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A MAGYAR SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT KÖZPONTI LAPJA

Megsemmisült
az egyiptomi

légierő

Beszámoló a vonat-, villamos-, auíóbuszköslekedés, az
üzemek, üzletek és iskolák munkájának megindulásáról

A magyar kormány tájékoztatta a világsajtót
a magyar—szovjet tárgyalások részleteiről :

A szovjet-magyar tanácskozás miatt
hétfőre napolták el a Biztonsági Tanács vitáját

Az USA 5 pontból álló határozati javaslatot terjesztett elő

Oscar Pollak
a magyar helyzetről

Kell-e szociáldemokratának mondani, mit jelent a számunkra, hogy
részt vehettünk a Szocialista Internacionálé november 1-én tartott ülésén,
hallhattunk a mi mozgalmunk páratlan nemzetközi fejlődéséről, beszélhet-
tünk a mi mozgalmunk nagyszerű vezetőivel?

Igen, kell mondanunk, mert ez a nagyszerű élmény még ezekben a
percekben is lenyűgöz bennünket éa vár ránk a kötelesség, hogy beszá-
moljunk: beszélgettünk Oscar Páliakkal, az Osztrák Szociáldemokrata
Párt és a nemzetközi munkásmozgalom egyik legnagyobb vezetőjével, az
Arbeiter Zeitungnak, az osztrák testvérpárt lapjának szellemi irányítójá-
val, a mi mozgalmunk talán legkedvesebb barátjával.

Az alábbiakban igyekszünk összefoglalni a beszélgetés és a kérdé-
seinkre adott válaszok lényegét.

— Hogyan fogadta az osztrák közvélemény a Magyarországról érke-
zett híreket? — kérdeztük elsőnek.

— Azt, ami Magyarors7ágon történt, az első pillanattól kezdve, nagy
. történelmi eseménynek tartottuk. Állandóan fokozódó hatással van ránk

és Inspirál bennünket, hogy segítsük a magyar népet, a magyar munkás-
osztályt, barátainkat és elvtársainkat, úgy és ahogyan csak lehet... és

. ugyanakkor működjünk közre, ahogyan csak tőlünk telik, hogy részt
vegyünk a politikai problémák megoldásában.

— A megszállás övei alatt mi is nehéz helyzetben voltunk. Ismerjük
és tudjuk a problémákat. Tudjuk azt is, hogy Magyarország, amely nzáza-

-ttokon át. volt védelmezője a nyugatnak, most az európai szélesedő de-
mokrácia új pillére lett. Éppen ezért felmérhetetlen a visszhang, amely

"Európában íelel". Magyarország és-semmi egyéb! ez a jelszó. .
— Hogyan látja a kibontakozást, Pollak elvtárs? — kérdeztük tovább?

Nem lehet szebb demokráciát elkéozelni. mint azt. amelvet egy
vnep maga verekszik ki a maga szamára. Ebben a harcban a szociálde-
'mokrata tömegek a legnagyobb eredménnyel vehetik ki a maguk részét

• és . . . van-e liiás olyan nagyszerű hagyománnyal rendelkező pártja az or-
szágnak, mint az emberi szabadságjogokért nyolcadik évtizede harcoló
Magyar Szociáldemokrata Párt?

— A Szociáldemokrata Párt kötelessége, segítsen a kormánynak a
hatalom megszilárdításában, vezesse a tömegeket az alkotmányos étet sza-
bad kialakításában, legyen •pillér és legyen erő.

— Mert — és ez már a következő kérdésre adott válasz volt — a
Szocialista Internacionálé erői állandóan gyarapodnak, sokasodnak, állan-
dóén nőnek a hozzánk csatlakozó öntudatos tömegek: Angliában, Fran-
ciaországban, Belgiumban, Hollandiában, a skandináv országokban. Ma-
holnap Németországban és a világ szinte fel&orolhatatlan sok-sok helyén
vagy mi vagyunk kormányon vagy mi képviseljük a legnagyobb erőt, mi
kormányozunk és mi vezetjük a népeket a béke, a jólét, a szabadság
világába.

Utolsó kérdésünk így hangzott:
— Milyennek látja a volt personalis unió két szabad országának a

helyzetét és egymáshoz való viszonyát a jövőben?
— .A barátság, a jó viszony, a két ország népei között történelmi tény.

Ami pedig a két ország munkásmozgalmát illeti, talán nincs két olyan
jiépe a világnak, amelynek a munkásmozgalma és annak jellegzetes vo-
hásai ne hasonlítanának annyira egymáshoz. Európa szívében, Magyar-
országnak és Ausztriának a közöttük levő, s oly hosszú ideje óta fennálló
barátságot nem kell megújítani, csak erősíteni, gyarapítani, szélesíteni
keli és Magyarország hősiességének ezek a csodálatos napjai a legnagy-
szerűbb alapot adják a jövendő számára.

Megkérem még, hogy a magyar munkásosztály számára adjon vala-
milyen üzenetet. Oscar Pollak leírja a következő mondatokat:

Das ist der Dank der österreichischen Arbeiter für Euren helden-
haften Kampf um die Freiheit — Das ist der Beschluss der Sozialistischen
Internationale: Kein freies Volk in Európa soll hungern! Freundschaft! —

Magyarul: ("Ez az osztrák munkások köszönete a Ti szabadságért való
hősies küzdelmetekért. — Ez a Szocialista Internacionálé határozata:
Európában egyetlen szabad nép sem éhezhet! Barátság!*)

Révész András

Újra megindul az élet Budapesten
TANÍTÁS

A budapesti egyetemeken novem-
ber 5-től-a tanszéki foglalkoztatások
megindulnak. A hallgatók nemzetőri
elfoglaltsága miatt azonban rendsze-
res oktatás nem kezdődhet. Az egye-
temi és főiskolai hallgatók tanulmá-
nyi félévének elismerését azonban
biztosítják. Az általános és közép-
iskolákban hétfőn megkezdődik a

- rendszeres iskolai oktatás.

FILM
A Híradó és Dokumentum Film-

gyár dolgozol filmet készítettek a
fővárosi hősies harcokról. A film
Iránt világszerte nagy az érdeklődés.
Egy kápiát az Egyesült Allamok

- már megvásárolt. A filmgyár dol-
gozol elhatározták, hogy bármely ál-

: faun számára effektív valutáért szí-

vesen adnak másolatot a forradalmi
filmről.

PATYOLAT
A Patyolat hétfőtől kezdve ismét

dolgozik, A fiókok reggel 8 órától
délután 4 óráig lesznek nyitva. Pi-
peremosásra egyelőre nem vesznek
fel ruhaneműeket, mert gázhiány
miatt ezeket nem tudják kivasalni.
A háziasszonyok figyelmét felhívják,
hogy az október 24-ig beadott ru-
hákért egy hét múlva mehetnek. A
kilós ruhákat ezentúl 16 napon be-
lül mossák ki.

FODRÁSZÜZLETEK
Szombaton reggel kinyitottak

budapesti fodrászüzletek. Vasárnap
még zárva tartanak, de hétfőtől
kezdve már a szokásos időben áll-
nak a közönség rendelkezésére.

(ENSZ, New York, AFP) Henri, küldötte határozati javaslatot ter-
Cabot Lodge, az Egyesült Allamok I jesztett a Biztonsági Tanács elé.

Az amerikai határozati Javaslat
A magyar kérdésről a Biztonsági Tanács elé terjesztett amerikai ha-

tározati javaslat kijelenti, hogy a Biztonsági Tanács -miután rendkívül
kívánatosnak tartja, hogy Magyarország függetlensége és szuverenitása
tiszteletben tartassék-%

1. követeli a Szovjetunió kormányától, hogy haladéktalanul szüntesse
meg a beavatkozás minden formáját Magyarország belügyeibe, különösen
mindenféle katonai beavatkozást;

2. kifejezi azt az őszinte reményét, hogy a Szovjetunió késedelem nél-
kül visszavonja minden fegyveres erejét Magyarországról a magyar kor-
mánnyal létrejövő megállapodások keretében;

3. leszögezi a magyar nép jogát egy olyan kormányhoz, amely megfe-
lel nemzeti törekvéseinek, s mely függetlenségének és jólétének szenteli
működését;

res erők nyugtalanító hadmozdula-
tálról Magyarországon.

Szabó János, Magyarország képvi-
selőié közölte, hogy a magyar kor-
mány és a fegyveres erők vezetői
most folytatnak tárgyalásokat a
szovjet csapatok Magyarországról
való kivonásáról. A magyar kormány
és a szovjet fegyveres erők képvise-
lői szombat este ismét összeülnek
Budapesten. Addig is újabb szovjet
fegyveres alakulatok nem lépnek
Magyarország területére.

A francia JtlkíiMÖU egy
•*prúgal csiny" árnyék&rAI

Louis de Guiringaitd (Francia-
á k b i l t t á l ái. felkéri a főtitkárt, folytasson tanácskozásokat a meifcIctS speciális ország) nem sok bizalmat táplál a

létesítményekkel, hogy süríösen tájékozódlak a mníyar nép szükségletei- bejelentet^ magyar—szovjet tárgya-gy j
ről, élelmiszerek, gyóeyszcrck és más szállítmányok terén és terjesszen
erre vonatkozó jelentést a BIztonsáiri Tanács elé, mihelyt lehetséges;

5. felkéri az Egyesült Nemzetek, valamint az országos és npnrze*közi
emberbaráti szervezetek valamennyi tagját, működlek kttxre abban, hogy
a magyar nép rendelkezésére bocsássák a szükséges szállítmányokat.

Icttld5tt6nek kérdés©
Lodge felikérte Szoboljev szovjet

s Szabó magyar megbízottat, hogy
:ő?.öljenek részleteket arról, ml tör-

ténik Magyarországon, s különösen
arról, mi van az ott-tartőakod<S 8aov-
jet fegyveres erÖfdrtt. ' ' - - • -

Lodge kijelentette, hogy az ame-
rikai külügyminisztérium tiltako-
zása ellenére már máspdízlíen tar-
tóztattak fel az osztrák—magyar ha-
táron egy amerikai polgári szemé*
yekből &Üó karavánt.

Brilej, Jugoszlávia képviselője
m-egkérdezte a magyar küldöttet:
kezdődtek-e tárgyalások Budapesten
a magyar kormány és a szovjet kép-

iselők között? A Jugoszláv képvi-
selő szerint ugyanis ha megerősítést
nyer, hogy már megkezdődtek a ma-
gyar—szovjet tárgyalások Budapes-

ti szovjet csapatok visszavoná-
sáról, akkor a Biztonsági Tanácsnak

tárgyalások a lehető legkedvezőbb
légkörben történjenek.

Angii
bejelentése

az <IJ Magyar líonn&nyrtfl
Sir Pierson Dixon Nagy-Britatolla

nevében jelentette be, hogy Magyar-
országon Nagy Tfnre vezetésével új
kormány alakult, ameLyben hé-mcsak
kommunista miniszterek vesznek
részt és beszámolt a szovjet fegyve-

j g y j g
lások iránt. Szerinte ezek a tárgya-
lások Magyarországon szovjet csapa-
tok jelenlétében kezdődtek, s talán
egy újabb "prágai csíny* árnyékát
vetik előre.

Guirtngaud tehát szükségesnek
tartja, hogy a tanács cselekedjék és
olyan határozatot fogadjon el, amely
megfelel a Biztonsági Tanácshoz
Nagy Imre által intézett kérésnek.

A brit delegátus támogatta az
amerikai határozati javaslatot, kér-
ve a tanácstól, hogy azt még ezen
az ülésen fogadja el
-• Szoboífev-Szovjet delegátus, aWV
a többi küldött arra kért, hogy «zé»
laljon fel a vitában, csak arra szo-
rítkozott, hogy megerősítse: jtzovítit
—magyar, tárgyalások vannak^ folyh*
matban.. Az ülésnek hétftir qéletőttté
való elnapolása mellett foglalt dl'
lást.

Hajnali Jelentés New Yorkból
A Biztonsági Tanács hétfőre (ma-

gyar idő szerint 16.30 órára) halasz-
totta el a magyar ügy vitáját azzal
az Indokkal, hogy további Jelentése-
ltet várnak a pillanatnyilag fo-
lyő szovjet—magyar tárgyalásokról.
Ugyanezen az ülésen szavaznak

el kellene hakaztania vitáját, hogy a majd az amerikai határozati javas- I vényt elfogadták.

latról. Az ülés utolsó felszólalója a
francia delegátus volt. Indítványozta:
abban az esetben, ha a magyaror*
szági események ezt megkívánják,
hétfő előtt is össze lehessen hívni a
Biztonsági Tanácsot. A francia indít*

Tárgyalások
a szovjet csapatok

kivonásáról
A axovjet delegáció megígérte, hogy több szovjet csapat

nem lépi át a magyar határt
A magyar és a szovjet hadsereg

parancsnokságának közös bizott-
sága szombat délben összeült és
mindkét fél kifejtette a szovjet
csapatok kivonásának technikai

kérdéseire vonatkozó állaspontját.
A közös bizottság megegyezett,
hogy a kölcsönösen kifejtetteket
tanulmányozzák és este 10 órakor
újból összeülnek. Addig is a szov-

jet delegáció ígéretet tett, hogy
több szovjet csapatszállító szerel-
vény a magyar határon nem és*
kezik be. (MTI)

Fokozatosan minden vonalon
megindul a vasúti közlekedés

A MÁV vezérigazgatósága közli, hogy folyamatosan majdnem
minden vasútvonalon megindul a forgalom. Egyelőre a vonatok a
menetrendtől eltérően, korlátozott számban közlekednek. Nemcsak a
helyi járatok megindítására fordítanak gondot, hanem már naponta
minden irányban legalább egy távolsági vonat is közlekedik. A kö-
vetkező napokban a vonatok számát növelik és erről a sajtón és rá-
dión tájékoztatást adnak. A MAV vezérigazgatósága értesíti a szál-
lítófeleket, hogy hétfő reggeltől kezdve minden árut minden irányba
felvegyen. A MAV vezérigazgatósága felhívja az utazóközönséget,
hogy utazás előtt érdeklődjék Budapest Nyugati pályaudvaron (125—
500), Budapest Keleti pályaudvaron (429—150), Budapest Déli pálya-
udvaron (160—272 és Budapest Kelenföldi pályaudvaron (468—383)
telefonon, . :

| Politikai feltételek nélkül
ad Amerika segélyt

(Washington, november 3. AFP.)
A Fehér Házhoz közelálló körökben
rámutatnak arra, hogy a kölcsönös
biztonsági törvény különleges ren-
delkezései értelmében Elsennower
elnök diszkrecionális Jogainak alap-
ján Magyarországnak felajánlott
rendkívüli segély nincs politikai fel-
tételekhez kötve.

A külföldi segélyprogram normális
keretein kívül az elnök rendelkezé-
sére álló hitelek nincsenek alávetre
a kongresszus előzetes jóváhagyásai
nak, s teljes összegük százmillió dol-
lárt tesz k*. Ebbfil 30 milliót 1 '
egyetlen ország. (MTIJ
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Tildy és Losonczy államminiszterek
a magyar—szovjet tárgyalások részleteiről

Tildy Zoltán és Losonczy Géza konferencián informálták a világsajtót
Szombat délután az Országházban

sajtófogadást adott Ttldy Zoltán é
hosonczi Géza, A fogadáson megje-
lentek a magyar és a Budapesten
tartózkodó külföldi újságok munka-
táisat, fényképészek, fotóriporterek.
A magyar államférfiak az újságírói:
kérdésére adtak választ.

