pusztukot. Nyíregyházát, Ceglédet egészen Kísvárdáig széles-% lásába, katasztrófába vezet.
és Debrecent, hogy tájékozod- nyomtávú vágányt
fektettek"
Hogyan képzeli a névtejurik a legújabb szovjet csa- le. Cegléden este hét órától
len
falragaszíró?
MibfiE
kivonulásáért
patmegmozdulásofkról,
Szol- még a telefonbeszélgetésünk
Ml lesz a BEV vonalokon?
vesszük fel fegyveresen a. patok
EN'SZ segítségét kérte.
noki jelentés szerint a város ideje alatt is vonultai; a pénfizetést, ha hónapokig nem
Felkerestük Ara.tó Károlyt, a nyugtató választ tudok adni.
Súlyosan vét mindn
környékén és a megye terű- colosok
szolnoki
irányból
dolgozunk?
A bankóprés
Av budapesti igazgatósága- A csepeli gyorsvasút már a
létén különösen Tiszafüreden, Kecskemét r felé. Körülbelül
ugyan bírja, de mit veszünk
ik vezetőjét, hogy tájékoztas- fegyveres liarcok alatt is közTörökszentmiklósim és Kún- féL tizenegj kor Táborfalvánál
majd a pénzért, ha hónapo. olvasóinkat: m-ikor
indul- lekedett, de csak orvosokat és
kig megáll a munka? Hoszentmúrtonban
nagyszámú mintegy 20—25 percig tartó
tk meff a, vonatok,1}
scbesültelíet szállítottunk. E
gyan lesz áram, ha nincs
szovjet pánci ; csapat tar- páncélos vonulásról tudnak
,,, vonalon most már rendszeres
szén,
mi
lesz,
ha
kifogynak
—
Péntek
délután
a
legtöbb
tózkodik.
Pest irányába.
Egyébként
akar kelteni.
"
S
járatokat
közlekedtetünk.
az élelmiszer-tartalékok, adCeglédről közölték, hogy a váA szolnoki MTI-saerkeszt
(m.) • kijutottak az első személyvo- indul már a szentendrei, cinüzemeineík
ség cáfolja azt a hírt, hogy _ ros éLemiszeripari
. .
J
natok.
Természetesen
csak
a
;: n
repülőteret szovjet csapatok dolgozói megtagadták a szovráckevei vonalon, ie az
legközelebbi vasúti csomópon- Izolai,
szállták meg. Értesülése sze- J^ű csapatok élelmiszexellátárokig. így például Hatvanig, élet.
rínt a szovjet csapatok a vá- sót. Debreceni jelentés szerint'
BEV vonalaink közül egyeDorogig
stb.
E
szeA
nemzetőrség
pénteken
délkísérték
őket
a
budapest:
környékén
tartózkodnak,
délután
öt
órától
körülbelülros környkén
ó
z
,
t
dül
a vágóhídi végállomás
de a repülőteret
ülő
nem ffoglall l ötá
ötszáz JJtcrckocsi
k i lélépte át a he-'
' ben őrséget küldött Bérei An- kapitányság épületébe.
körletében rongálódtak meg a
vissza is érkeztekBuda- vezetékek és a vágáTtyhálózaIák el és erce nem is tettek tárt és Vásárosnamény felőlfelöl ;dornak, a Tervhivatal volt elA főkapitányság
ndkét-"'•'>bsm
• •
n a tő- tok. A szovjet
tankok tették
kísérletet. Ugyancsak cáfolja Debrecen irányába haladnak.: nökéneh és Andics Erzsébet- len kijelentették, hogy szml't II 1
tönkre. A helyreállítás folyik;
a repülőtér elfoglalását az Debrecenből estig, néhány ki-- nek az MDP volt vezető fűnk- d
ltoita* A
tőé| "
állampolgárok.
Á nemzetőrség;:
Búcsúzunk
Arató
Károlytol,
MTI pécsi szerkesztősége. Zá- vétellel, repülőgépen eU,
j
gy
j
,
gy
p
cionáriusának lakására, hogy tudomásul
vette ezt a kijelen- J Ügy véljük, hogy a budapes-.- amikor cseng a telefon:
st
a ceghonyban továbra ás bent áll tották a szovjet csapatok
- m a ' d mindkettőjüket aI: ti és környéki lakosokat
lédi városi forradalmi iminkásegy szovjet katonai szerel- zátartozóit, mintegy ötszáz ;; személyi biztonságukat szava- b t [ d l l p e s t i ssovjet
nagykövet-.-svon érdekli, mi a helyzet
:;
tolja,
majd,
minthogy
Bérei
bántódás í BEV
l
vény, egy másik szerelvény családot. Éjiélkor Debrecen
BEV (HÉV)
tanács s bejelentette: hozzá((HÉV) villamos-közlekeségTe
kisértei
a h o l
jorgalom megindításéi
Kisvárdán áll és e°y hárma- teljesen körül volt zárva szov-; Andics lakásukban nem erez- g
járu l
amíg
g
g désseZ?
• •ték magukat biztonságban, be- é l k u i
megvárhatjá
is mag- hoz. Ez igen fontos és jó hír;
"dik THyirbogdányban. Ugyan- jet páncélosokkal.
k
óhazájukban
szállítják
hájkb
állíjá ókét. * — Erre a kérdésre
••#•••••••*• ^•••••••••** *•••••••••••••••••*••••••••••*•*•••••*•••••***+**•*»•»•

az uránérc-bányákra kötött szerződésünket

MUNKA NÉLKÜL?

Éjféli jelentés
a szovjet csapatmozdulalokrúl

Indul a vonaiköz!e!cedés is

Bérei és Andics szovjet állampolgár ?|í

Bízom Magyarország jövőjében Szén, ablaküveg, citrom, gyógyszerek,
MiiB<!§zenty Jözscf Iierccgprímfts fogadta a külföldi
búza és konzervek szállítását kötettük le

Nyugati sajtóirodák jelenté- jet katona is. Megszámlálha- gítségét kérje Magyarország
A Külkereskedelmi Minisz- A megrongálódott lakóhá- mokból rendeltünk. Svájcból
se szerint Míndszenty József tatlan hőseink száma, de kór- válságos helyzetének megoldá- térium tájékoztatást adott a zak helyreállításához Bulgá- delegáció érkezését, jelezték.
bfboros felhívást intézett a házainkban sok ezer sebesült sa érdekében, Határozottan és külkereskedelem jelenlegi te- riából,
Lengyelországból, Kanadából az eddigi tárgyalávisszautasítván
nyilatkozott
nagyhatalmakhoz és az egész fekszik.
ikenvségéről, mii tesznek a Csehszlovákiából és a Német sok után nagy búzaszállitmáMindszenty
hercegprímás több olyan kérdésre is, ame- helyreállításhoz, az élet meg- Demokratikus Köztár saságból njfokra számithatunk, A görög
Nyugathoz, hogy támogassák
lyek
az
után
érdeklődtek,
mit
kérdésekre
válaszolva
azt
jelezte, hogy
Magyarországot. A budai príhaladéktalanul rendeltünk sürgősen ablak- Vöröskereszt
a hírekhez, ame- indításához
üveget. Lengyelországból mái- gyógyszereket és konzerveket
más i palotában pénteken dél- mondotta, hogy szeretne Ró- szól azokhoz
szerint vannak politikai szükséges áruk beszerzéséért. megérkezett az első szállít- küldenek.
előtt fogadta a külföldi sajtó mába utazni, erre azonban a lyek
Felvettük a kapcsolatot Lencsoportok,
amelyek
szívesen
jelenlegi
helyzet
nem
ad
lehemány.
A
jugoszláv
határálloképviselőit. Kijelentette, hogy
Ezenkívül mihamarabb gonlátnák Őt a miniszterelnöki gyelországgal, Jugoszláviával, máson kilencszáz vagon árit
a magyar nép egységesen köve- tőséget. Az egyik újságíró meg- székben. ..Én hercegprímás va- Ausztriával,
doskodnunk kell az újságokNvugat-Németteli a szovjet alakulatok kivo- kérdezte tőle, reménykedik-e gyok" — mondotta, majd a országgal, Svájccal és még né- vár továbbszállításra, JVÍOSÍ hoz rotációs papírról és a főMagyarország
jövőjében,
mire
már
csak
a
vasút
dolgozóin
város
közlekedésének megindíhány
más
országgal.
Lengyelnását az országból. A magyar(hercegprímás azzal válaszolt, sajtóértekezletet befejezve, el- ország kész segítséget nyújtani mulik, hogy mikor juthatnak tásához az autóbuszok üzemság végre saját maga szamára ahogy
Több új- távozott a teremből.
anyagáról: gázolajról. Mindkoksz, szén, élelmiszerek és el rendeltetési helyükre.
kíván dolgozni és saját nemze- ságíró természetesen.
érdeklődött ezután a
most
jelen- ehhez azonban elengedhetetÉrtesüléseink szorint a Vati- gyógyszerek szállításával. Ti- Bulgáriából
tének érdekei szerint kíván hercegprímás
több mint nyolczenkét vajon gázszén Szobnál teitek, hogy szénnel telt uszá- lenül szükséges, hogy a közcselekedni.
lekedés és a termelőmunka
évvel ezelőtti letartóztatásának kánvárosból küldött utazott már átgördült a határon. A lyokat indítottak
el száBudapestre,
hogy
seemilyesen
meginduljon az egész onszág— Csodálatos — mondotta cs a per lefolytatásának résznagyobb mennyifléíű áru szál- munkra.
brn, hoqy mind a határállo—, ami Magyarországén okló- letei felől. A hercegprímás ki- megtárgyalja Mindsxenty bí- lításánál azonban komoly akaPénteken
reggel
bécsi
kiber 23-án megindult. Fiatal- jelentette. hoRy erről a teméról borossal a Vatikán részéről dálvl jelent a közlekedés szü- rendeltségünk útján kérték másokon veszteglő szerelvényújtandó netelése. A gázszén továbbí- osztrák üzletfeleink, hogy kö- nyeket, mind az újabban renjaink, katonáink, munkásaink nem kíván beszélni. Életének Magyarországnak
delt árukat a legrövidebb
egy emberként szálltak szembe ez lezárt szakasza. Csütörtöki segély kérdését. A vatikán tása pedig rendkívül fontos zöljük, milyen cikkekre van időn
belül eljuttathassák rena rendszerrel, és a felkeléshez rádióüzenei.ének elsőrendű col- kiildöü a 1Nemzetközi Karitás; Budapest lakosságának eáze!- szükségünk,
Főleg
egyes delmlési helviikre^
csatlakozott nagyon sok szov- ja az volt, hogy a Nyugat se- Szervezetei is képviseli,
'átasa miatt;
tftiÓQVSserekbőh antibiotiku-

Cstpél dolgozóinak felhívása
a szénbányászokhoz
A Csepeli Vas- cs Fémművek forradalmi munkástanácsa el'határozta, hogy az ország
ellátása 6s védelme érdekében
szombaton
reggel
8 órakoir
megkezdik a munkát. Az üzem
szénJcészlete azonban nem biztoűítja a munka zavartalan folyama toseágát.

