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Pártunk védi nemzeti becsületünket,
a demokrácia és a szocializmus ügyét

MogaUihulé « $iatjyar Szocialista Munkáspárt

A budapesti munkástanácsok és forradalmi erők < •;
nagy jelentőségű tanácskozása

A rádió rr>a es:e közvetítette Kádat
János beszédét. A beszéd,.amely a ;
Magyar Szocialista Munkáspárt nyi-

. latkozatát ismertette, a következő-
líéppen hangzik:
' — Magyar munkások! Parasztok!

Értelmiségiek! .
Sorsdöntő órában szólunk azokhoz,

akiket a nép cs a haza itánti hűség,
a szocializmus tisula eszméinek be-
csületes szolgálata vezetett ahhoz a
párthoz, melyet a sztálinizmus ma-
gyar képviselői: Rákosi és klikkje
vak és bűnös politikával a zsarnok-
sac cs nemzeti rabság cszlcfWévö zül-
leszlctl. Ez a kaliindorpolüika lelki-
ismeretlen módon dtékozolta azt az
erkölcsi és eszmei Örökséget, melyet
li a régi világban becsületes harccal
és véráldozaltal egybegyű)töltetek,
melyet ti nemzetünk független ségé-

1 Csütörtökön, délelőtt a Szakszerve-
zetek Ói-szagos Bizottsága, ;a buda-
pesti nagyüzeimek munkástanácsai-
nak küldöttei, a forradalmi erők kép-
viselői megbeszélést tartottak az Or-
szágház épületében, és arra az el-
határozásra jutottak. :hogy a jelen-
legi helyzet megvitatására estére'ta-
nácskozást hívnak össze. A tanácsko-

, zást az Építők Művelődési Házában
E súlyos órákban azok a kommu- i rendületlenül támogatja a kormány- ; r e ndezték meg. s reszt vetlek rajta a

nisiák, akik eddig is harcot vívtak a! nak a szovjet erők teljes kivonására ' - . . - - -
Rákosi-önkényuralommal, számtalan | irányuló követelését. - Nem akarunk
iga/-, hazafi és szocialista óhajának! tovább függőséget! Nem akarjuk,
megfelelően elhatározták, hogy új \ hogy, hadszíntérré váljon az ország!

Minden becsületes Hazafihoz szó-
lunk! Fogju'nk össze a magyar füg-
getlenség, a'magyar szabadság dia-
daláért!

Budapest, 1956. november 1-

j nagyüzemek munkástanácsainak, a

pártot alapítanak.
Az új párt egyszer s mindenkorrá

szakít a múlt. bűneivel!
•Védi és védeni, fogja mindenkivel

szemben nemzeti becsületünket, ha-
ZÖTYIÍ íügfjellensését.' Ezen az alapon,
a nemzeti függetlenség alapján építi
ki testvéri viszonyát a világ mindéin
haladó szocialista mozgalmival és
pártjáról. l!?cn az alapon, a nemzeti
függetlenség alapján kíván baráti i •
viszonyt minden közeli és távoli or- I
szaggal, elsősorban a szomszédos szo- .
cialista országokkal.

Védi és védeni fogja . a. Magyar l—
Köztársaság vívmányait: a földre-

Az MSZMP Intéző Bizottsága

gy értelmiség forradalmi bizott-
ságainak, a magyar nemzeti forra-
dalmi bizottságnak és'más szervek-
nek küldöttei.

A nemzeti kormány nevében Erdei
Ferenc, a kabinet tagja mondott be-
szédet, és beszámolt a'' helyzetről,
amely a mai napon országúnk'aarvki-
alakult.

A többi között hangsúlyozta: •-<
Országszerte; rendkívül ^észtilt ..

hangulat van mindenütt.-ahol szov-
jet csapatok vannak, s körülöttük'-a _•
forradalmi nép, a magyar hadsereg.
alakulatai olyan helyzetben vannak i
egymás mellett, hogy.a pattanásig
felült várakozásban ^hellyel-közzel
félni kell az indulatok kirobbanásá-
tól. M<ífí inkább fegyelmezett éknek
é& mértéktartóknak kell lennünk,
nehogy _ bármiféle .provokatív csele-
kedet elrontsa annak lehetőségét,
hogy • ebből a helyzetből békés ki-
bontakozás vezessen ki.

Ezután Vas Zoltán bsszétt hazánk
gazdasági helyzetéről, majd betsr- ,
jesztette a kormányzat- által -java-

'solt. kiáltvány szövegét.1 • amely a-
többi között a munka megkezdésé-
ről szól. Ezt a javaslatot a. küldőt*
tek üzemükben megvitatják.

1 Magyarország se
ért és demoia-atjkus haladásunkért j formot, a syárakírt, a bankok, a bá-
vívott küzdelemben megszereztetek, nyák köztulajdonba vételét, népünk
Bákosiék súlyosan megsértették nem- j vitathatatlan szociális és kulturális
zeti tisztességünket és önérzetünket, ! eredményeit.
amikor semmibe vették hazánk szu- j védi és védeni fogja a demokrá-
verenitását. szabadságát, és könnyel- i c j a és a szocializmus ügyét amely-
müen tékozoüák nemzeti,vagyonún- [ ne]t megvalósítást nem idegen pél-
kat- . I dák- szolgai másolásával, hanem or-

Népünk dicsőséges felkelése leráz- ; szagunk gazdasági és történelmi sa-
ta a nép és az ország nyakáról a Rá- j jáíságainak megfelelő módon és
tosi-uralmat, kivívta a nép szabad- | úton egyesíti, támaszkodva, a sztá-
ságát és az ország függetlenségét,
amely nélkül nincs, nem lehet szo-

• cializmus. Bátran elmondhatjuk: en-
nek a felkelésnek eszmei és szerve-
zeti vezetői, előkészítői a ti soraitok-
ból kerültek ki. A magyar kommu-
Jiista írók, újságírók, egyetenUsiúk, a
Petőfi Kör ,fiatnljaf,. niiinkásnk pa-
rasztok ezrei, a hazug vádak alapinn
fccbnrUinzött re/;i harcosok, az első
sorokban küzdöttek a Rakosi-Iéle
önkényuralom és kalandorpolitika
ellen. Büszkék vagyunk arra. hogy a
fegyveres felkelésben, annak vezeté-
sében becsülettel helytálltatok, áthat-
va ifíazi hazaszeretettől,, a szocializ-
mus iránti hűségtől.

,- őszintén beszélünk hozzátok. A
nép felkelése válaszút elé érkezett.
Vagy Ies2.e!ég ereje a magyar de-
mokratikus pártoknak^ vívmányaik

" megszilárdítására, vagy" szembe ke-
rülünk a nyílt ellenforradalommal.
N é ly
Nem azért ömlött a magj-a
h é d k k á k é

ifjak,
kbonvédek, munkások és parasztok

vére, hogy a Rákosi-féle Önkény-
uralmat

linizmustól és minden dogrnatizmus-
tól mentes marxizmus—leninizmus-
ra, a tudományos szocializmus .taní-
tásaira, valamint a magyar történe-
lem és kultúra forradalmi és haladó'
hagyományaira.

Történelmünk e nagyszerű, de sű-
lyos-—-TÓrájálwm - felhívunk —mlfHlerr
mngyor dolgozót, wkit a nép és haza
odaadó szeretete vezérel, hogy csat-
lakozzon pártunkhoz, melynek nevei
Magyar Szocialista Munkáspárt,

A párt mindenekelőtt az öntuda-
tos 'mtinkasok tamogatíisiirn számít,
mert a munkásosztály szocialista
célkitűzéseit vallja magáénak.

ellenfoi adalom uralma
váltsa feL Nem azért harcoltunk,
hogy a munkásosztály kezéből kira-
gadják a bányákat és gyárakat, a pa-
rasztságtól, a földet. Vagy biztosít-
'ja a felkelés népünk számára a de-

vívmányait:
. _ _ __ _ _ vezkedési _ jogot,

izemélyes szabadságot és biz'tonsá*

mokrácia alapvető
gyülekezési .cs

y g
got, a jogrendet, a sajtószabadságot,

, a humanizmust, az emberséget —
vagy visszasüllyedünk a régi úri vi-
lág rabságába és'.ezzel együtt idegen
szolgaságba. Annak, komor és riasz-
tó veszélye is fennáll, hogy idegen
fegyveres beavatkozás Korea tragi-
kus sorsára juttatja hazánkat.

Népünk és hazánk.jövöje'és sorsn
IMOiil naaminitHti í*rfft tnl hm mim
fcet, hogy mindent megusgyunk e BU-
lyos veszély elhárítására,.eloltsuk az

párt tegja lehet egyéni jelentkezés
alapján minden niagyar dolgozó, aki
magáévá teszi az elűbbi elveket és
nem terheli felelősség a Rákosi-
klikk bűnös politikájáért éi ural-
máért. Várjuk mindazokat, akiket a
a múltban visszariasztott a szocializ-
mus szolgálatától Rákosiék népelle-
nes politikája és bűnös vezetése-

I A párt szervezésének megindítá-
sára, ügyeinek intézésére és a párt-
alapító országos kongresszus legsür-
gősebb összehívására előkészítő bt*
zottság alakult, melynek tagjai I>>
nátfi Ferenc, Kádár Jénos, Kopácsi

elleníorradalorr i reakció tűzfész-
Jteit, véglegesen megszilárdítsuk de-
mokratikus rendünket és biztosítsuk
a normális . termelőmuri kát, a nor"-
máUs élet feltételét: a békét, a ren-
det és a nyugalmat.

Sándor, Losonc?.] .
György,.Nagy Imre
A á d ki

Géza, Lukács
.-Szántó Zoltán.

A párt lapot ad ki, melynek címe:
Népszabadság.. - ^

Munkások! • Parasztok! Értelmi-
ségiek! • . • ,

Az új párt, az MSZMP részt vál-
lal a függetlenség és a demokrácia
megszilárdításáért - vívott harcból,
küzd . népünk szocialista Jövőjéért.
Tisztán áll előttünk, hogy soha nem
volt nagyobb nauksea a demokratikus
ufóit JiNay.bri>uáNrirti mliu m'itft, Arí.al
fordulunk az újonnan alakuli de-
mokratikus pártokhoz, elsősorban á
másik munkáspárthoz, a Szociálde-
mokrata Párthoz, hogy minden erő-
vel, a kormányzat megszilárdításával
küzdjük le a fenyegető ellenforrada-
lom és a külső beavatkozás veszélyét.
Népünk vérével bizonyította, hogy

As ENSZ, fíistonstígi Tanácsa
inára rendkívüli ülésre hívta

össsse as ENSZ hösgtf ülését
. A londoni rádió jelenti: ' -,

Az ENSZ BiztonságiTanacsamárá.
greenwichi idő szerint 22 órára rend-
kívüli ülésre hívta össze az ENSZ
közgyűlését. A határozat mellett hét.
ország szavazott. Anglia és Francia-;
ország a határozat ellen szavazott,
Ausztrália és Belgium,pedig tartóz-.
Jtodoít a.szavazástól.

