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Irta: VAS-WITTEG MIKLÓS,
a Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetsége

ideiglenes intézőbizottságának elnöke
Alig néhány napja, hogy a Magyar Szabad

Szakszervezetek Országos Szövetsége ideigle-
nes intézőbizottságának elnökeként munká-
hoz láttam. Megkezdtük a szó igaz értelmé-
ben független magyar szakszervezetek szer-
vezéséi, amelyek pártállásra való tekintet
nélkül képviselik a dolgozók érdekeit.

Nap mint nap módomban állt a magyar
forradalmi ifjúság és nagyüzemeink felelős
vezetőivel megbeszélni a legfontosabb tenni-
valókat. Azt mérlegeltük, hogy miképpen le-
het a legjobban erősíteni és védeni a mind-
annyiunk számára drága forradalom vívmá-
nya.it, eredményeit. Nehéz a döntés.

Itt áll előttünk a nemes forradalmi tűztől
forró szívvel, csillogó szemmel nagyszerű if-
júságunk. Lángoló szavakkal mondják, hogy
a termelés megbénításával, gyáraink, üze-
meink némaságával segítsünk térdre kény-
szeríteni az új Magyarország kialakítását
akadályozó erőket. Lángoló szavaik, amelyek
a győzelmes és dicsőséges harcok lendületé-
vel szólítanak további sztrájkra — magukkal
ragadnak. Lelkesen, jó szívvel áll minden
munkás a győzelmeire jogosan büszke ifjúság
mellé, ahogyan eddig is tette, nem kis áldo-
zatokat vállalva a nehéz harcok során.

Látom azonban a hideg, havas esőben sor-
baálló munkásasszonyok százait, ezreit. Ke-
nyérre várnak. A hideg fej gondolatai arra
intenek, hogy a fűtetlen szobákban a mi
gyermekeink dideregnek. A gyorsan apadó
készletek egyre" szűkösebbé teszik az amúgy
is sovány ellátást. A szénhiány szinte órák
alatt leállásra kényszeritheti erőműveinket.
Sötétség telepszik a városra, a kórházakra,
elhallgatnak a telefonok — nincs áram. Lá-
lpm a bányák mélyéti omladozó ácsolatokat,

i^r. or"vr bcszivárfó vir rtiTnbqlását, S7 "I" . ,
nagy fáradsánEal mélvített tárnák beomlását.
Gyárainkban nemcsak némasfig honol, hanem
a-pusztulás is tanyát ver. A béna közlekedés
a juj erőinket, a nríi forradalmi'lendületeinkéi

.is k&rláiozza, egész hazánk vérkeringése
pang: " • - • • • .

A forró szívünkre vagy a hideg fejünkre
hallgassunk? Még nem végleges a forradalom
győzelme. Még hazánk földjén állnak a szov-
jet csapatok. Harcolnunk kell hát tovább. De
hogyan? Sztrájkkal — vagy munkával?

Torrá szívvel érezve, de hideg fejjel gon-
dolkozva csakis egyjéle döntés születhet: dol-
goznunk kell! Dolgoznunk kell, hogy fegy-
verrel, gyógyszerrel éppúgy, mint szénnel,
fémmel, zsírral, kenyérrel erősítsük, szilárdít-
suk forradalmunkat. Mert kit segít ma a mű-
helyek csendje, a bányák, gépek, berendezé-
sek tönkrejutása, a közlekedés hiánya, az
élelmiszer egyre csökkenő mennyisége, a fer-
tőző betegségek terjedése? Meg aztán mit ér

a harcos — fegyver, lőszer nélkül? Viszont
hogyan gyártsunk fegyvert — vas, acél, ko-
hászok nélkül? S miképpen dolgozhatnak a
kohászok, ha nincs szén, nincs áram, ha nincs
élelmiszer, ha nincs közelekedés. S így fonó-
dik össze a többi kérdés is, amely feleletre
vár.

Forradalmunk fő célja nem a jegyveres
harc, hanem éppen a béke, a dolgozó nép jó-
léte. Ma pedig csakis becsületes, jó munkával,,
a termelés gyors megkezdésével, a közlekedés
helyreállításával tudjuk folytatni a hősies
küzdelmeket. Mától kezdve minden dologta-
lan kéz, elveszett munkaóra már a semlegas,
és független Magyarországot fosztja meg ér-
tékektől, forradalmunk erejét gyengíti, i
ságát tovább rombolja, csökkenti védelmi ere-',
jétés felkészültségét.

Dolgozni kell hát! De ez nem jelenti fegy-
vereink félredobását. Nem. Szó sincs errölJ
A munka nem fegyverletétel. Ahogyan az
egyik vitában a MÁVAC fiatal munkása meg-
fogalmazta: lobhoz tett fegyverrel kell dol-
goznunk. Igen, úgy, hogy dolgos kezünk ügyé-;
ben legyen a puska is. Sőt, maga a műnk)
ma egyik legfőbb harci eszközünk. Igazuk;
van hát a munkástanácsoknak, amikor fellép-í
nek a forradalmat szétziláló veszedelem ellen*
és a munka megkezdését követelik. Igaza van
minden munkásnak, amikor hajnalban ismét
üzemébe siet, hogy munkához lásson.

Tegnap már megindult az élet. A bányák
helyreállítása megkezdődött, a közlekedés
megindult. Holnap már nem arról vitatko-
zunk, hogy dolgozzunk-e, hanem arról, hogy
miképpen lehet még jobban, még eredménye-
sebben munkálkodni a' mi drága, szabad ha-
zánk építésén. A szakszervezeteknek már az
cjső munkanapon hozzá kell Tátríiuk a mun-

"kások jogos követeléséinek "megvalósításához.
Gondoskodniuk kell ellátásukról", szociális igé-
nyeik ' lehető legteljesebb kielégítéséről. A

. munkástanácsok, pedig nem .feledkezhetnek
meg a munkafeltételek biztosításáról. Nem
S2abad most. végtelenbe vesző személyi vi-
tákba bonyolódni. A munka a legfontosabb. \

Hazánk érdeke, szabadságunk, függetlensé-;
günk követeli most tőlünk, hogy gyárainkba:
ismét élet köLtözzön, Üjra forogjanak a gé-:
pek. meginduljanak a vonatok, életet arasz-;
szanak a dolgos munkáskezek. Ezt kell tá-',
mogatnia ma mindenkinek, aki Őszintén sor-'.
sunk jobbrafordulását kívánja. így fog kezet:
a forradalmi ifjúság és munkásság. Egymásra:
találtak ebben a harcban éa továbbra i:
együtt haladnak. A súlyos helyzetben, amely!
ma mindenki előtt nyilvánvaló, forró szívvel/
de hideg fejjel, józanul, fegyverrel és munká-
val egyaránt a szabad haza építését szolgál-
ják.

Fenteken megkezdődött a villamos közlekedés megindításának clukészítene. A megron-
gált villamoskocsikat a honvédség műszaki alakulatai vontatják javítóműhelybe.
* (Gyulavári Béla felvétele)

A Biztonsági Tanács hívja fel a Szovjetuniót

hogy haladéktalanul szüntesse meg
a beavatkozást a magyar belügyekbe

Amerikai határozati javaslat — A vitát hétfőn folytatják
Mint ismeretes, a Biztonsági az Egyesült Allamok küldötte

Tanács pénteken a késő éj- volt. Lodge határozati javasa-
szakai órákban kezdte meg a tot terjesztett a Biztonsági Ta-
magyararszági helyzet vitáját, nács elé.
amelyről tegnapi számunkban Az amerikai határozati Ja-
részletesen beszámoltunk. A vasdat kijelenti, hogy a Biz-
Tanács úgy döntött, hogy a tonsági Tanács, »miutón rend-
vllét szombaton este 9 órakor kívül kívánatosnak tartja,
magyar idő szerint folytatja, hogy Magyarország fuggetlen-

1 A szombati ülésen az eJeö sége és szuverenitása tisztelet-
feLszóialó Henry Cabot Lodge, ben tartassék«,

1. követeli a Szovjetunifi
kormányától, hogy haladékta-
lanul szüntesse meg a be 1

avatkozás minden formáját
Magyarország belügyeibe, kü-
lönösen mindenféle katona!
beavatkozást;

2. kifejezi azt az őszinte re-
ményét, hogy a Szovjetunl*

(Folytatás az 5. oldalon)

Tildy Zoltán és Losonczy Géza
a ffiágyar-^szövjgt katonai

marsall Budapesten ?

»••• •*+• ***

Miért vaSBottak az ÁVH foglyai?
Fő utca 72. A forradalmi bi-

zottság budai parancsnoksága.
1A k3pu előtt fegyveres őr.
Mellette hosszú sor. Érdeklő-
dölt. Letartóztatott hozzátarto-
zóik után kérdezősködnek. A
volt katonai bíróság épülete
AVH-sokkal teli. A folyosó-
kon fegyveres őröl; cirkálnak,
Civilek, katonák vegyesen.

A parancsnok középmagas
fial alember. Arcán többnapos
szakáll, szeme alatt mély ka-
rikák. Látszik, már több nap-
ja nem aludt. De a munkában
fáradhatatlan. Telefonál, in-
iézkedík, utasít s szeme közben
pajkosán villan rám. Majd
mindig derűs arca hirtelen el-
komorodik.

— Ezt megírhatja! Tegnap
elfogtuk a Fő utcai ÁVH~s és
katonai börtön volt orvosát.
Kegyetlen ember. Sokak ha-
lála" szárad lelkén, közte
kommunistáké, akik forradal-
munk előtt elhatárolták ma-
gukat az efféle elállatiasodott
gazemberektől. Jöjjön, majd
elbeszélgetünk vele.

A mag&nxárka lakója
Magánzárka. Lakója Mnyer

Sándor alezredes. Kinyílik az
ajtó és szemtől szembe állunk.
Fekete alapú, végi mintájú
vállapján még ott ragyog a
két nagy aranycsillag. Gondo-
san vasalt nadrágja, jól íé-
Sült haia, ragyogó cipője,

ápolt, Jól öltözködő ember be-
nyomását kelti. Szeme ijedten
rebben felénk.

A könyvet, amelyet olvasott,
gyors mozdulattal rakja a
pokrócokkal borított ágyra. A
lényegre térünk.

— Maga a fogház volt or-
vosa?

— Igen, kérem. De semmi
bűnöm nincs. Senki ellen nem
vetettem. Orvos vagyok és
mindig csak gyógyítottam.
Nern Is tudom, miért hozlak
ide. Ártatlan vagyok.

A. J., a kísérőnk, a börtön
volt lakója, aki jól ismeri a
kegyetlen orvos módszereit,
ingerülten közbeszól:

— Talán magának nem volt
tudomása a kínzásokról? Nem
tudott arról, hogyan villany oz-
ták, injekciózták azokat a sze-
rencsétieneket, akikből vallo-
mást akartak kicsikarni? Hi-
szen maga is ott volt!