A helyxet
az ossírák—magyar határon

Az első kérdést 3 holland rádió
munkatársé tette fel: nyitva van-e
az osztrák—magyar határ?

Tildy Zoltán erre a következő vá-
laszt adta:

— Vannak olyan jelentéseink, ame-
lyek szerint a Bécs felé vexető úton
akadályok merültek feL Az egész
osztrák—magyar határ helyzetét eb-
ben a pillanatban nem ismerjük pon-
tosan.

— Milyen eredményt hozott a mi-
nlazterelnök és a szovjet nagykövet
közötti beszélgetés?

— En a tárgyalásokon nem voltam
jelen. A tárgyalások célja az volt,
hogy közöljük a szovjet nagykövet-
tel azokat az újabb jelentéseket,
amelyeket vezérkarunk tett o szovjet
hadsereg magyarországi mozgásáról
és tőle ezekre vonatkozólag újabb
felvilágosítást kérjünk.

•A magyar—szovjet tárgyalások
A BBC tudósítója azoknak a tár-

gyalásoknak az eredményeiről ér-
deklődött, amelyek ma folytak le a
magyar ikormanymegbizattak és a
szovjet megbízottak között.

Tildy Zoltán kijelentette:
•— A tárgyalások ma indultak meg,

ma este folytatódnak. Az eredmé-
nyekről természetesen még nem le-
het beszámolni.

L&sonczi Géza hozzáfűzte:
— Ezek a tárgyalások bizonyos

Bredményekre vezettek már eddig is
és bízunk benne, hogy további ered-
ményekre vezetnek az est folyamán.
A helyzetben bizonyos enyhülés ta-
pasztalható.

Tildy Zoltán megjegyezte:
T- Most kaptam a jelentést arról,

• hogy a szovjet katonai delegáció Ígé-
retet tett. amely szerint több szovjet
csapatszállító szerelvény nem jön dt
a magyar határon.

A következő kérdés úgy hangzott:
Mi volt a szovjet válasz a magyar
miniszterelnök csütörtöki követelé-
sére, amelyben az országba bejött
szovjet csapatok azonnali visszavo-
nását követelte.

Tildy Zoltán így felelt: A fíífcJco-
sasainkra és a jegyzékeinkre adott
eddigi szovjet válaszok nem voltak
fáeiégítőek.

A problémát meg lehet oldani
A N«u> York Post tudósítója meg-

kérdezte: az a körülmény, hogy szov-
jet részről beleegyeztek a technikai
problémáikkal kapcsolatos kérdések
megtárgyalásába, azt jelenti-e, hogy
a Szovjetunió elvben beleegyezett a
szovjet csapatok kivonásába?

— Az én meggyőződésem az —
mondotta Tildy Zoltán —, hogy ha
egy fél egy problémáról tárgyalni ki-
van, akkor abban már benne van az,
hogy a problémát meg lehet oldani.

A Francé Soir tudósítója az iránt
érdeklődött, hogy Jugoszlávia, Cseh-
szlovákia és Románia felé lezártak-e
a szovjet csapatok a határt?

E ő l i t d á
a j

— Erről n cs tudomásom — mon-
ill

Erről nincs tudomáo
dotta Tildy Zoltán — s ebben a pilla-
natban bennünket nem is túlságosan
érdekel.

A Stuttgarter Nachrichten tudósí-
tója megkérdezte: Beleegyezték-e
szovjet részről abba, hogy egy olyan
bizottságot létesítsenek, amely polt-
ttitai szinten vitatná meg a szovjet
csapatok visszavonását?

— Olyan delegáció kiküldését is
javasoltuk, amely politikai kérdése-
ket is tárgyalna bizonyos vonatko-
zásban. Ehhez elvileg hozzájárultak,
d£ ebben a tekintetben még tényle-
ges váiaszt nem kaptunk.

Ha a szovjet csapatok kivonásáról
megegyezés létrejönne, a magyar
kormány azt fogja-e kívánni, hogy

' gyorsan történjék a szovjet csapatok
visszavonása, vagy pedig hosszabb
Jdeig tartóan — hangzott a következő

Minél hamarabb ...
— A kívánságunk az — mondotta

Tildy Zoltán —, hogy a szovjet csa-
patok kivonulása a lehető legrövidebb
Wőti belül történjék meg.

A Manchester Guardian munkatár-
sa az iránt érdeklődött, van-e a
magyar kormánynak értesülése arról,
hosy a lengyel kormány támogatja-e
azt a követelést, hogy a szovjet csa-
patokat vonják ki Magyarországról.
A kérdésre Loscmczi Géza állammi-
njszter válaszolt. Kijelentettei

— Ügy tudjuk, a lengyel kormány- • hadseregek vezetői egyetlen esetben
nak az az álláspontja, hogy a ma- • sem informálták előre a magyar kor-
gyaTOTSzági ügyeket idegen beavat- , minyt arról, hogy milyen utakong y g gy
kozás nélkül intézzék el
Magyar hatottat személyiségek.,,

A News Week tudósítója azt a
kérdést tette lel, hogy a szovjet kor-
mánynak van-e magas beosztású kép-
viselője Budapesten abból a célból,
hogy megvizsgálja a szovjet csapa-
tok visszavonásának kérdését.

hosonczi Géza közölte, hogy ma-
gasrangú szovjet katonai személyisé-
gek vannak jelen.

— Budapesten van-e Zsukov mar-
sall?

— Erre nem tudok felelni.
— Budapestre érkezett-e az ENSZ

küldöttsége?
SNSZ.hüldöUBég Budapeitten

— Délelőtt úgy tudtam, hogy az
Egyesült Nemzetek Szervezeté'nek
egy kiVdöttsége Prágából Budapest-
re érkezett- Azóta hosszabb ideig
nem kaptam értesítést arról, hogy
megérkeztek-e. Ezekben a percekben
hallottam, hogy valóban megérkez-
tek, de

O
találkoztam elük.

Az Obssrver munkatársa Mikojan
és Szuszlov maeyarorázági tartózko-
dásáról érdeklődött. Losonczi Géza
közölte:

— Ügy tudom, hogy a múlt hét
folyamán az említett két vezető szov-
jet államférfi jó néhány napig Bu-
dapesten tartózkodott. Tudomásom
szerint néhány nappal ezelőtt el-
utaztak.

Mikojdnék tárgyalása és távoKáaa
A Parii Press munkatársa hozzá-

fűzte:
— Tudomása szerint a két szovjet

államférfi az Akadémia utcában az
MDP néhány vezetőjével tárgyalt —
Nagy Imrével, Kádár Jánossal, dr.
Münnich Ferenccel stb. — és utána
egy páncélos hadosztály kíséretében
ütávoztak. Megkérdezte, helyes-e ér-

tea ülése,
Losonezy Géza kijelentette:
— Azt hiszem, nasyjában-egészé-

ben fedi a valóságat. Csakugyan ked-
den, vagy e?erdAn távoztak eJ, nem
vagyok pontosan tájékozódva arról,
hogy milyen személy is egekkel vették
fel a kapcsolatot, de nagyon valőszi-
nünek látszik, hogy páncélosok kísér-
ték Őket a repülőtérre, mikor elhagy-
ták a várost — a jelenlegi helyzetre
való tekintettel

Tragikust volna
a* égést világ szempontjából...
Az egyik külföldi újságíró azt s

kérdést tette feL fennáll-e a veszélye
annak, hogy a szovjet csapatok és a
lakosság, illetve a magyar fegyveres
erők között fegyveres összetűzésre
kerül sor. Erre a kérdésre Tildy Zol-
tán válaszolt.

— A magyar csapatok azt a pa-
rancsot kapták, hogy tartózkodjanak

.nden ellenségeskedéstől. Emberi-
leg az hiszem, hogy ilyen tragikus
Összeütközés nem történhet meg. Ez
tragikus volna a magyar nép szem-
pontjából, tragikus volna a Szovjet-
unió szempontjából, és tragikus vol-
na az egész világra nézve, ezért én
azt hiszem, ez nem fog bekövetkezni., g

Az Observer tudósítója ar
felvilágosítást, hogy értesltett

ká

kért

szovjet kormány a magyar kor-
mányt, mielőtt csapatmegerŐEÍtéseket
küldött Magyarországra, s adott-e
felvilágosítást arra, milyen célból ér-
keznek ezek a csapatok Magyaror-
szágra ?

A Káfeoai-klikk kért segítséget
a felkelt nemzet elten

— Jó kérdés — felelt Tildy Zol-
tán az újságírók derültsége közben.
— A kérdést azonban két részre kell
osztani. Az egyik rész arra az időre
tarrozik, amikor még a megelőző
kormány volt uralmon. Az előző kor-
mány, amelyik még Rákosi befolyá-
sa alatt ia állhatott egyes személye-
ket illetőleg, tényleg kérte a beavat-
kozást a magyar belügyekbe, kért
segítséget a felkelt nemzet ellen.

— Ez a helyzet lezárult a Nagy
Imre vezetése alatt álló kormány hi-
vatalba lépésével. Ez a kormány &.z
első napon kijelentette, hogy anul-
lálja az előző kormány ilyen irányú
kérését és követeli a belügyeinkbe
beavatkozott szovjet csapatok azon-
nali hazahívását. Ezzel megszűnt
minden politikai és jogi alapja a
szovjet csapatok beavatkozásának.
Attól az órától kezdve, amikor a
Nagy Imre vezetése alatt álló kor-
mány elfoglalta hivatalát, jegyzékek
sorozatában sürgettük a szovjet csa-
patok kivonulását. Ezekre a jegyzé-
keinkre nem érkezett soha kielégítő
válasz, A szovjet kormány, a bejött

y , gy y
akarnak vonulni és milyen objektu-
mokat — például repülőtereket —
akarnak megszállni. Csapatmozdu-
latok voltak az országban, amelyek-
nek sem irányáról, sem szándékáról
nem tájékoztatta senki illetékes
helyről a magyar kormányt
Mindennek ellenére igazi barátságot

akarunk a Szovjetunióval
TUdy Zoltán végül ezeket mon-

dotta:
— Az egész kormány nevében ki-

jelentem, hogy azok ellenére, amik
történlek, arra törekszünk, hogy ne
csak jószomszédi viszonyt, hanem
Igazi barátságot teremtsünk a Szov-
jetunióval. De ennek 02 alapja a ma-
gyar függetlenség teljes elismerése
elvileg és gyakorlatban.

Az egyik újságíró eztríán még azt
é d t t á l á k btt

meg feltételeket a Szovjetunió csa-
patainak kivonásáért és ha igen, mi-
lyeneket?

— Ez a kérdés az eddigi tárgyalá-
sok során fel sem vetődött egyik i'él
részéről sem — válaszolta Tildy Zol-
tán. — A magyar kormány állás-
pontja az, hogy a nemzeti független-
ség visszaállítását nem Ishet semmi
néven nevezendő feltételhez sem.
kötni. Ezt helyre kell állítani, s utá-
na történhetik a barátsági viszony
visszaállítása.

Ezután Losonczy Géza államminisz-
ter ismertette egy-két kérdésben a
kormány álláspontját.

LoHonvzy Géza a restauráción
kisértetek viauxaverésérSl

— Az országban véleményünk sze-
rint jelenleg meglehetősen elevenek
az ellenforradalmi erők — mondotta.
— A kormány teljes egységben ki-
jelenti azt, hogy az elmúlt tizenkét

d í ából

mit sem kivan feladni; így a földre-
formból, a gyárak, üzemek államosí-
tásából, a ŝ ociófis vívmányokból
Ugyanígy a legteljesebb mértékben
ragaszkod üt ahhoz, hogy a mo5t le-
zajlott forradalom vívmányai teljes

isziikben fennmaradjanak, így a
nemzeti függetlenség, az egyeinjogú-

és a szocializmus építése nem a
diktatúra, hanem a demokrácia alap-
ján. A kormány teljesen egységesen
el van szánva arra, hogy semmiféle
körülmények között nem fogja tűrni
a kapitalizmus visszaállítását Ma-
gyarországon.

— Egy másik kérdésről egészen rö-
viden: A mosta;1' rendkívül súlyos
helyzetben hangsúlyozni kívánom
azt, hogy a magyar kormány min-
den érövei és elözeles tárgyalások
útján akarja rendezni a vitás kérdé-
seket a Szovjetunió és a Magyai*
Népköztáisaság között és semmikép-
pen sem óhajtja élezni a helyzetet.
Ezt nemcsak azért tesszük, mivel ha-
sonlíthatatlanul kisebb ország va-
gyunk, mint a Szovjetunió, hanem
azért, mert változatlanul fenn akar-
juk tartani, sőt el akarjuk mélyiíeni
a jó viszonyt a Szovjetunióval és a
szocializmust építő országokkal.
Azért kívántam ezeket hangsúlyozni,
mert még szocialista országokban is
találkozhatunk ols'an nézetekkel,

lyek félreismerik a jelenlegi ma-
k á j l l é é likájátkérdezte: a tárgyalásokon szabott-e I esztendő pozitív vívmányaiból sem- \ gyár kormány jellegét és politikáját:

A magyar kérdésben
teljesen elszigetelődött a Szovjetunió

a Biztonsági Tanácsban
Részletes tudósítás a péntek éjszakai ülésrtfl

(New York, november 3. AP.) A
Biztonsági Tanács történelmi jelen-
tőségű ülését, amelyen a magyar
ügyet tárgyalta, Mox Harrelson
amerikai újságíró a következőkép-
pen ismerteti: Henry Cabot Lodge
amerikai nagykövet a Szovjatunió
magyarországi katonai lépéseit pén-
tek este "megdöbbentőnek** minősí-
tette és kijelentette, hogy az ENSZ
nem lehet tétlen szemlélő.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának
sürgősen összehívott ülésén mondott
beszédében az amerikai kü'dÖU fel-
kérte kartársait, vegyék fontolóra,
hogy mit lehet most tenni,

'•hogy támogassuk a bátor ma-
gyar népet a szabadságért vi-

vott küzdelmében",
Lodge azután emelkedett szólásra,

miután Arkagyij A. Szoboljev szov-
jet küldött — sikertelenül — igyeke-
zett megakadályozni a magyarorszá-
gi helyzet megvitatását. A Tanács
10:1 arányban megszavazta az ügy
tárgyalását. Egyedül a Szovjetunió
szavazott a kérdés megvitatása ellen.

Az Egyesült Allamok képviselője
kijelentette, a Tanács nem teheti
meg, hogy figyelmen kívül hagyja a
Ham-nuiTsk}öld főtitkárhoz csütörtö-
kön m«gérkeze1t felhívást, amelyben
Nagy Imre magyar miniszterelnök
azt kérte, íhogy az ENSZ védelmezze
Magyarország újonnan kinyilvánított
semlegességét.

