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A SZOT elnöksége lemondott j
A megújult szövetség első döntései:

külföldi kölcsön-javaslat, támogatás az ENSZ-től és
a Szakszervezeti Világszövetségből

A ma mefftavtutt rendkívüli ülésen a SZOT elnöksége le-
oiimdutí és A vezstcst átvette a Magyar Szabad Szakszerveze-
tek Országos Szövetségének Iiíclelones intéző bizafíaaga. Az
ideiglenes intéző bizottságban helyet foglalnak a régi, eddig
mel'őzötí. bebörtönzött szakszervezeti vezetők, valamint <n ftir-
radüími szakszervezeti vezetők is.

Budapest, 195ti. október 31.
Magyar Szabad Sz akszervezetek

Országos SKÖvstssgéaek
ideiglenes intéző bizottsága.

Á btugryttr Szabad Sxa keserveseiét! ífftixú^ns
Szövetsí'scc vette át «. ssGhsxervezeíi erők

irányítását

közvélemény fcle-

IVlu likasok! Magyur dolgo-
sok I

lí.lLiíáíunk és a harcokban
részt vett dolgod népünk cso-
dálatos forradalma, az esés?,
nép. az egész masyar
nemiét forradalmává vált.
Népünk nemzeti forradal-
ma megdöntötte az idegen ér-
dekeket szolgáló bürokraták
ura imái. eltávolították a sztá-
Huisíji, szekíás vezetőket és
most már igazán és vissza-
v«nhaf<ítlamf} a munkáid!1; k«-
zéíje adta a nyarat. Ez a forra-
dalom tette lehetővé axl is,
hogy a szaliswrveíeíi. mozga-
lom felszabadít íjon és fügf?et-
irniiJ minden párt- és kot-
mányfecrolyástúl. valőban a
dolg-ozök harcos érdekvédelmi
szervévé váljék. A Magyar
Szabad Szakszervezetek Orszá-
gos Szövetééire ideiglenes for-
radalmi bizottsága- javaslatára
azonnali hatállyal felszólítoi-
íák a SZOT elnökségét a le-
nurr.dásra és a régi, bebörtön-

A Magyar Sxab^d
Ideiglenes

3. Az iileigíoncs intéző bi-
zottság megállapítja, hogy a
magyar szakszervezetek tevé-
kenysége az utóbbi évek során
eltorzult, a munkásosztály
egészére káros sztálinista és
szektás politika következté-
ben. A szakszervezetek nem
hálhattak a munkásság, a bér-
ből és fizetésből c!8 dolgozók
következetes érdekvédelmi
szervezetévé. Az ideiglenes
intráó biw>ttsájf -elítéli ezt és
legfőbb törekvése, hogy a. ma-
gyar szakszervezeti mozgalom
régi harcos tradícióit feleleve-
nítse, hogy a szakszervezeti
mozgalom eredeti hivatását, a
dolgozók érdekeinek védelmét
tudja teljesíteni.

2. A Magyar Szabad Szak-
szervezetek, a magyar szerve-
zett dolgozóknak a kormány-
tól és minden politikai párttól
független egységes érdekvé-
delmi szervezetei. A szabad
szakszervezetek egyetértenek
a nemzeti kormány most meg-
hirdetett célkitűzéseivel, mert
azok egybeesnek a dolgozok
általános érdekeivel.

3. A magyar munkásosztály
szabad szakszervezetei a de-
mokratikus rendszer erős tá-
masza;. Részt akarnak venni
szabad választásokon és kép-
viselni a szervezett dolgozókat
az országgyűlésben és a kü-
lönböző* forradalmi szervek-
ben, de nem mondanak le jo-
gos követeléseik érvényesíté-
se erdekében a sztrájk jogról.

4. A Magyar Szabad Szak-
s/.ervezclek messzemenően tá-
mogaliált a munka ssfjüság
imoht alakuló szerveit. Anya-
gilag és erkölcsileg támogal-

zöit munkásmozgalmi embe-
rek bevonásával ideiglenes
mtízöbizoftsáp alakult. Az in-
tézőbizottság felszólítja a mun-
kásokat, a szervezett dolgozó-
kat, hogy ahol nem értenek
egyet az üb ösazi? {ételével, ott
tartsanak új szakszervezeti
választásokat az Igazi szak-
szervezeti demokrácia alapján.

Munkások! Szervezett dftl-
sozúk! Általános nctmeti kö-
veteléssé vált, hogy addig nem
ve&szicü ící a tnunknt, amíg
szoviet Itntonsi van B-ada.™-is-
ten. A kormány ígéretet tett
arra. hogy holnap rcg-fjíÜB
Budapestről kivonják a szovjet
csapatokat. A rádió ennek
végreha_'táKát közSIni fetrja.
Amennyiben ez teljesül, fel-
kérjük a munkásokat, menje-
nek be munkahelyeikre és a
munkástanács vezetésével te-
remtsék meg- a fo'yEmatos
munka feltételeit. Követeljük
a kormánytól, hogy hstírozol-
tan folytassa a tárgyalásokat a

szovjet kormánnyal a ssovjet;
csapatok rövid időn belüli, az'
egész ország területéről történő
kivonásáról és ennek végső;
időpontját hozza nyilvános- ;;
sápra. Ha a kormány által J
megadott Időpontig; nem von-J
ják ki az öswes szovjet csa- J
patn&at az ország területéről, J
Ismét az általános sztrájk í Bécsi jelentés szerint az ment a volt belügyminiszter,
fegyveréhez nyúlunk. íosztrák határra olyan Hírek p i r o s j s > Mint a jelentés mesr-

Mimliások! Minden csűdála-|érkeztek, hogy kedd éjszaka á n a p f t j a „ ^ m á r ^ t a r t j atnn.li és elismerésünk hős ifjú-|Gert> és Hegedils a Szovjet- J " jL"
sásunké és a harcokban részi $ unió leié megszöktek. Velük « magya
vett dolgozóké. Mindannyiunk;; -• . •
vágyáért harco!t9k: a ftigget-;;
len, szab?.d, demokratikus Ma-;:
gyarorszésér!. Minden szere-;:
tétünk az ijasi magyar, de-::
moltraíütus honvédségünké.;,
Népünk hadserege, mely Bssze-1',
forrva a néppel, Cfryséíres harc-J
ba indult a nép követeléséért.*
Ifjúsáíraníc, munkásságunk és-
honvétlséírEinhíiek köszönhet-'
jiik, hogy az tizem, a gyár ra-;
lóhim a miénk lett! Most már;
rajiunk a sor: védjük meg, ha;
ke!1, fegyverrel gyáváinkat és

Öiöi nr>ejf ormzeii f d 1

d

lésüknek a szovjet k«íbet«-
péséért, miközben Nagy Jmré*
nek sikerült bebizonyítania
teljes ártatlanságát*.

nagyszerű vív-;műnk minden
in ú n yát.

Budapest, 193S, október 31.
M a s r a r

S z a b a d S z a k s z e r v e i é - ;
l e k O r s z á g o s

S z ö v e t s é f r e

kivonásáról az egész országbői
A minisztertanács' elnöke egész területéről. _ Hlvaíiozás-

kiizöJte a Szovjetunió korma- sal a Szovjetunió kormányá-
nyával, hogry a Magyar Nép- nak legutóbbi nyilatkozatára,

j köztársaság kormánya hala- amelyben kijelenti, hogy kész
jdéktalan tárgyalásokat Kíván tárgyalásokat folytatni a ma-

t e k O r s z á g o s ""fh e z f l e n l a szovjet alakulatok ffyar kormánnyal és a varsói
S z ö v e t s é g e |kivonásáról Magyarország szerződés más részvevőivel a

idc'-'encs fcrradíslml J '
intézőbizottsága • — - - .

M a g y a r

szovjet csapatok
Magyarországról, a magyar
kormány- felkérte a szovjet
kormányt, jelölje ki kütdfitt-
ségét a tárgyalások mielőbb!
megkezdésére és egyben kér-
te, jelölje meg a tárgyalások
helyéi és idejét.

jak ezeket, valamint segítik Bárkiínl elfogadható kölcsön
arfysgl és kulturális igényeik é ^ i i í t ésegítség, aki íiemíaiíyfigi és kulturális igényeik és
kielégítését. szab nemzeti füWtUmségÜn- .

5. A szabad szakszervezetek bet sértő feltételeltet. Továbbá•
egyetértenek és támogatják a javasoljak a kormánynak, "
forradaiom vívmányaként léi- hogy nemzeti forradalmunk
re jött munkástanácsokat. A demo
munkástanácsokon keresztül megőrzése és k^ í . l l > . , l , J l ,..-!
valósul meg az önkormányzat, dekében kérje az Egyesült* N a e y I m r e -
amely lefretővé teszi és meg is Nemzetek Szervezetének h a t - * L a n a c s e I l l ö k e

követeli a bürokratikus kö- hatos támogatását,
töítségek felszámolását. 10. Az újonnan

fi. IMegvalwsítjuk az igrazsá- intczfibízotlság- h
gos bérezési rendszsrt. Elítél- kimondotta, hogy
jük és megszüntetjük a hely- szakszervezetek kilépni
telén normarendszert. Köve- Szakszervezeti Világszöv
íeljíik az alacsony nyugdíjak bői. Ugyanakkor kijelenti,
felemelését, figyelembe véve hogy a nemzetközi nrankás-

r
2. Hazánk kelet-európai semleges mag
3. Szükséges a nagy nemzetek anyagi segítsége

forradalmunk £ 1^ TV' r
vívmányainak |— monata nagy Imre a nyugati újságíróknak és rádióriportereknek
ifejlesztése é r -* „ • -

iniszter- Szuverenitásunk és független- inat, hogy széles, demoJcÉa-
Í umacs emoKe Bz-eraaia ( nagy ségünik első napjait éli. Rend- tikus programunkat' meg-
I tömeg előtt beszélt a Kossuth- ídvül nagy akadályokat Mari- valósíthassuk.
.* szobornál. tottunk el útunkból. Rákosi és * i í e i l

a | : a
szeretettel. Az na^ Megpróbáltak engem is
re, melyji&k ti bemocskolni Azt a Tm^zicf^á-üot

nősei voltatok, győzött. Ezek a terjesztették, hogy én Untam
-.ős napok hozták létre nem- j , e az OTOSZ csapatokat az or-

mimkában eltöltött évek nrildarftás erősítése é r d e l . é - f ^ ^ í l l " " ^ ™ } ? . í ! " s-áHt"-_ Ez a l é ^ ó hazugság.

