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M eg tisz tu lta » ! AZONNAL TÁRGYALNI KELL
A Magyar Szocialista Munkáspárt 

Eléhez körülmények között alakult 
meg. A régi pártszervezetek nagy 
többsége dezorganizálódott. a közvé
lemény súlyosan és engesztelhetetle
nül elítéli a  volt MDP vezetőinek bű
nös politikáját, munkásosztályunk so
rai között a nemzeti demokratikus 
felkelés helyeslésével együtt jelent
kezik a kiábrándultság a régiből, az 
önkénnyel bemocskolt szocialista 
mozgalomból.

Egyetlen párttagot, egyetlen állam
polgárt sem akarunk áltatni azzal, 
hogy szebbé festjük a helyzetet a 
ténylegesnél. A helyzet súlyos. Ah
hoz, hogy újjászervezzük erőinket, a 
leghatározottabban kell állástfoglal- 
n i az MDP bűnös vezetésével szem
ben. Az MSZMP semmiféle közössé
get nem vállal az MDP vezetőinek 
katasztrófapolitikájával, tagjai közé 
nem szabad és nem fogja felvenni 
azokat, akik közvetlenül irányítói és 
kiagyalói voltak ennek a katasztrófa- 
politikának. Más szóval: a vétkes 
sztálinistáknak nem lehet helyük az 
új párt tagjainak sorában,

Mi hűek akarunk lenni a magyar 
forradalmi munkásmozgalom nagy 
hagyományaihoz, éppen ezért gyűlöl
jük a Rákosi—Gerő-klikk önkény
uralmát. Hűek akarunk lenni 1919 
munkásezredeihez. amelyek a kül
földi intervencióval szemben védel
mezték a nemzeti
hűek akarunk lenni a
len küzdő harcosokhoz, a íöldosziók- 
hoz. a szocialisla nagyüzemet meg
teremtő kommunistákhoz, de semmi
féle szolidaritást nem vállalunk a 
jRákosi-féle nemzetellenes politiká
val. Ez az elhatárolás a bűnös múlt
tól, megújhodó pártunk erkölcsi 
vonása . S  hogyan , s  m erre  
Sok kommunista teszi fel 
magának is a  kérdést. Nem 
erre kész. m in d e n t  m ego ldó ,

m eg fo g a lm a zó t t ..c sa lh a ta tla n -'
Já sz t ad n i. A  M a g ya r  S zo c ia lis ta  

«»»*»•« li‘hl’1 U
régi módon. felülről elkezdeni. Ala- 
kulianak meg szervezeteink alulról, 
a Aiiaguk erejéből, lenn az üzemek
ben. falvakban, hivatalokban, egye
temeken. Olyan clvlársaink. akik az 
elmúlt 10 eszAendő alatt is bebizo
nyították. hogy tudnak a saját fejük
kel gondolkodni, tudnak a nép szívé- | 
vei érezni — ezek a legjobb és leg
népszerűbb kommunisták vegyék ke
zükbe az MSZMP szervezésének fel
adatát.

Nem leszünk milliós párt. Szeré
nyebb keretek között, szerényebb le
hetőségekkel fogunk dolgozni, mint 
eddig. Aki az MSZMP tagja kíván 
lenni, az számoljon azzal, hogy a

függetlenséget, 
hi tier izmus el-

i
alap- i 

tovább? í
ma így 
tudunk 
felülrőlj

párttagságért nem jár fényes állás, 
előkelő pozíció, nem jár semmiféle 
megkülönböztető előny. Kemény, (ne
héz,, hétköznapi munka var párttag
jainkra. Puritán, munkás élet vár 
ránk. s nem csillogás, nem élen já
rás”, nem szuronyokkal biztosított 
hazug fölény. Sokat vesztettünk, de 
visszanyeriietjük a szocializmus be
csületét. Elvesztettük az egy párt
rendszerből adódó abszolút hatalmat, 
de ezzel együtt a múlté már a sztá
linista fertőzés, a hamis tekintély, s 
a múlté lesz a nagyzolóan felduzzasz
tott pártot övező gyűlölet.

Most kevesebben, de megtisztultan 
állunk oda az ország színe elé. A leg
határozottabban kiállunk minden 
olyan törekvéssel szemben, amely 
Magyarországon a földbirtokosok, a 
tőkések és bányabárók uralmát akar
ná visszaállítani, s a leghat ávozoli ab. 
ban kiállunk minden helyesnek bi
zonyult. a közjóiét érdekében való 
szocialista vívmány fenntartása mel
lett. Sem tank. sem ágyú, sem ÁVH 
nem védi tekintélyünket. Megtisz
tuló eszméink igazsága s a nép ér
dekeivel való teljes azonosulása ad
ja most a mi erőnket. S ezeknek az 
igaz eszméknek jegyében fogunk hoz
zá újra a munkához.

Ha ma körülnézünk a magyar po
litikai élet porondján, sok olyan po
litikai nézettel és szervezettel talál- 

1 kozunk, amelyekkel ellenkeznek cl- 
1 veink. De most mégse azt keressük, 
ami elválaszt bennünket az újjáala- 

i kuJo pártoktól és programoktól, ha- 
1 nem azt. ami összeköt velük. Minden 
i dem okra tik-us szándékú párttal 
i együtt helyeseljük a kormány intéz
kedéseit, amelyek a rend helyreállí
tását célozzák. Helyeseljük Nagy Im
re nyilatkozatát. amely hazánk sem
legessége és a szovjet: csapatoknak

A SZOVJET CSAPATOK KIVONÁSÁRÓL
X a g y  I m r e  ü s e n e te  B a g  B a m m a r s k g ö ld n e k

Az ENSZ főtitkárának.
D ag  H a m m a rs k jö ld  ú rn a k

N e w  Y o rk
Excellencies Uram!
A Magyar Népköztársaság Minisz

tertanácsának elnöke, mint megbízott 
külügyminiszter az alábbi kiegészítő 
információkat kívánom Excellencrad 
tudomására hozni:

November 1-i üzenetemben már 
említettem, hogy újabb szovjet kato
nai alakulatok vonultak be Magyar- 
országra, s hogy erről a magyar kor
mány értesítette a szovjet nagyköve
tet, felmondta a varsói szerződést, 
kinyilatkoztatta Magyarország semle
gességét és az ENSZ-hez fordult, az 
ország semlegességének garantálá
sára.

November 2-án a Magyar Népköz- 
társaság kormányához újabb, pontos 
értesülések, honvédségi jelentések ér
keztek. amelyek szerint jelentős szov
jet egységek lépték é t az ország ha

tárát. Budapest felé vonulnak és út
közben birtokukba veszik a vasútvo
nalakat, vasútállomásokat, vasúti biz
tosító berendezéseket stb. Jelentések 
érkeztek arról js. hogy Nyugat-Ma
gyar ország területén kelet—nyugat 
irányú szovjet csapatmozdulatok 
tapasztalhatók.

Fentiek alapján a magyar kor
mány szükségesnek tartotta, hogy 
tudomására hozza a budapesti szov
jet nagykövetségnek és a Budapest
re akkreditált külképviseleteknek, a 
népköztársaságunk ellen irányuló 
lépéseket A Magyar Népköztársa
ság kormánya egyben konkrét ja
vaslatot tett a szovjet kormánynak 
a Magyarországon állomásozó szov
jet csapatok visszavonására, vala
mint a varsói egyezmény felmondá
sának végrehajtására vonatkozó tár
gyalások színhelyére és közölte a 
magyar kormányküldöttség tagjai
nak névsorát.

A magyar kormány ezen túlme

nően javaslatot tett a budapesti 
szovjet nagykövetségnek: alakítsa
nak vegyes bizottságot a szovjet csa
patok kivonásának előkészítésére.

Kérem Excellenciádat, szólítsa fel 
a nagyhatalmakat Magyarország 
semlegességének elismerésére és uta
sítsa a Biztonsági Tanács a szovjet 
és a magyar kormányt a tárgyalá
sok azonnali megkezdésére. Kérem 
Excellenciádat, ismertesse a Bizton
sági Tanács tagjaival a fentieket és 
fogadja őszinte nagyrabecsülésem 
kifejezését.

N a g y  Im r e
a Magyar Népköztársaság 

Minisztertanácsának elnöke 
és meghatalmazott külügyminiszter

(MTI)

A magyar kormányküldöttség tag
jai: Losonczy Géza államminiszter, 
a küldöttség vezetője; Kővágó Jó
zsef, Márton András, Farkas Fe
renc, Zentai Vilmos.

az ország terű Jetéről való kivonása 
mellett foglal állást. Sürgetően szük
ségesnek tartjuk a munka újrafelvé
teléi az ország  összes üzemeiben, mert 
r  rctr-dÁ.’; . rru nem a
hanem a nemzet függetlensége ellen 
törő erőknek az érdeke

Súlyos órákat, nehéz napokat 
élünk át. A nemzeti demokratikus 
felkelés új, nagv vívmányainak meg
erősítésén kell dolgoznunk, s ugyan
akkor az ítt-ott jelentkező ellenfor
radalmi veszélyt kell elhárítani 
Talán kevesen vagyunk még. de tisz
ta a szívünk. A nemzeti felkelés fű
zében megtisztult szocialisták máris 
nagyobb erkölcsi erőt jelentenek, 
m in t a sztálinizmus abroncsaival 
összefogott egykori mammutpárt. 
Kevesen vagyunk — sok a tenniva
lónk. Lássunk hát munkához, elv
társak!

M a d é le lő ttre  vá rják  
az E N S Z -kü ldö ttség  é rkezésé t

A Ferihegyi-repülőt érről kapott ér- j 
I lesülések szerint Prágából ma dél 
■j előlire jelezlek egy repülőgép meg- ; 
i érkezéséi, amelyen az ENSZ tizenhat i 

küldötte jön Magyarországra. A re- j 
pülögépen velük érkezik Horváth i 

I Imre és Sík Endre, a néhány nappal 1 
■ ezelőtt az ENSZ-közgyűlésre elin 

d u ll . de., ú tk ö z b en  v is s z a h ív o tt k é t 
nia’gyar deiegaíus. * ‘ "

A z  E gyesü lt Á lla m o k  
ú j m a gya ro rszág i kö ve té n e k  

bécsi n y ila tk o z a ta

Kormányunk felelősséggel, 
jól képviseli hazánk érdekeit

K  o r d e s  t t e t a  r d í l i ó n i f i l a Ü i o s a í a
Kovács Béla péntekre virradó éjjeli rendezésére, további 7d épí lésére, me g- 

az alábbi nyilatkozatot adta a rádió- l leuő baráti kapcsolataink fenntartása 
nak: I és •megerősítése érdekében. Hoßg az

— Két-három órája kapcsolódtam t előttünk álló nehéz külpolitikai fel
ír, nemzeti kormány munkájába. A \ adatokat megoldhassuk, ahhoz ide- 
mai történelmi helyzetben szükséges- . bent erős, öntudatos nemzeti. egg§ég- 
n e k  ta r to m  késedelem , nélkül elmon-j tg , rendre és nuúgalomra vau ssúk- 

. . « ú - • «« « ■ r.-.-c- nis#r.l;. És — r.-.v
mat. hogy kormányunk teljes felelős- 1 deklink, hogy a m in t a parasztság a 
ségérzetfel helyesen, jól képviseli ha- , szántóföldön dolgozik jövő évi ‘kenye- 
zánk érdekeit. Örömmel állapíthatom j rürikért. éppen úgy ipari munkássá- 
meg, hogy a kormány minden cm be- « gunk is késedelem, nélkül azonnal 
rileg lehetséges erőfeszítési megtelt-1 kezdje meg a termelőmunkát az egész 
és megtesz nemzetközi kapcsolataink 1 országban. (MTI)

az MSZMP
K őbán ya

Pénteken délután a főváros X. ke
rületében megalakult a Magyar Szo
cialista Munkáspárt kőbányai szerve
zete. Az alakuló gyűlésen megválasz
tották a párt ideiglenes intézőbizott
ságát. A részvevők annak a vélemé
nyüknek adtak kifejezést, hogy tel
jesen egyel értenek Kádár János elv- 
társ nyilatkozatával, s  a pártba csak 
olyanokat vesznek fel — egyéni elbí
rálás útján —, akik valóban elhatá
rolják magukat a Rákosi-klikk bű
neitől. s a marxizmus eszmei igazsá
gaiért. tisztaságának megvédéséért 
készek síkroszállni. Az ideiglenes in
téző bizottságban többen vannak 
olyanok, akiket a Rákosi-rendszer 
ideién kizártak a pártból, va^v telje
sen félreállítottak.

