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NÉPSZAVA
A MAGYAR SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT KÖZPONTI LAPJA

Folynak a légi
és szárazföldi
hadműveletek
Egyiptom ellen

Á budapesti nagyüzemek forradalmi bizottságai a további sztrájk ellen
Péntek hajnali közlés a magyar repülőterek helyzetéről

A magyar nép követelései teljesen helyesek
— mondja egy kínai kormánynyilatkozat
Kinyilvánította Magyarország semlegességét
Nagy Imre miniszterelnök

FELTÁMADTUNK, ÚJRA ÉLÜNK

Az e-röszak 1948-ban eltemette a Magyar Szociáldemokrata Pártot. Vezetőink százait börtönbe, ezreit pedig internáló táborokba
zárta a lelketlen önkény, árulóknak bélyegezve azokat, akik egész
életüket az emberiesség szent ügyének és a szegények igazságának
szolgálatában töltőitek el. Sokan közülük börtönben fejezték be életüket, fájdalom, sokan követték közülük a sírba Szeder Ferencet,
a magyar földmunkásmozgalom régi vezetőjét.
DG mi élünk újra.'mi feltámadtunk. A szervezett munkásság
százezrei, akik Ökölbe szorított kézzel szenvedték az elnyomás keserveit, ma felszabadult lélekkel, lelkesen építik újjá országszerte
a Magyar Szociáldemokrata Pártot. A magyar dolgozó milliók, akikct a legkegyetlenebb tőke sem zsákmányolt ki olyan alávaló módon, mint az utolsó nyolc esztendő uralkodói — azt hazudva, hogy
a dolgozók nevében kormányoznak —. most ezek a millóik elszánt
lelkesedéssel építik naggyá a munkásszolidaritás fellegvárát. Ifjak,
akik még tegnap véreztek a szabadságért, asszonyok, akik a hajnali
órákban hóban, fagyban hordozták síró gyermekeiket munkahelyükre, hogy uíána hajszolt munkában, férjeikkel együtt se kereshessenek annyit, amennyi emberséges megélhetésükhöz elegendő
lett volna, a koldusfilléreken tengődő, egy élet munkájában megrokkant öregekkel együtt, lelkesen emelik fel a szabadság véres
lobogóját, S védik a lefolyt harc tisztaságát mindenkivel szemben,
aki azt bosszúvágyból, vagy egyéb okból beszennyezni akarja.
Arra kérünk minden szociáldemokratát, hogy folytassa lankadatlanul a pártépités munkáját, támogassa a nemzeti bizottságokat
és vegyen részt joszándékú munkájában. Teremtsük meg újra ifjúsági Szervezeteinket, a nyolc év eTStt elrabolt holmijainkat lehetőleg
szerezzék vissza. A megalakult szervezetek címeiket a legelső adandó alkalommal juttassák el hozzánk.
'
•
'
•
Ugyancsak vegyük vissza vidéken iselorzott szakszervezeteinket, amint azt a fővárosban'tettük, hogy ismét*átdolgozok védőpajzsa
legyen.
'
' "
Gyűjtsék erejüket paraszt tagtársaink is, hogy reménytelenné
tegyünk minden kísérletet a nagybirtok visszaállítására,
Értelmiségi tagjaink is vegyék ki részüket azokból az erőfeszítésekből, amelyek célja, hogy le ne térítsék az ország népét a.gyógyuláshoz és emberi élethez vezető útról.
Kisiparos és kiskereskedő tagtársaink, akik 1945 után nagy
erősségei voltak pártunknak, ismét legyenek pillérei újjáéledt mozgalmunknak.
Azok a családok, akiknek politikai fogoly hozzátartozójuk még
nem tért haza, helyi szervezeteink vezetőjével közöljék sürgősen
hozzátartozóik nevét.
Magyar munkástestvéreink! A szabadság útja megnyílt előttünk. Az ország népe keserves szenvedések árán tanulta meg, hogy
a jobb- vagy baloldali szélsőség csak pusztulást vagy zsarnokságot
hozhat ránk. Védjük meg drágán szerzett szabadságunkat, építsük
fel a semleges, demokratikus Magyarországot.
Kefémen Gyula
a Magyar Szociáldemokrata Párt
főtitkára

Országszerte megalakulnak
a forradalmi bizottságok
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Nagy Imre miniszterelnök csütörtök este a következő rádiónyilatkozatot tette:
A magyar nemzeti kormány a magyar nép és a történelem előtti mély felelősségérzettől áthatva, 8
magyar nép millióinak osztatlan akaratát kifejezve, kinyilvánítja a Magyar Népköztársaság semlegességéi.
A magyar nép a függetlenség és az egyenjogúság alapján, az ENSZ alapokmánya szellemének megfelelően
Igaz barátságban kíván élni szomszédaival, a Szovjetunióval és a világ valamennyi népével. A nemzeti
forradalom vívmányainak megszilárdítását és további fejlesztését óhajtja anélkül, hogy bármelyik hatalmi
csoportosuláshoz csatlakoznék. A magyar nép évszázados álma valósul meg ezzel. A forradalmi harc, amelyet a
magyar műit és a jelen hősei vívtak, végre győzelemre vitte a szabadság, a függetlenség ügyét. Ez a hősi küzdelem tette lehetővé, hogy népünk államközi kapcsolataiban törvényesíti alapvető nemzeti érdekét, a semlegességet. Felhívással fordulunk szomszédainkhoz, közeli és távoli országokhoz, hogy tartsák tiszteletben népünk
megmásíthatatlan elhatározását. Most valóban igaz az a szó, hogy népünk olyan cgyséffeg ebben az elhatárolásában, mínt történelme során talán még soha. Magyarország dolgozó milliói! Védjetek és erősítsétek
forradalmi elszántsággal, önfeláldozó munkával, a rend megszilárdításával hazánkat, a szabad, független, demokratikus és semleges Magyarországot.

Magyarország semlegességének megvédése
érdekében a négy nagyhatalomhoz fordul
ft'dCV .Imre, a Minisztertanács
elnöke és.megbízott külügyminiszter november 1-én délelőtt magához kérette Andropov urat,
a Szovjetunió magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét. Közölte vele, hogy a Magyar Képköztársaság kormányához hiteles értesülések érkeztek
újabb szovjet katonai alakulatoknak Magyarországra való bevonulásáról. Követelte ezeknek a szovjet katonai alakulatoknak haladéktalan., azonnali visszavonását. Ki-

jelentette a szovjet nagykövetnek,
hogy a magyar kormány a varsói
szerződést azonnal félmondja, egyidejűleg kinyilatkoztatja
Magyarország semlegességét, az Egyesült
Nemzetek Szervezetéhez fordul 'és
az ország semlegessége védelmére
a négy nagyhatalom
segítségét
kéri. A szovjet nagykövet tudejmásul vette a minisztertanács elnökének és megbizott külügyminiszterének tiltakozását és közlését és
megígérte, hogy haladéktalan választ kér kormányától.

A minisztertanács elnöke a budapesti szovjet nagykövettel folytatott tárgyalásáról szóbeli jegyzékben tájékoztatta a Budapesten
akkreditált Összes diplomáciai képviseletek
vezetőit,
ugyanakkor
táviratilag értesítette az ENSZ főtitkárát az eseményekről és a magyar kormány elliatározásáról és
kérte, hogy az Egyesült Nemzetek
Szervezete most meginduló köz*
gyűlésének napirendjére a kérdés
tárgyalását soronkívül tűzze fci,

A szabadságharcos csapatok
nemzetőrzászlóaljakká alakultak
Beszélgetés Maiéter Pál ezredessel a Kilián György laktanyában

Kilián György laktanya... Neve
kilenc nap óta eggyéforrott fővárosunkban
a szabadság fogalmával...
Az ország minden városában és
A budapesti nyomda- és papírüzemében megalakultak vagy alaku- ipari munkásság ugyancsak határo- Itt folytak a legnagyobb harcok. Er r
lóban vannak a Forradalmi Bizott- zatban ismerteti követeléseit, mely- ről tanúskodik a megdöbbentő kép,
ságok, amelyek hitet tesznek a ma- ből a legfontosabbak: Magyarország amely az embert fogadja az Üllői út
gyar szabadság mellett. Különös teljes semlegesítése, a sztrájkjog
figyelmet érdemel a Külügyminisz- törvénybe iktatása, a nyugati álla- és a Nagykörút sarkánál. Beomlott
térium Forradalmi Bizottsága, amely moktól kapott segélynek az eddi- emeletek nemcsak a laktanyában,
bejelentette, hegy kidolgozta a Ma- gieknél nagyobb körültekintéssel hanem a szembenlévő lakóházakban
gyarország Örök semlegességének való szétosztása, a normák és selejt- is. Az egyik emeleten a leomlott
megvalósításához szükséges intézke- rendeletek érvénytelenítése, az 1947- szoba mellett jól látni a konyha búdéseket. Kívánja a bizottság, hogy ben érvényben volt nyomdai kollektorait. Az utcán kilőtt tankok. Rom,
o kormány forduljon anyagi fámogatisört a nagyhatalmakhoz és a •tív szerződés úiabb bevezetése, a pusztulás mindenütt.
nemzet kincseit, a bauxitot és főleg nyereségrészesedés megállapítása és
A laktanya környéke népes. Soaz uránércet a nemzet jólétének a "vomdászok több évtizedes jogaimegteremtésére használják fel. Kí- nak teljes visszaállítása.
kan érkeznek nemcsak a fővárosból,
A maeyar képzőművészek és ipar- hanem az egész országból katonák,
vánja a bizottsáe, hogy Magyarorszásot az ENSZ legközelebbi ülé- művészek sílntón meealakftották
sén olyan delegáció kénviielje. melv forradalmi tanácsukat, valamint a polgáremberek, fiatalok, szabadsághírfa a nemzet bizalmát. Bejelenti, Mseyar. Közlekedési és Szállítási harcosok, hogy
hogy Horváth Imre és Sík Endre Dolgo?ók Szakszervezete is Asztrái^beszélhessenek a hőslelkű katomár visszatérőben vannak Buda- jog visszaállítását, a Munkaerőnákkal' és megszoríthassák Maps*tre. Vééül követeli, hogy a rígi tartalékok Hivatalának
feloszlatá•politikát követő diplomáciai személy-sát, a munkanélküli segélyek beve16ter Pál ezredes, a Kilián
zetet híviák vissza.
zetését, a gépjárművezetők munkaGyörgy laktanya parancsnokáideiének és bérének rendezését, az
nak kezét.
lYTpaniakuIt és osatlaVozott az Ér- 1949-ben Jogtalanul elveti járandósátelmiségi Forradalmi Tanácshoz a gok visszaállítását és egész sor Benn a laktanyában pihennek vagy.
Mc-Tfir
"Émtészek Forradalmi Ta- olyan intézkedést sürgetnek, amel
ná**G. FatArn-'vit^t hoztak, amelyben lyek munkaiéi! ételeiket korszerű beszélgetnek a nyolcnapos harc fáradhatatlan hősei. Az udvaron tea mfl»var énitésügy új alapokra he- alapon rendezik;
lyezését kérik;
-herautók. Önkéntes adományokkal

