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A MAGYAR SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT KÖZPONTI LAPJA

Az izraeli csapatok
tovább folytatják
előnyomulásukat

Egyiptomban

A Biztonsági Tanács tíz szóval egy ellenében
napirendre tűzte a magyar kérdés azonnali tárgyalását

HAJNALI 3-KOR JELENTIK:

Szoholjev cáfolja, hogy újabb szovjet csapatok
érkeztek Magyarországra

Szombat délutánra halasztották a Biztonsági Tanács ülését

lehetünk
önmagunk ellenségei!

Egyetlen szót sem érdemes leírni, amíg le nem szögezzük: a dolgozóknak
joguk van a sztrájkhoz. Megnyirbálhatatlan fontos joguk és ha úgy

Játják, hogy más mód nincs igaz követeléseik elérésére, hát nyúljanak is a
sztrájk eszközéhez. S mindehhez mindjárt tegyük hozzá; a most folyó álta-
lános sztrájk is igazságos, jogos volt, mert dicső ügyet, népünk szabadságá-

nak kivívását, országunk függetlenségének megteremtését segítette.
Ám. most már megállhatunk. Elcsendesedett az utcai harcizaj, legyen

vége a sztrájkkal folyó küzdelemnek is. Nem, nem, korántsem azért, mert
már mindent elórtünk, mindent kiverekedtünk. Sajnos, még adósunk a
Szovjetunió a legnagyobbal, legfontosabb követelésünk maradéktalan tel-
jesítésével, csapatainak kivonásával a mi országunkból. Erről nem mon-
dunk le, életünket tesszük rá és ehhez tűzön-vízen át ragaszkodunk. Le-
gyünk is résen továbbra is!

Eddig sok mindent elnyertünk. A nép vérének hullásával, gyermekeink
ifjú életének feláldozásával, tüntetéssel, munkabeszüntetéssel, a népharag
erejével elértük: a kormány felmondta a varsói szerződést; kinyilvánította
Magyarország semlegességét; felkérte az ENSZ-t a Szovjetunió katonai
beavatkozásával kapcsolatos helyzet megvizsgálására; bejelentette a rövi-
desen megtartandó szabad, titkos választásokat; sürgős tárgyalást folytat
a szovjet kormánnyal csapatainak azonnali és végleges kivonásáról. Az
eddigi eredmények és a kormány elszántsága biztosítani látszik, hogy a
tárgyalások a szovjet csapatok kivonásával végződnek. Méghozzá a közeli
Időpontban történő kivonásával.

Helyes, hasznos, győzelmes volt tehát a sztrájk, de további folytatása
annál kevésbé. Aki józanul végiggondolja a dolgokat, maga Is könnye."

•**jftn, hogy miért.
Immár több mint egy hete minden áll az országban, megbénult a köz-

Jékedés, csend van a bányákban, mozdulatlanság a gyárakban. Az élet
persze megy tovább, a gyerekek enni kérnek, a cipő, ruha kopik, a tüzelő
íogv. a gáz, a vUIamosáram is mind kevesebb lesz. nincs utánpótlás és tar-
talékaink kimerülnek. Veszélyben vannak a kórházak, bennük a szívünk-
nek oly drága sok sebesült, a beteg, az öreg; veszélyben vannak a lakosság
ellátását biztosító üzeme]:, veszélyben vannak a megrongálódott házak
lakói s veszélyben vannak, igenis nagy veszélyben vannak kivívott vívmá-
nyaink, eddigi forradalmi eredményeink. Ha az ország megbénul, ha gaz-
dasága leromlik, ereje meggyengül, minden eddiginél jobban ki van léve
a sztálinista—rákosista önkény restaurációjának. Nem akarhatjuk, nem
engedhetjük ezt!

Azt mondják egyes felelőtlenek: ugyan, majd segít a Nyugat, ellát az
minkéi.

Igazán őszinte, forró köszönet a gyorsan jött, nagyon számottevő és
megható segítségért, a gyógyszerért, a vérért, az élelemért, a ruháért,
köszönet azért az imponáló erkölcsi segítségért is, amely a népünk forra-
dalma melletti tüntetésekben, a szent ügyünk melletti felelős állásfoglalá-
sokban jutott kifejezésre. Köszönjük és várjuk az egy semleges országnak
kijáró további segítséget is.

De naiv dolog azt hinni, hogy egy országot hosszú időn át etethetnek,
ruházhatnak, építhetnek a többi nemzetek. Segíthetnek, de mindent még-
sem várhatunk másoktól.

Jól látják már ezt és általában a he'yzetet nagyüzemeink jelentős ré-
szének do'gozói is. Nagy politikai iózanságról, éleslátásról tanúskodik, hogy
Csepel valamennyi munkása, a MÁVAG, a Ganz Villamossági és Ganz Va-
gongyór, a Lánggyár és számos más nagyüzem dolgozói, a vasutasok mind
nagyobb része, az építőipari munkások úgy határoztak: abbahagyják a sztráj-
kot. Folytatják a munkát, mert a további sztrájk az ország gazdasági hely-
zetének megbénítását, nem ellenségeink, hanem saját magunk meggyen-
gítését je'entené. Aki ennek az országnak, ennek a sokat szenvedett, sok
sanyarús^got látott népnek Jót akar, az nem kívánhatja további gazdasági
romlásunkat. De elsősorban is nem kívánhatjuk mi, szociáldemokraták,
akik ebben a hazában e^ész élefünket annak szenteljük, hogy a kivívott
szabadság, fügeet'enséí mellé minél nsoyobb jólétet, boldogságot adjunk

, népünknek. Nem lehetünk Önmagunk ellenségei, ne folytassuk tehát tovább
a sztrájkot.

Messzire hangzó szóval jelentjük azonban be, hogy ha a helyzet úgy
fordulna cs a szovjet csapatok bármilyen oknál fo^va nem hagynák, el az
országot, mi leszünk azok, akik általános sztráikra riasztjuk a magyar dol-
gozókat, mi leszünk azok, akik az első sorokban fogunk harco'ni hazánk
szabadságának, függeüen életének megvédéséért. Most pedie: legyünk az
első sorokban a munka merrke?déFében, az ee&zséges vérkeringésr meg-
Indít?sáb?n. Marunkért, mJr»dnvajunkért, jövőnkért, drágán szerzett 'forra-
dalmi vívmányaink megtartásáért.

BÉCS/ SZOCIALISTÁK ÜDVÖZLETE
A Magyar Szociáldemokrata Párthoz pénteken a következő távirat

érkezett:
"Wien szocialista bizalmival ma négy hatalmas teremben összegyűlteit.

Az űjrafeléleöő Magyar Szociáldemokrata Párt felé legforróbb Jókívánsá-
gainkat küldjük. Mély tisztelettel hajiunk meg a forradalom hős áldozatai
előtt és tnegfcgaőiuk. hogy minden lehető segítséget megadunk a szocialista
szolidaritás szellemében.

Wien szocialistái nevében
Jonas, dr. Bittermann, Wllhelmtne Motfc, SlAvlk.-*

*
Az újjáalakított pártvezetóséget táviratok sokaságában üdvözlik szer-

vezetek és magánszemélyek. így Bajáról, Gyöngyösről, ftíiskölcrol^é* Lorn
ionból étkeztek üjölöttertt

ENSZ, New York, 1956. nov. 2.
<AP)

Entezam Iráni küldött, a Biz-
tonsági Tanács november havi
elnöke pénteken — magyar idő-
számítás szerint — 23 órára rend-
kívüli Ülésre hívta Össze a Biz-
tonsági Tanácsot, hogy foglalkoz-
zék a magyarországi helyzettel.
Erre azután került sor, hogy csü-
törtök éjjel olyan jelentések ér-
keztek, amelyek szerint új szov-
jet egységek léptek Magyar-
ország területére.

A tanács múlt vasárnap foglal-
kozott a magyar kérdéssel, de

illését döntéshozatal nélkül el-
napolta, hogy megvárja a további
fejleményeket. Dag Hammarsk-
jöld, az ENSZ főtitkára csütör-
tökön üzenetet kapott Nagy Imre
magyar miniszterelnöktől. Az Üze-
net tájékoztatta az ENSZ főtitká-
rát a csapatmozdulatokről és azt
kérte, hogy az ENSZ védelmezze
és biztosítsa Magyarország újon-
nan kinyilatkoztatott semlegessé-
gét. (MTI)

Éjfél után néhány perccel je-
lentette a Szabad Kossuth Rádió,
hogy az Egyesült Nemzetek Szer-
vezetének Biztonsági Tanácsa
ülésének első perceiben arról sza-

vazott, napirendre tflzze-e a ma-
gyar ügy tárgyalását. A Bizton-
sági Tanács, az ülésen jelenlevő
valamennyi tagja — a Szovjet-
unió kivételével — megszavazta a
magyar kérdés azonnali napi-
rendre tűzését és megtárgyalását.

Az MTI hajnali jelentése sze-
rint a Biztonsági Tanács ülésén
Szoboljev szovjet delegátus azt
válaszolta az angol, francia és
amerikai küldöttek felszólalásai-
ra, hogy Magyarországra nem ér-
keztek újabb szovjet csapatok.
Számos felszólalás után az ülést
szombat délutánra 'napolták el.

Három szóbeli jegyzék a Szovjetunióhoz
A magyar kormány ma három

szóbeli jegyzéket intézett a Szovjet-
unió budapesti nagykövetségéhez.