JuROfizlíivia javasolta-á renáklvfllí
'közgyűlés összehívását. Az angol és

a francia kiküldött hangoztatta, hopy
ez az intézkedés szabályellenes len-

Lodge-amerikai küldött kijeién-, ENS2 célkitűzéseivel.

tette: az Egyesült Államok, a rend-
kívüli közgyűlés elé fogja terjeszteni
határozati javaslatát, amelyet a Biz-
tonsági Tanácsban Anglia és Fran-
cjaország megvétózott. A határozati
javaslat az Izrael és Egyiptom JcÖ-
zötti elleTtségeskedések azonnali be-
sliintetéíét és az izraeli csapatok
vtsstaiion&sát kSmtelie. Egyben íel-
hlvtEi a2 ENSZ tasallamait, hogyne
íolj'amodíanak erőszak,alkalmazásá-
hoz és ne fenj'egetözsenek: .erű53ak-
kaV ha ez ellentétesnek (látszik-.

A magyar kormány tiltakozik az újabb szovjet
csapatok bevonulása ellen * Azonnal j '

felbontjuk a varsói szerződést « Semlegességünk
védelmére a négy nagyhatalom .;,,";

•';: ;'* ••''• ••;'-.. = > " y . s e g í t s é g é t k é r j ü k . '•'' _'•; -v>- ; ) : '•'•:

• Csütörtökön 'este a parlament épü-
letében sajtótájékoztató értekezletet
tartott Losonczy Géza áHamiminisz-
ter. A • sajtókonferencián :.mintegy
35—40 külföldi újságíró is részt vett

Losonczy államminiszter közölte /a!

!akulatok lépték át a
Követelte ezetoiek E

:ai :'alakulatoknak
űnnali vissza'

magyar határt,
szovjet kato-
haladébtalan,

.t. Kijelentette

Mlrtípzlcrtanács elnöke é» megbízott
külügyminiszter csütörtökön, novesn-
ber 1-én délelölt magához keretté
Andropov urat, a Szovjetunió ma-

nagykövetét, fi- közölte

a szovjet nagykövetnek, hogy Ma-
nai felmondja, kihirdeti az ország
RfjnlegesséBétj A kormány on ENSZ-
hez fordul, és &z ország semlegOBSego
met^'édénére félkéri a négy nagj-ha-

ívjet 'nagykövet tudomásul
í rnagyar miniszterclnölkneik és

vele, Biogy a Magyar 'Népköztársaság külügyminiszternek tiltakozását es
kormdinyához hiteles adatok érkéz- i közlését, és közölte, hogy konmányá-
tek, miszerint újabb szovjet katonai j tói azonnali választ kér.

A Minisztertanács elnöite a szovjet '
nagykövettel folytatott - tárgyalások-
ról szóbelileg tájékoztatta a- Buda-
pestre akkreditált összes diplomáciai
képviseletek vezetőit,

Ugyana-kftor táviratilag tftjéKoé-
tatta és értesítette e tárgyalásokról
07. ENSZ főtitkárátí 6» kérte, liogy a
mont összeülő • közgyűlés s • Jíérdé*
tiTgyalását soron kívül tűzze napi-
rendre. • '

A sajtótájékoztató' végeztével' a
külföldi újságírók e közléseket azon-
nal tudomására hozták . szerkesztöeé-
geikneki ^ - '

I Nagy Imre rádióbeszéde
"Nagy Imre, a Minisztertanács el-

nöke a következő beszédet mondot-
ta szerdán este a Magyar Rádióban:

Magyarország népe!
A magyar nemzeti kormány a ma-

gyar nép és a történelem előtt mély
felelősség-érzettől -éthatva, a magyar
nép millióinak osztatlan akaratát ki-
fejezve kinyilvánítja a Magyar Nép-
köztársaság semlegességét.

A magyar nép a .függetlenség és
egyenjogúság alapján az ENSZ alap-
okmánya" szellemének megfelelően
igaz barátságban kíván élni szom-
szédaival, a Szovjetunióval és a világ
valamennyi népével. Nemzeti forra-
dalma vívmányainak megszilárdítá-
sai és továbbfejlesztését óhajtja
anélkül, hogy bármelyik ' hatalmi
csoportosuláshoz csatlakoznék. A
magytir nép évszázados álma1 való-
sul mm P7.r,f\, A farra (In Imi hRrPi
indvtU a magyar ninit et jnltn Itflaffl
vívtak, véffre "

élőit Kaptuk a. hírt, hogy az orosz
csapatok Kecskemét felé - tartanak.
• • Az' orosz csapatok átvonvláia a
hírek szerint mindenütt összeütkö-
zés Ttélfcíil történt. Ez azonbaiv nem
sok. jóval kecsegtetett a jövőre^ néz-
ve ^mindaddig, amíg az esti órákban

nem. hallottuk' a.rádióban a kor-
mány ezzel kapcsolatos bejelenté-
sét, néméljük, hosy a nyilatkozat, s
az EIVSZ segítségének kérése jobb
belátásra birja majd hivatlan, a
egyáltalán nem kedves vendégein* .

•• Nagyi Iriirétávirata
az ENSZ főtitkárának

A Magyar NépkoztárBaság Minisz-
tertanó(*6nak elnöke, mint megbízott
külügyminiszter, az alábbiakat hozza
Excellenciád tudomására: '

A MnÁyttf Ní-fíK'Ztrt-Rflaóa km-má'
nyához hiteim érteAUlósek évke*te\c

:tő nemzeti, érdé, é, i ̂ i ^ v u™t. a s S ^ T ™
gyarországi rendkívüli és meghatal-
mazott nagykövetet -és a lejjerélye-

t i 1 takezott az ellen, hogy

a semlegesség
Felhívással fordulunk szomszé-

dainkhoz, a közeli és távoli orszá-
gokhoz, hogy tartsák .tiszteletben
népünk megmásító; itH. .11

i tatfan rf ha taro-
Most valóban Igaz az a szó,

hogy népünk' olyan egységes ebben
az elhatározásban, mint a történel-
me során még* soha.

Magyarország dolgozó milliói véd-
jetek és erősítsétek forradalmi el-
szántsággal, önfeláldozó munkával, a
rend megszilárdításával hazánkat, 8
szabad, fuggetlei mokratlkus és
semleges Magyarországot.

., 'Tudósítónk jelentették," HOQV a
csütörtöki -nap folyamán az orosz
haderő egy' nagyabb gépesített ala-
kulata átlépte a. hitárt'. Az alakulat
Debrecenen keresztül-haladt. Dél-
után, maid a ké*6-esti -órákban
Szolnokról és Ceglédről U h(r érke-
zett arról,„ hogy az alakulat egy
rész» áthaladt a városa. Lapzárta

az e l n , hogy
újabb szovjet katonai alakulatok- vo-
nulnak be Magyarországra. Kövételte
ezeknek' a szovjet alakulatoknak ha-
ladéktalan, azonnali visszavonását.
Közölte a szovjet nagykövettel, hogy
a magyar kormány a varsói szerzö-

déstv.azonnal felmondja, egyidejűlég
.kinyilatkoztatja Magyarország sem''
legessegét,' az Egyesült- Nemzetek
Szervezetéhez fordu] és az ország
semlegességének védelmére a néfty
' h t l ft&kéy tt,

A szovjet' nagykövet - tudomásul
vette • a Minisztertanvács " elnökének, •
mint' megbízott külügyminiszterneK
tiltakozását és közlését, és megígérte, -
hogy haladéktalan választ kér. kor-
mányától. -.•;. • • :

Felkérem . -tóhát. Exceílencíádai;
hogy., ezt a közlést, szíveskedjék • az
Egyesült Nemzetek Szervezete va3a*
mennyi. -. tagállamának \ tudomására '.
hozni; kérjük, hogy az EgyesGlt Nerm'
zefefc. Szervezete most megnyíló, XI,
ülésszakának napirendjére soron kí-
vül kitűzni szíveskedjék.-

A szovjet csapatok
lcginton szállítják el

sebesültjeiket
A szovjet nagykövetség közölte? a

magyar léíjIerőrepíllötereit.páricéloB
erővel körülvette. A Magyarországon
telepíílff szovjet csápotok hozzátartö-

volt a túlerő elleni';védekezésre. -A-;<-
kormány azonban, fdtelíssége teüetf '•
tutjatábon megtiltotta'a íűinyítást '* :"
semleSesség alapján,: t g r a légierfl "

zólnak, sebesültjelnek léglúton törté-1 csapatai-legyélmeOTttefíí -lövés oél-
no elszállításának blztoaJtására.- A: Lkül álInaK szembe a körülvevő erők-*

eyar légierő íel.ics állománva kéazl'kel,-váryai;azo*í«lvoiiulősAt, -A
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torraaaimimarnafalmiliizottJáglslalwi
győztes forradalmunk vívmányainak védelmére

A forradalmi karhatalmi bizott-
ság és a budapesti karhatóimi pa-
rancsnokság közleménye:

• A • győzelmes nemzeti demokra-
tikus forradalom harcaiban részt
vett fegyveres alakulatok', az alakuló
üzemi örségek, a honvédség-és a
rendőrség- képviselőiből- megalakult
a forradalmi karhatalmi' bizottság
abból a célból, hogy' összehangolja a
[karhatalmi erők működését győzel-
mes nemzeti demokratikus forra-
dalmunk vívmányainak védelme ér-
dekében. E bizottság az általános
titkos választásokkal létrehozandó új"
kormány hivatalba lépéséig műkö-
dik.

1956. október 3I-én a nem honvéd-
ségi és nem rendőrségi fegyveres
alakulatok képviselői elhatározlak,
hogy nemzetünk új, a honvédséggel
és rendőrséggel egyenjogú nemzet-
őrségévé egyesülnek. A honvédség és
a' rendőrség tagjain kívül csakis - a
nemzetőrség tagjai jogosultak iegy-
vervj«eJc«n?. A nemzetőrük ex
JiHif-üs djttíö forradalom is ízabad-
Bágharc hős nemzetőrségének utódai.
Ezen hős elődök dicsőségéihez most
győzelmes nemzeti demokratikus
forradalmunk hőstetteit csatolták, és
kivívták ezzel nemzetünk éü a világ
közvéleményének tiszteletét. A nem-
zetőrség alakulatai és tagjai minden
erővel különítsék el magukat a szór-
ványosan fellépő rendaavaróktóL
• E cél elérésére a. mai napon szá-
mukra 'külön neinaetórségi fegyver-
viselési igazolványokat-., adunk ki, a
mai naptól.a nemzetőrök a nemzetőr-
ség jelvényét viselik és fokozatosan a
honvédség rendfokozataival azonos

! nemzetőr-rendfokozatokat nyernek el.
A nemzetőr-zászlóaljak a dicső elő-
dök, az 1848-nas nemzetőrségek csapat-
zászlaival azonos csapatzászlókat kap-
nak, amelyeikre1 ünnepélyesén •feles-
küsznek.

