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A SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT KÖZPONTI LAPJA

Szociáldemokraták
vagyunk!

:
Egy olyan történelmi pillanatban áU talpra a Szodéidémokrata Párt, törpéktől
jijegbénitott óriás, amilyen a magyar történelemben még nem volt. Szinte puszta
kézzel harcolta ki életlehetőségét attól az uralomtól, amely népi demokráciának nevezte magát, de amelyben sem formailag, sem lényegileg sem napi, sem demokrácia
,'. nem volt. Egy hatalmas színjáték mutatkozott a világ felé, amelynek kulisszái ossze> omlottak, szereplői megfutamodtak és elénk meredeznek most a rozsdás vasvázak,
lógó kötelek, por és szenny, ami a cifra díszletek mögött elrejtve-volt.
" • ., '

Ezzel a gondolattal induljunk neki egy új életnek és bízzunk saját erőnkben,
. újjászületett pártunkban, és abban az új, demokratikus, független
Magyarországban, amelynek korvonalait ma már tisztábban látjuk, mint egy' héttel ezelőtt.
Szociáldemokraták! Barátság!
. - - . . -

*
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Kéthly Anna

Lemondott a SZOT elnöksége
a kormány határozott tárgyalásokat
a szovjet csapatok kivonásáról.
A Magyar Szabad Szakszervezetek
Országos SzöveLségének ideiglenes intézőbizottsága közli:
A SZOT kedden-megtartott rendkívüli ülésén az elnölcijg lemondott.
A vezetést a Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetségének ideiglenes intézőbizof..:ága vette á t Az ideiglenes- intéző bizottság bon helyet foglalnak a régi, eddig
mellőzött, bebörtönzött szakszervezeti vezetők, valamint
új, forradalmi
szákszervezeti
, vezetők is.
Az ideiglenes intézöbizott. ság a következd
felhívást
adta ki:
••Munkások! Magyar
dolgozók!
Ifjúságunk és a harcokban
részt vett dolgozó
népünk
csodálatos
forradalma
az
egész magyar nemzet forradalmává vált. Népünk nemzeti* forradalma megdöntötte, az idegen érdékeket szolgáló
bürokraták
uralmát.
Eltávolították a éztálinista,
székténs
vezetőket és most
már'igazán
és visszavonhatatlanul
a munkások kezébe adta a gyárat. Ez a forradalom tette lehetővé azt
fa, nogy a
szakszervezeti
mozgalom felszabaduljon és

függetlenül minden párt- és
kormánybefolyástól,
válóban a dolgozók harcos érdekvédelmi szervévé váljék.
A Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetsége
ideiglenes forradalmi bizottsága javaslatára
azonnali
hatállyal
felszólították
a
SZOT elnökségét a lemon-.
dúsra és a régi bebörtönzött
munkásmozgalmi
emberek
bevonásával ideiglenes intézőbizottság alakult. Az intézőbizottság felszólítja a munkásokat, a szervezett dolgozókat, hogy ahol nem értenek egyet az üzemi bizottságok összetételével, ott tartsanak új szakszervezeti
választásokat az igazi szakszervezeti demokrácia alapján.
Munkások! Szervezett dolgozók!
Általános
nemzeti
követeléssé vált, hogy addig
nem vesszük fel a munkát,
amíg. szovjet
katona
van
Budapesten. A kormány ígéretet tett arra, hogy holnap
reggelig Budapestről kivonják a szovjet csapatokat. A
Rádió ennek
végrehajtását
közölni fogja. Ha ez teljesül,
felkérjük
a
"munkásokat,
menjenek be
munkahelyeikre és a munkástanács
vezetésével teremtsék meg a folyamatot munka /eiíéíeleit,

Követeljük
a
kormánytól,
hogy határozottan
folytassa
a tárgyalásokat
a szovjet
kormánnyal
a szovjet csapatok
rövid
időn
belüli,
az egész ország területéről
történő kivonásáról
ét ennek végső időpontját hozza
nyilvánosságra. Ha a -kormány által megadott időpontig nem vonják ki az összes
szovjet csapatókat az ország
területéről, ismét az általános sztrájk fegyveréhez nyú*
lünk.
Munkások! Minden csodálatunk és elismerésünk hős
ifjúságunké
és a harcokban
részt vett dolgozóké. Mindannyiunk
vágyáért harcoltok:
a független, szabad,
demokratikus
Magyarországért.
Minden
szeretetünk
az igazi magyar, demokratikus
honvédségünké.
Népünk hadserege, mely b'szszeforrva a néppel, egységes
harcba indult a nép követeléséért. Ifjúságunknak, munkásságunknak
és honvédségünknek köszönhetjük, hogy
az Üzem, a gyár.valóban a
miénk lettl Most- már rajtunk a sor: védjük meg, ha
kell fegyverrel
gyárainkat
és védjük meg nemzeti forradalmunk minden nagyszerű vívmányát,m%
_
( i

a szuezi
drámáról

Hivatalos nyilatkozatot tett
a moszkvai kormány
a szovjet csapatok
visszavonásáról

• Ha a pusztulás láttán mégis az öröm érzése tölt el bennünket, 'az abból a megMoszkva,.október 30.
"' nyugvásból fakad, hogy a munkásság, amelynek nevével a diktatúrát igazolni akarA Szovjetunió hivatalos hírták, töretlen lélekkel áll sok évtizedes pártjának eszméi mellett. Aki azt a sok évtiüsynökHéxe, » TASZSZ a küzedes nevelő- és tanítóínunkát nem ismeri, amelyet' a Szociáldemokrata.Pert a dolvetköBő nyilatkozatot adta hi:
gozó tömegek között oly sok veszedelem, üldöztetés és megpróbáltatás között végA Szovjet
Szocialista KÖBezett, csak az bárpulhat ezen a spontán helyreáUáson és' lelki, rugalmasságon,. amelyet
:
társaságok Szövetsége külkap.. e nehéz Órákban: tapasztalhatunk a dolgozó tömegek között.
' ' '
'•:•- . Mélységes/tisztelettel
és főhajtással kell adóznunk azoknak a hősöknek', akik a csolatainak megingathatatlan
alapba volt 'és marad az. összes
\.talpraállás lehetőségeit megteremtették,
a sok ezer értelmiségi és munkás fiatalnak,
államok békés egymás mellett
' a k i k éhesen'-és rongyosán csak egy független és szabad .Magyarország' gondolatáélésének,
barátságának
és
tól fűtötten-vitték a harcot. Mélységes tisztelet és főhajtás azoknak, akik a legtöbbet;
együttműködésének' politikáfiatal életülcet adták azért, hogy felemelt fejjel és megalázottaág nélkül járhassaja.
• . •
nak ebben az országban azok, akik megmaradtak. Emléküket a magyar nemzet legJS Rolitlka legmélyebben és
nagyobb hősei mellé állítjuk és letesszük sírjukra a magunkén kívül az egész világ
legkövetkezetesebben a szo' csodálatának, és bámulatának a koszorúját.
cialista- országok
kölcsönös
kapcsolataiban jut kifejezésre.
• De a harcnak és az áldozatoknak emléke kötelezi uz élőket: a veszedelem, amely
A szocialista nemzetek nagy
a forradalom eszmei tartalmát és céljait fenyegeti, nem múlt el. Nemcsak a zavaközösségéhez • tartozó orszárosban halászó sötét elemek munkájától kell tartanunk, de attól is, hogy a forragok, amelyeket a szocialista
dalom lendítökerekére kapaszkodva, ezt a hatalmas erőt azok IG a saját céljaikra
társadalom felépítésének közös
igyekeznek felhasználni, akiknek a Szociáldemokrata Párt részvételével végzett oreszméi és a proletár nemzetszágépítő munka is sok volt. Tudjuk/hogy rendkívüli keserűség halmozódott fel a
köziség elvei egyesítenek,
lelkekben a Szociáldemokrata Párt elhallgattatása idején. De semmi jó sem szárfcfilcsonös kapcsolataikat
mazik sem az országra, pártra általában, sem a szociáldemokrata tömegekre különöcsakis a teljes egyenjogúsen; ha ezt a keserűséget az ellenforradalom a saját hasznára veheti igénybe.
ságnak, a területi integA Szociáldemokrata Párt megalakulása nem jelenthet menedéket azoknak, akik
ritás tiszteletben tartásáennek a szörnyű politikai, gazdasági-és erkölcsi csődnek okozói; számot k«Jl' adnak, az állami függetlenn í o f c — amennyiben elérhetők lesznek — cselekedeteikről. De erre csak akkor keségnek és szuverenitásnak,
rülhet sor, ha a jószándékú, hazájuk sorsáért aggódó és építésre kész-kezekkel váas egymás belügyeibe való
be
nem avatkozásnak elrakozó dolgozók megteremtik, és biztosítják- a nyugalmat és rende$,;az ország nyuveire építhetik.
. galmát és rendjét, a maguk nyugalmát és rendjét,
. > '
'
Mert ez az ország a mi országunk, az éhezőké, a rongyosoké,' a hajléktalanoké,
akiknek önmaguknak . kell
élelmet, r u h á t és hajlékot teremteniük. Gondok
jan&k^ viss&t a dolgozó tömegeik az lftlá augusztusával kezdődő szenvedéseikre, az
'"'"ártatlanakat' 'sújtó megtorlásokra, a -'felére-ieaiyömott^bérekrei a -fehér-bortBpöfcre-és intemálótáborolíra. Az egyik börtönből kiszabadulva
hé engedjünk ebből az
Ofszágból. egy más színű börtönt teremteni. Az ellenforradalom ma azt suttogja,
hogy semmit sem kezd újra abbcH^ _anú1; a n n a k i d e j é n elk^veteí!^ yigjiáa^tmk erre
ée-a-párt felépítésévé! védekezzünk az eüen, hogy ez a susogaa diadalmas nevetéssé
" n e erősödjék. Vigyázzunk
a gyárakra, a bányákra és a földekre, melyek a nép ke; zében kell hogy maradjanak, az alkotó- és építőmunlta lehetőségeit
felmérjük,
tiincs kétségünk abban, hogy ehhez segítséget kapunk mindenhonnan és mindenkitől.