álljon az emberiség, a történelem ítélőszéke előtt a mi forradalmunk! Ne tapadjon hozzá, ne homályosltsa el százmilliók
szemében tükröződő ragyogását semmi, ami méltatlan népünk
beoiületéhez, az elesett hősök emlékéhez. Kalaplevévs tiszteleg
mait a világ kicsiny nemzetünk
előtt: csodálja
szabadságot
szülő hősiességét, hazafiságát, erkölcsi nagyságát.
Nevünket,
amely >*megint siép lelt", amelyről vérrel-könnyel
^lemostuk
et
a gyaláiatot-" ne fröcskölje be a fékevesztett
indulatok
kavargó
ária,
—D—
"A forradalom tisztasága megengedi, hogy így gyüftsünk
mártírjaink
családjainak'- — hirdeti egy pénzzel telt láda fel— A MAV vezérigazgatóság
irata az Éjjel-nappal KÖZÉRT betört kirakatában. S a forra- forradalmi
bizottsága
közli,
dalom tisztasága megengedi, hogy az ezerféle becses holmit hogy a forradalomban hőül
halélt
halt tényleges éa nyugkínáló üvegnélküli
kirakatok őrizetlen maradhassanak.
De a
forradalom tisztasága nem engedi meg, még
a bűnösökkel díjas vasutas dolgozók temesztmben sem engedi az emberiesség törvényeinek
megsértését. tési segélyre jogosult családNem cselekedhetnek
a nép nevében azok, akiket megrészegí- tagjainak azonnali hatállyal
tett a bosszú vágya: egy forrószívű, de józan ée diadalmaskodó 5Í100 forint rendkívüli segélyt
nép csak emberséges éa igazságos lehet. ítéljen a nép — de folyósítanak, a halálozás henem népítélettel, önbíráskodással, hanem a iog és az erkölcs lye szerint illetékes ideiglenes
igazolása
alapfán álló bíróságai útján. Bűnhődjenek
a bűnösök
vétkeik nemzeti bizottság
:
arányában, de anélkül, hogy
a forradalom
becsületén
folt alapján.

esnék.
A vérrel kivívott szabadsághoz, a hősök emlékéhez, a vi~
Jág csodálatához, az ú) fényben ragyogó magyar névhez -méltóan őriztük meg azt az erkölcsi kincset, amely már fiatal
forradalmunk
nemes hagyománya:
c tisztaságot és a tisztee•éOtft.

A nemzeti kormány köszönete a kohászoknak
KÖBZöüiet azoknak a kolháÉíokjiak, akik áldozatkész, éjjel-tfiappall munával, a forradalom
győzelme
gazdasági
alapjainak megszilárdításához
rendkívül fontos üzemi berendeléseket megóvták és a meg-

Felhívjö
az összes kohászati
vállalatokat, hogy a termelőberendezések megindítása előtt
beszéljék meg a teendőket
a
kijelölt szervező bizottsággal.
Ezzel biztosítják eddigi harcunk eredményes
befejezését.

-o-
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Halló, itt a...

Az Országos Nemz&ti Bizottság, az egységes karhatalom
parancsnoksága és a Legfőbb Államügyészség
forradalmi bizottmányának felhívása
A magyar forradalmat soha
nem láiotl egységben a lelkek
nép vívta meg. Népünk hősiessége, józansága és politikai
ér-eltüége kivívta a vLlág szabad .népeinek csodálatát. A
forradalom tisztaságának, as
állampolgári
szabadságjogok
m e g ő r z é s és az emberles,
mindenben törvén ves
eljárás
biztositása végett
felhívással
íolgáraihoz, őrizzük meg Xoábbra is forradalmunk liaztaflágát. A magyar nép ellen
elltöveteít
bűnökén
feleint
kell.
A
felelosségrevonást

— A Bánky Donát Ipari ta—
Kétszázagyas
korházat
létesít Budán a dán Vöröske- nuló intézet 150 tanulója, tafelajánlotta,
reszt. A kórház a napokban nára és mestere
hogy teljes erejével bekapcsolódik fővárosunk helyreállítá— A hassal uránérc vegyi sába.
feldolgozására
megbízást kér
— Az Egésza6ffUgyf Miniszté• kormánytól a Veszprémi Nehéíveíylpari Kutató Intézet. rium forradalmi tanácsa azonKérésüket azzal
indokolják, nali hatállyal
eltávolította a
hoay epre meaíelelÖ íelszere- minisztériumból
dr. Símonoléaael, beroncic íóssel rendel- vlca Istvén
miniszterhelyetkéznek.
test, Kara Anna főosztályvezei— Kormánybiztost kapott B tőt, Kiss Károly
osztályvezeMagyar Vttrilikereext.
Nagy tőt és másokat, mert a sztáliImre miniszterelnök dr Zsebőlc Zoltán egye tenni magánFeladata lesz a külföldi és szaéltek hatalmukkal.
hazai segélyszállítmányok renntá>rvc
dezett és szervezett elosztása;
— A volt nyomdáizklslparosokat,
——o---J —
ftőnyvkötűket. papirícldolgozó, do- «i*l n •»'*'
példáiét adta, egykor a Korost
bockbzltf és müviráfikéiíltö Kisipa- Csorna
Sándor népi kolléRiiirn tagia
rosokat kérjük, hogy a november volt. Ezért köiös gyaszurübart ez6-án, kedd délelőtt Hz órekor tar- úton fejezzük ki együttér lésünket a
családdal é» mur.katáisaitandó értekezleten (Bp. VI., Szegfő SyíSKlti
val a mentekkel. A Körösi Csama
utca 6. L om.) feltétlenül jelenjenek Sándor nép1 kollégium volt tagjai
és egyetemi barátai.

wim'M

Köszöntjük
az Új Magyarországot

Gyorsan gyarapodó demokratikus sajtónk ma új lapot
köszönt — Ismót egyet a sajtóélet elnyomorítása után feltámadó magyar újságírás újszülöttei közül, ŰJ laptársunk a
Petőfi Párt — az átalakult
PaFasztpárt — nevét viseli címe alatt: >*Üj Magyarország*.
Kifejező ez a cím, ez a lapnév, mindarra emlékeztet, ami
ezekben a szent éa vérea napokban született. Az első szám.
vezércikkét kiváló írónk, IVétneth László írta. A szervezett
munkásság, a munkásosztály
nevében köszöntjük azt a felelősségteljes hangot, amelyben a cikk íródott. A jövő távlatai és új korszakunk demokratikus életének kibontakozása a Németh László által felvázolt három pontban e nehéz
napok alatt talán először fogalmazódnak meg Ilyen világosan, Ilyen történelmi bölcsességgel. Ügy ére?.zük, olvasóink figyelmét is felkelti ez
B három bekezdés, melynek
idézésével üdvözöljük a Féja
Géza főszerkesztő
irányításával megszületett új laptársunkat.
»!. Maayarorazic a i elmúlt ívttzedbon «!és tnessje haladt a szocializmus űlJiSn. voltaképp azorlnIbta illámmá lett. Ezt a helyzeteta
téfll rend lerombolásinak a víeváb*R ixdnibi nem venni olvan óriási
botlái lenne, amilyen a kommmüstík* volt, akik a ma B yar t-aidasásl
Hifi, lalfínt a mcző([atrla5áir valoiáG<* Állapotát, mdgasabb fdleitsío6t izrimba nem véve uda rombc;!tik, atipl HZ orusz dllt az oktöbrrl
forradalom előtt, csakhoa/ a lenini
szerint Ulbassanak a

mostani állapotokból k«U kiindulni,
ellUkálve. hoay ami vívmány, vaity
kis változtatással vívmdnnjá alaklihato, azt megtartsuk i mealelelö
n

2, De, ha H hBljiet r-™ '« " » " csolná, a
inUvehban '
diktálja, hogy a siixlallzmi
hei
racaaikodjunk. Nem
A vita inkább ükUrill
laliíinuéunk a külföldi
raflsolása legyen-*, va