Felhívom a nemzetőr-alakulatokat,
hogy igazolványaikért, jelvényeikért,
működési felhatalmazásukért és. min-
dennemű .más támogatásukért > for-
duljanak a forradalmi karhatalmi bi-
zottság operatív bizottságaihoz. ' A
Honvédelmi Minisztériumot és az il-
letékes belügyi szerveket felkértem,
tiogy a honvédségnek és a rendőrség-
nek a győzelmes nemzeti demokra-
tikus forradalom vívmányai mellett
kitartó személyeit a személyazonos-
sági igazolványhoz csatolt betétlapok-

kal lássák el, hogy ezzel elkülöníthe-
tők legyenek, a forradalom ellenségei-
től, valamint a fegyveres ' testületek"
egyenruhájában esetleg ' rejtőző gô -
nosztevóktőL . • ' • ' " ' .
, Nemzetőr, honvéd, rendőr bajtár-
sak! Erősítsétek harckészültségeteket
szent hazánk' és . dicsőséges nemzeti
demokratikus forradalmunk vívmá-
nyainak védelmére, a forradalmi
rend teljes megszilárdítására., Fe-
gyelmezett magatartásotokkal Öreg-
bítsétek az' 'eddig is kivívott tekinté-
lyeteket. , • • . ' • •- ' "

A forradalmi karhatalmi bizottság
és a budapesti karhatalmi parancs-
nokság nevében . - - . . - »

Király Béla-
• - vezérőrnagy.

A forradalmi
bizottság

A forradalmi karhatalmi bizottság-
tői kapott értesülés szerint csütör-.
tökre virradó éjszaka általában
csend volt a fővárosban. Néhány he-
lyen történt csak rendzavarás, eze-
ken a helyeken azonban a karhatal-
mi szervek azonnal közbeléptek. El-
fogtak egy 4 tagú csoportot, amely
kórházakat fosztogatott. Az V. kerü-
letben elfogták a néhány hónappal
ezelőtti Izabella utcai rablógy síkos-
ság elkövetőjét. -Ugyancsak'letartóz-
tattak egy személyt a XIII. kerület-
ben, aki a Pozsonyi űt 42. számú
házban hamis igazolvánnyal behatolt

egy lakásba. Újpesten fosztogató
banda került kézre:" * . •

A forradalmi karhatalmi bizottság
továbbra is megakadályoz minden
rendbontást, garázdálkodást. : Folyik
a felderítés, megszervezése, a terü-
leti zászlóalj szervezése, szervezik
épületek biztonságának védelmét,
közlekedési gócpontok, a legfonto-
sabb objektumok ellenőrzését, s'álta-

-lános igazoltatást vezetnek be. A
"karhatalom tagjai minden gyanús
egyént igazoltatnak. Fegyvert csak
az viselhet, akinek erre hivatalos
engedélye van. (MTI)

A rend helyreálltával egyre ín-
kább az élelmiszer-, a tüzelő-, a
legszükségesebb iparcikkekkel való .
ellátás okoz gondot a családoknak,
asszonyoknak. Azt kívánjuk: lényen
rend. Induljon meg a termelés, a „
munka, közlekedjenek a vonatok,
szállítsanak lisztet, burgonyát, főze-
lékfélét Budapestre és a többi vá-
rosokba, szenet az elektromos cent-
ráléknak, : üzemeknek és háztartá-
soknak. Szembe kell nézni azzal,
hogyha csökken a felhozatal — és
erre már a piacokon, "vásárcsarno-
kokban fenyegető jelek mutatnak
—, akkor ugrásszerűen emelkednek,
az árak és.néhány nao alatt elfogy
az a pénz, amit az üzemekben, hi-

l ^ l l a n j w g f w ^ j ! * ^
vatalokban a napokban vettek fel a
dolgozók. 'Az egyik piacon a felhá-
borodott háziasszonyok felborítot-
ták a pultot, mert a tojás darabjá-
ért 5 forintot kértek. Jogos a felhá-
borodás, de egyeden gramm élel-
miszert sem szabad ma meKsemmi-

. siteni. A közellátási kormánybizott-.
ság mindent elkövet a felhozatal
növelésérc, de ehhez arra van szük-
ség, hogy rendes kerékvágásba te-
relődjek a szállítás és mindenütt
meginduljon a munka. Ugyanakkor
minden munkás és munkásasszony
Őrködjek éberen azon, hogy a meg-
levő élelmiszer ne jusson felvásár-
lók, spekulánsok, árdrágítók kezé-
be. Ezzel Is segítsék a harcot az ár-

. emelkedés ellen.

Hogy jövőre is legyen kenyerünk

HÍREK ABUDAPESTI ÜZEMEKBŐL
A munkástanácsoktól szerzett in.

formációink szerint az üzemekben
egységesen állást fogiáinak amellett,
hogy a szovjet csapatokat haladék-
talanul vonják ki az országbúi. Emi-
att ugyanis több helyen megszakad-
tak a termelés újbóli megindítását
célzó előkészítő munkák.

Mivel termelés nem folyik, az ide-
iglenesen megválasztott munkástaná
esők legfontosabb tennivalójuknak
az üzemek megvédését, továbbá a se-
bek gyógyítását tartják — segíteni
élelemmel, pénzzel, építési anyaggal,
mindennel, amivel csak lehetüéKes.

Az Utarus-gj'ár
munkástanácsa ma ismét egységesen
követelte, hogy haladéktalanul von-
ják Iá a szovjet csapatokat Ma-
gyarországról.- Követelték a varsói
szerződés azonnali felmondását, s
azoknak a személyeknek az eltávolí-
tását a kormányból, akik az elmúlt
években valamilyen formában
kompromittálták magukat. Követe-
lik a különböző kereskedelmi szer-
ződések felülvizsgálását, amelyek
igen nagymértékben érintik az Ika-
rus-gyárat is.

Segítik a kerület lakosságának el-
látását élelemmel. Több gépkocsit
biztosítottak szállítás céljaira.

A F o g a s k e r c k g y a r b u i i

a munkástanács részletes programot
dolgozott ki a vállalat legfontosabb
tennivalóira, ök is szolidárisak a tol>
b; üzemmel a sztrájk folytatásában,
de ezt az időt felhasználják a termelő-
kapacitás-^ alapos felmérésére. Meg-
vizsgáljAk többek között az egyes
gyártmányok készültségi fokát, s

hogy milyen anyagokra, mennyi mun-
káskézre lesz szükség a termelés meg-
kezdésekor, s anit keli gyártani ah-
hoz, hogy "a vállalat pénjügyi Iheíyze-
'tét'stabilizálják. ' • - • '

A Fogaskerékgyárban is megszer-
vezték s dolgozókról való gondosko-
dást A sérült lakások helyreállítását
társadalmi munkában végzik el. Már
eddig • is eok önkéntes vállalkozó
akadt. Most az új bérezéssel kapcso-
latos javaslaton dolgozik a munkás-
tanács. Igazságos, emboreégcs bére-
zést akarnak bevezetni, azt akarják,
hogy 900—1000 forintnál kevesebbet
többé senki ne keressen. — a segéd-
munkásoka't is beleértve.

Újpesten ma temették nemzeti
forradalmunk hősi halottait. Ott vol-
tak

az Egyesült *zzó
munkástanácsának képviselői • is és
koszorút helyeztek el a hősök sírjá-

Azokat az elesetteket, akik _ az
•üzemben dolgoztak, a gyár saját
halottainak tekinti és gondoskodik
eltemettetésükről. A sebesültek és
hozzátartozók segélyezéséről gon-
doskodnak. . . - -.' - •

Az üvegolvasztó kemencéket' a
sztrájk kezdete óta ugyanazon
a hőfokon tartják. Erre azért van
szükség, mert ha a kemencék lehűl-
nének, öt hóiwpon keresztül semmi-
féle üvegárut nem termelhetne a
gyár. Ennek a veszélynek nem sza-
bad kitenni az.aroűgyis súlyos gaz-
'dasugi helyzetben }evő országunkat.
. A csokonyavísóntai tanács 20 má-
zsa burgonyával és 10 mázsa liszttel
segítette az üzemet, az izzógyáriak
pedig viszonzásul 1200 darab izzó-
lámpát küldtek Csokonyavisontára. Á
munkástanács azon van, hogy újabb
lisztmennyiséget szerezzen, s a gyár
minden rászorultjának juttasson be-
lőle.

Hazánk m c^újhodá sának, nemzeti -lé-1
tünk kiteljesedésének, a magyar sza- ;
badság kivirágzásának ünnepi nap-
jain együtt dobog az ország népének •
szive Hznkkal a hős fiatotokkal, mun,
Uú*oliM. kmunálílíHi, felült fwyyvpi1:
rel a kézben formáljak a demokra-
tikus, független Magyarország új
rendjét. Milliók figyelme, aggódása
kisérte a felkelés végső kimenetelét.
A mozgalom.nemes ügye diadalmas
harcban győzedelmeskedett. -

Annak a hatalmas méretű népfel-
kelésnek, amelyet csodálattal szem-
lélt a világ nagyobbik része, most
öltenek testet az eredményei. A gyá.
rak ténylegesen a munkásosztály ke-
zébe kerültek, s többé nem a bürok-
ratikus, államapparátus irányítja a
munkások megkérdezése, s gyakran
akarata ellenére is a munkát. A
n-unkástanács, a munkásság irányít.
A földművelő igazi gazdája lett föld-
jének. Olyan biztonságosan termel-
het, fejlesztheti gazdaságát — akár
szövetkezetről, akár egyéni gazda-
ságról van szó — mint az utóbbi
években még soha. Az egész paraszt-
ság vágya teljesült akkor, amikor a.
kermány kimondotta: eltörli a köte-
lező beadás rendszerét. Ez az intéz-
kedés talán a legnagyobb akadályt
hárította el a termelést kedv magas-
ra növése elől. Az erőszakos tsz-
fejlesztés, a tagosításoktól való ret-
tegés, a paraszt örökös , zaklaiösn
egyszer s mindenkorra: a rosszemlé-
kű múlté.

Mi,VOlt a Rákosi-féle önkény Leg-
nagyobb bűne, amit a falu népe. a
Jiiagyt"" iutüOfcifctiaiidK ellen euiovu-
lelt? A módosabb yazdák üldúzáietöl
a padlás lesöpréséig százával- lehet-
ne sorolni a bűnöket. A legnagyobb
talán azonban mégis az volt, hogy

Ismét megkezdik a tüzelőárusítást
egyelőre csak kis tételekben .

