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Hősi halottakat temettek
Pesterzsébeten
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j Tildy Zoltán államminiszter fogadPesterzsébeten tízezer gyászoló je- I sét Unghi Károly, akit a csepeli
| ta Hamvas Endre Csanádi püspököt.
: Tájékoztatta őt az ország helyzetéről, lenlétében temették cl a hősi halót- \ párttitkár személvesen lőtt agyon,
az eddigi fejleményekről, a nemzeti tak első csoportját. A szomszédos . Mind a pesterzsébeti, mind a többi
Az ENSZ főtitkáránál:, Dag Ham- ] szükségesnek tartotta, hogy tudomá- kormány tevékenységéről és a leg Kispest. Soroksár népe is részt vett ' temetőben tömegesen kérdik a hoza temetésen. Első ízben 22 halottat zálartozők a m rm k halottjait és
sála hozza a budapesti szovjet nagy- közelebbi feladatokról.
mafskjöld úrnak,
hántolták el külön-külön sírba, köz- van. aki megtalálja, van, aki elindul
New Yorfc. ! követségnek és a Budapestre akkre
tűk volt Jakus Béla. Németh László. Képestre. Rá.:<ypalotára, hogy hozditált külképviseleteknek a népközExcellcnciás Uram!
Dafdai László, Árvái László. Páli ; zátartozója nyomára bukkanjon.
társaságunk
ellen
irányuló
lépéseket.
A Magyar Népköztársaság Minisz A Magyar Népköztársaság kormánya
Sándor és Veiman Árpád, az Atra- j A hősi halottak temet/' ‘érői mintertanácsának elnöke, mint megbízóit ■egyben
pyúr művezetője. A temetésen az den közelebbi felvilágosítást a Fő!
Két
hét
óta
elszoktunk
tőle:
nincs
konkrét
javaslatot
tett
a
külügyminiszter az alábbi kiegészítő
kormánynak a Magyarorszá , piros lámpa, zöld lámpa, sípjel, nem j egyházak képviselői mondtak beszé- városi Temetkezési Vállalat Fiumei
információkat kívánom Exccllenciád szovjet
majd a csepeli és erzsébeti mun- út 14. szám alatti központja adhat,
gon állomásozó szovjet csapatok visz. írják fel és nem bírságolják meg a det,
ennek telefonszáma: 141—223—24—
tudomására hozni:
valamint a varsói siető járókelőt, ha véletlenül átsza kásküldöttek búcsúztatták Budapest 25.
November l i üzenetemben már szavonására,
Félreértések megelőzése érdekéegyezmény felmondásándk végrehaj lad a sárga jelzésen. Két hét óta cszk munkáskerületének halottjait.
említettem, hogy újabb szovjet kato tására vonatkozó tárgyalások szín megyünk, keresztül-kasul az utcá
A pesterzsébeti temet-ben, mi- ben közöljük, hogy az összes hősi
nai alakulatok vonultak be Magyar- helyére és közölte a magyar kor kon, tereken, ki merre lát. Különö ként a többi temetőben is. megkez- halottat díjtalanul és a kormány
országra. s hogy erről a ■magyar kor ma nylcüldöttség tagjainak névsorát.
sen nagy a tolongás a körúti átjá- dödött a hősök elhantolása. A pest- határozatának megfelelő, méltó mómány értesítette a szovjet nagyköve
erzsébeti temetőben várja a temeté- i dón temetik el.
A magyar kormány ezen túlme | ráknál.
tet, felmondta a varsói szerződést, nően
Ma új színnel gazdagodott a
javaslatot
tett
a
budapesti
szov------------»-----------------------ik inyilatkoztatta Magyarország semle ; jet nagykövetségnek: alakítsanak ve- I Nagykörút. A Nemzeti Színház
gességét és az ENSZ-hcz fordult, az ! gyes bizottságot a szovjet csapatok j előtt, egy zöld lódenkabátos ember
ország semlegességének garantálá I kivonásának előkészítésére.
kiállt az utca közepére. Csak úgy
sára.