A vallatások módszere
— Egyszer hallottam csak

arról, hogy verik a foglyokat.
Láttam az egyiket, amikor
kék foltokkal testén jött ki az
egyik szobából. Kérdeztem
tőle, mi történt. Azt válaszol-
ta, leesett a2 ágyról. Én-csak
ezt tudom, kérem — válaszol-
ja szemérmetlenül.

Kísérőm felém lordul. Rész-
letesen beszél n kínzásokról.

— A vallatásoknak több

módszere volt. A bét legsúlyo-
sabb az úgynevezett sokkozás
és az injekdózás. A sokkozás
abból áll, hogy az áldozat fe-
jére villanyárammal teli drű-
tokal. vezetnek, Ez teljesen
megfosztja akaraterejétől. Az
AVH-sok különleges injekciót
használtak. A nagy politikai
perek során is ilyen injekciók
segítségével sikerült hamis
vallomásra bírni az ártatlan
embereket. Ez a gyógyszer tel-
jesen megbénította az embe-
rek akaraterejét. Félig alv
állapotba helyezte őket. Ilyen-
kor a pribékek elmondották
mindazt, amit az áldozat szá-
jából akartak hallani. Az aka-
raterejétől megfosztott ember
azután csak ezt a szöveget
tudta megismételni a kérdé-
sekre.

— A lassú halálnak két
módszerét alkalmazták —
folytatja. — Az éhhalált és a
mesterséges tébécés fertőzést.
Szakértők kimutatása szerint
az a mennyiségű élelem, amit
egy napra kaptunk, általában
legfeljebb három éven át tud
életben tartani egy embert.
Nekem Jmí évig adták. Csoda
is, hogy életben maradtam.
Mikor kiszabadultam, 43 kilő
voltam. Az egyik cellát meg-

, fertőzték. Jó . erőben levő,
egészséges emberek kerültek
bele, akiket pár hónop lefor-
gása alatt megfertőzött tt té>

•Szombat este' Tüáy Zolíán et&óv, a -román1 hátér •lezárá-
és L-osanczy Géza állammi- sáról nincsenek értesüléseink,
niszterek válaszoltak a kül- de. -ez pillanatnyilag nem is
földi sajtó képviselőinek kér- érdekes.
déseire a parlament goblein- A külföldi sajtó tudósítói az
termében. A legtöbb kérdés a után is érdeklődtek, tud-e a
szovjet csapatok hadmozdula- kormány tájékoztatást adni a
taival és kivonulásával foglal- szovjet katonatisztekkel né-
kozott. Tildy Zoltán arra a hány órával ezelőtt megkez-
kérdésre, hogy szabad-e a ha- dett tárgyalásokról. Tildy

"r Ausztria felé, azt vála- Zoltán erre a következőket
szólta: vannak olyan jelenté- mondotta: a tárgyalások még
seínk, hogy egyesek útját folynak, az eredményekről
akadályozzák, az egész határ természetesen még nem lehet
helyzetét viszont nem ismer- b e 3 2 á m o I f i i - Losonczy aiiam-

Ivezettek és az este folyamán
'.további eredmények várhatók,

lényeges enyhülés
tapasztalható. Tildy Zoltán
Ibejelentette: most kapott je-
lentést arról, hogy több szov-

bécé. Ezekbe a zárkákba még „ . . . ,
a fegyöröknek is tilos volt a f ^ , **
bemenet.

Csak piranciot teljesített
Mayer áíszent képpel cso-

á l k i k M i d k ő

— mint ondja, Bodonyi ez-
á á kredes utasítására. Megkérdez-

te, hány éves-büntetése van -s
; ; amikor megtudta, kijelentette:

»No, látja fiam, van még ideje
meggyógyulni.-*

, gy
jet csapatszállító szerelvény
nem érkezik már át a hatá-dálkozik. Mindezekről »sem-

mit sem íttd-. Katona 6 és
»c$ak parancsot teljesített". Az
orvosi vizsgálatokra terelődik
a szó, Több száz beteget vizs-
gált meg percek alatt. Akik-
nek hosszabb büntetése volt,*
azzal nem sokat teketóriázott: . Többen megkérdezték: Zsu-

; ron. •
— Ki vesz részt a szovjet

tisztek részéről a tárgyalá-
son?

— Magasrangú katonai sze-
mélyiségek.

g
kov marsall itt van-e? Loson-
czy Géza azt mondta: nem
rud -erre válaszolni. (Megje-
gyezzük, hogy a nyugati új-
ságírók úgy fogadtak a vá-
laszt, mintha igenlést hallot-
t k l ) Mikj é SMegkérdezzük, hogyan bán- ' : t a k volna.) Mikojan és Szusz-

nak most vele. Megelégedett.*lov a felkelés ideje alatt né-
Hiszen kínzásokra és é h e z é s r p p ^ "apig hazánkban tartóz-
készült fel. Skodtak.
- — Egy ujjal sem nyúltak* — Van-e olyan veszély,
hozzám. Az ellátás Is kielégítő h°Sy a szovjet csapatok meg-
— mondja. ;> támadják a magyarokat? —

Búcsúzkodunk, Szabadulása, kérdezték.
felől érdeklődik. Kísérőm hal-,2 Tildy Zoltán: A magyar
kan elkáromkodja magát. Jog-Jcsapatok azt a parancsot kap-
gal. íták, tartózkodjanak minden

A börtön folyosóján újabbjellenséges tevékenységtől,
letartóztatottakat kísérnek.; Emberileg azt hiszem, hogy
Fosztogatók. A harcok meg-íüyerc tragikus összeütközés
'szflnése után fegyvereket sze-Znem történhet meg. Ez tra-
reztek és a budai elhagyott! gikus volna a magyar nép, a
környékeken raboltak. Méltó* Szovjetunió és az egész világ
helyükre kerültek 6k Is. í szempontjából

Sötétedik, mikor újra az ut-í A szovjet csapatok itt-tar-
cára érek. Nagyot dörren aitőzkodásának kérdését két
mögöttem becsapódó kapu,|részre kell osztanunk, hang-
Hátranézek. Éppen Srségvál-Jsúlyozta Tildy Zoltán állam-
tás van. Jól vigyáznak a népiminjszter. Az első időben,
ellenségeire, a bűnösökre. íamlkór a kormány tagjai kö-

NögrAdl Gtfbor'zott még EálHwtf emberei voi-

-tak, valóban kérték- a
beavatkozást. Ez a helyzet "ter"
zárult a Nagy Imre kormány
hivatalbalépésével. Ez a kor-
mány az első napon kijelen-
tette: követeli a szovjet cs&*
patok azonnali hazáhivás&ti,
Ezzel megszűnt a szovjet csa*
patok beavatkozásának min-
den politikai és jogi alapja*
Azóta jegyzékek .sorozatában
sürgettük a szovjet csapatok
kivonulását. Ezekre mind a
mai napig nem érkezett ki-
elégítő válasz- A szovjet csa-
patmozdulatok céljáról sem
tájékoztatták a magyar kor-
mányt. ^Kijelentem az egész
kormány nevében: arra tó\
rekszünk, hogy ne csak jó"

-'"izédí viszonyt, de igaz
barátságot teremtsünk a Szov
jetunióval. Ennek ailapia «
magyar függetlenség elisme-
rése elvileg és gyakorlatilag.*

Losonczy Géza befejezésül
hangsúlyozta, hogy az ország-
ban jelenleg meglehetősein
élénkek az ellenforradalmi
erők. A kormány teljes egy-
ségben kijelenti: az elmúlt
évek pozitív vívmányaiból, a
földreformból, az államosítás-
ból és más szociális eredmé-
nyekből semmit nem kíván
feladni. Teljes mértékben ra-
gaszkodik ugyanakkor jelen-'
légi forradalmunk vívmányai-
hoz: az ország függetlenségé-
hez, a szocializmus éoítéséhet
— nem diktatúra, hanem a
demokrácia alapián. A kór-1

mány nem tűri meg a fcopfío-
lizmus visszaállítását Magyar-
országon. A maiyar kormány
tárjjvalások útján kívánja
rendezni a vitás kérdéseket a
Szovjetunióval, nem akarja
kié-!e?ni a helyzetet- Nemcsak
azért tesszük ezt. mert arány-
talanul kisebb orszi g va-
<;vunk, hanem, mert el akar*
5uk mélyíteni a kapcsolatokat
az egyenjogúság alapján;
Mindezt azért kívánom hang-
súlyozni, mert még a szocia-
lista országokban Is találko-
zunk olyan nézetekkel, me-
lyek félreértelmezik a magyar
kormány jellegét és politika*
ját*
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iokan fordulnak tanácsért | Nem ül már össze a jelenlesi országgyűlés
a vasas-szakszervezet ideiglenes intéző bizottságához!

Kisházi Ödön elnök nyilatkozata
Felkerestük Kisházi Ödönt, mek működése. Az intéző bi- üzemi bizottságokat: tegyene!:

a vasas-szakszervezet ideigle- zottság felhívja valamennyi meg mindent az üzemelt mi-
nes intéző bizottságának elnö- kohászali üzem munkástaná- előbbi megindításáért, nz
két éa felvilágosítást kértünk csat, beszéljék meg tfrmelésl üzemi vagyon megóvásáért,
a szakszervezet jelenlegi mun- elgondolásaikat a miniszté- érezzék át a jelen sorsdöníöj
Kajáról. Kisházi elnök elmon- rium kohászali szervező bi- időszak fontosságát. Legyenek!
dotta, hogy a néhány nappal zottságával. (Budapest, Októ- méltóak a nagy idők követel-"
ezelőtt alakult intéző bizottsá- ber 6 utca 7. szám.) Itt útmu- menyeihez, komoly, fegyelme-
got csütörtökön nagyszámú tatást kapnak, hogy a liolya- zett helytállással. Mert a ma-
üzemi küldöttség látogatta matos üzemeltetéshez milyen gyár történelemben példa nél-t
meg. A gyárak forradalmi segítséget tudnak nyújtani. kül álló hősi szabadságharc-t
munkástanácsainak elnökei és Sokan fordultak eddig is ta- nak úgy kell végződnie, hogy
tagjai szenvedélyes viták so- nácsért a, [nlézci bizottsághoz hazánk és népünk teljes fel-
rán állapodtak meg azokban a a munkástanácsok, üzemi bi- szabadulását, független, békés
leglényegesebb követeimé- zoliságok feladatainak tiszta- jövőjét szolgálja.
nyékben, amelyek teljesítése zásáért. S ha nagyobb ü t e m - , < 4 > M > < > « I M M » » M » M
esetén az üzemek felveszik a ben indul meg a munka, valő-i
munkát. A szakszervezet em- színűén még inkább jelenlke-í ••—„ _ _ _ „ l - f * Cfl
bérei és a küldöttek egy cso- zik ez a tájékozódási igény.f E g y I I S P 3 1 3 1 1 3 Ü

lkt á É t az intéző bízott*

A minisztertanács elnöksé- lei" kósíi
gén érdeklődtünk, hogy a kor- kíipotl t
mánynak kialakult-e már va- kormán v
lamilyen elgondolása az uj bilizálni
t'á-asztáai "törvény kidolgozd- nemzeti

•ellen Környezetéből záiikból. Az üj választási W5r-
riesülések szerint a vény kidolgozásával kapcso-

mmdenekelölt sla- latban annyi már bizonyos,
akarja a győztes hogy a jelenlegi országgyü-
demokratikus for- lésnek már semmi szerepe

iát, illetve az új választások radalmunkat, amelynek fő nem lesz ennek megalkotásá-
kilrásának időpontját illetően, feltétele a szovjet csapatok -mn és az új választások előtt

Tildy Zoltán államminisz- haladéktalan kivonulása ha- m á r ö S s z e s e r n hívják.