Vlti a magyar megbízott személye kdrtll
Lodge hangoztatta, hogy hasznos

lenne, ha a magyar kormány külön-
megbízottat küldene WeW Yorkba, a
vitán való részvétélte. Lodge és más
nyugati küldött a korábbiakban

kétségbe? ont ák a Magyarország
képviselőjeként, a Tanács asz-
talánál helyet foglaló Szabó Já-
nos megbízólevelének hitelessé-

gét.
Szabó tagja az ENSZ mellett mű-

ködő áilandó magyar küldöttségnek.
Lodge — értesülés szerint — /ízt kí-
vánta, hogy Nagy Imre küldjön va-
lakit közvetlenül Budapestről,
olyasvalakit, aki nemcsak első
kézből származó adatokat tud
szolgáltatni, hanem akinek Nagy

•e iránti lojalitásában hinni
is lehet. Kos Pétert, alti a Tanács
múlt vasárnapi ülésén Magyarország
képviselőjeként megjelent, később

leváltották, mert ellenezte a magyar-
országi helyzet megvitatásának napi-
rendre tűzését.

— Kérnünk kellene a főtitkárt,
lépjen érintkezésbe a magyar kor-
mánnyal annak érdekében, hogy új
küldött jelenjék meg a Tanács előtt.
A helyzet annyira zűrzavaros, hogy
szükséges a képviseltetés kérdését
tisztázni — mondotta Lodge.

Emüio Nun ez-Portuondo kul
küldött felszólalásában hangoztatta,

a Tanácsnak elegendő értesülé-
se van ahhoz, hogy a magyarok
megsegítésére már most tsele-

b«djék.
Kijelenrette, nem tudja elképzelni,
hogy akár egy küldött is — beleértve
a szovjet küldöttet, kifogásolhatná,
hogy az ENSZ lépéseket tegyen a
magyar nép törvényes jogainak
megvédéséért.

Kuba Javaslata Magyarország érdekében
A továbbiakban azt mondotta,

hogy a magyarok megsegítése céljá-
ból a lehető legkorábbi időpontban
határozati javaslattervezetet kellene
a Tanács elé terjeszteni. Tájékozott
körök szerint

a* Egyesült Allamok, Nagy-Brl-

tannia és Franciaország dolgo-
ilk Ilyen határozati javaslatter-

vezeten,
de az még nem készült el. Kuba
képviselője a továbbiakban indítvá-
nyozta, hogy az ügyben készítendő
határozattervezetnek az alábbi elő-
írásokat kellene tartalmaznia:

1. Haladéktalanul szólítsák fel a Szovjetuniót, hogy vonja ki csapa-
tait Magyarország területéről.

2. Ismerjék el a magyar népnek azt az elvitathatatlan jogát, hogy tet-
szése szerinti kormányformát válasszon.

3. A Biztonsági Tanács állítson fel bizottságot, amely ellenőrizné
azoknak az intézkedéseknek a végrehajtását, amelyeknek célja a magyar
nép nemzeti függetlenségének biztosítása.

Az Egyesült Királyságot képviselő Ezután annak a reményének adott
Sir Píersoti Dlxon volt a következő hangot, hogy a szovjet kormány vé-
felszólaló. Kijelentette, hogy a kö- gül is rá fog jönni, hogy a fegyveres
zép-keleti helyiét nem feledtetheti beavatkozás politikája »megbukott«.

l a magyarországi eseményeket.

Az angol küldött is tud
az ÚJ, szovjet csapatok benyomulásáról

Díson még kijelentette, a legfris-
sebb értesülések úgy szólnak, hogy

az elmúlt napokban nagyszámú
szovjet páncélos vonult Magyar*
országra éa Budapestet pánoélo-

aok gyűrűje vesd körül.
Hangoztatta, Nagy-Britannia

örömmel üdvözölte Nagy Imrének
azt a nyilatkozatát, hogy hazája W*

lép a varsói szerződésből és az a
szándéka, hogy semleges nemzet le-
gyen.

Louis de Guiringaud francia kül-
dött kijelentette, hogy -egyrészt az
államközi kapcsolatok terén

a magyar függetlenség éa szuve-
renitás flagrám megsértéséről

van sséj

másrészt pedig, ami a népek közötti
kapcsolatokat illeti, a népek elis-
mert önrendelkezési jogának megsér-
téséről".

A francia küldött hangoztatta: alj-
ban az esetben, ha vétó miatt nem
lehetne a helyzetnek megfelelő ha-
tározatot hozni, "terűbe kell ven-
nünk a rendkívüli közgyűlés azonna*
li összehívását-1*.

Külföldi beavatkozás történt -
mondja a francia
Leszögezte, ihogv most már nyil-

vánvaló, hogy külföldi beavatkozás
történt és van folyaTnatbo-n Magyar*
országon. EJz pedig — fűzte hozzá —
a népek Önrendelkezés i jogának a
megsértésével egyenlő.

Dr1. Victor Belavnde, Peru képvi-
selője felszólalásában közölte, támo-
gatni fog minden olyan indítványt,
amely "biztosítja, hogy Magyaror-
szág gyakorolhatja önrendelkezési
jogát*. A továbbiakban kijelentette,

a Tanácsnak határozottan van
joga utasítani a Szovjetuniót,
hogy azonnal vonja vissza csa-

patait
és engedje meg, hogy a magyarok
maguk döntsenek sorsukról.

Arkagyij A. Szoboljev szovjet kül-
dött azt mondotta, hogy Hagy Imré-
nek azok a kijelentései, amelyek sze->
rint újabb szovjet fegyveres erők
léptek Magyarország területére, -tel-
jes mértékben alaptalanok-".

Csang nacionalista kínai küldött
ekkor félbeszakította Szoboljevet és
rámutatott, hogy a magyar kormány-
tól újabb közlés érkezett az ENSZ-
hez, amely megerősíti, hogy további
szovjet csapatok érkeztek az ország-
ba. De Guiringaud francia küldött
pedig hasonló értelmű hírügynökségi
jelentéseket olvasott fel. Szoboljev
ezután hozzáfűzte, a Tanács ülését
azért hívták össze, hogy ^leplezzék
az Egyiptom ellen intézett angoU-t
francia támadásokat-'.

A Biztonsági Tanács — mint teg-
napi számunkban már jelentettük —
helyi idő szerint 20,48 órakor (ma-
gyar idő szerint szombaton hajnal-
ban 2,4a órakor) elnapolta a magyar-
országi helyzet megvitatását. Az
ülést szombaton délután helyi idő
szerint 3 órakor (magyar idő szerint
este 9 órakor) folytatják. (MTI)

Feloszlatják a KlOSZ-t
A kecskeméti iparosok forradalmi

tanácsa szombaton azonnali hatály-
lyal feloszlatta a KlOSZ-t és ismét
életre hívta a. régi ipartestületeU
Egyidejűleg intézkedtek arról is,
hogy a kisiparosokkal szemben al-
kalmazott sérelmes és jogtalan te-
herviselést, az anyagellátásban eddig
megmutatkozott háttérbe szorítást
megszüntessék. Követeli a jogtala-
nul megvont iparengedélyek vissza-
adását. Előrelátható, hogy aKIOSZ-t,
amely Qiü kiszolgálója volt az elmúlt
rendszernek és mint a kiéi párosok
érdekképviselete a kisiparosok érde-
keit semmibevéve folytatta működé-
pét, teljes egészében feloszlatjáJd
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Lemondott a koraién^
megalakult m% úi kabinet

tttvateiesan Mentik: A Népusstái
Ktiág fittislti Tsntdsa a neniíett kor-
mány klegésMtéee és megerefiittse
értekében ftüftlu Aititíf állattuw
»»stetf#, Ktewíh ö^nlat áliaififnu
ílettene, mmhef itatja sllammi.
BiílteWé, 6. üetffirj fsH«It( aliammi-
SiSzterfé, ftldtl UMinl állrnilllllliei.-
ta te , fartat fef*nei»e állaittmlnise.
térre, Wíleier Mit honvédelmi mi=
elastetM wejvaiasatja.

W N HepkőztSfsasal Bl-
fcöki afláess a trüMSEtertanács
elebbl tegjaít — felmentési kefesíi-
Jtst elleisdva =- felmeaíi tisztségük
*lr,L

A Mflgyí és s hciivéaewu niiniss-
í§rluffl*6íi kivin a 1661)1 fe!t>!9»
miftlíSfCrl !<«>«|S9rt » filiWlíl Í4-
(*N nem tdtli 6í>, a he

meuff míiíBiiéffigiteitéstieeE «e«É>í
M aíW a feladatai, hosy a nemseu
líeflntey döntései és rendelkezései
IBeHnt lássák el a minisztériumok

ll

E fIStai-ezatok alapjait a nefflzetl
korttiaúy fifeszetétele a követkéz:

Nagy ímre, & nimuztertattscs el-
nltte ás hUHljiiiilniFíl.-T-,

tllllj- üelMn államminlsíter.
Kovács Béja állaHiMlnl3Bter»
B Sdtljü István áttanuflinisíler,
ttéfbly Aiitia Hilainmlnlsíter,
Keleméit Gyula állammiiilsfiter,
Flseher Jöfsef éltatíunititeíler,
ölttö István fillatrtittmiszter,
Farkas Ferenc mnmiHiiiM«l«r,
Losonc*! öém ftliamffiíiilsztfer,
KiiH.lr jistns álMmml!il5n«r.
Maiélet- Pál hmtvéilolttii ulttlstler.
A nemzeti kormány tagjai míítt ál-

I8.mfflinil;iíterek a npftiáeü kormSliy
által tiletjftdfaíöeanflo eaöporíoáífiís
ftgeHftf Itítjáte et dt egyes mttiissré-
Hitmöft íftifi}j«ástíf e ^Fffl&eti Kaf-
tnáíty últnl l<ti<evpzetiú*l ittfttfssterhe-
IUe(«í«fce« KertMíMíl. tMTt)

SZOCIÁLDEMOKRATÁK A KORMÁNOAN
A magyar muíiMsmSgban, de

" * nyilván az ország egész társa-
telraátaB megnyugvást, feisaku-
dárt ég ösastíafl megelégedést
kelt, hogy a Magva? SsBeiáldfá-
mokrata Párt háfom tagját,
RétWy AtMiéi, Retemen Ovidét
ée Fiseher Jöassfrt a ksrmtayte
delegálja.

Amikor Nagy Imre most temmi-
iott kormánya keretében 82Ü-
kebb kabinetet alakított, felaján-
lott pártunknak 1» helyet benne.
PártveretSségünk a^Dnban nem
fBglslte el nyomban a felkínált
helyet, mert előbb tisltazni kíván-

ta a mlnisKtfci'elnokkel a bel=,
de különösen a külpolitika irány-
vonalalt, Álláspontunk ugyanis
az, hogy Magyarország neiíi vehet
réatt a nagyhatalmak vetélkedés
seben: tehát szakítania kell a
varsói sÉerKődésböl fölvó kulpoH-
tikáVal, de npffl csatl&kozhatilt a
nyugati hatalmak tömbjéhez sem,
hanem semlegesnek kell lennie.
Ezt az álláspontunkat Nagy Imre
elfogadta és mind a moszkvai
kormány, mind aa ENSZ illetékes
szervei előtt hangsúlyozta. Állás-
foglalásának súlyt ad, hogy a
szociáldemokratáknak a kor*

fflánybs való telepesével, a! im-
már hivatalos semleiesséfl (tollU-
ka iMBgbtt íekor&koíik a irta-
gyár munkásság.

A maUK seetnö-öttt. euilírt vi
Wtuk a koi-mlnytan való téíe-
vételt: a rend helyreállításának
és a tefmelemutika megindítá-
sának ESukséfetség*. A aumkis-
osztály seéit nyült a sstfajk fagy-
véréhez-, mert féltette & síabaS"
ssg gyBzelfnes vtviiiáHyatt. félti
az orosE esapaitík jelenlététől e&
esetleges restauraolós kísifletek-
161 neheíai klltüztistt szabadsa-
gát. A síoeiáldeifldkrataknsk a
kormányban valö r#BteVÉt«le tneí
dentheWleB bistwMka annál
hbgy a kobmány míhcten fefidé
Ireeéeens álló esiekoaael ágon less,
hbgy a Büovjetuhlá tudomásul ve-
iye a maii sacríSdes felfti9nd"i-
sát ég ehtlek fiyotiláh itt levő va-
latneflnyi csapatát hagar&ndeli.
Amíg stociáldanokratak vannak
a kormány-bán, öfö sem lehfet a
RáköSl—BH'8-fÖé politikának
Bármilyen kis mértékben való ér-
vényesiiléBétol, de ai-til sem,
hogy a Jobboldali elemek a
Horthy-rendszert akármilyen föf̂
iiiábéín próbálják vilcer'. tigtii.

A sioeiaidefftókfaeia a haladást,
a tiszta és neínes kultúrát, áz
ember méltóságának elismerését,
a nemietek köla^anes, megérte
tlsíteletét, a békét a félelem nél-
küli életet, a munka megbeesülé-
uét és tisateletét jelenti. A kot*
ftiányba valö belépésünk garan-
ciája annak, ht>^y esek a maiasü*

| tos esimék végre, annyi a&k
I katinyhullatás ée fájdalsm elssen-
: védése után, Magyafofiaájon 1*
i érvényesülnek.

ÍJJEL-NflPPflL DOLGOZNAK II ViLLűMOSVOHŰLAKQN
nmpoa ftrlíll megindulnak

m flttamoHtttt « tS'auyttttriUntt l«

hogy BKámíw úlvainaioii i»eöifttítítÉ ae eutábitsx- é» a
Btiíammttíeííeíegáé*, A viliaiíiefcók köKül eröüeil lít-
Vonalukon közlekedtek a2 i, 2, 3, 7, ÍO( íí, JS. 14, 28,
33, 47, 55, 56, 58, 64, 65t 68, 69 és a ?5-ös ífolí (korlá-
tozott kocsiszámms.y. Réseleges Útvonaltítt közleke-
dett: 25 (Allatkerí—Keleti öálraudvar), 31 (Pecsirta-
tetep—Peröicvafoai t>a)y&i!9vap)( 44 (Eta kos patak—
Keleti péíyfludvar). 67 (MA V-teIef>—Keleti yálya
UáVaf)

i Bftffai MMM, & Févssttei vliíömos-
vasút forpadalifli tsiiaefianelt tüMtát, hogy tájékoz-
tassa lapunk olvasóit a helyreállítási' muilkálaioltról:

— szombamhmgvütpmben kezdtünk h&téé a «d-
pánj/ofí helyreállításihoz és az úttesten rekedt romos
villamoskocsik elteállitásához. A honvédségi cíöfEufö-
tofetett! PíWfíM hth'ii'h-^.Ul tm-tln áolgmtoh. Éjsiúka
safft í2íín^tét a rúUfíka, s&ymbíitról Vas&rnapra virradó
éJiMM ikéteadáöft /ot^tttíták a vúgányok éa véltétek

JáE do^eetíiflÍÉj fcöreíbeíítí MmwsKrgtt, uesEife fel a
m«nteót. A íeee!íő céí, fiOE/y s NögyfröfttE fo^itlttia i«

(díh a hn ?'*ö felében, fea-

R̂ sfífjb rsfjförtflrvrp ez is magldflénilí. Gdioíja a hely-
ri'dlffídsf, hopy ftaf gepkoclfn/íöflí ti**ffyei fflá* céír«

ííRpnf. fiouy ífttó'rtfíasefcöf es síivagot i'ua/mtte »&á!(iffiRÍ|
fíe rtrtrtíg fa Kérjük tte érdekeli iffiem*fe fnrtúúslmi
iminkústnnávmit, nfQítiék tehvrgepkömív&i a helyre*
áilítün tnutbMttevkttl. Ntsv teheroé&temirtí ivme

