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

Angol és francia bombázók támadást intéztek egyiptomi nagyvárosok ellen

Isméi a magyar úton!
Most, amikor e sorokat ír-

juk, a magyar főváros és az
egész ország népe még mindig
a dicsőséges magyar fonrada-
lom tüzében ég. A pesti utca
kövezetén még alig száradt íel
a szabadságharc hőseinek ld-
ontott vére s itt-ott még hal-
latszik egy-két fegy vei-dörre-
nés is. De az emberek arcára
már Idült a meginduló élst re-
ménysége s ha az egyik sze-
íaünk még könnyes is, a má-
sikkal már mosolyogni tu-
dunk.

A forradalom mindent el-
söprő ereje megváltoztatta a
magyar életet. így természe-
tes, hogy a változások elsősor-
ban a magyar sajtóban is be-
következtek. A Magyar Nem-
zet, Pethó Sándor alapítása,
majd később a Kisgazdapárt
lapja, ismét hirdeti a Kis-
gazdapárt eszméit és politiká-
ját.

Forradalmi időket élünk!
Sok nehézséggel keli megküz-
denÜJik, de vállaljuk a nehéz-
fiégek leküzdését és minden,
erőnkkel azon leszünk, hogy a
magyar népnek valóban ma-
gyar lapot adjunk a kezébe!

A Rákosi-önkényuralom ide-
jén, a diktatúra éveiben nem
volt és nem lehetett egyetlen-
egy magyar lap sem, amelyik
megmaradhatott volna az igaz
magyar úton. Sajnos, akad-
tak zsoldosok, akiik lotóriek az
útról, de ezeket n a már a for-
radalom elsöpörte.

Mi, a1 Független Kisgazda-
párt szerkesztőségi biaot faága
vajlaltuk, hogy Pethő Nándor
hagyatékát visszavezetjük az
igazi magyar útra.

Megbízható, pontos és a ma-
gyar értelmiség minden igé-

nyének megfelelő magyar la-
pot akarunk adni az olvasók
kezébe. A Független Kisgazda-
párt politikai hitvallását hir-
detjük, mert meggyőződésünk,'
hogy ez az út az, amelyein jár-
nunk kell, hogy a romokból
az új magyar életet felépít-
sük!

A-Magyar Nemzet szerkesz-
tőségi gardáját átalakítottuk s
a Kisgazdapárt régi, harcos
újságírói kerültek ismét sz
íróasztalokhoz, azok e magyar
újságírók, akik legtöbbjé-
nek kezéből az önkényuralom
kiütötte az újságíró fegyverét:
a tollat.

A Magyar Nemzet új mun-
katársainak nagy része meg-
járta az internálótáborok s a
börtönök kálváriáját, de van-
nak olyanok is, akik követ
törtek, maltert hordtak, s
legnehezebb fizikai munkát Is
vállalták, de nem adták el
szent hitüket, nteggyőződésü-
ket, a magyar újságíró becsü-
letét! Inkább vállalták a meg-
aláztatások és megpróbáltatá-
sok végtelen sorát, de nem áll-
tak oda üvölteni a farkasok-
kal. Ez a bátor és a forrada-
lom tüzében kipróbált magyar
újságírógárda állt a Magyar
Nemzet szerkesztőségének élé-
re, hogy a Kisgazdapárt régi
lapját visszavezesse isimét
magyar útra!

És most, amikor szeretettel
kopogtatunk be minden ma-
gyar ajtaján, arra kérjük
magyar olvasóközönséget, fo-
gadja a megújhodott Magyar
Nemzetet, lapunkat olyan cze-
retettel, mint anülyen szere-
tettel mi készítjük és küldjük
el hozzá.

Kewény Andráa

Megkezdték a törvényeilenesen
megvont nyugdíjak folyósítását

A Nyugdíjintézet Ideiglenes
Forradalmi Bizottsága a kor-
mány utólagos engedélyének
reminyében megkezdte a tör-
vényellenesen felsőbb rende-
letté! megvont nyugdíjak fo-
lyósítását. Sajátjogú nyugdíja-
soknak 400, özvegyeknek 200
forint nyugdijat küld előleg-
ként.

A Nyugdíjintézet Ideiglenes

Forradalmi Bizottsága közli,
hogy az intézet minden nyug-
díjas novemberi ellátását to-
vábbította a Postaközpont Le-
számítoló Hivatalához, mégis
akadályok vannak a kifizetés-
nél. Az intézet felkéri a posta-
hivatalokat, hogy a nyugdíjak
kifizetését haladéktalanul
kezdjék meg.

Maiéter Pál
a honvédelmi miniszter első helyettese

A Népköztársaság Elnöki
Tanácsa Tóth Lajost, a honvé-
delmi miniszter első helyette-
sét, és a honvédvezérkar főnü-
két e tisztségei alól felmentet-
te. Ugyancsak felmentette Ha-
zai Jenő vezérőrnagy minisz-
ter helyettest is. Egyben Ma-
léter Pált a honvédelmi mi-
niszter első helyettesévé és

Istvánt (aki
Budapesti

nem
Párt-

bizottság volt elsű titkárával)
a honvédvezérkar főnökévé ki-
nevezte.

A Magyar Népköztársaság
Minisztertanácsa Király Béla
vezérőrnagyot a főváros kato-
nát parancsnokává kinevezte.

A vasúti közlekedés
a teljes rend helyreállítása után

azonnal megindulhat
A vasúti hidak országszerte sértetlenek

Szerdán este a Magyar Al-! vábbítását, ne hogy Budapesl
]amvasiuta!k vezérigazgatósága I népe víz és gáz nélkül marad
azzal a kéréssel fordult a me-
gyei nemzeti bizottságokhoz:
segítsék elő a fővárosba
nyúló szállítmányok továbbítá-
sát.

A felhívás kibocsátásav al
kapcsolatban beszéltünk Ka.
mtiti Jenő MÁV vezérigazgató-
helyettessel, aki munkatár-
sunknak ezeket mondotta:

— Budapest lakosságának
gyógyszer-, éltíbiiLszer-. szén és
egyéb szállítmányok-közleked-
tetne rendkívül fontos. Bizto-
sítani kell a szénvonatok to-

jón.
— Jelenleg országszerte csak

helyi jellegű vonatok közle
kedne'k. A rongálódások Í
MÁV egész területén kismér-
vűek, amelyek igen rövid idí
alatt helyreállíöhatók.

— A vasúti hidak mindenütt
épségben maradtak. A MÁV
dolgozói mindenütt felkészül-
tele arra, hogy amint a nyűg!
lom teljesen helyreáll, a vasúti
közlekedés — az egész ország
területén — néhány órán belül
meginduljon:

Megkezdtük a tárgyalásokat
a Szovjetunióval

Szerdán két nagy jelentősé- ]
gű politikai megnyilatkozás i
hangzott el Nagy Imre, a Mi- j
nisztertanács elnöke részéről, j

A Kossuth Lajos téren szer-
dán délután hatalmas tömeg
gyűlt össze az Országház előtt,
választ várva a legfontosabb
kérdésekre. A többezres tömeg
előtt a miniszterelnök beszé-
det mondott:

Ismét hozzátok szólok, ma-
gyar testvéreim, meleg, forró
izeretettel. Az a forradalmi
íarc, amelynek ti hősei volta-

tok, győzött. Ezek a hősi na-
pok hozták létre nemzeti kor-
mányunkat, amely népünk
függetlenségéért és szabadsá-
gáért fog harcolni. Nem tü-

k semmi beavatkozást a
magyar belügyekbe. Az egyen-
jogúság, a nemzeti szuvereni-
ás és a nemzeti egyenjogú-

ság alapján állunk. Politikán-
kat szilárdan a magyar nép
akaratára építjük. Szuvereni-
tásunk és függetlenségünk el-
ső napjait éli, rendkívül nagy
akadályokat hárítottunk el
utunkbóL

lUkofll és Gcrfl baad&j&t
kiűzték ax orezAgWH, Bű-
neikért felelni
Megprób&'tak

, niocskolnl. Azt.a^hazugsá-
got terjesztették, hogy én
hívtam be ai orosz csapa-

tokat az országba. Ez alá- j
való hazugság. j

Az a Nagy Imre, aki a magyar |
szuverenitás, a magyar sza-
badság és a magyar független-
ség harcosa, nem hívta be
ezeket a csapatokat, ellenke-
zőleg, 6 volt az, aki visszavo-
násukírt harcolt.

Kedves Barátaim! A mai
napon megkezdtük a tárgyalá-
sokat a szovjet csapatok kivo-
nására az országból, a varsói
szerződésből ránk háramló kö-
telezettséneink felmondásáról.
Egy kis türelmet kérünk azon-
ban tőletek, azt hiszem, az
eredmények olyanok, hogy ezt
a bizalmat megadhatjátok.

Kedves Barátaim! Álljatok
mellénk, támogassatok ben-
nünket hazafias munkánkban,
hazánk függetlenségének meg-
teremtésében, az élet helyre-
állításában, az alltotó munka
megindításában. Azt szeret-
nénk, hogy a népnek nyugal-
ma és békéje legyen, bizalma
a jövőben. Kérünk benneteket,
bízzatok a kormányban, te-
remtsetek rendet és nyugal-
mat, hoigy széles demokratikus
programunkat megvalósíthas-
suk.

filíen a. független, saab̂ ad,
demoiíratükus magyar köztáir-
saság! Elj-en a szabad Magyar-
ország!

Röviddel a -beszéd után Nagy
Imre fogadta több angol éa

amerikai lap, valamint rádió-
társaság képviselőit. A gyor-
san pergő beszélgetés során
rendkívül érdekes és politikai-
lag jelentőségteljes kijelenté-
sek hangzottak el. Ezek közül I
a legfontosabbak a követke-
zők:

"Nagy Imre kijelentette, hogy
a Budapestre bevonult szovjet
csapatok a kormány követelé-
sére visszatértek azokra a tá-
maszpontokra, ahonnan érkez-
tek.

A varsói szerződés felbontá-
sával kapcsolatban Nagy Imre
kifejtette:

Magyarországnak van le-
hetősége arra, hogy egye-
dül is, tehát a varsói szer-
ződés általános felbomlása
nélkül kilépjen ebből a
szövetségből és ezt az ál-
láspontot erélyesen képvi-

selni Is fogja.
Arra a kérdésre, vajon le-

hetséges-e, hogy Magyarország
egy kelet-európai semleges te-
rület magvává válik, a minisz-
terelnök így felelt: Ez a kér-
dés előbb-utóbb fel fog me-
rülni.

Egy következő kérdésre vá-
laszolva elmondotta, hogy Ma-
gyarországnak jelenlegi hely-

j zetében feltétlenül támaszkod-
I nia kell a nagy nemzetek

anyagi segítségére. Végül az
1 újságírók előtt Ismételten és

határozottan leszögezte, amit
már beszédében U megemlí-
tett, hogy nem is volt tagja a
Magyar Dolgozók Pártja Köz-
ponti Vezetőségének és nem is
volt miniszterelnök, amikor a
szovjet csapatokat Magyaror-
szágra a párt és a kormány
akkori vezetői, bűnös politiká-
juk megkoronázásaképpen be-
hívták.

A késő esti órákban hozták
nyilvánosságra a másik nagy-
fontosságú nyilatkozatot. Ez a
következőképpen hangzik:

A Minisztertanács elnöke
közölte a Szovjetunió kormá-
nyával, hogy

a Magyar Népköztársaság
kormánya haladéktalan
tárgyalásokat kíván kezde-
ni a szovjet alalcuíatok ki-
vonásáról Magyarország

egész területéről.
Hivatkozással a Szovjetunió.,
kormányának legutóbbi nyilat-
kozatára, amelyben kijelenti,
hogy kész tárgyalásokat foly-
tatni a magyar kormánnyal és
a varsój szerződés más rész-
vevőivel, a szovjet csapatok ki-
vonásáról Magyarországról n
magyar kormány fölkérte a
szovjet Jtormányt, jelölje fcí
küldöttségét a tárgyalások mi-
előbbi megkezdésére és egyben
kérte, jelölje meg a tárgyalá-
sok helyét éa idejét*

Kovács Bélm
A magyar nép semleges Magyarországot kíván

Pécsett, a megyei tanács |
székházában, szeaiáán tartotta
alakuló ülését a Független
Kisgazdapárt. Az .Ülésen több
száz régi kisgazdapárti tag vett
részt, köztük a baranyai falvak
küldöttei. Az alakuló Ülésre
meghívták Kovács Bélát, a
Független Kisgazdapárt volt
főtitkárát Is, aki jelenleg a
pécsi belgyógyászati klinikán
gyógykezel teti magét. Kovács
Béla rövid beszédben üdvözöl-
te régi barátait, ismerőseit, a
Kisgazdapárt tagjait. .