Az első Jegyzék emlékeztet arra:
a magyar kormány már a múlt hé-

leikérte a Szovjetunió kormA-
nyát, kezdjenek azonnali tárgyalá-
sokat* RfJuryaroresiAtm fcartázkodo

:ovjeí csapatok kivonására. A
Szovjetunió kormánya annakidején
ezt helyeslőén fogadta, s hasonló-
képpen nyilatkozott a szovjet nagy-
követ Is a magyar miniszterelnök-
nél tett látogatása során. A fent Is-
mertetett megbeszélések ellenére
azonban — közli a szóbeli jegyzék
— október 31-én és november 1-én
sajnálatáé módon újabb szovjet egy-
ségek lépték át a magyar határt. A
magyar kormány minden tőle telhe-
tő erőfeszítést megtett, hogy elérje
c csapatok visszarendelését. Lépé-
seink azonban hiábavalóknak bizo-
nyultak, sőt a szovjet csapatok to-
'ább folytatták előnyomulásukat,

egyes egységek nődig Budapest körül
ronultak fel. Mindennek következ-

tében a magyar kormány 1056. no-

vember 1-én felmondta a varsói
szerződést. A magyar kormány véle-
ménye szerint a magyar—szovjet vi-
szonynak a magyar semlegesség
tiszteletben tartásán, valamint a
teljes í-Kjenjogúság, a szuverenitás,
az egymás belügyeibe való be nem
a-vatfaOzoA elvén kell--rfairtrtttte, *
magyar kormány ennek érdekében
javasolja, hogy a fenti elvek alap-
ján azonnal kezdődjenek meg a tár-
gyalások a Magyar Népköztársaság
és a Szovjetunió kormánykfildStt-
ségel között a varsói szerződés fel-
mondásának végrehajtására], külö-
nös tekintettel s Magyarországon
állomásozó szovjet csapatok hala-
déktalan kivonására.

A magyar kormányküldöttség tag-
jai: Losonczy Géza államminiszter,
a küldöttség vezetője. Kővágó Jó-
zsef, Márton Andrát, Farkas Ferenc,
Zental Vilmos.

A másik szóbeli jegyzék ugyan-
ennek a kérdésnek a katonai oldalát
közelíti meg, s Indítványozza, hogy
a szovjet csapatok kivonását előké-

szítő vegyes bizottság 1936. novem-
ber 2-án, tehát azonnal kezdje meg
munkáját a magyar országgyűlés
épületében, A magyar kormány az
alábbi tagokat jelöli az előkészítő
vegyes bizottságba: Erdei' Fereno
államminlsztcr. Maiéter Fái veíér-
Sraa.gy, Kovács 3atr4n vrrxérBifmty*'
Szűcs Miklós ezredes.

A harmadik szóbeli Jegyzék b-
mét a szovjet csapatok magyar-
országi had mozdulatai ellen tiltako-
zik. Ismételten megállapítja, hogy
november 2-án, tehát a mai napon
Is újabb szovjet egységek lépték át
a határt, birtokba véve útközben a
vasútvonalakat és vasútállománkat.
Nyugat-Magyarország területén ke*
let—nyugat Irányií szovjet csapat-
moidnlatok tapasztalhatók.

Ez a tiltakozás kiemeli: a ma-
gyar kormány szükségesnek tartot-
ta, hogy a Magyarország ellen Irá-
nyuló lépésekről újra tájékoztassa
a Budapesten akkreditált külkép-
viseletek vezetőit, s egyben határo-
zottan felhívja a Biztonsági Tanács
figyelmét az újabb fejleményekre,

flz MTI jelentése újabb szovjet csapatok érkezéséről
A Magyar Távirati Iroda munkatársai részben sa-

ját, részben a forradalmi bizottságoktól, vasutasoktól,
katonai és polgári személyektől nyert értesülések alap-
ján pénteken újabb csapatmozdulatokat jelentettek,
főleg a keleti megyékből. Ezek szerint péntek délelőtt
Záhonynál két páncélvonat jött át a határon a piros
jelzés ellenére. Záhonyban az egyik szerelvény katona-
sága szétszélcdt, míg a másik csoport az állomáson
tartózkodik. A MAV-tól nyert értesülés szerint szovjet
vasutasok átvették a záhonyi vasútállomást, s telefon-
összeköttetése a nyíregyházi vasútállomással megsza-
kadt. Nagyszámú szovjet vasutas átvette volna a vas-
utat a Záhonytól Nyíregyházáig vezető útvonalon. A
miskolci egyetemi rádió munkatársa Jelentette, hogy
KIsvárdára az elmúlí éjjel nagyobb páncélos egység
jött be és Debrecenből is állandóan érkező szovjet csa-
patokat észlelnek. Szolnokon az elmúlt 84 órában na-
gyobb szovjet alakulatok, elsősorban harckocsik és
páncélkocsik vonultak át, amelyek a Tiszántúlról ér-
keztek és nyugati Irányban hagyták el a várost,

A lakosság megfigyelése szerint visszafelé csak
üzemanyagos kocsik és hadtápos alakulatok vonultak.

Szolnok és Abony körül, ahol több napon át mintegy
kétszáz harckocsi ásta be magát, most ezek is elhagy-
ták állomáshelyüket és az út mentén, nyugati irányban
sorakoznak. Cáfolják azt a hírt, mintha a repülőteret
szovjet csapatok szállták volna meg. A szovjet csapa-
tok a város környékén tartózkodnak, de a repülőteret
nem foglalták el és erre nem is tettek kísérletet.
Ugyancsak cáfolják a repülőtér elfoglalását Pécsett.

A Dunántúlról egyelőre csak Kaposvárról jeleztek
ssovjet csapatmozdulatokat. Csütörtök este a Dombóvár
alatt állomásozó szovjet páncélos hadtest körülzárt* a
Kaposvártól néhány kilométerre fekvő taszarl repülő-
teret. A szovjet csapatok felderítői a varos külső pere-
méig hatoltak, összetűzésre nem került sor.

Az esti órákban érkezett Jelentés szerint Záhony
felől körülbelül 15—20 kocsival szovjet gyalogság jött
Nyíregyházára. Az állomáson szállást kértek azzal,
hogy reggel tovább Indulnak. Az útirány nem ismere-
tes. Beregsurány felől délután 4—5 óra között 40—59
darabból álló Sztálinyeccel vontatott tüzérüteg jött át
a határon. (MTI)

A Szocialista Inlernacionálé követeli
a szovjet csapatok távozását Magyarországról

Becs, november 2. (MTI). A Szocialista Internacionálé Irodájának csü-
törtökön Bécsben tartott üléséről kiadott közlemény a többi között a kö-
vetkezőket mondja:

-Meg kell akadályozni, hogy a magyar nép éhségben és nyomornsáff-
ban töltse a küszöbönálló telet. Erről az európai demokratikus államoknak
kel! gondoskodniuk. Minél előbb lehetővé kell tenni Magyarország gazda-
sági újjáépítését. Az lenne célszerű, ha az OEEC, az európai államok gazda-
sági együttműködésére létesített éa évek óta eredményesen működő szer-
vezet haladéktalanul intézkedéseket tenne Magyarország gazdasági meg-
újhodásának elősegítésére. A Szocialista Intcmaclonálé követeli, hogy a
szovjet, ceapatok a legrövidebb Idő *latt h m l & el ifttwittawjAs iertíle-

Amerika nem folytat
titkos tanácskozást

a Szovjettel
Washington, november 2. (AFP)

Az Egyesült Allamok nem folytatott
semmiféle titkos tárgyalást és nem
lépett semmiféle titkos kapcsolatba
a Szovjetunióval a kelet-európai or-
szágokra vonatkozóan — jelentette
ki csütörtökön az amerikai külögy-



1956. november 3, szombat NÉPSZAVA TT. évfotjura, t, •

Jíéthly Anna;

Magyarország szocialista állam lesz
(MTI) Kéthly Anna, a Magyar Szociáldemokrata Párt elnöke csütörtök délben Bécsbe érkezett, ahol

részt vesz a Szocialista Internacionálé irodájának ülésén. Kéthly Annát Bécsben Helmer osztrák belügy-
miniszter és az Osztrák Szocialista Párt több más vezetője rendkívüli szívélycsségge! üdvözölte.

Kéthly Anna sajtónyilatkozatban kijelentette, hogy a jövendőbeli független Magyarország szocialista jel-
legű állam lesz. Hangsúlyozta, hogy a Szociáldemokrata Párt csak akkor lép be a magyar kormányba, ha a
szovjet csapatok távozására vonatkozó követelése megvalósul. Nem szükséges — mondotta ezután —, hogy
Magyarország akár az egyik, akár a másik oldalon lekösse magát. Semleges államként a középen kívánunk
állni, ügyelnünk kell arra, hogy a mostani forradalom eredményei ne sikkadjanak el úgy, amint 1919 után
történt. Kéthly Anna a Szocialista Internacionálé irodája által összehívott sajtóértekezleten, amelyen Hel-
mer belügyminiszter elnökölt, egy újságírónak arra a kérdésére, vajon a magyarországi Szociáldemokrata
Párt megbízik-e Nagy Imrében, azt válaszolta: Igen,

A bécsi rádió jelentette:
Kilenc évi szünet után a Szocialis-

ta Internacionálé előtt újra megje-
lentek a Magyar Szociáldemokrata
Párt küldöttei. Kéthly Annát, akit
HelmeT osztrák szociáldemokrata
belügyminiszter vezetett be az üléste-
rembe, a gyűlés részvevői lelkesen
és melegen ünnepelték. Helmer üd-
vözlő beszédében kijelentette, hogy

a külföldi szociáldemokrata pártok
minden segítséget viegadnak a Ma-
gyar Szociáldemokrata Párt újjá-
szervezéséhez.

Kéthly Anna Bécsben találkozott
az eddig londoni emigrációban élt
Szélig Imrével, a Magyarországi Szo-
ciáldemokrata Párt egykori titkárá-
val. Kéthly elvtársnő felajánlotta
Szélig Imrének, hogy térjen haza és

foglalja el a Magyar Szociáldemok-
rata Párt titkári tisztjét. Kéthly An-
na, amikor külföldi újságírók a ma-
gyarországi szabadságharc iránt ér-
deklődtek tőle, elmondotta, hogy a
világtörténelemben páratlan eset,
hogy olyan ifjúság, amelyet, mint a
magyart, éveken át elnyomtak, fel
tudott lázadni az őt elnyomó önkény
ellen és le tudta győzni azt.

OuESes köszöntötte
a magyar

New York, november 2. (AFP) i szovjet csapatok magyarországi távozásáról szóló báío-
John Foster Diüles megelégedéssel nyilatkozott ritó híreket nyugtalanító jelentések követik e csapatok

arról, hogy az ENSZ rendkívüli közgyűlése elfogadta
az amerikai határozati javaslatot a közel-kelet! hely-
zettől és ezt a döntést történelmi ténynek minősítette,

Támogatja a kanadai miniszternek azt az indítvá-
nyát, hogy az EXSZ alakítson rendörerőt a Palesztinái
határok védelmére és arra kéri, hogy tegyen ezirányű
konkrét javaslatot.