— örülök, hogy megszoríthattam
ennek a hőslelkű katonának a kezét.
Dél volt, amikor fogadott, éppen
ebédelt. Félig-meddig állva, mert
nem akarta várakoztatni annyit a
kűdöttségeket. Az ezredes fekete,
magas, szikár ember, határozottság
sugárzik egész lényéből. Amint hallosam, 44-ben partizánként harcolt
a fasizmus leveréséért.

Srség és honvédség mellett a renűlenntartó szerepet tölti be.
November 1-tŐl a szabadságharcos csapatok nemzetSrzászlóaljakká alakulnak át.
Ezek addig maradnak fegyverben,
ameddig a szovjet csapatok el nem
hagyják Magyarországot. A nemzetőrség az egyetemi ifjakból, munkásokból, az üzemi őrségek tagjaiból áll, a rendőrség és a honvédség
mellett őrzi népünk nyugalmát.
— örülöfc, hogy beszélhettem a
szabadságharc nagyszerű katonájával Szavai megerősítették bennem
is azt az elgondolást, hogy most legjobban úgy tudunk a magyar szabadság ügyéért harcolni, ha nagy
tettvággyal megkezdjük a békés épitőmunkát és rendben és fegyelmezetten várjuk meg a szovjet csapatok
kivonását.

— A beszélgetés során annak a
véleményének adott kifejezést, hogy
a legfontosabb megőrizni a rendet,
fegyelmet,, ma ez jelenti a szabadságért folytatott harc legnagyobb erejét. Rendezni kell a sorokat. Megalakul a nemzetőrség, amely a rend-*

Bánvölgyi Pál elbúcsúzott Maiéter
ezredestől, majd ismét nyílik, csukódik az ajtó szüntelenül. Maiéter
Pál szavai eljutnak az egész országba, hirdetve, hogy a rend és a nyugalom kivívott szabadságunk megtartásának legnagyobb ereje.-

Is ellátják vidékről" a harcosokat.
Egy pótkocsis tehergépkocsin alma,
burgonya, hús.
Az. első emeleti kultúrteremben
sokan várakoznak Maiéter Pálra, a
hősi harc parancsnokára, az újonnan kinevezett honvédelmi miniszterhelyettesre. Pestiek, vidéki küldöttek vegyesen. Szegődjünk az'
egyik várakozó. Bánvölgyi Pál nyomába és az 5 szavaival mondjuk el,
hogyan zajlott le a találkozás.
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LEGÚJABB HÍREK
• Újjászervezik a nemzetőrséget
A Forradalmi Karhatalmi Bizottság elhatározta, hogy összehangolja
a karhatalmi erők működését. Ebből a célból nemzetőrséget létesítenek.
Ennek a tagjain és a honvédség és rendőrség tagjain kívül mások fegyvert nem viselhetnek. A cél elérése érdekében fegyverviselési igazolványokat adnak ki, nemzeíörségi jelvényeket és csapatzászlókat osztanak
szét. A honvédség és rendőrség tagjai személyazonossági igazolványuk
mellé betétlapokat kapnak, hogy elkülöníthetők legyenek a forradalom
ellenségeitől és esetleg egyenruhában rejtőzködő gonosztevőktől.

Ti. évfolyam, 2. szám

LlECÚJAIilS
MEGHATÓ
ÉS LELKESÍTŐ Kéthly Anna és Révész András Bécsben

a magyar ifjúság, a munkásfiatalok
az egyetemisták hősiésség-sorozatc A héroszi napok történeteit
hallva, szívünket újból és újból forróság önti el. Ilyen lányaink, fiaink
vannak nekünk, magyaroknak! S
•ily büszkék vagyunk arra, hogy a
jortadalmi harcokban kimagasló
módon vették kt részüket a munkásfiatalok, közlük a szociáldemokrata
ifjúmunkások.
S akik a -forradalom vérzivatarában egész emberként — söt emberfeletti hősökként — harcoltak, azok
A magyar forradalom ügye a világlapok hasábjain, a szuezi konflik- most megható és lelkesítő buzgalomtus ellenére, még mindig sok helyet foglal eL A Daily Telegraph a ma- mal dolgoznak a rend helyreállítágyar események, kapcsán megállapítja, hogy a Szovjetunió nemcsak a sán, a szétzilált ország újraszervezécsatlós államoknak, hanem saját polgárainak is nagyobb szabadsá- sén. Az ország minden részéből egygot és függetlenséget akar biztosítani.
re több jelentés számol be arról,
A bécsi »Presse« azt írja, hogy a magyar forradalom halott áldozatai
hogy a minap még fegyverrel küzdő
nemcsak hazájuk sorsát fordították jobbra, hanem vi lág tört éneimet csi- fiatalok milyen lelkesedéssel, odanáltak. Varsói értesülésekre hivatkozva azt írja, hogy a magyarországi adással, szocialista hlitel munkálpélda a többi vazallus országban iskolát fog csinálni. Megindult az erje- kodnak a Magyar Szociáldemokrata
dés Kelet-Németországban, Romániában, Bulgáriában és Albániában. Az Párt szervezeteinek
újraalapításán,
osztrák nép számára a magyar győzelem azt jelenti, hogy a szabad világ
a sztálinista—rákosísta önkény által
nem Nickelsdorfnál végződik.
'megsemmisített ifjúsági szervezi
teink
újjáélesztésén.
A New York Times a szovjet nyilatkozattal foglalkozva a legnagyobb
Óvatosságra int.
Nem tudunk valamennyi hozzánk
érkező hírről megemlékezni. Ne:
tudjuk még csak csokorba sem foglalni mindazt a rengeteg Ö'.lstes I
deményezést, okos tettet, ami napjainkban jellemzi ifjúságunkat. A
sok közül csak egyetlen egyet irvnk
• A Magyar Szociáldemokrata Párt újjáalakítása külföldön is hatalmas most meg.
érdeklődést kellett. A párt Conti utcai központjában tömegesen-jelentkezifjaink a minap átmentek
tek külföldiek,. főleg újságírók. így — a többi látogató között — a Soproni
szomszédos Ausztriába és megtemegjelent a pártközpontban a belgrádi Politika című la,p munkatársa, remtették
a kapcsolatot az osztrák
B- Kídeí, a londoni News Chronicle munkatársa, Ausztriából és Nyugatifjúmunkásokkal.
Németországból is több szociáldemokrata és szakszervezeti vezető kereste szociáldemokrata
Részletesen
beszámoltak nekik a
íel Kelemen Gyulát. Közöttük volt Kari Franta, az Osztrák Szohelyzetről. Ausztriáciáldemokrata Párt küldötte, Artúr Satelnus, a kölni Welt der Arbeit című magyarországi
ból magukkal hozták és Sopronon
lep főszerkesztője, Flórian Haffner, a bécsi vasutas szakszervezet egyik
keresztül Budapestre kisérték
vezetője, aki egyben Wilfleinsdorf polgármestere, továbbá Kuno Brandel, Osztrák
Szociáldemokrata Párt
a Frankfurt am Main városa acélipari és Gerhard Magnus, a vasúti mun- zetőséaének
egyik tagját, aki az ifjúkások szakszervezetének küldötte.
munkás mozgalom egyik neves vezetője is. Külföldi újságírók társaságában jöttek el hazánk fővárosába,
ahol a soproni fiatalok a budapestiekkel együt* kalauzolták és tájékoztatták vendégeinket a magya;
nép hősi forradalmáról. Barátaink látogatása is kétségkivii
szorosabbra fűzi a most újjászülct:
Andor, a követség első tanácsosa, Kar
kapcsolatunkat az osztrák nérmc,
Ausztria Szociáldemokrata PártjáSzörcsÖg István követségi másodtitkár.
val. Ugyanakkor segít teljesebb'
tenni azt a kévét, emelvet a vílá•ólunk és forradalmunkról kap.
Az Osztrák Szocialista Párt bécsi szervezetének