Szeged
Szegeden megalakult a Magyar 

Szocialista Munkáspárt helyi ideigle
nes intéző bizottsága, amely a követ
kező felhívást teszi közzé: Kádár Já
nos rádiónyilatkozatával teljes egé
szében egyetértünk és azt a legmesz- 
szebbmenően támogatjuk. A legéle
sebben elhatároljuk magunkat a gyű
löli Rákosi—Gerő-féle klikk népelle
nes politikájától és e politika helyi 
szekértolóilól. azoktól, akik emberte
lenül túlhajtva a hivatalos gazdasági 
és politikai Intézkedéseket, méltán ér
demelték ki az egész nép megvetését. 
Az ilyen emberektől már eleve meg 
fogjuk tivHiUíai pártuztk'U.

Alakulnak

Becs. november 3. (MTI) 
Csütörtökön Budapestre vezető dí

ja során Becsbe érkezett Ed ivard T. 
Weites, az Egyesült Államok új ma
gyarországi követe. Újságírók kérdé
sére kijelentette, hogy Washington 
egyelőre még nem dolgozott ki se
gélyprogramot Magyarország számá
ra. azonban mindent meg akar tenni 
az amerikai—magyar barátság elmé
lyítésére.

A magyar és a lengyel nép követelései 
teljesen helyesek

.4 Kinai Népköztársaság kormányának nyilatkozata

s z e r v e z e t e i
A forradalmi harc eredményekép

pen születő széles demokratizálódási 1 
folyamatot üdvözöljük

Különösen szívünk szerint való 
hazánk semlegességének kinyil
vánítása. a nemzeti függetlenség 

megszilárdítása.
Ezeket az eredményeket az egész ma
gyar dolgozó néppel készek vagyunk 1 
megvédeni. Ezért támogatjuk a mun- , 
kástanácsok, a forradalmi bizottsa- ; 
gok és a nemzeti kormány tevékeny- i 
ségét a rend. a békés alkotó munka í 
biztosítása érdekében.

Szólunk mindazokhoz, akikből a ; 
múlt évek önkénye sem tudta kiölni 
az igazi szocializmus nemes eszméit- 

I akiket hátrány ért nem titkolt meg- . 
győződésük miatt; akik a valódi, a 
humánus szocializmus nevében hiába ' 
till akoztak a sztálinista törvény tip
rások ellen, akik a szocializmus ép í-, 
lésének Rákosi—Gerö-féle módsze 
reivel akkor sem értettek egyet.

Szólunk mindenkihez, akiket 
semmi sem térített le az eszme, a 
munkásosztály nagy ügyének út

járól!
Az összes demokratikus pártokká1 

és szervezetekkel karöltve kívánunk 
dolgozni, az őszinteség, az igazmon
dás, a becsületesség, az emberiesség 
a dolgozók ügyének feltétlen szolgá
lata. a szocialista demokratizmus je 
gyében.

Magyar Szocialista Munkáspárt
Szegedi Ideiglenes Intézőbizottsága

Késiül ai aninesitiarendclef 

a politikai foglyok szabadonbocsálásáról
A Magyar Távirati Iroda értesü

lése szerint, az Igazságügynimiszté
rium forradalmi tanácsa és törvény
előkészítő bizottsága elkészítette a 
politikai foglyok szabad on bocsátásá
ról szóló amnesztiarcndelct javasla
tát. A javaslat rövidesen a Miniszter
tanács elé kerül, s hatálybalépése 
után a politikai foglyokat szabadon 
bocsátják, kivéve azokat, akiket em
berek törvénytelen kivégzéséért ítél
tek el. Olyan rendelkezés is készül, 
amely kimondja, hogy csökkentik a 
vág von elleni bűncselekményekért 
elítéltek büntetését. (MTI)

— Nyolc napon belül befejeződik 
valamennyi budapesti klinika sérü
léseinek helyreállítása.

Pekina. november 3. (TASZSZ)
Az Uj-Kína hírügynökség jelentése 

1 szerint a Kínai Népköztársaság kor
mánya november 1-én nyilatkozatot 

I tett a Szovjetunió kormányának 1956.
I október 30-i nyilatkozatáról. (Ez a 
I nyilatkozat a Szovjetunió és a többi 
, szocialisla országok barátságának 
és együttműködésének megszilárdítá- 

• sáról szólt. — A szerk.) A Kínai Nép.
I köztársaság kormánya úgy véli, hogy 
i a Szovjetunió kormányának ez a nvi-1 
! Ialkozata helyes. Skontos a szociális- | 
la országok közötti kölcsönös kapcso- 

' latokban elkövetett hibák kijavítása l 
és a szocialista országok közötti egy- 

i ség megszilárdítása szempontjából.
A kínai nyilatkozat utal a szovjet 

; kormánynyilatkozatra s rámutat, u 
[ szocialista országok közti viszonyban 

hibák is voltak. Ezek a hibák egyes 
szocialista országok közli félreérte 
sekre és elidegenedésre vezettek. 

Ennek következtében egyes szo
cialista országok nem tudták a 
szocializmust a legsikeresebben, 
történelmi körülményeiknek és 
sajátságaiknak megfelelően épí

teni.
E félreértések és ezen elidegenedés

A Csepel Vas- és Fémművek dolgozóinak 
csaknem fele pénteken megjelent munkahelyén

A Csepel Vas- és Fémmű vekben 
megkezdik a munkát. A csepeli dol
gozók csaknem 50 százaléka pénte
ken megjelent a munkahelyén és az 
üzemek döntő többségében elvégez
ték az előkészítő munkákat a szom
bati műszakok megkezdésére. A gyár 
erőműve eddig is folyamatosan, dol
gozott, hogy az országos hálózatra 
termelt árammal hozzájáruljon a kór
házak. a közművek és a lakosság vi
lágításához. A gyár csőszerelő üze
mének dolgozói is pénteken reggel 
megkezdték a munkát.

A MÁVAG dolgozói pénteken fel-

keresték a csepelieket és kérték, 
hogy a villany mozdonyok gyártásá
hoz szükséges, úgynevezett áram
szedő sarukat soron kívül készítsék 
el. A csepeliek a kérésnek eleget té
ve, a préseléshez szükséges mintáka- 
már pénteken előkészítették és szom
baton reggel megkezdik az áramszedő 
saruk gyártását. A karhatalmi ala
kulatok számává rövidesen zománco
zott jelvényeket gyártanak. A zo
máncozott jelvényekhez tombak- 
anyagra van szükség. A pénzverde 
pénteken a csepeliektől 1300 kiló 
lombakot kapott, (MTI)

I m iatt néha feszült helyzet is keletke
zeti. A Szovjetunió kormányának 
1956. október 30-i nyilatkozatában 
késznek nyilatkozott arra, hogy a 
kölcsönös kapcsolatok különböző 
kérdéseit baráti tárgyalások útján 
oldja meg a többi szocialista ország
gal a teljes egyenjogúság, a területi 
épség, az állami függetlenség és szu
verenitás, és az egymás beliigyeibe 
való be nem avatkozás elvei alapján. 

Ez a fontos lépés kétségtelenül 
elő fogja segíteni az elidegenedés 
cs a félreértések megszüntetését 

a szocialista országok között, 
és hozzá fog járulni a szocialista 
országok közti barátság és együttmű
ködés szilárdításához.

A Kínai Népköztársaság kormánya 
megjegyzi, hogy a legutóbbi esemé
nyek során a lengyel és a magyar 
nép követelte a demokrácia, a /öS“ 
getlenség cs az egyenlőség szilárdí
tását és a nép anyagi jó lé lének foko- 

j zását a termelés fejlesztése alapján, 
i és úgy véli, hogy

ezek a követelések teljesen he
lyesek,

! E követelések kellő kiél égi lése ncm- 
I csak a népi demokratikus rend szi
lárdítását segíti elő ezekben az or
szágokban. de a szocialista országok 
közti összetartást is kedvezően befo
lyásolja.

Tekintettel a szocialista országok 
| közötti ideológiai egységre és harci 
céljuk közösségére, gyakran és köny- 
nyen megtörténik, hogy egyesek oly
kor figyelmen kívül hagyják az ál
lamok egyenjogúságának elvét az ál
lamközi viszonyokban. Az ilven hi
ba lényegében a burzsoú sovinizmus 
hibája. Az ilyen hiba, különösen a 
nagyhatalmi sovinizmus hibája, szük
ségképpen komolyan megkárosítja a 
szocialista országok szolidaritását és 
közös ügyét. Kormányunk vezetői és 
munkásai és egész népünk ezért kö
teles állandó éberséget tanúsítani, 
hogy megelőzze a soviniszta jellegű 
hibákat a szocialista és más orszá
gokkal fenntartott viszonyban.

I



K in ek használ a
A magyar munkásság nem „visz- 

szakapla*’, hanem feltartóztatha
tatlan erővel, egyetlen lendülettel 
visszaszerezte magának hatalmas 
fegyverét, a sztrájkot, A magyar sza
badságharc ereje segítette ebben a 
munkásságot — s a sztrájk segítette a 
forradalom győzelmét Ma azonban 
már nem a forradalomnak használ a 
sztrájk. Most a forradalom eredmé
nyeinek megszilárdításáról van szó. 
A •kormány — a varsói szerződés 
azonnali felmondásával, a szovjet csa
patok kivonásának határozott köve
telésével és más rendelkezéseivel — 
félreérthetetlenül bebizonyította, hogy 
a nemzeti szabadságharc ügyet szol
gálja. A sztrájk pedig ma e kormány 
munkáját, a rend helyreállítását ne
hezíti.

Ezért fordult több nagyüzem — a 
Csepeli Vas- és Fémművek, a MÁ- 
VAG, a Ganz Villamos- és a Ganz 
Vagongyár, a Láng Gépgyár stb. — 
forradalmi bizottsága felhívással saját 
dolgozóihoz és az ország népéhez: kez
dődjék meg a munka a  gyárakban, a 
hivatalokban. A munka megkezdése 
segíti a rend megteremtését is. „Min
den harc után a békés építés idősza
kának kell elkezdődnie —■ mondotta 
felhívásában Maiéter Pál ezredes, a 
■honvédelmi miniszter első helyettese, 
a Kilián-laktanya hős szabadsághar
cosainak parancsnoka —, hogy ezzel

Első intézkedések 
az iskolai oktatás átszervezésére

Az Oktatásügyi Minisztérium For
radalmi Bizottsága közleményt adott 
ki az iskolai oktatás forradalmi át
szervezésével kapcsolatos első intéz
kedésekről. Eszerint az általános is
kolák és valamennyi középiskola 
történelem tankönyvét kivonja a mi
nisztérium az iskolai oktatásból, mert 
azok az évek óta folyó javítgatások 
ellenére hamis, igen sok helytelen, 
az igazsággal ellentétes és a nemzeti 
kérdést sértő megállapítást tartal
maznak.