üki6

Vasárnap tijttbh
ttirfutnntt m&st °*

Szöfobfiti szamunkban i y
kon lüdflott jérlokai a fÖvártBÍ AütóbUsaÜeöti. A
seömbíUi foí^aioííi lebíjiiyoiEfásíi sojt itehéajégbé ulkö"
zíítt. Nem volt elég sűrített levífg^ a koeeLk Sfetöket-
nck felpumpalásShfe. A ÖolgöíÖK egy fésié éfkeSBtt
csalt meg munkahelyéi1©-. A lioeei ih ftfeV^ veit a Kök
ütE*ahoz. Remélhetőleg A fcSBBiféeéŐ fltip&Hfeftft jttiíttí d

Va.sarn.ctp 6—lB óráig íífeleftetíít̂ fc a már m-eg*
inűult űtitóí)«^2jiíríttoíc. Bizfmj'ára örtJttiBt okai e i£ö»
zrimégflek, hogy niGgiíidul ai L-m, Kelenföldtől a
Ligetig közlekedik, űírtt felíümk e Kör-iített a if-e^
ft Széli Kálmán tértől ŰZ Oktoffuníg* Hétfőn élőtelét-
hfltóHn 9-—19 óráig kbütlekedüek aí töb

EURŐPA-MAGYARORSZÁGÉRT
Mm ofi?«» r

ki
irént

. nevembe^ 3. (MTíi Ass ÖI&BZ
niinliifeteEtanáes köglem^iyt eöött
ki, B abbafi »cioáálatát /eiJéSfe (íi a
magyar nép ird-nfi hogy dicső /elíce-
léáe elyen tíkWkket én véget, eme-
tuefe Ithétdvé tnsik

i oüwe t8bbséffí párt

vállalt a
telkeiéiül ftt Ölnie

Párt i*.

amely a maga résséré; K j
juttatt* Bit a ktvómágét, hegy a fei-
keléi «esÉ^tUíe irttn^bűn fejlődjék.
A2 ÖIÍÉÉ Áltóános Se&keeetveKeti

CGlU

tÜiéttMOlt

A rómdl mooyat fcöuetíég nyiiat-
fcoaatot adott a sajtóna*. » abban *a
követség tagjai lelkeseAMiel Üdvöz-
lik sa fgésa nu^yür nép dicső jelke
f é k vtelmit

Pávlmnt
Segítséget

Pftrits, not)emb«r 5. (MTI) At
MftP parlamenti csoíJfcrtja péntek
délutóíi Uöíleméjiyt adott Ki, amely
saeríflt a paf^amenti csoport itifeg-

!ta elnökét, tlöbert h&emt?l-t, iflléz-
zén beadványt Plnem külügytfiiiiisz-
térhéí: és abban Bilrgesae, hogy a

í í fwdni; mííiáé» renáeüíte-
(í!tó esíícöz és farna .fethtt*^-

Magyaror-
mindenben,

U4p
van.

As MRP képviselőcsoportja úgy
véli, hogy FVtmeföomdewttJe mfjtefen
éreH, fáültíiiöíen peátfi1 «2 ENSZ
tléltetn ifet Mit fateznie eQytitiéné-

sét az ífiíiW o Tieflweí írötiE, öí!teíy
o MorseiiloísG hangjai mellett, sta-
baöult meg n megszállóktól.

Az MRP közleménye szerint a
párt a francia nemzetgyűlésben
jövő héten szót emel ebben a *kér-
déib

a Mttgynr
Pák

A Svájel SzíXüéldBHioSi-aía Párt
ineg&ísásáböl Éfinsotf, fífumbepi ^
DCDÍ a kbvetkeaá BÉŐVégá tövU'atot
intézték plrtimtthoss: A svájci Sae-
dáldemoki-ata Pá-rt a2 újjáalakult
Magya? Sfeöfiiáldemökí'ata Páftft&k
tefetvét! ÜdV&iletét Ítül4í. Sgívből
jöv6 jőkíváRSágeiíüíai külöjtut etóö-
söf&an bátor élnéktlknuk, Réihlv An-
nának.

OofUIJuK tt munkrtsok. alakok
és Hntalott h0sl«i é* fWámí-
nyei Bf&toadiáfhiireBi, amelyet
a Aet&iett M)fgeUenii«g

nen vívtok.

A Belgiumba emigrált fflafyar
szociálöemoiííaták a kitvetkeaö BÜr-
gönyt küldtek padunkhoz:

m u f t i r a * ü d v ö z l e t ü n k e t k j m
hoHStú tHMífjrdűiós ét'ptfe lesdftótKií a

ciotdemöferafa Pártnak és « Ssobfld

LlCÜJAIi

Az USA tiltakozik
diplomatái feltartóztatása ellen

„Fogalmam tinta, miért lartőtkodimk «£ttt>/ef tmpaéoh
Biet 4* Bodupétt kötttW — mondotta Murphy állam'

titkár Zttrubln kötetnek
WashiHgton, 1888. B6V. 8. (AfPI

SeSíf t Msfífoí « m e f ! M küiugjíi á l lamt i tká t Déntekert este msgá -
öí ítéletié KafüBlnlj & öa&vjetuntó wasiiittHtaíii nagykövetét éö & külügy*
íiniMteirmm nevében flllasostill tte Élteti, i irn» a ssofjei fegyverét erők
etMflUHimfe «sslta( e ídfffliíwske!, smeii/eic BuíauesífSI A u t

« mttttmf t&eimbm akkreditált ametUmi dlptamaták
aíf.
A külilssímiiüsítéftum itóvlváje Murphy és Zatubm meiBísíaíBivei

kapcsolatban hstigoítatta, hogy aí alfletlkal államtitkai- A türuseskeíáíon
megjegyezte: ö saöbanEbrgó tntidens völösáíHűleg a eiovjet paf&ftetifleiíSág
tevfsáéaeneit tulajdotiithata. MutpHjt e»e6ké«t amii is t4jékoítatt& ü»fu-
blitl, hagy /ttjaim nmen, »isf( tdfWjSűimoií SÍOBJSI ej»i»siolt a Seei éa
flH<8!»8í( MM élKOHítoH.

íSaruMn ait váltuMlta, Bár mnes tuiomisa m IneHen&rtl, nem k(W«
keílk aSSaiii hegjf 6«i slltertl majd retideírti. (Mit)

ZENTAI VILMOS
a bécsi televízióban küldött Üzenetet a világnak

egyik kocsija

mes föf-i'Hdalortirél felvételeket
SüiMeü és & ssabatísiihéfb után
éledt politikai világ vezető
lylségettől nyilatkozatokat ka&jön
közvetítésre. Párlüftlt referál 2eftíoi
Víímo* szólalt rneg a televízióban.
A ííövetitetóltet meíiatíttet

U Afegyara^Mi iseetdíde-
T«ofcra(ái néh&iiy nap előtt iíj életbe

k, NyoíB évei UBBH &6rt8-
tíefhf betsá éi)tfpMeiát)«íi tóí-

töltünk. A gamiúmtmkrécid eml
mm htttt meg, mert a itoetdíáem&Pe-

etj&nékheB eégii h.S eíi*iarsefe

hríféií, hagy éíért.é es aní^bűLn újjá-*
oenuntMk Ö v&ttm, Tuijuk és érer-
étik, htttfü a Wft|ttfttF ?ftííHM88<30 Étíl̂

é ttfi(W ^S«e ffifltfttHiftfc öli é«
picííMHfcftttfc -títeoiess ö§ efejc,

M á
py g y s z á g szaba&s&Qbun

fúgdeitenségben és békében éljen.
1-=- JóWsŐ érzé&3el vnsszüft ludo*

í
mokrata pártja támogatja küzdel-
mtrnket. ÉS erőéttí bennünk aw a
httet, hogy a fflőgyef wlp

/
tegíttégünkfé van.

Kína támogatja a forradalmi megmozdulásokét
Pefeíne, 19B6. november 3. (AFPI

AI AFP hirmasyarSíóia uertnt a pukliiul Ul.rmiíny wtlIIIrteHl nyilat-
kozatának JeltnUMte abban nJUlt, hagy a Kínai NépkMtniMág most
hivatalosan állást foglalt a mbgyaroraság! es lengyelorscáíi lofrftdalml
mpimmdulswk mtllttl. A pcklhgt Itswány nyllntkimalillan m«serSMH,
hm a Ktnal KammunUta f a n támogatja a nept iemolirdelíkSMi W»í
foradltlml metmiMflulAMOltat, n «HRI<I IH titmtbltttmyNnitot tpm arrnt, hDgy
(flgfttlen a Rtovjetunlóltt. &ml4hest()it, hng* MAO Cclung A varhot rt̂ lfr-
Bi<»r>k alkalmával t» Mtortlntla a Gommka iniigo felÉarkomH lensm
tnmniunliila ventoktl.

Csepelen mór minden üzem dolgozik,
a könnyűipari üzemek hétfőtől

folyamatosan termelnek
Síomíjat&n délelőtt Csepeten mlttr

det ütémbtn mepkttti&ldti a mufi
Ne, (SBUJÍB a fflsftm raíkbdik íwel.
len kefflantwet, men a nyereanísg.
ksílet többet Mm enjsa meg.

A MAVAű=bSn Wtamennyt üzem*
ben megkezdettéit a tetfttelée és héí-

A e s n i Vtusmbm síambaton reg.
a k&háeKat kivételével, már va*

tök a jepek, megíiadodett a béM*
' " ' manka, K«f6 remei vsla'
mennyi dolgozó munkajita »aámil
a gyér forradalmi blE&ttsága, ekkor
már & kohászat le doltmik.

A té^tttgt/flmfetatt, a b8r-<*ett>8lpaH
ow

mir megjewtt tt tldíagedlt: egv réssé,
elsasarban a»k, akit k t e l laknak
munkahelyü'kliöz. S?embat6fi aK6fl-
I»Ü még cialt eey-eey ÍCfslils resttel
tennelt. Hittéta kesdve aionban
mar folyamaton** á l

nyííipari üzemekben, bár a széftelíá-
t&B köi'tü baíek vannek: Bak gyámat
ltfl i b t t l é k

AK Óbudai ttalógy&rbtin A kaN
batitartek elekésuttieteltet tettek a
kettőn renel Iteídútlo muakamegln-
tiítáh

Az ideiglenes forradalmi tanáes
i3gy döntött, hbgy a Bzövjetunié ré-
séére BJ'íftott síefflél)>í«állito Haját
es a hatsaéz !6ert» vontatóhajét —
amely mar ütrakégíen állt — rnlné*
ofWiS vlMKttaflM, amío a hejofe M N
c4rd! külkentkeielmi ísereelnlc
wem tfífftfenete.

Tatabánya minden MeméBen ijis
meöííiault ea HH. Pénteken a SMa-
tenyákMl HT tanná iíenet aitak át
nzáiiításra. Ssoinbaton renel mtni-
egy éter banyais kesite meg a mm*,
kat. A vesípfémi Mnyáktan sram-
baton hawtti hanKadoan Ipraiellek,
hétfőn pedig teljéa kapaeltéssal fo-
lyik a sííntiányáííA

Hatszáz teherkocsi íiillit|a az élelmet Budapestnek
A KtíBüirti Váreihaiáo aí egyes oístslysk duláoKSl tneBkeiité* a

inunkat. Sisúi Sinttor, a kereikedelmi omah' veseteje elmsnietta, hocj
rrntuae lrtsfK9t!H HdlUlja u élelmet a dirim, fashoasáeríinalí. AB élelmi,
sseretlatat tov*6br« li kleMgítg, Hái-om buinpeiU tnntern m-Blipcdle a
munktt. A Jelenlegi 61tlmli«rti6.»lat: Sfi vanon káposzta, teb^ mint eier
vaion burgonya, nyelő vagai karfiol, továSBé tlsennéjy vsgon iSWiég-
tele, Jelentts tartalék van nlrMl, H«in?,íl ét rtísbSS is. Az Clelml«r»rii»ri
MUilsitérttim ferradalml blíettságárt&k jelentése meáá]lapEyá. hegy az
alapveW elílmmereHbíH st ellátás kielégítő, a tejellátás l» egyre jsbeeti
mtflltfiKlIH a nertníll! wintet. Keházsépt okét mén a vsiiraapl ellSMs,
mert a vatútl SÍ411(I4« hiányában a szokásos B^mbstl kítjierei uallftast

h l . a k nem tudják pótolni.

Zíltcn távirata
t iiovlil iMiuwitkhU

Zotnln táviratot InMtett a
j t eeneeeeriőkhöz. Arra kéri

őket, iarjmwh (tőiken ftormitotnílc-
nAt, Komi a ormiéi csapafobAf wton-
nal vonják ki Maeyamrteig tartíle-<nal v

Bnöspeitre írktntt
n EgyuUlt (SllMiok dl
eivmrá T. Vnlles, az-AmerlSai

Egyeíült Allamok új buaapatl M.
vete m éjankal firskben raeg**e-
zett a nwgyat Hvantbai
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Fasiszták ellen vezényelték ki őket
- mondják az újonnan érkezett szovjet tisztek

NÉP52AVA 77. évfolyam, 4. szám

Tóth alezredes, a Békés megyei
forradalmi tanács tagja, szombaton
reggel a környékbeli szovjet csapat-
mozdulatokról tett jelentést. Békés-
csaba és Szarvas közelében egy-egy
szovjet gépesített ezred állomásozik.
Parlamenterek útján érintkezésbe
léptek velük és a szovjet parancsno-
kot felkérték, hogy kerüljék el a
lakóterületeket, inert a nép nagyon
nyugtalankodik jelenlétük miatt. A
Szovjet parancsnok elmondotta:

fiket azzal az utasítással küld-
i k , hogy fasiszták ellen kell har-
colniuk, olyanok ellen, akik vlsz-
aza akarják állítani a fasiszta

rendszert
A parlamenterek megmagyarázták,
hogy erről szó sincs, mert a magyar
nép teljes szabadságot, független Ma-
gyaroTszágot akar. Felvilágosították
a szovjet parancsnokokat arról is,
hogy Rákosi népelnyomó rendszere
müven nehéz helyzetbe juttatta a
magyar népet, A szovjet tisztek a ka-
pott felvilágosítások után kijelentet-
ték, hogy sohasem lőnek a magyar

népre, áe ők is megértést kérnek o
magyar dolgozóktól.
Egyezkedés a magyar és a azovjt

vasutasok hVzött
Szombaton reggel Beregsurány fe-

lől szovjet páncélosok érkeztek Nyír-
egyházára, majd áthaladtak a váro-
son. Az állomás területén szovjet
csapatok tartózkodnak és

egyezkedés folyik a magyar és
szovjet vasutasok között a nyír-
egyházi pályaudvar átvételéről.

Valószínűleg a magyar és a szovjet
vasutasok ott maradnak az állomás
épületében. Záhonyon át szombaton
éjszaka folyamán szovjet családok
utaztak a Szovjetunióba.

Győri helyzetkép
Győr egyes pontjain szombatra

virradó éjszaka szovjet páncélosok
helyezkedtek el a hidak őrzésére.
Két-két páncélos Őrzi a budapest—
bécsi útnak az Iparcsatornán és a
Rábán átvezető hídjait, valamint a
Kisd.una hídját

Közlekedik a BEV
A MÁV budapesti igazgatóságának értesítése szerint a BEV szent-

endrei vonalán két szerelvény bonyolítja le a forgalmat. A gödöllői vona-
lon három szerelvény, Csepelen ingajárat közlekedik. A ráckevei vona!on
a felsővezeték és a pálya javítások teljes erővel folynak és előreláthatóan
már hétfőn ott is megindul a közlekedés.