A Belkereskedelmi Minisztérium
TÜZÉP Igazgatóságának ideiglenes
forradalmi bizottsága értesíti a la-
kosságot, hogy az összes budapesti
tüzelőanyag-telepeken és az • állami,
valamint magán-kiskereskedésekben
Vásárlónként'égy.mázsa tüzelőanya-
got adnak "ki.'Az egy mázsa tiizelö-
.ariyag'a készlettől' függően szénben,
fában, kokszban vagy brikettben vá-
sárolható. A TÜKER-telepek utasí-
tást kaptak,arra, hogy a magánki's-

j kereskedők^ részére . • fuvartételben
szolgáltassanak 'ki tüzelőanyagot,
Egyidejűleg • felkéri a -magán-kiske-
reskedőket,-hogy a zavartalan.'tüze-
lőellátás érdekében egymázsás téte-
lekben árusítsanak. . r • ,

A forradalmt bizottság felkéri a
tüzelőanyag-szállítási vállalat vala-
mennyi dolgozóját, hasson oda,.hogy
a kórházak, csecsemőotthonok, a la-
kosság részére a szükséges tüzelő-
anyag-szállítást biztosítsa. '

a földjéért verejtékező paraszttal
szinte megutáltatta a földet. Azokkal
az emberekkel, akik kakasszótál
napnyugtáig, forró napon és hideg
esőben is szívvel-lélekkel dolgozlak
H ti MiH, Nieh' h MMÜI'I luu/atlijlaltui"
sáfiot hansoztniLü, egy szükkörű, a
mezőgazdasághoz nem értő, a falu
népét nem ismerő klikk kegyellenül
megtorolta. A szót Is, nem hogy a
"lettvágyat vagy a tettet, •
•'" A mostani . napokban, órákban,
amikor a nemzeti Önállóság és füg-
getlenség hősei születtek és szület-
nek a magyar földön, túlságosan is
hétköznapinak tűnik a termelésről,
a föld müvelésről beszélni. Mégis
kell beszélni.róla; a parancsoló szük-
ségesség írja ezt elő. Hazánk népe jÖ-
vőreisvárja falvainkból a kenyeret. A
kenyeret, melynek becsülete a harc
napjaiban oly nagyra nőtt százez-
rek, milliók előtt. A paraszt azt
mondja a búzára: élet. Milyen mély-
séges igazság ez! Akinek az október
23 utáni első napokban világosbar-
nára sült,-ropogós kenyér került a
kezébe, milyen örömmel vitte haza
családjának?! Falvajnkban a sok
égető társadalmi probléma vitatása
mellett most a jövő esztendei ke-
nyérről is szó van. Igen, a jövő esz-
tendei kenyérről, melyet a vetéssel
alapozhatunk meg.

Eddig nem volt érdemes kenyér-
gabonát termeszteni, hisz potom
pénzért kellett elvesztegetni. Hiába
voltak a drákói intézkedések, a pa-
rasztság akkor sem teljesítette az
előírt „ve Léskö telezettséget". Most
meglősz a búza íira, hisz nincs (öbbé
beszolgáltatás. JatJemes tehát a ve-
tés utolsó szakaszában földbe tenni a
magot," mert jó jövedelmet ad a
munka, s az ország népének jövőre-
nagyobb darab kenyér jut.

A hazafias szocialista értelmiség szerepéről

/l magyar me&ógasdasági
szakemberek kiáliványa

A Mezőgazdasági . Szakemberek '
Országos Szövetsége nyolcévi kény- i
szerű hallgatás után 195G október
29-én megalakította forradalmi bi-
zottságát, amely ülésén az alábbiakat
határozta el:

1. Teljes együttérzéssel üdvözöljük
a dicsőséges nemzeti forradalmat, s
az abban részt vevő agrárifjúságot.

2. Mezőgazdasági termelésünk,
egész mezőgazdasági életünk megúj-
hodása nemzeti létünk alapvető fel-
tétele, ezért hívunk minden mező-
gazdasági szakembert, sorakozzék
fel a ránk váró nagy'feladatok, mi-
előbbi végrehajtásara. Hazánk sorsa
azon áll vagy'bukik, hogy a kisgaz-
dák, a termelőszövetkezetek és az ál-
lami gazdaságok szak&zerü . gazdál-
kodást folytassanak.

' 3. Mezőgazdasági termelésünk za-
vartalanságának biztosítására azon-
nal meg kell szüntetni az Önállóan
gazdálkodó parasztság zaklatását.
Kormánynyilatkozattal kell biztosí-
tani a parasztság gazdálkodásának
teljes szabadságát és a földtulajdon-

hoz való jogát. Adózását felül kell
vizsgálni • és ugyanazokhoz az elő-
nyökríoz juttatni, mint a termelőszö-
vetkezeteket. '•• ,

4. A parasztság részére önálló ér-
dekképvisel etet* minden faluban gaz-
dakört kell létesíteni Sürgősen meg
kell szervezni a falu fiai részére az
elsőfokú mezőgazdasági szakoktatást.

5. A legsürgősebben felül kell
vizsgálni a termelőszövetkezetek
gazdálkodását, a rosszul működő
termelőszövetkezetek feloszlatását le-
hetővé kell tenni, valamint módot
adni a termelőszövetkezetekből való
kiválásra. Uj termelőszövetkezetek
létesítését caak helyi kezdeménye-
zésre, önkéntes beléptssel szabad en.
gedélyeani.

1 6. Az idefíen. munkaterületaken
foglalkoztatott mezőgazdasági ezak-
emberelíet sürgősen vissza kell irá-
nyi-ani a mezőgazdaságba. A mező-
gazdasági élet egész területési mind
az állami gazdaságokban, mind a
mezőgazdasági közigazgatásban az
irányító munkaköröket képzett szak-
emberekre kell bízni,

7." A mezőgazdaságban állandó jel-
leggel foglalkoztatottakat helyhez
kell kötni, lakás és! egyéb szociális
igényük kielégítésével

8. Az állami gazdaságokban na-
gyobb szakmai szabadságot kell biz-
tosítani. A tervgazdálkodás jelenlegi
sematikus módját felül kell vizsgálni
a helyi viszonyoknak megfelelően és
azi tájegységek'szerin& megszervezni.

9. Az ipari mintára készült bonyo-
lult és a mezőgazdasági munkát gát-
ló normarendszerű bérezést sürgő-
sen el kell törölni, helyébe az igaz-

ságosabb és bevált szakmány-idő-
' bért kell állítani,

10. Követeljük az összes politikai
perek, köztük az 1948-as koholt vá-
dakra épített földművelésügyi mi-
nisztériumi per felülvizsgálását, a

j teljes rehabilitációt. Nem . tűrhető
tovább, hogy a magyar föld kontár
kezeitben politikai előítéletekből
rablógazdálkodás áldozata legyen.
Ezért azonnali tettekre, cselekvésre
van szüiíség.

Történelmi napokat élünk á t A
. főváros és az ország népének

demokratikus felkelése széttörte azo-
kat a gátakat, amelyeket a sztáliniz-
mus emelt a. Rákosi—Gerö-féle ön-
kény segítségével. Vérben születik
meg: a demokratikus és ' független
Magyarország, százak és ezrek élete,
pecsételte meg a nép akaratát: elég
volt az önkényből, a hazugságból, az
embertelenscgbol — szabadon. Iga-
zul, emberi és magyar módra aka-
runk élni.

Amikor áttekinteni igyekszünk a
még: nehezen áttekinthető eseménye-
ket, ne feledkezzünk meg a múltról,
arf61 az útról, amely a nemzeti És a
demokratikus célok eléréséhez veze-
tett. Mi, magyar szocialisták, akik
megtagadjuk a sztálini önkényt, akik
szembefordultunk a Rákosi—Gerü-
féle terrorral, akik a ti-ma és alkotó
leninizmus szilárd hívei vagyunk, cl-
mondhatjuk:* a magyar haladó, szo-
cialista értelmiségnek törtértelmi sze-
repe volt a nemzeti demokratikus
felkelés ideológiai elö készítésé beu.

Közismert, hogy a magyar írók
évek óta kemény helytállással bizo-
nyították, hogy nem alkusznak a
gyűlölt Rákosi-Önkénnyel, hogy fe-
nyegetések, büntetések, kizárások,
lapbetiltasok, az erkölcsi és anyagi
terror legkülönfélébb eszközei sem
vehették rá arra a magyar írók ja-
vát, hogy fejet hajtsanak a szabad-
ság sárbatipr ói előtt.

» magyar írók példája nem ma-
ii- radt követök nélkül. Velük

együtt álltak ki a sztálinista zsar-
nokság ellen a haladó, szocialista
magyar újságírók legjobbját Cik-
kcikkel hangos hangot adtak a ma-
gyar munkás, paraszt,és értelmiség

keserveinek, hallatták hangjukat,
amíg és amikor csak tehették. Elle-
nük is megindult a terror gözhen-
gere. Elbocsátások, fegyelmi bünteté-
sek, letartóztatások és letartóztatás-
sal való fenyegetések sem törhették
meg erejüket. Hiába bocsátottak el a
pártsajlótól is bátor tollú újságírókat,
néhány talpnyalótól eltekintve nem
akadt tollforgató Magyarországon,
aki vállalta volna a sztálini—rákosí-
(éle önkény szolgálatát. Nem akadt
lollforgató Magyarországon, aki —
miután rádöbbent az igazságra —
méltatlan lett volna a walesi bárdok
napvom anyához.

Ii-ókkal, újság ír ókkal karöltve
haladtak a magyar művészek,

akik sza valóesteken, szí DÍ előadáso-
kon, a film vásznán hirdették gyak-
ran az allegorikus beszéd erejével a
nép igazságát. A kommunista párt-
munkások lesjobbjai csatlakoztak
ehhez a harchoz. Történelmi jelen-
tőségű volt a pártfőisbolásofc több-
napos gyűlése, amelyen nyíltan szem-
befordultak a még hatalmon levÖ
Rákosival, követelve távozását.

Nagy szerepet játszott az esemé-
nyek előkészítésé ben a Petőfi Kör. a
fiatal magyar értelmiség szabad szer-
-vezete. amely ellen, az emlékezetes
újságíróvita ntán, hajtóvadásza.tot
indított a s'zektás pártvezeíőség, de
amelynek hangját már nem lehetett
elnyomni.

Ha eljön a nyugalom ideje, lesz
alkalmunk arra, hogy pontról pontra
feltárjuk ennek a halaiinas előké-
szítő harcnak részleteit. Ma még
csak a tényt állapítjuk meg, és szí-
vünk teljes melegével köszöníjült axt
a haladó, szocialista mapyar értelmi-
séget amely márciust csinált az or-
das télben.

Újjáválasztják a
szakszervezeti

A'Magyar Szabad Szakszervezetek
Országos Szövetsége felhívja az üze-
mek, intézmények dolgozóit, hogy
olt, ahol az üzemi bizottságok, szak-
szervezeti bizottságok Összetétele,
munkája nem volt megíelelő és a
dolgozók többsébe ezek tevékenysé-
gével nem ért egyet, haladéktalanu*

nem megfelelő
bizottságokat

lűiaenek ki új választást. A válasz-
tás demokratikusan és titkosun tör-
ténjék. Az újonnan megválasztott
üzemi bizottságok, szakszervezeti bi-
zottságok elnökei azonnal vegyék lel
a kapcsolatot az illetékes szakszerve-
zeti központtal, illetve területi bi-
zottságaival » kezdjék meg a mun-
Wt



Nagy Imre fonté* közlése
Andropoy szovjet .lagyköretriek

Not>embcr 1.
Nagy Imre, a Minisztertanács el-

nöke és megbízott külügyminiszter
ma, november 1-én délelőtt magához
kérette Andropov urat, a Szovjet-
unió magyarországi rendkívüli és
meghatalmazott nagykövetet. Közöl-
te vele, hoB.v a Müfíyar Népköztár-
saság kormányához hiteles értesülé-
eek érkeztek újabb szovjet katonai

• alakulatoknak Magyarországra való
bevonulásáról. Követelte ezeknek a

'Bzovjet katonai alakulatoknak hala-
déktalan, azonnali visszavonását. Ki-
jelentette a szovjet nagykövetnek,
hogy a magyar kormány a varsói
Bzerz5dcst azonnal felmondja, egy-

. idejűles kinyilatkoztatja Magyaror-
szág semlegességét, az Egyesült

. Nemzetek Szervezetéhez fordul és az

•ág semlegességének,védelmére a
négy nagyhatalom segítséget kéri..