Éljen

Fontos nyilatkozat,
Imre beszéde után

sor " angol • és
'alaminí;- rádjö-

ildötteit. A' gyoi«an

tartwk aZ állam, m»»ka- M r f r r < „ „ , „ „ „ „ , „ „ . , „ * gym. ^p okamtíra épitjűk. Keáves ^^^^ A ^ na. ^ f ^ f ' ^ l Í T S z S .
pon megkezdtük a tárgyalása- legfontosabbakat idézzük;
Icát a szovjet csapatok kivo-
nására • az országból és a var-
sói szerződésből ránk hára:nló
kötelezettségeink felmondá-

ideiglenes intézőbizottsága

TársadaSombiztosítási
Központ alakult

nélküli-segély bevezetését.
7. Fokozatosan meg kell va-'

lósítani a munkaidő rövidíted
sét. Elsősorban a neíiéz éŝ
egészségre ártaímas és vészé-;
lyes munkahelyeken; a fiatalok;
és nők munkakörülményeinek;
megjavítása érdekében el kell;
tiltnni számukra az éjjeli mun-í
kát. X

8. A szabad szakszervezeteké
széEê  lakáséui!ési törnegsn'JZ-t Az SZTK központjában (Bu-1 pont felhívással fordul a tár-
gslma! kezdeményeinek. Jdapest VT,. Dózsa György út sadalombiztosítás minden dol-:

9. A Magyar Szainaö Szak-*83) megalakult a forradalmi gozójához és kéri
szervezetek javasolják a nem-»nemzeii bizottság. Első intéz- déktalanul foglalják

mánynak: forduljon|kedé£eként leváltotta az SZTK helyüket, hojry a öolgozók::
máj
hosszúlej;
forradalmi harcokban elszen- \ lombiztosítás terén, elkövetett gáltatásokhoz.

Minden SZTK dolgozó haladéktalanul
jelentkezzék munkára

szágok kormányaihoz* éléről azokat a hozzá nem ér- zavartalanul házzá juthassanak - -f . Ánnn-J
2járatú köícsönért, a?lő vezetőket, akik a társada- a1 társadalombiztosítási s z o l - ^ T ^ , " ? 6 7 . ^ ^ „
Imi harcokban elszen-*lombiztosítás terén elkövetett gáltatásokhoz, '-'^ peKeje legyep. tí

védett károk helyreállítás ésjsúlyos hibákért személy sze-
tatdasáKÍ életünk .tapjainakirint is felelősek.
megszilárdítása érdekében.* A Társadalombiztosítási Köz-

járól. Egy kis türelmet

Nagy Imre kijelentette,-
hogy a Budapestre bevo-

szovjet csapatok a kor-
mány követelésére visszatér-
tek azokra a támaszpontokra,

azonban tőletek. Azt hiszem, ahonnan érkeztek. A varsói
az eredmények olyanok, hogy s z e r 2 1jdés felbontásával kar*
ezt a bizalmat megadhatjátok, csdatban Nagy Imre kifejtet-

Kedves Barátaim! Álljatok te: Magyarországnak van- Je-
: melléjük, -támogassatok ben- hetösége árra, hogy egyedül

nünket hazafias munkánkban, is, tehát a varsói szerződés
nélkül.

eredmé-
Azt szerel- nyesen líépviselni fogja • a

nyugalma' megkezdődő magyar-szovjet
Bizalom a tárgyalásokon; Arra a kér-

íjövőben. Kérünk benneteket, désre, vajon
Teszáraz Kálmán ^bízzatok a •karmányban, te- hogy Magyarország egy .

elm»í *aantsetela nendel; éa nyugat- {Folytatás a & oWato

NÉPAKARAT



Nagy Imre nyilatkozata
•wApal lemleges terület maií-
íivi víljík, B minisztereinek
Uty fdmt:

— Ej 0 fcjnU> nlöbö-ulúbli
?«1 /O0 írwrülní.

Egy következő kérdésre vá-
laszolva mondta, hogy Ma-
gyarorsíSurak Jelenlegi hely

Kordé* Bélát

zotében /«!!<««níll tdtiuuz-
fcodnta Icttl a rcaffy nem»t«fc
aegiuégére.

Végül az újsdBirak elölt Is-
mételten é* határozottan le-
szögezte, amit már bes^dé'
ben ts megemlített, hofiy nem
la volt tagja a Magyar Dol-

gozok Partja vraet&éaéneit és
nem it volt mlatezterelnölt,
amücor a szovjet csapatokat
Maaysronwagra a párt & u
kormány aUíoti vezetői bűnön
politikájuk rnegltoronazfa)-
képpan behívtál;.

A grófok, a bankárok
és a kapitalisták világa

végérvényesen letűnt
A Független Ktegaadap&rt

Pécsett szerdán tartotta ala-
kuló ülúwSl. Az ülésen ré*üt
vett Kovács BéZo, a Független
Kisgazdapárt volt főtitkára le,
Kovám Béle beszédet i n t e t t
az üwzegyiütekihez, melynek
során kijelentette;

— MoM iwni mint kisganda
jöttem közétek. Arra voltam
kíváncsi, hogy fogadtak és
hogy ethiszitek-e azt a sok rá-
galmat, amelyet rám és a kis-
gazdapártna as elmúlt évetoben
szórtak. Örömmel látom, hogy
ez nem sikerült. Ti és a nép
bíztolk a kisgazdapártban,
amely 1045 után aí ország füg-
getlenségét éa szabadságát
akarta megteremteni.

A továbbiak során elmondta,
miképpen korült az új nemzeti
kormányba.

— Dobi István hívott fel te*
Ieíonon éa közölte velem, hogy
Nagy Imre nemzeti kormányt
Játeett, melyben számít részvé-
telemre. JÉeíeegyeztem, mivel
Nagy Imrével már Korábban jg

tárgyaltunk ©mii, Azóta a tele-
fon óta semmi kapcsolatom a
kormánnyal nincs. Én voltam
a legjobban meglepődve, mi-
kor a kormánylistát nyllvános-
eáara hozták éa abban olvas-
tam több régi kommunista ve-
zető nevét. Lemondó levelemet
azonnal megfogalmaztam, de
jóbarátaím nem engudték el-
küldeni. Nem tudom, mit akar
a konmany. A lehetőségek na-
gyok. Az ifjúság vére nem
hullhatott hiába. Rövidüson
Budapestre utezom, meglame-
rem a kormány szándékét ás
beszélek a kormány tagjaival.
Akkor majd többet tudok mem-

TÍIvDY ÁhhAMMtNlHZTEHs

Minden szovjet beavatkozás megszüntetése
— az új magyar külpolitika alapja

Tildy Zo'tán áíl.immlnUiter ftmeriksl újságírókat lota-
dott. Kijelentette nrklk:

-Aa uj magyar kiliDolltlka alapja minden sxovjet beavat'
kosás megszüntetése Magyarország b e l ü i b

danl.
— Azt mindenesetre kijelent-

hetem: a régi világról na álmod-
jon senki, A grófok, e bankár
rok és a kapitalisták világa
végétvényeBOn lezárult. Nem
kisgazda igazán az, alti ma
l93B~bem ée 1848-ben gondolko-
dik. Az elmúlt tíz esztendő ke-
serves, de hasznos iskolája
volt a kisgazdapártnak és ön-
nek a* évtlaednek tanulságait
felhasználva kell átlakit&mink
a párt programját. Az össze-
gyűlt tömeg nagy lelkesedéssel
fogadta a beszédet. A niég
gyengélkedő Kovács Béla ez-
után viMzatéct a kórházba.

ÓN |»£117.1 kapunk —
; 4 5 OJUMX orvos érkexlk
; A Szabad Szakszervezetek úgy clontr.n, hogy egymillió tosba, útban a magyar kórhá-
; Nemzetközt Szövetségének fel- márkát bocsát u MiJgyarorsaág zuk felé.
hívása nyomán a Német Szü- érdekéber indított segélyakció Kedden csupán láfü úton
vatségi Köztársaság uaknzer- rendelkezésére. A különböző Hes tonna élelmiszer és evóav.
vezeti szövetsége JÜO.OUO már- szervezlek gyűjtésének ered- « e r érkezeit Bécsbe magyar-
kát, az osztrák szakszervezeti menye ebben nincs bennt. •-• -----
szövetség SOÖ.DOO schllUuKd

1ÍBOM t-iuiiit a m e r i k a i
g

ajánlott fel ö gi
magyar nép sebeinek begyó-
gyítására.

A Nemzetközi Vöröskereszt
geníi központjába már hét-
tőig 100.0QO dollár énékü udo-
mánj% illetve felajánlás érke-
zett.

tonnán*

wszági rendel telessel,
Torlnóból 15 kocsiból álló

penici l l in
amerikai kormány

ztrák Vöröskeredrf útján

Imluic el
Aa olaszországi Torinóból

kedden 15 kocsiból álló egész-
é ü i elvényt indítottak

«élykint reiidelkezé. Magyarországra. A vonatnak
bünkre bocsát 2200 Ionná élel- tttf>a van.
mi-zpi-l nmplvnpk (PVP ™ r k A s v á J c i légiforgalmi társa-
muKll, amelynek Jeie mar is s á diimentesert repülögépe-
Becsbe érkezett. Két amenkai k a , b „ ! s é t o l t a NemZe,kfei
repülőgéppel kedden a többi Vüröskareszt rendelkezésére,

mgymennyiségű peni- hogy lebonyolíthassa a szálli-

niftrku
A Német SzovetseBi Köz- között _

társaság kormánya kedden Ciliin érkezett az osztrák íővá- tásokat Budapest íelé.

Bécsben nemzetközi szocialista konferencia
vitatja meg a magyarországi helyzetet

JVajf-ytekintélyti angol és utt&trúk vendégek Budapesten

Kéthly Anna és Révész András,
a magyarországi Szociáldemokrata Pert

képviselői a második internacionale
ülésóra ma Bécsbe utaznak

A szerdán megalakult ma-
gyarországi Szociáldemokrata
Párt vezetőségének megbízá-
sából a pái-t elnöke: Kélhly
anno és főtitkárhelyettese:

r. Ríué»« András caUtörtö-
kttn Bácibe utaaik, hogy ta-
nácskozást folytassanak az ép-
pen összeülő második Interna-
cionáléhoe tartozó sjoclálde-

tnokrata pártok küldötteivel.
Kilenc év óta ez az ellő alka-

lom, hagy a magyar szociál-
demokraták újra érintkezésbe
léphetnek külföldi elvtársaik-
kal éa beszSmoirit adhatna*
arról a* Időszakról, amikor a
szociáldemokrata elvekhez ra-
gaaakodókrmk üldözés és bör-
tön jutott osztályrészül.