A magyar irodalom oktatását ille
tően: az általános iskolákban a taná
rok a könyvnek csak a magyar iro
dalmat tartalmazó szemelvényeit 
használják fel. A szovjet irodalom
mal foglalkozó részeket ki kell hagy
ni.

A magyar nyelvtanból középisko
lákban csak a leíró nyelvtan anyagát 
kell tanítani, minden nyelvelmélet 
jjá fc íp - „ 4

Az általános iskolai földrajztanítás
ban a Szovjetunió földrajzát ugyan
olyan mértékben kell tanítani, mint 
bármely más állam földrajzát. Az 
összes középiskolai földrajzkönyveket 
az iskola; tanításból kivonja a mi
nisztérium.

A középiskolák negyedik osztályai
ban az általános biológia tankönyvét 
a használatból kivonja.

Több m int 2 0 0  tonna francia gyógyszer, 
é le lm iszer és ruhanemű 

Magyarországnak
Párizs, november 2. (MTI)

Egyre több francia intézmény és 
szervezet kapcsolódik be a magyar 
szabadságharc sebesül tjeinek, vala
mint hősi halottaik hozzátartozóinak 
megsegítésére indult mozgalomba.

Szerdán a késő délutáni órákig a 
bajbajutottak segélyezését szolgáló 
francia állandó miniszterközi bizott
ság raktáraiban már több mint 200

Villany nélkül marad-e a főváros?
A bányák dolgozóinak határozata: ma megkezdik a termelést!

Tegnapi számunkban közöltük, 
hogy Losonczy államminiszter tájé
koztatása szerint még másfél-két na
pig futja a szénkészletből, s ameny- 
nyiben a bányászok nem küldenek 
szenet, s a vasutasok ezt nem hoz
zák el —, akkor a főváros villany 
nélkül marad. A főváros népe arra 
kérte a bányászokat: küldjenek sze
net, amilyen gyorsan csak lehet, hisz 
a munkásbecsületről, a forradalom 
eredményeinek megvédéséről van 
szó.

Cserben hagyják-e a főváros népét 
a bányászok, vagy felveszik a mun
kát? Tudósítónk az egyes szénbá
nyászati trösztöktől telefonon kért 
felvilágosítást.

A nehézségek ellenére a megkér
dezett bányákból kedvező hírek ér
keztek. A bányászok úgy határoz
tak, hogy megkezdik a munkát.

Komlón
pénteken délután rövid gyűlést tar
tottak a forradalmi munkástanácsok. 
Kossulh-bányán a délutános mű
szakra mintegy száztízen, a Ill-as 
aknán pedig negyvenen szálltak le. 
Olyan a helyzet, hogy egy-két napon

további sztrájk *?
biztosíthatók legyenek  a forradalom 
vívmányai. A sztrájk célja az ellen- 
fél gyengítése. Dolgozóink mostani 
sztrájkja azonban nem az ellenfelet 
gyengíti, hanem minket, saját ma
gunkat.”

Vegyük fel hát a munkát minde
nütt, Induljon meg mielőbb az or, 

szög vérkeringése. A szovjet csapa
tok azonnali kivonásáért más eszkö
zökkel kell most harcolnunk: minde
nekelőtt a kormány leghatározottabb 
fellépésével, s nemzetközi diplomá
ciai segítség igénybevételével.

Ne értse félre senki a szavunkat: a 
sztrájk továbbra is a munkásosztály 
hatalmas erejű fegyvere marad. To
vábbra is készen kell állni minden 
eshetőségre, hogy ha kell, ha valóban 
kell, ha valóban hasznos, ak
kor ismét ehhez a fegyverhez 
nyúljunk. A munkásság sztrájk
joga megvan, s e jog mostantól: 
szent és sérthetetlen! De forra
dalmunkhoz méltó öntudattal válasz- 
szuk meg mindenkor a harci fegyve
reket, a sztrájk idejét is. Ezért java
soljuk — sok nagyüzem forradalmi 
bizottságával együtt —: vegyék fel 
minden üzemben, hivatalban a mun
kát, kezdődjék meg a magyar nép 
győztes, fegyveres szabadságharcának 
békés, nyugodt, rendezett kibonta
koztatása.

Az általános iskola nyolcadik osz
tályában az alkotmánytan oktatásat 
megszünteti.

Biztosítani kell valamennyi általá
nos és középiskolában a szabad val
lásoktatást. A bitók tatásra vonatkozó 
külön beiratkozást megszünteti a 
minisztérium. Akik a júniusi beirat
kozáskor hitoktatásra nem jelentkez
tek, de abban részt kívánnak venni, 
külön jelentkezés nélkül látogathat
ják az órát.

Az orosz nyelv kötelező oktatása 
az ország valamennyi általános és 
középiskolájában megszűnik^

Az általános iskolák felső tagoza
tában egy élő idegen nyelv oktatása 
kötelező, de a megválasztása fakul
tatív. Az idegen nyelvek megválasz
tásánál az általános és a középisko
lákban a szülők és diákok igényét és 
a szakoktatás lehetőségét kell figye
lembe venni.

Az orosz tagozatú általános isko
lák megszűnnek. Az orosz tagozatú 
gímnáziunTT' osztályokat humán ta
gozatú osztályokká kell azonnal át
szervezni.

A Maxim Gorkij magyar—orosz 
iskola megszűnik.

A középiskolákat érintő változta
tásoknak megfelelően az érettségi 
vizsgák módosításáról gondoskodás 
történik.

A légoltalmi ismeretek oktatása 
minden iskolában megszűnik. (MTI)

tonna gyógyszer, élelmiszer és ruha
nemű gyűlt össze. A bizottság szer
da délutánig két repülőgépet indított 
útba Budapest felé. A repülőgépek 
gyógyszereket vittek. Mintegy húsz 
tonna élelmiszert vasúton már el
küldték Magyarországra. Az óráról 
órára óriási arányban növekvő ado
mánytömeget haladéktalanul Buda
pestre irányítják.

belül kitermelik a naponta kért szén
mennyiséget, bár a Dunai Vasmű 
szükségletét egyelőre még nem tud
ják biztosítani.

Az ózdi bányászok
részlegesen már eddig is termeltek. 
A kohászati dolgozók forradalmi 
munkástanácsa most arra kérte a 
bányászokat, hogy indítsák meg a 
teljes termelést. A bányákban rend 
és nyugalom van — s bár fő követe
lésük, a szovjet csapatok kivonása 
még nem teljesült — bíznak a kor
mányban, s úgy határoztak, hogy 
mától kezdve teljesítik a kohászok 
és a lakosság kérését — felveszik a 
munkát.

Tatabányán
vannak ugyan károk a bányákban, 
de ezeket a péntek délutáni műsza
kon igyekeztek megszüntetni. A ta
tabányai és a bánhldal erőmű dol
gozóinak kérésére a városi forra
dalmi bizottság úgy határozott, hogy 
— tekintettel a rohamosan fogyó 
szénkészletre — ma megkezdik a ter
melést, A városi forradalmi bizott

Munkások között
Kiss Sándornál, az Acélöntő- és 

Csőgyár dolgozójánál a konyhában 
folyik a beszélgetés. Rajta kívül ott 
van a kis helyiségben az asszony, 
Kissné (az Elzett-gyárban dolgozik), a 
kisfiúk, két szomszéd és az újságíró.

Napi kérdésekről folyik a szó: ki- 
mennek-e az oroszok vagy sem? Mi 
lesz az országgal? De mindenki 
minduntalan visszakanyarodik nap
jaink nagy kérdésére, hogyan tör
tént?

— Hosszú előzményei vannak en
nek — kezdi az egyik szomszéd: Ba
laton József (az Angyalföldi Vassze
relvény-gyár munkása) — Rákosiék. 
már régen mást mondtak és mást 
csináltak. Munkaverseny, munka
verseny — mondták, s utána jött a 
normás. Az iitolsó két-három norma
szigorítás már tisztára rablás volt... 
A szakszervezet nem védett minket.

— Dehogy védett. Eltűrte, hogy 
még a. kivívott jogokat is visszave
gyék — szólt közbe az asszony. — 
Az SZTK-nál hátrányba hozták a 
nem szakszervezeti tagokat, levették 
a. szappan járandóságot, meghosszab
bították a munkaruha-kihordást... 
Ráadásul belelőttek a tüntetőkbe. 
Most aztán kicsordult a pohár.

— Így van. Most ebben a helyzet
ben m it tanácsolnak az új munkás
pártnak, az MSZMP-nek?

— Nem lesz könnyű dolguk — 
mondja a második vendég (megkért 
ne írjam ki a nevét), az újjáalakuló 
szociáldemokrata párt egyik helyi 
szervezője —, Rákosiék, Ceroék sok 
kárt okoztak a szocialista eszmének. 
Sok ostobaság volt és sok durvaság.

— így igaz — mondja Balaton — 
én kommunista párttag voltam, sőt 
ÜB-elnök a volt Hirmann-gyárban. 
Bátran mondhatom, szerettek a mun
kások. de mert templomban nősül
tem 5l-ben, ferde szemmel néztek 
rám s a legközelebbi szakszervezeti 
választáson -nem engedtek felvenni a 
jelölő listára. Hát mire volt ez jó?

— Persze nehéz lesz ilyen évek 
után, de a m i eszménk igaz, ezért 
fogunk újra a munkához. S nagyon 
sokat adunk a véleményükre. Mi hál 
a tanácsuk?

Elgondolkodnak.
— Az ostoba idegenmajmolással 

szakítsanak — mondja házigazdánk.
— Csak olyanokat vegyenek fel a 

pártba, akik nem tapostak az embe
reken! — mondja az asszony.

— Az üzemben ne legyen pártos
kodás — mondja a szociáldemokra
ta elvtárs.

Hasznos ja&ftslaiok.. Megszívleljük . 
őket.

A z utolsó kérdésem az volt: mikor 
állnak munkába?

— Én úgy gondolom — mondja 
Kiss Sándor —, hogy a közlekedés 
helyreállítását már meg kellett vol
na kezdeni.

— Én már holnap bemegyek — 
mondja D. elvtárs —, s hétfőn mind
annyian felvesszük a munkát a 
Láng-gyárban. Magunknak áriunk, 
ha nem dolgozunk.

A Könnyűipari Minisztérium 
forradalmi bizottságának felhívása 

a munka felvételére

A Könnyűipari Minisztérium for
radalmi bizottsága felhívja a köny- 
nyűipari üzemeket, haladéktalanul 
indítsák meg a termelőmunkát. Az 
üzemek, gyárak munkástanácsai for
duljanak az iparigazgatóságok forra
dalmi tanácsaihoz a munka megindí
tásával kapcsolatos kérdéseikkel. 
(MTI)

ság tárgyalásokat kezdeményezett a 
MAVAUT dolgozóival, hogy a vidéki 
munkásokat szállítsák a bányákhoz. 
Péntek délután már kaptak üres va
gonokat a vasúttól. A műszakiak 
mindnyájan a bányában vannak, és 
segítenek.

A Mátravidéki 
Szénbányászati Tröszt

üzemeinél a forradalmi munkástaná
csok úgy határozlak, hogy ma reg
gel megkezdik a széntermelést. Kije
lentették: tudják, hogy az ország je
lenlegi gazdasági helyzetében nem 
állhatnak elő túlzott gazdasági köve
telésekkel, de remélik, hogy a hely
zet javulásával a kormány ezeket is 
megvalósítja. Továbbra is sürgetik a 
szovjet csapatok kivonását.