Részletes
tudósítás

láspontját a többi szocialista országgal fenntartott
kölcsönös viszonyáról, elsősorban gazdasági és katonai téren.

másik állam csapatainak elhelyezése a varsój. szerződésben
részvevő valamely más. állam
területén, a szerződés összes
tagállamai
között
létrejött
A szovjet
kormány kész megegyezés alapján történik és
megvitatni a többi szocialista
csakis annak az államnak
ország kormányával azolcat az
a beleegyezésével, amelyintézkedéseket, amelyek biznek területén az illető áltosítják a szocialista országok
lam
kérésére e csapatok
gazdasági kapcsolatainak totartózkodnak,
vábbi fejlesztését és erősítését
avégett, hogy kiküszöbölje a
gazdasági
kapcsolatokban a
nemzeti szuverenitás,. a kölcsönös előnyök és az egyenjogúság elve megsértésének bármiféle lehetőségeit.
A szovjet kormány szükséEzt az elvet ki kell terjesz- gesnek tartja, hogy nyilatkoteni a tanácsadókra is. Isme- zatot tegyen a magyarországi
retes, hogy a Szovjetunió az eseményekről. Az' események
új társadalmi rend kialakulá- azt mutatják, hogy a magyar
sának első időszakában a népi dolgozók, akik említésre méltó
demokratikus
országok korelőrehaladást értek el a népi
mányainak kérésére bizonyos
demokratikus rendszer alapszámú szakembert — mérnövetik fel azt a
köt, mezőgazdászt, tudományos ján, jogosan
gazdasági
dolgozót, katonai tanácsadót kérdést, hogy a
— küldött ezekbe az országok- együttműködés terén ki kell
ba. -A szovjet kormány az utób- küszöbölni a meglevő komoly
bi időben többízben felvetette hibákat, hogy tovább kell foa szocialista államok előtt ta- kozni a lakosság anyagi JóléEz nemcsak/ hogy nem zárja nácsadói visszahívásának kér- tét, hogy harcolni keU az álki, Hanem ellenkezőleg felté- dését.:
lamapparátusban
megmutattelezi a szocialista közösségkozó bürokratikus eltévelyedéhez' táfetozó ••• -arBBíflOk.. szoros -Mivel ae utóbbi IdŐfcwn -Q sek ellen. A dolgozóknak: ekíjejj,
testvéri agyüttmijlcődését, köl- népi demokratikus országok- a jogos és haladó mozgatódCB&nös segítését gazdasági, po- ban a gazdasági és a katonai hoz azonban csakhamar sötét
litikai .és kulturális téren.
építés öaszes területein felnőt- reakciós
és ellenforradalmi
tek a saját. szakképzett nem- erők csatlakozlak, amelyeké
zeti káderek,
dolgozók egy részének elégé*
A második világháború és a
detlénségét arra akarják fela szovjet kormány szükfasizmus Bzéteú3á5a után ezen
használni, hogy aláássák az orségesnek tartja más szoez alapon épült fel, erősödött
szágban a népi demokratikus
cialista államokkal együtt
és bizonyította be Európa és
rendszer alapjait, éa visszaálmegvizsgálni azt a
kérÁzsia több országában nagy
lítsák a régi földesúri-kapitadést, vajon
célszerű-e a
Sleterejét a népi demokratikus
lista rendet.
szovjet tanácsadók továbrendszer.
bi olt-tartozkodása ezekAz űj rendszer kialakulásáA
szovjet
kormány az
ben az országokban.
nak és a társadalmi viszonyok
egész
szovjet
néppel
mélyreható 'forradalmi átala- Katonai téren a Szovjetunió
együtt mélységesen
sajkulásának folyamatában
és a népi demokratikus orszánálja, hogy a magyarorgok
kölcsönös
viszonyának
nem kevés nehézség, megszági események vérontáafontos
alapja
a
varsói
szerzőoldatlan
feladat és közhoz vezettek.
dés, amelynek alapján a szervetlen hiba volt a tabbi
ződés aláírói megfelelő, politiközött a szocialista orszáA szovjet kormány a makai
és
katonai,
kötelezettségegok kölcsönös
viszonyáket vállaltak, a többi között gyar kormány kérésére hozzában.
A rendellenességek
azt
a kötelezettséget, hogy járult ahhoz, hogy szovjet kaéa hibák
következtében
vonuljanak
megteszik *a szükséges össze- tonai alakulatok
lekicsinyelték az egyenjohangolt
intézkedéseket védel- be Budapestre, avégett, hogy a
gúság elvét a szocialista
mi készségük megszilárdításá- magyar néphadseregnek és a
államok viszonyában.
ra, hogy megóvják népeik bé- magyar karhatalmi szerveknek
A Szovjetunió Kommunista
kés munkáját, szavatolják ha- segítséget nyújtsanak a városPártjának XX. kongresszusa a
táraik és területük sérthetet- ban a rend helyreállításához.
leghatározottabban
elítélte
lenségét és
biztosítsák az
ezeket a rendellenességeket és
esetleges agresszió elleni véA szovjet kormány szem
hibákat és feladatul tűzte ki,
dekezést-.
előtt tartva, hogy a szovjet
hogy a Szovjetuniónak a többi
szocialista országgal fenntaralakulatok
további matott kölcsönös viszonyában
gyarországi
tartózkodása
űrügyül szolgálhat a helykövetkezetesen meg kell
Ismeretes, hogy a varsöi
zet fokozottabb kiélesedévalósítani a népek egyenszerződés és a kormánymegálsére, utasítást adott a kajogúságának lenini elveit.
lapodások értelmében szovjet
tonai parancsnokságának,
A XX. kongresszus kimon- egységek állomásoznak a mahogy vonja ki a szovjet kadotta, hogy teljes egészében gyar és a Komán Köztársaságtonai alakulatokat Budaban, A Lengyel Köztársaságtekintetbe kell venni
pestről, mihelyt ezt a maban a szovjet csapategységek a
gyar kormány jónak látja.
az új élet építésének útjápotsdami négyhatalmi megálra, lépett minden
efeyes
lapodás és a varsói szerződés
Ugyanakkor
ország történelmi múltját
alapján
állomásoznak. Mág
és sajátosságait.
népi demokratikus országoka szovjet
kormány k é n
ban
nincsenek
szovjet
csapatA szovjet kormány követketárgyalásokba bocsátkozni
zetesen valóraváltja a XX.
a Magyar Népköztársaság
kongresszusnak e történelmi
A szovjet
kormány a szokormányával és a varsói
Jelentőségű határozatait, ame- cialista
országok
kölcsönös
szerződésben részt vevó
lyek minden szocialista állam biztonságának biztosítása célm&s államok kormányaival
teljes szuverenitása
fenntar- jából
a
szovjet csapatok matásának
megingathatatlan
gyarországi tartózkodásikész megvizsgálni a varsói
alapján megteremtik a feltéról.
szerződésben részvevő töbteleket a szocialista országok
bi szocialista országokkal
barátságának és együttműköA népi demokratikus Maaz illető országok területén
désének-további erősítésére.
tartózkodó szovjet csapagyarország szocialista vívmáMint ahogy, a legutóbbi esetok kérdését.
nyainak védelme az adott
mények
megmutatták, szükpillanatban a munkások, paségessé vált, hogy
A szovjet kormány e tekintetrasztok, az értelmiség
és az
ben abból az általános elvből
megfelelő nyilatkozatot teegész dolgozó magyar nép legindul
ki,
hogy
a
varsói
szerzőgyenek kuné. amely roegdésben részvevő
egyik vagy főbb éa szent kötelessége.
TÜáffíIJ* » Siovjetimiö ál-

A szovjet korma ny
hojlandó kivonni
alakulatalt

A népek egyonfoguak

A szovjet kormány
kész megvizsgálni...
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A Lesttbb ÁlldmUgyé;z5és
felhívása
A Legfőbb Államügyészség
kéri Budapest lakosságát, b»
tudomása szerint valamelyik
•hozzátartozóját a forradalmi
"harcban való részvétel miatt
letartóztatták, vagy losrvatartMk, kÖzOlJe a Legfőbb Állam1858. október 31.
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa. Hazai Jenő ügyészség forradalmi bizottmávezérőrnagyot és Tóth Lajost, a honvédelmi miniszter első he- nyával 185—682 telefonszályettesét, és a honvéd vezérkar főnökét e tisztségei alól lei- mon, a letartóztatás időpontmentette. Egyben Ma'éter Pált, az üllői úti laktanya hós vé- ját és valószínű helyét is kodelmezőjét a honvédelmi miniszter első helyettesévé és Kovács WUve.
Istvánt (nem azonos a Budapesti Pártbizottság volt első titkárával!) a honvéd vezérkar főnökévé kinevezte. Király Béla
vezérőrnagyot a főváros katonai parancsnokává nevezték ki.

LEGÚJABB HÍREK
Maiéter Pál a honvédelmi miniszter
első helyettese

. t j vezetőt
. a lengyel hadseregbeli
íVarsd, október 31: PAP) A
Lengyel Népköztársaság nemzetvédelmi minisztere a lengyel
hadsereg helyettes vezérkari
főnökévé Duszynskl tábornokot, a vareól katonai körzet parancsnokává Kurobieska tábornokot, a légierő és a légvédelem helyettes parancsnokává
pedig Trecy-Sielcoki tábornokot nevezte ki.