Tárgyalások az egységes,
független, szabad szakszervezetek

megalakításáról
Annak érdekében, hogy a natkozó tárgyalásokra e Szo-

szakszervezeteket eredeti hi- cláldemoltrata Párt Va« Mik-
vatésuknak viesaaadjuli. a régi lós elnökletével bízottságot
srociildemokrata vezetők far- küldött ki. A bizottság tagjai:
gyaliíokat lolytatnsk. Az e«y- Cíotldr Páter, Bölci/öWi Tl-
séges, független, szabad szak- bor, Jancsecz Imre, Tóth Ist-
uervezQtek mea^lakltasára vó- van.

ElMasfloW MikoÍBft bécsi iüiát
Mikofan szovjet első minisz-

terelnökhelyettea bécsi látoga-
tásét, amelyet október máso-
dik feüéről Qgy&íöc máx no-
vember 2-re halasztottak, most
újból elnapolták. Mint 3 DPA
jelenti Bécsből, szovjet vészről
közölték: Mikojan es idö sze-
rint nem utazhat Bécsbe.

Oezsért püspök lemondott
A dalt evangélikus egyház-

kerület püspöki hivatala küzlt:
Detséri László püspök lemon-
dott és a déli evangélikus
egyházkerület vezetését BB
1950-ben igazságtalanul elítélt
Ord»se Lajos püspök vette át.
Swrdán délelőtt H órakor
már ő tartotta az ünnepi is-
tentiszteletet fi Deák tért
templomben, a reformáció év-
fordulója alkalmából.

Szabadlábra kerttluek
a Bákoed-rezalm elítélte

politikai bfiuösttk
A Legtöbb Allarmlgyéiziég

ForradaliTü Bizottmánya kato-
na! «i solgári Ugyéizeket kül-
dött ki, ho|y vizsgálják JeWl
a forradalmi megmozdulásban
való ríBVitel miatt togva tar-
tott személyek szabadlábra
helyeseiét.

A Lsgtőbb Allamüsyé»zség
flien kfvül elrandelte azoknak
a *?abadlábra helyezését, aki-
kit l kízellitásl bűncselekmé-
nyek, valamint a R4kosl-r»-
a l m elten irányul* politikai
hűncielekmények, úgyszintén

a tagosítással és a termelő-
szövetkezetekkel kapcsolato-
san elkövetett büntettek miatt
togva tartanak.

A Legtöbb Állumllgyéazség
Forradalmi Bizottmánya
egyúttal megkezdte azoknak
az érvényben lévő jogszabá-
lyoknak feiulvlzsgaljsit, ame-
lyeknek végrehajtása a nép
érdekeit sérti. A felülvizsgá-
lat eredményeképpen Javasla-
tot tesz az illetékes szervek
felé új, megíelelö jogsiabá'
lyok megalkotására.

Tóth Aladárt menesztette

az Operaház társulata
Az Állami Operaház és az

ÁUaml Operaház Erkel Srfn-
bézanak tagjai szerda délelőtt
társulati ülést tartottak. Ez al-
kalomra zsúfolásig megtelt az
Operaház nézőtéré. Előbb el-
énekelték a Himnuszt, majd az
(lnoklő Palló Imre doktor in-
malátára egy percig néma
eiendben tisztelegtek az elesett
uabadsághc&Uc emléke előtt.
Paüd azután falolvasta Tóth
Aladár igazgató levelét, mely-
ben a színház vezetője íelve-
•ette a bizalmi kérdést, A tár-

sulati ülóe a leért bizalmat
megtagadta tőle. Azt is ki-
mondták, hogy az üzemigazga-
tói állást feleslegesnek tart-
iák, hasonlóképpen a személy-,
zeti wztály létezését. Az Ope-
rahái tagsága leUces hangulat-:
ban csatlakozott a forradalmi
Ifjúság kiáltványéhoz, amely-;
lyel tflljescn azonosítja magát,
Megvdlasztottaík A forradalmi
tanácsot, amely csUtörttft&n;
megalakul, és megválasztja az:
intéző bizotteágoii '•

A magyar események vi-
lágraszóló jelentőségéi, bizo-
nyítja az a tény is, hogy
egyre több órdeke3, nemzet-
közileg ismert vendég érke-
zik Budapestre. Saerdán szer-
kesztőségünkben járt JJOMIS Le-
derer, az Observar című an-
gol Up nagytekintélyű pub-
licistája és középeurópai
szakértője, valamint Péter
Strasaer. az Osztrák Szocia-
ista Párt képviselője. Mind-
<etten a magyar helyzet ta-
nulmányozására jöttek éa el-
mondottak, milyen mélységes
együttérzéssel és rokonszenv-
vel, milyen átütő lelkesedéssel

140000 négyzetméter
ablaküveg

A Város- ás Községgazdál-
kodási Mlnisatérlum jelentést
adott ki, amely szerint H0 000
négyzetméter ablaküv&g áll je-
lönleg rendelkezésre. Az üveg-
károk gyors pótlása érdeké-
ben a kerületi nemzeti bízott"
ségokrál, vagy a kerületi in-
gatlankezelő vállalatoknál le-
het jelentkezni. Egyelőre egy-
lorosan lehet az ablakokét be-

üvegezni.

Bármikor tefiet látogatni
o kórházak betegeit

Az Egészségügyi- Miniszté-
rium tájékoztatást adott, mely
szerint a főváros kóvhezaiban
a betesek éh a harcok során
megsebesültek elhelyezése ál-
talában megfelelő, AZ élelme-
zés és a gyógyszerellátás
ugyancsak kielégítő. A minisz-
térium fcösll, hogy a kórházak-
ban fekvőkhöz hozzátartozóik
a nap bármely szakában el-
látogathatnak. A közegészség-
ÜSSyel kapcsolatban a minisz-
térium szükségesnek tartja a
tisztasági fürdők mielőbbi
megnyitását éa ehhez kéri
forradalmi bízottságok segít'
ségét. Ugyancsak halaszthatat-
lanul hozzá kellene kezdeni a
Köztisztasági Vállalatnak
szemét eltakarításához.

kiséri a külföld a magyar sza- Szocialista Párt képviselője
badságharc:ot. elmondta, hogy budapesti 3á-

— Szinte egész Anglia lé- togatésa alkalmával megbe-
Jegzetvisszafojtva figyelte a széleseket folytat majd az
Magyarországról érkező híre- újjáalakult Magyar Szoctál-
kel — mondotta munkatár- demokrata Párt vezetőivel,
sunknak Louis Lederer. — Bécsben nemzetközi szocialista
Csak fráz:sokat halmoznék, "konferencia vitatja meg a
ha megpróbálnám szavakba magyarországi helyzetet. Az
önteni azokat az érzelmeket, osztrák fővárosba várják eb-
amt'lyeket az angol nép táp- b ö l a z alkalomból, a Magyar
Iái a_ bzabsdslghatcos magyar S z o e láidemokrata Párt képvi-

SMpetes lelkesítőt, ami az an- an®°] Munkáspárt főtitkára
gol emberek szívében él ma » csütörtökön már Bécsbe érke-
hős matvnr népről. zik és valószínűleg Budapest-

Péter' Strasser, az Osztrák re is ellátogat,

Rendezni kell a hánya'parhan
az alap* t i szaltmányliSreket

A Magyar Bátvja<HUnltá*Qlt Ssabtut Smthtiwrveiiete
EUittkttégének fclbiváaa a bányatuar dolgosaihoz t

Báliyásíiolt! Győzött a ma- állapítani íizetés-csökltenás
gyár nópíorradalom. Hazánk néLlíül.
íüggetlen te acabad. Szakszer- 4. Tel kell emelni az alfi-
vci&otünic — bizonyos fenntar- csony nyugdijakat és a nyug-
1 ásókkal — eiy&tért a nemzeti dijak megáilapítájánál a m'un-
kannány programjával. A Mn- kában eltöltött évukot kell fi-
gyar Bányamuakásols Seaba-d gyelerabe venitil. Az Országos
Szakszervezete támogatja a Nyugdijuitézatet a munkások
nemzeti kormány Lutéakedé- által meg választolt és az alla-

i i d d d i íeít mindaddig, amíg ezek az iól dsleeált tntező
intézkedések a' dolgozók élet- bizottságnak kell veiíeinie.
és muiiJuikörülményeire nem Ezen bizottság hatoakftrébe
há'.rá-nyosak. Amennyiben kell utalni a nyugdíj megálla-
egyes kormányintézkedések a pftását és fnlyór-ítását.
dolgozók Jogaira, élet- és mun- a. A bányászat sajátos ndy-
kakörülmónyeire séi-elmesek, zetet figyelembe véve Icovetel-
nyomban íellép az Ilyen intéz- .
kedések ellen és a ezervezet szaza:
dolgozókra támaszkodva min- azonnali visszaállítását

eszközzel — ha kell, a 6. A bányászok orvosi
eszközével is — harcol

ve a munkaruha árának me-g-
Lérltését.

0. A bányavidékek lakás-
viszonyainak Javítása "érdeké-
ben fel kell eleveníteni a bá-
nyász sajátház építési akciót.
Az építési anyagokat nagyke-
reskedelmi áron kell a bányá-
tizok rendelkezésére bocsátani.

10. A jelenleg érvényben
levő vájárképzést meg kell
szüntetni. A vA)árk*piw»| az
MTH hatásköréből a bánya-
üzemek hatáskörébe kell utal-
ni.

11. A természetbeni járaii-
dét-ág terén vissza kell állítani
a bá.nyaüzernek éa a bájiya-

Liitézmények

jelenleg mu

B í r i
a do'.gozók éitlekeinek me^'é-
déséért.

A Magyar Bányamunkások
Szabad SüHikbzfcrvezete a -bá-

jük a nyugdíjazásra jogosító 50 °^\.^ jeienieg inu
" '• 3 szakmai vokkantsáe 3O^O«^, létesítendő : „dolgozol szamává a fold((aji-já-

randóságot változatlanul meg
kell hagyni.