:
'liibb mint Öfp^fir
;
smbuiion
bocsátóit
Budapesten négy öngyilkosság tOríént: Jónás Béla tlir- : — Az orszá-g területén letarvénysEékl tanát selnitlc, Polát :tóztatasban lévő politikai fogMár gazmérgezAs, ketten Du- lyok szabadlábra helyezésére
már minden Uitézkedést megugrottak, közülük
egyiket nem találták, a mási- tettünk. Ezldeig a forradalmi
kat, egy AVII-s tisztet, a nem- események következtében 541S
elitéit szabadult
ki.
zetörök kimentették és elszál- politikai
lították. Véletlen lüvébi sérü- Ebből a legiöbb ügyészség íorlés történt a Kiss József altá- t radalmi bizottmánya által kibortiRgy utcában, ahol Inter- £ küldött bízottság 1223 elítéltet
vider István 21 éves honvéd t helyezett szabadlábra. 4193 elpedlg a helyi forradalmi
vAlláról leesett a géppisztolya,!
átlőtte a oombjit, lövése nem í szervek szabadítottak fel. Jelenleg folyamatosan
szabadéletveszélyes.
lábra helyezünk a szegedi, ka_olocsai, sopronkőhidai börton— Az osztrák kormány a nyu- :ból, illetve a nagyfal, baracsgati országoknak
szállításra kai, píilhalmal, herendi, orváró
magyar
exportáruéit
megvásárolja s azonnal dollár- :tási m li Likahelyeki*!, valamin!
ban kifizeti a magyar kor- 'a budapesti orazágos börtönből
mánynak — jelentik Szombat- •és. a budapesti Mai/kó utcai
helyről. A megvásárolt é m t börtünból. A büntetísvégrehajpedig úgy ahogy van, vissza- tási körliázbun is szabadlábra
küldi
a
magyar
népnek. 'helyeztük
a bent íekvŐ és
Szombathelyen például hut Járóképes betegeket.
vagon magyar bor várt arra,
— A kiszabadítás
befejezőhogy Svájcba szállítsák. Auszt- dött a szombathelyi rr.egyei, a
ria megvásárolté, kifizette és váci országos bortönben, az
r
visszaküldte a magyar: sebesült oroszlányi,
tata 3ányai,
ét>
hősöknek,
* csolnoki
büntetesvégrehajtási
munlíahelyen. Ezideig nem törAz OktBtáíUeyf Mlnlsilírlurrt
Forradalmi BizotUdua ielhfvja mindazokat, akik a KuliJíimlr.lszióriurnbsn teljesítettek szolgáin lot és ulti- lábra helyezése a szolnoki,
két onnan Igazs.SgtalEnul. pálinkái balassagyarmati megyei börmagatartásuk
ml alt elbocsáiollak.
tiffyOk felűlvlzsciiléaa cél lábul irjs- tönben, tovébbík a tiszapalban nyűjisÉlc fce kSréstikit a mi- konyai éa edelényi büjntetéenisztérium rehebilltddfis bizottságá- végrehBJtásl munkahelyeken.
hoz. (Budapest V., Szalay utca 10.
— Az ügyészség iorradalmi
I. f . 5).
bizottmányának vezetője
dr.
— A MAV vezérig aiffalüeáe Forradalmi bizottsága közli, liogy a Kovács István lett. A bizottpolitikai okokból
fegyelmi útoíi, mányra nehéz, felelősségteljes
vagy egyéb módon elbccsálstt dol- munka hárul. Éppen ez-ért a
goióU ÜRyét kérelmük alapjen feiiíl- mai napon felhívást bocsátotáltal elhurcolt tényleges vasuta-i- tunk ktízzé, melynek érteimédolpozöhat Síolíilatra ielenlkezés ben felhívjuk a nemzetőrség
esetén a korábbi munka helyükön tagjait, hogy őrizzék meg toazonnal ra unka be kell állítani.
vábbra is a fcrradalom tiszta— A Kűbányal Vas- éa Acílüntöde gggát. A magyar nép ellen elideiHlenes
Forradalmi Bízol tsi B f l követett bűnökért a bűnösökrsallakozva a budapasti nugyűzcmi nek felelniük kell. A felelőereUiólItáshoí, értesíti összes dolRo- ségrevonást azonban — éppen
zrtlt, hoffj- a munltit Folyó hó G-én,
nagy nemzeti felszabadító harhétfő regRel 8 urakor megkezdi,
•»»•••»••••••••**••••••»•»•«•••<

cunk, íorradalmunk tisztaságának megóvása érdekében —
bízzák az
Igazságszolgáltatás
törvényes
szerveire.
Minden

önkénnyel

axemben

veit, hogy határozottan lépjenek fel minden, esetleg helyenként felmerülő önkénnyel
szemben. A bűnösöket adják
át a karhatalmi, illetve Ügyészi szerveknek. Ezek majd gondoskodnak arról, hogy a íelelösségrevonás a törvényes keretek
betartásával
mielőbb
megtörténjék.

A Rákosi—Gerő-kllkk bizalmi
embereitől
megtisztuló
ügyészsége'ken éa bírósá-gokon
megalakult forradalmi bizottmányok biztosítják, hogy a
büntető eljárás mindenütt íiaB eszel getésürak alatt megzavona nélkül, és a forrada- tudtuk azt is, (hogy a Legfellom minden féltve őrzött vív- sőbb Állami Ügyészség forramányának védelmét
szemelöit
dalmi bizottmánya kitiltotta
bűnösök elnyerjék
megérdemelt büntetésüket.
Ezért kérjük az ország íorradalmi szer-

h e d t

Pál és Aradi Gyula híi - ügyéfi zekét.
Vándor Dénes

Kéthiy Annát

Megbízunk
Kéthly Anna, a Magyar Szocialdcmokrala
Pert
elnöke
csütörtök délben üécsbe érkuzett, ahol
részt vesz a Szoclaliata Internaclonalé Irodajának ülésén.
Kéthly Annát
Btícsben
Helmer belügyminiszter és az Osztrák Szociálista Párt több más
vezetője
rendkívüli szivélyesseggel üdvíizÖHe.'
Kéthly Anna sajtónyilatkozatban kijelentette, hogy a
jovendobeli független Magyarország szocialista jellegű állam
lesz. Hangsúlyozta, hogy a

távozására vonatkozó köveleléso megvalóöul. Nem uzükse«os — mondotia ezután —-,
hogy Magyarország
akár a/.
ogyik, akár a másik
oldaloii
lekösse magát. Semleges álleimként a középen kívánunk
állni. Ügyelnünk kell arra,
hogy a mostani
forradalom
eredményei ne sikkadjanak el
úgy, amint IBI9-ben történt.
KéthJy Anna a Szocialista Internaclonálé irodája által Öszszehívott
sajtóértekezleten,
lelyen Helmer belügyminiszter elnökölt, egy újságírónak
arra a kérdésére, vajon a i m c s a i t
gyarországi
Szaciáldemokrala
akkor lép be a magyar kor- P é r t
Na ff y Imreracgbfzik-e
mányba, ba a szovjet fsapatok ben, igennel válaszolt.

Ssahaslta Árpád nyllatkoxtata
os orsság jelenteni helyseiéről én jövőjéről
A Magyar Távirati Iroda
munkatársának
kérdéseire
Szakasits
Árpád
elmondta,
hogy a nagyszerű, forradalmi
nép között volt a rádió előtt
vívott első nagy csatában, s
forrő üdvözletét küldi a forradalmi ifjúságnak, a magyar
munkásosztálynak és parasztságnak.
—> Most, hogy
elhangzott
Nagy
ímre
mlriszterelnf.k
nagy jelentőségű szózata Magyarnrszág semlegességéről •—

mondotia Szakasits Árpád —,
a legfontosabbnak azt tartom,
hogy amilyen hamar csak lehetséges, mindenütt
meginduljon a termeld munka és így
helyreálljon az ország egészséges vérkeringése.
A továbbiakban arról szólt,
hogy
semmiféle
diktatúrát
nem kívánunk. — Tíem kapitalizmust, hanem demokratikus
szocializmust, a nép közakaratával teremtett éleiét kívánunk.

ontja a csomagok, a zsákok
•tömegét. A mai naptól kezdve
a csomagok elosztását a keirütanácsok a helyi vöröskevidék küldeményei Isösöltlell
resztem szervekkel együttesen,
város különböző pontjain
ifl végzik. A legnagyobb baj az,
több helyiséget
bocsátottak hogy nem éli kellő apparátus
Ezúttal hírendelkezésünkre és ennek ér- rendelkezésünkre.
telmében
élelmiszer,
ruha- vom fel a kerületi szociálpolinemű és gyógyszer
központi tikái osztályok dolgozóit, hogy
álljanak
munraktárakat
létesítünk.
Így haladéktalanul
könnyebb az elosztás éa tud- kába. Csak így tudjuk és csak
juk, hogy mivel rendelkezünk, Így lehet megoldani a (helyes
E percben semmilyen készlet- és zavanmentes szétosztást.
tel nem rendelkezünk. Min— A mai nap folyamán százden beérkező teherautót a kü- ötvenezer forint
gyorssegélyt
lönböző kerületekbe,
a külön- folyósítottunk a lakosság száböző üzemekbe küldünk. A ke- mára. Ebből természetesen eirületek és azoknak lakossága sősorban a legjobban rászorumár várja azokat. Elsősorban lók kaptak. Csongrádból
éraz
állandóan
szolgálatban kezett jelentés szerint Szentes
levő Intézmények részére jut- rcíras 120 000 forint
készpénzt
tatjuk az adományolcal. Ezek gyűjtött össze Budapest
hős
közé tartozik a rendör&ég,
a szabadságharcosai
részére.
honvédség, a fegyveresek,
az Ezen kívül kijelentették, hogy
áldozatkész mentők és tűzol- teherautók tömegét Indították
tók,
útnak a főváros felé, Gyereke— Szinte hihetetlen
az a ket ia 6^ivesen látnak. Ami a
lelkesedés, amit a vidék t&nú- szétosztást illeti, ott eddig bisíl. Naponta
nuolcvan^azáz- zony voltak hibák. A jüvőben
fiiisz teherautó érkezik. Ezen Intézkedésünk értelmében elfegyveresek,
kívül a m á r működő vasút is sősorban a fiatal

o harcok során
megsérültek,
a hajléktalanná
váltak, a hősi
halottak hozzátartozói, az idős
nyugdíjasok és a többgyermekes családok \kapják az adományokat.
A
csomagokat
súly szerint osztjuk szét.
Az
első vagon 'hétfőn érkezett Kelenföldi-ől. Azdta szünet nélkül
jönnek az autók. 30-án, 31-én
és 1-én 380 teherautó
élelmi'
szer és közel 500, szintén élelmiszert tartalmazó zsák érkezett a főváros területére — íeJL'ZÍ be Sárosiné.
A Városház
utcában vagyunk. Alig tudunk mozogni a
tömegtől. Az úttesten, amerre
szemünk ellát, teherautó, teherautó, teherautó. Rajtuk gágogó libák, csipogó
csirkék.
Élö és levágntt állatok. Szinte
hihetetlen.
Az ország lakossága egy emberként teez tanúságot akaratáról és segítőkészségéről. Nem tudunk szavakat
találni a köszönetre. Megható, csodálatos összetartás és
felemelő tudat, hogy harcoló
fiatalságunk az egész nép, az
egész ország bizalmát, szeretetét élvezi.
. (v. d.)