A Közép-Dunántúli 
Szénbányászati Trösztnél

a műszaki tanács tagjai felkeresték 
a bányákat és a helyszínen tájéko
zódtak azok állapotáról. Az autóbusz
járatok — egy-kettő kivételével — . 
megindulnak. Az élelmiszer-ellátás 
jó: a Veszprém megyei Nemzeti For- | 
radalmi Tanács közigazgatási szak
embereket vont be a munkába, ezek 
segítenek, van bús, zsír. tej, kenyér 
stb. Az ajkai bányászok, akik eddig

A  forradalom  é rdeke : 
kezd jük meg a te rm e lőm unkát

Az Országos Nemzeti Bizoltság felhívása 
a nemzeti bizottságokhoz

A legfontosabb feladat most min
den üzemben azonnal, felvenni a 
munkát. A kormány teljesítette a fel
kelő nép követelését. A kormány is
mert intézkedéseivel a nép, a forra
dalom érdekében teljesítette, ami tőle 
lelhető., Forradalmunk győzelmét ve
szélyeztetjük, ha nem kezdjük meg 
mindenütt azonnal a munkát. Ha a 
bányászok nem adnak szenet, álékor 
az országnak nem lesz villanyárama, 
s ez beláthatatlan következményekkel 
járhat. Nem szabad kifogyni raktá
raink készleteinek sem. Mi lesz a for
radalmi néppel, mi lesz velünk, ha 
nem tudjuk ellátni magunkat?..

A forradalom érdeke követelj, 
hogy azonnal kezdjük meg a termelő.

A fővárosban megindul a közlekedés
A Fővárosi Nemzeti Bizottság Köz

lekedési Igazgatóságától kapott érte
sülések szerint a budapesti közleke
dési vállalatok dolgozói mindent meg
tesznek, hogy a fővárosban mihama
rabb meginduljon a  rendes közleke
dés.

A Fővárosi Autóbuszüzem munkás- 
tanácsa elhatározta, hogy az üzem 
dolgozói ismét felveszik a munkát. 
Mindazokon a vonalakon, a'hol nincs 
jelentősebb közlekedési akadály, ma 
szombaton reggel megindul a rend
szeres autóbusz-forgalom. A közeli

Egyes vonalakon pén teken  m eg indu lt 
a vasúti forgalom

A MÁV sajtóhivatal közli:
A budapesti nagyüzemek forradal

mi bizottságainak, valamint Maiéter 
Pál honvédelmi miniszterhelyettes
nek és a MÁV vezérigazgatósága 
forradalmi bizottságának felhívásá
ra a vasutas dolgozók sok helyütt 
felvették a munkát. Az ország leg
nagyobb teherpályaudvarán, Ferenc
városban egyelőre öt mozdonnyal 
megkezdték a  tolatási munkát. 
Ugyancsak megkezdték a vonatok 
összeállítását a Dunapart—Soroksári 
úti pályaudvaron, valamint Rákos
rendezőn.

Pénteken délben Hegyeshalomról 
a. Kelenföldi-pályaudvarra ^rjcezett 
az első győgyszerszállító vonat. Mis- l 
kolci jelentések arról számolnak be, |

A fövő hét elején
megkezdődik a tanítás a budapesti iskolákban

Az MTI munkatársa felkereste 
Szávai Nándori, a fővárosi tanács ok
tatási osztályának vezetőjét és tájé
koztatást kért a budapesti iskolák 
helyzetéről, a tanítás megindításának 
lehetőségéről. Szávai Nándor a kö
vetkezőket mondotta:

— A forradalom harcai közben a 
fővárosi iskolák komoly károkat 
szenvedtek, elsősorban a VIII. cs a 
IX. kerületben. A károk ellenére az
zal a tervvel foglalkozunk, hogy már 
a jövő hét elején újból megkezdjük 
a tanítást. A diákok, akik oroszlán- 
részt vállaltak a szabadságért foly
tatott felkelésből, jelentős segítséget 
nyújthatnak a romok eltakarításá
hoz.

A kényszerszünet természetesen 
jelentős kiesést jelent. A budapesti 
pedagógusok azonban m ár készítik a

is termeltek az erőmű részére, to
vább folytatják a munkál, s ugyanez 
várható a többi bányában is.

A nógrádi bányák
forradalmi tanácsai megtárgyalták a 
budapesti és más üzemek felhívását, 
s úgy döntöttek, hogy ma megkezdik 
a széntermelést. Nem számítanak a r
ra hogy már az első napon minden 
dolgozó munkába áll, hiszen sok a 
vidékről bejáró, és a MÁVAUT még 
nem dolgozik. De ennek ellenére a 
közmüveket, erőműveket ellátják 
majd szénnel..

Várpalotán
a" forradalmi munkástanács tagjai 
keresik fel a bányászokat. Folyik a 
szervezés, hogy mielőbb megindítsák 
a munkát, s ellássák az inolai és a 
várpalotai erőművet, a Péti Nitro
génműveket szénnel. Jelenleg Hö
renden 40 szénnel tele vagon áll na
pok óta, ennek elszállításához kérnek 
segítséget a vasutasoktól. A külszíni 
fejtést is előkészítették, hogy itt is 
zavartalan legyen a termelés. Úgy 
határoztak, hogy ma felveszik a 
munkát. Nagy a felháborodás közöt
tük amiatt, hogy a piacon 6-forint 
egy darab tojás és 600 forint egy 
mázsa burgonya. Sürgős segítséget 
kérnek az árdrágítás letörésére.

iátok el mindenütt, hogy a
t e lk e d  p n r a n ^ n o ^ g B . ^ ^  
t?kb Maléter Pál ezredes, a  Killan- 
laktanya hős
is felhívással fordult az o rew - z, 
hogy vegyük fel a munkát. így ható 
rozolt m ár a győri munkástanács is, 
és Borsodnak ma hazaindulo küldött, 
-éee Ózd ezentúl 200 vagont termel 
naponta, a Borsodi Szénbányászati 
Tröszt 600 vagont.

Barátaink! Ez a ma forradalmi pa
rancsa. ez a jövendőnek parancsa, ez 
a körültekintő, megfontolás parancsa.- 
Beszéljetek az üzemek munkástaná
csaival. Népünk és forradalmunk ér

napokban sor kerül a  többi járat 
üzemeltetésére is.

Nehezebb munkának ígérkezik a 
villamos-forgalom megindítása. Az 
utcai harcok során rengeteg helyen 
sérült meg a felsővezeték- illetve a 
vágányhálózat. A helyreállítási mun
kákat már megkezdték. A károk fel
mérése még folyik, de az előzetes szá
mítások szerint, Öt-hat nap múlva a 
járatök zömén megindulhat a rendes 
forgalom, feltéve, h a  elegendő áram 
áll majd a villamosvasút rendelkezé
sére.

hogy a miskolci vasútigazgatóság te
rületén is megindult a forgalom.

A budapesti vasúligazgatóságtól 
kapott értesülés szerint a budapesti 
pályaudvarokról pénteken délután el
indultak a munkásvonatok. A buda
pesti igazgatóságnak az a terve, hogy 
szombaton reggel a péntekinél is 
több munkásvonat érkezhessen Bu
dapestre.

A vasutas dolgozók m unkáját és a 
forgalom megindítását nagymérték
ben gátolja az a körülmény, hogy 
egyes helyi forradalmi bizottságok 
akadályozzák a vasúti munka felvé
telét. A vasutas dolgozók kérik a he
lyi forradalmi bizottságokat, hog5’ a 
vasúti forgalommal kapcsolatos kér
dések eldöntését bízzák a vasúti for
radalmi bizottságokra. (MTI)

terveket az elmaradás pótlására. A 
jövő hél re azt tervezzük, hogy az 
eddig tanult anyagot ismételjük át a 
diákokkal.

A napközi otthonok és nevelőinté
zetek ellátása egyelőre kielégítő. Bí
zom abban, hogy ezen a téren a kö
vetkező hetekben sem lesz fennaka
dás. A téli szünidő hossza attól függ, 
hogy mekkora szénkészieíet tudunk 
biztosítani intézményeinknek. Min
dent megteszünk azért, hogy a téli 
szünidőben is megfelelően foglalkoz
tathassuk az általános és középisko
lás tanulóinkat. (MTI)

Felhívás az általános 
és középiskolák vezetőihez
Az Oktatásügyi Minisztérium nem

zeti forradalmi bizottsága kéri a mi
nisztérium dolgozóit, hogy november 
3-án délelőtt 10 órára jelenjenek meg 
a munka felvételére.

Felhívással fordul a helyi forra- 
cialmi szervekhez, az általános és a 
középiskolák igazgatóihoz és pedagó
gusaihoz, hogy ahol a feltételek 
megvannak, november S-én, hétfőn 
kezdjék meg a rendszeres iskolai ok
tatást. November 6-án megjelenik a 
Köznevelés rendkívüli száma, amely 
közli az első fontos irányelveket az 
iskolai munka forradalmi átalakítása hoz. ZTVT'TIx
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A Goldberger Textilművek

kelenföldi telepén hétfőn reggel 
indulnak meg egy műszakkal. A 
munkástanács elnökének véleménye 
szerint az üzem nagyon sok dolgo
zója latja, Jhogy az országnak most 
m ar szüksége van a rendszeres ter
melésre. {Meg kell azonban jegyezni, 
hogy a szovjet csapatok jelenléte 
Magyarországon, csapatmozdulataik 
amelyek ellen a nemzeti kormány 
helyesen tiltakozott, nyugtalanságot 
kelt a dolgozók között.) Egyébként 
azért határozták el, hogy csak hétfőn 
kezdik a munkát, mert szombaton és 
vasarnap az előkészítő munkákat 
végzik el. Egyebek között előkészítik 
az energiatelep beindítását.

A Láng Gépgyárban

a gyári erőmű íelíűtésévol kezdődött 
meg a  munka. ̂ Pénteken délelőtt fél 
10 órakor az erőmű már áramot adott 
es több műhelyben, mint például a 
kiseszlerga-részlcgnél megindult a 
termelés, körülbelül 400 dolgozó rész
vételével.

A z Orion Rádiógyárban

a  gőz hiánya akadályozza a munkát. 
Gőzt eddig a Kőbányai Sörgyártól ka
pott a gyár, de ez most nem tudja 
ellátni az üzemet. Dudás Mihály, a I 
forradalmi munkástanács elnöke el- 
mondotta, hogy pénteken megkezdték ( 
a gyár saját kazánjainak javítását, 
amelyek hosszú idő óta kihasználat- { 
la nők voltak. Igyekeznek. hogy hét
főn reggel megindulhasson a terme
lés. A munkástanács felkérj dolgozóit, 
hogy hétfőn reggel 3 órakor foglal
ják el munkahelyeiket.

A Ganz Vagon- és Gépgyárban

mintegy 700—800 munkás, műszaki 
és adminisztratív dolgozó jelent meg. 
Üzemekben, műhelyekben munkás
tanácskozásokat tartottak a budapes
ti nagyüzemek forradalmi bizottsá
gainak felhívásáról. Elhatározták, 
hogy szombaton megkezdik a terme
lőmunkát. Ha — több pontból álló 
követelésük, különösen a legfőbb, a

DEKRŐL JELENTIK
SZEGED

A Szegedi Forradalmi Nemzeti Bi
zottság közölte, hogy a szegedi rádió 
megkezdte adását: „Széchenyi-rádió 
Szeged'4 néven jelentkezik az 530 mé
teres hullámhosszon. Az ÁVH volt 
vasúlj adóját foglalták le erre a cél
ra.

Szegeden a textilüzlelek már kinyi
tottak. Legkésőbb hétfőig valamennyi 
szegedi üzem megkezdj a munkát.

KECSKEMÉT
Kecskeméten megalakult a Nem

zeti Bizottság ideiglenes intéző bi
zottsága. Elnökévé Magócsi Géza 
megyebírósági elnökhelyettest válasz
tották. Az első ülésükön elhatároz
ták. hogy a begyűjtési hivatalt köz
ellátási hivatallá szervezik át.