Az amerikai külügyminiszter támogatta Olasz-
ország küldöttének észrevételeit, kijelentve, hogy a

visszatéréséről.
A magyar Bemlegesség kikiáltását köszöntve Dul-

Iea hangsúlyozza, hogy a Biztonsági Tanácsnak —
amely elé a magyarországi helyzetet terjesztették — a
legnagyobb éberséggel kell követni-e az eseményeket.
Az alapokmány szerint a magyar ügyet a közgyűlés
rendkívüli ülésszakának napirendjére lehet tűzni,
amennyiben a Biztonsági Tanács eljárását vétó meg-
akadályozná. (MTI)

Nagy Imre távirata az ENSZ előtt
A Daily Telegraph New York-i

tudósítója jelenti: Nagy miniszter-
elnök távirata, amelyben közölte
Havimarskjöld ENSZ főtitkárral
kormánya döntését, hogy kilép a
varsói egyezményből, egy órával a

közgyűlés rendkívüli ülésének Ösz-
szehívása előtt érkezett. ENSZ-hiva-
talnokok azt tartják, hogy Nagy mi-
niszterelnök inkább a rendkívüli
ülésre gondolt, mint a hétfőhöz egy
hét múlva kezdődő rendes közgyű-

lésre. Hangsúlyozzák ezek a hivatal-
nokok, hogy a magyar miniszter-
elnök sürgős akciót kért, miután je-
lentették, hogy további szovjet egy-
ségek vonulnak be Magyarországra

Nagy Imre üzenete Dag Hammarskjöldnek
Nagy Imre miniszterelnök a kö-

vetkező levelet Intézte az ENSZ fő-
titkárához. t m

1953. november 2.
, Aa Egyesült Nej&zeíek Szervezete

főtitkárinak. Dag Hammarskiőld
úrnak, New York.

? Excellenciás Craml
A Magyar Népköztársaság mi-

nisztertanácsának elnöke, mint meg-
bízott külügyminiszter az alábbi
kiegészítő információkat kívánja Ex-
cellenciád tudomására hozni:

November 1-i üzenetemben mar
említettem, hogy újabb szovjet ka-
tonai alakulatok vonultak be Ma-
gyarországra, s hogy erről a ma-
gyar kormány értesítette a szovjet
nagykövetet, felmondta a varsói
szerződést, kinyilatkoztatta Ma-
gyarország semlegességét és az Egye-
sült Nemietek Szervezetéhez fordult
az ország semlegességének garan-
tálására.

November 2-án a Magyar Nép-
köztársaság kormányához újabb,
pontos értesülések, honvédségi Je-
ientések érkeztek, amelyek szerint
jelentős szovjet egységek lépték át
az ország határát, Budapest felé vo-
nalnak és útközben birtokukba ve-
mik a vasútvonalakat, vasútállomá-
sokat, vasúti biztosító berendezése-
ket stb. Jelentések érkeztek arról Is,
hogy Nyugat-Magyarország terü-
letén kelet-nyugati Irányú szovjet
esapatmozdulatok tapasztalhatók.

Fentlek alapján a magyar kor*
mány szükségesnek tartotta, hogy
tudomására hozza a budapesti sxov-
Jet nagykövetségnek és a Buda-
pesti* akkreditált külképviseletek-
nek a Népka2társaságiink ellen irá-
nyuló lépéseket. A Magyar Nép-
köztársaság kormánya egyben konk-
rét Javaslatot tett a szovjet kor-
mánynak a Magyarországon állo-
másozó szovjet csapatok visszavoná-
sára, valamint a varsói egyezmény
felmondásának végrehajtására vo-
natkozó tárgyalások színhelyérc és
közölte a magyar kormányküldött-
ség tagjainak névsorát.

A magyar kormány ezen túlme-
nően Javaslatot tett a budapesti
szovjet nagykövetségnek: alakítsa-
nak vegyes bizottságot a szovjet
csapatok kivonásának előkészíté-
sére.

Kérem Excel lencládat. szólítsa fel
a nagyhatalmakat Magyarország
semlegességének elismerésére és
utasítsa a Biztonsági Tanács a szov-
jet ég a magyar kormányt a tárgya-
lások azonnali megkezdésére.

Kérem Excellencládat, Ismertesse
a Biztonsági Tanács tagjaival a
Centieket és fogadja Őszinte nagyra-
becsülésem kifejezését.

N a g y I m r e ,
• Magyar Népköztársaság

minisztertanácsának elnöke és
meghatalmazott külügyminisztere

(MTI)

'A Magyar Szociáldemokrata
Párt kerületi szervezeteinek

címei
I. kerület; Attila ntea 49. II. (te-

rület: Kapás utca 53. Telefon: 352—
761; Bem József rakpart 44. III. ke-
rület; Selmed utca 14—16. V. terü-
let: Október 6 utca 8. Tel.: 181—254
VL kerület: Ifjúság útja 6. Telefon
312—771. VI. kerület: Munkácsy Mi-
hály utca 23; Szlnyel Merse utca 1
Paulay Ede utca 25—27, II. emelet.
VII. kerület: Dohány utca 78. VI1L
kerület: József körút 46; Népszínház
utca 19. IX. kerület: Ráday utca 29.
X. kerület: Tüzér utca 13; Gergely
utca és Szlávi utca sarok. XL kerü-
let: Bartók Béla út 46, Telefon: 259—
733; XII. kerület: Alkotás utca 13.
XIII. kerület: Lomb utca 33; Vác.
út 46; Róbert Károly körút 72. XIV.
kerület: UzsokI utca és Thököly úi
80. XVL kerület (Sashalom): Jano-
vecz Margit utca. XVII. kerület: Szi-
lágyi utca 36, XXII. kerület (Buda-
fok): Temető utca 10. Üröm: Iskoli
utca 56. Szentendre: Mónus Illés
rakpart. Dunaharaszti: Bajcsy-Zsi-
linszky út 110. Vidék: Miskolc, Szé-
chenyi utca 80.

— A MAGYAR SZOCIÁLDE-
MOKRATA PART vezetősége no-
vember 3-án délután 2 órakor ülést
tart.

Nem tesszük le a fegyvert
a nemzeti függetlenség

teljes győzelméig
jelentette ki Maiéter vezérőrnagy

Nyugati újságírók keresték lel
pénteken a felkelés főhadiszállásán
Maiéter Pál vezérőrnagyot, honvé-
delmi miniszterhelyettest.

— A magyar hadsereg álláspontja
£2 _ hangoztatta —, hogy minden
néppel barátságban kívánunk élni.
Hadseregünknek azonban van fegy-
vere és ha kell, tud védekezni a be-
tolakodók ellen. A helyzet rende-
zése érdekében a nemzeti hadsereg
Nagy Imre és Tildy Zoltán mögött
áli A kormány további támogatását
azonban a hadsereg attól teszi füg-
gővé, hogy ígéreteit megvalósftja-e,
kilép-e a varsói szerződésből.

— Mi'yen tárgyalásokat folytatott
eddít a kormány ennek érdekében?

Válasz: TiMy Zoltán szerdán Mi-
kojan úrral tárgyalt, aki megígérte,
hogy azokat a csapatokat, amelyek
nem a varsói szerződés alapján tar-

_ tózkodnak hazánk földjén, kívofí-iák

— Ez azt Jelenti, hagy a -varról
csapatok* maradnak?

Válasz: Szó sem lehet róla. Tildy
közölte MIkojarmal, hogy a varsói
szerződést minden körülmények kö-
zött felmondjuk. Kormányunk köve-
telte, hogy az erre vonatkozó külön
tárgyalások minél hamarabb indul-
janak meg.

— MI történik azokkal a csapa-
tokkal, amelyek, most jönnek Ma-
gyarországra?

Válasz: Azokat természetesen a
varsói paktumon kívülieknek teíkint-
Jük és velük szemben így Is Járunk
el. De meg kell mondani: a magyar
nép politikailag érett annyira, hogy
az egyes külföldi vezetők ígéretének
teljesítése körüli lassúságot nem te-
kinti rögtön provokációnak. A fegy-
vert azonban a nemzeti függetlenség
teljes ouOzelméig nem teasxük le.

Megszakadt
a Bécs—llurtíipest közüli i

légilild
Bécs, aovember 2. (AFP). Az a

V-Slhíd, amely lehetővé tette, hogy
a bécsi repülőtérről Magyarország-
ra jusson az élelmiszer és győgy-
szerszáUífroány, átmenetileg meg-
szakadt, (MTI)

— Megalakult a Xin. kerfil»tl R.
Q, Az ideiglenes vezetőség kéri a
régi rendezőgárda tagjait, hogy
délelőtt 10 órától délután 4 óráig je-
lentkezzenek a Lomb utca 32-ben.

Dr. Zsebők Zoltán professzor
a Magyar Vöröskereszt

kormánybiztosa
Nagy Imre miniszterelnök dr

Zseb&k Zoltán professzor, egyetem
magántanárt a Vöröskeresztre háruló
rendkívüli feladatokra való tekin-
tettel a Magyar Vöröskereszt kor-
mánybiztosává kinevezte* Feladati
lesz annak biztosítása, hogy a kül-
földi és hazai segélyszállítmányok
elosztása rendezetten é$ szervezet-
ten történjék me&

!HÍ í EI E GC

Á csepeliek azonnal felveszik a munkát!
Csatlakozásra szólítják fel <iz országot

Csepel dolgozói a következőket közlik:
Csepel dolgozji nevében határozó ttan és félreérthetetlenül leszSgw*

ziifc az alábbiakat:
Nagy Imre kormányának a forradalom megszilárdítása és vívminyat-
megörző3érel kapcsolatosan tett intézkedéseivel egyetértünk, azokkal
únkat azonosítjuk, mert mínilen demokratikus párt szabadon szervez-

kedhet és szervezkedik Is. A szabadságjogokkal mindenki élhet fajra, val-
lásra, nemre és világnézetre való lekinlet nélkül.

A kormány semLegcsségi nyilatkozatát megtette, a varsói szerződést
felmomlía, az általános titkos választások előkészítését megtette.