Az ország szíve kinyílt...

•

Az Országos Nemzeti Bizottság,
az egységes
karhatalom
parancsnoksága,
a Legfőbb Államügyészség
forradalmi
bizottmánya

Beszélgetés a legfőbb Állami Ügyészség forradalmi bizottmányával

A mai nap íolyamán több
Az Ügyeletes tuzoltótlut je- telefoncrlefiitée
érkezett
be
lentése eserlnt Budapesten kü- • izerkeaztöaég ümkbe arról, hogy
lönttscbb tűzeset nem történt.'; még solt helyen politikai fogHárom kémenytűz, egy cau- \ lyok varrnak őrizetben és szatornadunulás, egy
füstszivár- badlábra helyezésük iránt semgás és egy padlástűz mar a miféle Intézkedés nem történt.
békés őszi fütdldény messzo- ; Felkerestük a Legfőbb Állami
koít jele. A Baross utca 48,
számú házban gerendát emeltek le. Még a harcok során megalakult forradalmi bizottteljesen beomlott a ház homlokzata és a gerenda feni ha- !deklödéflünltre a következő vágyása életveszélyes lett volna. ;laszt kapLuk:

terinícz Idonoii eli kérdeA Városház utcában — a
dönti* i
tBliink
dagen lármája eili i türtént.
A Városház utca szinte meg, hogy közelíthetetlen a
teherautók
a sioda
tömegétől. Mind telve áruval.
elvetéséve
Élelmiszer, élő és vágott bal
l
romfi, burgonya, liszt, Osir, toucsaégl nyilatkozatni. KI nem he- " jás rajta. A vidék ajándéka a
Ijeall, hocv a magyarsáa eemmlféle fővárosinak, A Budapesti Főváhaiajul c;rp" ri-^juísijcit
rísz! ne rosi Tanácsnál Sárostné intézi
veByon? Azonban épp ezzel ünkéntele-n kapciulalba kerültünk ai ííla- a szétosztást. Egy perc nyugta
niohnek azzal sz ejfyre n&vö, eem- nincsen. Hol a telefonon beleijeasísre tarekvO tUmbJével, u me- ezél, hol az újonnan jöttékkel
lyek kflzatt vélemény
" '-'
tárgyal.
Lénnyel* siáarH
— Nagymennyiségű
élelmilaladó I
kié hal
zetek vll
szer érkezik a fővárosba
—
lépek I
kezdi beszámolóját Sárosiné.
alislák, mint Lenayelol
— Az ország egéez területéről
izUvia, vaKV dal eszmí
.
szállítde a szocializmussal rokon; teherautó-karavánok
iterek [elí haladnak, mif
ják. Eddig a szállítmányokat
Liek a népek kétsétfkívül orra, azonnal továbbítottuk,
mert
sentdnének lűliink. '
nem tudtuk raktározni. ElsőIs a'bba
»nínk
sorban a gyorsan romló élcldemokráciának
veinek, De ugyanezt kivin la a i
míezrerek kiosztása kei-ült sortisztelet Is. amelyet a Szovjetunió ra. Azonban igy ahogy eddig
nípelbcn viselkedésünkkel, remél | f
volt, nem mehet tovább- Ma
kivívtunk. Bőt ÚBV hl»zem. e Nyui
(obblninak n riuvclmc Is. akik
. mér
intézkedésünk nyomán
nicali'ikkenlli rorradaloin útin minta-• megkaptuk
a városháza légóarfri politikai berendezkedett várnak
pkxéjét
Ttíiztárhslyibégnek, A
lölílnlcc

demelt
büntetésüket.
Étért
felhívjuk az ország forradalmi
szerveit,
hogy határozottan
lépjenek íel minden, esetleg
helyenként felmerülő önkénynyél szemben. A bűnösüket
adják át a helyi karhatalmi,
illetve
ügyészi
Bzerveknsk.
Ezek gondoskodnak arról, hogy
a felelösségrevonás a törvényes keretek betartásával mi-

Az igazságszolgáltatást
bízzák a törvényes szervekre

...mentők

v w t t megindítása érdekében
megyei
F e I h i v j u k
a
A kormány szervező bizottságot d a l m I bizottságokat, hogy
hívott létre, amely az egymás- vaskohászat munkájának megr a támaszkodó üzemek munka- szervezésében vegyék igénybe
gáji&k üwahangját
biztosítja; a kijelölt szervező bizottságot,

azonban éppen nagy nemzeti
lelEsa'jadító harcunk, forradalmunk tlsziasáigának megóvása érdekében bízzák az
igazságszolgáltatás
törvényes
szerveire.
A
Rákosi—Gerőklück bizalmi emb&reilől megtisztuló ügyészségeken é s bíróságokon megalakult forradalmi
bizottmányuk biztosítják, hogy
a büntető eljárás mindenütt
huzavona nélkül és a forradaLom minden féltve őrzött
vívmányának védelmét üzem
előtt tartva, a törvényes úton,
nyilvános tárgyalásokon íolyjék
és a bűnösök elnyerjék megér-

Kérem Excellenciádat, szólítsa fel a nagyhatalmakat
Magyarország semlegességének elismerésére
Ángy Imre üzenete Dag Hammarskjöldnek

A Magyar Népküztarüitsűlí
Miniszterin»4<'íiáimk
eiuliic-,
mli(t meghízott külügy min Uzter az alábbi kiegészítő hiformaciókat kívánja Excelk'iiciád tudomására hu/nl:
November 1-i üzenetemben
már említettem, hogy újabb
büovjet katonai alakulatok vonulíalí be Magyarországra, s
Hogy erről a magyar kormány
jj_
értesítette a szovjet
vetet, felmondta a varból szerződést, kinyilatkoztatta Magyarország semlegességét és u
Egyesült Nemzetek Szervese
téhez fordult az ország mernie
Késségének garantálására.
November 2-án a Magyar
Népköztársaság kormányához
ujabb, pontos értesülések, honrédségi jBiftitésck érkeztek,
amelyek szerint jelentős SK>Vjpf "ivHóiípk léplek át az orizág határat, Budaurat felé

vonulunk és útközben biitokukba veszik u vasütvonalititat, vasúi állomásokat, vasúti
blztoaítu bcicnilezeselíet stb.
Jilentések érkeztek arrúl is,
hogy Nyugal-Magyarorszijr területén kelel-nyug-ati irányú
szovjet csapat mozdulat ok tapasztalhatók.
Fentiek alapján a magyar
kormány szil kiesésnek tarlutta, hogy tudomására hozza a
budapesti szovjet nagyköveiségnfk ás a Budapestre akkreditult külképviseleteknek a
Népküzlársasigunk ellen irányúló 16pésekot. A Milgyur
Xépkb'zlársasag kormánya egyben konkrét javaslatot tett a
szovjet kormánynak a Magyarországon állomásozó szovjot csapatok visszavonására,
valumhlt a varsói egyezmény
felmondásának végrehajtására
vonatkozó tárg-ynliísok szinhrlyéi-e és közölte a magyar