A szovjet nagykövet tudomásul
vette a Minisztertanács elnökének és
megbízott külügyminisztereddé tilta-
kozását és közlését, s megígérte,
hogy haladéiktalán választ kér kor-
mányától.

A Minisztertanács elnöke a buda-
pesti szovjet nagykövettel folytatott
tárgyalásáról szóbeli jegyzékben tá-
jékoztatta a Budapesten akkreditált
összes diplomáciai képviseletek veze-
tőit. Ugyanakkor táviratilag értesí-
tette az ENSZ főtitkárát fiz esemé-
nyekről és a magyar kormány éüha-
tározásíról, és kérte, hogy az Egye-
sült Nemzetek Szervezete most meg-
nyíló közgyűlésének napirendjére a
kérdés tárgyalását soron kívül tűzze
ki. (MTI)

Nagy Imre távirata
a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége elnökének
öexccllencmjának, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége elnökének,

Moszkva .
Exccllencíás Uram!
A Magyar Népköztársaság kormánya haladéktalan tárgyalásokat kí-

ván kezdeni a szovjet alakulatok kivonásáról Magyarország egész terü-
letéről.

Hivatkozással a Szovjetunió kormányának legutóbbi nyilatkozatára,
amelyben kijelenti, hogy kész tárgyalásokat folytatni a magyar kor-
mánnyal és a. varsói szerződés más részvevőivel a szovjet csapatok kivoná-
sáról ílaffyarorszáffról, a magyar kormány felkéri a srov}et kormányt: jelölje
ki küldőttséRét a tárgyalások mielőbbi megkezdésérc és egyben kéri, Jelölj*
meg a tárgyalás helyéi és időpontját,

Fogadja Excellcnciás Uram Őszinte nagyrabecsülésem kifejezéséi,
Budapest, lOafi. október 31.

NAGY IMRE,
a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke

Nagy Imre miniszterelnök vette át
a külügyminiszteri tárcát

A Minisztertanács szűkebb kabi- ] sülhessen a magyar népí kormány űj,
netjénck csütörtökön délelőtti ülé-j független^ külpolitikai irányvonala,
sén úgy döntöttek, hogy a Külügy-
minisztérium vezetését — miniszter-
elnöki megbízatásának megtartásával
— Nagy Imre veszi át. A változást! tartja
az tette szükségessé, hogy/érvénye- I (MTI)

az az irányvonal, amely a varsói
idéssel kapcsolatos azonnali tár-

gyalásokat és a szovjet csapatok ki-
vonásival kapcsolatos tárgyalásokat

legsürgősebb feladatának.

Petőfi Párt néven újjáalakult
a volt Nemzeti Parasztpárt

Az újjáalakult volt Nemzeti . Pa-
raszt párt Petőfi Párt néven a íővá-
rfxs'jítn és orss-áRszci-le enífcljcft azer-
vczkfdcslx.* fogni l. A piirt csak nzo-
kat fogadja tagjai sorába, akik a sza-
badságharc által megszüntetett zsar-
nokság ideje alatt magyarságból és
emberségből letették a próbát, A párt
szerdán történt újjáalakulása alkal-
mával, az elnöki tiszt betöltése 'he-
lyeit irányító testületet választottak.

Az irányító testület tagjai: Féja

Géza, Illyés Gyula, Keresztúry Dezső,
Kodolányi János, Németh László, Re-
mevySJi Zsigmond, Slrtika István,
Szabó Zjőrlnc, Tamást Áron:

A párt programját a párt hivatalos
lapjában, péntektől Németh László
sorozatos cikkekben fejti ki. A2 újon-
nan megválasztott főtitkár, Farí<as
Ferenc volt" országgyűlési képviselő
rövidesen rádiónyilatkozatban számol
be az újjáalakított párt új céljairól
és feladatairól. (MTI)

A hősi harc egységét vigyük át a békébe
Féja Géza beszéde az új, Békés megyei Szabadság Rádióban
Az fij,1 Békés megyei Szabadság

Rádió első adásában Féja Géza, a
Petőfi Párt (volt Nemzeti Paraszt-
párt) irányító testületének tagja be-

•/szedet intézett Békés megye népó-
:. hez. Beszédében a többi között eze-

ket mondotta:
Vérben és kínszenvedésben szüle-

tett e megűjhodűtt magyar nemzet,
mint vérben és kínszenvedésben szü-
letik a kisded. Igazát magyar életek
tízezreinek vóre pecsételte meg.

Testvéreim! Halott "hősök lelke áll
mrlMlilnk. bnMliak Irllto viuyár.
i'wrinlc, linlull.uk lelke figyel minket.
Legyünk hűek hozzájuk, örökségük-
höz, végső sóhajtásukhoz, különben
nem vagyunk méltók a magyar és
az ember nevére: • - •

A fegyvereit végre elhallgattak,
most a béke harca következik. A
bóké harca semmivel sem kisebb,
semmivel sem könnyebb, mint a
fegyvereké volt. Dózsa György óta
vagy vérbefojtollák. vagy elsikkasz-
tották az igazi''magyar forradalmat.
Polgáriasaim!." Most éljük sorsunk
legnagyobb próbáját: ennek a forra-
dalomnak győznie kell, mert akik
hősök és igazak voltak a harc-
ban, hősök és igazak lesznek a
bekében is.

Arra kérem régi bajtársaimat és
Békés me<íye e^ész népét, hogy öríz-
ze, védje a forradalom vívmányait.

Ne térjünk le a forradalom útjá-
ról se jobbra, se balra. Mi nem

akarjuk visszaállítani az úri Ma-
gyarországot, de Rákosi és Gerő

rémuralmát sem.
Testvéreim! A mi kezünket nem
szennyezheti be igaz vér, a mi lel-
künket nem terhelheti nemtelen
cselekedet, a mi jó hírünket nem
szeplösítheti személyt bosszú aJjas
indulata.

Békés megye népe! Maradjunk
mindvégig igaz emberek!

A hősi harc egységét vigyük át a.
bfki'bc, Mutiissuit mp(t. hogy nz
1 t t H l t U IAu K t t H m t , < v n i
cnülií rend hívői és katonái va-

ffyunk.
Hallgassunk a forradalmi bizottság-
ra, amely forradalmi szívvel és a leg-
teljesebb forradalmi felelősséggel
irányít minket ezekben a sorsdöntő
napokban.

1 A nemzeti egység most lett élő va-
lósággá! Szélesre tárt karral várunk
minden jóakaratú. tiszta szivű és
megtisztult magyart, aki válíalja a
fcrradalom ügyét és fegyelmét

Hallgassatok ránk! Alija-fok egyen,
rangú polgártársként, testvérként
mellénk: Ide magyarok! — fejezte be
szavait Féja Géza.

— A csepeli Vas- és Fémművek
Acélművel és a Csőgyár munkás-
tanácsa részletesen kidolgozta köve-
teléseit és eljuttatta Nagy Imre mi-
niszterelnökhöz. (MTI) >' • ,,

' Mástél-két nap multán
nem lest villany a fővárosban,

ha nem adnak szenet a hányásra*!
A csütörtök esti sajtótájékoztató,

értekezlet során sikerült néhány
szót váltanunk Losoncty államml-
nlszterrel. Rövid kérdést tettünk fel
az ország jelenlegi gazdasági helyze-
tével kapcsolatban. Az állammlnlsz-
ter közfiito munkatársunkkal, hoiy
még másfél-két napig futja a szén-
készletből, s amennyiben a bányá-
szok nem küldenek szenet, a a
vasutasok ezt nem hozzák el, a fő-
város villany nélkül marad.

Bányászok! Vasutasok!
Veszélyben a főváros áramellái Ss a.

Nem lesztek sztrájktörők, h» felve-
szitek a munkát, hiszen a fővárosi
lakisok, utcák világítását biztosít-
játok. A főváros népe kér bennete-
ket, hogy azonnal küldjétek szenet.
Műnk Isbec sül étről, a forradalom
eredményeinek megvédéséről van
most szó.

Rányisziminkástanácsok! Vasutas
munkástanácsok!

Beszéljétek meg a súlyos gazda-
sági helyzetet, s azonnal döntsetek.
Ne hagyjátok cserben a főváros né-
pét! Rajtatok múlik most minden,
hiszen az alapanyagról, a szénről
van szó. Budapest népe várja a szén-
szállítmányokat.

MEIVTÖK HŐSI HALÁLA
Rónajalvi Ödön mentőorvos-segéd

és Kecskés Sándor mentöápoló 1956.
október 25-én életüket adták a gond-
jaikra bízottakért és népünk szabad-
ságáért.

A hősi halottakat az Egészségügyi
Minisztérium és az Országos Mentő-
szolgálat saját halottjainak tekinti és
november 3-án délután 14 órakor a
Farkasréti-temetőben díszsírhelyen
helyezteti örök nyugalomra.

Vegyétek fel a munkát!
T^ Maiéter Pál ezredes,

3 honvédelmi miníszFe'r-első helyettesének felhívása

Maiéter Pál, a honvédelmi minisz-
ter első helyettese, a Kilián György-
laktanya parancsnoka az alábbi fel-
hívással fordult a magyar dolgozók-
hoz:

Honfitársaim:
A fegyveres forradalmi harc so-

rán minden harcos büszkén vette tu-
domásul, hogy dolgozótok sztrájkkal
támogatják harcunkat. Minden harc
után a békés építés korszakának kell
elkezdődnie, hogy ezzel biztosíthatók
legyenek a forradalom vívmányai. A
S2trájk célja az ellenfél gyengítése.

Dolgozóink mostani sztrájkja azon*;
ban nem az ellenfelet gyengíti, ha-
nem minket, saját magunkat. Gyer-
mekeinknek tejet, gyárainknak sze-
net, családjukhoz vágyó dolgozóink-
nak rendszeres közlekedést kell biz-
tosítanunk, különben elveszítjük azt,*"
amit forradalmár harcosaink nagy
véráldozattal kivívtak.

Magyar dolgozók!
Erősítsétek a szabad, független

semleges Magyarországot, drága ha-
zánkat.

Vegyétek fel a munkát! (MTI)

Budapest nagyüzemei forradalmi bizottsági
küldötteinekfelhívása a magyar dolgozókhoz

Gyűjtés
a fiősi halottak honátartozoiiiaií

A János-körház J. számú belosztá,
lyának betegei gyűjtést kezdemé-
nyeztek a nemzeti szabadságharc
hősi halottai hozzátartozóinak meg-
segítésére. „Ha már fegyvert nem
foghattunk, Összegyűjtött forintja-
inkkal kívánjuk kifejezésre juttatni'
együttérzésünket a forradalom hő-
seivel és célkitűzéseivel" — írják le-
velükben.

Bányászok, erőművek dolgozói,
ipari, közlekedési és szellemi mun-
kások!