Felkérte az ENSZ közgyűlését, vizsgálja meg a Szovjetunió katonai
beavatkozásúval kapcsolatos helyzetet.

Mi, csepeliek, független, szabad, demokratikus szocialista Magyar-
országot akarunk. A forradalom éppen ezt vívta ki. A forradalom vívmá-
nyait megvéd jük.

Nem akarunk fasizmust.
Minden nemzőitől békében akarunk élni.
Az élet lehetőségeit mindenki számára egyformán biztosítjuk.
Alapos megfontolás után úgy látjuk, fiz ország és dolgozó népünk

érdeke, hogy azonnal felvegyük a termeiü munkát, amit a mai nappal
elkezdtünk.

Felhívjuk az ország dolgozóit, csatlakozzanak hozzánk!
Csepel összes dolgozói nevében a Nemzeti Bizottság és

Csepel Vas- és Fémmüvek Munkástanácsa

Eisenliower a nemzetközi eseményekről
Eisenhower eln5k csütörtökön este

tai'totta meg utolsö hivatalos beszé-
dét az elnökválasztás előtt PhiladeL-
ihiában. Belpolitikai kérdésekkel

loglalkozott, válaszolt Stevenson, .a
demokrata párti elnökjelölt beszé-
dére, de külpolitikai kérdésekről is
szólt. Kijelentette, hogy azon néhá-
nyak éles hangja ellenére, akik arra
törekszenek, hogy a -nemzetközi ese-
ményekből politikai hasznot húzza-
nak, büszke arra az álláspontra,

i.elyet kormánya foglalt el a ma-
gyarországi és a közép-keleti ese-

;ényekkel kapcsolatban. Véleménye
szerint, noha ellentét áll fenn a
szuezi kérdésben az Egyesült Álla-

mok, valamint Anglia és Franciaor-
szág között, a hárem nagyhatalom
szövetsége »iíj és az eddiginél na-
gyobb erőre jog emelkedni-". Ehhez
hozzáfűzte a következőket: "Nem
fogjuk és nem akarjuk azonban el-
nézni a fegyveres agressziót — füg-
getlenül attól, hogy ki a támadó,
függetlenül attól, hogy ki az áldo~
zat. A nemzetek viszonyában gyak-
ran van tere az igazságos és megfe-
lelő kompromisszumnak. A komp-
romisszumnak azonban neon szabad
elmenni addig a pontig, amikor
megszegik az erkölcsi elveket. Ez

. olyan behódolás lenne, amit nem
1 fogunk megtenni.*

Őrizzék meg a forradalom tisztaságát!
Az Országos Nemzeti Bizottság, az

egységes karhatalom parancsnoksá-
ga és a »Legföbb Államügyészség
forradalmi bizottmánya a következő
felhívást adta ki:

Á magyar forradalmat soha nem
látott egységben a felkelt nép vívta
meg. Népünk hősiessésre, Józansága
6s uoliílkai érettsége kivívta a vU*g |

bad népeinek csodálatát. A for-
radulom tisztaságinak, az állampol-
gári szabadságjogok megőrzése és az
emberiéi, mindenben törvényes el-
járás biztosítása végett felhívással
fordulunk a nemzetőrség tagjaihoz,
felszabadult hatánk polgáraihoz,
őrizzék meg továbbra is forradal-
munk tisztaságát. A magyar nép el-
len elkövetett bűnökért felelni kell.
A fel élességre vrmást azonban éppen
nagy nemzeti felszabadító harcunk,
forradalmunk tisztaságának meg-

óvása érdekében bízzák az igazság-
szolgái látás törvényes szerveire. A
Rákosi—Gerő-klikk bizalmi embe-
reitől megtisztuló Ügyészségeken és
bíróságokon megalakult forradalmi
bizottmányok biztosítják, hogy a
büntető eljáróa mindenütt huzavona
néJkül és a forradalom minden
féltve örztftí vívmányának védelmét
szem előtt tartva, a törvényes úton*
nyilvános tárgyalásokon folyjék és a
bűnösük elnyerjék megérdemelt
büntetésüket. Ezért felhívjuk az or-
szág forradalmi szerveit, hogy hatá-
rozottan lépjenek fel minden, helyen-
ként esetleg felmerülő önkénnyel
szemben. A bűnösüket adják át a
helyi karhatalmi, illetve ügyészi
szerveknek. Ezek gondoskodnak ar-
ról, hogy a felel ősségre vonás a tör-
vényes keretek betartásával mielőbb
megtörténjék.

Húszmillió dollár értékű
élelmiszer

Magyarországnak
New York-i jelentés szerint

Eisenhower elnök 20 millió dol-
lár értékű élelmiszeradományt
ajánlott fel Magyarország Ínség-
be jutott lakosságának.

Londonba érkezett
a francia külügyminiszter
A BBC jelentése szerint Pln-eau

francia külügyminiszter pénteken
az angol jővárosoa érkezett, hogy
tárgyalásokat folytasson as angol'
kormány vezetőivel.

Hétfőn kinyiíiák a zálogházakat és bizományi áruházakat
A budapesti zálogházak és bizo-

mányi áruházak hétfőtől, november
5-től kezdve teljes üzemben lesznek.
A zálogházak intézői közlik, hogy a
zálogba tett tárgyak a központban
és a fiókokban hiánytalanul meg-
vannak. Zálogtárgyak a lejárati
Időtől függetlenül bármely nap ki- j
válthatók. A hidegebb idő beálitá-

I val erre szükség is van, mert a zá-
| logházakat telefonon valósággal ost-
rom alatt tartják, ezrek akarják téli
ruháikat kiváltani. Különben a zá-
logházak legjobb bizonyítékai a.i-
nak, hogy a Rákosi-klikk mennyire
emeíte az életszínvonalat. Soha any-
nyi zálogtárgy nem. volt, mint éppen
mostanában.

Ottó Grotewohl roMoaszesv nvHaÜcozalol tett
Lengyelország és Magyarország meSEett

Ottó Grotewohl, az NDK minisz-
terelnöke pénteken a népi kamara
előtt tett kormánynyilatkozatában ,
kijelentette, hogy a Német Demok-
ratikus Köztársaság nem tér Ma-
gyarország útjára. Miután Grothe-
wohl rokonszenvnyila tkozatot tett
Lengyelország és Magyarország mel-
lett és ezt nagy tetszéssel fosadták,
felhívta a lakosságot, hogy továbbra
is támogassa a kormányt. A minisz-
terelnök külön figyelmeztetést Inté-

tl a diákokhoz, akik tiltakoztak
az orosz nyelvoktatás k'il'íníe.TSS
előnyben részesítése elíen é3 hang-
sirlyozta, hogy el-lien a kérdésijén
nincsenek áthidalhatatlan clienté-
tek. Kijelentene továbbá, ho?y
nem vonják ki a szovjet csapatokat
az NDK-ból. A szovjet csapatok ,
nagy szolgálatot tettek & dolgozók-

nak a béke fenntartásában £s az
építő munkában.

— JELENTKEZZENEK A UÉGÍ
MOZI-ALKALMAZOTTAK. A Ma-
gyar Filmalkalmazottak Szabad
Szakszervezetének ideiglenes Inté-
zübizottsága megalakult. Az intéző-
bizottság felhívja a film- és mozi-
vállalatoknál létesült forradalmi
munkástanácsokat, hogy két meg-
bízottjukat november 3-án délelőtt
10 és délután 2 óra küzütt küldjék
el VE., Gorkij fasor 33. sz. alá a szak-
szervezetbe, Ugyanaíiítor a bizottság
felhívja azokat, akik 1948 előtt a
szakszervezet tagjai voltak és a
film-, vagy moziszakmában akarnak
dolgozni, jelentkezzenek jegyzékbe-
vétel céljából a szakszervezetnél.
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Heves harcok Egyiptomban
Izraeli csapatok elfoglalták a Sinai félsziget nagy részét — Brit légierők bombázták Kairót —

A britek partra szálltak Bahrein szigetén

Az EIVS3E többségének felszólítása azonnali fegyverszünetre

flz angol Munkáspárt bödolata
a szabadságharcosok előtt
A Daily Herald jelenti: A Mun-

káspárt végreható bizottsága csütör-
tök este hódalatát fejezte fel a ke~
let-euTópal népek hősiessége ét ki-
tartása iránt

Ax ENSZ rendkívüli közgyűlése csütörtökön este fél 10 Arakor fisszeült
a közép-keleti helyzet megtárgyalására, éjszaka megszakította ülését és azt
pénteken hajnali 3,50 órakor folytatta. A rendkívüli ltüzsyűlés 64 szava-
zattal 5 ellenében és hat tartózkodással határozattá emelte az amerikai
határozati javaslatot, amely felszínt ja az egyiptomi ellenségeskedésekben
részes valamennyi félt, hogy fogadjon el tűzszűnetet és állítsa meg a fegy-
veres erők csapat mozdulatait e térségben.

Az EIVSZ éjsza
A rendkívüli közgyűlésen az

Egyesült Allamok határozati javas-
latát Dulles amerikai külügyminisz-
ter terjesztette elő. Az ENSZ —
Iiangziik a javaslat —

felszólítja a harcban álló összes
feleket a harc azonnali beszün-
tetésére és az elűnyomulás meg-

állítására.
Felszólítja továbbá azokat az orszá-
gokat, amelyek aláírták az Izrael és
arab szomszédaik között 1948-ban
létrejött fegyverszüneti egyezményt,
vonják vissza csapataikat és ki-
mondja hogy a harcok beszüntetése
után meg kell lenini a szükséges in-
tézkedéseiket a Szuezi-esatorna meg-
nyitására. Dulles javasolta továbbá,
hogy a közgyűlés rendkívüli ülés-
szakát addig ne rekesszéik be, amíg
vé:*re nem hajtották a határozatot.

Dulles felszólalása után Sir Pear-
son Díxon, Nagy-Britannia képvi-
selője

elvetette az amerikai határozati
javaslatot.

Hamgoataita, hogy nagyméretű kö-
zép-keleti háború veszélye forog fenn
és azonnali cselekvésre volt szükség.
A koreai invázió alkalmával ÍI2
Egy?-,iilt Allamok hasonló rendfenn-
tartó beavatkozásra szánta el magát.