1 Kom hajnalt Jelentés!

Hivatalos szovjet nyilatkozat várható
a magyarországi eseményekről

kormányküidÜlUíég 1ag
névsorát.
Mos&ki'a, november 3.|.4FP)
j
kormány bármelyik
A nmgyar kormány
A Moszkvában tartózkedó pillanatán fontos határozatot Jíónt megjegyzik, hogy a péntúlmenően ,1 avaslatot tett
hozhat, nyilvánosságra. E habuilriiirstl szovjet nagykövet- szirlai köztársasági elnülc áli&l tározatban Moszkva hiyatqlus tek ost! fogadáson Hruscsov
ftégnelí: alakílsunak vegye ti péntek este adott fogadáson állásfoglalásáról íeTiue szó a nem volt jelen, továbbá, hogy
bizottságot a szovjet csapatok egy magasranigú szovjet szemé- magya rországí eseményekkel Zsukov marsall és Sepílov nékivüilúsiínak elüli észítésSre.
lyiség e.ej :eLni engedte, hagy a
hány perc múltán eltávozott.
Kérem Excel leiuj&dat, szólítaa fel a nngyhatalm&kat
Magyarország
se mlogesség éuek elismerésé: ; és utasítsa a
Biztonsági Tanács a szovjet
6& <t magyar kormiínyt a t.irnyálasok azonnali nuigkezdésere,
Kérem Exí'eHenwáflat, ismertesae a Biztonsági Tanács
VH*ág ax EÍ\S% vendkiviili ülésének napirendjére
tagjaival a renilelu-í és (u«adftlvánja iíísni a mtigyui' kérdést
.1» őszinte nagyrabecsülésem
kifejezését,
Kesó éjszakai rádiú-hírek minőségében. Ilyen esetben le- sitik mindazt, ami a háború óta
VAGY IMIIF.
sEerint a Biztonsági Tanács het Összehívni a közgyűléa történt. A győri forradalmi ttia Magyar Néphitet íírsaság
Minisztertanácsának plnHkc ilJásén a szovjet küldött kifo- rendkívüli ülését, olyant, mint nács azonban szilárdan kljóFS mcgligtalnmftlt külügy- gBSolta a magyar kéráéa meg- amilyen jelenleg ia aa egyípto- lentette, hogy nem tűrne vlszlárgyalásjt. A szavazáskor tíz mi kérdésben ülésezik. DuIEes szatéréif a kapitalizmushoz es
minisztere
BzavazflLtal [közte Jugoszlávia ezt az ügyrendi eljárást java- a földesúri rendszerhez. Sértés
szavazatával. A szerk.) egy el- solta a rendkívüli közgviüis- lenne a magyar nép iránt az a
lenében elfogadta a magyar- nek, amelyet az hallgatólago- fellevés, hogy nem tudna elOLisaágl helyzet napirendre tű- san el is fogadott. A magyar bg.nni szabadságban és EZ eszzését.
semlegesség kikiáltását
kö- mék nytlt csatájában a realiAz ENSZ rendkívüli köz- szöntve az amerikaL fcülíigymi- dósokkal ugyanúgy, mint a)iogyülését az egyiptomi helyzet niszter hangsiilj'ozta, hogy a gyan elbánt a sztálinistákkal.
miatt hívták össze és a sza- Biztonsági Tanácsnak a legna- A magyat" forradalom köveibólyzat értelmében nem lehet gyobb éberséggel heti követnie lceüményei
szükségképpen
olyan témát vitára bocsátani, az eseményeket.
'
mélységesek lesznek —'írja. '
amely nem volt napirenden. Portugália. Guatemala, Pa- A svájci éa a francia PQVUAbban az esetben azonban, ha kisztán, Norvégia éa a Doiriini- ^ire a két ország szoclálden kijelentette, hogy Anplia múny levelet
és ~FrancLaors;
o Biztonsági Tanács ülésén a ual Köztársaság kormánya kö- mokrata pditjának lapjai íi'
- - - ho^-ej-éknek
<-gengízier-csclekedeu><- kérdőiben.
—
Szovjelunio vetőt emelne egy zülte a Biztonsági Tanács elnii- gyeimeitetnelc a Jobboldali v->közli a Reuter — előidézte a
oluan határozat ellen, amely kével, hogy csatlakozik Pran- szélyre
Ügyelni keU arra
Az angol alsóház jóváhagyta Magyarország
szent háború veszélyét
feU~a- függetlensége
. -. és ciaország,
üország, Nítgy-Britannia
NagyBritannia és az hogy a szovjet Iga
iga alól fels*aSem!p/I«.wní
tnnfn) álAl. Egyesült
Crt,, c(ltf Allamok
illőmé
l - , J ^ i _ bódult
" . " " , .Magyarországon
- . ' '
'W""^* jp(a~l4
ilágban. A támadás
a kormány kö^épkcleti
legessége rnnlloi-t
mellett foglal
kezdemáne 3ZÜkövetkeztében a helyzet rendfű
•ü_3t,a
sí.
meg nem szakított rend- nyezéséhez, amely a magyaror- í e s a e ) í újjá egy újabb horthyz
politikáját
iívuh közgyűlés feladata lesz szági ügyeknek a Biztonsági m i w » — írja a írHnrta lau
kívül súlyos — állapította
...-„ _ szovjet
„„.„_. külügytnUusz„„.....
te
angol alsóház caíltörlők megvitatni a maomr kiráést T a n á c s e l é v i t e l é r e
iirányul.
r á n y u l „Szélsőjobboldali
é b b l d
elemek eseit l M Ú L b
M
kii azÍ ENSZ-ben.
Le'onarctn Vitettl, Olaszország i e g e s bevonása csak rosszabb
ter.
Spaak egyik kérdésébe délutáni Ülepén lármás és vi- •— ijelentették
haros
jelenetekre
került
sor
a
rglaszolva
kijelentette:
Ekkor az az eset állna fenn, ENSZ-delegátUsa a maga cé- helyzetbe aoüoria ti szabadaáSzovjetunió először meg akar- munkáspárti ellenzék bizal- hogy a Biztonsági Tanács a vé- széröl kérte, hogy a rendkívüli gát visszaazerzett magyar neindítványának tó folytán nem teljesítheti közgyűlés intézkedjék a Nagy pet.
ja szüntetni a háborút, az- matlansági
•--• A- Nyugat
"-- - - nem elmaradott,
•
- után Ismét folytatni a Szuezi tárgyalásakor, úgrhQBy uz el- íunlícióját a nemzetközi béke Imre levelére adandó vála! ' reakciós Magyarországot, liacsatorna ügyének megvitatá- nöknél; fél órára fel kellett cs biztonság védelmezőiének Illetően.
nem szabad, független, jólétíüRgcezteni
oz
ülést.
Erre
sát. A Szovjetunió rasaszlíoben élő államot remél" — írja
., I Szovjetunió elvileg köteles elismerni
): légy harminc éve
ciilc ahhoz, liogy mindeneka svujel lap.
é
elolt tűzszünet legyen, s csalt volt példa
az angol pa-rlamagyavaraxáitl fejleményeket"
A hamburgi Die Welt hpszazután tanácskozni Szuezről.- m-entben. 07 szavazalt&bliiég- BÖ teret szentel & magyar magyar felkeléssel, altkor s itt szabb
azabb cikket
cikketközöl
a magyar
közöl a
magyar
Moszkvából hivatalosan kö- gel a parlament jóváhagyta a
sményeknek továbbra is a zúzza a szovjet hitvallás alap- eseményekről A szovjet csapazölték hogy a szovjet kor- kormány politikáját.
nemzetközi sajtó. Szabó Zoltán jat."
tok kivonulásával foglalkozva
'
volt magyar diplomata a SpecRendkívül figyelemreméltó a hangsúlyozza, „Aki magyar
tatot című angol lapban erde- jelentős nyugati szocialista restaurációra gondol az "nem
kas gondolatokaf. vet fel a párti, különböző irányzatú la- érti meg ezt a forradalmat.
A SZOCINTERN is követeli
•Jdunlp Jíivöbeli magatar- p o k véleménye a niogyar far- MaByiirora^ág azt, amit elmijl ó
i l t m polgári kapitálisa szovlet csapatok távozásit Masyarországrdl