12. A hűségjutalom rendBze-
n változatlanul keü hagymi,
e ki kell ter.1esz.teni e juta-
ymfaítát a bányáüz&ti ípar-

ipari, i

helyzetének ja'
tása érdakében mtig kell szün-
tetni az SZTK-t és viasza kell
áiliiani. a bányászok között oly

*»«>»*««: » — r.agy tradícióval rendelkező ^ o n ^ m i i a n e m í i W 1 , 4 K1-
•zes dolggzói neve- banyatárspénztart. A banya- ^ g j ^ ^ 8 Z ada-nj.nibztrsillv dol-
,1: kórházak és_rcntielotn.lézetek a &mQkva é s a z áaványolajbá-

yiui&a ^yaga^^ dolgozóira is.
a.a t&rtozzaiiaK. i a A báoiyaipar ösezea dol-

7. Az üzemi konyhákat, él- ^ ó j a nevében megfelelő kép-
iíezdéket, naplíözi ot'hunokat viseletet követelünk a Magyar
és bölcsödóket azonnal vissza s^bad Saak?-íei-vezetQk SzÖ-

^^, .„_ „,— keli adni a bányaüzemek ke- vétségének vezetőségébe. Kö-
ik megváltoztatásával •&• ztiléaeha. A m^nkáslanácsolí veteljüli továbbá a szak&aerve-
áe egész területéről. «* üzemi blzotlságok nyújtsa- zetefe képviseletót a nemzeti

nak segítséget e/en intéamé- "

bui követali;
l. A függetlenség és a de- Mnyatái-spénztár

mokratUmua megvalósulása- a a tartoz^ai^aK
nak el«8r«ndü íettéiele a szov-
jet csapatok azonnali kivonása
Budapestrül majd a varsói
saerzödés idevmiöíkozó pont-
já á l

ben rendezni kell az alap- es
szakinánybéceket, rendezni

,Bányamuiüíásoik
z. Szabad Ssakszervezetének El-
8. Meg kell szüntetni a mun- nöksége felkéri a bányaípar

- dclgozóH, hogy ktizdjffl-íeli a
rend helyreállitásdért, a mun-
kü megindításáért, mert ezt
követően tudluk követelé«in-
Itet maradéktalanul maavaió-
sftani,

Budapest, 1956. olítöbe.r 31.
M B á k A k

S/tibad Szakszervezetének
Elnöksége

Sztrájkolnak a vasutasok
a szovjet csapatok kivonulásáig

Hetven AVH-st vettek őrizetbe
: A fegyveres örök parancs- egyik teremben hetven tel-!
noksága hírt kapott, hogy t

1 Honvédelmi Minisztérium
épületébe, az Izabella-utcai
kémelhárítóból több felfegy-

: vérzett ÁVH-s nyomult be. Az
Épület harmadik emeletén.

ilacsony kere&títáek
Ugyanilyen módon

kelt í-endezni a műszaki és ad-
mlnisxtratív dolgozóit bérét is.
Külön kell. számfejteni a 20,
illetve a 31) százalékot* föld-
alatti pótlékot.

3. Axonnfil végei kell vetni
a bényaipar területén aitalá-
nosBá vált tülóráztatásnak és
vasárnapi munkának. Biztosí-
tani kell a napi 8 órás munka- A forradalom napjaiban su- zói azonban, ai ország többi
időt, melybe'a ki- és beszállás kan szakadtak el szeretleiktől, dolgozójával együtt, a szovjet
idejét is bele kell számítani, rekedtek egyik vagy másik csapatok kivonásáig sztrájkol-
Azoknél a bányaüzemeknél, városban, távol családjuktól, nak. Tehát mind a személy-,
ahol [eninál: a szüikózisos meg- Érdeklődéssel várják, mikor mind a teherforgalom szünetel,
betegedés veszélye, a munka- intju] m e g a vasúti forgalom? a legszükségesebb élelmiszw-
idpt napi 6 órában kell meg- Mások arra kíváncsiak: lehet-e és gyógyszerezállftmanyokat

élelmiszer- éa gyógyszerszállit- kivételes esetben mégis továb-
mányt vasúton kü'-deni?' Ér- bitjük. A megyei íorradaJmi
deklüdéaünkre a budapesti pá- bizottmányok ezt a legszigo-
lyaudvarokon és a Közieké- rúbban ellenörzljt. Amint tel-

iügyi Minisztériumban _a j e s ü l a n é p k í v á T 1sága és kivo-

íegyverzett ÁVH-st találtak.
Harcra nem került sor. Meg-
adták magukat, A lefegyver-
zés után az ÁVH-sokat őrizet-:

következő felvilágosítást ad-
ták: nulnak a s^ovJet csapatok —

'A vasút területén jelentő- e ^ J J t é t ó r á " b e l ü l

•galom. Erröl a rádió
6 ülján tájékoztatni

üzemképesek* A vasút dolgo- fogjuk az ország lakosságát."

.ngálódáa nincs. Buda- ha% »
pesti pályaudvaraink teljesen



A Forradalmi Erők megbízottainak
és a Néphadsereg forradalmi tanácsai

megbízottainak felhívása
A Forradalmi Erők megbí-

nottai, valamint a néphadse-
reg testületeinek megválasz-
tott forradalmi bizottságai a
következőket határolták:

1. Követeljük, hogy a szov-
jet csapatok Budapest terüle-
tének eihaeyasa után az or-
szág területét is hagyják el. A
bizottmány tagjai figyelembe
veszik a diplomáciai kapcso-
latok szíilcéRessénél, ez azon-
ban nem ndliat alkalmat arra,
hofiy időtlen-idfikig Magyar-
országon tartózkodjanak a
szovjet csapatok.

2, Követeljük a kormánytól,
hogy a varrói szerződésben
részvevő tE>"államok azinnaíi
Összehívásával mondja fel a
szerződést.

S.-gA magyar ifjúmig forra-
dalmi bizottságának küldöttei
és a honvídséej alakulatok
forradalmi küldöttei követetik.
hogy a szovjet csapatok 1956.
december hó 31-ig hagylak
el Magyarország teriretét.
Amennyiben ez nem történne
meg, fegyverrel kelünk harcra
az ország szabadsága és a for-
radalom tisztasága (lóvéért, ki-
fejezve azt, hoRv ami!? idegen
fegyver veizálve^teti hazán-
kat, életünkkel és vérünkkel
harcolunk ellene.

4. Kiielentjük, hogy minden
olvan ids<?en külső, vagy belső
ellenségbe J szemben, amely
hazánk föMfére lép fi f(i"«et-
lenfé°ii»iln'e tor, fegyverrel
azállunk szembe!

5. Követeljük, hogy R Ma-
gyar Néphadsereg szükség ese-
tén a forradalmi erők segítsé-
gével egy héten belül vegye
birtokba a Magyarországon
levő uránérc lelőhelyeket.

Ö. Aki a forradalom hadse-
regének fegyelmét megséiii
ás nem hajtja végre felette-
sei utasításait, az árt a forra-
dalom ügyének, ezért forra-
dalmi törvényszék elé kell ál-
lítani!

7. A Forradalmi Erők meg-

bízottat, valamint a Néphad-
sereg testületeinek megvá-
lasztott Forradalmi Bizottsága
létrehozza a matfvar honvéd-
ség Forradalmi F'íottmányét,
amely leyíelaöV- irányítója a
honvédségnek.

3. Me^íve*^ történt, hogy
a forradalmi fegyveres ifjúság
a közbiztonság, rend és nyu-
a-ilom érdekében a honvM=é§
forradalmi bizottmányéval és
a rendfirséffisel itarhHve t«rMa
fenn a rendet, együttesen vál-

lalják a néptől idegen elemek!
és gonosztevők összegyűjtését!
és azok átadását H magyar füg-̂
getlen bíróságnak! Egyetértünk1

az AVH feloszlatásával,ugj-an-;
altkor követeljük, hogy az
ÁVH taglal semmiféle fegy-
veres vagy karhatalmi alaku-
latnak tagjai ne lehessenek.

Budapest, 1956. október 31.
A felkelt Forradalmi ErSh

megbízottal
A Néphadserer Forradalmi

Tanácsának küldöttel

A Magyar Köztársaság Forradalmi Honvédelmi
Bizottmányának tagjai

Király Béla; Maiéter Pál
ezredes, a Kilián György lak-
tanya feuyveres ifjúságának,
parancsnoka; Váradi Gyula
páncélos vezérőrnagy; Marián
István alezredes, a Műszaki
Egyetem katonai tanszékv.;
Kopácsi Sándor rendőrezredes;
Oszkó Gyula rendörezredes;
Nndor Ferenc ezredes a légi-
erőktől; Penezi József híradó-
ezredes; Gyulai Mihály ezre-
des, Kecskemét; Márton And-
rás ezredes, Zrínyi Akadémia:
Kovács Ferenc őrnagy, Petőfi-
lnktanya: Kína Lőrinc vezér-
őrnagy, légvédelmi tüzérség;
Máté Sándor őrnagy, tílzérpa-
rancsnoksás; Szalva János ez-
redes, hat'irőrparanrsnok: K5-
váeö Sándor a!e7redes, Bem-
Iaktsiiya; Sárdi Tibor ezredes,
Hódi technikai Intézet; Székely

Béla honvéd és Erdélyi Sándor A bizottmányt a néphadse-
főhadnaqy, a Forradalmi Ifjú- reg, a határőrség alakulataí-
sás küldöttei; Tóth Elemér fö- nak, a forradalmi ifjúságnak
hadnagy, műszaki parancsnok- és a rendőrségnek 250 kül-
ság; Kovács István vezérőr- dötte választotta meg a Hon-
naíy. vezérkar; Dertsa Pál ez- védelmi Minisztériumban 1956.
redes, Zalka Máté-laktanya, október 31.-én hajnalban.

Maiéter Pál a honvédelmi miniszter
első helyettese

A népköztársaság elnöki
tanácsa Tóth Lajost, a hon-
védelmi miniszter el=á hslyct-
leset és a honvédvezérkar
főnökét e HsEtsésel alól fel-
mentc'te. UryaiMafc felmen-
tette Haza.! Jenő vezérőrnagy,
mín'iTterbe^yetíest Is. Egyben
IVTaléter Pá't a honvédelmi m'-
niszter első helyettesévé és

Kovács Istvánt (nem aaonos a
budsrssH pártbizottság ros:
emlékű volt első tltkflxa>i>ll) a
honvédvexérkar fonükévé ki-
nevezte.

A Magyar NéjikBatársaság
mlntsater tanácsa Király Béla
vezérSrmtsvot n fövíros kato-
nai parancsnokává kinevelte.

« fttjfgetlen magyar szakszer-
vozetek lapja tnínűen Bsentck-
kor, a halottak Ünnepén jele-
nik meg először. Első szavunk:
Örök dicsőség a hősi halottak-
nak. Címünk: jelképes kfltcle-

K
vállalás arra, hogy nem írunk
le egyetlen szót. nem nyoma-
tunk ki egyetlen sort, amely-
lyel ne a nép akaratának ér-
vényesülését kívánnánk becsü-
lettel szolg&Inl, amelyet ne
adhatnánk tiszta szívvel a
mártírok édesanyái, gyerme-
kei kezébe. A nep akarata pe-
dlar ass, hogy a magyar hasa-
llak véráldozatA ne lett lé-
gyen hiábavaló, hogy Magyar-
ország végre szabad, demokra-
tikus, haladó, fügBetlen or-
sz&g, a magyar nép országa le-
gyen.
: A -Népakarat—ot olyan új-
sáeírúk szerkesztik, akik vall-
ják; ez a forradalom tette le-
hetővé azt is, hogy a szakszer-
vezeti mozgalom felszabadul-
jon és a szakszervezetek Füg-
getlenül minden párt- és kor-
mánybefolyástól, vé^re ismét

• valóban a dolgozók harcos ér-
; dekvédelmi srerveivé vál ja-
nak, XJgy akarunk szólni az

: olvasóhoz, hogy amikor végig-
lapozza az újságot, naponta
újból elmondhassa: Igen, ez az

; én akaratom, igen, ez az újság
: Igazat ír.
: Az úi szabad életért elesett
: halottak napján induló la-
' punknak legszentebb ntmuta-
; tása a hősük nemzeti labosó*
; val letakart telemén város-
; sucrte olvasott felirat: »I^ár-
: Jtlk, nem hajtatok meg hiába!-.
; Cfmtínket add!* viselhetjük
; büszkén, amíg hűek maradunk

ehhez az ígérethez. Ezzel a fo-
gadalommal gyújtunk mécsest
vértanúink emlékére.