BŐVEN VAN ÉLELMISZER

A Belkereskedelmi Minisztérium ideiglenes forradalmi
Száznegyvenezer
Visszaadják a törvénytelenül
tanácsa jelenti, hogy 1956. október 31-én mintegy 300 vamegvont nyugdijakat
négyzetméter ablaküveg
gon élelmiszert szállítottak ki az üzletekbe. Többek között
A Nyugdíjügy! Föigaagstóáll rendelkezésre
60 vagon kenyeret, 800 000 péksüteményt, 50 vagon burgoBág forradalmi bizottsága a
A Város- és Községgazdál- nyát, 20 vagon zsírt, 12 vagon húst, 300 000 liter tejet, 40
kormány utőlago3 engedélyének reményében megkezdte a kodási Minisztérium jelenti: A vagon rizst, 15 vagon lisztet, 10 vagon cukrot és 35 vagon
törvényellenesen, felsőbb re-n- Budapest lakosságát ért üveg- zöldséget és gyümölcsöt vegyesen. Békésből 30 vagon
fle'.etr© mejjvont nyugdíjak fo- kórok gyors pótlása érdeké- liszt, 3 vagon baromfi és Szolnokról 18 vagon cukor érkelyósítását. Saíát jogú nyiig-öi- ben közöljük: 140 OOQ négyzetJasoknak 400, özvegyeknek 200 méter ablaküveg áll rendelke- zett. Ez a mennyiség kétszerese az általában szokásos napi
forint nyugdíjat küld előleg- zésünkre jelen pillanatban. fogyasztásnak.
Jelentkezni a kerületi nemként.
A Nyugdíjintézet közli azt Is, zeti bizottságoknál, vagy a kebogy az intézet minden nyug- rületi Ingatlankezelő Vállal- „Boldog vagyok ; hogy Isméi,
Gerő, Hegedűs
díjas novemberi ellátását to- toknál lehet. A jelentkezés nyíltan fs, szociáldemokratának
vábbította a Postaközpont le- alapján az épületellátó vállaés Piros László
latok
raktáraiban
levő
ablakválthatom magam I"
számitoló hivatalához, mcjds
&&adályolt vannak a kifizetés- üveget a lakosság rendelkea Szovjetunióba
A művész- és színészvilág
nél. Az intézet felhívja a pos- zésére bocsátják,
számos
ismert tagja is megtahivatalokat, hogy a nvugA gyors helyreállítás érde- jelent szerda
szökött
délelőtt
a
Conü
űfjak kifizetését haladéktala- kében egyelőre egysorosán le4 alatt, a működését isnul kezdjék meg.
Bécsi jelentés szerint az
het az ablakokat beüvegezni. utca
mét megkezdő Szociáldemok- osztrák határra olyan hírek érrata Párt helyiségében. Lado- keztek, hogy az éjszaka folyamerszky Margit, a kitűnő szí- mán Gerö Ernő és Hegedűs
nésznő ezeket mondotta:
András a Szovjetunió leié
— Most nem a beszéd ide-megszökött. Velük ment a volt
jét éljük, nagyon sok a tenni- belügyminiszter, Piros László
valónk. Egyelőre ciak annyi a is. ők a felelősek a szovjet
mondanivalóm: végtelenül bolA bécsi Die Presse érte- térium két kommunista ve- dog vagyok, hogy ismét, nyíl- csapatok közbelépéséért, mintNagy Imrének ebben az
sülése szerint Horváth Imre, zetője nyilván úgy gondolta, tan is, szociáldemokratának íhogy
ügyben sikerült bebizonyítania
a magyar kormány külügy- hogy a szovjet kormány vállhatom magam!
teljes ártatlanságát.
minisztere New Yorkba, az megerősítésére kell New
Egyesült Nemzetek székhe- Yorkba utaznia és útjukat
lyére való utaztában repülőA magyar kormány haladéktalanul tárgyalni óhajt
géppel Bécsbe érkezett. Ér- annak ellenére folytatják, hogy közben Tildy
tesülésünk szerint Horváth
a szovjet alakulatok kivonásáról
Imrével, aki a Gerő ErnőZoltán államminiszter a
A minisztertanács elnöke közölte a Szovjetunió kormányáféle kormánnyal került a
leghatározottabban utaval,
hogy
a Magyar Képköztársaság kormánya haladéktalan
miniszteri székbe, .Sik Endre,
sította őket az azonnali
tárgyalásokat kíván kezdeni a szovjet alakulatok kivonásáról
a külügyminiszter helyettevisszatérésre.
Magyarország egész területéről. A magyar kormány felkérte a
se is elutazott. Horváth és
szovjet kormányt, jelölje ki küldöttségét a tárgyalások mlSifc adták Kós Páternek, a Remélhetőleg, amire New elGbbl megkezdésére és Jelölje meg a tárgyalások helyét és
kommunista kormány ENSZ Yorkba érkeznek, már ott idejét.
képviselőjének azokat a sze- lesz a rendelkezés, amely a
rencsétlen utasításokat, ame- két elszánt kommunistát elKovács Béla
I ÖeisÉry László püspök lemondott lyek miatt Kost a Biztonsági mozdítja állásukból és így
Tanács ülése után elcsapták az ENSZ Biztonsági Tanácsa
tárgyalni kíván
Ordass Lajos álretto régi egyházi
tisztétől, A Külügyminisz- előtt nem jelenhetnek meg.
a kormánnyal
tiniét
Pécsett megalakult a FügA déli evangélikus egyházgetlen Kisgazdapárt. Az alaMindszent/ bíboros
Amerikai kommunista lap
kuló ülésen Kovács Béla be- kerület püspöki hivatala közli:
Budapestre érkezett
a magyar forradalomról
szélt és elmondotta, hogy meg- Dezséri László püspök lemonértesült miniszteri dott és a déli evangélikus egyA New York-i Daily Wor<MT$ Mindszenty József lepetéssel
kinevezéséről. Kovács Béla be- házkerület vezetését az 1950Jter, az amerikai kommu- bíboros hercegprímás, akit szédéből
kidei-ült, hogy cstfte ben igazságtalanul elítélt Ornista párt lapja, vezércikké- kedden a győztes forradalom aícícor fogadja el véglegesen a dass Lajos püspök vette ct.
Szerda délelőtt II órakor már
ben hangsúlyozza, hogy nem
rabságából, miniszteri tárcát, ha Budapes- ő tartotta az ünnepi istenellenforradalomról van szó,kiszabadított
ten tárgyalt a kormány taghanem arról, hogy nem le- szerdán reggel- 8 óra 55 perc- jaival és megismeri a kor- tiszteletet a Deák téri templomban a reformáció évforduhet szocializmust a nép nél- kor budai palotájába érke- mányerők céljait és szándé- lója alkalmából. ,
kait.
zett.
kül építeni.

n külügyminiszter és helyettese
magánvállalkozása

Újjáalakult a vasutasok szakszervezete

A Vasutas Dolgozók Szakszervezetének elnöksége október
31-i illésén megtárgyalta a vasutas dolgozók helyzetét és a
rá^uk váró feladatokat. Az elnökség a legteljesebb mértékben
•egyetért a hős magyar ifjúság és a magyar dolgozó nép követeléseivel és azokért minden erejével hajlandó küzdeni. Éppen
•ezért támogatja a nemzeti kormányt mindaddig, amíg politikája az ország teljes nemzeti függetlenségének biztosítását
szolgálja és a dolgozók jogos kövei éléseinek megvalósításán
dolgozik. A szaltszervezet előtt álló feladatok elvég2ésére . az
elnökség öttagú bizottságot küldött ki, hogy tárgyaljon a
koalíción pártok korábban félreállitott képviselőivel és bevonásukkal biztosítsa a demokratikusabb alapokon nyugvó vezetést. A kiegészült ideiglenes vezetés az új választásokig helyén marad. Az elnökség a szakszervezet nevét a Magyar
Vasutasok Szabad Szakszervezetére változtatja és felkéri a
vasút dolgozóit, működjenek közre a rend mielőbbi helyreállításában és. az ország vérkeringését biztosító közlekedés megindításában.

Felülvizsgálják
a bebörtönzöttek ügyeit
A Legfőbb Államügyészség
forradalmi bizottmánya katonai és polgári ügyészeket küldött ki annak ellenőrzésére,
hogy a helyi forradalmi szervekkel vizsgálják felül a forradalmi megmozdulásban való
részvétel miatt íogvatartott
személyek szabadlábra helyezésének megtörténtét. A Legfőbb A'lamüsyészséf forradalmi
bizottmánya elrendelte
Hokn&lE a szabadlábra helyeMsét, ak'bet a közsüátásl
bűncselekmények, valamint a
Bá-kisi-rezslin ellen irányuló
poMíikai
bűncselekmények,
ttgyszintén
a tagosítással és a
tenne1 őszövetliezetckkel kapcsolatosan elkövetett Állítólagos 'tüntettek miatt ez idő szerint toffvatartanak.

Bernát professzor
a magyar tudósokért

Vt. évfolyam 1.

a

részvétele

Nagy Imre miniszterelnök keddi nyilatkozatában közöli*
az ország népével, hogy a kormány keretéOen szűkebb kabinet
létesül, amelyben egy hefyet a Szociáldemokrata Párt képviselője számára tartanuk fenn. Pártunknak a kormányban
való részvétetérői » tárgyalások folynak.
Rehabilitálták
a Lengyel £gyesült Parasztpárt
volt vezetőit
A veszprémi forradalmi ta(Varsó, oktűber 31. PAP) A nács két tagja Budapesten a
Lengyel Egyesült Parasztpárí , parlamentben beszélt Nagy
központi bizottságának elnök- ! Imre miniszterelnökkel. Községe megkezdte a Parasztpárt lésük szerint megnyugtató váazon vezetőinek rehabilitálását, i Ismy/íkat kaptak érdeseikre.
akiket az elmúlt idfoz&kban : A megbeszélés részletes eredhelytelenül eltávolítottak a po- ményeit azonban még nem
litikai életből éa jóváteszik \ hozták
nyilvánosságra, és
ez&tnok a vezetőknek sérel- j ezért a veszprémiek erősen
meit.
, bizalmatlanok.