Az MTI jelentése szerint meg
kezdte működését a kecskeméti rá
dió, amely‘rendszeres időközökben ad 
hírt a város lakosságának.

A Nemzeti Bizottság felhívást 
adott ki, amelyben kifejezte; egyet
ért azzal, hogy Magyarország semle
ges állam legyen, s ezért felszólítot
ták a lakosságot, hogy fegyelmezet
ten. türelmesen várja meg a fejlemé
nyeket. Harcot indítottak az uzsora 
megszüli teleséért.

Hétfőn az Alföldi, a Kinizsi Kon
zervgyárban megindul a  munka. 
Úgyszintén a MARNEVÁL-nál. a Víz
müveknél, a Teherfuvarozásnál is.

GYÖNGYÖS
Gyöngj’CsÖn valamennyi üzem kép

viselteti magát a Városi Munkásta
nácsban. Bizottságokat alakítottak, 
hogy mielőbb meginduljon a szerve
zettebb. rendszeresebb munka. A la
kásügyi bizottság segítségével szá
mos más célra használt lakást visz- 
szaalakitanak lakásokká, 52 újon
nan épült lakáson már csak a vil
lanyszerelői munka hiányzik. Szállí
tási bizottságot is szerveztek, mely
nek legfontosabb feladata, hogy se
gítsen az élelmiszer Budapestre szál. 
Utasában.

a munka a budapesti üzemekben
szovjet csapatok hazánkból való ki
vonása —. nem teljesül, ismét 
sztrájkolni fognak. Most azonban a 
nép érdekében rendkívül fontosnak 
tartják a munka megkezdését.

A karbantartó részleg már pénte
ken is dolgozott, hogy zavartalanul 
megindulhasson az egész gyárban a 
termelés. A munkások és értelmisé
giek közül azok, akik motorral vagy 
egyéb járművel rendelkeznek, vál
lalták, hogy értesítik munkatársai
kat a munka megkezdéséről, esetleg 
a munkahelyre is szállítják őket, A 
Fővárosi Villamosvasútlól is ígéretet I 
kaptak, hogy egy-két'napon belül 
több villamosjárat megindul a vá
rosban, s így a távollakó dolgozók is 
be tudnak menni a gyárba. Ehhez a

M egélénkül az élet a szakszervezetekben
Az országban végbemenő demok

ratikus átalakulás a szakszervezetek
ben is érezteti hatását. Legdöntőbb 
változás a szakszervezeti mozgalom
ban az üzemi munkástanácsok létre
jötte. A munkástanácsok küldöttei 
egyre nagyobb számban fordulnak 
problémáikkal szakszervezetükhöz. 
Tanácsot és támogatást kémek. hi- 
szén egészen újszerű feladatokat kell 
megold an iok.

Egyre több munkástanács fordul a 
szakszervezethez azzal, hogy segítsék 
a munka felvételét.

A dolgozók többségének az a  vé
leménye, hogy munka nélkül 

nincs élet
— mondották a vasasszakszervezet
ben.

Az építő és építőanyagipari szak- 
szervezethez tartozó üzemek mun
kástanács elnökei értekezletükön ar
ra az elhatározásra jutottak, hogy 
minél előbb meg kell indítani a 
munkát, elsősorban a harcokban 
megsérüli lakások és házak helyre - 
állítása céljából.

Igen sok munkástanácsban merül 
fel kétség aziránt: szükség van-e kü
lön üzemi bizottságra is? Ezt a kér
dést általában minden szakszervezet
ben felvetik a munkástanácsi küldőt, 
lek. Ennek oka az, hogy a munkás- 
tanácsok feladatkörét még nem tár
gyalhatta meg a szaktanács, mivel a 

| forradalmi események erre nem ad- 
I tak lehetőséget.

A munkástanácsok feladatai lé
nyegesen különböznek az üzemi 

bizottság feladataitól, 
mivel előbbiek a vállalat igazgatása, 
vezetése feladatát látják el, az igaz
gató segítségével, míg az üzemi bi
zottságok a szakszervezet helyi szer
vezetei, melynek fő feladatai: a dol-

A M agyar író k  Szövetsége 
fo rradalm i b izo ttságának felhívása

Mi, magyar írók, megválasztottuk 
forradalmi bizottságunkat. Helyesel
jük és támogatjuk Nagy Imre mi
niszterelnök nyilatkozatát, hazánk

DEBRECEN
A Forradalmi Bizottmány kétna

pos tárgyalás után fegyveres össze
tűzés nélkül szerelte le az ÁVH-t.

A bizottmány tagjaiból mintegy hat 
olyan állandó küldöttséget szervez
lek, mely a vidéket járja, s igyekszik 
a helyi szerveknek a helyszínen segí
teni, a rendet fenntartani. A szán
tás-vetési munkát gátolja az üzem
anyag-hiány. Sikerült azonban egy 
5000 tonna gázolajat tartalmazó rak
tárt lelniök, s  így remélhetőleg az 
Őszi munkákban már fennakadás nem 
lesz. Nagyobb gond, hogy a szénkész- 
lelek fogytán vannak: a tüzelőanyag- 
telepeken szén nincs, fa is csak igen 
kevés, a hideg idő pedig hamarosan 
beköszönt. Debrecen lakossága sze
net vár a bányászoktól.

A debreceni Szocialista Forradal
mi Bizottmány közölte, hogy a vá
rosban cs a megyében szünetel a 
munka, s mindaddig nem dolgoznak, 
ameddig a szovjet csapatok ki nem 
vonulnak, vagy a négy nagyhatalom, 
valamint az ENSZ nem vállal ga
ranciát, hogy a szovjet csapatok el
hagyják Magyarországot.

Budapestre több autóval küldtek 
élelmet és gyógyszert is szállítottak 
a fővárosba.

—- A Magyar Vöröskereszt kor
mánybiztosává Nagy Imre minisz
terelnök dr. Zsebők Zoltán profesz- 
szor, egyetemi magántanárt nevezte 
ki. Feladata lesz annak biztosítása, 
hogy a külföldi és hazai segélyszál
lítmányok eloszlása rendezetten és 
szervezetten történjék.

— A MÁV vezérigazgatóság forra
dalmi bizottmánya felszólít minden 
magyar vasutast, hogy azonnal fog
lalja el szolgálati helyét, cs minden 
erővel biztosítsa a vasúti forgalom 
azonnali megindítását^

Ganz-vagongyáriak is hozzá kívánnak 
járulni: 56 darab sérült villamoskocsi 
kijavítását vállalták.

Mint a munkástanács közölte, a 
termelést néhány napig zavartalanul 
tudják folytatni. Szükségesnek tart
ják azonban, hogy az illetékes mi
nisztériumok is kezdjék el a munkát, 
mert a szükséges anyagellátás és a 
kooperáció megszervezése főleg rá
juk hárul. Nagy nehézséget jelent a 
Ganz-gyáriak számára, hogy elfo
gyott az egész szénkészlelük. Várják 
a bányászok gyors segítségéi. Min
den remény megvan arra, hogyha a 
fenti feltételek megvalósulnak, hét
főn már teljes üzemmel termelhet a 
Gawz-vcigongyár.

' gozók szervezése, érdekvédelme, kul
turális fejlődésének elősegítése.

I A munkástanácsokat a szaktanács
nál most alakuló külön osztály segíti 
majd feladataik megoldásában. Vá
laszt fog adnj a gyakorlatban 
már most felmerülő kérdésekre, 
mint például: a munkástanács hatás
köre a  nónnak megszüntetésénél, a 
bérrendszer módosításánál stb.

A szakszervezetekben, ahol a ve
zetés a legtöbb helyen kiegészül régi, 
eddig mellőzött szakszervezeti veze
tőkkel, valamint a forradalmi moz
galomban kivált harcosokkal, élénk 
tanácskozások folynak szervezeti 
kérdésekről.

Az elnökség több szakszervezet
ben lemondott és helyét ideigle

nes intéző bizottság vette át.
(PL vasasoknál, textileseknél, építők
nél stb.) Több helyen a tagság kí
vánságára szakosztályokat alakíta
nak. Az élelmezésieknél például sü
tőipari, húsipari, édesipari, malom
ipari szakosztály alakításáról tá r
gyalnak. Másutt az elmúlt években 
egyesített szakmák újbóli különválá
sáról folynak megbeszélések. így 
például önálló szakszervezetet kí
vánnak alakítani a gépjárműveze
tők, a házfelügyelők, a ruházati ipa
ri munkások stb.

A megélénkülő szakszervezeti moz
galom nagy erőssége demokratikus 
fejlődésünknek és azzal a remény
nyel biztat, hogy a munka megindu
lásával a dolgozók céltudatosan fog
nak részt venni az üzemek irányítá
sában, a munka- és bérügyi intézke
dések végrehajtásában. A munkásta
nácsok eredményes működése egyik 
biztosítéka lesz annak, hogy az üze
mek soha nem kerülhetnek vissza a 
tőkések kezébe.

semlegességének kimondását, a var
sói szerződés felbontását. Egyetér
tünk azzal, hogy a kormány az 
ENSZ-hez fordult követeléseink biz
tosítása érdekében. Szívből üdvözöl
jük a forradalmi munkástanácsok 
munkára szólító felhívását. A forra
dalom, a kibontakozás ügye forog 
kockán, ha nem indul meg azonnal 
a munka. Munkások, katonák, nem
zetőrök! Kérünk benneteket, őrköd
jetek, óvjátok meg a forradalom vív
mányait. Minden erőnkkel veletek 
vagyunk.

A Magyar írók Szövetsége 
Forradalmi Bizottsága

KÖRSÉTA A Z  ÉLELMISZERBOLTOKBAN
Ma délután fél háromkor is sok 

vásárló kereste fel a Vám ház körúti 
csarnokot. Számos stand üres, itt is, 
ott is hosszú sorokat látunk. A zöld
ség és gyümölcs szövetkezeti bolt 
standja előtt két hordót fognak köz
re az emberek. Különlegességet árul
nak itt: bolgár túrót, kilóját 12 fo
rintért. Néhány an bizalmatlanul néz
nek a zsíros túróra, de többen is erő- 
sílgetik, hogy nagyon finom.

Odébb „valódi” Ella-burgonyáért 
állnak sort, á ra  am int a tábla hirdeti 
1.20 forint. Nézzünk néhány ártáb
lát: aprószemű fonnyadt szőlő 3.50, 
káposzta 2.20, szebb 2.60, körte 6.60, 
gesztenye egy helyütt 8.40, másutt 
9.60, sampíon gomba 10 forint.

A szabadhídvégi és a lajoskomáro- 
mi termelőszövetkezet vékonyszalon
nát árul 48 forintért és kukoricát.

A barcsi szövetkezet mézet árul 26 
forintért és paprikás szalonnát 50 fo
rintért. A csarnok másik végén van
nak a legtöbben — élő baromfit áru
sítanak. Másutt csendesen várakoz
nak az emberek, de itt-ott veszeke
dés is hallható.

A csarnok irodáján Vass József 
előadót találjuk. Arról kérdezzük, 
milyen volt a mai felhozatal?

— Sok élő és vágott baromfi ér
kezett. Élő csirke nem jolt, pedig 
azt keresték a legjobban. Liszt két 
teherautóval érkezeit, Zöldáru bősé
gesen van, de hagymát és burgonyát 
csak a  magánkereskedők hoztak fel,

AZ EGÉSZ VILÁG
rokonszcnvvcl tekint Magyarország
ra, százmilliók figyelik nemzeti for
radalmi mozgalmunk fejlődését. Az 
öntudatos magyarnak jólesik a nem
zetközi rokonszenv minden megnyil
vánulása. Éppen ezért nem lehet 
örülni annak, hogy a Nemzetközi 
Vöröskereszt Bizottságnak rádiófel- 
liívást kellett intéznie Magyaror
szág népéhez, amelyben figyelmez
tetett bennünket az 1954-ben álta
lunk is ratifikált egyezményre. Is
meretes, hogy a fenti egyezmény 
szerint senki sem ítélhető cl előzetes 
szabályszerű bírósági eljárás nélkül, 
s aki megadja magát, azt tilos meg
ölni vagy megsebesíteni.