Programunkat a Magyar
Szabad S2aks2erve7?tek Or-
azáTOí Szövetsége forradalmi
intéz^bizottságának lapunkban
kiízölt felívásai tartalmazzak.
Olyan szakszervezetek lapja
leszünk, amelyek a kormány-
tól és a páríakíól IQ-nretlenül
veszik a do*.~ozá nép érdeké-
ben való nrmliáf'.ikat; ame'yek
harcba sz illának a munkások
sok véráldozaítal kivívott jo-
gáért: a sztrájkjogért; amelyek
mun!(ané<kü!i segélyt biztosí-
tanak mindazoknak, akik át-
menetileg bármilyen okból
nem tudnál; elhelyezkedni.
Valljuk, hogy a szabad és füg-
getlen 8*ak3Z3rvczsteinknek
ápolniuk kell a barátságot va-
lamennyi néniíl, aí , egész
nemzetközi szakszervezeti moz-
galommal.

Igénybe veszünk é* elfoga-
dunk fii/rg-et lengésünket nem
veszélyeztető külföldi köl-
csönöket, hogy ncoünk ezzel
is mleifibb kikerüljön a nehéz
gaídnp-*"-! helyzetből, amelybe
a múlt bűnös politikája jut-
tatta.

Mindez csak néhány szóban
elmondott foglalata anna*-,
amiért új lapunkkal a ma-
gvar szabad ^szakszervezetek
oldalán harcba Indulunk. Hős
do'iroíó népünk, forradi'má-
relnk, a 48-as márciusi ifjak-
hoa mélfS flatalfafnk segítsé-
gével, a fegyveres harc után
ezt a brkés harcot Is gyflae-
lemre visp?;iik majd.

A NÉPAKARAT
szerkesííösdgének

forradalmi bizottsága

A Corvin köz ifjú szabadságharcosai üzenik:
a r e n d b o n t á s m a h a z a á r u l á s !

Magyarok! Így nem szolgáltatunk ürii- A rendbontás ma hazaáru-
Mi. a Corvin k3js Ifjú saa- íyet az oroszoknak arra, hogy !ds!

badságharoosai edcltg harcol- rendfenntartás óimén tovább- Kérünk mindenkit, hallgat-
tunk, nem beszéltünk. Most, r a Is az országban maradhas-
hogy végre megszólalhatunk, Banak.
első nagyon komoly szavunk
miniltm magyar testvírilnlilitt/. M a a r P n d ««eiinr*ése a ICB-
h o ^ « lí-Rtclji'sishb rendet íontosabb nnn»1I feladat,
mindenütt őrizzék meg, vagv melynek mtndpn mAs ez-?m-
pttd'i Hhnl siiücsíjea, mlníi pontot, pártérdeket alá kell
oldbh »IIKBák helyre. rendelni.

iák i-ánk, ne kelljen a>t
nnndanunk, hogy Ifjú bajtár-
ntnk vére hhltm hiilliili.

KfistflnjUk.
A Corvin kHz (Kilián) ifjn

„Ez a nép a véréve! irta le a szabadság alapelveit"
A világsajtó lelkesen üdvosli a magyar eseményeket

A nemzetközt sajtó változat-
lanul tükrözi aat a lelkesedést,
amelyet a magyar nép s»abnd-
ságharca keltett vilásszerle.
Hyen mondái okai olvashatunk
a ktllifnbfcő vlláglapokhan:

Now York Herald Trlhunc:
A magyar nép hatalmas győ-
zelmet aratott. Ezeknek az
óráknak a dicsőségét tőlük el
nem vehetik.

Ntw York Times: A bátor
magyar nép hihetetlenül rö-
vid idő alatt vitte végbe sza-
badságharcát.

Manchester Guardian: A
magyarság hősiességének: ju-
talma nem marad el,

News Chronlole: A hősies-
ség Iefínaflyobb arányaival is-
merkedtünk meg.

A lap szerint az európai né-
pek közti rossz viszonynak
egyetlen kivétele van; a ma-
gyarok és a lengyelek barát-
sága. Mint a lap írja -a két
népnek sok a köatis vonása A
legfontosabb eltérés az, hogy
a lengyel hamarabb jön mé-
regbe, azonnal verekedni kezd
és csak később gondolja át a
dolgot. A magyarok a múltban
mindig kiegyensúlyozottabbak
voltak, éppen olyan bátran vi-
selkedtek, mint a lengyelek,
de megfontolták, mielőtt ütöt-
tek. Nyilvánvaló, hogy a ma-
gyarok most úg3̂  viselkedtek,
mint a lengyelek, csak még
lengyelesebben. Lehel, hogy
őrültség voll, amit csináltak.
Ha az, akkor szent ó'rüllsée.
Ka nem azt Jelenti, hogy a ma-
gyarok mind szentek "és nem
azt jelent!, hogy elfelejtjük:
mind a két világháborúban el-
lenünk harcoltak. Ennek elle-
nére tellM mértékben tisztel-
hetjük ezt a megkfnzntt népet
hihetetlen batoraaffiiért, A ma-
fyarok mindlB nagyon szeret-
ték as öngólokat; talán helyte-
len elképzelés alapján szeret-
tek minttel, mindenesetre ér-
zelmeikre a mi válaszunk nem
•nlt megfelelő, it.l az ideje

hogy megértsük ezt a kemény,
forradalmi nemzetet. Akármi
történik a magyarokkal, ex a
nép a vérével irta le n szabad-
ság alapelveit Ami történt s.z
természetesen a mi sorsunkat
is érinti. Olyan fordulóponthoz
érkeztünk, amely ebben az or-
szágban és a világon min-
denütt gondolkozásra ad okot."

Smmos nyugati lap tlfivl-
gyázatra hívja fel a magyar
népet. »A politikát győzelmet
gondosan kell őrizniük ÉH az
ígéretek megvalósítását nem
szabad elengedniük" — írja. a
New York Times, a New York
Herald Tribüné pedig vezér-
cikkében ugyancsak arra int,
hogy a győzelmet nagy gond-
dal és elővigyázRtoísáfiEal keli
kihasználni és megállapítja;
»Fontos arra emlékezni, liojíy
a szabadságharcosok nem kér-
tek külföldi NCgitséget; ez az
ö Inmuk volt."

Az amerikai kommunista
Daily Worker újabb vezéreik-
ke a lap elözó közlésével ellen-
tétben, most már magyaror-
szági népfelkelésről és demok-
ratikus függetlenségi mozga-
lomról ír. u londoni kommu-
nista Daily Worker pedig meg-
állapítja: -Tragikus, hogy Ma-
gyarországon fl kormány a
szovjet hadsereget hívta segít-
ségül.*

A francia swicialista Popu-
lalre élesen támadja a kom-
munista l'Humanité-i, és a Li-
beratlon-t, amelyek — mini
a Populaire írja — visszhan-
gozzák a Pravdának a Szabad
Nép és a lengyel sajtó által
is visszautasított állításait.
A Populaire vezércikke le-
szögezi, hogy a trancifi miin-
kdsnszttlly nnfrv érdeklAdéuel
kíséri a magyaarországi ese-
ményeket, s kliltinÖsen a- szak-
szervezetek emeltek aiót a
szovjet hadsereg beavatkozása
ellen.

A Svéd Kommunista Píirt
síimRáiie-nyilatkoauiot adott

ki a magyar szabadságharc
mellett K követelte, hogy a bé-
ke érdekében mind Keleten,
mind Nyugaton vonják ki a?.
idegenben állomásozó csapa-
tokat.

Az olasz uajtó bauámal
arról, hogy a keresztény és a
aiociá Jrtc moh ráta azs-kazerve-
7-eíekhez tartozó muiili^ok
tiyperces nmnkabeaaüntetés-
acl emlékezlek meff a g

b d á l r c áldozatairól.

Egy téves cfm
A Hétfői Hírlap szerkesztő-

sége, tekintve, hogy lapjuk
csak vasárnap este jelenik
meg, az alábbi hív közlésére
kéi't meg bennünket:

»A Hétfői Hírlap október
iO'i számának egyik ctkke
sajnálatos lélreértésre adott
okot.. >-Süabad igaz rádiót!«
címmel bíráltuk a rádió ha-
zug adásait, A cikk alatt »Hót-
ian megváltozott a hangjn«
címmel kívántuk bejelenteni,
hogy a rádió hétfő óta niár
helyt ad a nép követeléseinek.
Ennek illusztrálására megír,
tuk: közölték Mészáros Agí
felhívását, hogy a szovjet csa-
patok kivonásáig ne szóljon
egyetlen magyar színész sem.
A- rossz cím miatt cikkünket
egyesek úgy értelmezték,
mintha nem a rádiónak, ha-
nem Mészáros Áginak lett
volna hétfőn más véleménye.
A valóság az, hogy a népszerű
színésznő őszinte, hazafias ér-
zéseinek bátor kinyilvánítását
maga kezdeményezte olyan
időpontban, amikor ez még
nem kevés kockázattal járt. A
Hétfői Hírlap szerkesztősége
Őszintén sajnálja, hogy a lázas
munka közben becsúszott hi-
bával félreértésre adott alkaU

A tefffflbn AUamuiyés*-
séj forradalmi blxottm&nya
felkéri Budapest lakosságát,
ha tudomása szerint vala-
melyik hoíEátnrtOEÓJát a
forradalmi harcban való
részvétel miatt
lák. illetve Jelenleg
tartják, Usfllje a I.efffűbii
AilamttgyóiMÍg forradalmi
bizottmányával. 188—461

C8 ELE
M I Í / I ; R Angliából, SvaJobM
és Ausztriából. K«dden és
Buerdin a magyar j)eab»űs4s-
hatcos hoaAk és a rásawulé
lakosság rasxéra újabb

l í ű yógy
y M

gy repillfitérw. Tíi
gyár repülőin látja el a láfft-
lifdon a. forgfL'mM. A mul ér-
kezeti saátlítmányok legna-
gyobbrészt Angliából, Svájcból
és Ausutriaból érkcatob. Bz«-
fcct Bécsben gyűjtik össze én *
legihid rend-tíierps járat ával
érkeznek Bud»neatr*. Kedden
21 rcpi'lőgép érkeiett, seerdin
húsz. Az adományokat a Vö-
i-P^keresEt hÖBpfjnttöba siuUlít-
Ját.

g j j f f
nyugdíjanofcnak, kétszáz íoritit
özvegvéltnek. A Nyugdíjügyé
E'őigaagatóság forradalmi bi-
zottsága a kormány utólagos
engedélyének í-eményében
megkezdte a felsőbb rendelet-
re megvont nyugdijak foüyósí-
tását.