Van elég liszt, cukor, hús, só — kevés a tojás
Vas Zoltán a főváros ellátásáról

A P^lamem epületében a lat a l t
^el látás i kormánybiztos- ^f1"*
™1 érdeklődlünk a fúván* el- ^ * ™
látásáról. A mai napon fordu-

u-t-zellata

gy k
portja felkereste ezután a Éppen ezért az intéző bízott-* . . ... „. . ., ,
miniszterelnökséget és az ott ság leikéri a vasipari gyárak* A z e l m u U « o^öan a bu
folytatott megbeszélés után munkástanácsainak elnökeit,jdapesti vasutígazgatósáy vona-
adták ki a legnagyobb vas- hogy aki még nem ismeri poíi-^laln 50 személyvonat közleke-
ipari üzemek a munka meg- tosan a munkástanácsok mű-' dett. A vasúti közlekedés hely-
kezdésére szóló felhívásukat, ködési szabályzatát, a károsul- reállítását akadályozza, hogy a

Azóta több gyárban megín- ta% segélyezésére vonatkozó szolnoki, a ceglédi és a váci
dúlt a karbantartó és a rész- teendőket stb., keresse fel a v a s ú t i gócpontokon tovább tart
leges termelőmunka. Most a szakszervezet Baross utcai
szakszervezet intéző bizotl3á- központját. Naponta reggel 8-
ga azt tartja a legidőszerűbb "tói délután 2-ig a központban

flltfítt íííIUIQU KI
•A Budapest—Cegléd—Szolnok,
a Budapest—Vác—Szob és a
Budapest—Dorog—Esztergom

vonalakon. A MÁV vezérigaz-3
gatóság forradalmi bizottsága]
felkéri a Kom árom megyi
forradalmi bizottmányt, hogyj
mielőbb engedélyezze a megye:

sztrájk. Ezek szerint a vona- területén levő szén Budapestre;
tok még nem indulhattak meg szállítását.

ttfliersépk
iben íölen
' ' l b

,ban — nincs. Így csalt annyi tojás jut
ami. — Megindul- a lakosságnak, amennyit az Ös-
Í & ezdel meggyor- krmelök felhoznak, illetve ér-
.nisaei'szállítás. A tőkésítenek. Az élelmiszer vá-
i-parkot a jövő- sárlással kapcsolatban min-

lóvóvosi szállit-á- d-cnkit mértékletusségre int a
.=u» lebonyolításánál használ- kormánybizottság elnöke.

ltunk „ többi kitotttt: mar nem ĵ?*™ S iXÍSe? S'

tisztázza a gyárak nyersanyag- A szakszervezeti birottsá-j
és energiaellátásának helyze- gokkal, illetve üzemi bízott-"
tét. Nyitott kérdés még a bér- ságokkai kapcsolatban az
viszonyok rendezése. Az inté- téző bizottságnak az a vélemé-
z6 bizottság ez ügyben a mi- nye. hogy amelyik üzi
niszterelnöl;seggel folytat az említett szervek működése
megbeszéléseket és o jövő hét ellen kifogás merül fel, ott az
mdsodiJc leiére várják a vég- üzem teljes együttléte eseten
leges döntéseket. (Az új bérek válasszanak újra.
alakulásáról a szakszervezet Beszélgetésünk végén Kis-
azonnal tájékoztatja Janiinkat házi Ödön, az ideiglenes in-
és mi azt azonnal közöljük ol- téző bizottság elnöke nyoma-.
Vaaóinkkal.) tékosan hangsúlyozta, hogy az;

A vasas üzemek megindula- intéző bizottság tagjai arra ké-;
sának alapvető feltétele a rik az összes vasipari dolgozó-;
többi között a kohászati üze- Itat, a munkástanácsokat és;

a leszakadt U
J kenyérszükséglet

Utolsó simítások
A Kontahta bt'járátánál

szombat reggel mozgalmas ke

a íoiradalmi bizottság —,%
hogy a forradalom gyazelmé-%
nek kivívása -után credmé-t

járművon érkeznek,
íáuoli vidékekről jön-

de dolgozója például Dun.

6

épületek, közlekedési u\
helyreállítása, majd ezután ?
minél több lakásnak a dolgo-t
zók rendelkezésére bocsátása."

útnak. Jó"néhányszor autót toJ'Zl"
-cserélt*, amíg elérte Üze- S ^ e a ^ e t K
mét. Hozzá hasonlóan érkéz- z o t T £ a ^ a W H t

nek a csepeliek, újpestiek.
Fél kilenc felé már munka-

padjánál tevékenykedik a
dolgozók nyolcvan százaléka.
*— Csak azok maradtak távol az
üzemtől, akik harminc-negy-
ven kilométerre, vagy távo-
labb laknak — mondja Szít- t á k h e b í

kai Géza, a forradalmi mun- e c m d o s k o d t a k -

íoke. — A meleg- d e l ö ^ „ühat

forradalmi
magáévá.

bi-

a van. A lakosság tüzelőellátásával
_ a-gabona kapcsolatban a kormánybizott-

araiban. Az ság elnöke megjegyezte: nem
nar a buda- lesz semmi fennakadás. Ehhez

van a főváros i
Őrlés 80 százalékát r
pesti malmok végzik. Ameny- persze az s/üksétíes hoev

A Központi Városháza — A közlekedési Igazgatóságfnyiben szükségesnek mutatko- bányászok míndenütt' amnnal
nemzeti bizottságának irányi- bejelentette, hogy a fogaske-ízik, az Egyesüli Allamok által munkához lássalak U s í S
tásaval — megkezdte munka- rekű és az autóbusz ulán meg-felajánlott húszmillió dolláros csak fontos feladat «7 ntai^-
ját minden terülten. Dr. Vikol indul a földalatti is. Szómba-f kölcsönből is hozhatunk be ke- inelés m é e t o d í t S fSktiSi ÍR
János, az egészségügyi, osztály ton a villamos vonalak rendbe-jnyéppabonat. A folyamatos Ez szük^éees H kfiyiiUrprf*? —
vezetője, osztályának munka- hozatalát is meffkeztttók. Az?zsírellátás js biztosított Hús- iay az élelmiszeLSztnításnV ~
járói a következőket mondta: eddigi megállapítások szerint a | készletünk közel ket hétre zavartalan lebonyolításához a

" ' " """' ya,?on;. Már él6- lakosság s a legfontosabb üze— Az utóbbi időben az egész villamos kocsipark csupán 5—6{elégséges: 220
áros területén natív mennyi- százalékban rongálódott meg. • állattal is vemrkros területén nagy mennyi!- százalékban rongálódott meg. {állattal is rendelkezik a fővá- mek energiaszükségletének lri-

ségben gyülemiett feí a szemét. A Fővárosi Villamos Vasúi-* «» —munkához Iáinak a vá- elem'té'éhez. Külföldről is
A szemétben levő szerves nál erőteljes ütemben folyik a5"° n i d , a l í ' A c " l í o r > a so szinten szándékozunk behozni szenet,
anyagok könnyen bomlanak és helyreállítás. A zuglói, a b u - í e l í : 5 s ~ s e s ' .*"]as-tartalekunk, tn.ee Jugoszláviából és Auszt-
nc-mcaak rontják a levegőt, de dafoki, továbbá a rákospalotai• r d l í l a n Keszletünk vjszonl riaboi.
káros balítériumokát is terjesz- vonalakon már igen p'firgh ÎR-|>*•*»••*•»•••«>•*•*******• f ^ ^ ^ f M ^ ^ H t M t t ^ ^ ^ . . . ^ ,
lenek. A Közegészségügyi és dott a munka. A vállalatnál*
Járványügyi Állomás mindent arra törekszenek, hogy a lene-; l
elkövet a járványos megbete- tő legrövidebb időn bel
gedések megelőzésére, de eh- Pest szén timrén, Kőbányái
íiez feltétlenül szükséges
K Ö d á á l l í t e

Farkasréten, Zugligt1! ber. ^.. ö

Köztisztasági Vállalat segítse- Hűvösvölgyben is meglndul-f ABUGYAH
Minél hamarabb meg jOn a villamosforgalom. A kül-?™1'11

kell tisztítani a piacok és la- 30 kerületek után minden erő
kőházak környékét. . . . a súlyosan megrongálódott

belső kerületekre összpontosul.
A-hirek szerint hétfú reggelig

leszakadt felső vezetékek
nagy részét rondbehozzák. A
2-es és a 9-es 1ár4t ra^Qdj-

latnál*

„émifVidékeii is dolgoznak már

Sásdi Sándor, a kereskedel-
mi osztály vezetője eímondot-

hogy 600 tehergépkocsi
ltja 6zü.n<telentl] ez élel-
a fővárosba. Kijeiéi

miilom megkezdte működásót, lása látszik a legkönnyebbnek.