— Most nem mint klagazda
jöttem közétek, hiszen engem
annakidején kizártak a Füg-
getlen Kisgazdapártból. Azért
jöttein, hogy köszöntsem régi
barátaimat, egykori harcostár-
saimat. A börtönben aokat gon-
dolkoztam azon, hogyan fogad

jd a magyar nép. Elhiszi-e
azt a sok rágalmat, amelyet
rám és a Kisgazdapárt^ szór-
tak az elmúlt években, öröm-
mel látom, hogy a nágalomhad-
járat nem sikerült. A nép bí-
zik a Kisgazdapártban, az
egyedüli pártiban, amely 1945
után valóban a függetlenséget
és a szabadságot akarta meg-
teremteni Magyarországon.

Ezután arról beszélt, mikép-
pen került az új nemzeti kor-
mányba. Elmondotta: Dobi
István felhívta telefonon és
tájékoztatta, hogy Nagy Imre
nemzeti kormányt akar alakí-
tani Kovács Béla részvételével.
Mivel Nagy Imrével korábban
is kapcsolatban állt és támo-
gatta azt a törekvését, hogy
megszabadítja az országot Rá-.
kositól, GerŐtÖl és cinkosaitól,
elvileg (hozzájárult a kormány-
ban való részvételéhez. Azóta
semmi kapcsolata nimes a kor-
mánnyal.

— Meg voltam lepődve —
folytatta Kovács Béla •—, ami-
kor a kormánylistát nyilvános-
ságra hozták, s abban több

régi kommunista vezető nevét
olvastam. Másnap megfogal-
maztam a, lemondásomat azzal,
hogy a jelenlegi kormány ösz-
szetételével nem értek egyet.
A lemond ölevelet barátaim rá-
beszélésére nem küldtem el.
Nem tudom, mit akar a kor-
mány. A lehetőségek nagyok,
az ifjúság vére nem, hullott
hiába a dicső forradalmi harc-
ban. Ezeket a lehetőségeket, a
kormány szándékát azonban
meg kell ismernem, s erre csak
akkor kerülhet sor, ha Buda-
pestre utazom és beszélek a
kormány tagjaival.

Ezután a Független Kis-
gazdapárt újjáalakulásáról, Jö-
vőbeni működéséről szólt.

— A Kisgazdapártnak szer-
vezkedési szabadsága és joga
van. Kérdés, hogy a szervezke-
dő párt a régi programot, a
régi gondolatot hirdesse-e? A
régi világról ne álmodjon
senki, a grófok, a bankárok éa
a kapitálistdk világa végérvé-
nyesen lezárult. Nem kisgazda
igazán az, aki ma 1939-ben és
1945-ben gondolkodik. Az el-
múlt tíz esztendő keserves, de
hasznos iskolája volt a Kisgaz-
dapártnak és ennek az évtized-
nek tanulságait felhasználva,
kell áialakítanunk a párt prog-
ramját és átalakítani a ma-
gunk gondolkodását is. Nem
tudok és nem is akarok prog-
ramot hirdetni a Kisgazdapárt
számára. Előbb beszélnem kell
a budapesti pártvezetőkltel,
hogy végleges programot
remthessünk. Egy bizonyos,
enneík a programnak az alapja
az új, szabad, független Ma-
gyarország megteremtése kell,
hogy legyeaii

Szólott azután, a parasztság
helyzetéről is. Kifejtette, hogy
a munkásságnak és az értelmi-
ségnek megvárt a maga érdek-
védelmi képviselete, ugyanúgy

meg kell teremteni a paraszt-
ság érdekképviseletét is. Az a
véleménye, hogy vissza kell ál-
lítani a régi Parasztszövetféget
és ennek a véleményének Bu-
dapesten illetékes helyeken is
hangot fog adni. Röviden is-
mertette nézetét a magyar
külpolitikáról.

— Amikor a magyar szabad-
ságharcosok az orosz tankok
ellen harcoltak, akkor az or-
szág függetlenségéért harcol-
tak. Ez nem jelenti azt, hogy
mi ellenségünknek tekintjük
az orosz népet, de nem lehet
egyoldalú politikát folytatni,
meg kell nyitni Magyarország
kapuit minden nemzet előtt.
Minden állammal egyenrangú
kapcsolatot kell teremteni és

nem lehet az ország sorsát egv-
egy katonai blokk érdekeivel
összekapcsolni. A magyar nép
semleges Magyarországot kí-
ván.
, A nagy lelkesedéssel foga-
dott beszéd és a köszöntésele
után a snég gyengélkedő Ko-
vács Béla azonnal visszatért a
kórházba.

Az alakuló ülés részvevői el-
határozták, hogy Kovács Béla
kizárását a Független Kis-
gazdapártból nem tekintik tör-
vényesnek és a párt Baranya
megyei szervezetének örÖJcÖ*
elnökéül választják.

Ezután megalakították a
Kisgazdapárt ideiglenes me-i
gyei választmányát. (MTI)

Nagy Imre miniszterelnök
fontos megbeszélései

A JugoszQáv Szövetségi Nép-
köztársaság magyarországi
nagykövete szerdán felkereste
Nagy Imre miniszterelnököt
és több mint félórás megbe-
szélést folytatott vele. A mi-
niszterelnököt szerdám töbo
külföldi újságíró Is felkereste
hivatalában, akiket tájékozta-
tott a magyarországi helyzet-
röL

A csépelt dolgozók népes
küldöttsége-is járt Nagy Im-
rénél. A legteljesebb bizal-
mukról biztosították és leg-

égetőbb kérésüket, a szovjet
csapatok azonnali kivonását
sürgették. Mint mondották,
eranek megtörténte után azon-
nal felveszik a munkát, s ad-
dig is tevékeny részt vesznek
a helyreállítási munkálatok-
ban.

A miniszterelnök később a
dunántúli forradalmi bizott-
mánnyal tárgyalt, majd a ceg-
lédi küldöttség terjesztette ei5
legégetőbb problémáit, kéré-
seit.

Ordass Lajos elfoglalta püspöki székét
László püspök le-

mondott és a déli evangélikus
egyházkerület vezetését az
1950-ben igazságtalanul elitélt
Ordow Lajos püspök vette árt.

Szerdán délelőtt 11 órakor máj
Ő tartotta az ünnepi istentisz-
teletet a Deák téri templom-
ban a reformáció évfordulója

d á ó



Első beszélgetés a szabad
Mindszenty hercegprímással

-CaQtflrtílk, IP5fl. november 1*

Mtndszenty József szabad!
Ez a hír a nemzeti forra-

dalom tüzes lángjainak lobo-
gásával érkezett el kedden a
késő esti hírek forgatagában.
A rádióhír és beszámolónk
megnyugvást keltett minde-
nütt, ahová eljutott. Az utca
népe. s a családok lelkesedés-
sel, ujjongva fogadták, hogy a
Rákosi-korszak börtönét sfny-
lett Mindszerity bíboros űjra
szabad. Megnyugvást keltett
Tildy Zo] tán államminiszter
nyilatkozata arról, hogy kívá-
natosnak tartaná, Ua a bíboros
érsek ismét elfoglalja az esz-
tergomi érseki ezeket.

Szerda délelőtt, amikor érte-
sültünk, hogy Mindszenty Jó-
zsef már Budapesten van, fel-
kerestük öt,

A rabság utolsó napjai
Egyszerűen, mondhatnánk

szegényesen berendezett szo-
bába vezet a budai vár regi
prímásl "-palotájában* a nyolc-
éves raboskodás után szabad-
dá tett Mir.dszenty József bí-
beros esztergomi érsek ideig-
lenes hivatalvezetője, hogy
szemtói szembe állhassunk a
bűnös Rákosi -korszak nagy
nemzeti mártírjával.

Francia, olasz és német új-
ságírókkal érkeztünk az Öreg
budai várba. Előttünk már
tisztelgett Mindszenty József-
nél az olasz és francia követ.
Mindkettő kifejezte örömét,
hogy az érsek teljes szellemi
és testi épségben érte túl méi-
tány talán raboskodását, és ez
utóbbi véres napokat.

A prímás budai székháza
hosszú ideje zárva volt. Most
az Üi-i utcai — a negyvenné-
gyes háború ideiéből még kissé
romos — palota bejáratánál
ezerda hajnal óta két zászlót
is tótűztek a fiatal honvédek,
akiit felsőpetényi ititeraáltsá-
gából kiszabadítva a bíboros
érseket, harckocsi kiséretébi
hozták gépkocsin Budapesti
A magyar nemzeti lobogót és
a sargakeresztes fehér papai
zászlót lengeti a bíborosi szák-
ház frontján az október végi
hűvös szellő. A kapuban Őrsóg
áll. A fiatal katonákat a?, a
Pálinkás százados vezeti, aki
alakulatával a Nógrád megyei
Retsag plébánia járói szerda
hajnalban Budapestre kísérte
Mindszent? bíborost.

Amíg várakozunk a külföldi
újságírók társaságában, az ér-
seki hivatal titkára azt mond-
ja:

— A bíboros úr Felsőpetény-
ben hároméves internáltsága
alatt is viszonylag szabad volt.
Ugyanis érintkezhetett a kül-
világgal. Olvashatott lapokat
és kézhez kapott hittudományi
könyveket, majd legutóbb mi-
sézhetett is és édesanyja is
meglátogathatta.

A forradalom napjainak iz-
galommal teli hangul a tárói
beszél még a titkai1,

A szabadulás...
— Az eldugott kis Rétság,

sőt a még etdugottabb Felsö-
petény lakossága is értesült a
budapesti, söt országos esemé-
nyekről és természetesen szo-
rongó lelkesedéssel várta a fej-
leményeket. Az ÁVH az oda-
érkezett hírek hallatára zavar-
tan viselkedett. Szerencsére
tartózkodtak e2ek az egyéb-
ként brutális legények min-
denféle erőszakoskodástól.
Igaz, hogy erre túlságosan ide-
jük sem lett volna, mert ami-
kor a budapesti események
híre az eldugott kis Nógrádba
elérkezett, a falu nemzeti ér-
zéstől fűtött lelkületű fiatal-
sága ártalmatlanná is tette
őket. A Budapestről befutó
harckocsik, már a tizenkette-
dik órában érkeztek: Mind-
szenty bíboros űr akkor való-
jában már szabad volt. Az utat
a rétsági plébániától Budáig
incidens nélkül tettük meg a
páncélkocsik védelme alatt.

A budapesti utca hangulatá-
ról beszél még a pcimási hiva-
ta] titkára:

— Különös érzés volt kile-
kinteni a prímást hozó gép-
kocsi ablakából, amikor a fő-
városba érkeztünk. Kocsinkat
jobb- és baloldalról is egy-egy
nemzeti lobogós katonai gép-
kocsj kísérte. A fiatal honvé-
dek a pesti utca re-ígeli járó-
kelőinek szüntelenül kiáltoz-
ták: ^Mindszenty prímást híz-
zuk',* Természetesen ml a ko-
csi robogása kodban csak ka-
laplengető és kendőloborjtató
férfiakat, asszonyokat, fiatalo-
kat és öregeket láthattunk, de

| úgy érzem, ez a hangulat sok
' mindent megmagyarázott.

— A palota kornyékén nagy
tömeg gyűlt össze, hogy üdvö-
zölje a nyolcévi, ártatlanul el-

j szenvedett szörnyű rabságból
• hazatérő hercegprímást A bi-
i boros úr kiszállva az autóból,
j eltűnt a kapu mögött. Pár

perc múlva azonban megjelent
\ az erkélyen és néhány megha-

tott szóval köszönetet mondott
az összegyűlt embereknek,
akik térdre borulva fogadták
föpásztori áldását. Azután
visszavonult házikápolnájába
és csendes szentmisét mutatott
be.