A magyar nemzet szabadságharcá-
nak erkölcsi felsóbbsége csodálattal
töltötte el az egész világot. Nem je-
lentek meg a forradalmak oly gya-
kori velejárói: a fosztogatók, speku-
lánsok. Egy-két csoport azonban
mégís felütötte fejét Ma reggel pél-
dául a Garay téren és a dunaparti
nagycsarnokban néhány árdrágító
akart garázdálkodni. A Garay téren

a másod-, s6t harmadrendű vörös-
hagymát tíz, a fokhagymát húsz fo-
rintért akarták árusítani. A duna-
parti nagycsarnokban a huszonkét-
forintos sózott szalonna árát negy-
vennyolc forintra akarták felverni.

A kísérletet a vásárlók osztatlan
felháborodása fogadta. Az árdrágító-
kat lefülelték és eljárás indul elle-
nük.

Szénvonatok érkeztek Budapestre
A MÁV vezérigazgatóságának for-

galmi bizottsága közli, fiogy a deb-
receni, szegedi é* szombathelyi Igaz-
gatóságok területén továbbra Is ne-
hézkes a vonatforgalom,
• A pécsi Igazgatóság egy szénvona-

tot küldött Budapestre, Nagykani-
zsáról és Murakereszt úrral pedig
két ezénvonat van úton. A borsodiak
három szénvonatot továbbítottak
Budapestre,

Az elmúlt huszonnégy órában a
budapesti vasútlgazgató&ág vonalain
ötven személyvonat közlekedett. A
vasúti közlekedés helyreállítását
akadályozza, hogy a szolnoki, a ceg-
lédi és a vád gócpontokon tovább
tart a sztrájk. Nem Indulhatnak
meg a vonatok a budapest—cegléd—
szolnoki, budapest—vác—szobi és a
budapest—dorog—esztergomi vona-

ílcm.

Sebesült magyar szabadságharcosok
bécsi kórházakban

(Bécs, november 3.AP) Tizenkárom
sebesült magyar szabód-Ság harcost
pénteken Ausztriába szállítottak és
bécsi kórházakban helyeztek el.Egye-
sek közülük azt mondották, hogy
kommunista kínzókamrákat roha-
moztak meg budapesti börtönökben.
Hajtuk kívül más nem sebesült
menekültek is • érkeztek át a hatá-
ron, a az osztrák kormány — amely
tábort nyitott számukra — haladé k-
talanul _menedékjogot adott nekik.

A menekültek közül néhányat sú-
Syosan megsebesítettek: végtagjaik
eltörtek és golyó okozta sebek ékte-
lenkednek rajtuk. A nem sebesült
menekülteket priorálták, majd szál-
lodákba, vagy magánlakásokba, ille-
tőleg táborokba irányították.

Az osztrák szakszervezetek utasí-
tására röviddel péntek déli 12 óra

előtt egy percre minden munka
megállt, és az emberek némasággal
adóztak az elesett és megsebesült
magyar szabadságharcosoknak. (MTI)

— -Szabad Salgótarján, néven
megszólalt Nógrád megye első rá-
dióállomása. Az AVH volt cádióle-
adóját kijavították és üzembebe-
lyezték a rádióműszerészek. A 40
méteres rövidhullámon rendszere-
sen sugároz műsort.

— Eltemették dr. Dabls László
egyetemi tanárt. Dr. Vilmos Gyula
egészségügyi miniszterhelyettes és
dr. Hedry Endre professzor mondott
búcsúbeszédet

Autóbuszok
köszöntése

Köszöntünk autóbusz? Mi pes-
tiek, akik annyit szidtunk té-
ged, most kicsit könnyes szem-
mel váltunk egy vonalat és ma-
gunktól behúzódunk a kocsi bel-
sejébe, hogy a lent állók félj ér-
jenek. Köszönjük, hogy huszon-
öt vonalon üzembe álltái autó-
busz, te, aki kivetted részedet
a harcokból, mert mentőautó
lettél, élelmiszerfuvarozó, és ha
kellett, barikád.

Köszöntünk autóbusz, most,
hogy újra békés jármű lett be-
lőled és újra munkába igyekvő
embereket viszel gyárakba és
irodákba, üzemekbe és boltokba,
hogy meg indulhasson a főváros
békés élete. Most latjuk, milyen
szép Is az, állni a megállónál és
tudni, hogy majd jön a hetes —
igaz, hogy még rövidített útvo-
nalon jár —, de jön és segit el-
jutni a célhoz.

Köszöntünk, autóbusz, mind-
nyájan, akik az elmúlt héten
távgyaloglókká váltunk és úgy
ábrándoztunk rólad, mint fiatal
lány a mesebeli hercegről. Mert
te és a nemsokára induló villa-
mos is a békét jelzed számunk-
ra, az élet megindulását, a mun-
kábaállás lehetőségét, a hétköz-
nap nyugalmát és derűjét.

Köszöntünk, autóbusz, piszkos-
kék, rázós, mindig zsúfolt, dö-
cögő kocsi és Ígérjük, hogy soha
nem fogunk bliccelni a jegyvál-
táskor.

AÜndszenty bíboros
rádióbeszéde

Mindszenty József bíboros, eszter-
jomi érsek rádióbeszédet intézett
magyar néphez. Elismeréssel emléke-
zett meg a magyar szabadságharc

íiről, Örömmel vette tudomásul a
semlegesség kihirdetését. Barátság-
ban, zavartalan, békés, kölcsönös
megbecsülésben akarunk lenni a vi-

valamennyi országával egyai
— mondotta. — Mi nem adtunk okct

vérontásra. Ezért őszintén reméli,
hogy az orosz fegyveres erők kivo-
nulása országunkból mielőbb megtör-
ténik. Végezetül kijelentette, mint a
magyar római katolikus egyház feje.
nem helyezkedik szembe a történel-
mi haladás igazolt Irányával, sőt a:
egészséges fejlődést mindenben elő-
mozdítja,

Moszkva még mindig
felelőtlen elemeket emleget

(Párizs, 1956. nov. 3. AFP) "Azok
a felelőtlen elemek, amelyek kül-
földi reakciós erőkre támaszkodva
zavargásokat Idéztek elő Budapesten
és az ország több vidékén, pénteken
folytatták aknamunkájukat, akadá-
lyozzák a helyzet normalizálását s
az országot politikai és gazdasági
zűrzavarba igyekeznek dönteni* —
így kommentálta az AFP szerint
péntek esti adásában a moszkvai
rádió a magyarországi helyzetet.
Ily módon — folytatta a szovjet rá-

ó — a népi hatalnm évei alatt el-
t sikerek veszélyben vannak.

;MTI)

Brit jelentés az egyiptomi
légierő megsemmisítéséről
(Nicosia, november 3. AFP) A

szerda este óta folyó légi offenzíva
tulajdonképpen szétzúzta az egyip-
tomi légierőt, úgyhogy már nem le-
het küzdőképes erőnek tekinteni —
jelenti a szövetséges parancsnokság.

— AZ EFtTO KISIPAROSOK no-
vember 5-én 12 órakor az ipartestü-
let házában (VIII., Bérkocsis utca
12.) jelenjenek meg munkaügyben.

ÜDVÖZLET A FALVAK NÉPÉNEK
F Isősorban azoknak, akik részt

vettetek ásókban a kemény hav-
ikban, amelyeket a Horthy-rend-
er csendőreivel kellett megvív-

nunk a Szociáldemokrata Párt 1930
szeptemberi kongresszusa, által elfo-
gadott földreform programjának
meghirdetése -után. Mi, szociálde-
mokraták, ezzsl a programmal mu-
tattunk rá az ország népének bajaira
és égető kérdésHre. Megjelöltük
benne a felszabadulás és a boldo-
gabb jövő lehetőségének útját. Ha-
dat üzentünk a feudális eredetű
v.a.gybirtokrendszernsk, amely útjá-
ban állt a magyar dolgozó nép bol-
dogulásának és az ország demokra-
tikus átalakulásának. Harci jelsza-
vunk volt: jöld és szabadság.

E negyedszázados múltra visszate-
kintve, büszkeség érzése hatja át a
szociáldemokrácia minden igaz har-
cosát annak tudatában, hogy m-i
voltunk az elsők, akik oíyan prog-
rammal jelentkeztünk az ország
népe előtt, amelynek megvalósítása
csak jólétet, nem pedig kizsákmá-
nyolást teremthet. És harcunk nem
volt hiábavaló, mert a földesúri
nagybirtokrendszert 1945-ben felszá-
moltuk, melynek következtében a
földművelő nép birtokba vette ősi
jussai: a földet és a szabadságot.

Ámde nem sokáig örülhettünk vív-
mányainknak. A sztálinista politika

szállottjai a munkásegység és a
proletárdiktatúra csalárd jelszavai-
nak hangoztatásával és idegen nagy-

hatalom fegyvereinek támogatásával
legázolta, pártunkat, börtönbe vei
tette vezetőinket és mindazokat
akik a zsarnoki önkény és a lélek*
mérgező hazugságok áradata ellen
tiltakozni merészeltek. Ezek a haza*
áruló gonosztevők kulákozás és t o
gositás örve alatt rabolták el becsii*
letes, szorgalmas, dolgozó kisembe*

' rek földjét. Földönfutóvá tették a
falvak népét. Azt hazudtak, hogy
szocializmust építenek, holott a nyo-
mort, a jogtalanságot és szenvedést
hozták a magyar népre.

örök hála és dicsőség illeti azokat
a hősöket, akik -megdöntötték azsan
•noki uralmat és kivívták népünk^
•nemzetünk és hazánk szabadságát.

Falvak népe: földművelő munkfa
sok, törpe- és kisbirtokos földműve'
sek, falusi kisiparosok és mindazok,
akik átszenvedtétek ennek az erő-
szak-rendszernek gonosz örjöngéseitt
ne felejtsétek soha, hogy minden
erőszak-rendszer, bármilyen csábos
jelszavakat hangoztat is, csak szol*
gaságot hozhat. Ezért higgyetek a
szabadság nevelő erejében, amely
visszaadja lelketek biztonságérzetét.
Ezzel a biztonságérzettel fogjatok
hozzá minden-napi munkátokhozt
mert csak a munka, a termelő muru
ka biztosítja a magatok és az ország
kenyerét. S a ti munkátok teszi le-
hetővé, hogy felépítsük az új, ssiw
bad, gazdag és boldog Magyarország
got.

Takács József

Vonja ki csapatait a Szovjet Magyarországról
— követeli a lengyel ifjúság

(Varsó, 1956. november 3. DPA)
A Lengyel Ifjúsági Szövetség köz-
ponti bizottsága szombaton támo-
gatta a magyar szabadságmozgalom-
nak azt a követelését, hogy a szov-
jet fegyveres erők vonuljanak ki
Magyarországról. A lengyel ifjúság-
hoz íníézett levelében a többi kö-

t megállapította:
•Magyarország nagy nemzeti tra-

gédia színhelyévé vált. A szovjet
csapatok beavatkozása még bonyo-
lultabbbá tette a helyzetet. Teljes
mértékben támogatjuk a magyar
népnek és ifjúságának azt a követe-
lését, hogy c szovjet csapatok vonul-
janak ki Magyarország területérőU
Az a véleményünk, hogy mint min-
den népnek, a magyar népnek is
magának kell döntenie sorsáról.**

Mit kapunk Amerikától
(Washington, nov. 3. AP) A -kez-

deti juttatás* hát-omnegyed_rósze EZ
amerikai termékfölösleg készleteiből

rnazó élelmiszer: ötmillió dol-
rt zsiradékféléket, étolajat és

gyógyászati szállítmányokat külde-
nek — közölte Hagerty, az elnók
saj tó tikára. Hagerty el mondotta,
Eisenhower lépésének legfőbb célja
az, hogy könnyíisen a magyarok ín-
séges helyzetén az elkövetkező téli

hónapokban. A kormány — mint
mondotta — hamarosan érintkezés-
be lép a magyar kormánnyá] éa
igyekszik megállapítani, hogy a szál*
Utas miként bonyolítható le. Az el-
múlt télen, amikor programot dol-
goztak ki a dunai árvíz károsultjai*
nak megsegítésére, a szovjet csatlós
államok közü] többen saját Vörös-
kereszt-szervezeteiket bízták meg a
szállítmányok átvételével és kiosztá-
sával

Páncélos megerősítések özönlenek Jordániába
(Beirut, november 3. .AP.) Hír sze- második front megteremtésével igye-

rint páncélos egységek és csapatok kéznek Egyiptomot tehermentesíteni
özönlenek Szíriából és Irakból Jordá- a Szuezi-csatorna mentén,
mába, amelyek Izrael keleti határán

Kin.ly IIfin,
a nemzetÖrs&i) főparancsnoka

A Forradalmi Karhatalmi Bizolt-
ság szombati ülésén egySiangúlag
megválasztotta Király Béla vezérőr-
nagyot a nemzetőrség főparancsno-
kává, helyettesévé Kopácsi Sándor
ent!Őrezred est.

- MunfcfitKy Mihils Művészeti Kiadó. A
;épi6mCvé;jeH Alap Kiadóvállalata Mun-
:icsv Mihály MCvészdt Kiadó clromel ii|
ze-vezelíé alakult át. MtRsifinlk

3 köte i leg-
gvobb visszaélésekhez 6s öncélú klikkek

garázdálkodásáhoü vezeteti.

Adenauer
a magyar szabadságharcról

Adenauer német szövetségi kancel-
lár szombat esti rádióbeszédében
a magyarországi helyzettel U fog*
lalkozolt. Megrendüléssel figyeli a
magyarok szabadságharcát — mon-
dotta. •— A szövetségi köztársaság
gyógyszerek és élelmiszerek szállítá-
sával Igyekszik segítséget nyújtani

magyar népnek. Beszédében el*
ítélte a Szovjetunió újabb magyar*
országi beavatkozását.

— A SZOCIÁLDEMOKRATA
PÁRT V. ker. szervezete megalakult
V., Arany János Utca 10. sz. alatt.

Ezekben a napokban feketébe
öltözött, lesújtott képű töme-

gek özönlik el a temetőket. Nyil-
ván bánatukat viszik el, kókadt
krizanténumok képében, á'dott
emlékű halottaik sírhalmaihoz.
Letérd epelr.ek — egy-egy áhíta-
tos zsolozsmát elrebegve — e
szentelt sírok elé, hogy aligha-
nem ezzel a szimbolikus gesztus-
sal, ezzel a kegyeletes mozdulat-
tal is enyhítsenek belső feszült-
ségükön, hogy ily módon vezes-
sék le — vagy ahogy a freudis-
ták mondanak: szublimálják —

• fenyegető, robbanásra kész indu-
lataikat. És mégis, mégis meg-
érzik a hangotok ismeretlen rez-
gésén és meglátszik a szemetek
sötétlö rebbenésén, hogy nem
múlt el a veszedelem még, hogy
még tartani kell azoktól a tit-
kos és titokzatos erőktől, ame-
lyek vak szenvedélyre és igaz-
talan bosszűál'ásra bújtogatnak.
Nem és" nem s még ezerszer
nem szabad! — klá'tjuk oda
üvöltőn nektek és magunknak
egyúttal; nincs még Itt a szá-

monkérés Ideje! Ne szennyezzük
be tiszta szándékainkat, ne szé-
gyenítsük meg tisztes akarásun-
kat kicsinyes és alattomos gyű-
lölködéssel!