— Majyar ftatolokí W
sátcuk meg falun és városok-
ban a Magyar rorradaTml Ifjú-
sági Szövetséget. A szövetség
tömörítse magába azokat a fia-
talokat, a:kik 1958 céljai alap-
ján készek hireolni éa dolgoz-
ni hazánkért.

— Síéi, esB, h&vaseaö, hava-
zás. A Meteorológiai Intézet
jelentése szerint csiltortttk es-
tig a következő időjárás vás-
ható: Véítozó felhőzet, tíibb
helyen kisebb &ső. a magasabb
helyeken haVRaesö, havazás.
Mérsékelt, helyenként é-lén-
kebb északkeleti, keleti szél. A
hőmérséklet fokozatosan csbk-
ken. Csütörtökön- a hőmérsék-
let 4—7 fok között mozog.

— 300 vagon élelem érkezett
a fóvárofba. Szerdán a fővá-
rosba és annak üzleteibe há-
raims záz vagon élelmiszei"t
szállítottak. Többek között kl-

Orvo&tanhaUgatókl
FelhíyJuk »» Orvostudományi Egyetem valamennyi haH-

gatŐJát, hogy azonnal jelentkezzenek a Budapest, üllői út 28.
szám alatti Gyógyszertani Intézetben szolgálattételre.

Budapest, 1030. olttóbar 31.
Budapesti Orvostudományi Egyetem
Ideiglenes Forradalmi Nemzeti Bizottsága

Szakszervezetek, figyelem!
Egész soi" szakszervezet alkalommnl mindenekelőtt A"

újonnan választott forradalmi Magyar Szabad Szakszerveze-
Inlézö bizottsága juttatta eí tek Országos Szövetsége ÍPT&-
szeí-keeítőségünkbe felhívását, rialmi intéző bizottságának az
pontokba foglalt követeléseit egész szakszervezeti élet meg-
— így a többi között a bánya- újnodása tekintetében döntő
azok, a közlekedési, ar élelme- fontosságú felhívásai részére
íési dolgozók, a vasutasok, atb. kellett helyet biztosítanunk.
Sajnos, mai azűk terjedelmű További számainkban közöl-
I&punkban csak a bányászok jük a kimaradt felhívásokat és
felhívását helyezhettük el. EÍ követeléseket

A szuezi överet m:gszá!!ását
megkezdték az angol-f/ancsa csapatok
Angol légitámadások egyiptomi városok ellen

— Eisenhower közbelépése eredménytelen
Drámai
zti be ax a n g l

csapatok az egyiptomi—Izraelt
hadakozásba. Még Ic sem járt
a harcban álló felekhez inté-
zett angol—francia ultimátum,
amikor — az eredetileg kitű-
zött időpont előtt két órával,
azerdán reggel fél 4 érakor —

avat- nem szentesítette a csatorna-1

angol—francia övezet angol—francia megszel-
sát.
Kedden egyébként az anfloll

alsóház, és a francia parlament
mindkét háza nagy szót&bb-
Héggea jóváhagyta a közép-
keleti kormánypolitikát.

Az angol és francia légierő
= anno! és a francia osa.pa.tok s z e r d 4 n e s t e egyiptomi célpon-

* sMéfaés védelme alatt utot t o k a t bombázott A Halról rá-
Je««ek tűrni ai ultimátum- d i a bejelentette, hogy brit lok-
ban mesiololt h4rom kulcü- hajtásos bombázók nagy re-
lontowásu stratoglai pont: pe!zhatású és gyujtóbombákat

p g y j
^ o b 1 a k Kairóra A rádió idézte

a három klkötovároa fele. a z e g y i p t o r í l kormány hivata-
A fejleményelc irfinyöt az los kozleménj'ét, mely szerint

sem \'áltoztatta meg, hogy emberéletben nem volt vesz-
EisenSiower elnök kedden, teség, de némi anyagi kár ke-
amint a sajtóból értesült az letKezett
ultimátumról, azonnal sürgető Szerdán este angol bombá-
ssemélyefl üzenetet kilMÖtt az ^ók légitámadást hajtottak
angol ég a francia miniszter- végre Alexandria, Port Sald
elnöknek, hogy a válságot bé~ és Izmáilia ellen is.
kés eszközökkeí igyekezzenek A Biztonsági Tanács szer*
megáldani. dán este összeült, hogy meg-

Dgyanakkw a Biztonsági ^rjyalja f angol-francia
Tanács kedd «tí második ülé- hadműveleteket.
íén pái-atlan keny&rtöi-ésre N£W Yorkból jelenti a Hev*
került soi- egyrészről AngjUa és ter: A Biztonsági Tanács azer-
Franciaoi-szág mási-éazröl daí ülésén n Szovjetunió arra
Amerika között. Az ENSZ szólította fel az Egyesült Nem-
meffEUafeuláaa óta, vagyis ti- zeiek Szervezetét, hogy ítélje
zenkettedik esztendeje most el Nagy-Britannia és Francia*
először fordult elő (napirendi ország lépéseit.

szállításra került hatvan vagon j kérdőktől eltekintve), hogy Hammarakjöld, az ENSZ
kenyér, nyolcssázezer péksüte-
mény, ötven vagon burgonya,
húsz vagon zsír, tizenhét va-
gon hűs, 300 000 íiter tej,
negyven vagon rizs, 15 vagon
liszt, tíz vagon cukor, 35 va-
gon zöldség és gyümölcs, há-
rrtm vneon baromfi. E»en kí-
vül S^nokröi 19 uafion cuíwr

nyugati nagyhatalom vétójog- titkára az Egyiptomhoz inté-
gal élt. S ebben az első eset- zett angol—francia ultimátum
ben Anglia és Franciaország elleni tiltakozásul, szerdán be-
azt a Szovjetunió által támo- adta lemondását, az Egyesült
gatott amerikai határozati ja- Allamok, Franciaország és a
vaslatot
felhívta

vétózta, meg, amely
Izraelt és Egyipto-

é
azonnali megesüntetésáiej de muKrol,

Szovjetunió deleL __._
ban bizlosították a főtitkárt

tlan éa korlátlan bizal-



Országszerte megalakulnak
az üzemi forradalmi munkástanácsok
és ragaszkodnak a szakszervezethez

Fegyveres harcok, sztrájk
közben az üzemek dolgozói
megalakították munkástaná-
csaikat. A vidéki és budapesti
üzemek munkástanácsai már
megkezdték működésüket, ter-
veikről, jövőre vonat knrö
munkájukról bizal-ommal be-
szélnek.

AZ EGYESÜLT IZZÖBAN
október 24-én alakították nv.'g
az ideiglenes munkástanácsot.
A i'oiTadalmi munlíástíiníirís
elnöke Gyulai Sándor, Kél
nappal ezelőtt a munkástaná-
csot átalakították, mert a
munkás-tanács néhány tag^i
elien a dolgozók kifogást emel-
lek. A munkástanács termé-
szetesen még mindig ideigle-
nes, rnert nem a gyár összes
dolgozója választolta meg.
Tizenöt főből áll. s az újpesti
forradalmi munkástanács
együttműködésévé] folytatja
tevékenységét. Kérdésünkre
közölték: a munkásság 3
sztrájkot addig folytatja, amíg
jogos követeléseit nem teljesí-
tik. Gyulai Sándor elr.ck
Fiangsulvozia: a íoi"i'íicialmi

.munkástanács a szakszervezet-
től várja a munka irányítá-
sát. A munkástanács vaa-
roennyi tagja £•: a dolgozóit
többsége ragaszkodik a szak-
szervezethez.

A DIMÁVAG GÉPGYÁR
forradalmi munkástanácsa és
valamennyi dclgozója az ed-
digi követelések mellett —
amelyeket már Nagy Imre
miniszterelnökhöz eljuttattak
— letartanak. Emellett elítél-
nek minden olyan megnyilvá-
nulást, amely a munkások, pa-
raszick éa a forradalmi n/'í-
aág kivívott eredm-jnyeit ve-

szélyeztetheti. Ügy látják,
hogy az ország népét súlyos
helyzetéből csakis a legtelje-
sebb népi egység emelheti ki.

Miskolcon és- Diósgyőrött
egyébként a leBteljesebb rend
uralkodik. Ehhez különös-
képpen hozzájárulnak az üze-
mekben megalakult forradal-
mi munkástanácsok. Szovjet
csapatok nem voltak a. város-
ban. Ettől függetlenül mégis
az a követ-e1 ésük: a szovjet
csapatok ne csak Budapestről,
hanem az esész erszá': terüle-
téről a legrövidebb időn belül
vonuljanak ki, Ugyanezt kö-
veteli a Kazincbarcikai Bor-
sodi Vegyimüvek forradalmi
munkástanácsa.

A GANZ VAGON- ÉS GÉP-
GYÁR dolgozói okióber 25-1
munkásgy ülésükön elhatároz-
ták: addig nem dolgoznak,
amíg a Kádár Jánoshoz inté-
zett beadványuk pontjait nem
teljesítik. ' 26-án reggel meg-
választották az ideiglenes mun-
kástanácsot. Elnöke Lindvai
György, a 45-ös műhely esz-
tergályosa. A tanács jelenlegi
iá feladatának tekinti: kihar-
colni a forradalmi követelések
teljesítését és az élelmiszert
beszerezni a gyár dolgozói-
nak. Jövőre vonatkozó tervei:
biztosítani a munkával való
ellátást, elősegíteni a dolgozód
jólétét. A szakszervezet irá-
nyításához ők is ragaszkodnak.
Lendvaí György mondta: — A
szakszervezet most lesz csali
igazán a dolgozók érdekképvi-
seleti szerve.