S amíg így beszélgettünk a
prímási titkárral és fordítot-
tuk a külföldi újságíróknak is
a fiatal pap mondanivalóit,
megnyílt az egyszerű berende-
zésű fogadószoba másik ajtaja.
A szomszédos szobából Mind-
szenty bíboros éppen az I. és
XH. kerületi protestáns egy-
házak tisztelgö küldöttségét
kísérte ki.

„Étek
es egészséges vagyak!..."

Mosolyogva nyújt kezet
újabb külföld! vendégelnek
Tekintetéből valami csodála-
tos, s megnyugtató szeretet
árad, mi pedig a három kül-
földi újságíróval megillető-
dötten állunk szemben ven-
déglátónkkal, akit a forrada-
lom tüze tett valóban szabad-
dá, s akire az elnyomatás
hosszú esztendeiben is feleke-
zeti különbség nélkül bizakod-
va nézett a magyarság színe-
java.

A francia, olasz és német
újságírók nemzetük rokon-
szenvét tolmácsolják, s a bí-
boros német nyelven válaszol
a kérdésekre:

— Élek és egészséges va-
gyok. Azt hiszem, ebben a pil-
lanatban tennivalóim szem-
pontjából ez a legfontosabb.
Nehezen is tudnék mást mon-
dani, mert a megpróbáltatás
éveiről beszélni most már idő-
szerű tlen. Távolta-rtottalt a
külső zajló világtól. Idő kell
ahhoz, hagy részletesen nyl-
lailtozh as3am, de pénteken
délelőtt ezt meg fogom tenni.
Kösaönöm az érdeklődést. Kü-
lönösképpen köszönöm most
Önökön keresztül — fordult a
külföldi újságírók felé — első-
sorban a francia és olasz nem-
zetnek, hogy a legsúlyosabb
órákban annyi rokonszenvvel
és megértéssel viseltetnek a
magyar nemzet szent ügye
iránt és hogy annakidején
olyan sokat tettek egyéni
ügyem igazságának védelme- '
zésére is. Kérem önöket, tár-
ják föl haiájuk népe előtt,
igazsággal és őszinteséggel,:
hogy milyen szent az az ügy, '•

amelyért most a magyar nép
harcol.

Rövid kis fényképezési jele-
net követ keze-U. Az érsek
megmondta, miért egyezik be-
le, hogy lefényképezzék:

— Legyen ez is bizonyíték
az egész világ előtt, hogy ko-
rom és a hosszú raboskodás
ellenére £s teljes egészségben
vállalom újra a magyar ka-
tolikus hivok nagy táborának
lepel vezetését, irányítását.
^Közöltük Mindszenty bíbo-

Jrossal, hogy mj.eiőtt e látoga-
.Itásra jöttünk volna a francia
Jj'újságírók gépkocsiján, Buda-
pest több utcáján kisebb-na-
gyobb tömegek ilyen jelszóval

. tüntettek; -Mindszenty-kor-
jnányt akarunk!**

A jelszavakról...
- Különösnek tartom ezt...
mondta az érsek és bár

. főbbet erről a problémáról
j pem beszélt, megértettük, hagy
pz ilyesfajta tüntetést egyálta-
jlán nem h elyeslIA Arról be-
szélt újra, hogy "uilajdonJíép-
pern ebben az órában kapcso-
lódik be Ismét a magyar élet-
be, s ráadásul még olyan or-
kán Idején, mely .pillanaton-
ként újabb és újabb "szélro-
hamokkaa« más és más vihar-
zó jelszavakat dob felszínre &
ő tulajdonképpen a megnyug-
vást szeretné elhinteni, nem-
csak hívei körében, )ianem
az egész magyar közéletben.

— Most veszem majd fel a
kapcsolatokat egyházam ed-
digi vezetőivel — mondotta az
érsek — és az 5 tájékoztatá-
sukból alkotok majd képet ma-
gamnak nemcsak az elmúlt

. történésekről, hanem az álta-
i lános helyzetről. Az így ka-
1 pott tájékoztatásból szűröm
majd le, ihogy a jövőben mi
lesz a legmegfelelőbb módja,
hogy egyházam és a magyar
nemzet ügyét éa egyszer-
smind ezzel az egész magyar
:iép további lelki és fizikai
emelkedését is szolgáljam.

Ügy éreztük a búcsúzás pil-
lanataiban, hogy ezzel a tömör
nyilatkozatul Magyarország
szabaddá lett prímása m'
dent megmondott a forrongok
éa a kétkedők számára la.

B. A.

XII. Pius pápa
örömmel értesült

Mindszenty
szabadulásáról

VatlkénvárosbÓl jelentük,
hogy XII. Píiw pápa szerdán
örömmel értesült arról, hogy
Mindszenty bíboros szabad-
lábra került. Vatikáni körök
szerint a pápa személyes 6ze-
i-encsekívánatait akarja külde-
ni Mindszenty bíborosnak.

A vidék és a külföld Budapestért

fl magyar szakszervezetek kilépnek
a Szakszervezeti Világszövetségből

A Magyar Szabad Szakszer-
vezetek Országos Szövetségé-
nek intézőbizottsága határoza-
ti lag kimondotta, hogy a ma-
gyar szakszervezetek kilépnek
a Szakszervezeti Világszövet-
ségből. Ugyanakkar kijelenti,
hogy a nemzetközi munkás-
szolidaritás erősítése érdeké-
ben bármilyen nemzeti szak-

vezető szervezettel hajlan-
dó kapcsolatot tartani.

Feloszlatlak
a SZOí ernöhségél

A Szakszervezetek Országos
Tanácsának elnökségét szer-
dán feloszlatták és a vezeíést
átvette a Magyar Szabad Szak-
szervezetek Országos Szövet-
ségének Ideiglenes Intéző-
bizottsága. Az Ideiglenes In-
.ézöbizottságban helyet foglal-

nak a régi, eddig mellőzött,
bebörtönzött szakszervezeti
vezetők, valamint új szakszer-
rezeti forradalmi vezetők is.

A Magyar Szabad Szakszer-
vezetek Országos Szövetsége
Ideiglenes Intézőbizottsága fel-
hívással fordult a magyar
munkássághoz. Népünk nsm-
:eti forradalma — mondja a

felhívás — megdöntötte az
idegen érdekeket szolgáló bü-
rokraták uralmát, eltávolítot-
ták a sztálinista szektás veze-
tőket és most már igazán é3
visszavonhatatüanul a munká-

ik kezébe adta a gyárat. Ez
a forradalom tette léhetSvcazt

is, hogy a szakszervezeti moz-
galom felszabaduljon és füg-
getlenül minden párt- és 'kor-
mánybefolyástól, valóban a
dolgozók harcos, következetes
érdekvédelmi szervezetévé
váljék.

A-felhívás ezután felszólítja
a munkásokat, szervezett dol-
gozókat, hogy ahol nem értet-
tek egyet az üzemi bizottságok
összetételével, ott tartsanak
szakszervezeti pótválasztáso-
kat az. igazi szakszervezeti de-
mokrácia alapján.

— A munkások, czervezet-t
dolgozok általános nemzeti
követelésévé vált — folytatja
a felhívás —, hogy eddig nem
vesszük fel a munkát, amíg
szovjet katonaság van Buda-
pesten, A kormány ígéretet
tett arra, hogy Budapestről ki-
vonják a szovjet csapatokat.
Amennyiben ez teljesül, felké-
rik a munkásakat, menjenek
el üzemükbe és a munkástaná-
csok vezetésével teremtsék
meg a folyamatos munka fel-
tételeit. Követelik a kormány-
tól: határozottan folytassa a
tárgyalásokat a szovjet kor-
mánnyal arról, hogy a szovj-et
csapatolíat rövid idOn belül az
egész ország területéről von-
ják ki, s ennek végső időpont-
ját hozzák nyilvánosságra.

A felhívás végül csodálattal
és elismeréssel adózik h5s if-
júságunknak és a harcokban
részt vett dolgozóknak.

A vidéki lakosság segítő
akciója Budapest meggyötört
népe számára mind szélesebb
méreteket ölt. Egymás után,
szinte karavánszerűen érkez-
nek az autós élelmiszerszállít-
mányok a fővárosba, vasúton
is több szerelvény hozta fel az
ország különböző részeiből és
Bécs felöl a külföLdi adomá-
nyokat.

Szerdán már kora reggeltől
kezdve sorakoztak a Városház
utcában az élelmiszerekkel
megrakott teherautód. A szo-
ciálpolitikai csoportnál kise-
gítőket kelZett igénybevenni,
hogy a rakományokat sietve
rendeltetési helyeikre irányít-
sák és kísérjék. A Békéscsabá-

, TÓI, Mezőszilasról, -Ecsedről,
| Zalalövőről, Doboz községből,
1 Egerfarmosról teherautószam-

ra érkező nagymennyiségű
élelmiszert a harcokban leg-
többet szenvedett VIII. kerü-
let lakói között osztják szét.
Sok élelmiszert juttattak az
ajándékküldeményekből a IX.

. kerület lakóinak is. A Szarvas-
- ról érkezett küldeményeket a
• XVII. kerület lakói kapják.
j Ohat község parasztjainak
j ajándékát a XVIII. kerületben
: osztják ki. A magyar határhoz
, közeleső Nlckelsburg osztrák
község lakói egy na-gy teher-
autóval küldtek élelmiszer-
ajándékot, lisztet, cukrot, zsírt.
zöldséget.

Jótett helyében jói várjl A
kora tavaszi árvíz alkalmával
legtöbbet szenvedett és megse-
gített két tolnai község: Bo-
gyiszló és Tolna lakossága
kedden több teherautó élelmi-
szert küldött a budaiaknak
Elküldték adományukat a
szekszárdialt le.

A szigetcsúcsi bolgár kerté-
szek friss zöldséget, karfiolt,
kelkáposztát hoztak fel több
kocsival és rögtönzött piacon

I árusították ki a Haris-közben.
Még mindig nagy nehézséget

! c-koz az élelmlszerszállitmá-
1 nyok kirakodásánál a munka-

erőhiány.

Ax tflelmlsxerboltok
Szerdán reggel a főváros el-

osztóhelyeiről Ismét nagy-
mennyiségű élelmiszert vittek
ki a bolthálózatba. Ma már a
budapesti élelmiszerüzletek 84
százaléka árusított, iparcikk
üzlet azonban még aránvlae
kevés van nyitva. A sorbaállás"
« kezd ritkulni. Hentesáruban
a forgalom csökken, kenyér is
ojyan sok van, hogy a sütőüze-
mekben 13 vagon eladatlan
kenyeret raktároznak. A fóvA-
ros a vidékről érkező élelmi-
szerszállítmányok átvételére a
Lehel téri piacon és a Naey-
vásártelepen külön kirendelt-
ségeket létesített.

A helyreállítás
- budapesti közlekedá

helyreállítása késik, mert a
közlekedés dolgozói még nem
vettek fel a munkát. Az idő-
közben megindult fogaskerekű
vasút és a földalatti vasút is
leállt. A helyreállítási mun-
kákhoz rendelkezésre áU a
szükséges anyag, A felső ve-
zetékek felszerelésére 25 tonna
huzallal rendelkezik a Villa-
mosvasút,

A kerületi ingatlankezelő
ráHalatok mozgósították a kis-
iparosokat, a vegyesipari ja-
vító vállalatokat, a kisipari
szövetkezeteket, az épületeken
esett károk, elsősorban az
üvegkárok sürgős helyreállí-
tása érdekében. A budapesti
raktárakban 50 000 négyzet-
méter ablaküveg van, de máris
intézkedtek a legsürgősebb
külföldi üvegbehozatal Iránt.

Számos étteremben, cukrász-
dában, eszpresszóban is meg-
indult az élet. Azokban az üze-
mekben, ahol munka folyik,
működik az üzemélelmezési
konyha is. A Büfévállalat
gondoskodik a gyermekottho-
nok ellátásáról.