Budapest nagyüzemeinek küldöttei
a parlamentben tárgyalást folytattak
a kabinet tagjaival a szovjet csapa-
tok kivonásáról, az ország jelenlegi
helyzetéről és az élet megindításáról.
A követelések főbb pontjait a kor-
mány teljesítette. Felkérte az ENSZ
közgyűlését, hogy vizsgálja meg a

| Szovjetunió katonai beavatkozásával
I kapcsolatos helyzetet, a maga részé-

ről felmondta a varsói szerződést, ki-
nyilvánította Magyarország semle-
gességét és kérte, hogy azt a négy

[ nagyhatalom — a Szovjetunió, az
j Egyesült Allamok, Anglia, Francia-

ország i — biztosítsa. Bejelentette,
hogy haladéktalanul megteszi az elő-
készületeket szabad és titkos válasz-
tások megtartására.

Az ország gazdasági helyzete a
küldöttek előtt nyilvánvalóvá tetle
azt, hogy a további sztrájk az ország
helyzetének teljes megbénítását ered-
ményezné ' és forradalmi vívmá-
nyainkat aláásná. Látták azonba
küldöttek azt is, hogy a kormánynak
politikai erőt adnak a termelés meg-
indításával, amelyet a belevetett

Megalakult a Kereszten^ Magyar Párt
A Keresztény Magyar Párt no-

vember 1-én délelőtt 10 órakor a
központ! vúroahíirJin levő hclylsi'rcé-
ben tartotta alnkuló ülését. Nugy
vonalakban kidolgozták és megtár-
gyalták a párt programját, amelyet
a párt sajtója fog teljes részletes-
ségben ismertetni. Az intéző bizott-
ság a párt ideiglenes elnökévé dr.
Zajgóvári Károlyt választotta meg és
két tagot delegált a budapesti bizott-
mányba. (MTI)

Széf Jenő
a Magyar Rádió kormánybiztosa;

Tamási Lajos a helyettese
A Minisztertanács Szél Jenőt, a

Magyar Rádió kormánybiztosává.
Tamási Lajos írót a Magyar Rádió
kormánybiztosának helyettesévé ne-
vezte ki.

Kinevezések
A Minisztertanács Márton András

ezredest, a Zrínyi Miklós Katonai
Akadémia parancsnoki tiszte alól
felmentetted Budapest külső védel-
mének parancsnokává nevezte ki.
rísykl<>jfl1«B tt MlnlN*lprtiinrt<-« üsét-
hely Béla vezcrómatfyot a Zrínyi
Miklós Katonai Akadémia parancs-
nokává kinevezte. (MTI)

Megalakult a Keresztény Front
Megalakult a Keresztény Front, az

összes keresztény politikai csoporto-
. sulisokat és pártokat egységesíts

szándékkal. A Keresztény Front
ideiglenes vezetősége tízévi Illegális
munkája után pénteken délután
tartja első ülésé>. „,... _ .̂.,,.-.«*.*.

Budapestre utazott
az Egyesült Államok

magyarországi követe
New Yor'k, november 1. <AP)

Edward Wailes, az Egyesült Alla-
mok budapesti követe, útban állo-
máshelyére, szerdán repülőgépen
Bécsbe érkezett. (MTI)

egyöntetű bizalom teljesen indokolt-
tá tesz. Máris hiányát érezzük elemi
életfeltételeinket biztosító tényezők-
nek. Veszélyben van közvilágításunk
fenntartásának lehetősige, közelha-
tásunk, drága sebesült szabndság-
harcosaink betegellátása és még sok
más életszükségletünk, amelyekről
nem- tudunk és nem akarunk lemon-
dani.

Mély felelősséggel nemzetünk 6a
forradalmunk iránt elhatároztuk,
hogy a munkát az élet minden terü-
letén azonnal megindítjuk, s kérjük
aj. ország összes dolgozóit arra, hogy
félti]vasunkhoz a munka megindítá-
sával csatlakozzanak.

Csepeli Vas- és Fémmüvek, ItfÁ-
VAG, Ganz Villany, Ganz Vagon*
Elektromos Művek, Láng Gépgyár,.
Telefongyár, Magyar Optikai Müvek,
TRANSVILL, Gábor Áron Vasöntöde
és Gépgyár, FűtÖberendezési Vállalat,
Darugyár, Világítástechnika, Motor-
Öntvénygyár, Kismotor- és Gépgyár,
Magyar Acél, Siemens, Röntgen- és
Orvosi Készülékek Gyára, Közleke-
dési Alkalmazottak, a IV., XIII. és
XIV. kerület összes dolgozói forra-
dalmi bizottságának küldöttei. (MTI) '

Teljes egészében valósítsák meg
Kodály Zoltán elgondolásait a zeneoktatásban ;

A Magyar Zeneművészek Szabad Szövetségének kiáltványa
A Magyar ZenemGveszek Sznbnd [el, szervezzék át az epész han£ver-

" " ' élet leRSzélescbo \ seny-életet, a MaRynr Hanglemez-
rőtegeinek képviseletében megbes:
lést tartott. Megválasztották a zene-
művészek ideiglenes forradalmi ta-
nácsát és kiáltványt intéztek a kor-
mányhoz:

A zeneművészek BZ általános po-
litikai követelések (szovjet csapatok
kivonulása stb.) mellett azt kövele-
lik, hogy a kormány az eddiginél
több erkölcsi és anyagi támogatással
segítse a világhírű magyar zenemű-
vészeket, hogy Kodály Zoltánnak az
iskolai énekoktatásra vonatkozó el-
gondolásait teljes egészében valósít-
sák meg. Követelik továbbá, hogy a
Zeneművészeti Főiskolán a marxiz-
mus—leninizmus tantárgyat töröljék

gyártó Vállalatot. Követelik a rádió
zenei műsorának megjavítását és
hogy a kormány tegyen lépéseket
Dohnányi Ernő és Veress Sándor ha-
zfihozntalíirn. A zeneműveszek idolft-,
lenes forrndnlml tanűcSa elhatároz-
ta, hogy minden zeneművés? hallgat
addig, -amíg a szovjet csapatok Ma-
gyarországon vannak.

— A MOXIMPEX Külkereskedel-
mi Vállalat kéri, hogy a dolgozók
már pénteken is jelentkezzenek
munkahelyükön, mert az élelmiszer-
ellátás érdekében a vállalat munká-
ját folytatni kell.

November Z-tőI ismét megindul az élet valamennyi baranyai üzemben
A baranyai munkások nemzeti ta-

nácsának november 1-i ülésén több
felszólalás hangzott el arról, hogy a
csaknem egy hét óta tartó sztrájk
erősen megbénította a megye közel-
lását. A közlekedés szünetelése miatt
a piaci felhozatal csökkent, a mező-
gazdasági termékek árában emelke-
dés, mutatkozik. Nehézség mutatko-
zile Budapest lakossáfiának szánt
élelmiszer szállításában is. Az ülésen
ezenkívül ismertették a Budapesti
Erfimtl dolgozóinak azt az értesítését.
nmolyben nrrn két'llc u pícnl búnyCi-
szokat, sürgősen küldjenek részükre
szenet, hogy két és féínapi szénkész-

letük elhasználása után ne maradjon
Budapest lakossága teljes sötétség-
ben, rádió nélkül. Hasonló kérelmük,
nek adtak hangot a pécsújhegyi erő-
mű munkásküldöttei.

A baranyai munkások nemzeti ta-
nácsa egyhangúlag úgy döntött, hogy
az élet mielőbbi megindulása érdeké-:
ben november 2-töl valamennyi ba-.,
ranyai Üzemben ismét felveszik a.
munkát. Fenntartja azonban a jogát,
hogy amennyiben a forrodolm célkl-
tfl/^Kőinek mnPxnXfalUmti úuy kívrtn- "
Ja, szükség szerint Ismét élnek a
sztráj k fegyverével. , - . • ; . . •

r A hercegprímás nyilatkozata
•*" a sajtó és a rádió munkatársainak

Folríalni tudjuk
az urán ér r termelését

• .Az Vránérc Bányavállalat.Tervező
Iroöa dolgozói üzenik a dolgozó 'ma-
gyar néprveífc 7negnffv&tatá$ul: A'tna-
gyár uránérctermeléBré vonafkozó
adatok és tervek, a vállalat őrizete
alán áUancSk. Ezen adatok birtokában
a vállalat dolgozói az uránéTcterme-
lést folytatni tudják.

— Négr fűtőt keres a Szent Já-
nos-kórház.. ........ .-.-.—.^.-4. ...

Mindszenty József bíboros herceg-
prímás csütörtökön délelőtt budai
palotájában íogadta a magyar és a
külföldi sajtó, rádió és televízió
munkatársait és rövid nyilatkozatot
tolt előttük. A hercegprímás a követ-
kezőket mondotta:

—• Hosszú fogság után szólok a
magyar haza valamennyi gyermeké-
hez. Senkivel ^szemben sincs gyűlö-
let szívemben.

Csodálatraméltó hősiesség szaba- I
dítja meg most a hazát. A világtör-
ténelemben példátlan ez a szabad-
ságharc; minden dicsőséget megér-
demelnek fiataljaink. Hála és imád-
ság az áldozatokért! Honvédségünk,
munkásságunk, földműves népünk
példát mutatott a hős hazaszeretet-
ben. . .

Az ország helyzete rendkívül sú-
lyos, napok óta hiányzik ez élet foly-
tatásának minden .XozÖS teltétele^ A '

legsürgősebben meg kell találni a ki- >
bontakozást.

Most tájékozódom,• két napon be-
lüL a kibontakozás útjáról személyes.
szózatot intézek a nemzethez.

Csütörtökön" délelőtt Mindszenty
hercegprímást palotájában felkeres-
te Tildy Zoltán államminiszter és
Maiéter Pál ezredes, a honvédelmi.
miniszter első helyettese. Az állam-,,
férfiak rövid megbeszélést folytattak
a hercegprímással. A budai prímási
palotát egymás után keresik fel a
küldöttségek.

• • •

A' hercegprímás fogadta a Ke-
resztény Ifjúság Szövetségének tit- -
kárát. MJndszenty József Magyaror- -
szag- hercegprímása csütöriöki els5 • >
fogadónapján fogadta Osváth Győr*'1'1

gyöt, .a Kereszti.ly Ifjúság SzÖvetsé-"'
gének,titkérát/***~*«*«^ •-• •• —-*••



A magyar és egyiptomi harcok a világ közvélemény középpontjában
Az angol alsóház vitája

az angol—francia intervencióról Egyiptomban
Újabb segclyfelajánlásalí Magyarorsiág rcsiére

. j Szövetségek, , pártok, szervezetek,
'•—v ; üzemek, ' é s magánszemélyek újabb

London, november 1. (AFP)
Az angol alsóházban az egyiptomi

Mrancia—angol ' intervencióról folyó
vita szerdán Selwyn Lloyd külügy-
miniszter expozéjával ért véget. A
külügyminiszter 'beszédét az ellen-
zék képviselői gyakran félbeszakí-
tották A miniszter kereken cáfolta,

. hogy Kairót bombázták volna: kije-
lentette, hogy- katonai célpontok el-
len hajtottak végre légitámadásokat.
Nem volt viszont hajlandó részlete- |
ket közölni a tárgyalásokról, mivel |
1— mint mondotta — azok még foly-
nak, • • !