Tárgyalások, egységes, líiirs'ftlen, szabad
szakszervezetek megalakításáról
Annak érdekében, hogy a
szakszervezeteket eredeti hivatásuknak visszaadjuk. a
régi szociáldemokrata szakszervezeti vezetők tárgyalásokat folytatnak a SZOT elnökségével. Az egységes, független, szabad szakszervezetek

megalakítására vonatkozó tárgyalásokra a párt Vass Miklós
elvtárs elnökletével bizottságot
küldött ki, A bizottság tagjai
Csaplár Péter, Bölcsföldi Tibor, Jar.csec Imre és Tóth István elvtársak.

Ex jellemző as ÁVH-ra
Az Országos Mentőszolgálat
közölte, hogy mélységes felháborodással értesült a nemzetgyilkos Államvédelmi Hatóság
aljas
merényletéről,
amellyé] az ÁVH az Országos
Mentőszolgálat becsületét és
jó hírnevét kívánta sárba rántani. "Évek óta tudjuk, hogy
az ÁVH aljas céljainak elérésére
mentő-gépkocsijainkkal
teljesen azonos külsejű" gépkocsijai vannak. Ez ellen hi-iba tiltakozott évekig az Országos Mentőszolgátat. Az a
mentő-gépkocsival
teljesen
azonos külsejű autó, arnelyen

az AVH-brigantik lőszert szdllítottak a magyar fiatalok
gyilkosainak, soha nem volt
az Országos Mentőszolgálat
tulajdona-" — mondja egyebe);
között a nyilatkozat.
A kecskeméti helyőrség forradalmi katonai tanácsa lefegyverezte az Államvédelmi
Hatóságnak a katonaság kötelékében levő tagjait, akiket
a volt hadtestparancsnok nevezett ki a hadsereghez. Lefegyverezlek a rendőrségnél
megbúvó államvédelmiíitákat

A Szociáldemokrata Párt forradalmi
sportbizottságának közleménye

A jorrudalmi sportbizottság sebb rétegek bevonásával. —
az alábbi határozatokat hozta: Azonnal alakuljanak meg az
1. Az OTSB és a hozzátar- FTC, MTK, UTE, KAC stb.
tozó TSB-k legsürgősebb lei-, társadalmi egyesületek.
számolása, az anyagi és erköl-j 6. Demokratikus társadalmi
csi felelősség egyidejű vizsgá- • szövetségek felállítása és mű; Jíó'désénefc azonnali beindítása.
lata mellett.
1
7. Az indokolatlanul eítáyo2. Sebes Gusztáv, Kutas István, Kelen Béla, Ádám Jó- lííoíí sportszakembereket be
zsef, Barcs Sándot, Tabák : kell vonni ismét a sport x>ezeEndre és Kertész Béla azon- \ tésébe.
nali c/látjolitóso a magyar i 8. A sportkitüntetéseket vizsgálják felüt.
sportból.
í 9. Biztosítsák a demokra3. Az Országos Testnevelési tikus sportegyesületek részére
Tanács azonnali felállítása, de- szükséges anyagi eszközöket.
í
mokratikus alapon,
; 10. Minden erőnkkel tárna*
4. Az idegen célok érdeké- 1 gátjuk az olimpián részvevő
A Svéd Kommunista Párt főtitkársága kedden nyilatikoben
létesített
MHK
azonnali
i sportolóinkat. Biztosítani fcízatban fejezte ki rokonszenvét a magyar felkelés iránt. A nyi| vúnjuk a sikeres olimpiai szelatkozat hangoztatja: "Mi támogatjuk a dolgozó magyar -nép- megszüntetése.
nek a nemzeti függetlenségéri, a demokráciáért, a szocializ- 5. A jelenlegi, erőszakkal : repléshez szükséges feltételeegyesületek pl.: ket.
musért folytatott harcát. Remekjük, hogy a magyar nép to- létrehozott
„Honvéd",
„Dózsa"
síi?,
megInduljon meg a szabad, devábbi vérontások nélkül megtalálja azt az utat, amely egyesít szüntetése és társadalmi egye• mokratikus sportélet haz&nkminden haladó er6t.-«
sületek alakítása a legszéle- \ ban.
A Svéd Kommunista Párt egyben felhívást adott ki a
Vöröskereszt éa más segélyező szervek támogatására. Ezenkívül
követelte, hogy a béJte érdekében mind Keleten, mind pedig
Nyugaton vonják ki az idegenben állomásozó csapatokat. <MTI)

A svéd kommunisták rokonszenveznek
a magyar felkelőkkel

A lengyel jogászok
a magyar
forradalomról

Szociáldemokraták
o nemzeti bizottságokban

Bécsbe és Jugoszláviába utaztak
vá lógatott asztaliteniszezőink

A magyar válogatott asztali- november 2—1. között sorrateniszcsapat:
Sidó,
Földi, | kerülo nemzetközi bajnoksáGyetvaí és Kóczián Sva
vesznek részt, utána Judoszeállításban szerdán délután
nak, ahol ugyanszemélygépkocsikon
Bécsbe
utazott. Válogatott asztaliteni- « a k több mérkqzést ]atszaszezőlnk az osztrák fővárosban nak.

Országszerte megalakultak
Varsó, 1956. okt. 31. (PAP)
A lengyel jogászszövetség köz- vagy alakulóban vannak a
nemzeti
bizottságok, a nép
A Magyar Tudományos Aka- ponti tanácsának elnr>ksége
démia nemzett bizottságának október 30-án levelet intézett akaratának képviselői és kia magyar függetlenségi harc a magyar jogászokhoz. A le- fejezői. Ezekben az újonnan
támogatása érdekében a kül- vél a többi között hangsi'ilyoz- szervezett testületekben herövidesen kibontA Ferencvárosi Torna Club i•Reméljük,
földi tudományos akadémiák- za: »lleg vagyunk győződve lyet kell foglalniuk a Szociálhatjuk a zöld-fehér zászlót érhoz intézett felhívására Bar- arról, hogy az elmúlt néhány demokrata Párt
tagjainak, levelet intézett a Népszavc az egyesület láborát a régi
nal professzor, a világhírű nap fájdalmas eseményeit kö- mert csak az Ö jelenlétük és szerkesztőségéhez. Pataki Mi- zászló alá hív hatjak. A közléango]. fizikus, a Royal Society vetően Magyarország népe közreműködésük biztosíthatja hály, az FTC volt elnökségi sért fogadják őszinte köszönetagja elsőnek válaszolt, A kö- megteremti a nemzeti állam
tagja és dr. Tóth Lajos, az tünket és fogadják sportbaráti,
vetkező táviratot inté&fe az teljes szuverenitásának kon- a győzelmes forradalom vív- egyesület volt főtitkára az üdvözlettel: Pataki Mihály és
akadémiához; "Legmélyebb a szolidálását, megvalósítja a mányait és a demokratikus át- alábbiak közlését kérte: "Kér- dr. Tóth Lajos.*
rokonszenvem a magyar nép társadalmi élet demokratizálá- alakulásnak egészséges és igaz jük a t. szerkesztőséget, köiránt az új küzdelemben. Re- sának programját és áz állam- feltételeit. Elvtársainknak te- zölje, hogy az FTC régi veze— Éjfél után kigyulladt egy
mélem, hogy szélesebb jöv5 igazgatás és az igazságszolgál-hát mindenütt be kell lépniük tőiből megalakult az ideiglenyílik meg rz ország és a tu- tatás szerveinek működésében, ezekbe a bízott .ágokba éa nes szervező bizottság, amely- autó az üllői úton. A tüwttódomány előtt. Tehetek-e vala- szigorúan megtartja a törvé- szocialista öntudat'.ni és biz- nek tagjai: Hajós József, Né- I ság napközben több kisebb tflz
meth János, Séda József, Pamit, hogy segítséget nyújtsak nyc3séget.«
tonsággal résztvenn'.iik a muti- taki Mihály, dr. Takács István el&'.tásához szállt ki. Embera magyar tudósoknak és tudoAz elnökség felszólította a kában, hogy a valódi demok- és dr. Tóth Lajos, Az egyesü- életben nem esett kár. Éjfél
mányos intézeteknek a jelen- lengyelországi
jogászokat, rácia szellemében megújhod- let újjászervezésének munká- után 32 perccel az Üllői út és
legi helyzetben, az itteni tudó- nyújtsanak anyagi segítséget a
mányos szervezetek támoga- magyarországi tragikus esemé- hasson az ország és teljesül- ját az ideiglenes szervező bi- Balassa utca sarkán egy autó
zottság már meg is kezdte. kigyuEadtj
tása útján? Bernal*
hessenek a nép kívánságai.
nyek áldozatainak. IMTI]
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Kéthly Anna és Révész András
a !l. Irsferrtacionáié ülésére
Bécsbe utazik