A külföldi vendégek
A forradalmi napok mintegy

300 külföldit értek Budapes-
ti. A Margitszigeti Negy-

szálló, a Duna, az Astoria, a
Palace, a Royai, a Béke, a
Nemzeti Szálló külföldi ven-
dégelt a súlyos harcok ideje
alatt is a leggondosabban el-
látták. Az Astoria vendégel
részére a tűzharc közepette a
szallodaéptilet kazánházában i
terítettek. Sajnos, sok külföldi:

vendég poggyásza semmisült
meg a belövések következté-
ben. Az Astoria Szállodában
40 szoba berendezése égett el,
jelentős belb'ves- é« üvegkárok
érték a Royal Szállót, a Nem-
zeti Szállodát, igen BO3C ven-

déglátóhely ablakai, kirakatai
törtek éL Több rndnt 10 000
négyzetméter üvegre van
szükség ezeknek a károknak a
helyreállításéhoz.

Megnyitnak több lürdöt
November 1-tóM megnyitják

a következő fürdőket: a Gel-

lért, a Széchenyi, a Lukács, a
Rudas, a Kun és a Dandár nb>
cai, valamin-t a pesterzsébeti
fürdőt. A rendkívüli helyzet*
ben a fürdők törülközőt és le*
pedőt nem tudnak adni. Nyit-
valíirtási idő: 9.00—14,30.

Gárdony! Jm6

Ismét működik
A MAGYAR PARASZTSZÖVETSÉG

A Magyar Parasztszövetség,
amely az egyetemes magyar
parasztságot foglalta össze, és
amelyet 19é7 elején elsőnek
zúzott szét a Rákosi-féle dikta-
túra, iámét megkezdte műkö-
dését. Az ideiglenes vezetést a
Szövetség volt igazgatója, Kiss
Sándor vette ót.

A Szövetség ideiglenes szék-
helye: Budapest, V., Semmel-
weis utca 1., telefon: 189—248.

Az ideiglenes országos veze-
tőség felhívja a parasztszSvet-
ség volt ihelyi szervezeteinek
vezetőit, hogy a szervezési
munkát (haladéktalanul indít-
sák meg.

A Szövetség az 1945-<5s föld-
reform, a paraszti termelés
szabadsága és mindennem-ű

szövetkezés teljes önkéntessé-
gének elve -alapján áll.

Célja az egyetemes magyar
parasztság erőinek tömörítése,
a parasztság gazdasági és kul-
turális felemelkedésének elő-
mozdítása.

Az újonnan alakuló helyi
szervek vegyenek részt a helyi
Forradalmi Bizottságok mun-
kájában és őrködjenek azon,
liogy az utóbbi évek igazságta-
lanságainak felszámolása so-
pán a paraszti érdekek min-
denkor érvényesüljenek.

Követeljük a parasztdkat
megsegítő országos bizottság
azonnali felállítását.

A Magyar Parasztszdvetaég
Ideiglenes Vezetősége

Nincs főbbé
szegényparaszt - gazdagparaszt
Kiss Sándornak, a Magjar Paraszt-Szövetség

igazgatójának rádióbeszéde
Az ismét megalakult Magyar

Paraszt-Szövetség igazgatója,
Kiss Sándor szerdán rádiósző-
zatot intézett az ország egész
parasztságához.

— Forradalom tüze ég most
Magyarországon — mondotta.
— Tíz keserves esztendő min-
den szennye, piszka ég el en-
nek a tüzében. Megszabadult a
nép, felkelt a nép. Mint alvó
tűzhányó kitörése, olyan a nép
megmozdulása.

— Ifjúságunk forradalma,
hősiessége, szabadságharca ra-
gyogó sorokat írt be a magyar
történelembe. Egy ezeréves
nép csodálatos öntudata, böl-
csessége, teCietsé-ge, izzó és el-
íoJthatatJan szftbadsáfsszerete-
te éa embersége formál és ala-
kít mcst új életet a Duna-
Tisza táján.

Kiemelte beszéde további

hogy az elnyomók"
kok szégyenletes uralma után
újra kezébe vegye Borsát. For-
rongó vágya és szándéka tes-
tét öltött és feLépíti új életét.

— A Magyar Paraszt-Szö-
vetség nevében tihozzátak for-
dulok most, magyar paraszt-
testvéreim — folytatta. —
K"incs közületek olyan, aki n-e
enüékezne 1945/46 nagyszerű
parasztmozgalmára, a Paraszt-
Szövetségre. Emlékeztek a -nép
nagy és forradalmi megmozdu-
lására, az Országos Parasztna-
pokra. Emlékeztek céljainkra,
tiszta és tisztán maradt zász-
lórikra. A Paraszt-Szövetség
vezetőit bebörtönözték az e?ész
országban. A Szövetséget fel-
oszlatták, de a gondolat tüze
tovább is ott é-gett a parasztok
szívében az elmúlt tíz keser-
ves esztendő alatt is kiirthatat-
lanul. Ez a gondolat e történel-
mi pillanatban újra jelentke-
zik.-Hirdeti a tiszta igazságot:
nincs többé szegény és gazdag

paraszt..) Hiszen tíz év után
mindenki szegényparaszttá
vált ebben az országban. Ezt a
szót, hogy kulák. az elmúlt
évek üldöztetésének, meghur-
coltatásának, enibertelenségé-
nek emlékét örökre kitöröljük
a magyarság szótárából.

Elmondotta a továbbiakban,
hogy az elmúlt tíz év azt is
megmutatta: ellenség az, aki a
parasztságot fel akarja dara-
bolni, pártra, szervezetekre
akarja osztani. A mi legna-

• gyobb erőnk a parasztegység!
Áruló az, aki ez ellen támadd
Ezután kijelentette, hogy á
Magyar Paraszt-Szövetséir ki-
bontja a magyar parasztegység
zászlaját. Azt hirdeti, hogy
csalc egy pártra van szüütsége
a parasztságnak, mert csak így
tudja az eljövendő nagy, törté^

aeuiu és EBzaasa î szervezi;mi:
a. Magyar Paraszt-Szövetséget.
'Az életrekelt Magyar Paraszt-
Szövetség felhívta a két koalí-
ciós paraszti pártot: a Függet-
len Kisgazda- és a Nemzeti Pa-
rasztpártot, kössön szövetsé-

1 get. A tárgyalások megindul-
tak a két párt közeli egyesíté- ••
séreT Hisszük, tiogy a most
megvalósuló parasztegység jö-
vendő történelmünk egyedüli
helyes kiindulópontja.

Ezután Kiss Sándor felhívta
az ország parasztságát, hogy ez
a csodálatos magyar forra-
dalom mozdítson meg minden-
kit, és hogy a parasztság leg-
jobb vezetői építsék fel az új,
boldog életet. Mélyről indu-
lunk — fejezte be beszédét —.
nehéz még az utunk, de meg-
van az elszántságunk, hogy él-
jünk a szabadság .megszerzett
lehetőségével.

Megalakult
a Magyarországi Szociáldemokrata Párt
A Magyarországi Szociál-

demokrata Párt székházában,
a Conti utca 4. szám alatt ok-
tóber 31-én értekezlet volt,
amelyen megválasztották a
páít ideiglenes vezetőségét.
Elnök: Kéthly Anna, főtitkár
Kelemen Gyula, főtitkárhe-
lyettes: dr. Révész András. Az
ideiglenes pártvezetőség tag-
jainak túlnyomó része az el-
múlt években, a Rákosi-terror
idején be volt börtonözve. A
Népszava csütörtök reggéltől,
mint a párt hivatalos lapja Je-
lenik meg.
Kétely Anna és Révész András

a II. Indemaci&nale ülésére
Bécsbe utazik

A szerdáin megalakult Ma-
gyarországi Szociáldemokrata
Párt vezetőségének megbízá-
sából a port elnöke: Kéthly

Anna és főtitkárhelyettese: dr.
Révész András csütörtökön
Becsbe utazik, hogy tanácsko-
zást folytassanak az éppen ósz-
CTeülő II. Internacioriáléhoz
tartüzó sBociáldemokrata pár-
tok küldötteivel.

Kilenc év óta ez az első al-
kalom, hogy a magyar szociál-
demokratáik újra érintkezésbe
léphetnek külföldi elvtársaik-
kal.

Háy Lászlót
leváltották
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A Biztonsági Tanács összeült az egyiptomi
angol—francia beavatkozás megvitatására

Angol és francia repülők bombázlak Kairót,
Alexandriát, Port-Szaidot és Izmailiát

Hírügynökségek lelentései
BserJní Franciaország és Nagy-
Britannia kormánya kedden
délutón 17 órakor felszólítot-
tal; az izraeli és az egyiptomi
kormányt a szárazföldön, ten-
geren és levegőben fcQyó had-
műveletek haladéktalan be-
szüntetésére és csapataik vjsz-
szavanasára a Szuezi-csitíorma
övezet mindikét oldalán.
Ugyanakkor hozzájárulást kér-
tek az egyiptomi kormánytól
ahhoz, hogy francia és angol
fegyveres erők át menet U eg
megszállják a csatorna kulcs-
pozícióit: Port-Szaidot, Izmai-
liát és Szuezt, hogy e helye-
ken garantálják minden, nem-
zet hajóinak a szabad átkelést.

Még kedden éjfélkor a kai-
jtfd rádió közölte az egyiptomi
Jsatonai főparancsnokság köz-
leményét, mely hangsúlyozza,
hogy j>az egyiptomi jegyveres
erőknek sikerült jeltar•tóztatni
az izraeli csapatokai, amelyek
24 órája behatoltak egyiptomi
területre és a Szuezi-tsatoma
íelé vonultak*.

A francia—brit ultimátum
szerdán hajnalban járt le. A
bécsi rádió közlése szerint az
engol és francia fegyveres

srők már két órával az ulti-
mátum lejárta előtt megkezd-
ték a Szuezi-csatoma Övezet
megszállását. A két ország
fegyveres er3i még a sötétség
védelme alatt kezdték meg a
hadműveleteket, hogy utat tör-
jenek maguknak az ultimá-
tumban megjelölt húrom
kulcslontcfiságú
pont felé.

stratégiai

A Francé Soir című írancia
lap jelentése szerint szerdán
reggel 5 óra 30 perckor több
száz francia vadász-bombázó.:
gép intézett támadást egyip-
tomi területek ellen.

Az angol és francia légierő,
mint a kairói rádió jelenti az
egyiptomi hadsereg főhadiszál-
lásának közleménye alapján,
szerdán este egyiptomi célpon-
tokat bombázott. Az angol ki-

van megvédem saját állam-
polgárait és érdekeit — mon-
dotta, a külügyminiszter.

Az alsóiház ezután szavazott
az elnapolásl Indítvány felett,
amelyet 270 szavazattal 218 el-

Naauer ttaenetet Jnféieft EUenhoweriMW, Bulffau7lah.tM,
Tllóhra éi Nehruhos

lemében elfogadtak; A mun-
káspárti csoport a szavazással
ki akarta mutatni, hogy nem
ért egyet az Edén. miniszterel-
nök által bejelentett intéske-

Katróból Jelenti az AFP:
Nasszer kedden este üzenetet
ücüldőtt Fisenhowernak, Bttl-
ganyinnak, Titonak és Nefiru-
nak — Jelentik hivatalos for-

rásbóL fa üzenetebet az Illeté-
kes nagyköveteknek adták át,
akiket az. egyiptomi államfő
kedden este fogadott.

Az Egyesült Államok helyteleníti
a francia—angol döntéseket

Washingtonból jelenti a
AFP: Guy Mollet francia
miniszterelnök személyes üze-

rályi légierő lökhajtásos bom- netet küldött Eisenhowemelí,
bázói nagy rejisszhatású és | tájékoztatva öt _ Franciaoi-szág
gyújtóbombákat dobtak Kaira- ' !~
ra. A kairói rádió szerint bom-
bitámadást intéztek még
Alexandria, Port-Szaid és Iz-
mailia ellen is. Selwyn Uoyd
brit külügyminiszter '.izomban
szerdán este az alsóházban ta-
gadta, hogy Kairót bombázlak

Az egyiptomi—Izraeli fc
a Biztonsági Tanács előtt

New York-bői jelenti az
AFP; A Biztonsági Tanács,
amelyet kedden

hogy Nagy-Britannia élt vétó-
jogával és ezt éppen az Egye-
sült Allamok ellen használtaiu l lOiyd ACUU-̂ tl D U L ^ U M : ^ U Ü - auib i-nj.ĉ i.mirw. v-iuu i*Lw*̂ .«*-fau

EZehlvtak Izrael egyiptomi ka- fel. Franciaország már két íz-
tqnai akciójával kapcsolatban, ben élt vétójogéval a nemzet-

közi szervezet első évei során,
de keddi vétója az amerikai
javaslat ellen mélységes izgal-
mat keltett az ENSZ köreiben.