VILÁGLAPOK a magyar eseményekről

Külföldi vendégek
a Magyar Szociáldemokrata Pártban

A bécsi magyar követségen
megválasztották a forradalmi tanácsot

távirata a Magyar Szociáldemokrata Pórthor,

Bécs, november 1. (BÍTI)
- Az Osztrák Szocialista Párt bécsi szervezete a következő" táviratot
intézte a Magyar Szociáldemokrata Párthoz:
"A bécsi szocialisták megbízottai, akik szerdán Bécs négy legnagyobb
termében nagygyűlésre jöttek Össze, szívből JÖv6 jókívánságaikkal üdvözlik
a Magyar Szociáldemokrata Párt újjáéledését. Mélységes tisztelettel adózunk a forradalom hősi áldozatainak és a szocialista szolidaritás jegyében
felajánlunk minden tőlünk telhet©" segítséget. Aláírások: Jonas, Dr. Pittermann, Maik, Slavlk.*

Új pártot alapítanak a kommunisták
Csütörtök este Kádár János rádióbeszédet mondott. Beszédében megbélyegezte Rákosi és klikkjének vak
és bűnös politikáját, amely pártjukat a zsarnokság és nemzeti ráb&ág
eszközévé züllesztette.
— Népünk dicsőséges felkelése lerázta a nép és az ország nyakáról a
Rákosi uralmat — mondotta ezekjönnek a tankok, a gyeÚ jrarekek
már lövik őket a

után Kádár János, majd kijelentette:
— Nem azért ömlött a magyar ifjak,
honvédek, munkások ^és parasztok
vére, hogy a Rákosi-féle uralmat az
ellenforradalom uralma váltsa fel.
Ezek után bejelentette, hogy a
kommunisták új pártot alakítanak, a
párt neve: Magyar Szocialista Munkáspárt.

Folytatni tudjuk
az uránérc termelésit
Az Uránérc Bányavállalat Tervezi
Iroda dolgozói üzenik a dolgozí
magyar népnek: A magy-ar uránérctermelésre vonatkozó adatok és tervek a t>d£ío.lű£ őrizete alatt állanak.
Ezen adatok birtokában a vállalat
dolgozói az uránérctermelést folytatni tudják. Az Uránérc Bányavállalat Tervező Iroda ideiglenes bizottsága nevében Szabó Vajda István és
Varga Ádám.

Szél Janö
a Magyar Rádió kormánybiztosa

Amint jeleztük, Kéthly Anna, az újjászületett Magyar Szociáldemokrata Párt elnüke és dr. Révész András föiitkárhelyctles, eleget téve
annak a szíves meg-hívásnak, amely az Osztrák Szociáldemokrata Párttól
és az éppen csütörtökön ülésezd II. Internacíonálé végrehajtó bizottságától érkezeit, elutazott Bécsbe. Ezzel hivatalos minőségben elsőként törtek
át a vasfüggönyön. Az egész párt najry Örömmel fogadta a meghívást,
mert elvtársaink megjelenése Bécsben és tanácskozása a nyugati országok szociáldemokrata pártjainak vezetőivel, nyilván hozzájárul, hogy a
Magyarország megsegítésére irányuló világmozyalom még erőteljesebbé
ég szélesebb körűvé váljék. Az a ssgítség, amelyet a hősies, szabadságharcát vívó magyar nép a velünk rokonszenvező gazdag és hatalmas
nyugati országoktól kaphat, nemcsak pillanatnyi enyhülést hoz, hanem
rugója lehet Magyarország gazdasági talpraállásának.

Nagy Imre miniszterelnök vette át
a külügyminiszteri tárcát
A Minisztertanács szűkebb kabinetjének csütörtök délelőtti ülésén
úgy döntöttek, hogy a Külügyminisztérium vezetését — miniszterelnöki .
megbízatásának megtartásával — Nagy Imre veszi át. A változást az tette
szükségessé, hogy érvényesülhessen a magyar népi kormány új, iüggetlen külpolitikai irányvonala, az az irányvonal, amely a varsói szerződéssel kapcsolatos azonnali tárgyalásokat és a szovjet csapatok kivonásával
kapcsolatos tárgyalásokat tartja legsürgősebb feladatának.
Nagy Imre új minőségében táviratban kérte a Szovjetunió Legfelső
Tanácsa elnökségének elnökét, hogy a Magyarország területéről kivonandó szovjet csapatok ügyében a tárgyalás helyét és idejét jelölje meg.

A forradalmi honvédelmi bizottmány
és a honvédelmi miniszter parancsa
1. Az események során alakulatától elszakadt, valamint a szabadságon és eltávozáson lévő lisztek, tiszthelyetteseit és honvédek, amennyiben még nem csatlakoztak a rendíenntartó közegekhez, 24 órán belül
jelentkezzenek a jelenlegi tartózkodási helyük szerint illetékes helyőrségi
vagy nemzetőri parancsnokságon,
2. A forradalomban részvevő és már szervezett csoportokhoz tartozó
honvéd személyek a. további intézkedésig: maradjanak a csoportban és
velük egytítt vegyenek részt a rendfenntartó munkában.
3. Valamennyi, az alakulatától elszakadt honvéd személy, bárhová is
tartozik, alakulatának jelentse tartózkodási helyét. A forradalom meg'
teremtése és megv értelmezése megköveteli, hogy honvédségünk minden
tagja becsülettel teljesítse feladatát a nép szolgálatában.
Budapest, 1956. november 1.
A FORRADALMI HONVÉDELMI BIZOTTMÁNY,
A HONVÉDELMI MINISZTER

Rablógyilkost és fosztogatókat
fogtak ©1 Budapesten

. forradalmi karhatalmi blzottságtifcl kapott '.értssülés szerint az elmúlt éjszaka általában csend volt a
'árosban. Néhány helyen tortént
csak rendzavarás, ezeken, a helyeken
inban a kíirhata'mi szervek azonnal közbeléptek. Elfogtak eiy ncqy_ i csoportot., amely kórházakat
fosztogatott. Az V. kerületben elfopták a néhány hokimnál ezsl'ítti

josztorjaíó' barüla került
Újpe
,
ly hamis íiá'iálványoké mint
kal,
a forradalmi "bizottság tagjai Üt íéldisznót. négy hízott kacsát1
ős három láda őszibarackot raboltak.
élelmiszert a lakosság Jtözőtt osztA bandát letartóztatták, a rablót t
ják ki.

tönből. Fegyveresem, a Deák téri
•endörkapitánv-sóg épü'étéhez ment
és fenyegetőzött. A r3blóövi'kos<t letartóztatták. Ugyancsak letartóztattak e°v szeméi vt a XIII.
kerületben,
alti a Przsonvi út 41. s7.ámű házbin
iis i°azo!vépnvrí! behatolt e«v lakásba. A ToM« föbérWé* otthnnAból

a felderítés megszervezése; a területi
7áfí?löa]j szervezése, s'erverik az
éniPetek biztonságának védelmét,
a közlekedési gó'-pon+ok. a legfontosabb objektumok ellenőrzését, s

A forradalmi karhatalmi bizottság

minden
Izabella utcai rabMfT">"-oss'iíí eí'<-o- továbbra is megakadályoz
rendbontást, ga-ráz-iálkcdást. FoTyik
~>ic.t, íil-'i most szokott ki a bnr-

igazoltatást vezetnek
be.
A Minisztertanács Szél Jenőt z
1
A
Magyar Rádió kormánybiztosává a fcérvwrU'fí*. m^y "' nW*. Áa tea-hatalom tagjai minden gyanús
Tamási Lajos írót a Magyar Hádió tam találta él. Az eset ut«-i néhánv egyént igazoltatnak. Fegyvert csaik
kormánybiztosánál: helyettesévé ív
lererel nw="-i"Bzett a rendőrség és az viselhet, akinek erre hivatalos
vezte ki.
a tettest elfogta.
engedélye van.