A SALGÓTARJÁNI ACÉL- hik a nuirütii. Eridisí is több
lunkáslanácsá- vasún üvfytáb^i s^állítmányi

lívi'wnríi héifrm regRel küldtek fel Budapesire.
I S S t O I " Í " k " 2 Ű e ' ** AZ ÚZDI KOHÁSZATI

ÜZEMEKBEN szombaton
egész nap a m'ürtirakemencé'k
éíi a juiíjyilíohák telt" ütése
ttűyt. A KaJcotlódaruk a. feJol-

AZ ÓZDI BÁNYÁSZOK a VflSZtófi™ v é r á *«fc«VB«l. ér-

ismét s k
jelent

ben. A tanács péntek
Kzrwnbalon megszervezte a Iá-
voUibb lakúk mtuiJíiiba sxíülí-
t á á t

Gyárat viasza nem adunhí

A MAVAG-ban szombaton
megindult a munka. Hétfőn
már teljes gőzzel dolgozik az
egész üzem. Kérdéseinkre az
ideiglenes munkástanács veze-

QléTtü^ÓÍ
az orvosi ren-
" 5 - * b ö I c s ö d é -

Megalakul!
a Húsipari Dolgozók Szakosztálya

A húsipari dolgozók iotra-'
daltni bizottmánya elhatároz-
ta: a Magyar Élelmezésipori

Szabad Szakszerve-

több órát vesz "igénybe. Hét- A£ j d e i g i e n e s munkáata-
ío_ reggel mar ok, is munkába n ^ c s a szakszervezettel együtt

igyekszik

: a Húsip
lyát. A szakosztály a
)b önállósággal mű-

ködik,

A szakosztály megalakítása'
állnak. í^ekszik"*kieJégíténY"a"legsür- r a é s a vezetőség megvált

A szereidében, ahol a kap- gösebb lakás.igé>nyeket is. Az tására, valamint a program el-

Megalakutt a Famunkások

Oisiágos Szabad Szakszervezete

A faipari Üzemek forradalmi
munkástanátsaiaak és Üzemi
bizottságainak első szabad kultak a forradalmi tanácsok.
megbeszélésén kimondották a A pénteki napo-n ű«v dönlöl-
Famunkisok Országos Szabad t k h ká híják f l
Szakszervezctének meg-alakitá-

emé-

golták el u Bzonelömunkaho- l.eSfif
•lytíkei, váfiatoket. Szombaton d e n e l í -
csaknem mjnden üzemben A SOMOGY MEGYEI PA-
meglcezdtélc a sZéntenneléM. RASZTOK stáz százalékig el-

A NÓGRÁD MEGYÉT FOR- végezték az őszi szántás-ve-
RADALMI BIZOTTSÁG je- t é t . A gépállomások ötödik
lentette, hogy az összes Járá- napja segítenek a megye pa-

kb kötegekben megala- L'iisztságának.

TATABANYÁROL JELEN-
tek. hogy munkára "hívják *íel T I , K - h o ^ szombaton több ak-

bányászokal, akik a döntést nában megkezdt«k a szénter-
sát. A küldöttekből eyyúttal elfogadták. melést. A kereskedelmi dolgo-
forradalmi előkészítő bízott- A ZAGYVAPALFALVAI zók hiztcsították a lakosság

LTVEGGYAHBAN lázasan fo- küzellátraátiágot alakítottak. A htíottaág
feladata a Fajnunkáa Szak-
szervezet munkájának mi«löb-
h l i d j t á l k l ólegindítása, ax alakuló

„_. _ fü --, - . — „- - »UIIKIesszua összehívásán&k
csolókat, komiektorokat és v . kerületi íon-a'dolmi bízott- fogadására a legrövidebb időn | előkészítése.
konnektordugókat gyártják, ggg segítségével a MÁVAG ^sliil Összehívják a húsipar?
nehezen indult az elsó mun- ^ oroszoktól elhagyott házat
feanap. A munkások több f o g l a l t l e a iH. Í ! a s i.a iegBürgö-
mint egy hete nem látták egy- sebben rászorulóknak.
mást, s most mindenkinek sok j^z üzemben röpgyűléseket
a mondanivalója. Akik _az- tartottak a munkások. Egy

dolgozóinak képviselőit. Kérjiili az ország valameny-
;nyl faipari üzemének dolgo-

A forradalmi bizottmány ha- j zólt és az Összes famunkáso-
tározato-t hozott, hogy támo-ékat, hogy támogassák az elő-
gatja a nemzeti kormányt. F e l - | k é a z í t ő w > o t t o 4 g munkáját. A

előtt szavukat" is alig hallat- ^ ^ n t ' é ^ é ^ V i o r r a ^ - S t , ^ ^ f ^ M & l * ? " * * 0 * ^ - z í t ö bizottság
ták, most egyre szabadabban lom vívmányait, és keményen ollóssal biztosítsák a lakosság *5, i n * p

beszélnek, mondják el véle- hangoztatták a jelszót:. «Gyá- húsellátását, a fogyó húskész-; r - v l W l

menyüket. A viszontlátás
örömteli percei múltán egyre
kevesebb a beszéd és mindj**
több a tett. A munkaidő vége|
még messze van, amiikor marj
ezrével sorakoznak a szereidé
asztalain a forradalom utáni
első munkanap termékei, a
kész alikatrészek,

Ötven építőipari Üzem dön-
tött a hétfői munkakezdés

mellett

1 adunk!* letek mielőbbi pótlását.

rest VI,, Dózsa
{György út 84. MEMOSZ szék-
iház,

A Magyar Épitö- és Építő-:
anyagipart Dolgozók Szabad $
Szakszervezetének forradalmi
biaottsaga november 2-án ta-
nácskozásra hívta össze a ma-
gas-, mély-, szerelőipari, va-
lamint a kerületi építő és ta- •
tarozó vállalatok, a vidékig
vállalatok pesti munkahelyei-;;
nek forradalmi munkástaná-;:
csalt és üzemi bizottságait. A;;

á küldöttis g
tanácskozás küldöttei egy-

A munkástanácsok
a jövő biztosítékai

Sorra hívják össze a dolgo- vétlenül, minden felesleges,

A munkástanácsoknak dön- Természetesen sok előfelté-
tel fontosságú feladatokat tele van még gazdasági szyr-
kell megoldaniuk. Biztosíta- vezetünk forradalmi átalaku-
niuk kell népünk hősi szabad- lásának. Ilyenek — hogy csak
ságharuának forradalmi vív- a legfontosabbakat említsem
mányalt a dolgozók számára. — a vállalati önállóság kítej-
LehetŐvé kell tenniük, hogy a lesztése és biztosítása, a terme-
munkások és alkalmazottak 161 árrendszer reális átalakí-

Vasutasok és élelmexésiek
köszöntik a Népakaratot
"•Köszöntjük a Népakara- hogy az új lap minden esetben

tot — írja a levelében a Ma- és minden vonatkozásban töre-
gyat Vasutasok Szabad Szak~ kedni fog a szervezett magyar
szervezete ideiglenes intézd- dolgozók érdekvédelmének kö-i
bizottsága. — Amikor üdvöz- vetkezetes segítésére,
létünket tolmácsaljuk, egyút~ Elvárjuk a laptól, hogy: i*
tal kifejezzük reményűnket, mindenkor az igazat irja és

Gondoskodjék róla, hogy a
s 2 e T O e £ e t t dolgozók r<iSzéTe a

kül- és belpolitikai helyzetről,
az o-rszág gazdasági életéről
megbízható és Őszinte tájékoz-
tatást adjon. 2. Szemléletéi
és állásfoglalását nem egyes
pártok. Iianem a szervezett
dolgozók egyetemes érdekei
határozzák meg. 3, Az ország

mnkástanácsok meg-
alakítása forradalmi váltó-
zást jelent a magyar munkás-
mozgalom éleiében. Nem ke-
vesebbet, mint hogy a mun-
kásság

termelőerők továbbfejleszté- telest

nélkül vezetik a társadal:
tulajdonban levő üzemeket.

k á ^ n S s o ? a j a í y S S l i S S sét, egyben pedig a saját cgyé- Egyszóval e. kell U
kollektívája szabadon ^ • i t

8
1

a
s

z d a s a f f i é r d e k t í k k e r d e " a z í » rengeteg

kielégítő rendezése, \
l

életében fontos vasutasság
problémái kapjanak megjelelő
helyet a lap hasábjain.

b

akar le:
donban

'géSZ
választja, mentesen minden
befolyásolástól. Ily módon vá-

végre igazi gazdája lik csak lehetővé, hogy a mun- üj, forradalmi jelentőségű
ni a társadalmi tulaj- kástanácsba olyan munkások feladata lesz. A jövőben az

levő vállalatoknak, és alkalmazottak kerüljenek, egész kollektívának részesed-

salakot,
bü

ávntítani* &izunk abban, hogy a szer*
'tkratikus I v e z e t t dol0ozók erdekében

Ez utóbbi a munkástanácsok

üzemeknek. A munkás nem akik iránt bizalommal viselte- nie kell a munka, a termelés
érezte eddig, hogy a gyár az tik az egész kollektíva, akikre eredményében, a vállalat tisz-

tennelő- nyugodtan rábízza gazdasági ta jövedelmében. Ennek a jö-
iasításának és szociális érdekeinek képvl- védelemnek jelentős részét nek

A szakszervezeteknek, af szervezetek Országos Szövet*
szervezett dolgozók százezrei-J ségének központi lapját.

ígyik legfontosabb feiada-J A szervezett élelmezési dót*
e g J.->övé, nem élvezte .

hangulág; elhatározták a mun-f eszközök társ. . _ _ _.
ka felvételét. A tanácskozásJS^d 8 5 3^ és szociális előnyeit, seietét az üzemen belül. Olya- fizetési pótlékként kell tel- ta ma az. hogy élére álljanakípozóJc azt várják a "Népaka-
részvevői felhívja1'; a magas-,? A munkástanácsok életre- nokat választ a maga soraiból, osztani a munkások és alkal- ennek a folyamatnak Segít-|raí«-íór. hogy mindenkor har-'
mély-, szerelő- és szakiparit hívása gyökeres szakításÉ je- akik jól ismerik az üzemet, mazottak között, fgy lesz haj- s é k m i n d e t l e r e j ü k k e I a m u n . I cosan álljon ki a munkásosz-
dolgozófcit, hogy a forradalom|lent ezzel a múlttal.^ A mun- a termelési es egyébJeladato- toero a_munka eredményessé- kástanácsok megválasztását,?'^^ i°aos követelései mellett.

isák a már megalakult!
•nűködését/

vívmányainak megtartása ér-lkástanács a lehető legrdemok- kat, akik szem előtt tudják ge, a jövedelmezőség az egész .
dekében november 5-én, hét-J ratikusabb Önígazjatás lehető- tartani a közérdeket éppúgy, kollektíva számára. Az anyagi t a m o S a s s a I í a m
fő reggel kezdjék el a mun-iségét biztosítja az Üzem dol- mint a vállalat, a munkások Ösztönzésnek ez a felülmúlna- munkástanácsok
hát, Igozóinak a termelésben és a érdekeit. A munkástanács a tatlan lendítő ereje a legjobb e z t a z első döntő lépést az !