A vita más oldalainak jelen-
tősigét kissé elhomályosította
a francia—angoj kettős vétó. A
szovjet—amerikai egységes ál-
lásfoglalás az Egyesült Álla-
mok beterjesztette határozat
megszavazását illetően szintén
homályba borult. Az a tény,
hogy a Szovjetunió támogatott

íoglEűkozott azzal az amerikai
indítvánnyal, amely sürgeti az
azonnali tűzssiinetet és az iz-
raeli csarpatok visszavonását
támaszpontjaikra. Ez a határo-
zat, amely a hét szavazattal
minimális többséget kapott,
végeredményben visszautasí-
tásban részesült Franciaország
és Nagy-Britannia vétója foly-
tén. Egy szovjet kísérlet, amely
az amerikai indítvány felélesz-
tését célozta a tanács éjszakai
ülésén, hasonló fogadtatásban
részesült "és szintén megbukott
a francia—angol vétó miatt.

A Biztonsági Tajnács történe-
tében első ízben íordult elo,

és Anglia döntéséről a közép-
keleti válságot illetően, vala-
mint a döntés jelentőségéről.

Az üzenetet Hervé Alphand
francia nagykövet adta át
Duííes külügyminiszternek
azon a megbeszélésen, ame-
lyet kedden kora délután foly-
tatott vele a külügyminiszté-
riumban. Az üzenet nem vála-
szol arra az üzenetre, amelyet
Eisenhower Guy Molleí-hez és

Edenhez intézett. Jólértesütt
•körökben úgy hiszik, hogy a
•két üzenet keresztezte egy-
mást.

Az említett megbeszélésen
Duües közhite a francia diplo-
matával, hogy az Egyesüli
Allamok helyteleníti a fran-
cia-angol döntésehet. Rövid-
del ezután az amerikai kül-
ügyminiszter magához kérette
John Coulson angol ügyvívSI
és valószínű, hogy őt is tájé-
koztatta az amerikai koímány
véleményéről az angol—fran-
cia döntéseket illetően.

A Biztonsági Tanács mejgliezdíe az egyiptom
angol-francia intervenció tárgyalását

jelentette, hogy főtitkári tisz-
tét nem láthatja el, ha »nem
minden tag tartja be azt a kö-
telezettséget, (hogy tiszteletben

egy olyan módosítást, wnejyet t i f n A t u m
a nacionalista Kína terjesztett. s z e r d á n

ébké óbe •— amni •egyébként szémos ;
kommentárt váltott Jci — szinte
észrevétlein maradt.

Guy Mollet nyilatkozata
a francia nemzetgyűlésben

Párizsból jelenti az AFP:
Guy Mollet miniszterelnök
Kedden este a nemzetgyűlés
ülésén kormánynyilatkozatot
olvasott fel:

— A Minisztertanács délelőtt
megtárgyalta a közép-keleti
helyzetet. Néhány órával ez-
előtt tiOESzas megbeszélést
folytattunk Londonban Sir
Anthony Edennel és Selwyn
Lloyddal. Sürgői intézkedések-
re van szükség, hogy szembe-
nézzünk a legutóbbi órák fej-
leményeivel. Ezeket az intéz-
kedéseket közösen kidolgoztuk
és a kormány elhatározta, hogy
erről nyomban tájékoztatja a
parlamentet — mondotta.

. Ezután Egyiptom, agresszív
politikájáról és az "Izraelt fe-
nyegető veszélyről* beszélt.

A E ü l t líy g y
— Az Egyesült

alapokmányát
"á

líemzetek
tiszteletbena l a p o k n y á t t

tartva, "támogattuk az amerikai
Itételmet a Biztonsági Tanács-
hoz való fordulásra — íolytat-
ta a miniszterelnök.

Azt bizonygatta, hogy nem
lett volna helyes csak a Biz-
tonsági Tanácshoz folyamodni,
amikor azonnali visszahatá-
soktól kell tartani. Az elő-
készületben levő harcok a
Szuezl-csatorna övezetében
fognak lezajlani — mondotta.

A harcok mó? nem értek él
d é t h

A harck ?
olyan nagy k'te-jedést,
egy (határozott akció — f

li

hegy
l t é ^egy h ^

ha azonnali — ne tudna gyor-

san végetvetni az

New Yorkból jelenti az AP:
A Biztonsági Tanács szerdán,
magyarországi idő szerint 21,19
órakor összeült, hogy megtár-
gyalja az angol—francia inter-
venciót Egyiptomban.

Mint a Reuter jelenti, a Biz-
tonsági Tanács szerdai ülésén
a Szovjetunió arra szólította
fel az Egyesült Nemzetek Szer-
vezetét, hogv ítélje el Nagy-
Britannia és Franciaország lé-
péseit.

I>ai; Hammarj kiöld, az
ENSZ főtitkára, az Egyiptom-
hoz intézett angol—francia ul-

^i t á
d n felajánlotta lemondá-

Ej i pio mácial formában ki-

g * hősiesség
elnyerte jutalmát

raromftgi események angol Mjt6TlM*liaBgJa

inkább a Kremliben fogják (&•
intézni. A nyugati politiká-
nak az legyen az első célja,
hogy a kremlbeli mérsékelt
elemeket segítse sOterre.

A Manchester Guardian ok-
tóber 29-i vezétcikltében meg-
állapítja: a nyugati hatalmak
egyik kötelessége, világosan
megértetni a Szovjetunióval*
hogy ha hajlandó megengedni,
hogy Magyarország felszaba-
duljon függő helyzetéből, ak-
kor a NjTjgat neoi igyekeznék
oda bevonulni.

A Times október 28-1 vezér-
cikke lehetségesnek tartja,
hogy a Szovjetunió a társulás
lazább alakját reméli és igyek-
szik megvalósítani a kelet-
európai államokkal, feltéve/
ha ezek az államok, »Ezociaüs-«
lák« maradnak. Ügy látszik,
Tiogy eddig az új társviszony
jelé hajló szovjet vezérek van-<
riafe fölényben,

A Financial Times a többi
között hangoztatja, hogy bár-
miként alakuljanak is az ese-
mények, Magyarország kitö-
rölhetetlen lelkesítő fejezetet
nyit Európa történelmében.

Igen nagy fontosságot tulaj-
donít az angol sajtó a moszk-
vai nyilatkozatnak a keléi- és
közép-európai áliamokhoz való
viszony dolgában.

A . Dü*V Telegraph mosakvai
a t Mk d

Londonból Jelenti az MTI:
A magyarországi események

angol sajtóban példátlanul
nagy helyet foglaltak el mind
a mai napig. Ma csak az Ang-
iát közvetlenül érintő közép-

keleti íejlemények szorították
a második helyre.

Az angol sajtó és a közvéle-
mény nagy világpolitikai, sőt
világtörténelmi fontosságot tu-
lajdonít a magyarországi ese-
ményeknek, amelyekből mész-

köve tkezte tóseket
kezd levonni. Határozott ltif-e-
jeaést ínyeirt az a remény,
hogy az események által elő-
idézett hatalmi egyensúlyi el-
tolódás meg fogja nyitni az
utat az európai rendezés, fő-
ként a német egység éa
európai biztonság, sőt esetleg

leszerelés elintézése előtt is.
Seaton Watson, a londoni

egyetem orosz történelem ta-
nára a kelet- és közép-európai
kérdések sokrétű szakértője,
október 26-i rádiöelőadásában,
majd október 30-án a Daily
Telegraphbaii közölt hí
nyílt levelében javasolja,
a Nyugat az Odera—Neisse-
vonal elismerésén kívül mó
dosítsa álláspontját a saját
maga és az egyesítendő Né-
metország közötti viszony dol-
gában, ha a Szovjetunió ennek
ellenében kivonul Kelet-Euró-
pából és hajlandó sorsára bíz-
ni a jelenlegi keletnémet rend- tudósítója ^Moszkva e n ^ e d

! ^
szert. Előadásában a tanár oda "" " "
konkludál, hogy ha ilyenféle
elintézés lehetséges, ez a ma-
gyar és lengyel nemzst hősies-
ségének lesz köszönhető.

A Daily Herold október 29-i
vezércikke írja:

Moszkva sorsdöntő pillana-
tok előtt áll. A nyugati hatal-

kell tartani az ENSZ alapok-
mányát".

Az Egyesült Allamok, Fran-
ciaország és a Szovjetunió de- noha kérkedik 1
legátusai azonban biztosítót-1 vcl, biztonságot
ták a főtitkárt változatlan és ~ ! " n"-*-s *"•
korlátlan bizalmukról.

A Biztonsági Tanács szerdai
ülésének napirendjén az az
egyiptomi panasz szerepelt,
amelyet Anglia és Francia-
ország erőszakkal való fenye-
getőzése ellen nyújtott be és
amelyet a keddi ülésen egyszer
már targyaltak.

gy című
jelentésében mindent elsöprő
hatásúnak minősíti a szovjet
nyilatkozatot, kiemelve, hogy
csak néhány órával a nyilat-
kozat után a magyarok azt
mondták a szovjet csapatok-
nak, hogy vonuljanak ki Bu-
dapestről.

A Daily Telegraph arról ír,
hogy a nyilatkozat annak eüs-

1 mérését jelenti, hogy o Moszfc-

Horváth Imre gy
képviseli hazánkat az ENSZ-ben

BácsbSI jelenti a Ditf Presse
című lap: Horváth Imre, a rna-

á külügyrolniszte-
ó lőér

k

kedéscjuiek és ne tudná előre- v e k e d ( í e n délután repülőgépend s e
gíteni a vitás kérdéseit békés
rendezését, ugyanakkor bizto-
sítva a csatorna szabályos mű-
ködését. •

Guy Mollet ezután Ismertet-
te a francia—brit ultimátumot
és (hozzátette:

'Egyiptomnak és Izraelnek 12
órán belül válaszolnia keli. Ha
e (határidő leteltével nem tesz-
nek eleget kérésünknek, vegy
egyikük nem teszi ezt meg, a
francia—brit fegyveres erők
biztosítani íogják az ilymodon
Üiozott rendelkezések végre-
h j t á á t'hajtását.

Guy Mollet végül
űléhogy a nemzetgyűlés egyönte-

tű szavazással juttassa kifeje-
-zésre^helyeslését a hozott in-
tézkedéseket illetően.

Raymond GuiJ-ot kommunis^
ta képviselő ezután hangoztat-
ta, ihogy mennyire >súlyos«
szavakat mondott Guy Mollet
éa, kijelentette, hogy az Egyip-
tom. eÜen indított akció kiszá-
mífihatatlan következmények-
kel járó lépés. Befejezésül kö-
vetelte az Egyiptomhoz inté-
zett ultimátum érvényteleníté-
sét és tárgyalások megkezdé-
sét a szuezi ügy rendezése vé-
gett,

A francia nemzetgyűlés két
háza nagy szótöbbséggel jó-
váhagyta a francia kormány

.JsÖjsép-keleti politikáját.