<vMr>m

Légi bombázással megkezdődtek
a brit—francia hadműveletek
Egyiptom ellen

A szerdán megalakult Szociáldemokrata Párt vezetőségének megbízásából a párt elnöke, Kéthly Anna elvtárs
és főtitkárhelyettese, dr. Révész András elvtárs csütörtökön Bécsbe utazik, hogy tanácskozást folytasson az éppen
A közép-keleti válíag ttgyé(Párizs, október 31.) A Francé Solr Jelentése sierlnt a t A visszautasítás elhomályoÖsszeülő, c 11. Internacionáléhoz tartozó szociáldemokrata Egyiptom ellen Indított brit—francia hadműveletek scerd&n
pártok küdötteivet. Kilenc év óta ez az első alkalom, hnsíy eggel 5,30 órakor bombázással elkezdődtek. A bombázásokat sftotta azt a tényt, hogy a SEOV- ben Elsenhower elnök kedden
jetunió
az
USA
álláspontját
»-sürgetfl
személyes üzenetet"
magyar szociáldemokraták érintkezésbe léphetnek külföldi iibl) száz francia vadászbombázó hajtotta végre. A FranoeSoír
elvtársainkkal és hiteles beszámolót adhatnak arról az em írja kifejezetten, hogy vannak már brit és francia csapa- támogatta. Az ENSZ-ben min- küldött Nagy-Britannia é s
tok
Egyiptomban,
csupán
azt
állítja,
hogy
a
hét
nyugati
hatadenki
egyetért
abban,
hogy
a
Franciaország
mániszterelnöidőszakról, amikor a szociáldemokrata elvekhez ragaszkódú elvtársaknak csak üldözés és börtön jutott osztály- lom haderői s2iirküíetkor a Szuezf-csatorna övezetében együt- E2ó most már nem a Biztonsá- kének. Kérte, hogy a
tes !mdműveleteket indítottak el. A lap feltevése szerint a legrészül.
gi Tanácsé, hanem ae illetékes *«Ieti válságot
obb katonai akciókra később kerül sor.
béké
Bécsben való tartózkodásuk alatt pártunk küldötteifővárosoké.
s
eszközökkel megoldani^i
nek alkalmuk nyílik, hogy felvegyék a közvetlen érintkeAz
egyiptomi
köztársasági
zést osztrák elvtársainkkal, akikhez évtizedes barátság és
A világsajtó a h&**pheletl eseményekről
közös küzdelmek szép emlékei fűznek bennünket. A Szoliivatut Izrael támadásáról
akciót. A két lap emlékeztet
M a n k v .
ciáldemokrata Párt az osztrák elvtársakat szorongatta táarra: Itt van hát az a xHploA kairói rádió közreadta az nek tekinti, következésképpen
suk idején teljes erejével támogatta és hasonló segítséget
A szerdai moszkvai lapok niádal titok", melyről Guy
jiptomi
köztársasági
elnölti
ienn.la.i-tja
magának
mindazoélveztünk részükről, amikor az eímúlt esztendőkben necikke foglalkozik az Mollet a nemzetgyűlésben bevatal kommünikéjét. Izrael kat a jogokat, amelyeket az számos
künk volt szükségünk segítségre és támogatásra. Nem kétEgyiptom ellen irányuló
xi- &\ Szerdán délelőtt egvébfegyverszüneti megállapodáNemzetek alapokmá- i-aeli agresszióval. V. Nyekra- sz a Figaro, n Párisién Ubéséges, hogy Kéthly Anna és dr. Révész András mind az ok, a nemzetközi egyezmé- Egyesük
t
nya reá ruház, köztük az önvé- $zov a Pravda londoni tutiósí- 3 ;sé nós
ÍI Liberation
különkfar
fl
osztrák, mind a Bécsben időző többi nyugati munkáspárt nyek és az Egyesült Nemzetek delem jogát. A Jsairói rédió a
az angol sajtó jelentéseit dánt adott ki. A különkiadások
küldötteivel helyreállítják a régi hagyományos jóviszonyt. ilapokmányának
szemmellit- lobbi köz&tt kedden éjfélkor tója
kommentálva,
megállapítja:
közlik,
hogy
az angolok és
.ató megsértésével nagy szobá- közölte az egyiptomi katonai
Az angol gyarmatosító köfranciák megkezdték a partrait katonai hadműveletekét in- főparancsnokság közleményét,
szállást Egyiptomban.
dított az egviptomi terület eh amely szerint az egyiptomi
Tök kedvezően ítélik meg a
— mondja a kommüniké. fegyveres erőknek sikerült felhelyzetet
ahhoz,
hogy
London
— Az egyiptomi kormány eze- tartóztatni az izraeli csapatofegyveres erők segítségéa hadműveleteket Egyíp- kat, amelyek 24 órája behatolAz angol lapok vezércikmeg a beegyik legrégibb munkatársa
köszönti ezekkel a sorokkal az 'om és biztonsága ellen irá- tak egyiptomi területre éa a vel kíséreljék
kekben
behatóan
foglalkozavatkózást Egyiptom beltyuló agresszív
cselekmény- Szuezi-csatorna felé vonultak.
nak a kirobbant közép-keleti
elvtársakat: Barátsági
ügyeibe.
válsággal, A veeéi*cikkfr.ólc vé_
Megérti az olvasó, hagy különös meghatódottsággal rója
V. Borovstkij a Pravdában rá- leménye megoszlik a brit koregymás mellé a betűket ez a régi-régi szocialista újságíró,
mutat: mindenki előtt vüá,gos. m á n y lépését illetően, A Ttakinek nyolc év óta egyetlenegy sora sem jelenhetett meg szohogy Izrael sohatem mert vol- m e sazt Írja, hogy a brit líorA franciák és angolok
na agressziót indítani az egyip- rnány akkor követett volna el
ciáldemokrata hasábokon. Különös meghatódottsággal, hiszen
tömi köztársaság ellen, ha nem hibát, ha nem tett volna semmegszállják a csatorna
ha van életnek nagy-nagy büszkesége és boldogsága, lehet-e
állna háta mögött az Egyesült miféle lépést. A kormánynak
annál nagyobb, mint hogy ötven esztendő után ugyanazokon a
Allamok, Anglia
és Francia- ]e kell szögeznie, hogy
kikötőit
ország.
hasábokon szólhat az elvtársaihoz, amely hasábokon elkezdte
rt csatorna
megttállása
Párizs, október 31. (AFP) rtftják a nyugalomhoz való
a szocialista munkát és ebben a szocialista munkában az újságBelgrád
csak átmeneti
intézkedés
Guy Mollet francia mlntsz- visszatérést,
írási. A régi Népszava van az elvtársak kezében, az a Nép- „ereinök kedd este a nemzetpusztán a jelenlegi veetély
Éppen ezért a francia és brit
A Borba és a Politika szerszava, amely a Munkás Heti Krónika után (egy darabig azzal gyűlésben kijelentette, hogy a kormány ma délután 17 óra- dai száméban az Egyiptom elelhárítása érdekében.
együtt) viharos évtizedeken át magyarázta és hirdette a szo- (íöíép-kcletl helyzetről meg- kor ünnepélyes felszólítást In- leni izraeli támadást értékelve. A Daily Telegraph
szerint
cialista igéket. A régi Népszava, amely életének
emberöltőkre beszélést folytatott Londonban téz az Izraeli és egyiptomi kor- hangoztatja, hogy ez kétségte- Edennek ús Mollet-rtek iWn
~' •
Anthony Edennel és Sel- mányhoz, amelyben fölkéri lenül a nemzetközi békét ve- volt más választása, minthogy
r
terjedő ideje alatt snk-sokfajta önkény csapásaitól rengeten Lloyddal.
mindkettőt, szüntessenek bo
get szenvedett, de soha nem tört meg.
minden hadműveletet halaíiirRős intézkedésre van
A Szociáldemokrata Párt újjáalakítása történelmi jelentődéktalanul és vonják vissza
'P.
^ük'jígr, hogy szembenézil-'-^-ftelt szintén támogatja a kormány
csapataikat a Szuezi csatornaségű napján Írjuk ezeket a sorokat. És büszke, boldog örömtünk a legutóbbi órák
fivezet mindkét oldalán. Egy- benyomulást ••megtorlásként", lépését és ezt az2al indokolja,
mel Írjuk, -mert büszkén és boldogan érezzük, hogy részesei
fejleményeivel
ben
az egyiptomi kormány
hogy ha megengednék a harvagyunk annak a munkának, amely az olyan dicsösfgcs •múlt- — mondotia —, ezeket az in- hozzájárulását kérték, hogy
ként" tüntessék fel. A Borba cota továbbíolytatáiSát és elkommentátora ezeket i *,írja:W ^ T harapóz;isát, azok az egész
közösen kidoltal büszkélkedő Szociáldemokrata Pártnak ezekben a napok- tézkedéseket
a francia—brit
fegyveres
Szuezi-csatornn
újabb
N L / Í Í H ' Közép-Keletre Idterjednének.
erők Átmenetileg m e m * U ban osztályrészéül jutott. De annál:, hogy c szerény írásnak goztuk, és a kormány elhatászállása, mégpedig "< Aií » P&C méa a. KÜzóp-K#letm tilt
rozta, hogy erről nyomban tá- ,fák Port SaidM, IzmaUl&li
címéül azt irtuk, hogy »A régi Népszava*' — más jelentősége jékoztatja a parlamentet.
tannía és rrsnclaorezái
izág által *
a i l y Herold elítéli a
is.e A
ADDailp
és Szuezt, hogy «aranttlközösen,
is vanr mint amit a megelőző sorok hirdetnék. A figyelmes
Az Egyesült Nemzetek alapkormány lépéséti
j«k n hajók szabad átkeOlvasó észrevehette, hogy a Népszava fejen a legutóbb meg- okmányát tiszteletben tartva,
mindenképpen
újabb *«ílések
Edén döntése,, a lap szeíyos v&lságok kezdetét jejelent lapnak évfolyamszáma az volt, hogy: 84, annak a lapnak támogattuk az amerikai kérelrint az egész arab világot
met, hogy forduljunk a BizEgyiptomnak és Izraelnek 12
lentené a Közép- Keleten
a Jején pedig, amelyet most olvas, az a szám van: 11. Drága tonsági Tanácshoz.
-Vagy-Briíannia és Franórán belül válaszolniuk kell.
és Airikában,
claország ellen fog}a-ingtelvtáraaln7cnak nem kell különösebben magyaráznunk, mi az
Ha nem tesznek eleget a felAz elfikésxílletben
levfi
relní ét szétzúzza a közép*
hívásnak e határidőn belül, a e kétségtelenül komolyan veoka annak, hogy egy lap történetéből nyolc esztendőt ki kell
harcok a Szuezi csatorna
keleti brit befolyás utoíló
francia—brit fegyveres erők BZélyeztetíhetné a vllóg békéhagynunk. A mi elrfórsainJcna/:, az úgynevezett
régieknek,
övezetében fORii&k lezajbiztoEftanl fogják az Ily mó- jét.
maradványait fi.
akik a szocialista építő és szervez5
munkának
évtizedeken
lani.
don hozott rendelkezések végFAAKS
Guardian „örült
A Manchester
•őt hősei voltak és az ifjaknak, akik ennek a szocialista épitÓ \z átkelés biztonsága és & rehajtását.
A
francia
sajtó
vezető"
hecselekedetnek"
nevezi az
munkának részeseivé mos! válnak, nem kell hosszabban ma- zabád forgalom forog kockán.
A francia ée brit kormány lyen foglalkozik az egyiptomi Egyiptomhoz intézett angol—
-.egíőbb
gondunk
az
volt,
hogy
teljes
mértékben
tájékoztatta
gyarázni, hogy az a nyolc esztendő, amelynek ki kellett maradancol—írancla
katcri«!l
>«írancla
ultimátumot.
Lehet,
•zekét olyan feltételek mellett ez Egyesült Allamokat szán- avatkozás liftéivel,
A Franc hogy egyidőre elhallgattatják
nia a Népszava évfolyamszámúból, nem a mienk volt, az 1943 garantáljuk,
amelyek elömoz- dékairól és döntéseiről.
Tireur SMrint most slkalotu vele a fegyverek d&rgésít a
márciusától 1956 október végéig megjelent Népszavak nem a
kinálkozlic arra, h o g y a í r a n - Közép-Keleten, de valószínű,
szociáldemokrácia Népszavai voltak.
cdák és angolok megfizessenek hogy az végül is közvetlen háAz a lap, amelynek első számával most elindulunk, a maJíaaBzernek a szuezi ügyért. A borúba sodorja Angliát EgyipLibération és a VHumanité éle- íornmsl és talán az egész arab
IVem várhatunk
gyar szociáldemokrácia szellemében, a régi Népszava szellesen eiftéli az angol—francia világgal;
mében indul el az útjára, nehéz útra, amelyre büszkén és bol-