Ismételten kijelentette, hogy a
francia—angol akciót igazolja az
Egyesült Nemzeteit Szervezete alap-
okmányának 51. cikkelye, amely —
mint mondotta — „jogot ad a véde-
kezésre".

Selwyn Lloyd kijelentette. • hogy
j műnek az Inleruenvtónuft anult Ulalg-

lenes jellege van, majd rámutatott
srra, hogy mihelyt megszűnnek az
ellenségeskedések. Anglia azonnai
foglalkozni fog az izraeli előretörés
által előidézett problémákkal. Sel-
wyn Lloyd határozottan cájolta,
hogy az izraeli támadás Nagy-Bri-
tanniával létrejött megállapodás
alapján következett be. Másfelől ki-
jelentette, hogy Nagy-Britanniának
egyáltalán nem áll szándékában fel-
használni csapatainak jelenlétét ar-
ra, hogy ,,akaratát rákényszerítse •
más kérdésekkel kapcsolatban".

Az angol külügyminiszter vissza- j
utasította az ellenzéknek azokat a!
Vádjait, amelyek szerint a francia—[

angol lépést az Egyesüli Allamok
a nemzetközösség kormányával tó'v- j
tént előzetes . megállapodás nélkül
hajtották végre. Hangoztatta, hogy
1956. július 26. óta. a Szuezi-csatorna
államosítása óta állandóan igen szo-
ros kapcsolatok állnak lent az an-
gol, .az amerikai és a nemzejközös- !
ségi országok kormányai között. „A :jelenlegi helyzetben megtesszük a |
szükséges intézkedéseket, hogy elér-
jük a békét, megvédjük az'angolok
életét és érdekeit és hozzájáruljunk
a végleges rendezéshez." i

Több ellenzéki képviselő szeretett
volna szót kapni, az alsóhái elnöke
viszont emlékeztette őket a rendre
és bezárta az ülést..

Selwyn Lloyd felszólalása előtt
Noel Baker, • az ellenzék egyik kül-
politikai szakértője kérte, hogy az
nneol kormány ..vessen véget BT,
MNSE nliijíukmönyííVHl Hiteméiben
álló akciójának" és javasolja a Biz-
tonsági Tanácsnak, hogy az Egye-
sült Nemzetek Szervzetének ellenőr-
zése alatt Izrael körül szeles semle-
ges üvezelet létesítsen. j

Gaitskell, az ellenzék vezetője a '
maga részéről felolvasta az ENSZ |
alapokmányának 51. cikkelyét és fel- ;
letté a kérdést, „milyen fegyveres \
támadást hajtattak végre ellenüiík?" |
Selwyn Lloyd válaszát elnyomta [
mindkét párt képviselőinek kialíozá- j
sa. .

Az angol alsóházban a vita csütör- i
tökön tovább folyik. A vita vegén a
kormány politikáját szavazásra bo-
csátják (MTI)

segély fel ajánlásokat tesznek Magyar
ország számára. Berlinben a lakosság
a Német Vöröskereszt felhívására
már több mint 100 000 márkát jutta-
tott a magyarországi harcok áldoza-
tainak, A hesseni tartományi kor-
mány gyógyszereket, vérkonzervet és
-kötszereket - bocsátott a magyarok
rendelkezésére 10 000 márka érték-

ben, ezenkívül -pedig 5000 márkát
adományozott készpénzben. A Német
Vörös kereszt léglúlon ezer friss vér :konzervet akar küldeni Magyaror-
szágra. Dániában eddig összesen kö-
rülbelül 600 000 márkát, ezen túlme-
nően pedig nagy mennyiségű 'vér-
plazmát és gyógyszert gyűjtöttek.
Ezenkívül szerdán tábori kórházat
szereltei: fel.' amelyet 24• teherautón
szállítanak Magyarországra.

Berlini diákok résit akarnak venni
Magyarország újjáépítésében

Berlin, november l. (DPA)
Berlinj diákok ezerdán este kije-

lentet téli, szeretnének önkéntes
munkát vállalni Magyarország újjá-
építésében. A pémet diákok szövet-
sége ezt a kívánságát táviratilag kö-
zölte a budapesti egyetemekkel.

A berlini nzubadegjclpm • nagyter-
mében B/tn'LMn BBIO o dúltok fc-^üj
vállaltak szolidaritást a magyar sza-
badságharcosokkal..

l'uiiiaiii egyetemisták .
a magyar nép mellett

Október 31-én valamennyi poznani
egyetem diákjai tömeggyűlést tnrtot-
tak Poznanban. A tömefígyöíés hatá-
rozati javaslatot fogadott, el.-amely-
ben szolidaritást • vállal a magyar
nép mellett és elhatározták, hogy
kollektív.segítséget.nyújtanak az ál-
dozatok megseRí lésére. A diákok
beb:/&l"ll(1tí'ii PHI-iíviinl lnliVlt»l< H
Jiulnlnkhoi, JiWuljunuJí hozza sajnt
vérükkel a sebesültek megsegítésé-
hez.

RendMiüli segélysiiillitmány
indult útnak ai USA-ból

Washington, november 1. (AP)
Az amerikai légierő .közölte, hogy"

szerdán este egy C—124, Globemaster
típusú óriás-szállítógép indult útnak
Magyarországra rendkívüli segély-^
szállítmánnyal a fedélzetén. A re-1

pülőgép Bécsbe repült, aiol további*
intézkedéseket tesznek a rendkívüli'
segélyszállítmánynak Magyarország-
ra való továbbítására.

,\l olaSZ követség
teljes kórház berentlciésct ajánlotta Fel

scfacsíiltjemk rcsíérc
'Az olasz követség felajánlotta a

XIV. kerületi Forradalmi Nemzeti
Bizottságnak, hogy a Honvéd Tiszti
Klub nyári helyiségében teljes kór-
házai rendez ÜQ H s/abadpúshitve

Siíefelés egy VÚÜ/.Ü — km-ha/i ágyul;,
gyógyszerek, röntgengépek, vustüdó
— máris rendelkezésre áll.

Az Egyesült Államok nein engedi meg,
liogy bevonják az egyiptomi konfliktusba !

Eisenhower elnök rádió- és televíziós beszéde
jogában 411 ilyen lépést

Kína állásfoglalása
az Egyiptom elleni támadásról

A pekingi rádió szerdán ismertet-
te a kínai kormány álláspontját a
Kairó ellen intézett légitámadással
kapcsolatban. A nyilatkozat szerint
a támadás „az angol és francia Kor-
mány leplezetlen agressziói cselek-
ménye" és egyúttal kifejezésre jut-
tatja, hogy a kinai kormány haláLO-
zottan támogatja „Egyiptom népét
nemzeti függetlensége és szuvereni-
tása megőrzéséért vívott szent küz- >
eleimében". (MTI) j

A Jugoszláv Szakszervezeti Szövetség
Központi Tanácsának levele

a magyar szakszervezetekhez
Belgrád, november 1. (Tanjug)

Cyuro Szalaj, a Jugoszláv Szak-
izervezeti Szövetség központi taná-
csának elnöke, a Jugoszláv Szak-
szervezeti Szövetség "központi tana- j javítását célzó kü'

osztály nevében tárrasztottak, s ame-
lyeknek megvalósítása az ország de-
mokratizálását jelenti, nemkülönben
a dolgozók anyagi helyzetének meg-

csánalí nevében levelet intézett .
szakszi

első lépések a
élések, továbbá

munkás tanácsok

Bécs, -november 1. (MTI)
' £iser#io\ver elnök az Egyesült Ál-
lamok és a világ nyilvánossága által
e legnagyobb feszültséggel várt rádió-
és televfükfi beszédében Nafty-Briliin-
H-ia és Franciaország katonai fellépé-
sét Egyiptom ellen „tnelléfofíásnak'*

. mi nősítette. Az Egyesült Allamok
nerij. fogja megengedni, hogy bevon-
Ifák ebbe a koitílUHusba. £[>i>cn ellen-
kezőleg, uz amerikai kormánjTiiik
(fidliu-ci eliiülározása mindent megten-
ni, ami csak Hatalmában áll, hogy a

•• faarcokat területileg elhatárolhassák,
és végetvessenek a konfliktusnak.'Az
angol és a francia kormány — mon-
dotta az elnök — nem tájékoztatta
előzőleg az amerikai kormányt Egyip-
tom elleni katona; terveiről. Ha pe-
dig Nagy-Britanniának és Francia-

országn;ik jogában 411 ilyen lépést
tenni, akkor az Egyesült Allamoknak
is megvon a joga ahhoz, hogy más
véleményen legyen,

A?, elnök ezután kitért a 'Magyar-
országon és Lengyelországban leg-
utóbb bekövetkezett fejleményekre
és kijelcnlelte: ha a szovjet kormány
tényleg teljesíti ígéretét, haou lonto-
lóra veszi csapatainak visszavonását
a kelet-európai országokból, altkor
—• mondotta az. elnölí — a> VÍIÁQ ha-
talmas lépésnek lesz tanúja, a né-
pek közötti megbékélés és egyetértés
felé vezető úton. Az amerikai kor-
mány hajlandó korábbi ígérete sze-
rint az új, Moszkvától független1 ke-
let-európai kormányoknak gazdasági
segélyt nyújtani és bizonyos idő óta
e tekintetben máris érintkezésben
áll a lengyel kormánnyal.

Rendkívüli állapot Líbiában
Tripali, november 1. (AP)

Líbia minisz terelne) ite, figyelembe
véve a jelenlegi egyiptomi helyzetet,
rendkívüli állapotot rendelt el,
amely szerdán éjfélkor lépett életbe,
Uayanakkoi- n libicl kormány ta-
nácskozása még nem írt véget. '

A miniszterelnök felhívta a lakos-
ságot, őrizze meg nyugalmát és kö-
zölte: az angol kormány biztosította
i líbiai kormányt, nem áll sz.índé-
;aban katonai támadások indíU'isá-
IOZ felhasználni j, líbiai angol Lá-

Libanon értekezletre hívta össze az arab országa államfőit
Samun libanoni köztársasági elnök ! arab 'államfőket, tegyenek javaslatot

szerdán este sürgős értekezletre hív- az értekezlet időpontjára, illetőleg
te meg valamennyi arab ország ál-
lamfőjét, hogy megvitassák az Egyip-
tom ellen intézett izraeli támadást.

Üzenetében Samun felkérte az

helyére.
Meghívót kapott az értekezletre

Szaúd-Arábia, Jemen, Líbia, Irak,
Jordánia,1 Szíria és Egyiptom. (MTI)

Tito elnök nyilatkozata a közel-keleti helyzetről
Belgrád, november 1. (Tanjug)

Joszip Broz-Tito köztársasági el-
- nők nyilatkozott a közel-keleti hely-

zetlel kapcsolatban. A többi között
ezeket mondotta: *

A közel-keleten Izraelnek Egyip-
tom elleni nyílt agressziójára került
sor, amely háborús helyzetet terem-

, tett és azzal fenyeget, hogy nagy-
mérvű háborúvá alakul át, ami be-
láthatatlan következményekkel ás
előre nem látható kimenetellel jár.