Selwyn Lfloyd beszéde az alsóház ülésén
Londonból jelenti az AFP.: '

Selwyn Lloyd az alsóház kö-
zép-keleti vitáját lezáró fel-
szólalásában a többi között ki-
jelentette: ^Sohasem mondot-
tuk, hogy mi, franciák és bri-
tek az Egyesült Allamokkal
egyetértésben jártunk el.*

^Franciaország és Nagy-Bri-
tannia együttesen intézkedé-
seket tett, amely éknek' — eb-
ben bizonyosak vagyunk —
biztosítani&k kell a békét a
Közép-Keleten. Lehetetlen biz-
tosítékot adnunk, hogy nem
avatkozunk be a Biztonsági
Tanács döntése előtt, Fenn kell

hogy az izraeli csapatok átlép-
ték az egyiptomi határt, még
nem elég ahhoz, hogy kijelent-
sük: ez agressziós cselekmény.
Ez nen olyan egyszerű .-

Selwyn Lloyd hangoztatta,
hogy az izraeli csapatok né-
hány kilométerre vannak
Szueztől és Szuez felé tarta-
nak. Rámutatott, hogy a légi-
tevékenység megélénkült a
csatorna felett és hogy a nem-
zetközi vfziút melletti harcok
veszélye nagyobb, mint valaha.
A Biztonsági Tanács hatható-
ságát csökkenti a vétójog. A
tanács ilyen körülmények kö-
zött nem tud haladéktalanul

külügyminiszter New Yorkba
utazik, EZ Egyesült Nemzetek;
székihelyére. Horváth Imrét a
repülőtéren, a bécsi magyar kö-p g p n

Bécsbe érkezett A magysr

Magyar megfl&relő
AZ ENSZ toklói kereskedelmi értekezletén

imind a fogyasztási cikkek,
anind az ipari termékek cse-
réje tekintetében mindkét or-
szágnak hasznos lenne. Ezután
annak a reményének adott ki-
fejezést, hogy Japán és Ma-
gyarország politikai, gazdasági

Tokióból jelenti aa AP:
Száll József, a pekingi magyar
követség tanácsosa megfigyelő-
ként részt vesz az ENSZ jelen-
leg Tokióban ülésező kereske-
delmi értekezletén. A magyar
•megfigyelő szerdán kijelen-
tette: Japán és Magyarország
kidolgozhatna olyan kereske- J és kulturális téren igen szo-
delml megállapodást, amely fros barátságba kerülhet

Elhalasztották Mikojan bécsi látogatását
. Bécsből jelenti a DPA: El- I lében utazik Bécsbe, majd no-

•halasztották Mikojannak, a vem-ber 2-re tűzték látoaatá-
Időpontját. Szovjet

most úgy tájékoztat-
igy »Mikojan ez idö

Szovjetunió első miniszterei- -áriak
nökhelyettesének november J
l-re tervezett bécsi látogatását. *&&&
Eredetileg úgy tervezték, hogy '
Mikojan október második fe-' szerint nem utazhat Bécsbe*-,

ÍJj kinevezések a lengyel hadseregben
Varsóból jelenti a PAP: Aj

Lengyel Népköztársaság nem-
zetvédelmi minisztere tényle-
ges szolgálatra hívta be és a
lengyel hadsereg helyettes ve-
zérkari főnökévé nevezte ki
Duszynski tábornokot.

A nemzetvédelmi miniszté-
rium ugyanakkor a varsói ka-
tonai körzet parancsnokává
nevezte ki Kurobíeska tábor-
nokot, Treczy-Sielcoki tábor-

pedig a légierő és a lég- j Karliner
m helyettes parancsno-' bíróság tvedelem helyettes parancsno-

kává nevezték ki. A nemzetvé-
delmi minisztérium személy-
ügyi osztályának vezetőjévé
Fonkowicz ezredest nevezték
ki.

A nemzetvédelmi nniniB
tium visszarendelte és rendel-
kezési állományba helyezte
Bensfci, Turklel, Andrej"-WÉki
és SliurtnsJci tábornokokat.

A nemzetvédelmi miniszté-
rium elbocsátotta tisztségéből

r ezredest, a katonai
tanácséinak vezetőjét.

Kós Péter = Lev Konduktorov!
Az ENSZ előtt botrányos kö-1 elatt. lélekíben Lev Kondukto-

rülmények közt leszerepelt
magyar megbízottról most ki-
derült, hogy valódi nevén Leu
Konduktorom orosz mérnök, aki
mielőtt a diplomáciai pályára
lépett, az orosz olajtársaságok
szakértője volt. 1952-ben küld-
ték ki Indiáiba a magyar kor-
mány megbízottjául Konduk-
torovot és ekkor vette fel a jól

tartanunk magunknak a leg- i cselekedni, ezért minden or- l hangzó Kós Péter nevet. Hogy
bb cselekvés jogát. Az, 1 szagnak váldágos idöüaben joga lvalójában a Jő magyar név

rov maradt, az oz ENSZ-beli
szereplése folyamán Ikiderült.
A Nagy Imre-ikonmény azóta
helyrehozta a Hegedüs-klikk-
nek ezt a magyar nemzettel
szemben elikövetett minősíthe-
tetlen eljárását, menesztett©
Kondulktorovot és bizonyára
rövidesen a magyar ENSZ-fld-
küldött tisztjére talál magyar
érzelmű magyar eratoert.

mak elósegithetik a döntést.
Mi békét és szabadságot aka-
rank Európában. Oroszország, !
noha kérkedik latornál ereje- I v a által a múltban alkalma-

fcatá_ sót* intézkedések és eszközök
kudarcot vallottak. Egy-
szersmind erősen bizonyítja,
hogy Moszkva elfogadja a Mao
Ce-tung és Tito mintájú füg-
getlenség megadását a szovjet
birodalom tagállamainak,

A Manchester Guardtan mé-

„.. kíván
rain. Ütköző államainak gyors
összeomlása nagyon könnyen
arra bírhatja Oroszországot,
hogy megegyezés útján igye-
kezzék elérni azt, amit erő-
szakkal nem tudott elérni.

A Neu;3 Chronicle október
29-i vezércikke azt írja, hogy

Lagyarok, lengyelek 6s más
kelet-európai népek scursáit
nem arnnyira a Dunánál, mint.

sodik vezércikkében kifejti,
hogy Magyarországon a hő-
siesség végre elnyerte jutal-

\ lengyel sajtó m szovjet nyilatkozatról
és a magyarországi eseményekről

Varsóból jelenti a PAP; Az
egész szerdai lengyel eajtó
első oldalon közli a Szovjet-
uinlÓ nyilatkozatát, amely sze-
rint lefektetik a Szovjetunió
és más szocialista államok kö-
zötti barátság és együttműkö-
dés fejlesztésének és további
mfc.i;szitardításának alapjait.

A Zycie Warszatcy így ír:
"Mélységes örömmel üdvözöl-
jük a szovjet kormány nyilat-
kozatát, mert ez egyszersmin-
denkoiTa véget vet az egye-
netlenség és konfliktus lidérc-
nyomásénak, amely az egész
szocialista tábor fölött lebe-
gett. Ezt megelőzték a lengyel-
országi nagyjelentőségű tények
és fejLemények, a haladó és
szocialista d-emakraijJtus erők
győzelmes harca a lengyel-
országi és más országbeli mun-
kásmozgalmakban a konzer-

vativizmusnak és a visszahúzás
erői ellen,

Megelőzték ezt a magyar-
orszá-gt események. Nem két-
séges, hogy ezek a tények elő-
segítették egy olyan helyzet
kialakulását, amelyben szov-
jet barátainknak, alkalmazva
az SZKP XX. kongresszusá-
nak irányelveit, most sikerült
leküzdeniük azokat a tévedé-
s-eket, amelyek oly sok rombo-
lást okoztak szocialista csalá-
dunk politikai életében.*-

A lengyel lapok továbbra is
nagy figyelmet szentelnek a
magyarországi eseményeknek:
Tájékoztatják olvasóikat a
többi között arról, hogy a
szovjet csapatok kivonulnak
Budape&trqL és hogy a helyzet
vidéken még mindig bonyo*

A bátor magyar nép
sokat ért el rövid idő alatt

— írja a Wew Yort Time*

A New York Times szerdai r -A bátor magyar nép eoteat ért
számában idezia magyar légi- l el (hihetetlenül rövid idö alatt.
erőknek a szovjet csapatokhoz
intézett ultimátumát és
írja, hogy ha a szovjet csapa-
tok nem vonulnak ki Magyar-
országról, »nyílt háborúra ke-
rülihet sor a szovjet és a ma-
gyar fegyveres erők között*.

"•Moszkvának az az ígérete,
hogy a szovjet erőket kivonja
és Nagy miniszterelnök leg-
utóbbi bejelentései a nép aka-
rata előtti politikai meghódo-
lást jelentenek" — hangoztatja
a New York Times.

A lap így fejezi be cikkét:

A politikai győzelem, máris
kétségtelenül az övé és ezt már
csak tömeges orosz katonai be-
avatkozás ragadhatja el tőlej
Ebben van. a veszély;

Ezt a politikai győzelmet
fegyverrel a kézben vívták, kL
És csak úgy lehet a politikai
győzelmet megvédeni, a most
elhangzott ígéreteket valóság-
gá tenni, ha ezeket a fegyve-
reket továbbra is kézben tart-
ják, készen arra, hogy szükség
esetén újra megszólaljanak*.

Támogatjuk a magyar nép harcát
A Sréd Kommunista Párt i

StockJiolmból jelenti a DPA-
A Svéd Komirwnista Párt fő-
titkársága keddeTi nyilatkozat-
ban fejezte ki rokonszenvét a
magyar felkelés iránt. A nyi-
latkozat hangoztatja: -Mi tá-
mogatjuk a dolgozó magyar
népnek a nemzeti független-
ségért, demokráciáért,

szocializmusért folyta-
tott harcát. Reméljük, hogy a
magyar nép további vérontá-,

sok nélkül megtalálja azt az
utat, amely egyesít minden ha-
ladó erőt-.

A Svéd Kommunista Párt
egyben felhívást adott ki a
Vöröskereszt és más segélyező
szervek támogatására. Ezen-
kívül követelte, hogy a béke
érdekében mind Keleten, mind
pedig Nyugaton vonják ki az
idegeniben állomásozó csapatom
kát



Hogyan működik a légi híd
Tudósítás a Ferihegyi repülőtérről

A Magyar Vöröskereszt Köz-
pont vezetőinek segítségével a
Vöröskereszt egyik gépkocsi-'
jáa ma délután kijutottam a
Ferihegyi repülőténre. Ide
özönlik a viJág minden részé-
ről az a hatalmas arányú se-
gítség, amellyel hazáinkat ezek-
ben a nehe-z napokban támo-

Naponta
25 külföldi gép

A forgalmi Iroda épülete
olyan, mint egy valóságos fő-
hadiszállás. Az egyik szobá-
ban nagy fekete táblára kré-
tával Kossufch-círaeirt rajzol-
tak, alatta ez a felirat olvas-
ható: »Haj,ttalodíík. 1956. októ-
ber 23.«

A repülőtér dolgozói ahnoiti-
dottálc, hogy több vidéki vá-
ros, így például Zalaegerszeg,
Nagykanizsa Forradalmi Mun-
kástanácsa és dolgozói hérom
teherautó élelmet küldtek ma
a repülőtér hősiesen helytálló
dolgozóinak.

Beszélgettem Szálai László
forgalmi tiszttel, aki me;ímu-
tatta az október 30-án és 31-én
érkezett gépek listáját Teg-
nap, azaz október 30-án 23 kül-
földi gép érkezett különböző
segélyszállítmányokkal: két
lengyel, egy bolgár, két cseh,
négy svájci, egy belga, két Né-
met Demokratikus Köztársa-
ság-béli, két román és hét ma-
gyar száülítórepülőgép, ame-
lyek a Royal Air Force és
külföldi repülőtársaságok által
Bécsbe hozott gyógyszer- és
élelmiszer-segélyt szállítják a
légi hídon keresztül Budapest-
re. Október 31-én a Német
Demokraükus Köztársaságból
három, Romániából kettő, Ju-
goszláviából egy, Bulgáriából
kettő, Belgiumból egy szállító-
repülőgép érkezett. Ezenkívül
nyolc magyar és három, len-
gyel szállítórepülőgép is érke-
zett ma, ez utóbbiak többek
között 2000 kilogramm ablak-
üveget hoztak. Mint a repülő-
tér vezetői elmondották, bár-
mely külföldi segélyszállító re-
pülőgép szabadon jöhet a bu-
daörsi repülőtérre, minden elő-
zetes engedély nélkül. Azt is
elmondották, hogy a magyar
gépek pilótái közül számosan
éjjel-nappal szolgálatban van-
nak, van olyan pilóta, aki már
négy napja meim volt otthon.

Bécsi segítség
Kiérkezésem pillanatában

repülőtéren egy
bécsi sport-

repölőgép, amelyen Alois
Euler, az Ofi2trák Vöröskereszt
megbízottja vérplazmát és pe-
nicillint hozott. Mint olmon-
dobta, 6 maga azért is érkezett
a géppel, hogy az Osztrák Vö-
röskereszt megbízásából tájé-
kozódjon a további magyar-
országi szükségletekről.