Számonkérés? Hiszen e szó
magában már gonosz, rossz Il-
latú, mélyen undorító szagű. Fe-
lejtsük el minél előbb! Mert nem
számonkérésre van most szük-
ség. Inkább szálljunk magunkba
s ajánljunk megváltozást min-
denkinek. Legyünk igaz embe-
rek a szó igaz értelmében! Le-
gyünk humanisták, minden cif-
rálkodó, külön jelző nélkül! Hir-
dessük közös akaratUl és együtt
az emberségesség evangéliumát,
az Emberségesség szent, ma-
gasztos jogait éa törvényeitl
*fli, szociáldemokraták is elza-
i V J rándokolunk ezekben a na-
pokban emlékezésben, gondolat-
ban s felkeresnék a valóságban
is szociáldemokrata mártfriainlt
sírhelyét, ha azokat megta'álhat-
nók. Fejfa nem jelzi, emlékmű
nem mutatja; hol. merre reitez-
nek e sírok. Az ember keserűen

U Í n T Í n i A B M (/ P Í n I/ÍMÁI I e < * r á m a ! fordulatokban gazdag,
MÁRTÍRJAINK SÍKJÁNÁL forradalmas időkben érezzük

és fájón morzsolja Ady fennsé-
ges gondo'atait: -Fáj. hogy va-
gyok s fáj, hogy nem lehetek
büszke rá, hogy ember vagyok!"
Egy embertelen, sívár szellemű,
kiszikkadt szívű érzéstelen, lé-
lektelen barbár horda áldozott
fel benneteket, drása. jó Bará-
taink, idegen eszmékért lelket-
lenül (s áldozott volna fel mara-
déktalanul va'amennyiünket, szo-
ciáldemokrata foglyokat, ha aka-
ratén múlott volna csupán), ve-
tett oda szadista hatalmi tébo-
lyának idegen érdekek szolgála-
tában. Ezek a" paranoiás elme-
betegek majd elveszik jogos
büntetésüket. Am ez egymagá-
ban nem vígasz s nem orvosság
mély sebeinkre. Nem pótolhat
azokért a súlyos veszteségekért
s hiányokért, amelyek bennün-
ket azzal értek, hogy Benneteket
ez életből erőszakosan eltávolí-
tottak, Nem pótolhat, mert most,

csak igazán: mit jelentettek ne-
künk, a barátoknak s a többiek-
nek, a nagy. a szocializmust dia-
dalra emelni óhajtó közösségünk-
nek, szellemi felkészültségetek-
kel, erős, töretlen jellemetekkel,
dacos, megalkuvást nem Ismerő
akarni erőtökkel, céltudatos és
tempót diktáló munkakészség-
tekkel. A magyar munkásmoz-
galomnak, a Szociáldemokrata
Pártnak s a szocializmusnak
ma újból vészterhes időket kell
megélnie, de akaratát megedzi
az a tudat s célba vezeti az a
rendíthetetlen magabízás, hogy
aklrek ilyen ragyogó, példamuta-
tó harcos eszmetársakra, mártí-
rokra van módjuk emlékezni,
azoknak eszméje, világszemlélete
legyőzhetetlen, győzedelmes és
valóságot Ölt.

Bocsássatok meg nekünk, ha-
lott volt sorstársaink, hogy

életben maradtunk (nem rajtunk
múlott), s hogy most mi Idéz-
zük életre szent emléketeket a

álljuk körűi gondolatban Isme-
retlen sírjaitokat könnyező sze-
mekkel.

Köszönet nektek, hogy meg-
tanítottatok bennünket szocia-
lista nagy igazságokra s nem a
halál, hanem az élet nvegbecsü-
lésére.

Hála nektek, hogy kiseperté-
tek háborgó szívünkből az indu-
latokat, a szenvedélyeket B a
gyűlölködést.

S ezerszeres tisztelet érte,
hogy újból s végleg feleszméi-
tettetek s belénk rögzítettétek
nem az ész. hanem a tiszta jel-
lem szupremáclájának igazságát
6 vele együtt: a jóság és szere-
tet magasztos érzéseit.

Mert a szeretet az élet! — ta-
nítja joggal Móra Ferenc. S
mert az élet szeretet nélkül üres,
sivár, tartalmatlan.

Ezekért a tanításokért va-
gyunk különösen hálásak nek-
tek, drága Barátaink!

Kálmán



W. évfolyam^ 4. szám NCP5ZAVA lBW. november I, faaanmp

IlfiYlR IÉPIEI VEI SZABAD ÉHEZNIE
ÉS SZÜKSÉGET SZEIVEIIIE

A Szocialista Internacionálé nagyjelentőségű határozatban állt a magyar ügy mellé
A Bécsben ülésezett Szocialista ] gyarországi helyzetet és a követ-

Internacionálé megvitatta a ma- kező határozatot hozta:
irodájának ez az emlékezetes ülé-
se Helmer osztrák belügymi-

A Szocialista Internacionálé Bécsben ülésező irodája útján a
magyar nép hősi szabadságharcosainak köszönetét és csooálatát fe- ' tanácskozás középpontjában
jezi ki és Magyarország munkásságának testvéri üdvözletét kiilrli, '
Ok valamennyien megmutatták a világnak, hogy diktatúrák is le-
győzhet Ök.

Különös Örömmel üdvözli az Internacionálé az újjászületett Ma-
gyar Szociáldemokrata Pártot és megígéri szervezeteinek újjáalakítá-

minden támogatását, mert ezek Magyarországon a demokrácia
védelmezői voltak és legbiztosabb zálogai a demokrácia fennmaradá-
sának.

Az iroda felszólít valamennyi hozzá csatlakozott szocialista pár-
tot, hogy

a már megkezdett segítőmunkát a magyar szabadságharc ál-
dozatai és a magyar nép javára teljes erővel, saját kezdemé-
nyezéssel vagy a hivatalos szervezetek segélyakciójának tá-
mogatásával, mozdítsák elő. A hős magyar népnek nem sza-

bad éheznie és szükséget szenvednie.
A demokratikus Európa nagyarányú segítségére van szükség

ahhoz, hogy a szabad Magyarország gazdasági helyzete oly gyorsan
normalizálódjék, amint csak lehetséges.

A legcélravezetőbb út volna, ha a Gazdasági Együttműködés Szer-
vezete (OEEC), amely évek óta olyan eredményesen működik, Ma-
gyarország gazdasági felépítéséhez haladéktalanul se^ítséfíet nyúj-
tana. Az a segítség, amelyet Euróna demokratikus országai a háború
okozta rombolások jóvátételére kaptak, most ugyanolyan módon
megadandó a magyar népnek, amely szabadságát kikiizdötte. Annak
érdekében, hogy Magyarországon » demokrácia a leegyorsahhnn
megvalósuljon és biztosítható legyen, a Szocialista Internacionáíé
mindenekelőtt az orosz csapatoknak a legrövidebb időn belül Ma-
gyarországból való kivonását követeli.

Elvárja, hogy a szovjet kormány 1956. október 30-Í nyilntkozatá-
k i l á á b h l t t t l h t á á á t h t ^ t

niszzer elnöklete alatt folyt le. A
az a

mély benyomást helt'ó előadás
állott, amelyet Kéthly Anna, az
újjáalakított Magyar Szociálde-

Elvárja, hogy j y
ban kilátásba helyezett azt az elhatározását, hogy az orosz
Kelet-Európa egyéb országaiból is kivonja, hala^ékt-iianui
hajtja. Ez a cselekedete valódi enyhülést hozna a világban.

mokrata Párt képviselője a dele-
gátusok meleg üdvözlése és szen-
vedélyes érdeklődése mellett ter-
jesztett elő. Mélyreható vita után
jogadták el a jent ismertetett ha-
tározatot.

A vita során más kelet-európai
országok helyzetével is foglalkoz-
tak. Behatóbb megbeszélést hely-
zetűkről az Internacionálé főtaná-
csának Koppenhágában novem-
ber végén megtartandó ülésére
bízzák.

Az Iroda elhatározta, hogy
amint lehetséges, az Internacio-
nálé nagyobb delegációját küldi
Magyarországra, amely biztosíta-
ni fogja a magyar népet a demok-
ratikus szocializmus segítő kész-
ségéről és politikai érdeklődésé-

képviselői és az Iroda neirizetközi
titkára.

Az ülés után megtartott sajtó-
konferencián, amelyen Kéthly
Anna is felszólalt, Oscar Páliak,
az Arbeiter Zeitung főszerkesztő-
je méltatta az Iroda határozatát.
Különösen a határozat ama ré-
szének jelentőségére mutatott rá,
amelyben azt követeli, hogy a
magyar népet a tél gondjaitól és
fájdalmaitól megmentsék. Euró-

pa minden népének kötelessége,
hogy a felszabadult Magyarorszá-
got gazdasági újjáépítésében se-
gítse. Egyetlen szabad népnek
sem szabad éheznie.

Az Iroda ülésén egyébként a
következők vettek részt: Kéthly
Anna és Révész András (Magyar
Szociáldemokrata Párt), Szélig
Imre (magyar szociáldemokrata
az emigrációban), Gailly, Luyten,
Telemans (Belgium), Wehner (Né-
metország), Ericsson (Anglia),
Corrtmin, Pontülon (Franciaor-
szág), Mozer (Hollandia), Matteo
Matteotti (Olaszország), Oscar
Felmer, Oscar Pollak, Ottó Probaí

égre-

Az Arbeiter Zeitung, az Oszt-
rák Szociáldemokrata Párt hiva-
talos lapja a fenti határozati ja-

ről küzdelmei iránt, amelyet sza- j (Ausztria), Zaremba (lengyel szo-
badságáért és a demokrácia érvé- j cialista az emigrációban), Kajé i

nyesüléséért folytat. A delegáció
vaslat ismertetése után a követ-' tagjai lesznek: Anglia, Francia-
kezÖket írja: j ország, Hollandia, Skandinávia és

Björg (Svédország), Wadaw Ma-
yer (csehszlovák szociáldemokra-
ta az emigrációban) és Bjame

A Szocialista hiternacioválé Ausztria szocialista pártjainak Braatoj (nemzetközi titkár).

A
látoftfí
mint mindenkinek, nekem is
rengeteg bosszúságot okozott
élelemben. Mindig akkor for-
dúlt pirosra, amikor a legjob-
ban siettem és akkor nem akart
ismét kizöldülni, amikor a leg-
türelmetlenebb voltam. Ha lehe-
tett, nem figyeltem, bár ez köz-
tudomás szerint nemcsak "bal-
esett veszedelemmel", íwinem a
pénzbírság kockázatával is járt.
Szóval nem szerettem.

A közlekedési lámpák a forra-
dalom napjaiban természetesen
éppúgy nem működtek, mint a
közlekedési eszközök. Néhány
napig a legforgalmasabb •útke-
reszteződéseknél is teljesen sza-
badon kelhettünk át — saját ve-
szélyünkre és felelősségünkre.
tgy mentem áí szombaton a Rá-
kóczi út é3 a Körút keresztező-
désénél is. Egyszer csaíc valaki
rám kiált:

*- Miért megy át, nem Htja,
hogy piros a tómpa?

Hirtelen odanéztem, valóban
égett a közlekedési lámpa és je-
lezte, hogy tilosban járok. És
egyszerre miami boldog öröm,
valami meleg hullám öntötte el
a szívemet. Ekkor tudtam meg,
hogy alapjában véve mennyire
szeretem ezt az utálaton piros
lámpát, a közlekedésnek, a meg-
induló élet vérkeringésének ezt
a megható jelét.

gya
Szociáldemokrata VAri
kerületi szervezeteinek

cimei:
l„ Krisztina tér 1 (150-589) - II., Ka-

Pie utca 63. (3Sa—7fl4>; Bem Jdzset rakpart
44. — III.. Selmecl utca M-18. - (V.
Bajcsy-Zsilinszky út 8. — V., Október 6

Utca 8. (181-254). - V!. Ifjúsda útja 6.
<SI2-77I>. - VI., Munkácsy Mihály utca
»3: Síinyei Merse utca 1: Paulay Kde utca
J5-37. - VII.. Dohány uice 78 - VIII..
Jáatí ISnJt 46; Népszínház utca 1B. - IX..
Ridíy utca 29. - X., Tüzér utca 13; Ger-
gely utca és Szlávi utca cárok, — XI.,
Bartók Béla út 46. (258-T33). — XM. Al-
totís utca 13. — XlH.. Lomh lika 32: Ró-
bert Károly körűt 72. — XIV. Uzsokl utca
és Thököly út S0. (S97-M41. - XVI. (Sas-
hatom). JanovecE Margit ufea. — XVII.,
Sziláffyl utca 36. - XIX. (Klsoest). Rákó-
czi iitca 17. (34B-í62>. — XX. Széchenyi
utca 31. Í3M-3Z7). — XXI,, Rákóczi Fe-
renc utca 131. - XXll. (Budafok). TtmetB
utca 10. — Orfim. iskola ulca 58. -
EKerttendre: Mónii* Illés rakpart, — Duna-
fcara&xtl, Bajcsy-Z&ElInszli.v iit no. Vidék:
Ultitok, SBédKtfiyl utca Bfl,

Edén közelié a kit—francia itadlcselekmények
megszüntetésének feltételeit

A kSztp-keleti helyzet változatlanul az érdeklő-
dés előterében áll Francij hivatalos helyen közöltek,
hogy nincsenek francia csapatok Izraelben. Piveau
francia külügyminiszter azért vtazott Londonba, hogy
Anglia és Franciaország közös álláspontot foglaljon el,
ha az ENSZ venné át az általuk megkezdett akciót.

Az angol külügyminisztérium szóvivője pénteken
újra hangsúlyozta; Anglia nincs hadlállapotban Egyip-
tommal, viszont ugyancsak pénteken futott ki
Southampton kikötőjéből a Dilwa.ra nevű angol csapat-
szállító hajó, hogy brit csapaterősítéseket szállítson
a Földközi-tenger keleti medencéjébe. A szíriat kor-
mány az események miatt megszakította « diplomáciai
kapcsolatot Angliával és híre jár, hogy India bojkot-
tálni készül az angol zászló alatt haladó hajókai.

Az Egyesült Államok megszüntette a feovverszái-
íííást Egyiptom és Izrael száméra.

Izrael washingtoni nagykövete pénteken úgy nyi-
latkozott, hogy országa gyakorlatilag bejejezte a kato-
nai műveleteket. A másik harcoló fél, Egyiptom
ENSZ-megbízottja -ugyanisak péntelcen kijelentette,
hogy elfogadja, a rendkívüli közgyűlés javaslatát, ab-
ban az esetben, ha a támadók nem folytatják agresz-
szlójukat.

Az ENSZ ázsiai-afrikai csoportja azt kéri Ham-
marskjöld főtitkártól, hogy a közgyűlés tegyen eré-
lyes lépéseket Nagy-Britanniánál, Franciaországnál és
Izraelnél a fegyverszünet érdekében.

Egyébként a Biztonsági Tanács hétfő este foglal-
kozik Izrael és Jordánia panaszával a fegyverszünet
megsértése ügyében.