Az ENSZ tanácskozásaival egy-
Mőben tovább folytak a hadművele-
tek a Közép-Keleten. Az angol— |
francia szövetséges erők jelentése I
szerint a francia tengerészeti légierő '
csütörtök reggel Alexandria magas- i
ságában megtámadott egy egyiptomi |
torpedóramboJót, amelynek fedélze-
tén tűz ütött ki. |

A BtSveUéqen léslerffk caíttflrtB-
kön «Isö Í7b*n Intézte* Mmanfist
a nyugat-kairól repülőtér ellen, i

ikai kttzgyííllse
Egyiptom képviselője felszólította

a közgyűlést,
ítélje el Nagy-Britannia és

Franciaország eljárását.
Szaboljev, a Szovjetunió képvise-

lője javasolta, hogy

a közgyűlés mondja ki Nagy-
Britannia és Franciaország, va-

lamint Izrael vétkességét
az Egyiptom ellen elkövetett agresz-
szió miatt.

Louis de Guirlngaud francia kül-
dött szerint az események gyors és
tragikus fordulata azonnali és eré-
lyes intézkedéseket tett- szükségessé.
A francia kormány csak- addig tartja
csapatait a csatorna vidékén, amed-
dig az a kitűzött célok eléréséhez
szükséges.

Erilej jugoszláv küldött
elítélte Franciaországot és Nagy-

Britanniát
és követelte az azonnali tüzszünetet
a Közép-Keleten.

Hasonló álláspontot képviselt India
és Szaúd-Arábia képviselője.

A rendkívüli közgyűlés ezután
megszavazta az amerikai határozati

. javasX-atot az egyintomi tűzszünetről.
'. A szavazás eredményét a közgyű-
: lés hosszabb tópssol fogadta.

is Kairri ellen
Több mint ötvenre becsülik a szö-
vetséges légierő által a földön el-
pusztított egyiptomi repülőgépeket.
Az utolsó 24 óra alatt 42 légitáma-
dás történt egyiptomi városok ellen.

Abdul Maugod Hasszán, Egyiptom
ENSZ-küldÖttségéneűt szóvivője New
Yorkban kijelentette: ezek a bombá-
zó eéoek izraeli repülőterekről száll-
tak fel 4s izraeli gépekkel közösen
harcoltak a Sinaí-sivatagban,

Angol csnpntolc szálltak partra Battrcln szigetén
A Washingtoniba érkezett hírek Az egyiptomi kormány lefoglalta

szerint .— ™—•—*— • ™- • • • •
>fi?ol csapatok szálltak partra
a Perzsa-öbölben fekvő Bahrein
szigetén, hogy elfojtsák a kőolaj-
források körüli zavargásokat.

— -Egyiptomi Olajtársaság- nev«
francia tulajdonban levő olajtársa-
ság fiókját, a *-Shell Company of
Egypt* nevű angol társaságot és
nek fiókját.

A ghazui helyőrség megadta magát
TeJ Avivban csütörtök este hiva-

talosan közölték, hogy az izraeli csa-
totok teljesen lezártak a Ghaza-
szarost

Az Izraeli csapatok tovább foly-
tatták elö nyomulásultat a Föld-

közi-tenger felé.
KésiÖbbi jelentés szerint a ghazai
helyőrség péntek reggel megadta
magát az izraeli erőknek, Az izraeli

kormány szóvivője azt is jelentette,
hogy az izraeli haderők elfoglalták
a Sí-nat-félszíget nagy részét. A Si-
nad-félszigeten állomásozó egyiptomi
fegyveres erők javarészét vagy fog-
lyul ejtették, vagy megsemmisítet-
ték. Több egyiptomi egység elmem
kült, kivéve a páncélosokat, amelyek
folytatja* a harcot Bir Gafi Gafa
övezetében*

Edén nem válaszol az ENSZ tflfzszttuett Jaraslatára
Edén péntefk délelőtt az alsóház-

ban nem volt hajlandó válaszolni
Gaitskellnek, az ellenzék vezetőjé-
nek arra a kérdésre, hogy a kor-
mány hajlandó-e elfogadni az ENSZ-
közgyűlésnek az egyiptomi tűz-
szünetre vonatkozó határozatát.
Bevan munkáspárti képviselő 'kért

az Egyiptom elleni katonai művele-
teket addig, amíg a határozatról
dönt. Edén kijelentette: »Nen» vál-
lalhatom ezt a kötelezettséget.*' A
miniszterelnök kijelentette továbbá
hogy nem ígérheti meg, hogy pén-
teken nyilatkozik az ENSZ-nek

Edent, ígérje meg, hogy felfüggeszti I adandó angol válaszról

SepiloY nyilatkozata a kSzépkeletl helyzetről
Sepilov szovjet külügyminiszter

kijelentette, hogy Anglia és Francia-
ország közép-keleti "-gengsztercsele-
kedete^ előidézte a szent háború
veszélyét az arab világban.

A Közép-Keleten a helyzet rend-
kívül súlyos.

A Szovjetunió először meg akarj
szüntetni a háborút s azután később
ismét folytatni akarja a Szuezi-csa-
torna ügyének megvitatását.

Az egyiptomi Icatonák utolsó
leheletükig fognak harcolni.

Az egyiptomi haderő* ííj állásokat foglal el
Nasszer elnök beszédet mondott az

alexandriai rádióban (a kairói rádió
a.bombázások miatt beszüntette mű-
ködését) és a többi között a követ-
kezőket fejtegette: Az egyiptomi
haderőt teljesen kivonták a Sinai
•félszigetről és most új állásokat fog-
lal el a szüzei üreseiben és a Nílus
deltájában, hogy szembeszálljon a
várható támadással.

Teljesen meghiúsult Nagy-Britann:
és Franciaország kísérlete, hogy
Izraellel összejátszva elszigeteljék az
egyiptomi haderőt a Sinai félszige-
ten. Az egyiptomlak idejekorán visz
szavonultak — mondotta — és fgy
tulajdonképpen "győzelmet" arattak.

Kin a határozott un támogatja Egyiptom küzdelmet
lertség és szuverenitás megnrzé-Csou En-laj, a Kínai Népköztársa-

Bá» minisztere'nöke csutörlökön kö-
zölte Hasszán Ragab egyiptomi
nagykövettel, hogy

Kína ^határozottan támogatja
Eavintomot a nemzeti iíiaaet*

séért folytatott szent küzdelem-
ben*:

A pekingi rádió szerint Csou En-la1

átadta Ragabnak P kormány hr
talos nvilalkozatat a helyzetről,

A Győri Vagongy&r dolgozóinnh határosain:

A Szovjetunió részére lekötött áruk gyártását szüneteltetik,
amíg szovjet csapatok tartózkodnak hazánkban

A Dunántúli Nemzeti Tanács több
atározatot hozott: -A tanács Nagy
mre miniszterelnök rácliőnyllatko-
ata alapján bizalmat érez Nagy Im-

•e és kormánya iránt és a munkás-
ság sztrájkjogának elismerése mel-
lett, a jelenlegi körülmények között
a munka azonnali felvételét tartja
indokoltnak* — így szól az egyik
latározat.

Egy másik határozat fontosnak
tartja a nemzetőrség minél széle-
sebbkörű megszervezését, tartalék-
készletek gyűjtését és a szállítóesz-
közök üzemképes állapotának fQko-

itos biztosítását.
A győri Magyar Vagon- és Gép-

gyár munkástanácsa pénteki ülésén
bejelentette: támogatja a kormányt
abban a kérdésben, hogy a bánya-
ipar, élelmiszeripar és a közlekedés
'.erületén a munka folytatódjék. Ki-

sndotta a munkástanács, hogy a
•árban a Szovjetunió részére lekö-

ött áruk gyártását addig szünetei-

teti, amíg a szovjet csapatok Ma- [
gyarországon tartózkodnak.

A Vagongyár tai-ácsa Ismételten
felszólította a Dunántúli Nemzeti
Tanácsot és Nagy Imrét, hogy koráb-
ban bejelentett követelésének, mely-
ben Csergő János, Kossá István,
Czottner Sándor és Apró Antal mi-
niszterek leváltását kérte — szerez-
zenek érvényt, mert ez a négy mi-
niszter felelős az ipari csődgazdálko~
dúsért. Helyettük szakminisztereket
követelnek, akik képesek a gazdasá-
gitag kátyúba jutott országot a fejlő-
dés útjára vinni. Amennyiben a
négy miniszter leváltása november
5-ig nem történik meg, a Vagongyár
munkásai sztrájkot hirdetnek.

A munkástanács kimondotta, hogy
bár az üzemek munkásalt nyugtala-
nítja az újabb szovjet csapatok be-
vonulása, ennek ellenére a bejelen-
tett semlegességet magúit is biztosi'
tani kívánják azzal, hogy sem a szov-

i jet hadsereg tagjai, sem azok hozzá-

tartozói ellen semmiféle provokációi
nem követnek el.

Heves megyében szantának
Heves megye földművesei csütörtö-

kön mindenütt szántottak, vetettek,
ugyanakkor jelentős mennyiségű
élelmiszert gyűjtöttek a főváros la-
kosságának. Naponta 10—20 vagon,
megrakott teherautó hagyja el: va-
lamennyi élelmiszert szállít Buda-
pest lakosságának.

Egerben, a volt AVH epületében
rádióállomás kezdte meff működé-
sét, ez az adóállomás óránként sugá-
roz műsort a 43 méteres hullámon.

Három tizem újra termel
Csongrád megye székhelyén, Hód-

mezővásárhelyen — a nemzeti W-
zotfcmány felhívására — pénteken
kinyitottak az üzletek, megindult a
munka a Majolilca Gyárban, a KÖ-
tőttáru Gyárban és a. Mérleggyár-
ban.

Péntek délután megkezdték
a fővárosi viliamosvonalak helyreállítását

Hol indulnak meg először
a villamosjáratok?

A Fővárosi Villamosvasút Akácfa
utcai központjában pénteken délelőtt
a központ, 14 telep, a főműhelyek és
a Vasútépítő Vállalat forradalmi
munkástanácsainak kiküldöttei ta-
nácskoztak Budapest villamosforgal-
ma megindításáról.