— Ilyen segítőkészséget még
nem látott Bécs, mint ami
ezekben a napokban nálunk
kibontakozik — mondotta és
hozzátette, hogy íényiképíelvé-
teleket szeretett volna magá-
val vinni a sebesültekről és a
károkról, hogy ezzel is fokozni
tudják az osztrák és a külíöl-
di közvélemény segítségét. Fé-
lix Glitzner, a pirosra és sár-
gáira festett repülőgép pilótá-
ja, aki egyébként repülőoktató,
elmondotta, hogy mindössze
délben határozták el az utat
és negyedóra alatt helyezték
útrakész állapotba az apró kis
sportrepülőgépet. Beszélgeté-
sünk közben, rakták t i a gép-
ből a Icartonládákba csoma-
golt gyógyszereket, amelyeken
ilyen felírások olvashatók:
Plasma, Humain Normál De-
seché: Centre National de
Transfusion Sangume; Peni-
cilliné: Soeiéfcé P&ri&ienine
d'Expansion Chimique.

Az osztrák gép mellett ott
áll a néhány perccel ezelőtt
érkezett AIRTACO jelzésű
svéd szállítórepülőgép, amely
ugyancsak nagy mennyiségű'
gyógyszert hozott. Most érkezik
Bécsből egy francia szállító-,
repülőgép, amely 5000 kilo-;
gramm vérplazmát szállít !

AzSP-LNA üdvözlete
Alig néhány verc mülik el' g t ^ g f ^ \ ™ } ^ ±

és landol az SP—LNA jelzésű «P™eiavel

Alakulnak a Kisgazdapárt helyi szervezetei
Az ország városaiban és köz-

ségeiben megindultak a párt
újraaliakiuló gyűlései. Budapes-
ten az I„ XI. és XIV. kerület-
ben alakult meg a Kisgazda-
pánt helyi szervezete. Mitíkol-
con a Független Kisgazdapárt
helyi szervezete felhívást adott

ki, hogy az űjjásaecwezési mun-
kát azonnal kezdjék még a me-
gyében. Szerdán a Ézeboles
megyei szervezet zászl«5bontó
nagygyűlést tartott Nyíregyhá-
zán, Zalaegerszegen is űjttáala-
ktilt a Kisgazdapárt :

Az Operaház társulata kimondotta: -

nem működik együtt Tóth Aladárral
Intézőbizottság veszi át a vezetést

Szerdán délelőtt az Operaház
nézőtere tökéletesen zsúfolt
volt. Ez alkalommal az Opera-
ház és az Erkel Színház tagjai
foglaltak helyet a széksorok-
ban és a páholyokban. Társu-
lati ülést tartottak. A füg-
göny felgördült, s a fizirapad
két oldalán hatalmas nemzeti
színű zászió lengett, a közepén
pedig az új Kassuth-cimer.
Hatalmas taps fogadta ezt a
látványt s a társulati ülés tag-
jai elénekelték a Himnuszt

Paüá Imrének, a társulati
ülés elnökéneik javaslatára
egy percnyi néma csőiddel

esett hőseinek. Tóth Aladár, az
Operaház igazgatója az egyik
páholyban foglalt helyet. Palló
Imre felolvasta az igazgató ]<=-
velót, amely felvetette a bizal-
mi kérdést. A társulati ülés c

László üzemigazgatoval szem-
ben is. Továbbá kimondották
aat is, hogy az üzemigasgatói
állás teljesen felesleges, ugyan-
úgy., miint a személyzeti osztály
fenntartása. Ezeket a teendőket
az Operaház népszerű murái?-'
társára, a rój£ szakemberre, dr.
Juhász Andorra •bízták, akit a
társulati- ülés lelkes ünneplés-1;
ben részesített.

A társulati ülés mindenben
azonosítja magát az ifjúság
határozataival és úgy döntött,
hogy november elsején megala_
kítja a forradalmi bizottságot.
Addig is egy forradalmi taná-
csot választottak, amelynek kn-
rüibelül nyolcvan tagja vtn. Ez
a maga 'kebeléből intéző bizott-
ságot alakít, amely az új igaz-
gató kAnpvézéréig hivatva van
az Opertafeáz ügyeit intézni A
társulati ülésen jelen voltak az

bizalmat egyhangúlag megta- J Operaháznak azok a volt mű-
gadta Tóth Aladártól, s ugyan- [ vészel Is, akiket az utóbbi évek
ezt mondotta lú dr. Nyári ' folyamán eltávolítottak.

A hangversenyeiét átszervezését követelik a zeneművészek
Magyar Zeneművészek

Szabad Szövetsége szerdán
megbeszélést tartott a
él l é l b b ét

S5SS
társaság száilítórepülőgépe. Ri-
chárd Dombrowsky kapitány,

Z e n e m ű v é s z ^ ideigle-

ben kiáltványt intéztek a kor-
mányhoz. A kiáltványban kü
vetelik a farsót katonai szer

j a minisztereket, akik múltbeli
• 1 magatartásukkal nem. érdé-

Plowder Myeceslaw másod- | zöáés azonnaU felmondását,
pilóta es Kazimir Ozyra ra-1 Magyarország legyen függet-
dióstisat elmondották, hogy , l í s n s e m í e g e s állam Követelik
vérplazmát, morfint és a Jeg- I ̂  általános, titkos választá-
kulonbözőbb specifikus gyógy- s o k megtartását, követelik to-
saereket hozták a Lengyel \ rö- i vábbá, hogy váltsák le azokat
röskereszt megbízásából. ' - • • - - --

- Ma délben 12 óra 36 perc ..._._ _. ._. „_... _.
kor indultunk Varsóból és le- melték ki a nép bizalmát.
szállás nélkül, a leggyorsabb | A kiáltvány szakmai követe-
tempóban tettük meg az utat léseket is tartalmaz. így töb-
Budapestre. 14 óra 30-kor bek között követelik, hogy a
szálltunk le a budapesti r e - 1 " ' "
pülötéren — mondották és
hozzátették: — írja meg lap-
jában, hogy nálunk mindenki,
az egész lengyel nép együtt
érez a magyar nép szabadság-
mozgalmával és testvéri üd-
vözletét küldi.

Kiszabadultak a politikai foglyok
Vácról és Márianosztráról

Váci jelentés szerint az ott
fogvatartott ezer politikai fog-
lyot kiszabadították.

Szob község nemzeti bizott-
ságának közbenjárására Má-
rianoszfcrán 395 politikai fo-
goly hagyta el a börtönt.

Itt jegyezzük meg, hogy a

Legfelső Bíróság Forradalmi

haladéktalan felülvi

kormány az eddiginél több er-

© &

Az „elnök" Melbourne felé tart
Hiába hívta fel a figyelmet | vélemény tiltakozására hozták
Magyar Nemzet keddi szá- 1 de ugyanakkor nem számoltakgy

mában azokra, akik a zavaros-
ban akarnak halászni: a rossz-
hírű OTSB népszerűtlen el-
nöke, Hegyi Gyula, mint a
magyar olimpikonok vezetője,
kedden délben 0lim.pias2.inJi-
kal .Melbourne felé vette út-
ját. Délben a budaörsi vasút-
állomáson gyülekeztek az
olimpiai küldöttség magyar
tagjai. Derék vasutasaink
azonban sztrájkoltak: nem.
voltak hajlandók munkába áll-
ni addig, < ; Bebrits Lajos a
miniszter. (Bebritset azóta le-
váltották és Csanádyt nevez-
tek ki miniszternek.) Az autó-
buszok ezért Prágába indul-
tak, hogy majd oninan a re-
pülőgépek száliítsák tovább a
magyar sportolókat Ausztrá-
liába.

Az OTSB jelenlegi elnöksé-
ge hétfőn délután ülést tartott.
Az ülésen határozatot hoztak,
hogy Sebes Gusztáv. Kelen
Béla1 és Kutas István ne sze-
repéljen, a vezetők névsorában.
A határozatot a sajtó és a köz-

azzaa, hogy ma már nincsen
egyetlenegy sportkör, sport*
egyesület sem, amely elismer*
•né az OTSB létjogosultságát.
Hegyi Gyulát nem teliinthet-
jük a magyar sport elismert
vezetőiének, hiszen jól tudjuk,
hogy nem a magyar sporitár-
sadaiom emelte őt az OTSB
elnöki székébe. Tiltakozunk
ellene, hogy hegyigyulák kép-
viseljék a magyar sportniül-
döttséget Melbourne-ben. Til-
takozunk az olyan sportvea»«
tök ellen, mint Sebes Gusztáv,
Kutas István, Kelen Béla és
az OTSB jelenlegi főosztály-
vezetői.

Kérjük a magyar kormányt,
intézkedjék — még van idő:
— azonnal rendelje vissza He-
gyi Gyulát és haladéktalanul
szüntesse meg a vízfej-OTSB-t
és a Magyar Labdarúgó Szö~
vétség alakulásának példájára
hozza létre a sportágak vezető
társadalmi szerveit.

is.«.)

tyegalakul a Magyar Labdarúgó Szövetség
\ forradalmi bizottsága

új alakuló

Alszövofaég fórrada In
november I-én, --""•
előtt 11 ;óral<or
ülését a i V. Itt.. _-
szám alatt. Meűhívja Nádas
Ödönt, tfaqy Marcalt, Komlósi
Győzőt, Kosztandi Andrást, Gár-
donyi Henriket, Naqyvárl Jánost,

sr tartja tf
Iter. Váci

dr. Nagy Ist/ánt, Bartalos Lászlót,
Hunyík Andrást és Mixes Sándort

Örömmel üdvöiSIjük a matryar
labdarúgók kezdeményezését és
javasoljuk a bízottsáqba az
MLSz réql, kipróbált vezetőit:
Kovács Jenőt, Gáspár Mlldrst,
Karácsony! Lászlót, Dlcker Mi-
h á l t Molnár Bélát G t í l l i

éSimon Györgyöt, Józsi Vilmost, ' Imrét és únody Lajost.
lcker Mi
Gutwílliq

kölcsi és anyagi támogatásban
részesítse a világhírű magyar
zeneművészeket, hogy Kodály Plufeár álljon újra
Zoltánnak az iskolai énekokta- a ípibroíon elé
tésra vonatkozó elgondolásait
azonnal teljes egészében való- . . . . .
Sltsák meg. Követelik továbbá, ' hírből hallották, az idősebbedtől
hogy a Zeneművészeti Főisko- ! tudták meg,i,hoqy volt egy rádió-
Ión a marxizmus-leninizmus j |X!M2ffi" S u ÍE£
tantárgyat töröljek el. Szer- (scqe, nyugodt, kellemes és tár-
vezzék át az eaész hanaver- gyilagos haiiqja Százezreknek•sz hangver- gyiiagos halni
senyéietet, szervezzék át o • p^^j! : ,s tv! irúl, aHanglemezgyártó Vállalatot, ; eqykö>i""népsíirü"S"Pörtí-TpOrteT
követelik a rádió zenei viüscrá- röl van szó. Ttttib, rr'- * -
nak megjavítását és hogy ag
kormány tegyen
Dhá Eő é

gy
lépéseket

Veress Sán-Dohnányi Ernő éi
dor hazahozatalára.

A Zeneművészeti Ideiglenes
Forradalmi Tanács elhatároz- ___ ____ _
ta, hogy minden zeneművész rázni. Lehet.

mint eny évti-
... . . _,y labóarúqó-

mérkczésaken . utoljára állt a
mikrofon előtt. J34S-lq ugyan
még »fel hasznának* — tűlnyo-

[ mórászt hii-dét&sek olvasására
"—. utána azontí&TvéiiJeg elnémí-

tottálí. ElnÉmitoBátt... De miért

t , gy
hallgat, amíg szovjet csapatok
vannak Magyarországon.