Ismerjük el, hogy e nagy tekinté
lyű, világszerte elismert szervezet
nek, a Nemzetközi Vöröskereszt Bi
zottságnak a figyelmeztetése nem 
indokolatlan. Budapesten és szerte 
az országban kilengésekről, Önké
nyeskedésekről szóló hírek keringe- 

részük igaz, más részük 
koholt, de valamennyi nyugtalanítja, 
sót felháborítja a dolgozók nagy 
többségét. Munkásasszonyok, anyák 
esténként félve reteszelik cl az aj
tót: vajon jönnek-e hozzájuk is 
1 osztogatok, vajon nem fognak-e 
rajtuk is ávosokat keresni?

Félnek az anyák, félnek a gyer
mekek, akiket már tíz napja alig 
mernek kiengedni a lakásból. Nyu
galmat, biztonságot, félelem nélküli 
életet akar minden becsületes em
ber. Jogrendet, törvényességet aka
runk és ezt csak úgy tudjuk megte

A forradalm i szervek lépjenek fe l 
minden helyi önkénnyel szemben

A magyar forradalmat, soha nem 
látott egységben, a felkelt nép vívta 
meg. Népünk hősiessége, józansága 
és politikai érettsége kivívta a világ 
szabad népeinek csodálatát. A forra
dalom tisztaságának, az állampolgári 
szabadságjogok megőrzése, és az em- 
beries, mindenben törvényes eljárás 
biztosítása végett, felhívással fordu
lunk a nemzetőrség tagjaihoz, fel
szabadult hazánk polgáraihoz, őriz
zék ' meg továbbra is forradalmunk 
tisztaságát. A magyar mép ellen elkö- | 
vetett bűnökért felelni kell. A fele- - 
lősségrevonást azonban éppen nagy 
nemzeti felszabadító harcunk, forra
dalmunk tisztaságának megóvása é r
dekében. bízzák az igazságszolgálta
tás törvényes szerveire. A Rákosi— 
Gcrő-klikk bizalmi embereitől meg
tisztuló ügyészségeken és bíróságo
kon  megalakult forradalmi bizottmá

Szervezik a forradalmi karhatalmat
A fővárosban m ár napok óta fo

lyik az egységes karhatalom szerve
zése. A Forradalmi Karhatalmi Bi
zottság egységes nemzetőr zászlósI-
jakat. rendőrségi és honvédségi ala- I adatának tekinti, hogy végképp
ku la tokát szervez. Az alakulatok tag
jait nemzetőr-igazolvánnyal látják 
el. A karhatalmi szervek járőrei éj
jel-nappal cirkálnak az utcán, fenn
tartják a rendet, s igazoltatják a 
gépkocsikat, valamint az éjszakai já
rókelőket. A Karhatalmi Bizottság
tól nyert értesüléseink szerint; legké
sőbb vasárnapig ellátják igazolvány
nyal mindazokat, akik fegyvervise
lésre jogosultak, s részt vesznek a 
rend fenntartásában. Ezentúl tehát 
csak azok viselhetnek fegyvert, akik 
nemzetőr! igazolvánnyal vannak el
látva. Természetesen a karhatalmi

megszilárdítsa a rendet a fővárosban 
és az országban. Ehhez azonban az 
szükséges, hogy a lakosság csak a 
nemzetőrt igazolvánnyal ellátott 
őröktől, karhatalmi szervek tagjaitól 
fogadjon el utasításokat, felhíváso
kat.

A Forradalmi Karhatalmi Bizott
ság azzal a kéréssel fordul a főváros 
népéhez: legyen segítségére a  rend 
megszilárdításában, a fegyverhez ju
tott bűnözők, fosztogatók, tolvajok, a 
forradalom ügyének beszennyezoi el
leni fellépésben.

ezért nagy volt a sorbanállás. Kevés 
a gyümölcs is, különösen az alma.

— Hogyan vélekedik a közellátás
ról?

—■ Meg kellene szervezni a terv
szerű elosztást. Most minden áru 
hozzánk fut be. Tegnap is annyi ke
nyeret kaptunk, hogy képtelenek 
voltunk átvenni. Nálunk .egymást 
érik a teherautók, de úgy gondolom, 
hogy a kisebb vásárcsarnokokba ke
vés áru megy. Több helyütt csak a 
keresett cikkekkel foglalkoznak, a 
többi árut nem kezelik, mert nincs 
idő átvenni. így sok áru veszhet kár
ba, de egyes lelkiismeretlen emberek 
hasznot húzhatnak abból, hogy nincs 
még meg az árak és az átadás kellő 
ellenőrzése.

Ezután az élelmiszer Kiskereske
delmi, Irodát keressük fel, Itt Medve 
Ferenciül kérünk tájékoztatást ■ a 
KÖZÉRT-üzlelek áruellátásáról.

— Az áruszállítások vidékről és a 
raktárakból éjjel-nappal folynak. S 
minthogy a szállítóvállalatok nem 
működtek, bolti ellenőrök, árubc- 
szerzők. adminisztratív dolgozók vál
lalták ezt a feladatot a nehéz napok
ban. Nagy segítséget kaptunk a hon
védségtől, a nagyüzemektől és a 
TEFU-tól, és az egyetemisták nélkül 
nem is tudom, hogyan oldhattuk 
volna meg az árurakodást és behor- • 
dúst. Most már egvre jobban helyre
áll a rend. Talpraállt a KÖZÉRT 
húselosztó, a jövő héten a budapesti 
FÜSZÉRT is megkezdi a  munkát.

— S milyen az áruellátás, lesz-e 
fennakadás?

— Nyugodtan kijelenthetem, hogy 
az áruellátásban nagyobb zavarok 
nem lesznek. A teljes téli burgonya
mennyiséget biztosítottuk. A téli 
zöldségszükséglet jó részét is tároltuk 
mar.

— Nem akarjuk szépíteni a helyze
tet, őszintén szerelnénk tájékoztatni 
a lakosságot.

— Derűlátóan írhatnak az élelmi
szer-ellátásról. Zsírból is nagy 
mennyiséget tartalékoltunk. A Köz
ponti Hűtőházban egyhónapi készle
tünk van, s nem szabad elfelejteni, 
hogy az élőállatokból is kitermelik a 
zsírt. Cukorból és lisztből megindult 
a szállítás: jelenleg a raktárak fel
töltése folyik. Nyugodt élelmiszer- 
ellátást tudunk biztosítani.

— Mégis, milyen nehézségeik 
vannak?

— A közlekedés hiánya nagyban 
gátolja s munkánkat. Kérjük a köz
lekedés dolgozóit, mielőbb indítsák 
meg a helyiérdekű vasutat, állítsák 
forgalomba az autóbuszokat.

E derűlátó nyilatkozatot természe
tesen csak fenntartással fogadhatjuk 
el. Ahhoz, hogy a főváros élelmiszer- 
ellátása zavartalan legyen, szüksé
ges, hogy mielőbb meginduljon az 
ország rendes vérkeringése, helyre
álljon a közlekedés és teljes erővel 
folyjon a  termelés.

remteni, ha minden magyar hazafi 
élesen elhatárolja magát .az önké
nyeskedőktől, a zavarosban halászni 
akaróktól, ha segítséget nyújt a 
rendfenntartás nehéz munkájában.

Jól tudjuk, milyen szörnyű hibák 
és rettenetes bűnök vezettek odáig, 
hogy most az egyéni bosszúállás és 
önkénycskedés eszközeihez nyúlnak 
egyesek, A Rákosiék által nevelt és 
irányított terroristák lábbal taposták 
a törvényeket s az emberi jogokat, 
ártatlan embereket börtönozlek be s 
kínoztak meg, mérhetetlen bánatot 
és keserűséget zúdítva tíz- és tízez
rekre. Méltán követeljük ezért a 
törvényíiprók, a jogfosztók, minden
fajta bűnösök felelősségrevonását. 
Ezt követelték nemcsak ma, hanem 
már sokkal korábban a leghívebb 
szocialista értelmiségiek is. A pár
ton belüli ellenzék nyomására kény
szerült az akkori pártvezetőség ar
ra, hogy megadja a végtisztességet 
több igazságtalanul kivégzett már
tírnak, s hogy megkezdje a bűnö
sök felelősségrevonását. Most, ami
kor a Rákosi'—Gero-klikk összeom
lása után a bűnösök méltó megbün
tetésének minden feltétele megvan, 
ne engedjük, hogy a múlthoz ha
sonló törvénytelen, Önkényes módon 
új bűnökkel tetézzék a régieket, biz
tosítsuk a lehetőségét annak, hogy 
törvényes bíróságok tárgyilagos vizs
gálata után büntessék meg a bűnö
söket.

Ez a forradalom érdeke, ez az újra 
tisztán ragyogó magyar becsület kö
vetelménye.

nyok biztosítják, hogy a büntető el
járás mindenütt huzavona nélkül, és 
a forradalom minden féltve őrzött 
vívmányának védelmét szem előtt 
tartva, a törvényes úton, nyilvános 
tárgyalásokon folyjék, és a bűnösök 
elnyerjék megérdemelt büntetésüket. 
Ezért felhívjuk az ország forradalmi 
szerveit, hogy hatái-ozottan lépjenek 
fel minden esetleg helyenként fel
merülő önkénnyel szemben. A bűnö
söket adják út a helyi karhatalmi^ 
illetve ügyészi szerveknek. Ezek goru 

| doskodnak arról, hogy a  felelősségre- 
vonás a törvényes keretek betartásá- 

I val, mielőbb megtörténjék.
Az Országos Nemzeti, Bizottság 
az egységes karhatalom  pa 
rancsnoksága, n Legjobb Állam 
ügyész ■forradalmi bizottmánya 

(MTI)

alakulatokban részt vesznek a fegy
veres harcok, a forradalom hős csa
patai is.

A Karhatalmi Bizottság fontos fel-



SZILÁRDÍTSUK, VÉDJÜK 
A MAGYAR SEMLEGESSÉGET
Az ország közvéleménye nagy meg

elégedéssel vette tudomásul Nagy 
Imre miniszterelnöknek azt a  beje
lentését, hogy a  nemzeti kormány ha
zánk semlegességet deklarálja. A 
kormánynyilatkozat nem kevesebbet 
jelent, mint hogy' Magyarország, 
amely évszázadok során annyi vért 
és verítéket áldozott idegen érdeke
kért: a jövőben semmiféle idegen ér
deket nem szolgál, távoltartja magát 
minden hatalmi csoportosulástól és 
a  nép egész alkotóerejét az ország üd
vére fordítja. A magyar nép régi 
óhaja jut kifejezésre a semlegesség! 
nyilatkozatban, s most nines más 
hátra, mint hogy minden erőnkkel ki
harcoljuk a semlegesség tényleges 
megvalósítását.

Mi kell ahhoz, hogy valóban létre
jöjjön a magyar semlegesség? Lénye
gében két feltétele van ennek: belső 
helyzetünk megszilárdulása. és a 
nagyhatalmak hozzájárulásának el
nyerése. Magától értetődik, hogy a. 
külső és belső tényezők szoros össze
függésben vannak és azok az intézke
dések, amelyeket a  kormány a bel
politikai helyzet megszilárdítására 
tett és tesz. nagy mértékben hozzá
járulnak a nemzeti kormány tekin
télyének növeléséhez, a  semlegesség 
crvényrcjuttatásálioz szükséges nagy
hatalmi biztosíték elnyeréséhez.