"•Elhatározásunkban az ve- • vállalati élet más területein, maga kebeléből szűkebb igaz- biztosítéka az egyéni kezde- fsazl üzemi demokrácia fel-J
zetett — írja szerkesztősé-1A munkástanácsokon ke- gató-bizottságot választ az ményezés kibontakozásának, építése felé.
fíünlcfaöz eljuttatott levelébení.resztül a dolgozók most köz- ügyek intézésére* az eredményes munkának,

Képviselje a szervezett, köztük
az élelmezési •
teleseit. Mindéi

nkások köve-
párttól füg*

getlenül az igazság hangján
tolmácsolja a kormány felé a
dolgozók, a magyar szervezett
.munkások hangjáté



A magyar kérdés
a Biztonsági Ts&máes

(Folytatás az i. oldalról)
késedcicin nélhiil visszavonja
minden fegyveres erejét Ma-
gyarországról a, magyar kor-
mánnyal létrejövő megállapo-
dások keretében;

3. leszögezi a magyar nép
jogát epy olyan kormányhoz,
amely megfelel nemzeti tö-
rekvéseinek, s amely függet-
lenségének éa jólétének sacn-
teii működését;

4. felkéri a főtitkárt, folytas-
son tanácskozásokat a meg-
felelő speciális létesítmények-
kel, hogy sürgősen táickoződ-

küldöltet: kezdődtek-e tárgya-
lások Budapesten a magy;j

selök között?
A jugoszláv képvl-ielö sze-
rint, ha megerősítést nyer,
hogy a szovjet csapatok
visszavonásáról már ma-
K>ar—szovjet tárgyalások
kezdődtek Budaneüten, a
Biztonsági Tanácsnak el
kellene ha!asztania vitá-

jék a magyar nép szükségle- légkörben traló lezajlását.
télről, élelmiszerek. gyógy- Nagy-Britannia nevében Sii
szerek és mas szállítmányok pfPrson DÍXOP
terén és terjesszen erre vonat-
kozo jelentest a Biztonsági J m r e v e z e t ó s é v e J u i kormány
Tanács ele, mihelyt lehetse- a ] a k u i t a

5. felkéri az Egyesült Nem-
letek, valamint az országos és
nemzetközi emuerbaráli szer- fálairóí" M°
vezetek valamennyi tasját,
működjék közre abban, hofjry a

lépnek Magyarország- terii-
leiére.

Lobouis de Cuiringand
(Franc iaoi-szát1,) nem SOÜÍ bi-
zalmat táplál a bejelentett
magyar—szovjet tárgyalásik
irájit. Szerinte ezek a tárgya-
jások Magyarországon szovjet
csapatok jelenlétében kezdőd-
tek, s tálén egy újabb *prágai
csíny-« árnyékát vélik előve.

Guiiingaud szükségesnek
'.ártotta, hogy

a Tanács cselekedjék és
olyan határozatot fogadjon
cl. iimely megfelel a Biz-
innsági Tanácshoz Nagy
Imre által intézeti kérés-

nek.
f\ brit delegátus támogatta

. ui amerikai határozati javas-
kommunisti }Bt.ut, kérve a tanácstól, hogy

minisztei-ek részvételével éi 3zt még ezen az ülésen fogadja
u — : — l t a sj-nvjyt fegyveres e j

Anglia és Franciaország
csak feltételekkel fogadja el
as ENSZ tüsssüneti döntését
Szíria, megszakította a diplomáciai viszonyt Angliával
— Arab második (ront készül Izrael ellen — India,
Ceylon cs Pakisztán fellépése a brit nemzetközüsség

lazulását eredményezheti — Ismét összeült
az ENSZ rendkívüli közgyűlése

hogy lehetővé legye e
" k lehető

tárgya
legjobt

Magyavo
bejelentette

szagon NafcJ

mányokat.
Lodge kijelentette, hogy egy

amerikai polgári személyek-
ből álló karavánt már másod-
ízben tartóztattak fel az oszt-
rák—magyar határon az ame-
rikai külügyminisztérium tál-
taikozása ellenére.

BriJcj, Jugoszlávia képvise-
lője megkérdezte a magyar

erők nyugtalanító hadmozdu-
'a-rországon.

Szabó János, Magyarország
képviselője bejelentette, hogy
a magyar kormány és a fegy-
veres erők vezetői most foly-
tatnak tárgyalásokat a szovjet
csapatok Magyarországról való
kivonása tárgyában.

A magyar kormány és a
szovjst fegyveres erők
képviselői szombat eale is-
mét iisszüülnek Budapes-
ten. ArttliR is rijabö szovjet
fegyveres alakulatok nem

Szoboljcv szovjet delegá-
tus, akit a többi küldött
arra kért, hogy szólaljon
tel a vitában, csak arra
szorítkezott, hogy megerő-
sítse: szovjet—magyar tár-
gyalások vannak íolyamat-

ban.
Az ülésnek héttő délelőttre
vsJó elnapolása mellett foglalt
áiíást.

A Biztonsági Tanács ezután I
ltétrőn (magyar idö szerint)
lir.30 órára, napolt* el az ülés "
iuly tatását.

Az elmúlt 24 órában tovább miután a pénteki nap folya-
súlyosbodott a közel-keleti mán Ghaza elesett. A nagy-
helyzet. Anglia és Franciaor- követ szerint Izrael mem tart
szag bejelentelte, hogy a had- igényt egyiptomi területre,
müveleteknek csak az alábbi csupán az 194B-as fegyverszü-
f elte tétek mellett hajlandó vé- net betartásár
get vetni:

t . Az itrae-li i
kormány1 a bíke
kében ENSZ feffy
b« területére;

2. az ENSZ mi

Az egyiptomi főhadiszállás
az Baylptoml 15 francia—angol repülőgép

mecürzőse érdé- elpusztítását jelentette és a
eres erőt bocsát légitámadások által okozott

iúlyos anyagi és ember-

•páncélos erők eüen irányulnak
majd. Az angol fővárosban
úgy tudják, hogy a brit és
francia csapatok partraszállá-
sa méí nem áH közvetlenül
küszöbön, de rövidesen vár-
ható. '

*«\:

Az ENSZ titkárságán szom-
baton közölték, hogy az egyip-
tomi küldöttség kérte a rend-

*W- veszteségekröíszámon be. Len- j ^ L i közgyűlés sürgős össze-
Aí^milr^ bonban egyidejűleg bejeién- í l l v a s a t -
*z. arab ál- tették, hogy az egyiptomi légi-
a h*Un fej- . . . . . .

L Szuezl-csa-
légílo i

Az ENSZ rendkívüli köz-
*rő megsemmisítésére irányuló gyűlése magyar idő szerint
repliletámadásokat lényegében vasárnap hajnali 2 órakor ö&z-

S l i l d i n i k ^ 1 1 k l e ' e 8" í > r e l i a e" befejeztékTs "á további" légi szeült az egyiptomi helyzet
3. amfe az ENSZ (*Bwer«s erst hadmüveletek az egyiptomi megvizsgálására.

felállílfik. a két szembenálló léi ^ _ ^ _ ^ — — • _
linMÍ'áriíl. hoov az ENSZ nevé-
ben • - ' -• "

árul. hoov az ENSZ neví
seiekvS klslítsiámű angol—

ida csapatok állomásozzanak a
coló felek között.

$<zecte> a
A világ valamennyi részéről Lengyel Vöröskeredtnél szer- résen fogad magához vendég-

érkeztek szombaton jelentések zett értesülés szerint eddig csu- sigbe magyar gyermekeket-
arról, hogy nagy adományokat pán Varsóban 1600 ember adott Ciepüce-Zdrojban a munkás-
juttatnak a szenvedő magyar vért a magyar sebesüllek szá- otthon-alap központja, a zab-
lakosságnak.

A máltai egyik
iára.

mint 3
nber 3-án több iowicei

félmillió zlotyt íi-
kórház, a wroclawi

iég sok más in-
rainavesztfáliai csoportja pén- zettek be magyarországi bank- Ézmény s^inlén bejelentette.

számlára segélyképpen. b-sjy üdülőjükben készségesen

O márka
Ennyit gyűjtött ecfdicMagyarországnak

a Német Vcöskeresrt

A Némtt Vöröskereszt,
rendezett a magyar nép

eredménye, r

Francia

Berlin, november 3. (MTI)
mit már jelentettük, gyűjtést
mesegiLéscre. A gyűjtés eddigi
intizt a Kurier jelenti, 30O0ÜO

Párizs, nov. 3. (MTI) vbpla.zm.at és még több &z&2
ái'izsi küoramm gyógyszert vittek.

fí segit-
vasúton

ovó
ovszer-adományokat jutta- Wroclawban, s lengyel ifjvl- Hsiositanak átmeneti elhelyez-

tott el Mindszenty bíboroshoz, sági bizotaásnál sok leneyel leilést magyar gyermekcsopor-
A svéd rádió több mint egy- család jelentette be, hogy szi- oknak,
millió svéd koronái gyűjtött a
magyaroknak. Az argentin kül-
ügyminisztérium az államelnök
megbízásából éleLmiszerszálH-
tásoKnt ktSszitcLt eló Magyar-
ország _saátnéra.

A délnémet malmosok szö-
vetsége J50 mi\zsa lisztet ado-
mányozott. Bi'auLnsclTweifcben
diákok 7400 márkái gyüjtöltekí
A wolE&büi-igi Volkswagen-mü
munkásai 30 000 márkát ado-
mányMta-k, a gyár vezetősége
pedig négy teljesen felszereli,
betegszállító kocsit bocsátott a
magyarok rendelkezésére.

Francis F. Waltsr, amerikai
demokrata képviselő a penn-
sylvaniai E aston'ban pén te lton
közölte, táviratozott Dvlle&
külügyminisztetTiek és sürget-
te, hogy országszerte haladék-
talanul gyűitsenek élelmisze-
reket, ruházati cikkeket és
gyógyszereket Magyarorszáfi Chatltot-palotaban
és Lengyelorazífe ínséges né- tárcaközi segélrbizottság élni
pének;

Nyugat-Berlin polgármeste-
re, Ottó Suhr a világ 19 jővá-
rcsának polgármesterét felhív-
ta, hogy segítsenek Budapest
népén. {Suhr azt üzente a táv-
iratában, hogy Budapest szen-
vedő népének megsegítése a
Szabad világ egységét mulatná
meg.) A táviratokat Washing-
tonba. Londonba. Párizsba,
Kómába, Brüsszelbe, Hágába,
Koppenhágába, Stockholmba,, .
Oslóba, Luxemburgba, Bernbe, .
Athénbe, Dzsakartába, Anka- Sefwyn Uoyd bnt kulugymmtszte
rába, Űj-Delhibe, Tokióba,
Sydneybe, Ottnvába és Bue-
nos Aires-be küldte.