Menyhárt István, az ideiglenes for-
radalmi bizottság elnöke közölte
munkatársunkkal, hogy a megbeszé-
lésen döntést hoztak: a vlllamosva-
nalakon a karbantartási munkálato-
kat még pénteken délután meg kell
kezdeni.

Segít a hanvidsig
A helyreállítási munkálatokhoz se-

gítséget ad a honvédség. A kőbányai
honvéd gépkocsizó iskolától, Bányász
honvédszázados vezetésével, pénte-
ken délben négy darab 7,5 tonnás
darus vontatókocsi érkezett az Akácfa

tcai székház elé, Ezek a gépkocsik
délután 3 órakor, Cserhalmi VÜJIKJS-
nak, a vonalműszak egyik vezetőjének
irányításával az Ifjú Mártírok terére
fvolt Széna tér és volt Moszkva tér),
a Mártírok útjára és a Zsigmond
térre vonultak és a villamossínekre
emelték és elvontatták azokat a
MÁV személy- éa postakocsikat,

amelyeket a forradalmi harcok Ide-
jén a szabadságharcosok gördítettek
ki barikádnak a Déli pályaudvarról.-

Nlnct anyaghiány
Sunavecz Iván, a Fővárosi Villa-

mosvasút felsővezetékes részlegének
vezetője tájékoztatott bennünket a
villamosközlekedés megindításának
teendőiről:

— A vállalatnak, szerelteiére nin-
csen anyaghiánya. Néhány -héttel
ezelőtti 2,5 vagon felsővezetéket kap-
tunk, ez a mennyiség teljesen ele-
gendő a károk kijavításához. Legfel-
jebb apró anyagra lesz Bzükség, de
ezt saját magunk megoldjuk. Száz
szakember azonnal hozzákezd a mun-
kához, hozzávetőleg húsz-harminc
Idegen munkaerőre lesz szüksé-
günk.

Hol tndat meg elSször a vVlamoi?
Budapest területén először a fő-

városba vezető, úgynevezett -sugár-
utakon- indulnak meg a -sárgáit*.
Tehát: a Váci úton, a Lehel úton,
a Thököly úton, az Erzsébet királyné
úton, a 28-as villamos vonalán, to-
vábbá PestszentlŐrinc, Kispest, Pest-
erzsébet, Albertfalva, Kelenföld,
Zugliget és Hűvösvölgy, Öbuda felöl.
A rongálások ugyanis ezeken sz út-

vonalakon csekély mérvűek és egy
nap alatt helyreállíthatók.

Csalk ezután kerülhet sor a kör-
vonalakra, tehát a Kis- és Nagy-
körútra, a Krisztina körútra és a
belső Üllői útra, amelyok jóval na-
gyobb kárt szenvedtek. Ezek kijaví-
tása, pótlása hosszabb ídSt vesz
majd igénybe.

Fontot tanácskozások szombaton
A Fővárosi Villamosvasút forra-

dalmi bizottságai leérik a Fővárosr
Villamosvasút, a Főműhely, vala-
mint a Füvárosi Vasútépítő Vállalat
műszaki dolgozóit, hogy a munka
megkezdése ügyébén 3-én, szombaton
reggel jelenjenek meg munkahe-
lyeiken.

Ugyancsak megbeszélést tartott
pénteken délelőtt a Közlekedési és
Szállítási Dolgozók Szabad Szakszer-
vezete forradalmi bizottsága. Tóth
Mihály, a forradalmi bizottság elnö-
ke felhívásában arra kéri a buda-
pesti közlekedési és szállítási válla-
latok munkástanácsainak elnökeit
és üb-elnokeít, hogy 3-án, szombaton
délelőtt Ll órakor tanácskozásra je-
lenjenek meg a szakszervezet szék-
házában, VI., Csengery utca 68.
Többek között megbeszélik a főváros
közlekedésének helyreállítási felada-
tait.

Megindult a munka
a fővárosi gyárakban

Pénteki szammnltebaii közöltök a'
budapesti nagyüzemek forradalmi
bizottságainak felhívását, amelyben
arra kérik az ország dolgozóit, hogy
vegyék fel mindenütt a munkát. Az
ország gazdasági helyzetének meg-
bénítását Jelentené a további sztrájk.
Ezt a felhívást a budapesti nagy-
üzemek közül a MÁVAG forradal-
mi bizottsága is aláírta. Most ellá-
togattunk a gyárba, hogy szemtanúi
legyünk, hogyan tér át az üzem mun-
kássága a békés alkotó munkára.

A felhívásra Budapest minden ré-
széről, a peremkerületekből is, leg-
többször gyalogosan is besereglett a
MAVAG dolgozóinak zöme. A pén-
teki nap azzal telt el, hogy előkészí-
tették a munkát a termelés zavar-
talan megindítására. SlisŐsorban az
üzemfenntairtás és a szállítás dolgo-
zói láttak munkához. Gyáron belül
szombat reggelre előreláthatólag a
'•egtöbb üzemrészben megkezdik a
^kés munkát. Sok persze a megol-
dandó feladat. Az eddi<?i megal'Bií-
tás szerint az öntöde részére szüksé-
ges koksz csak három napra ele-
gendő. A legnnjjyobb gondiuk azon-
ban, mint erről a Népszava munka-
társát az ideiglenes munkástanács el-
nöke tájékoztatta, az, miként tudná-
nak kocsikat a dolgozók be- és haza-
szállítására rendelkezésre bocsátani.

Ezért arra kérik a főváros közieké-! saját, hosszabb Idő óta kihaszmálat-
dési vállalatainak és a vasútnak
dolgozóit, hogy haladéktalanul állít-
sák helyre a közlekedést, segítsék
hozzá a MÁVAG dolgozóit, hogy
időben eljussanak munkahelyükre.
Az ideiglenes munkástanácsnak az
a véleménye, hogy hétfőn már tel-
jes ütemben folyhat a termelőmun-
ka a MAVAG'ban.

Dolgozik Magy-Budapost

Pénteken már a Ganz Vagcmgyár-
ban nyolcszáz dolgozó kezdett mun-
kához, Egy küldöttségük feükereste
a Fővárosi Villamosvasutat. hogy
megbeszélje a harcokban megrongá-
lódott villamoskocsik megjavításá-
nak dolgát ötvenhét kocsi rongáló-
dott meg a barcolk somán, ezeket be-
vomtalják a gyárba éa hozzálátnak,
hogy mielőbb forgalomba legyenek
helyezhetők.

A Láng Gépgyárban az erflmű
felfűtésével megkezdődött a munika.
Péntek délelőtt tíz órakor már ára-
mot is adott és négyszáz
hozzáláthatott a munkához.

unJcás

Rádiógyárban a munka
nem indulhatott meg. mert RŐzt a
Kőbányai Sörgyártol kaptak, amely
még saját üzemét sem tudja teljesen
ellátni, Ezért hozzáfogtad a gyár' som a gyár.

Ian kazánjainak javításához. Re-
mélhetőleg hétfő reggel a kazánok
üzemképesek úsznék és a termelés
megindulhat.

Az Üjlaki Téglagyárban hozzá-
látnak a kemencék felfűtéséhez,
hogy megkezdődhessék a téglák és
cserepek gyártása. A gyár forradal-
mi tanácsa kéri a bányászokat, hogy
mielőbb kezdjék meg a szón fejté-
sét, a vasutasokat pedig, hogy a te-
herforgalmat mielőbb inditsáli me&

A Gázgyárban eddig sem volt
fennakadás, továbbra is igyekeznek
a háztartások számára a gázt bizto-
sítani. Kérik a kormányt, tegye mes
a szükséges intézkedéseket, hogy &
Gázmüvek folyamatosan kapjanak
külföldi gázszenet.

Induljon meg n HÉV!
Az Ikarus Karosszéria és Jármű-

gyárban is megkezdik a munkát,
b^r nagy nehézséget okoz. hogy az
üzem &ok dolgozóia Mátyásföldtől
30—40 kilométernyire levő községek-
ben lalctk. Éppen ezért kéri!: a HÉV
és á Fővárosi Villamosvasút dolgo-
zóit, hogy tere-mtsék meg a Mátyás-
földdel való közlekedés lehetőségeit
A munkástanács azon van, hogy
hétfőn teljes üzemmel megiiidulhas-
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Tízezer dollárt, többkiló aranyat találtak
Ausztriában elfosott volt ÁVH-s tiszteknél

Bécsből jelenti az osztrák rádió: A bécsi rendőrség a magyar határ
felöl átszökött volt ÁVH-s vezetőket és tiszteket tartóztatott le, akiknél
több névre szóló kiállított útlevelet találtak. Közöttük volt Sásdi László
fimagy, a székesfehérvári AVH volt vezetője is. Amikor az egyik hatfőnyi
csoportot megmotozták, ruháikba és más helyekre elrejtve 10 000 dőltért,
több kilogramm aranyat és sok ara-nyékszert találtak. Az osztrák bizton-
sági rendőrség az ÁVH-a tiszteket letartóztatta*

A Saar-vidék képviselői
január elején bevonulnak

a nyugatnémet parlamentbe
Mint a nyugat-berlini Kurief je-

lenti, a tíz Saarvidéki képviselő ja-
nuár elején bevonul a nyugatnémet
parlamentbe. A tíz közül három ke-
reszténydemokrata, három a Saar-
vidéki Demokrata Párt, kettő a Szo-
ciáldemokrata Párt és kettő a Ke-
resztény Néppárt képviselője.

Lemondott a vasutas-szakszervszet elnöksége
Pénteken a Magyar Vasutasok Szabad Szakszervezete elnöksége le-

mondott és egyúttal megalakult az ideiglenes intézőbizottság, amely a vá-
lasztások és a kongresszus megtartásáig a szakszervezeti munkát vezeti.
Az Ideiglenes intézőbizottság elnöki teendőinek ellátására Király Gézát, a
szaltszervezeti élet régi harcosát választották, aki a vasutasság érdekében
kifejtett munkájáért a legutóbbi időkig Rákosi börtönében szenvedett. Az
ideiglenes intézőbizottíág felhívja a vasutas szervedet és a vasutas dolgozó-
kat, hogy tevékenységükkel segítsék elő a szakszervezeti munka mielőbbi
megindulását a vasutas dolgozók érdekében

A Szocialista Internacionálé felhívja a világot
a magyar nép megsegítésére

Nemzetközi szocialista küldöttség jön Magyarországra
Matteo Matteolti, az Olasz S20-

tíáildemakrata Párt főtitkára láto-
gatta meg péntek délután a Nép-
tzava szerkesztőségét. A Szocialista
Ijitennacíomálé irodájának bécsi Ülé-
séről érfkezett. Az ülésein többször
beszélt Kéthly Annával éa éppen a
vele való beszélgetés alapján láto-
gatott el Budapestre.