Mi történt eddig: A semlegességi 
deklarációt követően Olaszország 
ENSZ-küldÖlte máris kérte, hogy az 
ENSZ rendkívüli közgyűlése intéz
kedjék a Nagy Imre felhívására 
adandó válasz ügyében. E sorok írá
sakor a n égy nagyhatalom kÖzii I m cg 
csak az amerikai külügyminiszter 
nyilatkozata van a  kezünkben. Fos
ter Dulles üdvözölte a magyar sem
legesség deklarálását, és hangsúlyoz

ta, hogy a Biztonsági Tanácsnak a 
legnagyobb éberséggel kell követnie 
a magyarországi eseményeket. Az 
amerikai külügyminiszter ehhez még 
hozzáfűzte, hogy amennyiben a Biz
tonsági Tanácsban vétó akadályozná 
a magyar ügy sikerét, az ENSZ-aiap- 
okmány szerint a kérdési a, közgyű
lés rendkívüli ülésszakának napi
rendjére lehet tűzni. A külföldi sajtó- 
jelentések is azt mutatják, hogy vi
lágszerte rokonszenv kíséri a magyar 
semlegesség kikiáltását. A Le Monde 
című nagytekintélyű francia lap pél
dául, vezércikkben üdvözli a magyar 
kormány elhatározását, hogy kilép a 
varsói szövetségből.

A magyar nép tehát kedvező ki
látásokkal indul neki a seinlcgessc- 
gi nyilatkozat érvényesítéséért folyó 
küzdelemnek. Mert bármily kedve
zőek is a feltételek, világosan kell 
látni, hogy küzdelemről van szó. 
Küzdelemről azok ellen az erők el
len, amelyek kompromittálni akar
ják népünk forradalmi megmozdu
lását, amelyek beszennyezhetik és 
alááshatják a forradalmi vívmányo
kat. Ne higgyük, hogy az ilyenfajta 
jelenségek rejtve maradnak a kül
földi megfigyelés előtt. A Fopulaire, 
a Francia Szocialista Párt lapja már 
arra figyelmeztet, hogy vigyázni kell, 
„a felszabadult Magyarországon ne 
szülessen újjá egy újabb horlhyz- 
mus". A lap kritikus hangon ír ar
ról, hogy „Magyarországon a jobbol
dal felé tendáló új politikai meg
mozdulás látszik kialakulni”. Vilá
gos, hogy minden magyar hazafinak 
az a feladata, hogy gátat vessen az 
effajta tendenciák érvényesülésének. 
Ezzel szolgálhatjuk most legjobban 
a magyar semlegesség ügyét is.

A m agyar sem legcsségi :nyB.Ia^o za  ̂
világ visszhangja
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Világszerte nagy érdeklődést. keltett a magyar kormány semlegcsségi 
nyilatkozata. Entezam iráni (küldött, a Biztonsági Tanács november havi 
elnöke péntekre, rendkívüli ülésre hívta össze a Biztonsági Tanácsot, hogy 
foglalkozzék a magyarországi helyzettel. Erre azután tkerült sor, hogy 
csütörtökön éjjel olya ĵ, jelentések étkezték, amelyék szerint új szovjet egy
ségek lépték Magyarország területére. A Biztonsági Tanács összehívását az 
amerikai, az angol és a francia 'küldött kérte. A Biztonsági Tanácsnak az 
a feladata, hogy foglalkozzék azzal a felhívással, amelyet Nagy miniszter- 
elnök csütörtökön az ENSZ-hez intézett.

Abban az esetben, ha a Szovjetuniö vétót emelne egy olyan határozat 
ellen, amely Magyarország függetlensége és semlegessége melleit foglal, ál
lást, a meg nem. szakított rendkívüli közgyűlés feladata lesz megvitatni a 
magyar kérdést. Ekkor az az eset állna fenn, hogy a Biztonsági Tanács a. 
vétó folytán nem tudja teljesíteni funkcióját a nemzetközi béke és biztonság 
védelmezőjének minőségében. Ilyen esetben lehet összehívni a közgyűlés 
rendkívüli ülését.

Dulles köszöntötte 
a magyar semlegesség kikiáltását
New York,'november 2, (AFP)

John Foster Dulles megelégedéssel 
nyilatkozott arról, hogy az ENSZ 
rendkívüli közgyűlése elfogadta az 
amerikai határozati javaslatot a kö
zel-keleti helyzetről és ezt a döntést 
történelmi ténynek minősítette.

Az amerikai külügyminiszter tá
mogatta Olaszország küldöttének 
észrevételeit, kijelentve, hogy a szov
jet csapatok magyarországi távozá
sáról szóló bátorító híreket nyugta
lanító jelentések követik e csapatok 
vissza téréséről.

A magyar semlegesség kikiáltását 
köszöntve Dulles hangsúlyozza, hogy 
a Biztonsági Tanácsnak — amely elé 
a magyarországi helyzetet terjesztet
ték — a  legnagyobb éberséggel kell 
követnie az eseményeket. Az alapok
mány szerint a magyar ügyet a köz
gyűlés rendkívüli ülésszakának na-

Folytatódik a hadműveletek Egyiptomban
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Csütörtökön éjjel Összeült az ENSZ rendkívüli közgyűlése. A napiren
den a közép-keleti helyzet megvitatása szerepelt, különös tekintet (el Nagy- 
Britannia és Franciaország fegyveres beavatkozására. Az Egyesült Államok 
kormánya nevében Dulles amerikai külügyminiszter határozati javaslatot 
terjesztett elő, amely a harc azonnali beszüntetésére és az előnyomulás meg
állítására szólítja fel az összes harcban álló feleket. A rendkívüli közgyűlés 
64 szavazattal »-ellenében (Franciaország, Nagy-Britannia, Izrael. Ausztrá
lia, Ujzéland) és 6 tartózkodással határozattá emelte az amerikai javaslatot.

szárazföldiA közép-keleti helyzet volt napi
r e n d e n  az angol alsóházban is. Az 
alsóház 67 szavazattöbbséggel jóvá 
hagyta a kormány közép-keleti poli- - 
fikáját, majd a munkáspárti ellen
zék bizalmatlansági indítványát 69 
szavazatos többséggel elvetette, A 
munkáspárti bizalmatlansági indít
vány tárgyalásakor lármás és viha
ros jelenetekre került sor. Az elnök
nek fél órára fel kellett függesztenie 
az ülést. Erre közel harminc év óla 
még nem volt példa az angol parla
mentben.

Az ellenzék bizalmatlansági indít
ványában hangoztatta, hogy az 
Egyiptom ellen alkalmazott katonai 
erőszak nyílt megsértése az ENSZ 
alapokmányának. Erről beszélt 
Gailskell, a Munkáspárt vezére is. | 
aki felszólalásában kijelentette: az I 
angol emberek millióit megdöbbe
néssel és szégyennel tölti el az a t 
lény,'hogy az angol légierő egyiptomi 
területeket bombázott. Eden nem volt 
hajlandó válaszolni Gait skel Inek arra 
a kérdésére, hogy a kormány haj
landó-e elfogadni az ENSZ-közgyű- 
lésnek az egyiptomi tűzszünetre vo
natkozó határozatát. Be van kérte 
Edent, ígérje meg, hogy felfüggeszti 
az Egyiptom elleni kalonai művelete
ket addig, amíg a határozatról dönt.
E d e n  kijelentette: ..Nem vállalhatom 
ezt a kötelezettséget.”

A t. Egyiptom elleni hadműveletek 
csütörtökön és pénteken tovább foly
tatódtak. A londoni rádió párizsi je
lentésében a BBC idézte a francia 
hadügyminisztérium hivatalos közlé
sét arról, hogy angol és francia hadi
tengerészeti egységek közelednek a 
Szuezi-csatornához. Az egyiptomi fő
parancsnokság péntek délelőtti hadi
jelentése szerint a legutóbbi huszon
négy ólában 42 ízben intéztek légitá
madást az egyiptomi városok ellen. A 
Szuez városa elleni légitámadás so
rán a csatorna bejáratánál elsüllyesz
tettek egy egyiptomi halászhajói. Ez
által ellorlaszolódott a csatorna be
járata. Az egyiptomi jelentés szerint 
kilenc támadó repülőgépet lelőttek.

Az izraeli csapatok 
folytatják előnyomulásukat
Az izraeli hadijelentések arról szá

molnak be, hogy az izraeli csapatok 
csütörtökön folytatták elönyomulásu 
kát a Földközi-tenger felé, Későbbi 
jelentés szerint az izraeli fegyveres 
erők elfoglalták a Sinaí-f élsziget ja
varészét. Kemény harc folyik a Szu
eztől 70 kilométerre levő Bir Gafi 
Gaía térségében. Az izraeli szóvivő 
e lm o n d o llo , hogy a harcban a szem 
benállő felek nehczpúncélosai és 
tankjai vesznek részt. A légierő haié-

hogy Anglia és Franciaország közép
keleti „gengsztercselekedete'’ elő
idézte a szent háború veszélyét az 
arab világban. Hangsúlyozta, hogy 
az angolok és franciák támadása mi
att a helyzet rendkívül súlyos. Nyi
latkozatot tett a jugoszláv kormány 
is. Rokonszenvét nyilvánítót la az 
egyiptomi néppel, s kijelentette: el
várja, hogy a világ minden népe és 
kormánya elítélje az agressziót. 
Csou En-laj. a Kínai Népköztársaság 
miniszterelnöke csütörtökön közölte 
az egyiptomi nagykövettel, hogy Kí
na „határozottan támogatja Egyipto
mot a nemzeti függetlenség és szuve- 

i renitás megőrzéséért folytaiéit széni 
i küzdelmében

,,Egy újabb világháború magva"
Selwyn Lloyd angol külügvniínisz-

pirendjere lehet tűzni, amennyiben 
a Biztonsági Tanács eljárását vétó 
megakadályozná.

Az egyiptomi és a magyar helyzetről 
tárgyal az angol alsóház 
London, november 2. (DPA)

Az angol alsóház pénteken azt a 
szokatlan határozatot hozta, hogy 
szombaton is ülésezik. A rendkívüli 
ülésen az egyiptomi és a magyaror
szági eseményeket vitatják meg.

Az angol kormány tanulmányozza 
Magyarország jegyzékét 

London. november 2. (MTI)
A londoni rádió diplomáciai mun

katársa szerint az angol kormány 
jegyzéket kapott Magyarországtól. 
A jegyzék az Egyesült Nemzetek ' 
Szervezete és a négy nagyhatalom 
garanciáját kéri az ország semleges
ségének biztosítására. A londoni rá
dió diplomáciai munkatársa szerint 

i az angol külügyminisztérium gondo
san tanulmányozza a  jegyzéket.

Angliában teljes mértékben felis
merik Magyarország legújabb lépé
seinek óriási történelmi horderejét. 
Az ötmilliós példányszámú Daily 
Mirror külügyi szerkesztője írja: Az 
angol kormány meg fogja fontolni 
Magyarország sürgős kérelmét, 
amellyel négyhatalmi biztosítékot 
kért.

A News Chronicle diplomáciai tu
dósítója felsorolja Nagy miniszter, 
elnök valamennyi intézkedését, és 
megállapítja. hogy Magyarország

konv segítséget nyújt . _ 
egységeknek. A szóvivő szerint a 
Sinai-félszigeten állomásozó egyip
tomi fegyveres erők nagy részét fog
lyul ejtették vagy megsemmisítették.
Az egyiptomi kormány több intézke
dést lett a súlyos helyzetre való te
kintettel. Mint a kairói rádió jelenti,
Egyiptomban elrendelték a statáriu
mot. Nasszer elnököt Egyiptom kato
nai kormányzójává nevezték ki. ki
vételes jogkörrel bízták meg. Az 
egyiptomi kormány lefoglalta a fran
cia és angol olajtársaságok fiókjait. 1 tér csütörtökön este beszédet mon- 
valamint az Összes francia javakat dőlt a kormány híveinek watfordi ; 
Letartóztattak és internállak 450 an- ! gyűlésén. A külügyminiszter azt I
gól szakértőt.