AHÍGI NÉPSZAVA

dogan néz. Büszkén és boldogan, mert az országépítés és a a Biztonsági Tanács döntésére
pártépítés útjának látja. Büszkén és boldogan, mert tudja,
London, 1936. október 31. Szueztől, és arra tartama-k. A
(AFP) légi tevékenység megélénküléhogy az önkényesség és a zsarnokság esztendeinek sora útin
a magyarok százezrei követik lelkesen ezen az úton, a régi
Selwyn Lloyd brit külügy- se a csatorna felett éa a n«nNépszava útján.
miniszter az angol alsóház getküai vízlút melletti harcok
Szeretettel és hálával áldozunk ezekben a percekben drága keddi ülésén kijelentette: *«o veseélye nagyobb, mirvt valaha.
hogy mi A Biztonsági Tanács hathatóelvtársaink emlékének, mártírjaink emlékévek, azok emléké- lasem mondottuk,
ftágáí csoHOtenti a vötójo*, így
nek, akik a zsarnoki önkény és kegyetlenség áldozataivá vál- Jra-nciák és britek az Kpyeiült nem tud haladéktalanul cseleAllamokkal egyetértésben jártak azokban az esztendőkben, amelyekben ez a zsarnokság azt
.k el, Franciaország én kedni, ezért minden OTSídpis lehetetlenné tette, hogy a szociáldemokraták
Népszavája Nagy-Britannia együttesen in- nak joga van megvédenie válmeg jelenhessék. Az első gondolatunk mártírjaink
emlékének tézkedéseket tett, amelyeknek ságos Időkben saját állampolszól A második pedig az, hogy az újra megjelenő szociálde- — ebben bizonyosak vagyunk gárai érdekeit.
Ezutási az alsóház $70 stü'
mokrata napilap hasábjain megígérjük az új, -nagy küzdel- — biztosítaniuk kell a békét
méhben társainknak, a szociáldemokrácia hatalmas táborának, Közép-Keleten. Lehetetlen biz- vazattal 218 ellenében eljogadta a kormány elnapolási indíttosítékot
iiíiminft,
hooy
ne
hogy ezt az újságot ettől az első számtól kezdve a régi Népavatkozzunk be a Biztonsági ványát. A munkáspárti csoszava
szellemében írjuk.
Abban a szellemben,
amelyben Tanács döntést eWtt*.
port szavazásával ki akarta
Garami Ernő, Kunfi Zsigmond, Somogyi Béla éa társaik szerSelwyn Lloyd hangoztatta, mutatni, hogy, nem ért egyet
kesztették (i szociáldemokrácia
lapját.
hogy az izraeli csapatok né- Edén miniszterelnök bejelenRévész Mlhüly
hány
kilométerre vannak tett intézkedéseivel.

Az Istvántelki Főműhelybeliek határozatai
Az Istvántelki Főműhely 1| nak a rendfenntartó alakulaideiglenes munkástanácsa szer- tokból való kizárását, a polidán gyűlést tartott és pon- tikai elítéltek szabadonbocsátokba foglalta
követeléseit. tását, továbbá a SzovjetunióKimondották, hogy a termelő ban még mindig fogvatartot
munkát mindaddig nem kez- magyarok azonnali hazabocsádik meg, amíg a szovjet csa- tását. További követeléseiíí e
patok ki nem vonulnak az or- darabtérrendszer
azonnal
szág területéről A magát ön- megszüntetésére, igazságos új
kényesen kinevezett kormányt bérezési rendszer bevezetésére,
ideiglenesnek sem ismerik cl, a varsói szerződés felbontáhanem azt kívánják, hogy
Ideiglenes ko-mány az 1345. sára, a külkereskedeleml szerévben működött demokratikus ződések revíziójára, a külföld:
pártok képviselőiből alakuljon élelmiszers-zállítmányok viasza
meg éa maradjon helyén, tartására és minden párt réamíg szabad választás űtj-in szére a szabad szervezkedés
végleges kormány nem alakul- jogának h' ...osftására vonattat. Követelik az AVH tagjai- koznak,

RendkírüU állapot

Jordániában

Az AP jelentése szerint a A minisztertanácson Husszein
i» részt vett.
Jordánia! kormány 14 órakirály
Üj Delhiből érkezett Jelenho9!?at tartott minisztertanácfl tés szerirrt Nehru indiai miután október 30-tól
niszterelnök szerdán íörfftfs
tanácskozásra hívta Öséte korrendkívüli állapotai t«nmányának vezető tagfait az
delt el Jordánia egétz te*
izraeli—egyiptomi ö
á
megvitatására*
rületér*.

Általános mozgósítás Smaud'Áráblában
Szaud király
wndel«tére
Szaud-Arábiában
áHaláncs
mozgósítást hajtanak végre —
jelentette Jedd-E&ból a középkeleti hírügynökség.
az amerikai és «

tómban, Izraelben, Jordánlábfln és Szíriában,
A DPA bonni jeleniéle Ber i n t a nyugatnémet szövetségi
kormány utasította a szövetségi köztóriaság kairól, am-

Al Binerikai külügymlnisz- tuuatériBre a
Közel-KeMm
tíffitan Bíövivöje bejelentette, tartózkodó német állampolQihogy « a k n e m ezer amerikai fokat.
A szó most már az illetékes állampolgár már eltávozott a
Stuatr •!»«* fogedM
Közet-Keletrm. A í assarnyok
fővárosoké
és gyermekek elsíbbségben a halril JugonMv nagyfearafo)
réKesülnek í z elutazásnál.
tudósítója JeleaA T A N J l i G
New York, október 31. /& amerikai Javaalat ugyanit Az omerlk«i hatóiújok a íranKain5M hogy NaRlzeI
< A F P > azonnali tuzezüneíet sürgetett
A Biztonsági Tanács törté- éa az Izraeli ctapatok vísazanetében első ízben fordult elő, vonását indítványozta. A ha- települdk befogadási központ- k a i r 6 i
iu»oszl«v
hogy Nagy-Britannia élt vétó- f á r o z a t F r a n c I a o r s z á g é s N a g y . jának. Az izraeli—egyiptomi
ellenségeskedések kiíobbaná- ée tájékoztatta Öt az egyipt«njogával, és ezt éppen az Egye- B r i t a n n t a v é W í a
k ö v e t k H t é .
sénak IdőpontjábanflÖOOame- ellene* francia és angol korlült Allamok ellen használta
ben visszautasításban i^szestUt. rilcai állampolgSr volt Egyipfel. FranciHország már két í>
ben élt ezzel a jogával régebben, d«

„

keddi vétója az amerikai
javaslat ellen mólyaégeB
izgalmat kelteit az ENSZ
köreiben.

. ,\.