meg
az egyiptomi

Leszavazták a Szovjetuniót

A Biztonsági Tanács
a magyar kérdés napirendre tűzése mellett döntött

javaslatot
az ENSZ

Az ENSZ rendkívüli közgyűlése 64 szavazattal 5 ellőnében (Franciaország, NagyBritannia, Izrael, Auszarália.
Üj-Zóland)
és G tartózkodással
j )
(Belgium, Kanada, Laosz, Hollandia, Portugália, DélaMkai
Unió) határozatid emelte az
amerikai határozati javaslatot.
amely felszólítja az egyiptomi
ellenségeskedésben részes valamiennyi félt, hoqy fogadjon
el tüzszünetet és állítsa meg a
fegyveres e\'ők csapat mozdulatait e térségben.
Pineau francia külügyminiszter Londonba érkezet L,
hogy tárgy masakat folytasson
aa angol kormány vezetőivel
az ENSZ-közgyűlés rendkívüli
ülésszakán lejátszódott szavazás eredményének küzíis értékelése céljából.
A hadműveleteit mtutliSir Chorl£S Kelghiley, u &Mvctaág&e erők főparancsnojiíi
Hécs, nov. 2. (MTT) demplírntiliu^ allamok miit ííell
sajtókoníen-enclót
Inrtutt ÍI
\ Bzoclallals Inierniflnnálé gondoskodni ok. Minél elobp
nemsieUí.Üzi sajtó 60 tudösilűja irodáiénak csüLbi-tükön Bécs- telietóvé kell Lenni Míigyarorelőtt az amgoi—írancia hadim"]- ben tartott üléséről kiadott S Z E ^ gazdasági ujaaépileset Az
vetekkel kapcsolatban. A íü- ^ i eilemény
a többi között a ' e n i l í I pélnerú, ha az OEEC,
i i l B U > B
parancanolt bejelentelte, hogy ! í ö v e ^ e z 6 - k e t mondja:
az eurojiQi államok gazaasani lielyL'eállítását, mint ahogy évre elhatározzék, hogy megsemmi- kérdezik még."
H repiüogep-anyohajokról és a
együttmüködHétre létesített és alkalmat, aoott a finn népnek a
M e g k e U akadályozni
_••
- •-•
, • ,.— . - —
szárazföldi
támaszpont oJa-ól
magyar nép éhségbei
icn co ködö
évek óta eredményesen ffiií- háború után, „Hn Mo3zk\'ö néni
felszállt brit éa francia gépelt
Tomorúságban töltse a küszomrvezet haladéktalanul
Jugoszláv,
lengyel,
amerikai
Összesen 9 egyiptomi repülőtér bönállú telet, Errül az európai intézkedéseket tenne Uagyar- akarja elnyomni az olyan intézményeket, amelyek elősegíellen intéztek támadást, köz_________
nrizág gazdasági megújhaclásá- tették a Szovjetunió azUletését,
szakszervezetek szolidaritása
tük méiyrepüléses támadást ie
nah
eifísegíté&ére.
A
Szociaúgy elvileg kötele* elismerni o.
Gyuro SzalaJ, o Jugoszláv
meggyőződi •t, hogy a
a Nílus deUájábaii éa a SzueaiÁremelkedéiek
lista Internacionálé köcatell, magyarországi fejleményeket, Szakszervezeti Szclvetség küz- niagyarorsüúgi esemányek nem
csatarna övezetében. A tíboi1a New York-i
hogy a szovjet csapatok a leg- De ha a Kreml elhatározza, ponti tanácsának alnoke a nm- ártanak a szocializmus ügyénok azt a »liumáJiuB« bejelenrövidebb
iáá
alatt
hagyjál;
el
hogy
a
XTX.
századbeli
cárkgyar
szakszervezetekhez
Levenek,
hanem
újabb osztönzéaül
tést tette, hogy a leiietöségeltértéktőzsdén
mue széliemében bánik el a let intézett, amelyben klíejezl szolgainak a demokrácia íejMaai/arország területéi:'
hez képest a lakosságot előzeles^lésére, A magyar munka8""
Csiittii-tököii nagymérvű ái-tesen értesítik a légitámadáosz,tály történeúml íelalöaségét
sokról, hogy megtehessék az emelkedések voltak a New
Imntjsúlyozza a szocialista fejóvintézkedéseket. Majd kije- York-l ériéktíizadén. Ez jólodés további irányáéirt. Kilentette, »a szövetségeseknek részt ellensúlyozta azokat a
fejti azt a meggyőződését, hogy
ielentöa erűk állnak rendelike- veszteségeket, amelyeket az
a magyar munkásosztály és
egyiptomi válság fölötti ideHogyan
történi
valójában
a
lengyel
fordulat
szen/ezetei
m.eg tudják akad,ázésulcre, amelyek súlyos csa- s t ! M g g s z e r d á n okozott. Az árpásokat tudnak öltözni;;.
emellcedéaek részvényenként
(Varsói líülönludósítónlttól.) magyar záS7.16 leng. A felekon az újságban, mert a Gerő-re- lyozni a további véron-tást. >*A
Kairói jelentés szerint a leg- néhány centtől három, dallána Több évszázada ismerik Len- felhívás: „Magyarország se- zrtm cemurázta a sajtót. Len- Jugoszláv mimkásosztóly &n
utóbbi 24 árában 42 ízben in- terjednek.
gyelországban a közmondást: gliaégre szorult, segítsetek IÍIÍÍ- gyelországban s hasonló rezsim sza-kazervezetpfnek roUoUSJtentéztek légitámadást egyiptomi
„Polák — Wegíer díva bratanki ovar testvéreinknek!" A len- barátai megkísérelték érveiket \c — Cejezüdlk be -SiujaJ oln^k
varasok ellen.
— i áo szabii 1 úo
gyei diákul: piros-fehér-zöld páncélosokkal alfitürnasztanl, levolo — Bnöh melleit vau.
tisztelet-őrséget Varsó körül liirtelen gyamii a/ok mnllett. akik a szórta]!**?
Párizsi Jelentésben a BBC Nemzetközi hírek „A lengyel és a magyar testvé- karszalaggal
rek — a kardforgatásban és a állnak és a lakosság szórja u módon lengyel hadoszt^ly-egy- demokráciáért, a magyar nép
idézi a francia hadügyminiszpénzt a perselyekbe. Van, alti sógelíat vontak össze. A azav- Igazi érdé Kelért harcolnak,
térium hivatalos közlését ar# Mlkojan Budapentröl borospohár mellett."
A két nép közötti mély ro- húsz zlotyt is ad — de olyan Jet csapafaíc elhagyták bázi- azok melleit, akik meg; tüfiti'ró!, hogy angol és francia ha- jövet megérkezett Moszkvába
J.ik valóHÍtanl a/ emberek kuaaikat és gyorsított me
düengerészeti egységek köze- és pénteken jelen voll a konszenv természetesen nem nem akad, aki ne adna.
zHttt szabad
tyqlR
A lengyel szakszervezetek elindultak a főváros irányába. "épek
lednek a Szuezi csatornához, szovjet—belga
köiös köale- ér veget c két fogalomnál. A
kü?ptü íit Rget len, egywiabadság
iránti
közös
vágy
északon a Földközi-tenger, de- méuy
aláírásánál.
Feltehető,
lapja,
a
„Gloa
Pracy"
hétfőn
A
keleti-tenserl
friWHők
előtt
y
r»ngú vl^zonyt,*muítban
már
többször
kiállta
a
felhívéat
tett
közzé
a
magyarok
megjelentek
a
szovjet
hadlhalen a Vörös-tenger felől.
hogy
Szusalov
ugyancsak próbát. Most, a magyarok nagy megsegítésére. Ezen a napon a jóit. A moszkvai ,.Prsvda"-ban
Az AFL—CIO felhívta a Hl)
Az izraeli hadsereg
szabadságharcában mérhetel- azei'ltesztösőg telefonja azlnle cikk jalent meg, amely megjó- nmei-lkai szakszervezetet, csatfelajánlásához,
fen erejűvé vált ez a vonzalom, hasznavehetetlenné vélt. Né- solta a szabad sajtóvita elnyo- lakozzanak
elfoglalta Ghazát
lellyel 25 000 dollárt juttat
Lengyelországban most min- háiiy óra alatt többmillió zloty mását Lengyelországban. A báAz AFP jelenlése szarilit a
denkl reményteljes gonddal vi- gyűlt Össze. Több mint ezer or- ború előtti fasiszta Ptaseckí, "Magyarország, Lengyelország
ghoEíii helyőrség péntehen slí>hel-dífat. A tudúsoic *a íélveze- tatja a magyar fejleményeket, vas felajánlotta,, hogy
és a többi, méy szovjet uragy Buda- aki különösen B Sztálin-érébun
éráb
reggel megadta magát az iz- Sitkéi hapcíolalos kiitatísalliírt és Amikor az elmúlt hetekben ppestr
" ostrom- lom alatt álló ország megsezik,, segíteni
a meg- 'kompromittálta magát,
g
raeli erőknél;. Egyes megíifíye- ,z átvivfl h á l á i k íTransilor efíecis) Vorsóban hatalmas lümeggyű- sebesült
b
őökt
á l l t t l
fenyegetőzött. gítésére. George Meany, az
magyar hhősöket;
állapottal
lőlt ezertnt Ghaza elfoglruláfcá- .ikján eléri Felfe<lKésefltBi-t. kapltik lósele ztijlottak le 400 000 emAFL—CIO elnöke kijelentette:
S ó
A lengj'elek mindig rokon- Ugyanakkor
val az izraeli haderő elérte azt s'oliel-díjat.
iimerlUai szakszervezetekre
ber részvételével, a Deíiladen szenveztek a szabadságukért Kommunista Pártjának hiyat# '"
Dr. "HUBERTUS
a célt,
célt, amelyet
amelyet eredetileg
fíy hatást gyakorol -ez a töra
eredeilleg ma- J^
^ " - " - — . PRINZ
"
\ér emelvényei elritt magyar küzdő nemzetekkel. Most azon- lan delegációja érkezett Varsóténelmi harc. amelynek eredaa elé kitűzött. Az ENSZ-mcg- LÖWENSTEIN, a iwbad
nomzetlszlnű zászlók lengtek, ban ezt a rokonazenvet elnaé- ba.
lokrata
párti
képviselő,
Bufi'gyElöket már két jiappnl ez„Mwvar Testvérek! Ti is, ml lyíti HZ összefüggés Magyaror- Az eseményeket jól megter- ménye gyökeresen meg fogja
előtt elszállították Ghazábóí. dapestre érkezett. A Szabad la ugyanazon az oldalon állunk: szag és Lengyelország helyze- vezték ugyan — de a győzel- változtatni a vllágbélfe, az
Demokrata Párt lapja púntc- a szabadság ('s a szocializmus tének azonossága között. Min- met a nép vívta ki, amely ezek- emberi szabadság és Amerika
"Ugyancsak az AFP jeli
oldalán" — mondja a Lengyel den lenével előtt világos: ami- ben a napokban ébftren állt 'üvíljét".
szerint megbénult az alexand- steln
ken tájékozódó
KdiJUte, hogy
Jellegű t»r- Egyesült Munkáspárt Központi' lyen mértékben erősödik a ha- helvt. A munkások nem mozKloseivicz, a lengyel szakrlal lílícöít! forgalma, s bezárgyalnsokat folytat a vezclő Blzottfiágtínak íelhívősa, amely ladú, hazafias elemek helyzete dúltak a gyárakból. Nap nap szervezetek elnöke együttérzéták vünd a gyapot-, mitul
magyar ncmkommiuilBia po- néhány nappal ezelőtt látóit Magyar országon, annál jobba': után tömeggyíilcseket tartottak sét éa mélységes fájdalmát feértéktőzsdét.
litikusokkal.
Löwenstelnt napvilágot. "
a lengyel nép esélyei.
a főiskolákon. A katonaságot jezte ki e testvéri magyer népártja megfigyelőként küldte
Csou En-Iaj és Sepilo\
Minden felhívás és határozat
A sztálinizmus maradványai megkímélték a sztálinisták ál- iet ért tragikus eseményekMasj-ar országra..
nóltciü az emberek ezrei jelent- elleni harc tovább folyik Len- tal előkészített szarepüktől. Ka- éi kapcsolatban és kifejezi
nyilatkozata
kezlek egész Lengyelországban, gyelországban. bár annak soi-- tonai puccs lehetetlenné vált. forró kívánságát, hagy a maCHQU En-taj reütürUikűn Itö- * Elwnhower cinül; gazda- hogy saját eveik- vérévei se- sa mór eldőlt. Október 10, 20 és FAső eset a lenfjyel név törté- gvar nép békés kürüliriények
zölte az egyiptomi nagyköve'- es»Si
segély-ajánlatot juttatott gítsék a'hös szabadBBghfireosíi- 21. fölrázta az országot Ezek- nelmében, hogy barikádok és
:itt mielőbb győzelemre vil
tel, (hogy Kína ^határozottan
LenByelorazáíba. Lengyel- kai. ÍE sorok írója is ,'jelentke- ben a napokban,
okban, a
á p n
egyetlen
t
gye a szocializmus demokratia ppártplénum
egyetlen pusteaJ
pusteaJÖués nélkül
nélkül sstj ,
támogatja
Egyiptomot
a nem- ország válaszolt BV ajánlatra,
Wladyslav
Gomulka
herrel
gj
gyp
zálásának nagy ügyét. Biztoze
adá
l napp
zett vvéradásra
e hét elsíí
á
Wldly
G l k h
l megvívták
íták ffarradalmud l
válasz
Jellogéröl
semmii
j
ü
l
é
é
t
dn
a
semmi
ggetlenség és szuveréntJg
ttt
ddemokratikus
k t i k
kt
zetijüggetlenség
ján, de azt a választ kapta,
által vezetett
kat.
sítja a magyar dolgozókat vat
J
é l t t
kööltk
iái
mőéséét
fltatlt féle részletet
ÍIORV on-e. a tomefjeii jelentke- erők győzedelmeskedtek,
Ez is e^yik oka, hoey forró lamennyi lengyel szakszerve*
megőrzéséért
folytatolt
Fehír Házban.nem közöltek a zén miatt rsak néhány nap Forró és izgalmas napok vol- szolidaritással éa kötelességér- •ti tafl effyftMérzését-51, s fcözszent küzdelemben"
RinvJMwnl*
Se-pUov
csülörUjkiin
mulva kei-tilhet, sor.*
tak ezek. Tudósításom,
amelyet zeiteí filjunlt a vérző mpgyar II, hogy anyagi segítséget kül!
íimelyiiel!
Spaak belga kiJlíifívmini
A vni-fiól Mrigyar Intízct okltop 1pMonnn Budapestre nép mell^.
denek a Lengyel Vöröskereszt
tiszteletére wdott toclttai!
előtt és a város több ponlján tovább flotta ni, nem jelent mcu
Bartosz Jamszeicski
D
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A lengyelek testvéri segítsége
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Mi van a Dózsa jégkorongozóival — Iharos tudósítja
Melbourne-ből a „Népakarat" olvasóit — Ki nyeri
a 10.000-et az olimpián - Űjra zöld-íehérbea