AZ ÓZDI KOHÁSZATI
MÜVEK dolgozói mindamcl-
ZelL hogy naponta bejárnak az

üzembe, ülősztrájkkal juttat-
ják kifejezésre szolidaritásit-
ka t a budapesti jorradalm i
ifjúsággal Az az óhajuk.,
hogy mielőbb dolgozhassanak,
ehhez azonban az kell, ho^y
Budapestről a szovjet csapa-
tok teljesen kivonuljanak.

A gyári forradalmi munkás-
tanács elhatározta, hogy ma
délután 2 órakor a városi
munkástanáccsal együttesen a
gyér dolgozói gyászümiepss-
gcí tartanak. Ezzé] róják le
hálájukat a szabadságharcban
elesett kösijk. iránt.

Az említett üzemek forra-
dalmi munkástanácsai azzal a
kéréssel fordulnak a Magyar
Szabad Szakszervezetek Köz-
pontjához, hogy sikeres műkö-
désükhöz adjon minél több
segítséget. E kívánságuk gyors
teljesítése annál is fontosabb,
mivel a rövidesen meginduló
brkés termelőmunkához nyújt
majd felbecsülhetetlen támo-
gatást. E segítséget a munkás-
tanácsok joggal elvárják. Az
a véleményük: az elkövetkező
iáóbsn a szakszervezet, mint
érdekvédelmi szerv, igy tehet
legtöbbet a dolgozókért, a
munkástanácsok msg
aéi'rt.

Mimlszenty József
bíboros hcpcefini'íinás
liudapí'sfre érkezeit.

Mindszenty József bíboros
hercegprímás, akit kedden a
győztes forradalom kiszabadí-
tott rabságából, szerdán reggel
megérkezett budai palotájába.

Spanyolországban játssza első Európa Kupa
mérkőzését a Honvéd az Allelko Bilbao ellen

Ma délelőtt Bécsbe utazik a magyar bajnokcsapat
A Honvéd labdarúgói — va-

lamennyien épségben és egész-
ségben — szerdán délelőtt a
Honvéd Klubban j;tU'-kosóric-
kezX-let tiirloltak. A csapat
tagjai elméseitek egymásnak a

•ni napok felejthelel-
élrr •nyeit, lajd végül a

november 7-re, Budapestre
kitűzőit Atlelico Bilbao elleni
Európa Kupa mérkőzésre for-
dult a szó.

A csapat "tagjai egyöntetűen
kihangsúlyozták, hogy a Hon-
véd Sport Egyesület jó hír-
nevének megőrzése és a vál-
lalt komoly nemzetközi köte-
lezet Lstgek -teljesítése érdeké-
ben sürgős intézkedésre van
szükség, A csapat végüLLs úgy
határozott, hogy ösztreichfír
Emil szakosztályvezető Pua-
kással és Kocsissal egyetem-
ben kapcsolatot keres- a kor-
mánnyal és elüadja helyzetét.
A tervek még szerda délben
megvalósultak. Vas Zoltán
segítségével sikerült összeköt-
tetést teremteni Nagy Imre
miniszterelnökiéi, aki meg-
hallgatta a Honvéd-labdarúgók
problémáját.

Felcserélik*
a pályaválasztási jogot
Az előterjesztett javaslat

szerint a Bp. Honvéd értesíti
a spanyol Atletico Bilb"ao ve-
zetőségét, hogy a pályaválasz-
tási jogot felcseréli és. hajlan-
dó a?, első mérkőzést Bilbaó-
ban játszani. Ebben az eset-
ben a Bp. Honvéd lejátszhat.!a
a párizsi Racing elleni, vala-
mont a Rcal Madrid elleni.
már lekötött mérkőzését is. A
Csapatnak a tervek szerint,
c s ű r t ö k délben kellene el-
inc i vLia Bécsbe, ahol a Rapid
elleti edzömérkőzéát játszana. I
raíijd az osztrák fővárosból
utazna tovább a Bilbao elleni
első találkozóra,

A javaslatot Nagy Imre ész-
ssevünek találta és helyesel1'?,
hogy a Honvéd csapata, az eL-
mú'.l nag1' napokban világ-
megbecs ülést kivívott magvar1

honvédség képviselőié, telje-
síti vállait nemzetközi kötele-
zettségeit. Az elutazáshoz
szükséges intézkedéseket pe-
dig azonnal meg is letté.

A „halott" Puskás
alig kapott vízumot
A túra pontos műsorai eb-

ben a pillanatban mcí nem
ismerjük, rr.evl. a .Bilbao vá-
lasza az első mérkőzés új idfi-
ru-nii jíira r t w ri^in érkezett

meg. Minden valószínűség sze-
rint az Európa Kupáért folyó
találkozóra 7-e körül kerül
sn r. s. uiii na köve lüezik a
Racing-niérköMS.

Az elutazáshoz szükséges
0ss7.es iratokat még
megkapta csapat, csak ;
osztrák vízummal volt kisebb
akadály. Amikor a csapat név-
sorát benyújtották, az osztrák
követségi tisztviselő megta-
gadta Puskás névre a vízu-
mot és indokolásul megmutat-
ta a bécsi lapokat, amelyek
oldalakon keresztül búcsúztat-
ják a »hösi halált hali« Pus-
kást. Csak naivon nehezen le-
hetett meggyőzni arról, hogv

a magyar válogatott csapat
kapitánya él és a hir tévedé-
sen alapul. Végül is Puskás
személyesen jeleni, mes; a kö-
vet-sésen. hoi'v mmdsnivK meg-
nyugtasson. Ezek ulán már 20.
utolsó akadály is elhárult az
utazás injából.

A Bp, Honvéd ma délben a
következő 18 játékossal indul
útnak az osztrák fővárosba:
Faragó. Rákóczi, Bányai, Du-
dás. Bozsik. Koiász. Budai.
Kocsis. Machos. Puskás, Czi-
bor. Tkhy, Garam vo'.gyi, Pa-
lie-skó, So;ti. Töröesik, D. Sza-
bó, Babnlcs-ai. A csapatot a
szakosztályvezető, az edző, a
gyúró és- a szertáros kiiéri.

Asztaiiteniszezőink részt vesznek
az osztrák nemzetközi bajnokságon

Pénteken Bécsben megkez-
dődik a hagyományos osztrák
nemzetközi asztalitenisz-baj-
nokság. A küzdelmekre ezút-
tal is meghívták a legjobb ma-
gyar versenyzőket. A bajnok-
ágon a magyarokon kívül a
omán, angol, jugoszláv, cseh-

Ma délutón megalakul
az Üllői úton az FTC

A nagymúMű Ferencvárosi
Torna CLub ideiglenes szer-
vező bizottsága, amelynek íag-
jai íóbbek között Kispéver
Mihály. Németh (Jamesz) Já-
nos és Pataki Mihály, ma dél-
után 2 órakor tartja alakuló
közgyűlését az 'üllői úti pá-
lyán. Az egyesület színe, ismét
zöld-fehér lesz.

— O -

AfskulÖ közgyűlést tart az MTK
C i i á a l p l í u l m a d é l ' i l á n 4

t e l e p e n az OLT. ••• ' : ' •• • V'~<.
a m s l y e í 195'1-- :> • '•ok
m c s . Gáspár V.V i - •• ••'•''-'^
leRutolsó vei't1 i'.jt.'. mn'dcn
régi MTK sportolót kér. hogy
jeleníen meg az alakuló kőz-
íívűléwn.

- o —
Feltámadt az MLSZ
A Magyar Labdarúgó Szö-

vetség és a budapesti labda-
rúgók alszövétségének forra-
dalmi bizottsága november
1-én, csütörtök délelőtt 11 óra-
kor tartja ülését a?. Újváros-
háza épüleifcbeii. Budapest V.,
Váci utca 64.

Mézes Sándor

szíová.k és német aszlaliteni-
szezők is elindulnak.

A magyar csapaiot Sidó,
Cystvai, Földi Kóczim Éva
és Farkas Gizi képviseli. A já-
tékosok ma délelőtt utaznak
el az osztrák fővárosba

Új VILÁGCSÚCS!
Melbourne-i jelentés szerint

az ausztrál MT.irray Rose 1500
méteren 17:59,5 perces íii vi-
lágcsúcs oi úszott.

— o —

Új szellem
az GTSB-ben?...

Az új idők vihara elérkezett
a rossshírii OTSB-be is. A nem
elnökhelyettesek cs főosztály-
vezetők, tehát a külföldre nem
uta=» névtelen do'gocúk meg-
alakííotíák fórra flaimi taná-
csokat. A tanácsba — több
órás élénk bírálat (a vezetők
felé) és viía után — tizenöt
tagot választottak.

A dol-jozók szinte egyhangú
biz?.íniábúl, nagy szavazati
többséggel beválasztották Se-
bes Gusztávot is. akit — álta-
lános vélemény szerint — el-
nöktársat és főosztályvezetői
dobtak oda a közvéleménynek
áldozatul.

A tanács tagjai többségben
epykorl sportolók, s rcmclhc-
tcleg az ő irányításuk alatt az
OTSIt-'jon is mc^s^ünik a i'ék-
ttlcn terror, a (alpnyalás és a
»kcz kezet mos« szellem.

Gyalog, vonaton, gépkocsin
utaztam, végig a felkelésben
álló országon Szilvásváradtól
Budapestig. Amikor útnak
indultam, a Kossuth-rádió
hazug adásai rémítgettek el-
lenforradalmi bandákkal,
mentőautókra lövő fosztoga-
tókkal, vérengző fasisztákkal.
És most tanúságot teszek az
igazságról, arról, amit láttam,
hallott om a fél országon át-
üt aztomban. Tanúságot teszek
az Örömmámorban úszó or-
szágról, arról a csodálatos fe-
gyelemről és felelősségérzet-
ről , amely Borsod, Kevés,
PesL vármegye népét eltöl-
tői te. Tanúságot teszek arról,
hogy a hazugság, a népámí-
tás útját következetesen vé-
gigjárva mint kísérelte meg
G erő Ernő az utolsó pilla-
natban is bemocskolni de-
mokratikus nemzeti forradal-
munk tisztaságát, megtévesz-
teni megosztani népünk nagy-
szerű egységét, a köztudatba
dobva a sovinizmus hazug
vádját

" Ez az igyekezete csúfos ku-
darcot szenvedett, Gerö ha-
zugságai már senkit sem té-
vesztettek meg.