Riport
egy ostromlott házból

mert a magyar fiúk kijelentették, hogy a magyar karhatalmi alakulatokra, honvédeksarokról.
Két fiatalember kipirult arc- re soha egyetlen lövést sem
cal, remegve szalad felénk: a adnak.
De ez délelőtt volt. Most áll
•házfelügyelői lakáshoz és néhány perc múlva lelkes katto- a harc és a házban a lakók,
gás töri meg a néhány óra óta öregek, asszonyok, gyerekek emberek Induljanak el mun- rában jönnek össze időnként
tartó, csendet. Egy perc szünet, sápadt arccal, félelemtől re- kahelyükre, a rend többé-ke- és izgalomtól remegő liangon
helyreállt, Aki hiteit tárgyalják az eseményeket,
aztán hernyótalpak zörgése, megve várják, mikor csap be vésbé
adott a híradásnak — leg- miközben odakiran szinte szünjajd tankdübörgés rengeti az hozzánk is egy bomba.
alábbis a mi környékünkön net nélkül dörögnek az ágyúk,
utcát, még egy pillanat és haOdakinn dúl a harc ős így keserűen fizetett rá hiszé- omlanak a házfalak, kattognak
talmas robbanás rázza meg a múlik el péntek délután. Azaz —,
kenységére.
a golyószórók és úgy érezzük,
házat. A harmadik emeleten dehogy múlik el. Estefele már
ennek sohase lesz vége.
Éppen kinéztem egy percre hogy
nagy csörrenéssel törnek be az majdnem besötétedéskor a
Őrjítő állapot.
egyik
földszinti
ablakon,
de
ablakok.
házban lakó gyerekek lélekszagyorsan vissza kellett kapnom
Végre estére ei hangzik a rákadva
jelentik,
hogy
a
József
A Baross utca 47-es számú
sarkán velünk szemben a fejemet, mert a tank abban dióhan a boldogító hír, hogy a
házban vagyunk, közvetlen a körút
tankok kivonulnak
ház lángokban áll, fósz- a pillanatban gépfegyvertüzet szovjet
Körút mellett, itt zajlik a Jó- álló
foros
bombával
gyújtották fel, zúdított az utcára. Még csak Budapestről. Mindenki fellézsef körút, Baross utca és Ül- mert onnan véltek
annyit láttam, hogy egy gya- legzik, no, most talán vége
lövést
hallői út közötti csata. A tankok lani a tankosok.
nútlanul munkába siető ember lesz. de néhány perc múlva
már két napja lövik a Baross
egyet perdült, aztán vége volt. hatalmas ágyúlövés jelzi, hogy
Nem törődve a tüzeléssel, a A bombák, gránátok szüntele- az öröm korai volv.
utcai és Üllői úti sarokról a
Kilián-laktanyát, ' a ' nemzeti kapuhoz rohanunk, a látvány nül záporoznak a ház körül.
— No, talán majd holnap —
felkelők központját, ahonnan valóban megdöbbentő. HatalEbben a pillanatban szalad sóhajt mindenki és nyugovóra
a partizánharcot kitűnően mas lángokkal ég a sarki ház
is térne, ha hirtelen hatalmas
megtanult lelkes, fiatal felke- és a megdöbbent tömeg rémült le a földszintre az egyik első- tícrdülés
nem rázná meg az
lők szerte rajzanak ezen a kör- arccal nézi. mindenki arra emeleti lakó és elmondja, hogy
nyéken, hogy háztetőkről, ka- gondol, hogy ugyanez a sors utcai lakása belövést kapott, utcát.
a lövedék az utcai szobán keNem ágyüiövés volt — állapualjakból zavarják állandó bennünket is érhetett volna.
a hátsó szoba pítjuk meg egyhangúan és nétüzelésükkel a tankok munkáígy száll le az est, így hajt- resztülishatolva,
kiszakította. Szállást hányan a bátrabbak közül a
ját. Csodálatos a fiúk bátor- ják fejüket nyugovóra a ház falát
kér a házfelügyelőtől, mert kapuhoz lopóznak.
sága. Szinte pillanatnyi szünet lakói. Már aki aludni tud.
nem
mer
tovább
fenn aludni,
nélkül zánoroznak a golyók a
Szombaton a pokol minden
Megdöbbenve térnek vissza.
tankokra és a tankok nem tud- firdöge elszabadult a környéVasárnap van. A szemben A szomszédos ház egy része
ják e'némítpni őket. Viszont ken. A tankok most már el levő ház falán ha'almas lyu- egy szobányi m*lysésben, a
törik a házakat.
sem mozdultak környékünkről, kak tátonganak. Ágyúlövések negyedik emelettől a földszinszomorú emlékei, és ml re-tig az utcára zuhant. Hatalmas
Délelőtt még kenyérért áll- megkezdték a vidék szinte megve
varjúik, mikor ér ben- porfelhő borít el mindent. Eztunk sorban a szomszédos szüntelen bombázását.
nünket is hasonló sors.
zel a szomorú záróakkorddal
A
rádió
bűnös
módon
r«gKrúdy utcában, aránylag csend
A lakók a ház belső udva- ér véget a vasárnap.
tolt, Lövés nem dördült el, gel még azt jelentette, hogy az

A ház állapota most már
A szovjet csapaíoit kivonulása megkezdődik — ezzel a siralmas, sehol sincs élelmitudattal ébredtünk hétfőn, de szer, amikor egy minden dicsémit szólhattunk, amikor alig, retet megérdemlő asszony, dr.
hogy megvirradt, újra kezdő- Mannáié felhívja a Vöröskedött a harc, a két tank újra resztet telefonon és élelmiszert
megkezdte gyilkos tüzelését, a kér a ház részére. A Vörösházak tetejéről és az utcáról a kereszt megígéri, hogy mi'helyt
magyar fiúk
gépfegyverei megközelítheti az ostromlott
visszhangoztak és ez a tűzharc vidéket, segít rajtunk.
lankadatlan hévvel rázta a há- Ezzel a reméaykedéssel ér
zat szinte estig.
véget ez a borzalmas hétfő,
Közben az élelmiszer teljesen kifogyott, mert senki sem
Kedd reggel szinte hinni se
rendezkedett be megfelelő
készletekkel, jó magam né- akarunk a szemünknek. A csahány napja teán és a péntek patok eltü nteli, csend van.
délelőtt vásárolt kenyér ma- Mint halljuk, este a hős maradványain élek anyámmal, gyar fiúk megadásra kényszeegy-két-lakó a földszinten mé« "ri tett ék a két tank katonáit,
főz és a hátrább fekvő eme- ezeket bekísérték a Kilián-lakleti lakásokban is iőznek, ahol tanyába, a megrongált tank ott
áll az utca sarkán. A házakból
van mit.
gyerekek leimásznak
Közben izgatottan latolgat- kitóduló
és kíváncsian vizsgálják,
juk, miért beszél a rádió arról, rá
mint
valami
játékszert, »mi is
hogy milyen szépen indul az
elet már máshol, amikor ná- van benne«.
£s niosl jön a csoda! Au-tó
lunk halált osztogatnak a lövések. Miért nem beszélnek a áll meg a ház előtt, a VörösEaross utca és József körül vi- kereszt meghozta a szállítmányi. Ujjongva cipeljük be a
dékéről, ahol áll a harc.
Végre délután bágyadtán el- tejet, a kenyeret és az ®iész
hangzik a.rádióban, hosy mi- szállítmányt, majd pár perc
közben az ötödik kertijeiben múlva úiabb tehersutó, Balaf
már e-zpresszók i^ kinyitot- ton vi^élíéTÖl hoz fiúst, l'sz et,
tak, a Baross utcánál még har- krump:it a vérőztatta háztömb
m'.ntcTv
ezv^atEzá-/
lakójácok fo'ynak.
— Na, most már ránk is nak. Me=í!-r?7.'ii-'ik az élelmiszegonío'nalt — sóhajtunk mes- rek kio-ízíísát és harsas zslkönmebbülte-n, de pillanatnyi valygás közepette késő estig
ürömünket hamar letöri a osztjuk a kiéhezett néhány ház
megszólaló tamkágyú szűnni lakóinak.
Máié Iván
nem akaró zöreje,

NÉPSZAVA

1M0. november Z, pintek

77. évfolyam, 2. n á m

Fontos kínai kormánynyilatkozat

LEGÚJABB HÍREK

a magyar és lengyel nép követeléseinek helyességérői

Óriásrepülőgcpen küld
Budapestnek segítséget
Amerika

Pekingből Jelenti a TASZSZ:
Az Új-Kína hírügynökség jelentése
szerint a Kínai Népköztársasás kormánya a következő nyilatkozatot (ette a Szovjetunió kormányának október 30-1 nyilatkozatáról:
A Kínai Népköztársaság kormánya
Úgy véli, hogy a Szovjetunió kormá-

nyának ez a nyilatkozata helyes.
Fontos jelentősége van a szocialista
ország-ok kBziHtl kölcsönös kapcsolatokban elkövetett hibák kijavítása
és a szocialista országok közöm egység megszilárdítása szempontjából.
A Kínai Népköztársaság ügy véli,
hogy az fit elv. mégpedig

az állami szuverenitás és a területi épség: tiszteletben tartása, a
mcf, nem támadás, az egymás belügyeibe való be nem avatkozás, az egyenjogúság és a kölcsönös előny, valamint a békés
egymás mellett élés

ttműködés szilárdít
zás elvet alapján. Ez a fontos lépés barátsás és e
kétségtelenül elő fogja segíteni a áh
A Kínai Népköztársaság kormány
félreértések megszüntetését a szocialista országok közütt és hozzá fog me"Jegyzi, hogy a legutóbbi esemc
járulni a szocialista ország-ok közötti
a lengyel és a magyar nép követelte a demokrácia, a függetlenség
és az egyenlőség szilárdítását, a nép anyagi jólétének fokozását
és úgy véli, hogy ezek a követelések teljesen helyesek.
A nyilatkozat a továbbiakban rámutat: Az igen csekély számú reakciós elem el'cni harcban a legszélesebb
naptömegek
tömör ü'és ének
kérdése nemcsak eirv s7OCía,Hst:i or1ir
ssárcot érintő kérdés, hanem o an
kérdés, amely méltó sok szocialista
ország, ezek között a mi országunk
TC'm*re Is.
Tekintettel a szocialista orsariffok [
közötti Ideológiai egységre és harci!

céljuk közösségére, gyakran és kön;
nyen meftörténík. hogy esryesek oly
kor figyelmen kívül nagyfák nz álla
mo!t cryenjoffűsái-ának elvét az ál
fa.mkiM viszonyokban. Az ilyen hib
lénvcében a bnrzsoá sovinizmus hl
!
bája. Az Ilyen hiba. kfll i-«sen a na
1
hi*ilrnl "ovln'rm'is hibíl'fi. s*" ;képpsn komolyan mTfkárosítfa
sz^ria'i'-ia országok szolidaritását
közös ügyét.