Elénk diplomáciai tevékenység
A súlyos közép-keleti helyzet miatt a 

világ fővárosaiban elénk volt a dip
lomáciai tevékenység. Moszkvából 
hivatalosan közölték, hogy a szovjet 
kormány levelet küldött. Eisenhower 
elnöknek, amelyben Egyiptommal 
foglalkozik. Sepilov szovjet külügy
miniszter csütörtökön kijelentette.

mondotta: Eden kormánya „őszintén 
és becsületesen“ azt hiszi, hogy az 
izraeli—egyiptomi helyzetben „egy 
újabb világháború magva rejlik és el 
vagyunk szánva, arra, hogy időben 
cselekedjünk“.

Am maiiból származó hírek szerint 
a jordániai kormány csütörtökön el
határozta. hogy megszakítja a diplo
máciai kapcsolatait Franciaországgal 
és visszarendeli diplomáciai képvise
lőit Párizsból.

G rotewohl korm ánynyila tkozata
Otto Grotewohl. az NDK minisz

terelnöke pénteken a népi kamara 
előtt lett kormánynyilatkozatában 
kijelentene, hogy az NDK az 1953-as 
június 17-í ellenforradalom után 
olyan megoldást talált, amely a többi 
országban csak később bontakozott 
ki. Olt már akkor is megkezdték a 
többi népi demokráciában a közel
múltban megindult széleskörű de
mokratizálást.

Grotewohl másrészt az állampol
gároknak megígérte, hogy kibővítik 
jogaikat és igazságos közigazgatást 
vezetnek be. A népj kamarának a le
hető leggyorsabban két demokrati
zálási törvényt kell kibocsátani. Gro
tewohl megígérte a munkásoknak, 
•hogy vitatkozhatnak reformintézke
désekről, így például a szocialista

üzemek ellenőrzéséről. Indítványozta 
továbbá, hogy vitassák meg a nem 
rentábilis mezőgazdasági termelőszö
vetkezetek feloszlatásának a kérdé
sét. valamint azt. hogy a traklorállo- 
másókat javítóműhelyekké alakítsák 
át. A demokratizálás az NDK-ban 
nem jelenti azt. hogy liberalizálást 
vezetnek be a kapitalizmus visszaál
lítására.

Grotewohl hangsúlyozta, hogy nem 
vonják ki a szovjet csapatokat az 
NDK-ból. A szovjet csapatok nagy 
szolgálatot lettek a dolgozóknak a 
béke fenntartásában és az építő- 
munkában. Egyébként az NDK kor
mánya továbbra is síkraszáll azért, 
h o g y  minden megszálló csapatot von
janak ki Németországból.

Mikiijan haiaérkercll Moszkvába

Moszkva, november 2. (AFP) 
Mikojan Budapestről jövel meg

érkezett Moszkvába és pénteken je
len volt a szovjet—belga közös köz
lemény aláírásánál. Feltehető, hogy 
Szuszlov ugyancsak visszaérkezett a 
szovjet fővárosba.

— A Dán Vöröskereszt 200 ágya> 
kórházat létesít Budán. A kórház,« 
napokban megkezdi működését,

A hamburgi fiatalok 130000 márkái 
gyűjtőitek Alagyarorsiágnak

Hamburg, november 2. (DPA)
Hétezer hamburgi fiatal csütörtö

kön 130 000 márkát gyűjtött Magyar- 
országnak. Ebben az akcióban az i£- 

• júsági szervezetek tagjai, diákok és 
főiskolások vettek részt.

Lüneburgban és környékén két 
nap alatt 120 Önkéntes véradó 50 li
ter vért adott. A vérplazmát, ami
lyen gyorsan csak lehet, repülőgépen 

j Becsbe szállítják^

lésére. A  liberális kommunistai mi 
niszterelnök rádiószozatban koz" 1": 
nemzetével, hogy Magyarorszag igazi
barátságban akar élni a viliig m "lden 
népével, az egyenlőség cs független 
ség alapján.

A Szocialista Inkrnacionálc követeli 

a szovjet csapatok távozását 
Magyarorsiágról 

Becs, november 2. (MTI)
A Szocialista Tntemacionálé irodá

jának csütörtökön Béesben tartott 
üléséről kiadott közlemény a  többi 
közölt a következőket mondja: „Meg 
kell akadályozni, hogy a magyar nép 
éhségben és nyomorúságban töltse a 
küszöbönálló lelet. Énről az európai 
demokratikus államoknak kell gon
doskodótok. Minél előbb lehetővé 
kell tenni Magyarország gazdasági 
újjáépítését. Az lenne célszerű, ha az 
ÓEEC, az európai államok gazdaséi- 
gi együttműködésére létesített és 
évek óla eredményesen működő szer
vezet haladéktalanul intézkedéseket 
tenne Magyarország gazdasági meg- 

i új h óriásának elősegítésére. A Szocía- 
l lista Inlernaeionálé követeli, hogy a 
' szovjet csapatok a legrövidebb idő 
alatt hagyják el Magyarország terü
letét.“

Eisenhower 20 millió dollár 
segélyt ajánlott lel illagyarorsiágnah

Washington, november 2. (AP)
Eisenhower elnök 20 millió dollár 

élelmiszert cs más segélyszállítmányt 
ajánlott fel pénteken a forradalmi 
Magyarországnak. A Fehér Ház erre 
vonatkozó közlése kiemelte, hogy ez 
kezdeti juttatás, amelyet feltehetően 
még több támogatás követ. Eisen
hower egy nyilatkozatában azt mon
dotta. hogy ..egész Amerika elisme- 
réssel adózik ezekben a zűrzavaros 
napokban a magyar népnek, bátorsá
gáért és áldozataiért, amelyeket a sza
badság biztosításáért vállalt.” Eisen
hower kijelentette, hogy felhatalma
zást ad. azonnali juttatás kiutalására 
a szükségalapból, annak a törvény
nek az alapján, amely szükségsegélyt

gyorsan adott drámai választ a szov- j lesz lehetővé a baráti népek szá
jét gyalogsági harckocsik új beözön- mára. _______________

A magyar forradalom győzelmének napja 
bevonult a világtörténelembe

Nyugat-német vélemények a magyarországi eseményekről

Valamennyi nyugatnémet és bérli- ' 
ni lap a Magyar Távirati Iroda, az i 
AP és a DPÄ. valamint saját tudó
sítói jelentése alapján számol be a 
magyarországi eseményekről.

Az egyik legtekintélyesebb nyugat
német lap. a, hamburgi Die Welt 
hosszabb cikket közöl „Magyarország 
— egy nagy győzelem mérlege'* cím
mel. A lap bevezetőben leszögezi.1 
hogy „október 30-á a magyar nép 
nagy forradalmi győzelmének napja, 
bevonult a világtörténelembe. A Die 
Welt ezután foglalkozik a szovjet 
csapatok kivonulásával, majd így 
folytatja: „Aki magyar restaurációra 
gondol, az nem évii meg ezt a for
radalmat. Magyarország azt. amit 
elmulasztott, nem polgári kapitalista , 
talajon kívánja behozni, hanem egy 
valóban demokratikus szocialista tár
sadalom szemléletével. Ma is Magyar- 
ország munkásai és parasztjai a 
hangadók. A mágnásokat és arisz
tokratákat nem igen kérdezik meg."' ,

A magyarországi eseményekről 
nyilatkozott Nyugal-Németovszág né
hány vezető politikai személyisége is.

Mellies a Néniét Szociáldemokrata 
Párt nevében üdvözölte a magyar 
népnek függetlenségéért és demok
ratikus szabadságjogaiért folytatott 
harcát, majd hozzáfűzte: „A német 
Szociáldemokrata. Párt ismét utal

annak szükségességére, hogy te
remtsenek diplomáciai kapcsolatokat 
a Német Szövetségi Köztársaság, va
lamint. Lengyelország. Csehszlovákia 
és Magyarorszag között. Csak a kap
csolatok legmesszebbmenő normali
zálása vezet a népek közötti feszült
ség enyhítésére.”

A LEMP Központi 
Bizottságának felhívása

London, november 2.
A Lengyel Egyesült Munkáspárt 

központi bizottsága arra hívta fel az 
ország népéi, hogy ne követelje a 
szovjet csapatok kivonását az ország
ból. A párt felhívása szerint a szov
jet csapatok a potsdami egyezmény 
alapján állomásoznak Lengyelország
ban. hogy biztosítsák a kelei-némct- 
országl megszállási csapatok utánpót
lási vonalait. A szovjet csapatok 
ezenkívül védelmezik az ország nyu
gati halárait német katonai támadás 
ellen

Magyarországon a helyzet alakulá
sa új és veszedelmes szakaszba lé
pett. Helyes azonban, hogy Magyar- 
országon maga a nép biztosítsa ha
talmának fennmaradását és nem 
küLföldi beavatkozás —• mondja a 
LEMP központi bizottsága.

— A légihíd, amely lehetővé telte. I 
hogy a becsi repülőtérről Magyaror- ' 
szagra jusson az élelmiszer- és I 
gyógyszevszállítmány, átmenetileg 
megszakadt. (MTI)

SPORT
VILAGCSŰCS’FORMABAN AZ AMERI

KAI ATLÉTÁK. Az o lim p iára  készülő  
um erlkol a tlé tá k  Los Angoles-i v e rse 
nyén Ism ét kél v ilág csú cs  szü letett. 
E redm ények : eú ly lükés. O 'B rien. 10,2-5 
m éter, ú j v ilág csú cs  (régi: O 'Rrlen: 10.05 
m), m ag asu g rás . Dum as. 2.15 m éter, új 
v ilág csú cs  (regi: D um as 2.14.5 ni),

MAGYAR ARZTALlTENtSZEZÖK Is 
rész i v esznek  n z  o sz trák  nem zetközi b a j
nokságon. A Jelc-k sz erin t Siriö. Gyetvni. 
Földi. P o rk as  Gizi. Já v o r  né. Simon né és  
Kóczlán É va képviseli a  m ag y a r színe
ket.

A KISPEST LABDARÚGÓCSAPATA 
csü tö rtökön  e s te  m eg érk eze tt Becsbe. Az 
o sz trák  fővárosban  m elegen ünnepelték  
n m ag y a r sp orto lókat, akik' valószínű
leg  több m érkőzést já tsz an a k  m ajd nz 
o sz trák  c&apatok ellen é s  így fo ly ta tják  
ű tju k u t Francia« óa Spanyolorezúgba.

OLIMPIAI HÍREK
Pénteken a hamburgi repülőtérről 

elutazott Melbouvne-be Németország 
közös olimpiai csapatának első cso
portja. A sport küldöttség 64 főből 
áll. A második csoport szombaton 
utazik el.

Szombaton nyitják meg az olim
piai edzőpályákat, amelyeken az 
utolsó simításokat végzik. Addig ,az 
Olitrtpic Parkban tartják edzéseiket 
a sportolók.

Otto Mayer, a Nemzetközi Olim
piai Bizottság kancellárja, betegsége 
miatt valószínűleg nem vesz részt nx 
olimpián. (MTI)

N É P S Z A B A D S Á G
A M agyar Szocialista M unkáspárt lap ja  

Szerkeszd  a  szerk esz tő  b izottság 
Budapesti Lnpnyomda. V ili., Rükk Szilárd u. 6. 

Foiclus: Kulcsúr Mihály
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