A svájci Bernben mintegy
kétezer ember adott vért a ma-
gyar sebesültek u-észére. A
svájci Vöröskeresztnél eddig
több mint egymillió frank
gyűlt össze és mintegy 150 000 S e i w y j l uayd angol küK
ajándékcsomag várható még niiniaíler röviden nyilatkozói
ez ország minden részéből. a magvaroi-szági helyzetről i:

A magyar nép szabadsághar- Félrecrtheíetleníi 1 megei-ösi
CÍI iránti szolidaritás jelefcént tette, hogy
Olaszországból és Ausztriából a brit kormány kedvezően
.-jelképes munkabeszüntetése-
ket is jelenítettek. Olaszország-
ban ötperces volt a munka:be-
szüntetés, meílyel minden szak-
szervezet egyetértett. Auszt-
riában pedig wz osztrák szak-
szervezetek felhívására egy
percre állt le minden munka
s a dolgozók némasággal adóz-
tak az elesett és megsebesült
manvar szabadságharcosok-
nak.
. November 3-án újabb húrom
repülőgép indult Varsóból Bu-
dapestre. Az egyik gyógysze-
reket, a másik kettő pedig
Tiépy Ionná kr>nd<
tsjport, és wis sl

mgol alsóház szombati
tlésén, amelyen Edén az an-

il—francia álláspontot beje-
lentette, a miniszterelnök be-
széde nyomán nagy vihar ke-
letkezett. GattskeU, a Munkás-
párt yezetöje, helyéről fel-
iigorva, azzal vádolta az an-
gol kormányt, hogy

Nincs politikai feltételekhez kötve
a Magyarországnak felajániott

rendkívüli segély
Washington, november 3. <AFP)

A Fehér Házhoz közelálló körökben rámutatnak arra,
.„„ hogy a kölcsönös biztonsági törvény különleges rendelkezései

helyezkedik az ENSZ közgyű- értelmében Eisenhower elnök diszkrecionális jogainak alapján
lésének többségi határozata- Magyarországnak felajánlott rendkívüli segély nincs politikai
vaU. Gaitskell hozzáfűzte: feltételekhez kötve.
»Miért kell a Szuezi-csatorna A külföldi segélyprogram normális keretcin kívöl az el-
kérdésének rendezését beleké- nők rendelkezésére álló hitelek nincsenek alávetve a kong-
verni ebbe az üEVbe?* A to- rcsszus elóxctes jóváhag-yásának, s teljes Összegük százmillió
vábbiakban az angol Munkás- d°"art tesz kL Ebbfil 30 milliót kaphat egyetlen ország.
párt vezére annak a vélemé- A Magyarországnak felajánlott amerikai segély "-kezdeti
nyének adott kifejezést: ha Juttatásának*- háromnegyed része az amerikai termésrülösleg
Nagy-Britannia elfogadta vol- készleteiből származó élelmiszer: ötmillió dollárért zsiradék-
na az ENSZ határozatát, ez- féleségeket, étolajai és gyógyászati szállítmányokat küldenek
zel legalább bizonyos mértékig — közölte Hagerty, az elnök sajtótltkára.
helyreállította volna erkölcsi —«̂ _̂ ____̂ _̂̂ _—^— _̂
tekintélyét, s ezerszeresen
megkönnyítette volna az ENSZ
számára, hogy a magyaror*
S2fíín helyzetiéi foolalkn&ék.

IIKIÍH I N Ceylon It l lép

Az Egyesült Allamok to-
vábbra is mérséklő •magatar'
tást tanúsít. Ennek jele, hogy

Amerikai lépés a Szovjetuniónál
a magyarországi diplomáciai gépkocsik

feltartóztatása ügyéber*

Pénteken „ , . „ .
A 'rancia
séével csütöilökön

ke, Monod" meghatalmazott t öü tízezer ampulli
miimiszter s.ajtókoníei'encién is- m'* pénteken pedig 50 tonna
mertette a Magyarország meg- könbözö é1elm,is2ert. ruha-
Kegítésére indult, seaélyakciő naüt tartalmazó csomagot
eddigi eredménye]!. Pénteken iiwtottak útnak vasűton Ma-
négy különrepüiőgep indult el gyicmsíág felé.
Budapestre, A repülőgépek i tárcaközi bizottság felhí-
10 tonna élelmiszert, 45 00(1 vásil fordult Fra-nciaorszás
milliárd egység penicillint, 12 néíhez, adjon Magyarorszáff
kitogramm szt-reptomicini, népnek ajitibiottkumoíkat,
100 000 doboz kadent, 400 001) köfeereket. injekciós tűket és-
dobo^ penthotall. 850 üveg BEl-ea vitamint^

Anglia kormánya keű^zmn fogadja
a magyar semlcgss$sé]i nyélatkozatot
Még

illésének
Londonban az alsóház

Biztonsági Tanács zeiet amely megvető.'! egy
negkezdése tlőil1 olyat határozatot, amely lehe-

tővé enné a magyaj'OK-nak:
liogy;ivívják semlegességüket
és füjetlenségüket?-

Selyn Lloyd a következő-
kpt vsszolta: ;.Kétségidvül

mimn tőlünk telhetőt
imádja a magyar scmlc-
'" gesséfíi nyilatkozatot

és azt mondotta: Anglia kép-
viselője a Biztonsági Tanács-
ban táinogatni fogja a magyar

Alfréd Robent.. HÍ tHui\zé\
külügyi szóvivője megkérdez
te Selwyn Lloydot: hogy

a brit kormány milyen in-
tézkedéseket szándékszik
lenni az ENSZ-ben a ma-
gyarországi helyzettel kap-

csolatban.
vVajcxn az angol kormány hait

ált 'ícjet, got ad-e majd amnnk, hr>t>:
:t haz- A szigorüan elítél minden, nem

merszünk ma}(3 az erre
voníiozó határozat támo-

gatására.
Mellesü, ha a szovjet kor-
mány ; leegyeznék abba. hogy
nemzeözi erő iartózkoűjék
Magyawszágcm. Na§y-BrLtEn-
nia ezU javaslatot, is támo-

Oullesikórházba szálliloltáh
Wellington, november •!•

(AFP)
John ositer Dulles amerikai

külügyrnisxtett Gzombattxn
veuKrf •akbÉlcvullndjs miatt

Az Eeresült Allamok kül- csikat az országúton létesített
0gyminis2tériuina szombaton, szovjet akad álmoknál másod*
másodszor is felhívta a S2ov- szar is feltartóztatták.
jetunió washingtoni nagykő- Fentiekkei kapcsolatban
vétségét, hogy tisztázza minél Lincoln White, a külügytmi-

•" - " liamarabb, miért tartóztatlak nísztérium szóvivője kijeién-
Diplomáciai síkon a Jeg- fet Magyarországon azokat n. tette: -Róbert Murphy helyet-

újabb jelentések ff « « ™ - gépjárműveket, amelyeken tes külügyminiszter saombaton
közössége kötelékek lazulása- Magyarországon tartózkodó távbeszélőn' felhívta Zarubin
ró! számolnak be. A londoni ^alföldiek családtagjai -utaz- szovjet nagykövetet és megvi-
Daíly Herald értesülése sze- tak_ t a t t a v e l e ' a kérdést. Zarubin
rint India azzal fenyegetőzik, A fcüiügymlnisztérium köz- szovjet nagykövet ígéretet tett,
hogy kilép a nemzetközösség- iGménye kiemelte: a miniszté- hogy azonnal érintkezésbe lép
bői. s hasonló állásponton van j - i u m azért fordult másodszor kormányával a gépkocsik szew
Ceylon, is. Londoni tengeré- & a s 2 0 V jet nagykövetséshez, bad továbbhaladása érdekéi
szeti körökben úgy tudják, m e r t a M^ G z e r i n t a gépke- be«.«
hogy India bojkottálni készül „
az angol zászló alatt íw!actó
hajókat. A pakisztáni minisz-
terelnök kiielentette: tűrhetet-
lennek tartja az agressziót

A Szocialista Intemacionálé
Sv it^Ziái^, küldöttséget meneszt Magyarországra

Szíria* Irak
£c TAa>«IAnSn fflvnnules«loraatliaieLVOnm

Izrael ellen

Bécs, november 3. (MTIJ Lapjelentések szerint a Szo^
iista InternacionáJé Irodája a legutóbbi bécsi ülésén el-

h a t á r o z t a < h o g y a z internacianálé a közeljövőben küldött-
s é g e t m e n e s z t Magyarországra. • A küldöttséget az angol

á á d éd é ég g y g g g
A diploirácial front jelenté- Munfcdspárí, továbbá a francia, holland, svéd, -norvég és

seihez tartoznak még bár osztrák szocialista párt képviselőiből állítják össze.
már közvetve érintik a had- . ,. - ,
műveletékel is — azok a je-
lentések, amelyek közlik, hogy USCar VollaK!
a sziriai kormány megszaki- "~™1

^ í " & Magyarországon sor kerülhet a szocialisták,
a kommunisták és a polgáriak együttműködésére

Bécs, november 3. (MTI) kommunistákkal, kijelentette!
Oscar po\iak a béc6i "A- második világháború utam

tő szocialisták kommunisták és'

páncélos egységek lépték át
Jordánia határát, hogy csattá- ^
kozzanak az Izrael ellen fcU Ar^éiter-Zeitiing'J*fo^erkesztő- szocialisták, kommunisták és'
vonuló Jordániái és iraki egy- . f-v-vf-rák- ^yvinli^ta Pán-f ko™
Hűkhez. Szíria egész terűié- Í ^ J S Í H^Ü^Jl *Z mindenüttg g
tén egyébként megszűnt.

vezetőségének tagja, egy sajtó- esyüttinűfcöditekjt sy
Magyarországon is kialakulhatiraki ötoj szivattyúzása a Föld- ertekezletén arra a kérdésre mQSt olyan h e l y 2 e f > amelyben

közi-tenger felé. . válaszolva, vajon a magyar Í3net5vé vánk a szocialisták, a
szociáldemokraták hajlandók kommunisták és a polgáriak
lesztnek-e együttműködni a együttműködése.*

Ausztriából
n e m ^állítottak fegyvereket Magyarországra

Igen tevékenyen lér>ett fel
az ENSZ 23 országból álló
ázsiai—aírikai csoportja, amely --'
az ENSZ főtitkárától újabb és
erélyesebb lépéseket követel a «<*«» OSZtrák kancellár:
fegyverszünet megteremtése
érdekében. Egyes országok
'katonai, gazdasági és pénzügyi
szankciókat sürgettek Anglia,
Franciaország és Izrael ellen,
mások pedig Eisenhower, Bécs, november 3. (DPA) Raab osztrák kancellár szom-
Nehru és a 'kanadai minisz- baton visszautasította külföldi rádióadóknak azt a jelentését,
íorelnöJí közbelépését szorgal- hogy Ausztriából fegyvereket szállitotrak Magyarországra és
mázták. fegyveresek lépték át Ausztriából kiindulva a magyar