kell, hogy az egész világ országai kö- idegenedésre vezettek. A félreértések
rött a kö'.csünos viszony megteremté- és elidegenedés miatt néha feszült
sének és fejleszíésének a'apfa legyen. helvzet fs keletkezett.
Minden szocialista ország függetA nyilatkozat ezután utalt az 1918'
len és szuverén állam. A szocialista 49. évi jugoszláviai eseményekre
orsTigok csak ily módon érhetik el majd a lengye'orszáH cseménvekre.
az i^-azl testvéri barátságot és a S-ÍOH- A szovjet fconmnv október 30-1 nyidoritást a kfi'csönös segélynyújtás és latkozatában késznek nyilatkozott
Kormányunk ?;zetői és munkásai és egész népünk ezért köteles
együttműködés révén. így érhetik el arra — állapítja meg a kínai közleállandó éberséget tanúsítani, hogy megelSzze a sovlnlszta Jellegű
célHkat: a közös gazdasági fellendü- mény —, hwrv a fcÖI"«íinös k«itfWibiSzfi
hibákat a szocialista és más országokkal fenntartott viszonyban.
lést.
knnfsolatok kérdéseit baráM tárgyame<? a többi stoÁllandó nevelő munkát kell vé- olyan kötelesség, amelyre kellS fiMint a Szovletunfó kormányának lásnk litián oldla
ín I
B
1
ti!rMj<i«Vn->ata fím-itaí. a s™H»Msta or- efa'ista or=-'' -' "l s tcli s e-ve"'-•—í- geznünk az eiíész nép körében, ho<(v gyp'n>ef ke'l szentelni, hogy biztoh
3****1* jrs-tf vl-z"«v^an hi ák is vol- s<S<r. a t-r*"ct| é«sé<r. *7 í,»-wl fü«r- eré'vesén klr*a?cn"It a narrvíntn-'m) suk a békés egymás mellett élé'
w 5
hf-rmus eMen. Ha Vvm hiba e'ő- m'mVi ors ' '"Tal és előmozdítsuk
tak, ^ " k a hih-ih F ; T « ízir'r-lisH
országok közti félreértésekre és el- más be'ŰTvcIbe való be n*m avatko- fordnl, gyorsan helyre kell hozni. Ez világbéke ügyét.

Az ország gazdasági helyzetének megbénítását
jelentené a további sztrájk
A budapesti nagyüzemek forradalmi bizottságainak felhívása

A budapesti üzemek forradalmi bizottságai felhívással fordulnak a dolgozó magyar néphez. Ebben közlik,
hogy küldötteik tárgyaltak a kormány képviselőivel.
Ügy
látják,
hogy a kormány a magyar nép követeléseinek legfőbb pontjait teljesítette, így a varsói szerződés felmondása, a sem'egessésíi nyilatkozat
megtörtént. Biztosíték van arranézve is, hogy a közeljövőben titkos
választások lesznek.
Éppen ezért a nagyüzemek küldöttel azt a v<5]emcny;3Ret fejezték ki,
hogy a további sztrájk az orszán gazdasági helyzetének megbénításét jelentené. Márfs veszélyben a közvilágítás, a közellálás, sebesült harco-'

^aink betegellátása stb. Je'enleg a
legfőbb poétikai erő a termelés megindítása.
küldöttei
incntasa. A
A naqvii'"m"k
na^vu^m"!* K
I
atva, a r r a '
mély felelősségérzettől áthat*

Vegyétek fel a munkát!

Maiéter Pál, a honvédelmi miniszter első helyettese, & Kilián Györgyaláb1
hívással fordult a magyar dolgozókhoz:
— Honfitársaim! A fegyveres forradalmi harc során minden harcos
büszkén vette tudomásul, hory dolgozóink sztrájkkal támogatják har-

Ülést fartott a Fővárosi Nemzeti Bizottság

Csütörtökön délután a városházán ségei miatt néhány nap múlva korülést tartott a Budapesti Nemzeti látozásokat Kell bevezetni.
Ennek
Bizottság. A bizottság átvette a vá- elkerülésére javasolták, hogy a jerosháza elvi és politikai irányítását lenleg amúgy sem dolgozó, de nagy
A pártok képviselői Kővágú Józse- készlettel rendelkező gyárak szenét
fet, a Független
Kisgazdapárt kül- az Elektromos
Művek felhasználdöttét egyhangúlag a bizottság el- hassa. A vízellátásban nincs fennnökévé. Bechtler Pétert, a Magyar akadás.
Szociáldemokrata Pár! küldöttét peBudapest élelmfszerkészlete jedig
einökhelyetíe&sé
választottál:
lenleg kielégítő,
meg.
Az ülés megtárgyal la
Budapest zavarok mindössze a hegyvidékeken
és
a
távoleső
kerületekben voltak.
lakosságát legközelebb érintő legEzután az
épületkárokkal és az
fontosabb kérdéseket. Tübb javaslat
hangzott el, hogy a hősöket megillető életveszélyt jelentő, súlyosan meglakóházak
kérdésével
módon helyezzék örök nyugalomra a rongálódott
foglalkoztak.
Elhatározták, hogy a
szabadságharc mártírjait.
Bechtler
elhelyezésére
Péter erre vonatkozólag tárgyaláso- hajléktalanná váltak
kat folytat a kormány illetékesei- igénybe veszik a közelmúltban elkészült új lakásokat és az elhagyott
vel.
lakásokat is.
A gáz-, a viz- és a villany szolgál- :
tatás
jelenlegi helyzetét vitatták
meg a továbbiakban.
: Angol és szovjet professzor kapott

Nobel-dijat

(Stockholm, vov. 1. AFP). A Svéd
Tudományos
Akadémia Sir Cyril
igyekeznek felhasználni a Budapest- Kormán brit és Nikolaj Kikolajevics
re érkező földgázt is. A villanyszol- Szemjonov szovjet
professzornak
gáltatásban az anyagellátás nehéz- ítélte oda a vegyészeti
Nobel-dijat.

Változások a református egyház vezetésében
Ismét elfoglalta helyét a reformá- J merjen senki az elmúlt
korszakolt
tus egyház élén dr. Ravasz László rendszerének visszaállítására.' Mrnreformátus püspök. A?. »Űt« című , den erejével a?, anarchia ellen van.
hetilap megszűnik, új lapot indíta- t a bűnösök megbüntetése nem egyéni
nak "Reformáció- címen. FS:
akció keretében történlek, ez a bírókesztője dr. Ravasz László lesz. Felkérték Péter János tiszántúli püspö- ságok íeladata.

köt, hogy mondjon le, ugyancsak lemond elsősorban súlyos betegségére
való tekintettel Bereczky Albert is.
Az egyház több vezető személyisége
egyébként már lemondott. Dr. Ravasz László püspök a rádiónak ador,
nyilatkozatában elismeréssel adózott
a magyar nép hősi harcának. KifeSezte azt a véleményét: Gondolni se

Fémművek, a Mávag, a Ganz Vilit
mos- és Ganz Vagor.gyár, a Lám
gvár és számos vapvüzem forrada
mi bizottsága írta alá.

Maiéter Pál ezredes felhívása

fl budapesti víz-, gázés villanyszolgállatás helyzete

A zavartalanul
működő gázgyárnak jelenles mintegy húsznapl készlete van.

kérik az ország összes dolgozóit,
hngv a munka azonnali felvételével
csntlako^zannk ehhez a felhíváshoz,
Ezt a felhívást a Csepeli Vas- és

Washington, november 1. (AP). Ai
amerikai légierő közSlte, hogy szerdán este egy C—124
Globemastcc
típusú óriás-szállftóffép Indáit útnak
Magyarországra rendkívüli
segély*
szállítmánnyal a fedélzetén. A repülőgép Bécsbe repült, ahol további
intézkedéseket lesznek a rendkívüli
segélyszállítmánynak Magyarországra való továbbítására.
Washington, november 1. (AP). Az
Egyesült Allamok kétezer tonna élelmiszert ajánlott fel Magyarország*
nak és az Ausztriába érkezett ma*
gyár menekül teltnek.
A
Nemzetközi
Együttműködést
Hivatal ktzilte. hogy az élelmiszeradományt, ame'yben többek között
tejpor, sají, vaj és olaj Is van, az
Egyesült Allamok bécsi nagykövetsége már a VörSs^ereszt-társaságok Ligájának rendelkezésére bocsátotta szétosztás végett. {MTI)