Fiúk a kapuban
Nemrég ké- ű nagy érdeklődésHajnali fél öt. Nemrég ké- a nagy érdeklődés a cipők _^ „

szüli el a lap. A kérdés ham- iránt? A válasz egyszerű: Az , ismét, áii'on újra
íeíi: hazamenjak-e, vagy sem. ávósok, ha le is vetik az egyen- P'uiiar István.
Az utcákon még sötét van: ruhát, legtöbbször megmarad \ Helyesnek tartj
már nem éjszaka, még nem vadonatúj disznóbőr cipőm.
reggel. Messziről elvétve egy- Az mindent elárul. Es a kez
egy lövés hallatszik. Maradok. »*. EffS alacsony, idősebb férfi \ S r e ,
Aludni már nem érdemes: le- péknek mondja magát, izga- ban megtörtén
megyek a kapuba a fiúkhoz. totten keresgéU papírjait A ' ^&$£™&'

Négyen vannak. Együttvéve /«* kezébe i k t í
é dőbbk l d l t

utóda veiélytárat Tátott benne?
Valószinüleq.., \

Az elmúlt napodban a Rádió-
ban Is megalakult a Forradalmi
Munkástanács, amely elitélte azo-
kat, akik a szabadságharc nap-
jaiban a rádió hullámain keresz-
tül hamis híreket szerkesztelek
és közöltek. Ugyanakkor arról is
tudomásunk van. hagy A F.Aúiö
' tgozol követelik: ezeré ad ;«n

ikrofon elé

Helyesnek tartjuk. ezt ,iklván-
«ak'néllány s-Temberé *Sk

jndon spo, tot szerető embei-ö isi
Szeretnénk, ha mínil ijyorsab-

töté hagy Pluhár

Forrodalmi tanácsok,
munkástanácsok,

újiáclakuíó
egyesületek

A Budapesti TávbeszélS
Igazgatóság Lipót Távbeszélő
Üzeme szerdán megalakította
az ideiglenes munkástanácsot.

A DISZ Budapesti Eír-ütte-
sének tagsága, amely részt-
vett a forradalom fegyveres
karcaiban, szakított régi ne-
vével és a »Fetőfi Ének-, Ze-
ne- és Tóincegyüttea« nevet
vette fel. . - -

A Színpadi Szerzők EgyesH*
léte újjáalakuló közgyűlését

-ember 5-én tartja a volt
Fészek-klubban. A férfiszabó
kisiparosok november 2-án d-
e. 10 órakor a Majakovszkij u.-
11. alatt tartanak nagygyűlést
a forradalmi bizottság meg-
választására.

A Magyarországi Mutatvá-
nyosok Egyesületének szerdán
megalakult forradalmi bizott-
sága kéri az egyesület tagjait,
hogy nov. 1-én és a többi na-
pokon d. e. 10 órakor jelenje-
nek meg a XIV., Zichy Géza
u. 10. I. emleten.

gU ppj
eszi a kezet: a ía- t,ourn«-Ből is

6 Midi
|ll AW^tfC* Wlt/lli\ltl*. uyjjwBiwwv ' - - ^ UUbU IJV-faUI 13 ^ — ^ JÓI ll?,t,>*> k,

ii sem lehetnek idősebbek nyolc- dolgozott tenyér, a piros bűty- méq mindig fülünktfen csenqö |
-I. van évesnél. Kettőnek a fején tok igazolják az embert. | kod'.-enc mondását: [ »Gyurh.~

Leleplezték,a Beruházási Bank
húsz ÁVH-besúgóját

Á Beruházási Bankban,
amely az ország összes termelő
vállalatait mozgatja, szerdán

a Forradalmi Nem-
zeti Bizottmány. A megalaJtu-
lás adminisztratív lebonyolí-
tása után az új bizottmány in-
tézkedett, hogy 60 millió forin-
tot utaljanak ki az ország kü-
lönböző részeiben dolgozó vál-
lalatok szellemi és fizikai
rtiunkásain ak.

A Nemzeti Bizottmány ve-
zetője a személyzeti főosztály-
vezetőtől átvette a bank tiszt-
viselői karának személyi ada-
tait tartalmazó kartotékokat.

Ezeket gondosan átvizsgáltaik
és megállapították, hogy a
banknál az ÁVH nem keve-
sebb, mint húsz jól fizetett be-

l t ' I főtt Kezükben puska, vagy senki. Ilyenkor beszélgetünk.
ies nyü- ' géppisztoly. A kapu előtt jár- \ 1&k — immáron Öreg vete-

és a titkos ügykü-' kainak, néha visszajönnek a ránok — harci élményeikről

járókelőket, az autókat s meg-
akadályozzák a megbúvó ávó-
sok szökését.

A Dohány utca felől akta-
táskás férfi közeledik. A fiúk
intenek neki: készségesen oda-
jön. Gyors, udvarias . szavak.
A férfi megmutatja az igazol-
ványát: pék, most megy haza,
egész éjjel dolgozott. Ve

súgót tartott. Az is kiderült, fegyvere — kérdik tőle. Mii
hogy nemrégiben az egyik be-
súgó, egy fiatal tisztviselőnő,
börtönbe juttatta egyik kar-
társnőjét, mert az gyanútlanul
arról beszélgetett, hogy vala-
melyik külföldi rádió müyen
kommentárt fűzött a Petőfi
Kör júniusi ismert eseményei-
hez. Ezt a besúgónőt szerda
délelőtt már be sem engedtél;
a bank székházába.

Szétosztják a „káderanyagot"
a Belker dolgozói között

A Belkereskedelmi Mirüsz- | Szerdán a minisztérium dol-

Az igazoltató fiú ránéz a férfi
cipőjére, a férfi mehet to: :bb.
Az Oktogon irányából ala-
cso?iy nŐ, magas férfi jön,
mindkét kezük 'tele táskával.
Az asszony bőbeszédűen elő-
adja, hogy kísérője bolgár

emeletről. A Köztársa-
ság térről, ahol a pártház ab-
lakaiból lőttek ávósok a téren
sétáló emberekre. Ez kedden
délben történt. A sisakos, bó-
nyásztanuló-egyenruhás fiú
délelőtt még ott harcolt. Éjjel
már itt őrködik a Sajtóház
előtt. Hidegen, szenvtelent
beszél arról, hogyan lőtték
agyon az ezredest, hogy tépték
szét a nála talált 1500 forintot,
Illetménykönyvébe havi 8400
forint fizetés volt beírva.

Kirnegyünk az úttestre. A
fákon a viúlt bűnös politiku-
sainak arcképei. Egy köpet
húsz fillér — írta fel valaki az
egyik képre. Alatta a földön

•sörög. A

&Z MT
rakoir

j

festéket.
Hat óra után

inkelő házmester sepri az

tériirm'bam megalakult az Ideig-
aenes Forradalmi Nemzeti Bi-
zottság, amely megvitatta és
magáévá tette a Magyar Értel-
miség Forradalmi Bizottságá-
nak követeléseit A Forradal-
mi Bizottság követelte Tauzz
János belkereskedelmi jfiinisz-
ter es Lauthán Feren/beltoe-

gozói birtokulíba vették a sze-
mélyzeti osztályon nyilvántar-
tott káderanyagot és szétoszt-
ják az érdekeltek között. Salgó
Atndormét, a Huházati Főigaz-
gatóság vezetőjét és Sarkadi
Simoni, a gazdasági osztál>-
helyettes vezetőjét, alitk ezt
megelőzően az AVH tisztjei
•roltálí, azonnal eitávolították

ü i t é i b i

i professzor mondana,
valamit, de hiába keresi a sza-
vakat: csak -bolgárul tud. Az
igazoltatás elmarad, a tanár

^És^iTvZ^Tfefiz ok- ^törmelékeket.

•nliából jönnek,
igyekeznek, vagy

i (űr nyomda-

most szeretnének lia

_, . ügy
szaporodnak a nők, az asszo-
nyok: világosban már jobban
kimerészkednek.

járda szélén. Friss váltás: sze-
mükben a rövid álom harmat-
ja. A Bajcsy-2ísílinszky útnál
fülsiketítő morajlás. A duna-
part felől hallani a zajt. Csak
nem? De igen. A József Attila
utcából tank fordul ki s végig-
dübörög az Ifjúság Utján. A

ALAKUL AZ FTC ÉS &Z
Szerdán délután két ora
Üllői ú i á l á FTtJ
„ . /árja híveit. — Az MÍK .—
tagjait Gáspár MiWös titkár hív-
ja saferda délután 4 órává a Hun-
gária üti pályára.

Az ÖTTUSÁZÓ HEGEDŰS HŐSI
HALÁLT HALT. Hegedűn fttvárt
öttusa olimpiai csapatunk "tolválő
sportolója a forreaalmi harcok-
ban, kedden éjszaka elesp't a
rádió előtt.

BENEDEK, CSERMÁK £S PUS-
KÁS EGÉSZSÉGES, Sok hír látott

ilágot az utóbbi időkben, kö-
riem egy — szerencsire —
lantiak bizonyult. Többek

között elterjedt az a hír is, hogy
Benedek Gábor öttuaa bajnolí.
Csei-mük kalapácsvető olimpiai
bajnokunk éa Puskás Ferenc, j .

.agyar labdarűgő-váloaatott
gyüttes csapatkapitánya meg-

nel közölhetjük, hogy
k nem felelnek meg a

kíválö

napvilá
zülük r

együttes
halt, öröm
esele a hírek n
valóságnak: mind
sportolónk jő egéazsé
vend. Benedek és Cse
el ia u t a a t k lii

Rz 1. VKSZV
Fsrradafmi Bizonsásinak

határozata
A Néphadsereg Honvédelmi Bi-

zottmányának nyolc pontján fe-
lül még követelik:

1. A kivonuló csapatok vas-
úton történő összes szállítmányai-
nak nyilvántartásait a VKSzV-k
és a VKK (Vasútállomás Katonai
Kommendansok) vezessék, s er-
ről egymást tájékoztassák. 2. A
HM. VK. közi. szervek átszerve-
zését. Az önkényeskedő, a rejlö-
dést gátló, valamint karrierista
vezetők eltávolítását: Békási Sán-
dor ezredest. Bakos Ferenc szá-
zadost. Lénart Sándor saáz;adost.
Seres Albert századost. Molnár
Lajos századost. Varga Sándor
századost ég azon elemeket, akik

itartozói az ÁV-nál t
teli s_._
cdvolltoi IUI «

és Cser
z olimpiá

IHAROS NEM MEGY MEL-
BQURNE-BE. Iharos Sándor több-
szörös világrekorder hossztitáv-
futónk nem utazóit a magyar
fíptirtkilldttttséggel Metbourne-be.
A nyári olimpiai játékokon va!ú
távolmaradásán Iharos gyengébb
erőnlétével mngyarásza.

felülvizsgálását. (Kristőf őrna-
gyot, Szejbert főhadnagyot. Szik-
lat főhadnagyot stb.) Megfelelő
beosztásba megfeleli! képesítésű
egyéneket kell beátiftani. 4. Oj
magyar katonai szabályzatok ki-
adását. 5. A közlekedési szolgálat
szabályozását, a túlzott Igénybe-
vétel megszüntetését és az illet-
mények helytelen meg állapit ás á-
nak kivizsgálását éa rendezését.

, P. Megfelelő szakmai kiképzést
L7. Pártmentes Néphadsereget.

Az 1. VKSzV Forradalmi Bizott-
mányának tagjai: Kovács János
alezredes, Gáspár Mihály száza-
dos. Pásztor József főhadnagy.

Teherautó fut be a Nemzeti sarki órára~•n2zekrne^d'héÍ sr***1 h a v a •elől: a vezetőt kiszállítják, "íf? í^üSSSii-^íí „£ •*«* . . í ^ ^ i l l
a vezető me-

het tovább. Honnan & miért ez Lontay h&sd&

A hőmérséklet csökken
Várható időjárás csütörtök es-

tig: változó felházét, több helyen
még kisebb eső. A magasabb he-

k h ő havazás. Mér-
sékelt, helyenként élénkebb
északkeleti-keleti szél. A hőmér-
séklet fokozatosan csökken, var-
ható hőmérséklet csütörtökön
napközben 4—7. íok között

Szetel Gyula föhadn; , Rapajka
László p. a. A felkelők részéről:
Mplnür Gergelyné. a BM alhad-
nagya. Kunéry István.

"Ehhez csatlakoztak a 2. VKSzV
F0XT. Biz. Szombathely- 3. VKSzV
FOÍT. Biz. Pécs. 4. VKSzV Forr.
8iz.\ Szeged. 5. VKSzV Forr. Biz,
Debrecen. 6. VKSzV Forr. Biz.
Mikok

rkesztő bizottság.
Ataenaeum nyomda.
FVJ Soproni Béla,