Ami a kaionai helyzetet il- határt. Raab rádiónyilatkozatában hangsúlyozta, hogy ezek a
leti: Izrael washingtoni nagy- jelentések teljesen koholmányok. Ausztria mint semleges
kövelének közlése szerint or- állam tudatában van felelősségének. Ausztria eszerint cse-
szága mtakorlatilag bp.fe}ezte lekszik és ezzel nagymértékben hozzájárul a világ békéjéhez
a ~<kt!tovai hadműveletekéit — hangsúlyozta Raab kancellár.
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ég ebben az évben, lejátsz-
sjsuk — Budapesten. A szö-
vetség érintkezésbe lépett a

a svéd labdarúgó szövetséggel
Üjból üzembe állt és nagy forgalmat bonyolít le a pestiek fés a r r a kérte, hogy szorítson

kedvelt ínozgóbüféjc J időpontot, még lD56-ban. a
(Gonda György felvétele) | íervezeit válogatott mérkőz-

»>••»•• | lejátszásai
****** $ zárkóztak

Még az idén — B u d a p e s t e n — lejátsszuk
ja svéd-magyar válogatott labdarúgó mérkőzést
t Egyfordulós labdarúgó bajnokság lesz ta-vataxra
» A Magyar Labdarúgó Szíj- határozott választ egyelőre csonka bajnokságot rendei-

vetségben szerzett éviesiilé- nem tudtak adni. Minién va- nek.
seiiik szerint az október 20-áu lószínűség szerint azonban" a Az MLSZ elképzelése eze-
elmaradt Magyarország—Svéd- svéd szövetség eEíüldi váloga- ri.it az idei bajnokság hátra-
ország nemzetek közötti váló- tolt csapatát a matívfir forá- levő mérkőzéseit minden osz-
galott labdarúgó-mérkőzést rosba — előreláthatólag de- tályban még ebben az eszten-

cen-.berben. dőben le kell játszani, hogy
A válogatott mérkőzésekkel 3 Z < M z t á l ,kapcsolatban megtudtuk Í '

el

ez. A labdarúgó-bajnokságot
957-ben ősszel kezdik meg és

A svédek nem tavasszal csak — 14 csapat
. kérés elöl, űe részvételével — egyfordulós

mérkőzésekre
időben sor kerülhessen. A me-

csapatok közös kérése, sz osz-
tályozó nélküli feljutás ügyé-
ben végleges döntés még nem

szétosztását"
í Angliai portyára megy az MTK
* Essen ben jútssxa első mérkősését a Honvéd

A Magyar Vöröskereszt ér-
tesíti a segélyre szoruló lakos-
ságot, hogy az országunkba
érkezett külföldi segély elosz-
tása folyamatban van. A se-
gély eloszlását a kerületi nem-
zeti forradalmi bizottságok a
Vöröskereszttel karöltve bo-
nyolítják le. A segélyt az in-
dokoltság megállapítása és a

sürgősség sorrendjében
vembür 8-tól a kerületi forra-
dalmi bizottságok adják ki.
Kérelmével mindenki a kerü-
leti nemzeti forradalmi bizott-
sághoz forduljon. Közvetlen
segélyben csak a forradalom
harcaiban megsebesültek és a
most szabadult politikai iog-
lyok részesülhetnek.

Megalakult
a Társadalombiztosító Intézet

Javaslatok a nyugdíj, a családi paliéit,
a táppénx rendemémére

A Társadaiomhizto&ító In- nél megfelelő összeg álljon
.tézet (volt SZTK) nemzeti rendelkezésre. Gondoskodott a
forradalmi bizottmánya levál- szabadságharc mártírjainak
totta azokat a vezetőket, akik hozzátartozóiról, ezek özve-
az elmúlt időszakban miéltat- gyeinek, árváinak és szülőinek
laornaJí vagy alkalmatlannak nyugellátásáról. '.
bizonyultak a táiTsadalombizlo- A bizottmány javaslatot ki-'
sítás vezetésére. Elsősorban van tenni a nemzeti kormány-
Vincze József igazgatót vál- naik, hogy a társadalombizto-:
totta le s egyben javasolta a sítás által létesített különböző:

Szabad Szakszervezetek Orszá- gyógyintézmények a tácsada-;
Kos Szövetsége ideislanes in- lombiztosító Intézet irányítása;
tézö biaoUságának, hogy Vjm- és eUenőrzése alá kerüljenek.;
cze Józsefet fossza meg s nem- Javasolni kívánja továbbíi a\
jsaükűs; iri-iti"J«iüeyi ' KzervezeL- családi pótlék Összegének olyan]
ben viselt tisztségétől és-ment- mértékű felemelését, amely a;
ae fel minden szakszervezeti családon belüli gyermek élei-;
funkciója alól. mezéH költségét megközelíti.',

A bizotmány az SZTK nevet Javasolja, hogy az egy gyér-*
ideiglenesen TársadaUmtbizto- mekes családok is kapjanak1,
sító Intézetre változtatta. Igaz- családi •pótlékot. A bizottmány'
gatójává ideáiÉÍlenies megbí- ez év folyamán javaslatot ki-
aatással dr, Gulácsi Ivám vá- uón tenni olyan nyugdíjrend-
lasztotta. szer létrehozására, amely első-;

A bizottmány halározalot sorban a 'munkában eltöltött \
hozott, amelyben megállapítja éveket veszi figyelembe. A;
a társadalombiztosítás állami nyugdíj alsó hatáirát összhang-;
jellegét és 3 társadalombiztaüí- ha kell hozni a valóságos meg-;
tást szét keld választani a szak- élhelési köJtségakikéL '.
szervezetektől. A bizottmány A bizottmány javasolja azt 1
a legsürgősebb feladatai közé is, hogy a társadalombiztosí-:
sorolta _ a többi között — az tás bevételeivel kizárólag a.
időleges rokkantsági járadék Társadalombiztosító Intézet:
intézményének megszűnteié- önkormányzata rendelkezzék.:
sét, a 75 ,'saázaléikos táppénzre A Társadalombiztosító Inté-:
való jogosultság kiszélesítését zet fentebb közölt és rövidi-:
S£b_ tett ha tároza tá t dr. GulácsV.

A bizot tmány gondoskodott Iván megbízott igazgató é s :
arról hogy a dolgozóknál; járó Teszársz Kálmán, a nemzet i '
segélyek kifizetéséhez a társa- forradalmi bizot tmány e lnöke
dalombiztosítás helyi szervei- írtaik alá.

j Bécsi jelentés szerint aHoii-
%véd után pénteken m-egérke-
J>zet! az osztrák fővárosba aa
• MTK labdarúgó-csapata is. A

két együttes vezetői esit? meg-
:beszélésre ültek Össze, s pon-
tosan kidolgozták a csapatos
nyugat-európai portyájának
mérkőzéseit. ,

A Honvéd november 7-én
Essenben, november lt)-én
Antwerpenben játszik egy-egy
mérkőzést, majd november
13-án Párizsban a Racing el-
len lép pályára. Két nappal

'• később Rouonbeii mérkőzik a

vára-; válogatottjával, majd
november 22-én a spanyol At-
leiico Bilbao elleni első Euró-
pa Kupa találkozóra kerül
sor. Ezt a mérkőzést a Reál
Madrid elleni játék kövoíi.

A madridi csapat, ameíy
legutóbb 4:2 arányban verte
a Rapidot, Kubnlc, Kapa, Di
Stefano összetételű belső hár-
nuusát szalíköi'ökoen a legerő-
sebbnek tartják az egész vilá-
gon. Ezek ulán nagy érdeklő-
déssel várjuk, a két csapat ta-
lálkozóját: vajon a Kocsis,
Machos, Puskás belső hár-

mas, vagy a madridi "belső
hármas játszik jobban, illetve
eredményesebben.

A Honvéd—Bilbao Európa
Kupa-mérkőzés visis&a vágójá-
ra előreláthatólag még ebben
a hónapban, valószínűleg no-
vember 27-én kerül sor Buda-
pesten.

Az MTK Angliában ven-
dógsierepel a következő he-
tekben. Ellenfelei: Sunder-
land, Portsmouth, TotterJham,
Sheffield Wed-nesday. A csa-
pa; egyelőre Bécsben folytat-
ja előkészületeit.

KK-ülés Bécsbea
November 13-ám

összeih a Középeurópai Kupa
randezübizottsága, hogy a jövő
évi kiírást megbeszélje és egy-
ben a jövő évi soros elnököt,
valamint titkárt hivataJábo
iktassa. Miután 1957-ben Ma-
gyarország Jesz soron, as
MLSZ úgy döntött, hogy az
addig megválasztandó végile-
ges vezetőségből képviselő L
küld a tárgyalásokra. A KK
jövő évi magyar ügyvezető el-
nöke és titkára személye felöl
még nem dönlöLtek.

Klniisi-iia a budapesti
nemzetközi

usztuiiteuisz bujnokság
Asztaliíeniszezöink novem-

b-er 10—13 között nagyszabású
nemzetközi bajnokságot ter-
veztek Budapestre, Az előké-
születek már folytak. Kilátás
volt arra. hogy több nemzeu
legjobbjai jönnek el a ma-
gyar fővárosba, és az osztrák.
a jugoszláv nemzet-közi baj-
nokságok után Budapesten is
összemérik tudásukat. A fe-
szült nemzetközi helyzet miatt
azo-nban elmarad a bajnokság.

Értesüléseink szerint, elma-
rad a jövő évi Európa-baj-
nokság megrendezését előké-
szítő nemzetközi értekezlet
is, amelyet ugyancsak a fenti
ídőpontíban akartak megren-

| dezni a magyar fővárosban.

« § ? $ * 0LIMDI4I HfttElt
H a K o p p e n h á g á b a n sírni kel- jelentése szerint hétfőn és

lett az országúti kerékpáros kedden, az OTSB értesülése
világbajnokság versenypályája szerint kedden és szerdán re-
miatt, a k k o r Melbourne-ben pül Melbourne-be aa
biztosan nem fognak nevetni A döntés a francia
a részvevők. V a n n a k olyan saság kezében van.
szakaszok a kijelölt pályán,
amelyek legelőkön vezetnek
keresztül, vagy például — egy
bizonyos részen — 3,60 méier
széles csak az útvonaí. Ez el-
len az olimpiai versenyre be-
nevezett részvevők valameny-

-ien t i l takoztak és követel-
ték a Nemzetközi Kerékpáros
Szövetségen keresztül, hogy

a bizonyos szakaszon az
útvonalat legalább 6.50 méter-
re szélesítsék ki.

Nem nő fű az olimpiai park-
ban. Félreértés ne essék, ne a

<i külíöídi versenyzúk szá
ra, hanem a park resztre. &
ausztrál olimpiai bizottság
szárazság müatí aggályát fi
jezte ki, hogy az ii-nni'pélyi
megnuitó valóban ünnépélyi
környezeIben kerülhet som.