Anglia és Franciaország azzal a2
'. ürüggyel, hogy a szuezi övezetet

meg akarja védeni az egyiptomi te-
rületre történt izraeli betörés követ-
kezményeitől, ultimátumszerűén az-
zal fenyegetőzőit, hogy megszállja a
Szuezi-csatornát. Ez azonban nem

,'jelent semmiféle intézkedést az iz-
raeli agresszióval szemben, sem pe-
dig védelmet ellene, hanem ellenke-
zőleg, ha megvalósulna,, agyanenneli
az agressziónak folytatását jelentené.
Tulajdonképpen ez a két akció — az
izraeli és az angol—francia — szem-
mellétkatóan Összekapcsolódik, ami-
nek eltitkolására nem is igen törs-
kedtiek, s ha valóra válna, egy egy-
séges agressziót jelentene.

AnyiLaUíozat a továbbiakban hant;.
BÚlyozza, hogy éppen abban az idő-
ben, amikor már megteremtődtek a

" megegyezés egyes előfeltételei, így
például a közös elvek elfogadása,
amelyek alapján meg lehetne találni
a szuezi kérdés gyakorlati megoldá-
sát, s. amely elvek mellett szavazott
Anglia és Franciaország is. elvetették
ezt az utót, olyan akcióba fogtaik,
amelye'bjkel eTÖszaKkalImmég a
ború kirobbantása árán'is kényszeri-

teni akarnák megoldást. Ezenkívül
hangoztatni kell, íiogy Anglia és
Franciaország kormánya be sem
várva az ENSZ akcióját, söt, még a
Biztonsági Tanács munkáját is mel-
lőzve, közölte egyoldalú szándékát,
noha a Biztonsági Tanács már ösz-
szeült, hogy megvitassa a kérdést és
határozzon. ' •

A világ joggal elvárja — hangsú-
lyozza befejezésül a nyilatkozat —,
hogy az Egyesült Nemzetek Szerve-
zete és minden tagállama külön-
külön a nemzetközi, közösség tartós
érdekeit tartsa szem előtt, s ennek az
agressziónak és fenyegetésnek elfté-

"vel, minden rendelkezésre álló
eszközzel megakadályozza a háborúi,
és visszaadja az emberiségnek azt a
hitét, hogy a béke 'biztosítása és a
népek közötti együttműködés lehet-
séges. (MTI)

Nehm különüienete
Eisenhowerhez és Dulíeshoi
Nehru indiaj miniszterelnök külön

üzenetet küldött Eisenhower elnök-
nek és Dulles külügyminiszternek a
közép-keletI harcokkal kapcsolatban
— mondották csütörtökön jól tájé-
kozott körökben. í

Az üzenet szövegét Új-Delhiben
em hozták nyilvánosságra.
Az Indiai kormány szerdán hiva-

talos közleményt adott ki, amelyben
az ENSZ-alapokmány megsértésé-
nek bélyegezte az izraeli csapatok
behatolását egyiptomi területre, va-
lamint az Egyiptom elleni francia—
mgoL akciót. (MTI)

Angol repülök egyiptomi
repülőtereket támadnak

London, november I. (AFP)
Az angol légierők gépei megtámad-

ták az egyiptomi légierők repülőtereit
jelentette ki szerdán este a brit

;ügyi minisztérium, egyik szóvivője,
hangsúlyozta, hogy e támadások

csak a repülőterek ellen irányulnak.
(MTI)

Az egyiptomi hadsereg
főparancsnokságának

közleménye
Kairó, november I. (MTI)

Az egyiptomi hadsereg főparancs-
nokságának 8. számú jelenlése a kü-
vetkezőket mondja:

Október 31-én este 9 órakor angol
löWhajlásos repülőgépek légitámadást
intéztek Kairó ellen, nagyobb gyüjtó-
és repeszbombákat dobtak a városra.
A támadás következtében hét ember

íegjholt. Az anyagi kár nem jelentős.
Amint a MEN hírügynökség jelenti,

ugyancsak légitámadás érte Alexand-
ria, Izmaília, Port-Szaid és S2Uez vá-
rosokat.

ben a iöbbi között ez áll:
Kedves Elvtársak! •
Az események tragikus szövevé- (nye az önök országában megrázta |

Magyarország haladó erőinek bará-
tait. Az öntik barátai szetté a világon
meg vannak győződve arról, hogy e
véres összetűzésekből levonják a ta-
nulságot, és ezek az események nem
ártanak a szocializmus ügyének Ma-
gyarországon, hanem i

újabb ilKztUnz&ikL Msolrtlnak a
demokrácia fej lesz lí sere ős »
dolgozók éleiének megjavítására.
Magyarország munkásosztályán

nyugszik a lefinaKyobb felelősség,
történelmi felelősség, niégpcdin ncm-
cstik a mai események fliüzvotlusn Uü-

lekhez, amely- j felállítására, amelyek további íejló-

y
rtF ha iálist a

. dése, reméljük, a munkásosztály
í datos vezetése mellett megy végbe \

— kedvező visszhangra találtak
a mi országunkban is. bizonyíté-
kául annak, hogy az önük szak- •
szervezetei íürténelmi esemé-
nyekben vesznek rószt és a. mun-
kásUimegek igazi óhajait leljcsi- -

tik.
Az ünyk líiivotclúscinck cs javasla-
tninnlc mi'í;v;ili'isllúhi\ jelentős lópds
munkasüsztiilyunk 0̂  szakszerveze-
teink ételében.

Legyenek raegfivőzöílve, kedves
elvldrsak — fejeződik bo a Jugo-
szláv Szaks/crvc/ctL Sxövclsóy levele

szakszervezeteinek rokonszenve
öníik mellett van. azok mellett,
akik a szocialisla demokráciáírt,
a magyar nép igazi érdekeiért

harcolnak.

Az egyiptomi hadsereg főparancsnoksága
fegyveres népi ellenállásra szólított fel.

•Pdrizi, november 1. (AFP)
A kairói 'rádió közölte a nemzeti

felszabadító hadsereg főparancsnok-
ságának szerda este kiadott' kiáltvá-
nyát, amelyben fegyveres népi ellen-
állásra szólít fel a támadókkal szem-
ben. (MTI)

g j p j megsiaiiilja kapcsoltait
lüagy-Britanniával és Trsnciaorsiággal

Kairó, november l. (AP)
Egyiptom csütörtökön hivatalosan

bejelentette, hogy minden kapcsola-
tot megszakít Nagy-Britanniával és
Franciaországgal. (MTI)

A kairói rádió csütörtökön felhí-
vást intézett valamennyi arab - or-
szághoz, szűntesse meg a kőolaj-
szállítást Franciaországnak és Ang-
liának, „még akkor is, ha ez az arab
országokban levő valamennyi kő-
olajvezetek felrobbant ásd t jelentené".

iejioo.es iova-D"oi B'anyacrx is.
A levélben ezután a Jugoszláv

Szakszervezeti Szövetség annak a
meggyőződésének ad kifejezést, hogy
a magyar munkásosztály és annak
szervezetei 'meg tudják akadályozni j
a további vérontást és megszüntetik azok melleit, akik meg akarjak va-
a felesleges testvér harcot. tösítani az emberek kuzoKi szabad

Azok a követelésük, amelyeket aj kapcsolatokat, a ncpek közötti fu&-
magyar szakszervezetek a munkás- getlen, eg>-enrangú viszonyt. (MTI)

A Nemzetközi Vöröskereszt Bizottság
T rádiófelhívása Magyarországhoz
" ^ Bern, november 1.

A svájci rádió csütörtök déli adá-
sának végén német, francia, magyar
és orosz nyelven továbbította a
Nemzetközi Vöröskereszt Bizottság
Magyarországhoz intézett felhívását,
amely a többi között a következőket
mondja:

Abban a pillanatban, amidón a
genfi Nemzetközi Vöröskereszt Bi-
zottság • a fontosabb vöröekereszt-
egyesületek közreműködésével azon
fáradozik, hogy a kegyetlenül sújtott
Magyarországnak az annyira szük-
séges segítséget nyújthassa, a bizott-
ság súlyt helyez arra, hogy az éter
hullámain keresztül emlékezetbe
idézze azokat az alapelveket, ame-
lyek a genfi egyezményben foglal-
tatnak és minden nemzet számára
kötelező erővel bírnak:

1. Mindazok, akik nem harcolnak,

kímélendük. Hangsúlyozzuk, hogy
túszok szedése szigorúan tilos.

2. Tilos megölni vagy megsebesíte-
ni az ellenséget, ha megadja magát.
A foglyokat emberségesen kell ke-
zelni. Semmi esetre sem ítélhetők ej
előzetes szabályszerű bírósági eljá-
rás nélkül.

3. A sebesültek elszállítása és ápo-
lása — akár ellenség, akár nem —
minden megkülönböztetés nélkül kö-
telező.

A Nemzetközi Vöröskereszt Bi-
zottság mindönkinek a figyelmét föl-
hívja arra, hogy az egyezménynek,
amelyet Magyarország 1954-ben ra-
tifikált, ezeket az emberséges elvi
előírásait szigorúan szem előtt tart-
sa.

Ezt a Magyarországhoz intézett
felhívást csütörtökön déli egy óráig
ugyanezen a hullámhosszon többször
megismételjük.

Az Egészségügyi Minisztérium tájékoztatója
a közegészségügyi helyzetről

Aa elmúlt héten lezajlott események
éreztetik he tusukat közegészségügyi és
Járványügyi vonali*aaásban B. Aa Egész-
ségügyi Minisztérium szükségesnek Lait-
ja ,12 alábbiak közlését:

Múlhatatlanul saükeőfr-es. hogy betart-
suk a&okat a rendszabályokat, amelyek
végrehajtása esetén elháríthatok a küz-
egíszsésügyi viszonyok elhanyagoltaá-
gából származó veszélyek.

Fontos teendő mos! mind a köjiti&stíi-
ság, mind az pRyé-Mi tisztaság követel-
nninyeinek szigorú betartása.

A FŰvíirosi KösnisrlasAfll VúltulíU uta-
n[:fcc linpuli a exomút ín htilliaclí'lt nlln-
Itaritüsrti-n. Emit-k a rolnekitnolt <i válla-
lat a felhalmozott, hulladék éa ezemtt
mennyisége miatt egymagában csak ne-
hezen tud megfelelni. Szükső© van ár-
pa, hogy a lakossfig öntevékenyen Is 9*-
gftsen ebben a munkában. Ahol <u-ra a
lehetőség megvíin, a szemetet ásott KÖ-
ilörbe kell alföldéin] vagy cléReinl.
Üeyeljen mindenki az eisyéiil tisztaság
mejjílr/csére. mosíikodöei-a. rehérnemü-
váliásra. Töreiketinünk keU orra, hogy
ezt ne csak n>agunk végezzük el, ha-
nem ügyeljünk, hoay enl környenetünk-
ben is tneptegyík. OL! ahol valaki kirfv*
küziisz.lasáe' el h^nyasoltságot ósiiel, azt

Rcndelküzéet
közrünciök megn

O TakodJ k
feesl n

kerület
Tóvárosi

oml dó é

N&FSZABADSAG