*• A Magyar Sport Kéza cLüc&amokabafp. élénk vita íolyik.
% Sportolók, edzők és vezetők
| \ á i jak: egymást egy hangos
tc-opöLtban, amely — mínden* ró: beszél. Halljuk csak.
% — A Dózsa jégkorongozói
nem tudnak Pozsonyból tavábbutazni Berlinbe, mert háAz Erzsébet körúton hullámzik a tömeg. A keresztbe fek- rom- játékosnak még hiúiiyzilz
tetett síndarabokon, szanaszét dobdli utcaköveken ugrálnak át a német vízuma — magyarázaz emberek. Egy pöttömnyi gyerek, Ormánál Jóska és oldalán za egy alacsony, egykor ellena- ktUauzruhás Horváth János próbálgatja elmozdítani a nehéz állhatatlanul spórolós jégkosíndarabot. Nem megy az istennek sem. Hárman, négyen, tizen, rong edző. — Megpróbálom
húszan s már meg sem tudom számolni hányan, puszta kézzel megszerezni, mert szegények
szólva »nem kívánatos
dobálják az út szélére a vasdarabokat, köveket. Pár nevet enyhén
r
ismertem csak meg az önkéntesek közül, Szilágyi Sándorét, zemélyek« Csehszlovákiában.
Hogy ezt is megértettük!...
Oláh Józsejét, Nagy Istvánét,

— Ez túlzás. Valóban kime- megbíztuk
ujsá'j:roi 1 _*t
gyek Metbourne-be, de csuk gemben, akkor itt a kezem iá
azért, inert — amit előzőleg
És Ü megegyezési — alva
nem mondtak meg nekem — sóink nevében — egj M/J^C
az utam •már előre ki Í2tt fi- rilással megpecsételtük, Tehái
zetve, tehát kárbaveszett vol- az olimpiai játékokról a "Vei
na a jegy. Így mégis elmegyek akarat olvasótáborát Iharos
és ha sérülésem addigra rend- Sándor, az elmúlt esztendő kozohe líf m i JQJ izerzuit
bejön, akkor esetleg elindulok. sporthősc fogja tudósítani
emet továbbra is fenntartja,
De erre kevés a valószínűség,
Ez a kis ^masánu^y
bon- es készítsem elö a csapatot
így szolgálataimat a magyar ban nem zökkentette ki a \i- külföldi portyára — mondja
csapat és a versenyzők segíté- líttkozókat a shelyes* -neder- dí áilaiános érdeklődésre Sós
sére, nn meg a rádió munka- böl. Okét inkább a/ tK.spoil Károly, a kiváló edzó
társa támogatására ajánlottam érdekei te.
•— Ausztriába megyünk pár
íel. Talán nem lesz érdekte— Ki nyeri az 1500-at... és napon belül, ahol a Rapiddal
len, hogyan látom én az olimaz 5000-et... és a 10 OQO-et? —és a Viennával mérkőzünk —
piát.
zuhogtak a kérdésen: iharos teszi hozzá Kispétsr. — ValóEz a vallomás »olimpÍaÍK su- felé. Es ö békésen mindenre színűleg... De az viszont bizEzen egy darabig elvitatkoz- gallatot adott. Nem sokat ha- válaszolt:
tos, hogy zöld-fehér mezben
^nak, majd újabb hírnök érke- boztunk és — megszólalt az
— Az 1500 m-es -versuuyben ás az FTC jelvényével! Két
zik és pihegve szól:
újságíró is,
úgy gondolom, hogy Rózsa- rcndsl siíceríiíf megmj;iteni
• — Hallottátok? Ihwros mégis — Nem volna kedved véle- völgyi a legesélyesebb. 5000 összesen, de az vadonatúj! A
elutazik Melbourne-bel
a
szovjet
Kuc, sűrűn keresztcsíkos
ményedet és észrevételeidet a méteren
mezek
Élénk derültség, némi leki- szakszervezíti dolgozók topja, 10 000-en pedig az angol Pirié megmaradtak. De én sajnos,
.CEinyiö megjegyzéssel.
a Népakarat részére tolmá- látszik a legjobbnak. l?s nem •már csak nézni jogom...
í — Ujabbat nem tudsz? Mert csolni? Szívesen vennék olva- hinném, hogy nagy időket érLabdarúgásról lévén szú,
*mi már azon is túl vagyunk, sóink, ha te tudósítanád őket nének el. Inkább taktikai verrögtön megtudjuk azt is, hogy
senyek várhatók.
thogy nem, jutni, hanem köz- az olimpiai játékokról.
csapata megérkeX vetíteni jog.
Iharos sóriási hajrát--' váA figyelem hlnelcii a bejá- a^evtHonvéd
ahol a közönség
Erre egy halk, de határozott gott ki és egy szempillantás rat ieté fordul. EcVjp Kispéier óriási Bécsbe,
örömrivaLgással ismerte
hang ad cáfolatot. Iharos sze- alatt válaszol)!,:
és Sós Károly edzó.
Tel
a
magyar
labdarúgókat.
mélyesen.
— Nagyon szívesen! Ha
— Az FTC vezetősége most
— Pitsícásí és Kocsist összei-h^a csókolták, hogy éleiben
iáliúk — halljuk egy jólértcaüli vc/.eLulóI. —
Külföldön

Aggasztó jelentések olimpiai csapatunkról
Szombaton és hétfőn repülnek olimpikonjaink Melbourne-be

Tárt a legkelendőbb aru ezekben a napokban a foYradalom,
A magyar olimpiai csapatot,
az új élet hírei Uj lapok egész sora koztetiti ezeket a lakos
amely a hét elején autóbuSághoz
szon, majd vonaton utazott el
Prágába, a csehszlovák főváros közelében- íekvő edzőtábor
sportiskolájában helyezték el.
A csapat tagjai — egy rész az
edzőtáborban, a többiek Prágában — már két napja edzenek, de — a legnehezebb körülmények között. Nincs elegendő s kellő sportfelszerelése a
csapatnak. Az OTSB voll elnöksége
mtjál, lic

Megalakult a Magyar
Tenisz Szövetség

az olimpiai ruházat, sem pedig a felszerelési tárgyak nem
készültek el.
A magyar olimpiai csapat
ezen felül meglehetősen ideges hangulatban tölti csehszlovákiai napjait. Igen eltérőek a
versenyzőmkihez eljutó magyarországi hírek is és ez további akadálya u nyugodt
felkészülésnek.
A
csapat,

A magyar olimpikonok csehszlovákiai tartózkodása teljesen felesleges és elhibázott elgondolásból született Mondanunk sem kell, hogy ez is az
OTSB régi elnökségét terheli.
A kedvező IItii helyzet megváltoztatására a forradalmi tanács autóbuszon küldött, Prágába elegendő és szükséges
felszerelést. És megnyugtatást,
eftyúbkéiil szómba ion cs höL- 4io£3' i li h un u t'orrud Q] u ni syobouirití-bc.

*
Senki nem szervezte, magától, élniakarásból, segiteniakarásból született az első néhány darabka rend. S így születik majd
a nagy, szép rend is: a szabadság.