Nevének hallatáira szomorú emlé-
keik jutnak eszünkbe. Visszaemléke-
zünk a fiatal főtitkár meggyilkolt
apjára, Matteottira, az olasz szociál-
demokraták rendíthetetlen vezérére,
akit Mussolini fasiszta legényei csak
gyilkossággal tudtak örökre elnémí-
tani. Matteo Matteotti, a mártír-
halált halt nagy olasz szocialista ve-
zér fia és késői utódja az olasz párt
vezetésében — mint elmeséli — már
nem nagyon emMkszik édesapjára,
hisz alig kétéves volt, amikor meg-
gyilkolták. Apja hal&la után nem
hagyta el ugyan Olaszországot, de
1932-től kezdve hamis néven kellett

1 élnie Mussolini országában egészen
. az olasz fasizmus bukásáig- A meg-

gyMkolt vezér aikkor még kis fiából,
azóta a párt főtitkára lett és ebben
e minőségében vett részt a Szocialista
Internacionálé Irodájának most le-
xáralt bécsi illésén.

Elmondotta, hogy találkozott
Kéthly Annán kívül a Londonból
Bécsbe érkezett Szélig Imrével, aki-
nek 1948-ban kellett elhagynia a fca-
záját, csak azért, mert szociáldemok-
rata volt. Beszélt arról is. mllyem
szeretettel és érdeklődéssel hallgat-

táik Kéthly Anna referátumát a ma- I
gy&rországi helyzetről, majd ismer-
tette velünk annak a határozatnak
a lényegét, amelyet a konferencia
végeztével az iroda elfogadott.

A javaslat bámulatát és eiismeré-.
sét fejezi ki a magyar nép saabad-
sághőseiinek, aikik kivívták szabad-
ságukat és baráti üdvözletét küldi
a magyar munkásságnak.

Az Internacionálé örömmel üd-
vözli a Magyar Szociáldemok-

rata Párt újjáéledését
i felhívja a világ valamennyi szo-

cialista pártját, támogassák minden
erejükkel a szabadságukat kivívott
magyarókat, hogy ne szenvedjenek
se éhségtől, se nyomoráságtól. An-
nak érdekéiben, hogy a Lehető leg-
gyorsabban normaHiizálódjék a fel-
szabadult Magyarország gazdasági
helyzete, szüksége van a demokra-
tikus Európa szolidaritására, ugyan-
arra a segítségre, amelyet Európa
demokratikus államai is igénybe
vettek háborúé káraik helyreállítá-
sakor.

A Szocialista Internacionálé a
magyar demokrácia minél gyor-
sabb talpraállása érdekében
szükségesnek tartja, hogy a szov-
jet csapatok sürgősen hagyjak

el Magyarország; területét.
A határozat elfogadása után úgy

döntöttek, hogy rövidesen.
mihelyt a körülmények meg-
engedik, az Internacionálé egy

kisebb osztrák, skandináv, hol-
land, angol (valószínűleg Mor-
gan Philips) és egy belga*vagy
francia tagbál álló bizottsága lá-

togat el Magyarországra,
A konferencia végeztével úgy ha-

tároztak, hogy novem bérben Koppen-
hágában ül össze az Internacionálé
főtanácsa, amelyen minden szocia-
lista párt két taggal képviselteti
magát.

Az ülés a magyar és a lengyel
üggyel, valamint a lefegyverzés-

sel fog foglalkozni.
Olasz vendégünk búcsúzóul még

edmondta, hogy néhány hónap óta
állandó tárgyalásokat folytatnak a
Nenni-féle szocialista párttal, amely
eddig a kommunistákkal állt szövet-
ségben.

A legutóbbi hónapok, de külö-
nösen a magyarországi esemé-
nyek és azoknak olasz kommu-
nista sajtóvisszhangja gyökeres
fordulatot hozott létre Nenniék-
nél, akik teljes mellel álltak

Magyarország mellé
és visszautasították az olasz kom-
munista sajtó magyarellenes rágal-
mait. A két szocialista párt fúziója
a legutóbbi események után egyre
közelebb kerül a megvalósuláshoz.
Végezetül még arra is célzott, hogy
a magyarországi szovjet beavatkozás
alapjaiban rázta meg az olasz kom-
munista pártot.

Máté Iván

Hidasi, Darabos, Kende és Mihályfi Ernő
miniszterhelyettesek eltávolítását kívánják

Töfob helyen megindult
a vasüti forgalom

Pénteken megérkezett az első gyógyszerazállitó vonat Kelenföldre
A MÁV sajtóhivatala közleménye

szerint a vasutas dolgozók pénteken
*ak helyen felvették a munkát. Az
ország legnagyobb pályaudvarán, a
Ferencvárosban öt mozdonnyal meg-
kezdték a tolatást, ugyancsak meg-
k d t é k t k ö á l l í á á,
kezdték a vonatok
Dunapart-Soroksári

é R á d

g g
összeállítását a
úti pályaudva-

hogy azonnal foglalja el szolgálati t vasúti forgalom azonnali megindí-
helyét ás minden erővel biztosítsa a \ tását.

Szombat reggel megindulnak az autóbuszok
A Fővárosi Autóbuszüzemi Vál-

p
ron és Rákosrendezőn.

Pénteken délben Hegyeshalomrál
6 Kelenföldi pályaudvarra megér-
kezett az elsd yyóqyszerszáTlitő vo-
nat; a 15 kocsiból álló szerelvényt
víllamosmozdony vontatta.

A miskolci vasútigazgatőság te-
rületén is megindult a forgalom.
Pénteken már t&bb helyi személy-
vonat közlekedett.

.A vasutas dolgozók arra töre.ked-
nek, hogy szombaton minél több
munkásvonatot közlekedtessenek,
különösen a bánya- éa iparvidéke-

Kifutottak
ez első munkásvonatok

A budapesti pályaudvarokról pén-
-leken délután 2—3 óra között elin-
dultak az első munkásvonatok, ame-
lyek még pénteken visszatértek a \
jŐvárosba. A vonatok indításával az
a cél vezette a vasutasokat, hogy el-
EÖsorban a vidéken lakó dolgozókat
budapesti munkaheiyüíkire tudják
szállítani. Pénteken este újabb sze-
relvények indultak vidékre, ezek a
vonatok főként azokat szállították
lakóhelyükre, akik egy hét cta szol-
gálati helyükön tartózkodtak.

A csepeli gyorsvasút vonalán is
megindult a forgalom pénteken dél-
után. A cinkotai és a szentendrei
focradalmi bizottság azonban akadá-

• lyozza a forgalom megindulását:
nem engedélyezte, hogy a BEV dol-
gozói itt megkezdjék munkájukat. A
BEV arra kéri a bizottságokat: te-
gyék lehetővé, hogy a gödöllői és a
szentendrei vonalon is megindulhas-
son a forgalom.

Minden vasutas
foglalja el szolgálati helyét
A MÁV vezérigazgatóság forra-

dalmi bizottsága pénteken felhívást
adott kJ, Felszólít minden vasutast,

lalat • forradalmi tanácsa megfogad-
va Maléter ezredes felhívását, szom-
bat reggel, november 3-án részlege-
sen megindítja az autóbuszközleke-
dést, hogy a főváros lakossága a bel-
területre juthasson. Körülbelül a ko-
csipark íele közlekedik reggel 6 órá-
tól este 18 óráig. Olvasóink tájé-
koztatására közöljük, milyen útyo-
nalon indul meg az autóbuszközle-
kedés. Teljea útvonalhosszon közle-
kednek a következő járatok: 2-es,
3-as, 8-as, 10-es, ll-es, 18-as, 19-es,
20-as, 22-es, 23-as, 24-es, 25-ös, 28-as,
29-es, 31-es, 32-es, 33-as, 34-es, 35-ös,

51-es, 32-es, 55-ös, 56-os, 57-es, 61-es,
62-es, 63-as, 64-es, 65-ös, 66-os. Az
útvonalnak csak egy szakaszán köz-
lekednek a következő járatok: 5-Ös
Pasarét—Szénatér között, 6-os Óbuda
—Bazilika, 7-es Bosnyák tér—Baross

A minisztériumok jó részében már'
az áüandó forradalmi intézőbizottsá-
gok megalakultak. Mindegyikben
ázom munkólikodnak. hogy mielőbb
beijidítsáik a hozzájuk tartozó válQala-
tökat és üzemeltet.

A Kohó- és Gépipari Minisztérium-
ban péntek délelőtt az Iparági forra-
dalmi tanácsok részvételével vitatták
meg, hogyain lehetne a leggyorsabban
megkezdeni a békés termelőmunkát.
Ugyanakkor azt is megvizsgálták,
biztosítottak-e a munkai aLtételék, hol
van szükség a minisztérium vagy
Lpairigazgafcóság segítségére. A meg-
beszélés utón az a vélemény alakult
ki, hogy a Kohó- és Gépipari Minisz-
tériumhoz tartozó üzemek zöme hét-
főig munkába áll.

Demko Dndre, a forradalmi intéző-
bizottság elnöke elmondotta, hogy
felvetődött az a probléma is, milyen
szerepe legyen ezentúl a miniszté-
riumnak. Egyre többen hangoztatják
azt az álláspontot, hogy a miniszté-
riumon belül iparpolitikával s a vál-
lalatok közvetlen irányításával kell
foglalkozni. A személyzeti főosztályt
megszüntetik. A forradalmi intéző-
bizottság személyi kérdésekkel is fog-
lalkozott. Bizalmatlanságát fejezte
ki Csergő János miniszterrel szem-
ben. A Minisztertanácstól leváltá-

sát kerüli. Hidast Ferenc miniszter-
helyettest már három nap előtt el-
távolították, mert a szabadságharc
hösí óráiban ellenforradalmárűknak
és fosztogatóknak bélyegezte a fegy-
verrel küzdő ifjakat.