Az olimpiai faluban kórház,
elsősegélynyújtó ambn lánca,
rátliógrália és lizikoterápiti
Intézetek állnak a sportoDk
rendelkezésére, Lzcn felül lét
mclbournr-i kórháziján 10-10

Szombaton megnyitották az
olimpiai- edzŐpúlyákat. s így a
jelenlevő sportolók korláilzn . , , ,
edzési lehetőséggel rendéihez- a P ? ' , f ° g l a

 4
t e &l ° I Í m B^

neJ- játékok CarUmára. Vajon ni-
lyen betegségre számítanak az

A spanyol Erazquin, a ge- ausztrálok? Talán sárpasig-
relyhajitás forradalmasitója, r a . . . az Irigységtől? Mi etől
határtalan bizakodással készül nem félünk.
Melbourne-be. Biztosan szá- . ,^J,.., . . .
mit arra, hogy a Nemzetközi A z ^ e r i k á i 4X400-as vilto
Szövetség engedélyezi az ál- nagyszerű íormaban van. leg-
tála kitalált új stílust, amely u ' " b t l ^ Angeles-ben.
. _ _ . . _ . J . _ _ dVíidri iiir^nc ííiirnn ^4X440 yardos tá

láú
3 J7.3

perces új világcsúcsot fulot.

.„Javasoljuk minden szabadj
magyar rádióállomásnak..."

A dunapenteiei rövidhu'M-
mú rádióadó szombaton több-
izben felhívta a figyelmjet az
országban tartózkodó szovjet
katonák között terjesztett
megtévesztő propagandára,
amelv a magyarországi állító-
lagos fasiszta vérengzésről be-
szél. "Mivel félő, liogy nagyon
sok orosz katona fhitel-t ad en-
nek a rágalomnak, amely a
magyar szabadság-harc tiszta-
ságát mocskc-1'ja be — mondja
a pentelei rövidhullámú adó
—, minden szabad magyar rá-
dióállomásnak javasoljuk,
hogy rendszeres magyar és
orosz nyelvű adásban ellensú-
lyozzák ezeket a rémhíreket*
A dunapenteiei rádióadó leg-
u'óbbi orosz nyelvű tájékozta-
tó ában a többi között közölte:

A\ . magyarok nem vagyunk
.fasiszták, mi népünknek íüg-

N E P A K A R A T
a Magyar szabad Szakszervezetek

Országus Szövetségéneit
napilapja

Szerkeszti: a »NÉpakaral-
forradalmi bizottsága

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Budapest VII1.. Rákóczi út 5*.

Telefon: 224—818, 224—817

getlenséget és szabadságot,
nemzetü nknek semdegess éget
akarunk. A magyar és szovjet
nép között nem volt és nincs
semmiféle ellentét, amcíy vér-
ontást okozhatna. Ezért kezd-.
jétek meg hazánk térületéről
a kivonulást, hogy mi békésen
elkezdhessük a szocializmus
építését."

Forradalmi tanácsot
választottak

a helyiipari dolgozók
• A budapesti helyllpnft is várcfiL

^ 0 _ n o ¥ r m i i e r no i „
ülése lemondatta a szak
rszágos elnökségit és

l k S k t

°A forradalmi intéiö bliollsia fel-
hívja a HVDEZ-hez lartozS üzeme-
ket és vállalatokat, hogy az üzemi
áll aiidíí fürradalinl munkástanácíti-
kat alakítsák rne((. Az fizetni inun-
kástanícsok leiíloiitosatib feladata a
forradalmi IflúsáR felhívása alap Ián

itrá|k|oc fenntartásával —
inka all líaimlítása

.
mert

A Sídó—Kóczián vegycspáros
második lett Bécsben

Az osztJ-ák iiemzetkö2i asz- lepetést váltott ki. A noagyar
italitenLsz bajnokságon ma- játékosok jól játszottak, de
gyár versenyzők is indultak, erővel nem győzték as egész
Az elaö napon a vegyespáros- napon át folyó küzdelmeket.
ra került sor. A magyar já- A magyar Versenyzők ered-
tékosok a következő párosítás- menyei: Haraszti, Roseanu
ban álltak rajthoz: Gyetvai— (román)—Gyetvai, Jávorné
Jávorné, Bérezik—Simo»u«j tf:0, Holusek, Schlaí (nyugat-
Földi—Farkas, Sidó—Kóczián. német)—Bérezik, Simonne 3:2,

A magyar párosok közül a
Sidó—Kóczián Sva kettős be-
kerüli a döntábe, de otl a
Harangozó (jugoszláv)—Wertl
(osztrák > pártól vei-eséget
szenvedet t. A játszma g
l é

) , ,
ngozó, Wertl—Földi, Fai-

as 3:2, Sidó, Kwzián—And-
eadis, MitteLstadt

szlovaít) 3:2. Döntő: Hj
zör Wertl—Sidó, Kócziá

A küzdelmek ina
é« nöi

(cseh-
Jra/ngo

3:0.

iem nélküli vereség nagj- meg- számolobai: iolymaJs. páiros

Ismét Connofly
a kalapácsvetés

világcsűcstartója
A kalapácsvetésben hatai-
as és igen magas színvonalú

vetélkedés folyik immár egy
esztendeje a szovjet Krivono-
szov és az amerikai harold
ConnoIIy köpött. A két kitűnő
kalapácsvetü »páros verseny-
ben* űzi kedvenc sportját é

ti
kétségtelenül igen eredmé
nyes, de még sokkal veszélye-
sebb, A kidobáskor ugyanis Alex Jovy már 34 éves de

; többnyire nem lehet előre még mindig a, francia olivpiai
tudni, hogy a gerely liol áll csapat tagja. A kiváló úsó a
meg — kit hogyan lalál meg. 4X20O méteres gyOTSÚszóviltú-

A magyar olimpiai csapat ban áll rajthoz. Kijelentése
továbbutazás! időpontja még szerint 200 méteren meg toha
mindig nem biztos. Az MTi ilyen jó formában vem vlt.

Bay Béla és SZÍVÓS mégis Melbourne-be utsik
A magyar olimpiai csapat- Ezek szerint tehát Savósi

tal >terven leiül* elutazott r.em rendelik haza, hanen ki-
Prágába SZÍVÓS, a sokszoros vis?.ik Melbourne-be.
'ólogatott vízilabdázó csatái- M e g t u d l u t a zt is, hog> 3ay

Bélái — akit a Magyar Vivő-
szövetség haza akart reidelni
Csehszlovákiából — nen kiil-"**'
dik vissza Magyarorcágra,
nierL azzal a vívócsapat egy-; •
ségét. nyugodt felkésülését

Az ügyben számos panasz b o n t a n á l ( m e g . E zt a; állás-

tx^^s^s^ ^ rr\* aaPrásábatl "rtó2"
járást. Kérdéssel fordultunk kodo ohmp ai
tehát az OTSB-hez, hogy ki vezetője tolm
adott engedélyt a Kiutazásra? .|||!|||,|.|||I|]|||:JÍ|:|1|;III,I

g
is. Ö eredetileg nem szerepelt
a magyar olimpiai bizottság
által kijelölt együttesben és
csak az uíolsó pillanatban,
Iharos lemondása miatt kapott
helyet az olimpikonok között

ízben felváltva dönti meg az
újabb és újabb világcsúcsot.
Legutóbb Krivonoszov egy hé-
ten belül visszaszerezte 67,32

léteres dobásival az elsőséget
amerikai vetélytársától, most
azonban egy kicsit tovább kel-
lett várni, hogy Connolly ke-
rüljön sorra.

! De ami késik, .nem múlik,
Los Angeles-i jelentés szerint
az amerikai versenyző pénte-
ken 68,50 méterre javította a
világcsúcsot.

Ha így folytatódik tovább,
akkor Melbourne-ben megér-
hetjük, hogy a világcsúcs már
a bűvös 70 méter fölé kerül.

Uhlman Szabú döntetlen
Az Aijeohin nemzetköz:

sakkverseny XV, fordulóját
pénteken bonyolították la
Moszkvában. Az Uhlmasnn—
Szabú játszma döntetlenül
végződött. Az élen jeiunleg a
szovjet Botviiinik áU 11 pánt-
tal*

Megszökött Szepesi György
A? MTI közli, hogy mefi

nem erősített forrásból szer-
zett értesülések szerint Kutas
István, az OTSB sportoktaíási
hivatalának volt vesetője, va*
lamint Szepesi György rádió-*
itporter megszökött Magyaror-.
szagról.

Felülvizsgálják ezévi nemzetien
kötelezettségeinkéi

Az OTSB tajiácsa ú-gy liatá-
fozott, hogy a novermbei- és
december havi hazai és kul-
íuldi nemzetközi megállapo-
dásainkat felülvizsgálja és
módosítja a magyarok részvé-
teiét.

olta.

SZÍVÓS rtiviidvégis részt
vett az olimpiai keret eázé-
S€-m _ magánszorgalomból.
Így, amikar efly viegüresedett
hely támadt a csapatban, a
vízilabdázók egyhangú kérésé-
re — amelyet Rajki Béla edző
is támogatott — úgy haiároz-
tunlk, hogy őt visszük magunk-
kal. Nemcsak mint ját&kos,
hanem mint szakvezető és ta-
nácsadó ts hasznára lehet csa-
patunknak — válaszolta He-

HIRDESSEN

.tíPAKAHiT*
Százezrek olvaí&ák!

Cím: Budapes VI!.,

Rákóczi út 54.,!. em.

Az újjáalakult MTESZ
a tudományos élet fejlesztését

tekinti főfeladatának
A M ű s z a k i ^ T e r m é s z e t t u - mindont kövessenek el aiin^í

domAnyi Egyesületek Sa^íel- érdekében, hogy most, ddcsö-
sege ideiglenes forradalmi la- séges iorradalmunk győzelme
nycía, amely sz elnökség le- után üzemeinkben, laborató-

•: mondása után a Szövetség ve- riumainkban. tervező inté2e-»
iireltset átvette, ülést tartott és teioikbcn minél hamarabb ia-
t fonta? határozatokat hozott. A dúljon meg az élet: baráö
| szövetség a társadalmi mű- együttműködésben a munkás*

szaki és tudományos egyeaüle- sággal indítsák meg mielőbb a
Lek éleiének fejlesztését tekinti termelő munkát.
fő feladatának, tehát a szak- A forradalmi tanács eöiaté*
emberek érdekképviseleti kér- rozta, hogy érintkezésbe lép o
rióseivel nem foglalkozik. világ valamennyi mérnöl^

;; A tanács felhívja az MTESZ technikus t s tudományos eaeav
hogy vezetével}