A nép nem bünteti
azokat, akik nem emeltek

kezet a népre
A felkelés — láttam és ta-

pasztaltam — az egész nemzet
minden rétegének szent ügye
volt és ártatlanul kioltott vér
sehol sem szennyezte be.
Szinte lenyűgöző volt az a
fegyelem és önmegtartózta-
tás, amit még a közismert

:tálinistákkal, az AVH-sok-
kal szemben is tanúsítottak,
R mennyiben nem emeltek
kezet a népre, s a népakara-
tot, a népfelséget megteste-
sítő új nemzeti hatalomra.
Miskolcon csak két ÁVH-s
tiszten hajtottak végre jogos,
megérdemelt népitéletet, akik
belelövettek az ifjúság tünte-
tő tömegébe és a fiatalok tu-
catjainak halálát okozták.
Egyébként sem Ózdon, sem
Egerben, sem Vámos györk ön,
sem Hat variban, sem"" Godöl-
ló-n nem görbült meg senki-
nél; n hajasuaJa sem. A2
AVH-t leszereltek a felkelt
munkások cs a nép mellé állt
katonák. A magyar nép olyan
felemelő egységről. erE^ilcs-
ről tett tanúságot, amely pél-
da nélkül áll a történelemben.
Nem rajta múlott, hogy — a
nagyszerű március 15. példá-
ját követve — nem sikerült
'értelen forradalommal kivív-

nia szabadságát.

Hadd meséljek el néhány
epizódot viszontagságos utam-
bol. Hadd szóljak a felsőné-
medí rezesbandái-ól. amely
egv esküvőről érkezve mámo-
ros örömmel (de nem a bortól
•észegedve) húzta, dalolta vé-

gig az úton a Kossut h-n ót át.
Az útbaeső falvak, állomá-
sok népe viharző tánccal vá-
laszolt a nemzeti érzés e lo-
bogó megnyilvánulására.
Nn <5 ys zerű, felejthetetlen él-
mény volt.

Öröm, egység,
elszántság, fegyelem
Talán még ennél is felemé-

lőbb volt az a beszélgetés,
amelynek Eger után voltam
részese és fültanúja, s amit
egy bányából szabado-nbocsí-
1oti katonai alakulattal foly-
tatott egy pesti forradalmár.
Nincs módom és helyem, hogy
itt részletesen, ismertessem. De
a nemzeti és társadalmi öntu-
datnak, felelősségnek olyan
megnyilvánulása volt. amely
mindig emlékezetes marad szá-
momra. Hatvanban a Bebrits
lemondásáért sztrájkoló vas-
utasok egységét tapasztalhat-
tam, akik azonban mégis félre-
tették jogos haragjukat, hogy
honfitársaikon segítve, köze-
lebb vigyék céljukhoz azokat,
akik családjuktól elszakadtak.
Gödöllőn azt a lázas igyekeze-
tet láthattam, amely az egész
lakosság részéről megnyilvá-
nult a harcoló öatalok s az

éhező Budapest megsegítésére.
öröm, egység, elszántság, fe-

gyelem — csak erről tudósít-
hatok. Zűrzavarnak, kétség-
nek, csüggedésnek a nyomát
sem tapasztaltam. Ha valami
zavaró volt., csupán az, hogy a
korábbi Kossu th-adő hazudo-
sásai, a megbízható hírszolgá-

lat hiánya következtében ren-
geteg Témhír terjedt el min-
denfelé. A vidék kiéhezett az
igaz. tárgyilagos híradásra. Ezt
kéri cserébe a fővárosból
mindazért, amit jószíwel, buz-
galommal és igyekezettel adni
kés?, a főváros hősi népének;

Gy. E.

Á munkástanács és az ÜB viszonya
Milyen legyen a munkás-

tanácsok és az Qzemi szak-
szervezeti bizottságok egy-
máshoz való viszonya? Erre a
kérdésre a Magyar Szabad
Szakszervezetek az alábbi tá-
jékoztatást adta:

— A munkástanács — el-
képzeléseink és már eddig
szerzett tapasztalataink sze-
rint — olyan vezető testület,
amely az igazgató felett áll,
felelősen irányítja az üzem
egész termelő tevékenységét,
megállapítja a tereket, mun-
kásokat felvesz és elbocsát.
A munkástanács a legközvet-
lenebb formában fejezi ki azt
a tényt, hogy a munkások
üzemük felelős gazdái.

Az üzemi szakszervezeti bi-
zottság nem igazgat, hanem
ellenariz, tanácsol és javasol
a munkástanácsnak. Érdekvé-
delmi szerv, amely fellép a
mélt ányialanságuk ellen. Az
üzemi szakszervezeti bizottsá-
gok tevékenységének súly-
pontja tehát átkerül az érdek-
védelmi és a kulturális mun-
kára.

Soha sehol nem szabad
többé előfordulni annak, hoey
a szakszervezet nem vitatko-
zik az igazgatóval, vágj" akár
a munkástanáccsal, ha a dol-
gozók egyéni, vagy közös sé-
relmeinek orvoslásáról, jogos
kívánságainak teljesítéséről
van szó.

Megszűnt a bcadsis
A begyűjtési miniszter nyi-

latkozott a beadás megszünte-
téséről.' A többi között a kö-
vetkezőket mondotta:

A nemzeti kormány 1956 ok-
tóber 30-án megszüntette a kö-
telező beszolgáltatás! rend-
szert. A munkásság és a pa-
rasztság egyetemes érdeke nem
egyeztethető össze a kötelem
beadás fenntartásával, amely
az elmúlt években aláásta a
mezőgazdasági termelés jöve-
delmezőségét, a termelés biz-
tonságát, sőt nemegyszer azzal
járt, hogy a termelők egy ré-
sze saját termeléséből háztar-

tási és gazdasági szükségletét
sem tudta fedezni. Éppen ezért
a beszolgáltatás megszüntetése
a mezőgazdasági termelés
talpraállításának, a munkasok
és a várcsi dolgozók jobb élel-
miszer-ellátásának egyaránt
feltétele.

A nemzeti kormány bízik
abban, hogy a hazáját szerető
magyar parasztság e jogos kö-
vetelésének teljesítése után,
most szorgalmas munkájával
járul hozzá a lakosság jobb el-
látásához, a kivívott szabadság
és függetlenség megszilárdítá-
sához.

Rövidesen megindul az iskolai oktatás is
Legalábbis ei'ről tanúskodik, az érintkezést a helyi nemzeti

hogy az Oktatásügyi Minisz-
tériumban alakult ideiglenes
intézőbizottság legfőbb felada-
tának tekinti, hogy a legrövi-
debb időn belül meginduljon
az egész országban a tanítás.
A bizottság felkérte a pedagó-
gusokat, a szülőket és a ma-
gasabb osztályú diákokat, néz-
zék meg iskoláikat, vegyék fel

bizottságokkal és közösen be-
szeljék meg a tanítá3 mielőbbi
megindulásához szükséges
teendőket. Az Oktatásügyi Mi-
nisztérium intézőbizottsága
egyébként ezúton is közli, hogy
mindennap" réggel kilenc órától
délután három éráig a 123—580
telefonszámon hívható.

Egy mozgalmas nap története
a Palace-ssállótől

a Köztársaság térig

N E P A K A R A T
i Magyar Szabad Szakszei-vezetel

Országos Szövetségének
napilapja

Sierkeszii: a -NépaHarat-
forradalmi bizottsága

.Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Budapest^ VII.. Rákóczi út 34.

Telefon: 221—816, 324—Bl7

SZERDA REGGEL. A vá-
rosban nyugalom honol. Az
utca tele emberekkel. Néze-
lődnek, beszélgetnek, újsága*:
olvasnak. A tragikus napnk
eseményeit tárgyalják, elem-
zik. A felhők között áttör a
nap. Az idő barátságos. Az üz-
letek nagyrésze nyitva. Sor-
banállás nincs. Minden " kap-
ható, minden van bőven.

A Rákóczi úton a Palace
szálló előtt nagy a forgalom.
Hirtelen lövés dörren. Min-
denki fedezék után kutat. A
kapualjak megtelnek. A Rá-
kóczi út és a Csokonai utca
sarkán levő házat lövik. Pil-
lanatok alatt fegyveresekkel
telik meg a környék. Egy cso-
port a házba nyomul és máris
kutatják, keresik az orvlö-
vészt. Egyszerre csak hangos
kiáltás adja hírül, hogy a tet-
test megtalálták. Az úttest
ismét emberekkel telik meg.
Helyreáll a nyugalom.

A DÉLI ÓRÁKBAN a Köz-
társaság téren is nagy. töme-
gek gyűltek össze. A párthá?.
alatt és az Erkel Színház alatt
állítólag titkos pince vari.
Nemsokára honvéd műszaki
alakulatok érkeznek. Először
a pártházat kutatják át. Kere-
sik az esetleges alagút nyílá-
sát. Az eredmény: betonos
páncélautó. Puszta kézzel nem
bontható lel. Robbantóegység
kell hozzá. Estére jelzik érke-
zésüket.

Sötétedik. Egyszerre csak
moraj zúg végig a tömegen.
Félmeztelen embert hoznak a
pártházból. ÁVH-s. Megadta
magát, A tömeg népítéletet
akar. A fegyveresek azonban
uralják a rendet. Körülveszik,
gépkocsiba rakják, és a rend-
őrségre szállítják.

KflSÖ ESTE jelentés érke-
zik, hogy csak csütörtök reg-
gel tud a műszaki alakulat

munkába állni. Az épület előtt
őrséget hagyna!:. A teret kö-
rülzárják. Reggel kiderül min-
den. Igaz-e, hogy AVH-sok
vannak még a házban, igaz-e,
hogy titkos alagút és titkos
pince lenne a tér alatt és az
Erkel Színház előtt?

(vándov)

ITT A POSTÁS
Most már nemcsak: a fiókba

lehet tenni az elkészült leve--
let, hanem — pasiára lehet
adni. Tegnap reggeltől kezdve
a. posta dolgozói a főváros te-
rületén ismét zavartalanul
kézbesítik a leveleket, a posta-
hivatalokban felveszik a pénz-
küldeményeket és a távirato-
kat.

Megalakult
a Magyar Újságírók
Nemzeti Bizottsága

Szerdán a Magyar Újságírók
Országos Szövetségének veze-
tősége lemondott. A szövetség
ügyeinek intézését a sztálini
korszakban hivatásuk gyakor-
latától eltiltott, üldözött vagy
börtönbe vetett újság-írókból
alakult ideiglenes bizottság
vette át. Az ideiglenes bizott-
ság tagjai: Avar Ferenc, Ge~
dényi Mihály, Haraszti Sán-
dor, Koroknay István, Magyar
Pál, Natter-Nád Miksa, ár.
Németh Gyula, ár. Schannen
Béla, Szabó István, Száva I$t*
ván, dr. Szerelemhegyi Ervin,
dr. Szigeti Endre. A bizottsá?.
a titkári teendők ellátásával
dr. Schannen Bélát bízta meg.

A szövetség nemzeti bizott-
sága felkéri a régi újságírókat,
hogy címüket jelentsék be VI.,
Magyar Ifjúság útja (Andrássy
út) 101. Telefon; 221-699.