Brit repülők szerda éjfélkor
Alexnmlrlilt is bombázták

Kairó. At tgyiptoml katonai tSpannesnokság k5ili, hogy brit rcpMögépík t k M
esti órákban bombáitak Pírt Sald, Izmalla 6s Alexandria varaátj
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Magyarország felmondja a varsói szerződést

A Szabad Kossnth Rádiő ma éjfél előtt néhány perccel a forradalmi diákbizottság köTeteleselt sugározza. A forradalmi diákbizottság úgy határozott, hogy ha november 3-lg határozott és világos választ kap a kormánytól a szovjet csapatok kivonulásának kérdésében,
hajlandó lesz a munka felvételének megszervezésében közreműködni A forradalmi diákság nyomatékosan követelte, hogy a rádióból haladéktalanul távozzanak azok a levítézlett
sztálinista vezetők, akik még a szabadságharc harmadik-negyedik napján is válogatott
rágalmakat szórtak a magyar nép szent ügyére. Követelték, hogy a rádió Irányításába a
rádió forradalmi munkástanácsa haladéktalanul vonja be a forradalmi diákság megbízottjait.
A diákság követelésének elhangzása után a Szabad Kossnth Rádió nyilatkozata hangzott el, amelyben kifejezi teljes egyetértését a diákság követeléseivel, és kijelenti, hogy
örömmel látja a szabadságharcos diákok képviselőit a rádiő forradalmi munkástanácsában, amely mái megtisztította a sztálinistáktól a Szabad Kossuth Rádiót. Ezután a rádió
ismertette a szerda délelőtt a parlament előtt lefolyt tüntetést Nagy Imre miniszterelnök a
tüntetők előtt kijelentette, hogy Magyarország haladéktalanul felmondja a varsói szerződést, mert annak megtörténte után a szovjet csapatok kivonását nem lehet a varsói szerződés tagállamainak hozzájárulásához kötni. Bejelentette továbbá, hogy a Kilián-laktanya
hős védőinek parancsnoka. Maiéter Pál immár a honvédelmi miniszter clsö helyettese.
örömmel számolt be at összegyűlt tömegnek arról, hogy Budapestről és környékéről gyors
ütemben folyik az orosz csapatok kivonása.

a

Ti. évfolyam 1. n&m

KÉTHLY

A Szociáldemokrata Párt vezetősége a
keddi napon a VIII, Tolnay Lajos-u. (volt
Conü-utca) 4 számú régi pártházban meg-

ANNA
alakult. A párt elnöke Kéthiy Anna elvtárs, főtitkára Kelemen Gyula elvtárs, főtitkárhelyettese dr. Révész András elvtára.