Ellátogattunk a Népművelési Mi-
nisztériumba is. Itt is a legfőbb
gond a munka mielőbbi megindítá-
sa. Szombat délelőtt a Népműveüési
Minisztérium és az Oktaitásügyi Mi-
nisztérium közös értekezletet tart,
amelyen összeegyeztetik a két mi-
nisztérium munkáját Alföldi Zoltán,
a forradalmi bizottság alelnöke, la-
punk munkatársáTiaíí elmondotta,
hogy vélemény Lik szerint Lukács
György nagy nyeresége a kormány-
nak, de szerintük sokkal aJkalma-
sabb lenne az oktatásügyi miniszter
posztjára. A Népművelési Miniszté-
rium forradalmi bizottsága foglalko-
zott személyi kérdésekkel. Három
miniszterhelyettes eltávolítását kí-
vánja. Darabos Ivánt azért javasol-
ja leváltásra, mert nem ismeri elég-
gé a munkaterületet. Kende István
és Mihályfi Ernő (az utóbbinak
egyébként még több más funkciója
is van) teljességgel azonosították
magukat a Rákosi—Gerő-klikk nép-
ellenes politikájával és őszintém
nem tudnák az új szellemű országot

[ szolgálni.

Iharos Sándor az olimpiai csapat után utazott
Péntek délután a Prágában tar-

tózkodó olimpiai csapat számára egy
autóbuszon sportfelszerelést szállí-
tottak. Az autóbuszban helyet fog-
lalt Iharos Sándor és Dómján Ár-
pád vízilabdázó is. Az indulás előtt
beszéltünk iharos Sándorról, sM el-
mondotta, hogy miután teljesen, /or-
mán kivill van, mint az olimpiai
csapat kísérője utazik Melbourne-be.
VilágrekorderÜrik Igen te van eová-
nyodva, de ismerve hatalmas, akarat-

erejét, nem lepne meg bennünket,
ha végül is az 5000-es versenyben
mégis elindulna az olimpián.

A francia repülőgép-társaságtól
nyert értesüléseink alapján az olim-
piai csapatunkat szállító két • gép
ke-diáén, november 6-án indul Prá-
gából. A kő-t gép különböző útirá-
nyon repül Melbourne-be, az első
gép november 11-én este, a második
gép november 12-én érkezik a»
olimpiai játékok színhelyére.

« Magyar LabiIarúaA Szövelsía
felhívása

Az MLSZ forradalmi bizottságé kéri aa
NB l-es csapatok szövetségi képviselőit —
tgy-egy személyt —. hoev hétiő délelőtt 11
órakor leien jenek írna az MLSZ forradalmi
bizottságánál, a réfii Hold utca I s z í n i
alaít. Ugyanott tar tanak megbeszélést ki "
den, i

ja tok
inber 6-án [1 órakor : NB I I - M

Jselöl. akik iceíjbFzú[eveiükét
szák maffiitkal. A "~ "
legbfzottai novembei

L 64. alatt tartar

József körút, j Gyflr, Debn
-Elmunkás tér, sfl5íta'^á'1

tér, 9-ea Kóbánya-
I5-Ö5 Apponyi tér-
17-ea Kőbánya—Pestszent lörinc—Ül-
lői út, 39-es Vörösmarty tér—Ke-
leti Károly utca, 46-os Baross tér—
Mátyásföld. Az
izombati napon .

autóbuszokat
szokottnál ritkáb-ban indítják, remélhető, hogy né-

hány napon belül az autőbuszközle

37-es, 40-es, 43-as, 47-es, 48-as, 49-t
i, | kedés
;, I lendül.

ismét a régi kerékvágásba

Reformok az iskolákban
HÉTFŐN MEGKEZDŐDIK A TANÍTÁS

Az Oktatásügyi Minisztérium For>
radalmi Bizottsága átszervezi az is-
kolai oktatást s érvényesíti a forra-
dalomadta lehetőségeket a pedagó-
gia minden területén. Addig is, amíg
a szabad pedagógus fórumok az ösz-
szes kérdéseket alaposan megvitat-
hat j ák, a miniszteri um forradalmi
bizottsága elrendelte valamennyi
általános és középiskolai történelem-
könyvnek a forgalomból való azon-
nali kivonását,

A magyar irodalom oktatásával
kapcsolatban a forradalmi bizottság
elrendelte, hogy e tantárgy kereté-
ben csak a magyar írók müveiből át-
vett szemelvényeket tanítsák B a
magyar nyelvtan oktatásban szorít-
kozzanak a leíró nyelvtan tanításá-
ra, 'mindenfajta nyelvelmélet teljes
mellőzésével. A földrajztanításban
a Szovjetuniót ismertető részeket a
többi országokkal foglalkozó tan-
anyag mennyiségével arányban álló
normália terjedelemre kell korlá-
tozni. A jelenJegi összes középisko-
lai földrajzikönyveket a bizottság
intézkedése értelmében azonnal be-
vonják a forgalomból. Megszűnik a
Maxim Gorkij iskola » megszűnik
az orosz nyelv kűteleeO okUü&ta is.

Valamennyi iskolában bevezetik a
szabad vallásoktatást. Az összes
orosztagozatú osztályokat humán-
osztályokká szervezik át s megszűnik
a légoltalmi ismeretek s az alkot-
mánytan tanítása is.

A' forradalmi bizottság egyébként
felhívással fordult a pedagógusok-
hoz és az iskoíák Igazgatóságaihoz,
hogy ott, ahol ez nem ütközik le-
kfirdheietlen nehézségekbe, a taní-
tást november 5-én, hétfőn kezdjék
meg. Kedden megjelenik a Közneve-
lés különszáma, amely az iskolai
munka forradalmi átalakításához
tartalmazza majd az első fontos
irányelveket.

•adaltnl bUotleátra felkéri
Mistolc, Szetted. Pícs és

._ ._ „sl forradalmi bliclisáoait,
kltsélt mtí a területi ELASZ forradalmi
ottságait, amelyek Ifpfede4i kapcsolatba
MLSZ forradalmi bteottságával.

Bécsbe utazott
az MTK labdarúgó csapata

A Kispest együttese után. külföldi
portyára indult az MTK labdarúgó
csapata is. A kék-lehérek Volentík
Béla edző kíséretében keltek útra
Bécs felé. A nyugat-európai vendég-
szereplésen a következő játékosolt
veaanek részt:

Geller, Veress, Kovács II., Börzsei,
Lantos, Kovács I., Zakariás, Sándor,
Hidegkúti, Palotás, Szolnok, Szim-
csák L, Kovács 111., Szimcsák 11*
Si-pos, Kárász, Molnár és Bödör,

SPORTJEGYZETEK

N f i P S Z A V A

FÖjzerkesztÖ:
Kétbly A u u

Felelői szerkeszt*:
di. Bívéfi Mihály

szerkesztőség éa kiadóhJvat
Budapest, VIL, Rákóczi úi

Telefon: 124—sia, 234—819.

Ath?n.eum

A Vasas Sport Club felkéri labda-
rúgó csapatának valamennyi tagját,
hogy vasárnap délelőtt 10 órakor
menjenek be a székházba.

A BTSB működésének meiíszünieléSo után
megalakult a Fővárosi Sportc*z.tály Munkás-
tanácsa. A munkástanács felkírl a Bűnes-
ten raűkSdS sjiíUleeyesü leteket (sport kör B-
(>el): kéDvlselBlket küldlék cl a Fővárosi
Sportosztályfioí {Váci utca 62). h»irv a
sportélet metrinditísa érdekében alakítsák
(ne* az ú| budapesti sportsiövetsénekcl. A
szakszövetségeket vasárnap délelőtt 19 Ura-
kor alakítják meg.

/ / •

Pénteken megalakult a Magyar
Vívó Szövetség forradalmi bizott-
mánya, amelynek elnöke Rajcsányi
László lett. A forradalmi bizott-
mány első intézkedéseként vissza-
rendelték Prágából az olimpiai sport-
küldöttség között Melbourne-be ké-
szülő Boy Bélát, a volt állami vívó-
edzőt. A vezetőség felkéri a vívó-
társadalmat, hogy az egyesületek ért-
ezervezését sürgősen kezdjék meg és
azt jelentsék a Hold utca 1. szám
alatti irodában.

//
I lérfl asz-

_.. n leaívCzte
n(Jk találfcozŰJái az

A Magyar Röplabda Szövetség
ideiglenes forradalmi bizottsága,
amely pénteken megalakult, kéri az
egyeBttleWs megbízottait, hogy a vég-

leges forradalmi bizottság megvá-
lasztására november 5-én délután 3
órakor a Váci uíca 62. szám alatti
helyiségben jetenjenek meg.

A I.Bbd«ri'iBi5 Játékvezetők Tanácsa vasár,
nap délelőtt 10 órakor (Bafcsy-Zsllinszky út
31) tartja alakuld illését.

A volt Munkás TE és a KAOE
szociáldemokrata tagjai ma 3 óra-
kor jelenjenek meg a volt Vörös
Meteor (Lenin körút 24. szám) helyi-
ségében.

/ /
A Magyar Kíl l labda Szövelsétr vasárnap

dílelöU ti órakor murva].rsztia ez Ideiglenes
forradalmi biaottstf î dt a volt Hold utca 1.
III. emeleti hclylsécében.

Világcsúcs formában
az amerikai atléták

Az olimpiára készülő olimpiai at-
léták újabb káprázatos eredménye-
ket értek el. A csütörtökön Los An-
gelesben megtartott versenyen ismét
két világcsúcs született. Különösen
O'Erien súlylökő' világrekordja figye-
lemreméltó. Eredmények:

Súlyiaiíés: O'Brlcn 19.25 ni. ú) világcsúcs,
liíégl: O'Brien 19,05 m.) Magasugrás; Do-
mas 215 cra. ÚJ világcsúcs. Gerely ha Jltí*;
Hcld 80-18 m. 300 tar. Morrow. 20.6 mp. 6000
- t DelllmKr H; 19.2 *.