Az eseményekkel kapcsolatos legújabb Jelentése-
ket az alábbiakban közöljük:

Anglia é* Franciaország feltételei
(London, november 3. AP) Edén

brit miniszterelnök az alsóház szom-
bati ülésén bejelentette, hogy Nagy-
Britannia visszautasította az ENSZ-
nek haladéktalan fegyverszünet
megteremtésére irányuló felszólítá-
sét. Közölte továbbá, hogy Francia-
ország sem fogadja el a javaslatot, \
A kél állam csak áklsor hajlandó!
beszüntetni a katonai akciót, ha: I

1. az egyiptomi és Izraeli kormány
hozzájárul, hogy a békét ENSZ-
hatlerők tartják fenn;

2. határozza el az ENSZ, hogy az
arab—izraeli béke megteremté-
séig és a Szuezl-csalarna kérdé-
sének kielégítő megoldásáig
fenntartja ezt a haderőt;

3. amíg az ENSZ haderőit meff nem
szervezik, mindkét hadbanálló
félnek hozzá kell járulnia, hogy
korlátozott aiárnú angol—fran-

cia haderők állomásozzanak
harcoló felek kdzBtt.

A nyilatkozat lényegét közölték
Kanada és az USA kormányával, va-
lamint HammarsJcj&lddeL, az ENSZ
főtitkárával.

A munkáspárti ellenzék viharosan
tiltakozott Edén beszéde ellen, Gaits-
kell, a munkáspárt vezetője azzal vá-
dolta az angol kormányt, hogy -szem-
behelyezkedik az ENSZ közgyűlésé-
nek többségi határozatával-.

Anglia támogatja a magyar semlegességet
Selwyn Lloyd külügyminiszter nagyjelentőségű nyilatkosatot tett az alsóházban

Selwyn Lloyd külügyminiszter az angol alsóház csütörtöki ülésén röviden nyilatkozott a magyarországi
helyzetről is. Félreérthetetlenül megerősítette, hogy a brit kormány kedvezően íogadja a magyar semleges-
ségi nyilatkozatot és hogy Nagy-Britannia képviselője a Biztonsági Tanácsban támogatni fogja a magyar ké-
relmet.

Selwyn Lloyd ezután vázolta a magyarországi helyzetet. Közölte, hogy november l»én a magyar Kül-
ügyminisztériumba kérették Nagy-Britannia budapesti követét 8 felhívták a figyelmét arra, hogy Kárpttt-
Ukrajnából újabb szovjet fegyverei erők hatoltak be Magyarországba. Azt is közölték a budapesti angol kö-
vettel, hogy Nagy Imre, mint megbízott külügyminiszter tiltakozott e csapatmozdulatok ellen a budapesti
szovjet nagykövetnél, s kérte e csapatok azonnali kivonását az országból. Nagy Imre arról is tájékoztatta
a szovjet nagykövetet, hogy a magyar kormány felmondta a' varsói szerződést, kinyilvánította az ország
semlegességét, felhívással fordult az ENSZ-hez és segítséget kért a négy hatalomtól a magyar semleges-
ség védelmében.

A fenti tényekről emlékiratot juttattak el az Egye sült Államok, FVanciacaiszéig, Jugoszlávia, és Nagy-
Britaninia budapesti diplomáciai képviselőiéhez.

Selwyn Lloyd a katonai helyzetről szólva azt mondata, hogy bár a szovjet tankok és csapatok kivonultak
Budapestről, bizonyos szovjet egységek a főváros közelében ásták be magukat. Oroszok e&lenórzik a Buda-
pest közelében levő repülőtereket ia. Mint mondotta, a7- °fosz szárazföldi erők magyarországi mozdulatai
nem világosak, de úgy tűnik, hogy az elmúlt három napban megerősítették ezeket a csapatokat.

-A legfrissebb hír, amit kaptam, az — folytatta Selwyn Lloyd —, hogy a szovjet és a magyar kormány
tanulmányoz egy olyan vegyesbizottság felállítását célzó javaslatotl amely megvitatja majd a Magyaror-
szágon tartózkodó szovjet fegyveres erők kérdését.'*

Alfréd Robcns, az ellenzék külügyi szóvivője megkérdezte Selwyn Lloydot, hogy a brit kormány milyen
intézkedéseket szándékszik tenni az ENSZ-ben a magyairotiszági helyzettel kapcsolatban: »-Va]an az angol
kormány hangot ad-e majd annak, hogy szigorúan elítél minden nemzetet, amely megvétóz egy olyan háti'
rozatai, amely lehetővé tenné a magyaroknak, hogy kivívják semlegességüket és függetlenségüket?*

Selwyn Lloyd a következőket válaszoKa: -Kétségkívül minden tőlünk telhetőt megteszünk majd az erre
vonatkozó határozat támogatására. Mellesleg, ha a szovjet kormány beleegyeznék abba, hogy nemzetközi erő
tartózkodjék Magyarországon, Nagy-Britannia ezt a iavaslatQt fa tómoflcfroí,*' fMTI)

LEGÚJABB HÍREK

Felülvizsgálatra jelentkezzenek
a volt AVII-sok

A Magyar Népköztársaság ikonná-
nya felhívja a volt Államvédelmi
Hatóság és a volt belügyi államvé-
delmi szervek beosztof íjait, hogy
faját érdekükben haladéktalanul je-
lentkezzenek V. kerület, Markó utca
25. szám alíitt, ahol felülvizsgáló bi-<
zottság elé kerülnék. Azokat, akiket
felelősség nem terhel, íipyíifc ki-*
vizsgálása után hazaengedik, A fe-
lelöa személyeket a független bírón
ság törvényes úton, fogja felelős-*
ségre vonni. (MTI)

— SZABADSÁGHARCUNK HÖS1
HAtOTTAI között megemlékezünk
dr. Smolka József Vili. kerületi
körzeti rendelőorvosról, akit egy
tank lövedékének repeszdarabja JWH
lálosan megsebesített. Dr. Smolka
József a kötelességét példásan teU
jesítő, emberséges, igaz orvos min-*
taképe volt. Temetése pénteken déU
előtt volt a Kerepesi úti temetőben*
Koporsóját sok száz könnyesszemü
ember állta körül, akik a betegek
önzetlen gyámolítóját, derék, jó or*
vosukat vesztették el benne.

Dullest kórházba szállították
(Washington, november 3. AFP.J

John Foster Dulles amerikai kül-
ügyminisztert szombaton reggel vak-
hélgyulladás miatt kórházba szállí-
tották, (MTI)

— Folyik a munka a vegyi iparban.
A Vegyipari Készletező Vállalat
közli, hogy az ország munkahelyei-
nek vegvianyagokkal és festékkel
történő ellátása terén műKödéflét
folytatja.

I N D I A

(London, november 3, AFP.) A
Daily Herald című angol munkás-
párti lap azt állítja, India azzal fe-
nyegetőzik, hogy nemcsak a szuezi
flgy, hanem a Konzervatív Párt
égése -politikája elleni tiltakozásai
kilép a ncnv;etk<)z5s<;e>hM. Ezt a fe-
nyegetőzést Nehru Indiai miniszter*
cin Ük egyik Edérihez Intézett levele
tartalmazza.

A Dallv Herald szerint Indiái ezed
az úton valószínűié* követné Ő r -
Ion is.

— Hamis röplapok. A Magyar
Szociáldemokrata Párt IX. kémleli
végrehajtó bizottsága közli, hogy a
kerületben a párt aláírásával olyan
röpiratokat osztogatnak, amelyeket

bizottság nem tátott és annak ki-
adásához természetesen nem Is já-
rulhatott hozzá. A röpiratok tartal-
mával a párt nem vállal közösséget,

A Népszava
az Arbeiter Zeitur , an
Bécsi testvéri apunk, a« Arbeiter

Zeitung", szombati számában at újjá*
éledt Népszava első számának el-
ső oldalai fénykép-másolatban ma-
tatja be. Alatta a következő szoVegi
"Csütörtökön jelent megr a Népsza-
'ánafc, a Magyar Szociáldemokrata

Párt központ! lapjának, amelyet m
kommunisták elraboltak és meggya-
láztak, elsfi száma. Az Arbeiter ZeK

nn réffl íestvérlapjanak Udvöíle-
tét és legjobb kívánságait fejed k U

•~ ÜJjáalafcul a Munkások Gyer-
mekbarát Egyesülete. A magyar
munkások sok évtizedekig nagy
eredménnyel működő Gyermekbarát
Egyesülete 6-én, kedden délután fél
4 órakor a VII., Dohány utca 76.
sz. alatti helyiségben újjáalakuló
gyűlést tart

Megkezdik az épttletfeárofc
felmérését Budapesten

A jövő héten megkezdik a óvá-
rosban ac épületkárok felmérését,
hogy hozzáláthassanak a lakóházak
helyreállításához. A tervezők és a
kivitelezők felosztják a munkate-
rületet, így egységes lesz as építés,
a tatarozás.

- Vendéglitúlparlak H ervei kedése. X
Vltl. kerületi Von dé^lá tói pari Vállalat szom-

n szervezési nyGÍ&st tartott, amelyen
. :t«l Jenfl is Krsusz DezsS volt stodil-

demobr*tB párti képvisriílk szólaltak fel. A
-íilalít 1600 doiKoiója közül fom tokán t *
eloníetíék pártunkba való belépésüket. H Í .
onló szervezkedés folyik a Vf. kerületi

/endéglJtálparl Vállalat dolgozói köü-Ht, A
szervezés munUjít Rjb Erafl ém JMd
Judit .vezetik.
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Legyenek függetlenek a lengyel bíróságok
(Varsó, nov. 3. DPA) Zofja Wasilkowaka asszony, lengyel igazságügy-

miniszter a Sztandar Mlodych című lapnak kijelentette, hogy munkájának
fő célja a Lengyel bíróságok jüggetlenségének biztosítása. A lapban pén-
teken megjelent interjúban a lengyel igazságügyminiszter ezt mondja:
-Érvénytelenítettük azokat a régi köriratokat és rendelkezéseket, amelyek
egykor lehetővé tették az ítélet-hirdetésben való megengedhetetlen bele-
avatkozást . . . Visszavettünk sok volt bírót, akit jogtalanul elbocsátottak.

• elbocsátottak azokat, akik régebben helytelen politikát követtek... To-
vábbi módosításokat fogunk végrehajtani. Mindenekelőtt a legfelsőbb bí-
róság vezető állásaiban van szükség gyors változásra.-'

Éjjel-nappal dolgosnak a teherautók
A Fővárosi Teherfuvarozó Vállalat 3,5 tonnás Csepel tehergépkocsikból

álló parkiának nagy része már megkerült. Igaz, hogy a legtöbb kocsi komoly
rongálódást, sérülést szenvedett, de a vállalat műszaki dolgozói 24—36 órás
műszakokban igyekeznek üzemképes állapotba helyezni a kocsikat, Es erre
szükség is van: a kórházait szénnel, tüzelővel, a lakosság élelemmel való

• ellátása igen sok gépkocsit követel.
A vállalatnak is van hősi halottja. Kati Ferenc gépkocsivezető — élel-

' miszerszállítás közben — Tasnát hősi halált halt. A vállalat munkástanácsa
. nyomban e>er forint rendkívüli gyorssegélyt utalt ki családjának és a dol-
• gozók is nyomban gyűjtést indítottak.

Visszaérkezett
Bécsből

Révész András
A Szocialista luternaclonálé bé-

csi üléséről szombaton az esll órák-
ban megérkezett a Magyar Szociál-
demokrata Páit küldöttségének
egyik lapja, dr. Révész András.
Kéthly Anna megérkezését a leg-
közelebbi órákban várják.

Két református püspök
lemondott

Bereczky Albert Duna melléki
református püspök és Péter János,
a Tisza vidéki egyházkerület refor-
i.iátus püspöke lemondott.

Aggodalommal nézi a bécsi sajtó a magyarországi helyzetet
Bécs, 1956. november 3. <AFP) Az egész szombat reggeli bécsi sajtó

tükrözi az osztrák főváros aggodalmát a legújabb magyarországi fejlemé-
nyek miatt. Az aggodalmat még fokozza az, hogy az osztrák—magyar Jia-
tárt váratlanul elárasztották a szovjet páncélosok. A független Díe Presse
közli budapesti tudósítójának sürgönyét, amely szerint a magyar fővá-
rosból elszállították az orosz polgári tiszt viselőket és családtagjaikat. A
nyugati követségek szintén előkészítik alkalmazottaik és azok családtag-
jainak elszállítását. (MTI)

Újpesten is megindul a munka
Az Egyesült Izzó munkástanácsa szombaton úgy határozott, hogy hét-

főn reggel 7 órakor a gyár valamennyi üzemében megkezdik a munkát,
A munkeidö reggel 7-től déluLán 4 óráig tart. Az Egyesült Izzó munkásad
remélik, hogy mint a múltban, úgy most is Űjpest egész munkássága kö-
veti példájukat és hozzáfog az alkotó termeléshez. Hasonló határozatot
hozott a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége is. Elha-
tározta továbbá, hogy érintkezésbe lép a világ valamennyi mérnök, techni-

kus é.e tudományos szervezetével, tájékoztatja azokat a magyarországi
szabadságharcról és felkéri, hogy Magyarország szabadságharcát támo-
gassák.

Hétfő reggel minden iparcikk-üzlet
és vendéglő is megnyílik

Kielégítő ax éíelmisxerhelyxet t«
A fővárosi napilapok képviselői szombat este

közvetlen beszélgetést folytattak Vas Zoltánnal, a köz-
ellátási kormánybiztosság elnökével az ország, elsö-

. sorban azonban a főváros élelmiszerhelyzetéröl. A
budapesti kenyérellátással kapcsolatban Vas Zoltán
elmondotta, hogy készleteink bőségesen elegendők
hosszú időre, hiszen aratás után vagyunk. Magyar-

ország azonban kenyérgabonában behozatalra szorul.
Eredetileg januárra ütemeztük a behozatal megkezdé-
sét, de ha szüksége mutatkozik, úgy ezt a dátumot
előbbre hozzuk. Az a 20 millió dolláros segély, amelyet
az Egyesült Államok ajánlott fel és amelyet köszönet-
tel és hálával fogadunk, nagymértékben segíti viajd a
helyzet javulását. Ha a vasúti közlekedés megindul,
amire rövidesen számíthatunk, Törökszentmiklós és
Békéscsaba is bőven tud a fővárosnak kenyérgabonát,
lisztet adni.

A zsírral és hússal kapcsolatban is kielégítő va-
lsszt adott Vas Zoltán. Amint a szerződéses sertések
vágása megkezdődik, ugrás szerűen javul a helyzet.
Ha a szállítás rendesen megindul, nem lehet semmi
baj. Baromfi is bőven van. Elég burgonya is áll ren-
delkezésünkre, természetesen a vasúti szállításoktól
függően. Cukorban egy hónapra való tartalékkal ren-
delkezünk a fővárostói 40 kilométernyire levő Ercsi-
ben, só is van, ami pedig a tojást illeti, csak arra a

mennyiségre számíthatunk, amit az őstermelők a pia-
cokra felhoznak.

A közellátási kormánybiztosság elnöke ezután, az
iparcikkek és a kereskedelem kérdéseire tért át. El-
mondotta, hogy 10—14 milliárd értékű iparcikk áll je-
lenleg is rendelkezésünkre. Az exportszállításokat
most ideiglenesen leállítottuk és mindent a nép ellá-
tásának szolgálatába állítunk.

Szóbakerült az infláció lehetőségének kérdése is.
— Ezúttal ilyesmiről szó sem lehet — mondotta.