PelŐfi Pórt néven
újjáalakult a Parasztpárt
Az egykori
Parasztpárt újjáa'akult és a Petőfi Párt nevet vette feL
A pártvezetőség fölé
irányítótestületet a'anítottak,
amelynek kilene
ismert-író a tagja.
11 Maqyar Sza&ail Szakszervezetek
Országos Szövetségének felhívása
A Magyar Szabad Szakszervezetek
Országos Szövetsége fe'hfvja az üzemek, intézmények dolgozóit, hogy
ott, ahol a?, üzemi bizottságok, szakszerve-zeti bizottságok
összetétele,
munká'a nem volt megfele'ö és a
doleoiók to>bs.ái?e ezek tevékenységével vem ért e?vet, ha'aH<Mtt"1inul
tűzzenek ki úi vá'ss^ást. A válaszfis HenvMvratiVTtí-in és titkosam törék, Az úionnan
me>?vá1aí:?+''tt
mi bizof+^Tik, szakszervezet! btsá^ok e'«6'kel
ayo^nal veevéüc

vágyó
dolgozóinknál
cunkat. Minden harc után a békés ládfukhoz
"•ttságaival s kezdjék meg a munérítés korszakaik k»1I elkozdortai". renrtszrres közlekedőt keJI biztos
kát.
lini, kOlSnben elveszít.]'tik azt, am
a forradalom vívmányai. A jz*r>ijk forraflaimár harcosaink nagy vérá
Segírsvk a VII. '<erÜíetl
célte az ellenfél prvengítfise. Do^o- dozatíxi kivívtak.
mártírok frozzátartorólt
— Marrrnr dolgozók! Erősilsftel
z6fnk mostani s z t r á d a azonban nem
aom1"ges Maaz e'Ienfelet gyengíti, hanem min- a szabad, fiigffctien.
A Magyar Szociáldemokrata Párt
ket, sa (íImagunhnt.
GyermekcÍTik- gywrorsrácí't. dfár-d hazánkat! VeVII.
kerületi
ideiglenes
intézőnek tejef. gyárainknak szenet, csa- gyétek Tel a munkát!
bizottsága felhívással fordul Budapest s'ocláldemo-kratíihoz, h o T ado5nyaikkal
segítsék a szabadságnnTc márt-Iriainak hozzátartozóit.- A
VIE. kerCeti
nártszervezet IdeieJenes
intéz"bÍ70ttsS?a
kéH. hosv az
város, amilyen
a
valóságban.
Gyertyák égtek csütörtök esíe
adományokat a párt
VII. keriPetl
Budapest ablakaiban. Haloííak
Nem- temető, hanem az élet csaközpontjába,
Dohány utca 76. szám
•napján az élők gyújtotta fények
tatere. Nem a halál, hanem, nz
alá juttassák eL
lobogtak a házak ablakszemeiegyre diadalmasabb
újjászületés
ben siratták, gyászolták, •újra tebirodalma. Elszántság, bizakodás,
mették az acélszivű fiúkat, láépíteni akarás — ez jellemezte
Újjáalakítják
nyokat, a fiatalokat és a -fiataa hősi halottait gyászoló Budalabbakat, a pesti utcák barikádpestet tegnap este.
az Akadémiát
jainák, a pest-budai háztetőknek
Sok író jelhasználta már a ha.~
hőseit. Szabadságunk, szabad éleaonlatot: az élet olyan, mint a
Huszonhét
elismert nevű tudós
tünk, független hazánk új márgyertyaszál. Nagy lánggal, lobonyilatkozatot adott ki, amelyben kitírjai emlékének — bár kiontoit
jelenti, hogy a Tudományos Akadégással ég, hogy aztán csendben
piros vérüket még be sem itta
mia Nemzeti Bizottmánya és egyéb
fogyjon, kissbbedjék
és végül
az anyaföld, az értük
hullajtott
zervei mindaddig nem alkalmasak
kialudjék. Ezek a tegnapi kegyekönnyek még fel sem száradtak
az Akadémia nsvébtn határozatokat
let gyertyák
nem kasonlíthatók
a szülök, testvérek,
hitvesek,
hazni, amig a közgyűlés a mepfeleVÍ
a mi életünkhöz. A
budapesti
mind.nyájunk meggyötört arcán.
zemélyi és szervezeti változásokat
gyertyaláng fényénél
nem ki— Budapest népe egy emberként
^g nem valósította.
sebb, hanem nagyobb lett benáldozott. Olyan volt tegnap este
nünk az élet akarata, nem halváa város a millió
gyertyafényben,
nyult el. hanem egyre magamint egy óriás teTnetö. Ám csak
Béeshcn akkreditált
sabbra tört bizakodásunk,
nem
első pillantásra tűnt
Ilyennek.
csökkent, hanem egyre növekemert amikor az ember az ablakatonai attasék látogatása
kokon keresztül a kivilágított ladett elszántságunk.
Most már
a magyar-osztrák határon
kásokba nézett, az esti utcák
csak szebbé tehetjük
életünket!
forgatagát figyelte, az emberekHőseink kiontott
életére emlé(Bécs, 1956. november 1. MTI)
kel beszélgetett, akkor rögtön
kezve fogadtuk meg tegnap este,
Az osztrák kormánynál akkrediolyanná változott mindenki szetált amerikai, angol, francia és szovhogy megvédjuk — amiért ők
mében ez a sokat
szenvedett,
jet katonai attasé szerdán délután
életüket áldozták — szabad hagyertyák fényétől
megvilágított.
\ Liebitzky osztrák tábornok kísézánkat, függetlenségünket.
etében látogatást tett az osztrákmagyar határon és megtekintette az
sztrák intézkedéseket az osztrák
latár biztonsága érdekében;

A KEGYELET MILLIÓ LÁNGJA

Meg kell alakítani a nemzeti atomenergia bizottságot
— mondotta Jánossy Lajos

professzor

Jánussy Lajos, a világhírű atom- gében kísérleti célokra szolgálhatott.
tudós nyilatkozott a magyar urán- A magyarországi uránbánya jelenércről. Elmondotta, hogy a szovjet leg csak a kezdeti feltárási stádiumhatóságok szigorúan őrizték a Pécs nál tart. Nem tudja senki sem megmelletti uránbányát. Ezért nem volt mondani, hogy tulajdonképpen menylehetséges, hogy a magyar tudósok nyi a told mélyében rejtőző kincs.
ott feltárást végezzenek. Ű: mint a Az eddigi adatok szerint azonban
ilt atomenergiai bizottság alelnöke valószínű, hogy jelentős készletekcsak az újságból értesült annakide- ről van szó. Jánossy professzornak
jén, hogy Magyarországon •uránlelö- az a véleménye, hogy sürgősen r
hely létezik. Azt sem ludja. milyen
kell alakítani a nemzeti atomenerszerződés, milyen megállapodás volt
gia bizottságot, ebbe bevonni a legérvényben az uránérc kibányás2ájobb szakembereket. Ez a bizottság
sára. Értesülései szerint azonban a
bányászás kezdeti stádiumban van. tárja fel őszintén a helyzetet a maNagy mennyiséget
nem vittek
ki. gyar nép előtt.

— Felhívás a pedagógusokhoz. Felhívjuk azokat a pedaeógusokat, akik: a S;ocláldemokrata Párt iskolai és kultúrpolitikájának hivel voltak és maradtak, pártszervezetük megalakítása céljából jelent- Híreit szerint 16 mázsa a
kezzenek délelőtt 0—12 én délután 3—5
óra között a VIII., Contl utca *. szám
•nnyiség, de ez uránérc.
alatt. Magyar S zo ctóidem ok ráta Párt igen kevés tiszta uránt lehet
dó
t
Olyan keveset, hogy ez csak

kivitt

Ebből
— A csongrádi szociáldemokrata
nyerni. pártszervezet Turí István elvtárs
lénye- J vezetésével megkezdte munkáját.

A Magyar Szociáldemokrata
Párt kerületi szervezeteinek
címei
I. kerUlet-: Attila utca 49. n . kerület:
Capás utca E3. Telefon: 352-^761.; Bem
ózsef rakpart 4í, i n . kerület: Selmed
14—16. V. kerület: Október 6 utca B.
kerület: Ifjúság útja 6. Telefon:
U2-7T1. VII. kerület: Dohány utca 78,
nu.
kerület: Jőzsef körút 46., NépszinJ
- utca 19. IX. kerüIeL: Itáday utca 29.
eríllet: Tüzér utca 13.. Gergely utca
ilávi utca sarok. XI. kerület: Bartók
út 46., Telefon: 259—733; x t t Ker.:
.lltotás utca 13. MII. ker.: Lomb «. 52,(
7ácí út 46.. Róbert Károly körút 72. XTV.
:erület: Uzsokl u. és Thököly tót B0. XVI.
:erüle-t (Sashalom): Janovecz Margit uta. XVII. kerület: Szilágyi utca 3í. XXIZi
.erület (Budafok): Temető utca 10.
A Magyar Szociáldemokrata Párt
ezetasége és ellenőrző bizottsága
,a, csütörtökön délután 2 urakor
lést tart.