Visszarendelik a Melbourne-be kicsempészett
felesleges OTSB-kíséró'ket

A közvéleményben
nagy
felháborodást váltott ki az
olimpiai csapat
kísérőinek
létszáma, amelyet egy ízben
már megváltoztattak. Az időközben megalakított
forradalmi
bizottmány
tovább
ment a megkezdett úton és
elhatározta, hogy javaslattal
fordul a Magyar Olimpiai
Bizottsághoz a következő személyek azonnali hazarendelése ügyében: Horváth Miklós, Szántó György, Hegyi
Mátyás, Fehérvári Béla.
A forradalmi bizottmány
véleménye szerint ezek az
emberek nem képviselhetik,
méltán a hős. szabadságharcos magyar ifjúság által megtisztított magyar sportéletet

és ezért a legélesebben tiltakozik az említett személyek
hivatalos működése ellen.
Az elhatározás az egész
magyar sport közvélemény nézetét fejezi ki és csak üdvözölni tudjuk. Egyben örömünknek adunk kifejezést —
ha fenntartással is — a magyar sport új ideiglenes vezetőségének határozottsága és
helyes magatartása
láttán.
Sportéletünk átszervezése így
sokkal egyszerűbb és közben
megismerhetjük,
hogy kik
azok, akikre — az OTSB jelenlegi indokolatlanul nagy
létszámú szervezete helyett —
a magyar sport legfelsőbb irányításának
megszervezésénél
számítani lehet.

:
1

Két új világcsúcs!

Adják vissza
a Vadász uka 31-et
iiiwr meyiiiúUult

sportszö-

rLaodarügú Szövetség bejelentette
UA OTSB-nek, hogy visszakéri az MLSZ egykori székházul, u Vadász utca 31. számú épületet, amelyet annakidején a magyar sport pénzéA inagur
rtswíui'ul javasol- b o l építőiek. A házban jelenNépstadion ma- l e g Í L , o d a székel.
juk, hogy
radjon Népstadion, ellenben
,,,
, „ „,,..„„,„,
.
n ,
Az
OTSB
forradalmi, 1H11
lanákereszteljük el ifjúsági Sta- c 3 . ,-ne entette h ^ v ' S:lies
S
SériéílS* SlvesU a ? MLS
-SZ
d i o n . : „évre a magyar ifjúság
luiajdoiiképpeni otthonát, a kéreti ős limogatja azt. .
margitszigeti nyönySiíii kor- híres -Vadász utca 31- tehát
^yezelben fekvő Uförö Su- vüvideseit újra a magyar lábdio^.
danJöás fellegvára lesz.
ujjászülttéí napjait üljük.

Mi legyen a Népstadionnal?

A sok dicsőséget ttttoll Nep\ magyar tenLszsporl újjá- stadionnal kapcsolatban napervezése és az új Magyar világot látott az a hír, hogy a
Tenisz Szövetség megalakí- hatalmas, forszén; sportléteMár a kora délutáni órákban sötétedik — sötétben nem szí- tása
érdekében
pénteken si,_mé y v é l - a torradal?
f
vesen mennek az utcára az emberek. A közvilágítás rendbe- m olctagú ideiglenes intéző- iiu ifjúság
j
emlehozása az egyik első feladat. Itt már -megkezdték.
bizottság alakult, amelynek kére — 1 J U_ győzelme
5, i l ^ 1 ajaaiunw'u
J,
tagiaL Markovits Szilárd, úr.
Zempléni Antal. dr. Szörényi változtatták. E^zel kapcsolatLoránd,
Kelemen
Imre, ban az OTSB Lanácsa ];ije.Stravb János, Friguesi Tibor, len.tetLe. hogj- ez lévcdca. Az
meg^űUoz tatására
• faragó György és Bugsch elnevezés
csali javaslat érkezett, cs úrBéla
ról a sportszövetségeiméi: és a
A leniszszövelség jelenlegi sport közvéleménynek
kelf
ize khelye a Magyar Sport döntenie. A Népstadion tehal
•Hazabar,, V., Hold utca 1. még regi nevét viseli.
am alatt van.
A javaslattá"
Az ideiglenes intéző bizoltvéleményünk:
meg kell
,g november 7-én, szerda hallgatni
hús forradalmi iíju: után 3 órakor értekezletet ságunk vélemúnyél
is arról,
;idit
a földszinti
tanács- hogy roegválloztassitís-c
az
iteremben. Az
értekezletre egész világon ismert és nagy
: meghív ja a magyar tenisz- elismerésnek örvendj
Népsport híveit. A Magyar Te- stadion nevet.
TI sz Szövetség vezetőinek megválasztására is ekkor kerül sor.
Megindultak az őszi esők, sok a javításra váró cipő. Ez a kisiparos szorgalmasan nekifogott a munkához — egyelőre a
műhely helyrehozásához.

ugyuitís az a hir terjedt et,
hogy a szabadságharcban elestek.
— Akkor ÖrÖIiéletüek. lesz
nek] — vágja rá a háttérből
egj- -kibice
Hát ha ők nem is lehetnek
örökóletüek, de reméljük, hogy
a szabadságharc vívmányai
azok maradnak.
(vándor)

A MAGYAR SPORT HAZA

AÜ OTSE íorrudalmi bízolLmátiya által megválasztott ütLEigLÍ tanács, amelynek tagjai
dr. Szörényi Lóránd elnök,
fíornyáfc Endre, dr. Tátrai
István, dr, Abray Zsigmond és
Tóth István, elhalürosíla, hogy
^ elmúlt évek helytelen ügyvezetése miatt népszerűségét
és hiteliit vesztett OTSB Székháza elnevezést n Magyar

Spuri Háza névre változtatja,
Egyben kijelentette azt is.
hogy az épüleiben valaniennyi
szabadon és demokratikusan
megválasztott spertszövetségnek helyei ad és readelliezésre bocsátja a teljes meglévő
szakirodalmat cs írott anyagot is. Ezzel a határozattal jeJcnlósen
miiggyorsul a magyár sport átszervezése.

A Ganz Vagon felülvizsgálja
külföldi kereskedelmi szerződéseit
— kijavítja a pesti villamosokat

Az olimpiára készülő ame;nkai atléták óriási formában
:vannak. Legutóbb, Los Ange; lesben, O'Brien 19.25-re javí ? Az ideiglenesen megalakul.
totta a súlylökés, Dumas ps- * munkástanácsra e nt;lié?. n-adig 2.15-ri: a magasugrás világ * pofban nagy feladat háml —
csúcsát.
• mondotta
mu-n ka társunknak
• KL&S Antal, a Ganz Vagon- és
t Gépgyár
munkástanácsának
Bécsbe utazott
t elnökhelyettese. A jelen pilla:
natban gondoskodnunk Jíell a
az MTK labdarúgó csapata
munkások és tisztviselők fizeAz
újonnan
megalakult tésének
a
biztosításáról,
MTK labdarúgó csapata, a ugyanakkor az ellátatlanok
volt Vörös Lubogó, 18 játékos- számára1 az üzem konyháján
sal (Geller. Veress, Kovács rőtünk. Az üzemfenntartái
II. Börzsci. Lantos, Kovács I., dnlgozói állandóan készenlclZakariás, Sándor, Hidegkúti. bcji állnak, hogy szükség esePalotás, Szolnok. Szimcsák I.f tén azonnal munkához iátliaíKovács 111., Szimcsák II.. sanak. Legutóbb például beSípos, Kürász, Molnár, EödÖr) gyulladt a helytelenül iúi'oH
nyugat-európai poityára uta- szén és azt oltoíták.
zott. A csapat pontos műsorát
— A munkástanács — monaz osztrák fővárosban állítják
dotta Kiss Antal elnökhelyettes — munkája során szorosan együtt kíván működni az
A UbdarÜEd JitttvwetSk Ta- üzemi bizottsággal. Természenácsa vasárnap délelőtt lű őral feeziettel
a
Bajcsy-Zsilinszky
út 31. tesen nem tévesztheti üli saem
szám alatti klubhelyiségében tartja
elöl, hogy a szakszervezet szeforradalmi bizottságának m e g v á l t - repe most merőben megváltofását. Kéri valamennyi Jitékveietíit.
zott és az érdekvédelemre kell
no-sjv a választáson okveiknul Jelenjen meg.
összpontosítania tevéken unt'-

A
A .Yi
.Yiu-iiUüölarjaLíi viszo.:U u uiobbi nehézséget nem tudom,
termeiéit, a gazdasági vezetéót liogyan küzdjük majd íe.
iiányitja. Már most tervbe
Végezetül pedig engedjék
vettük, hogy hamarosan felülvizsgáljuk a külfölddel kötött meg, hogy néhány szót szólkereskedelmi
megállapodá- jak a ma megindult Népakarat
sainkat és ha azt tapasztaljuk, című lapról. Az első kiadással
hogy-bármelyik is hátrányos általában elégedett vagyok.
Azonban arra kérem szerkeszrészünkre, jelbontjuk.
tőit, hogy bátrabban juttassák
A tanács nagy jelenióstjget kifejezésre a, nép, a munkástulajdonít annak, hogy mielőtt osztály akarc-lát. Azonkívül.
az üzemekben megkezdődik a ha a városban a rend helyremunka, u fővárosi közlekedést áll, foglalkozzanak sokat ti
hrlyreátlittiv.k. Éppen t>/.éi't el- nunkásifjúsággal — fejezte
hulározíuk. tiot/ij a Fővárosi bv1 nyilatkozatát Kiss Antal, a
Ganz Vagon- és Gérsvár ideig•
' •• •
...
mludüit kocsi- lenes munkástanácsának el;«•
• , ••.•
. , SÍ Üllői út
nökhelyettese.
(A. E.)

c/a,

leyvu.icljkoi;

^Pustlórinc

és

a

Népliget bözöUj helyreállítjuk.
NEPAKARAT
— Megvizsgáltuk azt is,
1
Szabad Szakszervezetek
hogy a termelés megindítása- a Magyai
Orszáaos Szüvetségének
kor biztosithatjuk-e a munkanapitapja
Szerkeszti: a -Népakarat"
feltételeket dolgozótok részére.
forradalmi bizottsága
Örömmel állapítottuk meg, n-s.erkesztüsCií
és kiadóhivatal:
1

l
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