— Alapjában véve örülünk, hogy nagy tömegek vásá-
rolnak. Az infláció legjobb ellenszere ugyanis, ha
vásárolnak, mert akkor az államkasszába kerül vissza
c pénz.

A szóntermeléssel kapcso'.atban Vas Zoltán kö-
zölte, hogy a mai napon, miután a bányászok már
több helyen megkezdték a munkát, ezer vagon volt a
termelés. Ha ezt rövid időn belül napi 4—5000 va-
gonra növeljük, biztosítani tudjuk a főváros, a nagy
városok és a legfontosabb üzemek energiaellátását.
Jugoszláviából, Ausztriából, Lengyelországból is rövi-
desen kapunk szenet.

A sajtófogadás végén Vas Zoltán -még elmondotta,
hogy hétfőn o rendes időben minden iparcikket áru-
sító üzlet meg-nyilili és ugyancsak megnyílnak a ven-
déglátó üzemek is.

A budapesti osztrák követ nyilatkozata Afagy Imre előtt;

Ausztria nem engedi meg
emigránsok beszivárgását

fÖl&YÉNT BUDAPEST &ZÍÍNIIHIÁZJJÍBAINP
Lemondott Tóth Aladár, Major Tamás és a legtöbb színigazgató

Nemzeti forradalmunk eredményei
színházainkban is éreztetik hatásu-
kat. Minden színházban megalakult
a forradalmi bizottság, amely a vál-
tozott időknek megfelelően végre is
hajtotta, vagy éppen most hajtja
végre a megfelelő személyi cseré-
ket Persze a változás még nem
mindenütt kielégítő. A régi ráko-
sista klikk sok helyen eredményes
guerillahaTcot folytat és sikerül
megválasztatnia a maga embereit.
Nem vagyunk például egyáltalán
megelégedve azzal, hogy a Déryné
Színházban, amelynek forradalmi
bizottságában többek között Gáli
József, a »Szabadsághegy« című
igen bátorhangú színdarab szerzője
ifi helyet foglal — lemondatták
Ugyan az eddig ott basáskodó Mát-
rai Józsefet régi vezetőpozíciójáról,
de kinevezték — üzemi igazgató-
nak;

Optra

Az Operánál leváltották Tóth
Aladárt, aki már maga is le akart
mondani néhány hónapja, viszont
nem tudjuk, hogy a háromtagú új
vezetőségben helyetfoglaló Lukács
IWífctds, akinek ' 1945 előtti múltja
kissé — hogy úgy mondjuk —
»pettyes«, megfelelően képviseli-e
majd forradalmi szellemünket. Na-
gyon kell vigyáznunk, nehogy való-
ban demokratikus forradalmunkat
egyesek az 1945 előtti szellem res-
taurálására használják fel. Nekünk
nem kell sem jobb, sem baloldali
restaurátor.

Vidám Színpad

A Vidám Színpad és a Kis Szín-
pad forradalmi bizottsága lemon-
datta az eddigi igazgatót, Gál Pé-
tert, de felkérte, hogy vegyen részt
továbbra is a színház munkájában.
Lemondatták Pánczél Pált, aki a
Magyar Dolgozók Pártja nagy-
budapesti pártbizottságától került a
színházhoz, mint üzemigazgató.
Ezenkívül elküldték a színháztól
Rosti Magdát, meri kabarészínpa-
don alkalmatlannak tartják.

Fuvarost Operettszínház

A Fővárosi Operettszínházban,
miután a régi igazgató, Gáspár
Margit önként lemondott, igazgató-
tanács alakult Latabár Kálmán
•flnökletével. Ülésükön egyrészt a
Népművelési Minisztérium, más-

részt a jelenlegi szakszervezeti
rendszer megszüntetését követelték.
Ezenkívül felfüggesztették főrende-
zői beosztásából Székely Györgyöt
és lemondatták zeneigazgatói tiszt-
ségéről Váradi Lászlót, aki azonban
továbbra is a színház karmestere
marad. A színház a jövő héten
megkezdi a próbákat.

A forradalmi tanács felszólította
Peti Sándort, hogy tisztázza ma-
gát azzal a nyilatkozatával kapcso-
latban, amelyet a forradalom alatt
tett és amely sértette a forradalom
harcosait. Peti Sándor lapunk ha-
sábjain a következő nyilatkozatot
tette:

»A magyar ifjúság szabad-
ságharcának második napján
nyilatkozatomat közölte a rá-
dió. Ez a nyilatkozat a rádió
téves tájékoztatásán alapult.
Másnap rádöbbentem, hogy a rá-
dió tájékoztatása hamis volt, mert
hiszen a rádió később maga kö-
zölte, hogy addig hazudott. Az-
óta már tudom, hogy az októ-
ber 23-án megindult tüntetés a
magyar nép legnagyobb szabad-
ságharcát vezette be. Boldogan
azonosítom -magam a forra-
dalom, céljaival és minden
erőmmel azon leszek, hogy vív-
mányainak megerősítésén dol-
gozzam.^

József Attila, Petőfi. Madách Szinhái

A József Attila Színház forradal-
mi bizottságában a többi között

Mátrai Betegh Béla, az ismert szí-
nikritikus is helyet foglal.

A Petőfi és Jókai Színházban a
lemondott Szendrö Ferenc helyét
ideiglenesen Egri István tölti be,
mint igazgató.

A Madách Színházban Horvát
István igazgatót lemondatták és el-
küldték a színháztól Gábor Mik-
lóst,

Neonét! Színház

A Nemzet}. Színház volt lgazsató-
ját, Major Tamást lemondatták.

Egyetlen fővárosi színházban
nem történt változás és ez a Nép-
hadsereg Színháza.

Bábixfnház

Be kell még számolnunk a Báb'
színhúznál történt furcsa incidens-
ről. Ebben a színházban az történt,
hogy a színházi és filmművészeti
forradalmi bizottság kiküldte meg-
bízottját, és az ottani vezetők, név-
szerint Lukács Antal dramaturg,
Miklósi Dezső és Zsilley Margit
színészek kijelentette k, hogy a ki-
küldöttet- nem jogadják el, és egy-
általán nem kérnek a szövetség be-
avatkozásából.

A furcsa ellenállás azonban pár
nap múlva megtört és az »ellen-
állóe vezetők megjelentek a szövet-
ségnél, közölték, hpgy hajlandók
lemondatni Molnár Józsefet, az
egykori igazgatót.

Máté Iván

— Orvosok, gyógyszerészek szer-
vezkedése. Megindult az orvosok,
gyógyszerészek és egészségügyi dol-
gozók demokratikus szervezkedése.
November 3-án az Orvosegészség-
ügyi Dolgozók Szakszervezetének
székházában összeültek az orvosok,
gyógyszerészek és egészségügyi dol-
gozók munkahelyeinek forradalmi
bizottságai és az egészségügyi intéz-
mények vezetői. Az értekezlet két
ötös bizottságot küldött ki a legkö-
zelebbi feladatok előkészítésére.

— Felhívás a szociáldemokrata pe-
dagógusokhoz. A Magyar Szociálde-
mokrata Párt nevelöcsoportja felhív-
ja azokat a pedagógusokat, nevelő-
ket, akik a Magyar Szociáldemokra-
ta Pártban akarnak dolgozni, jelen-
jenek meg a csoport alakuló ülésén
november 7-én 3 Órakor VII, Do-
hány utca 76. szám alatt.

— Megalakult a Magyar Postá-
sok Országos Szabad Szakszerve-
zete. November 3-án a postások Do-
monkos utcai szakszervezeti székhá-
zában a budapesti postahivatalok és
postai intézmények választott kül-
döttei megalakították a Magyar Pos-
tások Országos Szabad Szakszerve-
zetét. Az új szakszervezet élére 11
tagból álló ideiglenes intézőbizottsá-
got választottak. A postások a sztrájk
ideiglenes megszüntetése és a mun-
ka újbóli megkezdése mellett fog-
laltak állást.

— Mérnökök, technikusok, figye-
lem! A Magyar Szociáldemokrata
Párt vezetősége felhívja a mérnökö-
ket és technikusokat, hogy VII., Do-
hány utca 76. szám alatt sürgősen je-
lentkezzenek,

Nagy Imre, a Magyar Népköztár-
saság miniszterelnöke és külügymi-
nisztere 1956. november 3-án délben
fogadta Peinsipp osztrák követet, aki
a következő emlékeztetőt adta át
neki:

Kormányom felhatalmazott, hogy a
leghatározottabban lépjek fel azok-
kal az állításokkal szemben, amelyek
szerint az osztrák kormány fegyve-
res tagy fegyvertelen magyar emig-
ránsoknak osztrák területen keresz-
tül beszivárgást lehetőséget nyújt
Magyarországra. Az osztrák kor-
mány elrendelte az osztrák—magyar
határ mentén záróövezet felállítását,
amelybe csak felhatalmazott szemé-
lyek, mint helybeli lakosok, hivata-
los ügyben ott-tartózkodó vöröske-
resztes és segédszemélyzet és újság-
írók léphetnek be. A honvédelmi mi-
niszter a négy nagyhatalom katonai
attaséinak kíséretében — ebbe tehát
beleértendő a szovjet katonai attasé
is — megszemlélte ezt az övezetet.
Lehetösénet nyújtottak nekik, hotjy
meggyőződhessenek azokról az In-
tézkedésekről, amelyeket a határzóná-

ban az osztrák határ és az osztrák
semlegesség biztosítására foganatosí-
tottak.

Ausztria nyugati határán ugyan-
csak minden előkészületet megtettek,
hogy az emigránsok behatolását
megakadályozzák. Az emigránsoknak
vízumot csak a belügyminisztérium
beleegyezésével adnak ki. Nagy Fe-
renc, volt miniszterelnököt, aki hét-
főn váratlanul megérkezett Bécsbe,
az osztrák hatóságok felszólították,
hogy azonnal hagyja el Ausztria te-
rületét. Ez a szovjet hatóságok előtt
is ismeretes. Vezető emigráns politi-
kusoknak — annak érdekében, hogy
Magyarország számára nem kívána-
tos akciókat, bonyodalmakat elkerül-
hessünk — az Ausztriában való tar-
tózkodást megtagadjuk. A Szovjet-
unió külügyminisztériumát a moszk-
vai osztrák nagykövet a fentiekről
tájékoztatta.

Nagy Imre miniszterelnök és kül-
ügyminiszter a magyar kormány ne-
vében megelégedését fejezte ki az
emlékeztetőben foglaltait felett.
(MTI)

A Kispest és az MTK tűraprogranija
A Kispest és az MTK labdarúgó-

csapata péntek óta az osztrák fővá-
rosban tartózkodik. Az MTK no-
vember 26-án Sunderlandba-n, no-
vember 23-án Portsmouthban, decem-
ber 3-án Londonban és december 6-án
Shaffieldben lép pályára, London-
ban a Tottenbam Hotspur és Shef-
fieldben a Wednesday ellen játszik.

A Kispest labdarúgó-csapatának
mérkőzései így következnek: novem-
ber 7-én Essenben, november 10-én
Antwerpenben, november I3-án Pá-
rizsban a Racing ellen, november
15-én nőtlenben és november 22-én
Bilbaóbnn játszik. Bilbaóban a klub-
csapatok Európa Kupa tornájának
küzdelmei során az Atletico Bilbao
lesz az ellenfele.

A magyar Ökölvívók megalakítot-
ták forradalmi bizottmányukat. A
bizottmány tagjai: Gesztődi Guidó,
Kárpáti Lajos, Szabados Márton,
TusáiJc László, Forray Árpád, Bárt-
fai Béla. Németh Gyula, Németh
Lajos, Hirling Géza és Szálat
László. A bizottmány azonnal érint-
kezésbe lépett a Nemzetközi ököl-
vívó Szövetsegget, hogy a mel-
bourne-i olimpiai játékok ökölvívó-
versenyein ne engedjék működni
Kovács Károlyt, a volt állami edzőt.
A bizottmány kéréssel íordult a ma-
gyar olimpiai csapat vezetőségéhez,
hogj' Kovács Károlyt és Tóth Dezsőt
küldjék vissza Budapestre.

A magyar kézilabdázók vasárnap dél-
előtt 10 órakor a Váci utca 62. szám alatt
vslasitláií meg ideiglenes forradalmi bizott-
ságukat. A szerveizö bizottsáe kéri a sport-
egyesületek kép viselőd, hogy HS alakuló
Ülésen jelenjenek meg.

1/
A Magyar Atlétikai Szövetség ma

délelőtt 10 órakor a Hold utca 1-
számú földszinti helyiségében meg-
alakítja az ideiglenes forradalmi ti-
zottmányát.

A Termeszetbaráto'n Egyesülete volt veze-
tőségi tagjai kérik, hoffy hétta délután
• órakor í i egyesület újjáalakulása céljából
•lenjének meg a Turistaházakat KezeIG VáL-
riat (VI., Téréi kSrút és Klrily utca sa-
ik) helyfsÉg:6ben.

Prágai értesüléseinik szerin t az
olimpiai csapatunk valamennyi tagja
egészséges és minden versenyző ál-
landó edzéseket folytat. Az úszók és
tornászok mindennap társas-gépko-
csin járnak be edzés céljából Prá-
gába, a többi soortág képviselői vi-
szont Nymburgban folytatják felké-
szülésüket

A Magyar Hoekei Szövetség hétfa dél-
itáj] fél 3.órai- keidet tel a városligeti Mii-
EgpSlya hivatali helyis épében megalakítja

d forradalmi bl^otttnányát. A sportáe
ssakentbereinok megjelenését kérik.

A labdarúgó klubcsapatok Európa
Kupa nyolcaddöntő küzdelmei során
a Reál Madrid 120 000 főnyi közön-
ség előtt 4:2 (2:0)-ra győzött a bécsi
Rapid ellen.

Á .Magyar Úszó Szövetség ideiglenes tor-
radalmi bizottsága rr:a délelüti 10 órakor
tartja alakulö illését a Sportuszodában.

//
A Városháza dolgozói újra életre

keltették régi sportegyesületüket
a BSE-t.

/ / •

A magyar lurisia-sport újjászervezése ér-
dekében szombaton megalakult a Magvsf
Turista Szövetség ideiglenes forradalmi 'in-
léaÖbizctE=ága. A bizottság felhívja a turis-
tákat, ho^y alakítsák mcf( egyes ül el ükét,
; lakosztályaikat és vegyék fel a kapcsolatot
íz ideiglenes ínlézcjbizottsáffgai amely min-
lennan délelőtt 9-töl lS-íer található a Tu-
•Istahiaakat Kezelő Vállalat helyiségébe*!.

68.54 méter a kalapácsvetés
új világrekordja

Pénteken két új atlétikai világ-
csúcs született egy Los Angeles-i je-
lentés szerint. Mindkettő amerikai
;portolók nevéhez fűződik. Az egyi-
ket Harolti Cannolly állította fel a
kalapácsvetésben — 68,54 m-es dobá-
sával A régi világrekordot a szov-
jet Krivonoszov tartotta 67,32 m-es
teljesítményével, amelyet október
22-én ért el Taskentben. A másik új
'ilágcsúca a 4X440 yardos váltóban

született. Az amerikai válogatott —
Jenkim, Spurrier, Courtmey, Jones
— 3:07,3 percet futott. A régi hite-
les világrekord 3:08,8 perc volt.
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