NÉPSZAVA
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Angol és amerikai lapok
a kösép-keleti válságról
Tudósítás eleje a 6. oldalon.
A brit lapkommentárok csütörtökön az egyiptomi angol—francia intervencióval és a brit kormány és ellenzék között ezzel kapcsolatban támadt éles ellentéttel foglalkoznak.
A Times hangoztatja, hogy az alsóházban a vélemények szenvedélyes
megoszlása a lehető legrosszabb háttér volt egy ilyen nagy katonai kaland
megindítására, amely feltétlenül kockázatos következményekkel jár, A
Daily Telegraph azt írja, hogy a
gyorsaság létfontosságú a brit erők
által most megkezdett akcióban. A
cél at. hofj'i az egyintomi ét izrasli
erők közé kerül'enek. Megállítsák a
harcokat és a Biztonsági Tanács számára lehetővé tegyék a rendezés kidolgozását.
A Daily Herald ismét elitéli a kormány lépését. A Munkáspárt lapja
hangsúlyozza: A világközvélemény
az ango'okat agrcsszoroknak és képmutatóknak tekinti és azt hiszi, hogy
Nagy-Britannia és Franciaország be
volt avatva az izraeli akcióba is.
Nagy-Britannia és amerikai barátai
között most szakadék támadt, a Brit
Nemzetközösség egysége széthullott,
az ENSZ meggyengült és olyan háború veszélye fenyeget az egész Közép-Keleten, amely elvágná Anglia
olajutánpót'ását. Még nem volt példa
Ilyen megdöbbentő, konok makacsságra Chamberlain "ideje óta. A lap
felszólítja az angol közvélpményt:
kényszerítse a kormányt, hogy szüntesse be egviotomi hadjáratát.
A Daily MIrror hangoztatja: ez
Edén háborúja. Ezzel a háborúval
semmit sem lehet euiérai és semmit
sem lehet rendezni.
A News Chronlcle szerint Edén
akciója nem je'ent komoly kísérletet
a közép-keleti háború megakadályozására, csupán második fejezete IZden
és Nasszer személyes civakodásának.
A Manchester Guardian óriási katasztrófának nevezi az egyiptomi brit
beavatkozási. Ez a beavatkozás erkölcsi, katonai és po'itikai szempontból egyaránt helytelen. Ez a lépés

Felhívás
a volt politikai foglyokhoz
A Magyar Szociáldemokrata Pár
vezetősége felhívja a volt politikai
foglyokat, internáltakat és más jogfoszlottakat, esetleg hozzátartozóikat, hogy jelentkezzenek a párt kerület'ei szervezeteinél. Amennyiben
személyesen nem tudnak jelentkezni, úgy telefonon közöljek címeikéi
és megfelelő adataikat.

szétzúzta az elmúlt 15 év nyugati po-1
litikájának alapját. Tévesnek bizonyulhat az a feltevés is, hogy a katonai hadjárat rövid és könnyű séta
lesz. Könnyen meglehet, hogy guerillaháborúvá fog fajulni, az arab országokat pedig lángra fogja lobbantsni. Van ugyan egy halvány reménysugár: lehet, hogy a katonai
— A volt politikát foglyok szabahadműveletek rövid idő alatt véget
érnek, s a Biztonsági Tanács "-meg- duló levelük felmutatása ellenében
Benczúr utca 27. szám alatt igaálljt- parancsol. Akkor talán leheilást kapnak. Jelentkezni lehet natőség nyíMk az Egyesült Allamok, Inponta reggel 8 órától.
dia és Oroszország közvetítésére.
A vezető amerikai reggeli lapok
Francia szocialisták tüntetlek
szerdán vezércikkekben (hívták fel a
figyelmet a közel-keleti Siarcok bea Szovjetunió
fejezésére, valamint arra, hogy az
párizsi nagykövetsége elölt
ENSZ tegyen tartós erőfeszítéseket
a közel-keleti konfliktus befejezésé- Párizs, 1956. november 1. (MTI)
re. A »New York Herald TribünéA Francia Szocialista Párt szajnaés" a »New York Times* annak a vé'
leményének ad kifejezést, hogy az legyei szervezete szerdán este íünENSZ, ügy mint eddig is, a jövőben letést szervezett a Szovjciunió páis a legjobb eszköz a válság megol- rizsi nagykövetsége előtt. Xagy tödására, annak ellenére, hogy kedden meg vonult fel, azonban a rendőrszakadék keletkezett a Biztonsági ség útját állta a tüntetőknek. A
Tanácsban a nyugati hatalmak kö- rendörök és a tüntptők összetűztek.
A tömeg függeücnsé-íet követelt a
zött.
"lelet-európai országok számára.
»New York Herald Tribune«
szerint az Izraelhez és Egyiptomhoz
intézett brit—francia ultimátum kí- — A Párt központi titkárságának
sérletnek tekintendő "bizonyos szer- telefonszámai: 141—024, 141— G54
ződésben foglalt jogok és kötelessé- 141—653 (porta).
gek-* teljesítésére, A lap így ír: »A
Fe'hér Ház nyilatikozata, amely szeKülönleges biztonsági
rint Eiseníiower elnök csupán saitótudcsításokból értesült ezekről a fejintézkedések Algériában
leményekről, arra utal, hogy o brit
és francia politikát Washingtonnal
Szerdán este egész Algériában ]<ütörténő konzultáció nélkül állapítot- . Jnleges biztonsági intézkedéseket
ták meg. A Biztonsági Tanácsban Lettek, hogy szembeszáiljanak azok;lhangzott vétó is azt támasztja alá, kal a tüntetésekkel, amelyekre sor
hogy az ilyenféle véleménykülönb- kerülhet az aJgérisi felkelés második
ség a 'három nagyhatalom között ál- évfordulóba alkalmából.
datlan helyzetet teremt. MindazonA rendfenntartó erők riadükészültáltal még mindig lehetséges, hogy jségbűn vannak.
egyséfes álláspontot dolgozzanak
a béke helyreállítására, sőt még a
harci
cselekmények megkezdése
— A hódmezővásárhelyi ideigleután is leh-etséges. hogy feevverszü- ios Nemzeti Bi^oUsá^ Erdei István
net következik be és az ENSZ révén álasztotta meg elnökének.
diplomáciai megoldást találnak.

A szovjet kormű ny nyilatkozata

Megalakult

Moszkvából jelentik:
nak durva megsértése. A szovjet koruz Európa Könyvkiadó
Mint ismeretes, izraeli csapatok az mánynyilatkozat szerint az izraeli
November I-én összeült a volt Üj
október 29-röl 30-ra virradó éijfl
át- csapatok támadásának célja az volt,
je át
hogy
ürügyet
szolgáltasson
a
nyugati
Magyar Könyvkiadó munkástanácsa.
lépték oá egyiptomi határt t-s had
hadhatalmaknak, elsősorban Angliának Megválasztotta a kiudó kilenctagú
űl
műveleteket
ke2dtek a Szuezi-csator- és
Franciaországnál* az intervencióna irányában.
rradalmi bizottságát és két egyra. A szovjet kormánynyilatkozat az
A szovjet kormány ezzel kapcso- ENSZ
elveível összeegyeztethetetleningú határozatot fogadott el.
latos nyilatkozatában kiielenli, hogy nek neveli
az angol és francia kor1. Az intézmény új neve: Európa
az izraeli Jrormánv el^órdirt fegyveres mány eljárását.
agresszió és az ENSZ alapokmányáKönyvkiadó;
azonnali hatállyal leváltják
Az ausztráliai Munkáspárt elítéli
Rákos Ferenc igazgatót.

a közép-keleti brit akciót

Az ausztráliai munkáspárt elitéli
iztráliai kormány a mat közép-keleti brit akciót, és ellenzi, ga részéről hivatalosan még in
hogy Ausztrália belekeveredjék a foglalt állást, úgy tudják, hogy a
iniszterek zöme helyesli a francia—
szuezi háborúba — jelentette ki csütörtökön Herbert Evatt, sz ausztráliai! brit akciót, mint a Közép-Keleté:
ellenzék vezetője, az ENSZ-közgyülés gyorsan súlyosbodó (helyzet megszivolt elnöke.
' lárdításának eszközét.

Kína állásfoglalása az Egyiptom elleni támadásról
A pekingi rádió szerdán Ismertette a kínai kormány álláspontját a.
Kairó ellen intézett légitámadással kapcsolatban. A nyilatkozat szerint
a támadás »az angol és francia kormány leplezetlen agresszlós cselekménye* és egyúttal kifejezésre juttatja, hogy a kínai kormány határolotfan támogatja "Egyiptom népét nemzeti függetlensége és szuverenitása megőrzéséért vívott szent küzdelmében".

Meghalt Badoglio marsall
Pietro Badcglio marsall, aki az
olasz fasizmus 1943-as bukása utáíi
kormányfő volt, a piemonti Grazzanóban, 85 éves korában szívroham
' jvetkeztében meghalt.

Csütörtökön kezdődik Bombayben
az ázsiai szocialista értekezlet

A második ázsiai szocialista értekezlet csüíüriükön kezdődik Bombayban. Az értekezlet a legnagyobb figyelmet szenteli majd a KözépKeleten cs Kelet-Európában jelenleg lezajló fontos eseményeknek —
jelentette ki csütörtökön U Ba Szve burmal miniszterelnök, amidőn Bombayba érkezett.

Megulaknlt a Szociáldemokrata
Ifjúsági Mozgalom
A
Magyar
Szociáldemokrata gyűlést tartanak, amelyen megvitatt
Párt Ifjúsága megalakította szer- ják az ifjúságot érdulilő kérdéseket.
•"ízetét. A szervezet
ideigle- A szociáldemokrata fiatalok felhív..JS vezetősége a párt központ- ják az ifjúmunkásokat és diákokat,
jában (VIII., Conti utca 4.) ta- hOfry harcoljanak soraikban az orlálható. Az összegyűlt fiatalok elha- szág függetlenségéért és teljes detározták, hogy a közeljövőben nagy- mokratizálásáért.

Felhőszakadás Japánban, 4300 ház víz alatt

A japán rádió jelentése szerint ok„„.^.... embey
embey sebesült
sebesült meg
meg
tóber 30-án Japánban súlyos felhőt l l A
d
vagy tűnt el nyomtalanul.
Az áradat
szakadás volt, amely nagy kárt oko- , jlsodort és szétrombolt több mint
" •' | száz épületet. 4300 ház víz alá került,
zott 14. prejektúra lakosságának. A : tíjbb mint 120 híd, gát és egyéb lérend arhatóságok adatai szerint több | tesítmény elpusztult.