Tizenöt mázsa urániumércet
vittek ki az országbél

(MTI) A Dunántűi nemzeti képviseltetik
magukat. Az ányban.
.nácsainak küldöttei, mintegy egyesített tanács maga állapít- 5. A kormány Jelentse be sfc
négyszázan, kedd este éjiéiig ja meg szervezetét és ügyrend- ENSZ-nek Magyarország semfolytatták
tanácskozásaikat jét.
legességét.
Győrött. Szigethy Attila, a
A Dunántúli Nemzeti Tanács
6. Biztosítsa a kormány a
ryőri Nemzeti Tanács elnöke csatlakozásra hívja fel az or- szólás-, a sajtó-, a gyülekezési
óva intette a küldötteket min- szág összes többi nemzeti ta- és a vallásszabadságot
den olyan lépéstől, amellyel nácsát és megállapította, hogy
A üunántúli Nemzeti Ta'eszélyeztetnék a forradalom Borsod, valamint Bács-Kiskun nács,
amennyiben a főbb
'ivmányait. Megbélyegezte az megye nemzeti tanácsai és a irányelvek
szerinti követeléZavar a Francia Kommunista Párt soraiban — a Szovjetunióellenkormány
alakítására és csepeli munkástanács már seit nem teljesítik,
a kormányt
az immár indokolatlan fegy- csatlakozott is.
nyilatkosata csapatainak haxavUeléröl világszerte
nem ismeri el.
veres harc folytatására vonatA
Dunántúli
Nemzeti
Tanács
nagy feltűnést kelt
kozó elgondolásokat.
Rend és nyugalom
tudomásul vette a pápai, a
A gyűlés során a küldöttek fftíőri, a tatai és a zalaegerszeszántéi a magyar események- kommunisták hivatalos lapja
Pécsett
torna körül kifejlődött koni- nek és várható következmé- és a lengyel sajtó is visszauta- többsége kitartott amellett, gi honvédalakulatok csatlakoi l
hogy folytatni kell a sztrájkot, zását, és azt a határozott ígésított.
l
é nagy ügyeimet
lüctus
ellenére
Pécsett és Baranyában szeramig
a
kormány
nem
teljesíti
retüket, hogy a népet minden da az első nap, amikor teljes
A Francia Kommunista
Moszkva sorsdöntő pillanatok előtt
a követeléseket. Győr szék- idegen támadás ellen — eset- rend- és nyugalom van.-A váPárt köreiben — írja a
hellyel megalakították a Du-leges felsőbb utasítás ellenére rcsban a közüzemek a megszoPopulalre — új zavar muAz angol Munkáspárt lapja, soriát nem a Dunánál, hanem
nántúli
Nemzeti
Tanácsot,
tatkozik.
is — megvédik. A tanács kí- kott módon dolgoznak. A széna Daily Héráid vezércikkében a Kremlben intézik el. A nyuamelyben a csatlakozott mebányákban részben megindult
gati politikának az legyen az Ennek bizonysága az is, hogy gyék négy-négy, a megyei jo- vánatosnak tartja a dunántúli a munka, hogy Pécset és Baazt írja:
egységes katonai vezetés megPien-e
Courtade
hallgat.
Azok
első cédja, hogy a Kreml mérgú városok két-két küldöttel szervezéséi.
Moszkva sorsdöntő pillaranya megyét ellássák szénnel.
sékelt elemeit segítse síkra. akik a Francia Kommunista
natok előtt áll.
Szerdán megjelent Pécsett a
Egyetlen dolog, amely az orosz Pártban a kemény kéz hívei,
A nyugati hatalmak elősegít- vezéreket
Szabad Dunántúl című napimegkezdték Párizs környéki
Dunántúliak
követelései
a
brutális
elnyomás
hetik a döntést Mi békét és politikája mögött egyesítheti, üzemekben oiyan röplapok terlap első száma.
szabadságot akarunk Európá- a félelem saját országukért. A jesztését, amelyek az HumaniA Szabad Dunántúl egyik
Elhatározta a Dunántúli ki az Általános titkos válaszban, Oroszország biztonságot
legérdekesebb cikkének címe;
mindent el kell kö- té rágalmait \-isszhangozzak. emzetí Tanács, hogy bizony- tást, több párt részvételével.
kíván határain. ÜtkÖző&lilamai- Nyugatnak
-Mennyi urániumércet vittek
ennek a félelemnek A legnagyobb éberséggel, fi- ságot kíván szerezni és bizto2.
A
kormány
a
helyi
illeténak gyors összeomlása nagyon vetnie
el
Kővágósző'.qsről?" A tudósígyelemmel kell kísérnünk
sítékot kapni a kormány ígé- kes nemzeti tanácsok jóváhakönnyen arra bírhatja, hogy csillapítására.
tó megírja, hogy n bányát felA MaTwr/iesíer Guardian azt lengyel és magyar nép politi- reteinek valóra váltásáról, első- gyásával hozza létre a helyi fegyverzett
megegyezés útján igyekezzék
munkásőrség Őrsi
kai
fejlődését
mert
—
fejű
ki
sorban
a
szovjet
haderőnek
az
elérni azt, amit erőszakkal írja, hogy a nyugati hatalmak- a Populaire — ezek az orszá- ország területéről való kivoná- karhatalmi szerveket.
és a forradalmi események
nak kötelessége világosan megnem tudott elérni.
3. Az üj országgyűlés össze- idején is rendben folytak a
értetni a Szovjetunióval, hogy gok most a szocialista és de- sáról és annak időpontjáról.
munkák. Graz
hívásáig a honvédség és egyéb fenntartási
A News Chronicle ugyancsak a Nyugat nem igyekszik Ma- mokratikus tapasztalat útját
A főbb követelések a követ- fegyveres testületek ezredes György üzemvezető elmondotvezércüíikben foglalkozik a gyarországra bevonulni, ha a választhatják.
kezők:
és ennél magasabb rangfoko- ta, hogy jelenleg kütatúvágatoA Figaro rámutat, hogy
helyzettel, és azt a nézetet szovjet csapatok onnan kimenkát
hajtanak
és
rövidesen egy
zatú tisztjeit, a megalakítandó
Szovjetunió nagyarányú felülHat pont
íejti ki, hogy Kelet-Európa nek.
Országos Nemzeti Tanács jó- kísérleti fejtésben is megindul
vizsgálat alá veszi a népi dea
munka.
Eddig
mintegy 15
váhagyásával
nevezzék
ki.
1,
A
kormány
a
szovjet
c-saA Times a semleges övezet lehetőségéről
mokratikus országokkal való
patok kivonulása után, de legi Biztosítani kell a szabad- mázsa nyersanyagot vittek elr
kapcsolatait. Az AvTore
A Times több pontban álla-l Hasanlló szellemiben ír a Fi- véli. hogy Moszkvában meg- később 1957 január végéig írja ságharcosok részvételét a kor- főként laboratóriumi célokra.
pltja meg a helyzet adta kö-1 nancial Times. A Daily Tele- oszlik a vezetők állás pontja.
S<*pik>u az ittierrenció melleit,
rülményeket,
.. . _ . í
foglalkozik a
hogy a szovjet haderők kivo- Iroda által kiadott
atalo Mikojan ellene van.
nulása Köaép- és Kelet-Euró- nyilrtOkozattal, amelyben a
A lengyel sajtó különös fon- Őszinte képek a forradalom tüzében izzó Budapestről
Szovjetunió beismeri, hogy
pából,
tosságúnak tekinti a Szovjetunió hivataGos nyilatkozatát Ám)kor a Nagyfuvaros utca mán és eltávoztak a Köztársaa csatlós országokban műS amikor a fiú rábólint, az
semleges Övezet létesítését
csapatainak a népi demokrá- ^ és a Népszínház utca sar- ság tér felé, ahonnan sűrű :eg int, hogy bejöhet.
ködő tanácsadói súlyai
teszi lehetővé.
iíán lefékezett a teherautó, a puskarapogás, géppisztoly Itebaklövéseket követtek el
ciákból való kivonásáról.
Paprikáskrumplit adott neki
Kifejti azt is, hogy a NyugatWarszaicy mélységes Közért előtt sorbanálló embe- repelés, s időnként egy-egy acsorára, céklával, meg egy
A Manchester Guardian má- Zycie
nak ezentúl lényegesen fokofejezi ki, amiért most rek riadtan méregették a rako- tompa ágyúdörrenés hangzott. szép, piros almát.
vezére Lükében kifeiti, örömét
zott érdeklődést kell tanúsí- sodik
mányt: mázsás zsákok soramár
Az SC 479 számú teherautó
tani Kelet- és Közép-Európa hogy Magyarországon a hőkoztak a kocsik tetején. A soeltűnik az a lidércnyomás,
siesség elnyerte jutalmát.
gazdasági megsegítésére.
főr csendesen szólt oda a tö- [ sofőrje, s a csatazajban is renamely az egész szocialista megnek: Tizst JIOZÍIÍTIÍC. Ha le- >dületlenül sorbanáílók némán
•^üborögnek a tankok, valaZavar a francia kommunisták között
tábor felett lebegett.
rakják, itthagyjuk, de mi marj figyelték, amint alakjuk lassan hol égés?, közel golyószóró katA többi lengyel lap is nag5r
j elmosódik a leszálló ködben.
tog, a sor néma és mozdulat'A francia sajtó még mindig szági eseményeket. A szocia- figyelmet szenté! a magyarén.*' nem bírjuk...
lan. . Egy asszony kosarával
•vezető helyen foglalkozik a lista lap éles támadást intéz a szági eseményeknek. Különö
A sorbanáilő emberek egy- j
óvatlanul hátbalöki az előtte
magyar eseményekkel. A Po- kommunista Humani"té és a sen a szovjet csapatoknak Bu- lást méregették, Hiába! Asz-l
Liberation
ellen,
mert
visszpulaire leszögezi, hogy a franöregek, vézna kisleá- A íeiiratok ellenállhatatlanul álló leányt. Bocsánat, kedvevaJó kivomiüását szonyok.
cia munkásosztály nagy érdek- hangozták a Pravda rágalmait, dapestről
nyok álldogáltak a szemerkélő •"• komikusán hatnak a kor- sem — mondja halkan. — Ne
lődéssel kísérte a magyaror- amelyeket pedig a magyar tartják fontosnak.
esőben. Ekkor két géppiszlo- mos falak, utcára omlott laká- haragudjék, igazán nem akarlyos munkás gyerek indult el sok, csonkán lógó vastraverzek tam. Ekkor történt, hogy szemaz utca másik oldaláról a ta- és tépett villamosvezetékek ben a Déry utca Barkám egy
fiú három méterről benzines
nácstalan tömeg irányába.
szörnyű tengerében.
üveget hajitott egy tankra.
— Majd mi! — kiáltotta a
Az emberek megállnak az
kisebbik, s levetette a nyaká- Őszi kiárusítás feliratú tábla
Geszti Pál
ból a géppisztolyt. Odaakasz- előtt, amelynek mosolygó nőeddig háromszáz fontot toita a fegyverét a teherautó alakja éppen egy rombadőlt
• X magyar események to- A csehszlovák Vöröskereszt részére
oldalára és megragadta az első telefonfülkére mutat. Melletvábbra is állandóan foglalkoz- két gyógyszerszállító repülő- küldtek.
A párizsi Chadllot palot.
zsákot. Társa a másodikat tem egy asszony a szomszéd A mentők krónikája
Budapestre indult.
tatják Nyugat-Európát. Min-gépe
oxfordi diékcsoport hét- külön bizottság gyűjti össze a emelte a vállára. Amikor az üzlet egyetlen épen maradt
szerdáról
denfele tüntetések vansoak Ma- főnEgygyűjtést
megsegítésére egész rakományt behordták, plakátjára hívja fel férje fiindított a ma- Magyarország
gyarországért és fokozódik a gyar nép számára. A gyűjtés szánt adományokat. Számosan szótlanul nyúltak "a fegyvereik gyelmét. A plakáton ez áll:
Október 31-én a főváros küsegélynyújtás
készsége. A egyetlen nap alatt jelentős jelentkeztek önkéntes vérlönböző pontjain több, lövölnyugatnémet szövetségi kor- eredménnyel járt, a segélyalap adásra.
dözésből keletkezett sérülés
. mány nyilatkozatot adott ki és
Most szerezze be a pártoktatáshoz szükséges
történt. Az Igazságügyminiszebben mindenkit jelszólít a
könyveket!
magyar szabadságharc áldozatérium portását valószínűleg
tainak megsegítésére. Dr. Ottó
két ávós lelőtte. Fej- és mellSuhr, Nyugat-Berlin főpolgárkaslövéssel szállították kórA nemzeti kormány 1956. október 30-án megszüntette
(Az üzlet előtt egyébként per- get" a ház —, mert úgy érezte, házba, állapota súlyos. Az esti
mestere bejelentette, hogy fel
nyehalmaz füstöl: itt könyve- hogy a felbolydult társadalmi órákban a város egyébként
akar}a szólítani a nyugati főa kötelező beszolgáltatást rendszert. A munkásság és parendben
mégiscsak
kell
egy
—
ket
égettek
Sztálin
és
Rákosi
városokat egy Budapest segírasztság egyetemes érdeke nem egyeztethető Össze a köteműveit. Szemtanú beszélte, akármilyen kicsi — sziget, csendes volt, a mentőknek
tési akció megindítására.
í kellett kiszállniuk. Sebelező beadás fenntartásával, amely az elmúlt években aláhogy Marxot, Lenint félretet- ahol szervezettség van, rend,
sülésből eredő halá'esetről a
beosztás és kötelesség.
Olaszországban a kereszásta a mezőgazdasági termelés jövedelmezőségét, a terme- ték, vissza vitték az üzletbe.)
mentők
nem tudnak. Több Öntény és szociáldemokrata szakS akkor, miután megválaszlés biztonságát, sőt nem egyszer azzal járt, hogy a termelők
De, hogy a feliratoknál maszervezetekhez tartozó munkáradjunk: több kiégett tankon tották, Goldberger bácsi oda- gyilkosság történt azonban a
egy része saját termeléséből háztartási és gazdasági szükfővárosban,
köztük a Szent
tok az egész országra kitérje'
állt
a
kapuba,
éjjel,
hogy
őregy felfordított villamosségletét sem tudta fedezni.
do 10 perces munkabeszüntekocsin láttam krétával: Rusz- ködjék a ház nyugalma felett. István park 6. számú ház ötöA beszolgáltatás! rendszer eltörlése azt jelenti, hogy
téssel emlékeztek meg a makik, go home! Budapest, ez a A szomszéd utcában menny- dik emeletéről az udvarra uggyar szabadságharc áldozataidrága, nagyszerű város vér- dörögtek az ágyúk, csattogott rott Boda György ávós tiszt
megszűnik a termény-, állat-, az állati termék- és borzivatarban és golyózáporba:! is a sorozatlövő fegyverek dühe. és azonnal szörnyetbalt.
ról.
beadási kötelezettség, a beadási hátralékokkal eg-yütt.
Goldberger bácsi egy falegőrizte humorát. (Egyébként
Kedden és szerdán ismét
Megszűnik a kenyérgabona és a kukorica kötelező értékemegvan a Sztálin tér új neve doronggal a keze'gyében őrnagymennyiségű gyógyszer- és
NÉPSZAVA
sítése. Megszűnik a magánvágás utáni zsirbeadási köteleis: Csizmadia térnek keresztel- ködött, feje felett az őrség
élelmiszer-szállítmány érkezett
te át a pesti nép, mert a szo- névsorával, s a figyelmeztetészettség. Megszűnik az állatvágások engedélyhez kötése.
a Szociáldemokrata Párt
a Ferihegyi repülőtérre. A
sel:
Veszély
esetén
értesítendő
borból
csak
a
csizma
maradt
Megszűnik a kenyérgabona vetésterületének kötelező előközponti lapja
becs—budapesti légihídon tíz
a házfelügyelő.
meg.)
írása.
magyar repülőgép teljesít szolFőszerkesztő:
Sötétbe borult utcasarkon
A beszolgáltatás eltörlése nem érinti az állatnevelési és
Kéthly Anna
gálatot. A külföldi segélyszálfe'tűnik egy géppisztolyos. Fal
beszéljünk egyszer a kapu- mellett jön. óvatosan. Az öreg
lítmányokat, amelyek a többi
hlzlalási szerződések érvényességét.
Felelős szerkesztő:
őrségekröl
is.
Ezekről
a
-között Angliából, Svájcból és
visszahúzódik, de amaz már
A beadás eltörlése után a nem mezőgazdasági lakosdr. Révész Mihály
furcsa,
ideiglenes
és
autonóm
észrevette. Megáll, figyel.
Ausztriából érkeznek, Bécskis szervezetekről, amelyeket
ság szervezett ellátásának feladata továbbra is megmarad.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
ben gyűjtik össze. Kedden
a legtöbb helyen a házak la- — Bejöhetnék, bácsi? — kér- Budapest, VII., Rákóczi út M.
Ezt a teljes önkéntességen alapuló állami és szövetkezeti
huszonegy megrakott repülőkólnak csökönyös éietbenmara- di félénken.
felvásárlás, valamint a szerződéses termelés és hizlalás
gép szállt le Ferihegyen, szerTelefon: 324—815, 224—319.
dási vá°ya hozott léire. MiGoldberger bácsi habozik.
dán húsz. Tiz repülőgép szálútján kell megoldani úgy, hogy a paraszti termelés jövecsoda belvillcmgások közepette,
Athenaeu
ida
lítmányét már el is juttatták
— Fiacskám — mondja védelmezőségének biztosításával egyidejűleg javuljon a mun- micsoda reszkető idegességgel
Fv. Soproni Bél*
* Vöröskereszt központjába,
választotta meg a „vezetősé- gül — nem vagy éhes?
kásság, a vároei dolgozók anyagi helyzete,

MAGYARORSZÁG
a világ érdeklődésének központjában

Európa — Magyarországért

Megszűnt a beszolgáltatás! rendszer
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