Az orosz nyelv elveszti egyeduralmi helyzetét
az NDK-ban

A politikai helyzet alakulásának új szakasza a népi demokráciákban
mosi az NDK-ban is érezteti hatását. Ennek következménye, hogy az
orosz nyelvoktatás elveszti eddigi egyeduralmi helyzetét az iskolákban és
az egyetemeken. Fritz Lange közoktatásügyi miniszter a Neues Deutschlandnak, az NSZEP lapjának adott interjújában csütörtökön kijelentette,
hogy a jövőben olyan iskolák is lesznek az NDK-ban, amelyekben az
angol vagy a francia az első idegen nyelv. Az eddigi olyan iskolák mellett, amelyekben különösen nagy súlyt helyeztek az orosz nyelv oktatására, ezentúl olyanok is lesznek, amelyekben az angol vagy a francia
nyelvet tanítják felemelt óraszámban.

A közép-keleti és a kelet-európai változások hatása
az amerikai elnökválasztásra
.1 közvélemétiifkulatús

Eisenlwtoer gi/iíxelniiit jósolja

Washington, november I. (AFP)
ellin 384 szavazat lesz 1Í7 elleAz Egyesült Allamok politikai könében, illetve 347 szavazat 183
reit mindinkább foglalkoztatja &z a
ellenében.
gondolat, hogy mixeli hatással leszStevenson philadelphiai beszédéek a Szuezi-csatorna övezetében leijló katonai hadműveletek és a vas- ben "közömbösséggel és ügyetleniüggöny mögött kibontakozó mély- séggel- vádolta Eisenhowert a külporeható változások arra a 60 millió litikát illetően. A demokrata képviamerikaira, aki november 6-án sza- selőjelölt New Yorkba utazik, számítva arra, hogy az események követizni fog.
keztében újabb szavazatokat szerez
A Times és a Newsweek a közvéle- magának.
ménykutatások alapján arra a megNixon is New Yorkba utazik, hogy
alapításra jut, hogy
. ellensúlyozza Stevenson esetleges beEisenhower győzelme Steveiisou I folyását.

Célpont: egy repülőtér a Nílus deltájától keletre
Azok a ^Canberra- típusú léglöké- szemmel láthatóan meglepték az
egyiptomiakat.
Az egyik pilóta kijelentette, hogy
támadási célpontja egy repülőtér
pontjukba. A gépek legénysége ki- volt a Nílus deltájától keletre. Hozzátette,
hogy semmiféle egyiptomi
jelentette, hogy a támadásodat nagy
magasságból 'hajtották végre és vadászgéppel nem találkoztak.

A Kisipari
Termeld Szövetkezetek! ses bombázók, amelyek bombázták a
szociáldemokrata
csoportja megkezcl-.e: Nílus deltájától keletre fekvő kato.űködósét az OK1SE helyiségében, V.,1
célpontokat. visszatértek támasz-

Mindszent/ csodálattal adózik
a szabadságharcosoknak
JVIindszenty bíboros rádióbeszédet
irtott. A bíboros beszédében kije-,
Lentette: •— Csodálatraméltó hösieasóg szabadítja meg most a 'hazát,
As amerikai kereskedelmi hajók elkerütik
világtörténelemben páratlan ez
a Ssuesi'csatomút
szabadságba rcunk. Minden dicsőséAz Egyesült Allamok hajózási főhi- tázóűásáiff kerüljék el a Szuezi-csa- get megérdemelnek fiaink.
vafcala szerdán azt tanácsolta az Ösz- toma övezetét.
Az intézkedés az amerikai keres— A hódmezővásárhelyi szociá!szes amerikai kereskedelmi
<k ekedelmi
flottának mintegy 1100 hajó-1 demokrata pártszervezet megkezdte
d e l m I fl
működését.
nak, hosy a közép-keleti helyzet tiszj i t

11. évfolyam. í. m i n
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Bábszki Anikó — apja
A magyar közéletben régóta
* * dívó szokás, hogy bárki egyébként telefonszerelő, teemberfia, bárhol, bármilyen hát magas képzettségű szakalkalomból előadja vélemé- munkás — velünk egy házban
Beláttam, hogy a másik szonyét, írásban, vagy fennhan- lakik és kisfiam, Andris leg- bát aztán igazán nem lehet
gon: azonnyomban a dolgozók, kedvesebb játszópajtása.
megmutatni Anikónak.
a nép, a nemzet, ha ugyan nem
Anikó nagy fekete szeme
mindjárt az egész emberiség óriásira tágult az Andriska Ugyanakkor fehérizzásig henevében és megbízásából be- kuckój ában szertehányt kis- vült bennem a düh és a megszéL Nem dicsekedhetem ilyen autók, . játékkockák, gumiba- alézottság: micsoda ország az,
előkelő diplomáciai küldetés- bák és labdák láttán. A íalra ahol két nyomorult társbérleti
sel; megbízóim jóval kisebbek festett cicák, mókusok, mac- szobát, néhány szőnyeget széég szerényebbek: Bábszki Ani- kók — szobafestőre való pénz gyelni és dugdosni kell? Hokó (lakik: XIV., Május 1. út hiányában, Gábor Éva grafi- gyan neveljem emberré a fia14. pincéjében), valamint test- kus barátunk tüntette el ve-mat, ha kicsi korától kezdve
vérei, Pista, öcsi és Éviké, lük a piszokfoltokat — álmél- arra kell tanítanom, hogy az
rajtam keresztül izenik az ille- kodó, csaknem ijedt mosolyt emberi élet legapróbb javait is
tékeseknek: nem óhajtanak varázsoltak a kislány arcára. rejtegesse és lehazudja a barátovább lakni abban a sötét és És amikor a londoni bará- tai elől? Amikor október
nedves pincehelyiségben, ahol tainktól szeretetcsomagban ka- 23-án éjjel együtt mentem a
ropogásában
születtek és a természet kifür- pott kakaót szürcsölte, az gépfegyverek
készhetetlen csodái folytán, a őszinte csodálat és megdöbbe- tüntető tömeggel, tudatom legsorozatos fül- és mellhártya- nés hangián kérdezte: Ügye mélyéről bizonyára Bábszki
gyulladások ellenére, mind- Andriska
rettenetesen gaz- Anikó riadt és csodálkozó
hangjának emicke iá Ügyelmáig életben maradtak.
dag?

II fiairól angol nagykövetség
Új szovjet nagykövet Bonnban
elégeli bizalmas okmányait
Szmlrnov, a Szovjetunió új bonni
A kairói angol nagykövetség szer-lagyiiövete bemutatkozó látogatádán
megkezdte bizalmas okmányaison jelent meg von Brentano nyugat-német külügyminiszternél. Az új nak elégetését.
A nagykövetség egyik szóvivője a
lagykövet november első napjaiban
tudósítók elölt kijelentette: »Ez
adja át megbízólevelét Heussna-k, asajtó
megszokott eljárás, amelyet mindéit
Német Szövetségi Köztársaság elnö- nagykövetség követ, amikor katonai
kének.
lépések látszanak valószínűnek".

harmadik, a negyedik, vagy ha
nem, hát a huszonnyolcadik
ötéves terv végén biztosan emmeztetett, hogy semmi sem beribb szálláshoz jutnak.
rosszabb, mint szégyenben és
Most azonban megváltozott
hazugságban élni. És mi a szé- a helyzet. Ezért Bábszki Anikó
gyen, ha nem az, hogy ennek és társai nevében arra kérem
a gyereknek tizenegy év alatt Magyarország miniszterelnönem tudtunk egy rendes szokét (akit ebből az alkalomból
bát, egy saját ágyat ts egy
csésze habos kakaót szerezni? sem óhajtok pajtásnak vagy
bácsinak szólítani): ne sorolja
Bábszki Anikó persze, saj- a pincelakók ügyét »az elinténos, nem áll egyedül, ezt min- zendő égető kérdések-, a »sürdenki tudja. A budapesti pin- gösen megoldandó problémák**
cékben,
üzlethelyiségekben, közé. A lehetetlenségek sorotömeglakásokban
tízezrével zatát valóra váltó forradalom
szoronganak a gyermekek,
hevében most, azonnal, ha leakiknek nemhogy saját ágyuk,
het, még a mai napon, költözde még az emberi lét féligtessék
be a pinceodúkban, az
meddig egészséges fenntartásához szükséges légköbméter üzlethelyiségekben és tömegösszezsúfolódott
levegőjük sincsen meg, s akik- szállásokon
nek mostanáig be kellett éf- családokat az oroszok, az ávóniük azzal az ígérettel, hogy a sok megüresedett lakásaiba,

ens

az MNDSZ, az MSZT és a jó
ég tudja még hányféle íelesleges szerve/et helyiségeibe. És
ha ezekben sem férnek el,
építsenek, nem -mielőbb*1, hanem a legsürgősebben, nem
-minél több*, hanem elegendő
lakást.
Bevallom, hogy
Bábszki
Anikó óhajának közvetítésében
személyes érdek is vezet: szeretném, ha Anikó és öcsi a
közeljövőben már saját lakásukban láthatnák vendégül
Andrist egy csésze tejszinhabos kakaóra. Mert azt akarom,
hogy a fiam egy szabad és boldog ország jólétben felnövő
állampolgárainak barátja legyen, és soha senki előtt ne
kelljen szégyelnie magát.
Szegő Zsuzsa