I Kérem Excellenciádat. szólítsa fel magánszorgalomból, senki sem bíz
November 2-án a Magyar Népköz a nagyhatalmakat Magyarország ta meg. Karszalagja sincs. S a kö
társaság kormányához újabb, pontos semlegességének elismerésére és uta zönség, bármilyen furcsán is hang
értesülések, honvédségi jelentések ér. sítsa a Biztonsági Tanács a szovjet zik, engedelmeskedik neki. Nyugod
keztek. amelyek szerint jelentős szov ’ és a magyar kormányt a tárgyalások tan vár, amíg jelzést kap, s aztán
jet egysegek lépték át az ország h a | azonnali megkezdésére. Kérem Ex sietve átmegy a túlsó oldalra. Nincs
tárát, Budapest felé vonulnak és út cellenciádat. ismertesse a Biztonsági tolongás, nincs fejetlenség.
Ez a kis eset is azt bizonyítja:
közben birtokukba veszik a vasút Tanács tagjaival a fentieket és fo
Budapesten az élelmiszerüzletek népe egyemberként mozdult meg,
vonalakat. vasútállomásokat, vasúti gadja őszinte nagyrabecsülésem ki mindenki hőn óhajtja, kívánja és
várja már a rendet. Intézkedjenek előtt hosszú sorokban állnak u vásár hogy a forradalmi Budapest ne éhez
biztosító berendezéseket stb. Jelen fejezését.
hát az illetékesek, hogy legalább a lók. Főleg zsírt, lisztet, húst, burgo zen. A gyümölcs- és zöldségszállít
tősek érkeztek arról is. hogy Nyugat
Nagy Imre,
nagy forgalmú utcakereszteződések nyát szeretnének vásárolni. Az el mányok mennyisége akkora, hogy bé
éi agyarország területén kelet-nyugat
irányú szovjet csapat mozdulatok ta a Magyar Népköztársaság Miniszter- nél hivatalosan is vegyék át az irá múlt napokban lisztneműekből kevés kében sem kapott ennyi gyümölcsöt
tanácsának elnöke és meghatalmazott nyítást az erre kijelölt karhatalmi készlet állt rendelkezésre, és a ke és zöldséget Budapest.
pasztalhatók.
szervek.
(L)
külügyminiszter.
Fentiek alapján a magyar kormány
nyérellátásban is zavarok mutatkoz
— Mi az, amiben hiányt szenve
tak. Ezért Budapest közellátásával dünk?
kapcsolatban kérdést intéztünk Vas
—
Sajnos, nem áll elegendő burgo
Zoltán közellátási kormánybiztoshoz,
akinek megbízásából Boros Béla, a nya a rendelkezésünkre — mondta
Boros
Béla —, de reméljük, hogy
Közellátási Hivatal főtisztviselője a
vasúton kapunk Szabolcsból és a Du
következő felvilágosítást adta:
nántúlról
nagyobb mennyiségű bur
— Budapest közel látása lassankint
kiegyensúlyozódik. Igaz. hogy az el gonyát.
— Van-e elegendő tüzelő és olaj?
múlt napokban lisztkészleteink meg
fogyatkoztak. s burgonyából nem áll
— Szenünk kévé?. A bányászok
annyi a rendelkezésünkre, mint az sztrájkja miatt íüzelöanyagellátási
elmúlt esztendőkben ugyanezen idő vállalataink az elmúlt napokban csak
ben. Ezért adtak például tegnap is cgv mázsa tüzelőanyagot adtak a vá
ÜVIi i r f f t a f i m f f j i n e l u l l a v s e » p o li
csak öt kilogramm burgonyát egy- sárlóknak, amelyben fa. brikett és
egy
vásárlónak. A közellátási kor egyéb tüzelőanyag szerepelt Ezen
Mint tegnap már jeleztük, a mai | dúl. A vonatok egyelőre eleírt me- j 2 gáz-szénvonat van úton. A miskol
úr utasította exportvál szeretnénk segíteni. Reméljük, hogy
napon több személyvonat járat indult ! netrend nélkül közlekednek, u sza ci vasutasok megértették a rádió fel- i mánybiztos
lalatainkat.
hogy a külkereskedelmi a sztrájk megszűnése után bányá
hívása
alapján,
hogy
a
rend»
a
bé
meg Budapestről vidéki nagy váro bályszerű menetrend kialakításán
sokba és vissza. A vasút sok terüle , most dolgozik a budapesti igazgató- j kés élet újrateremtése érdekében el-j célokra szánt élelmiszert szét kell szaink megértik, milyen nehéz hely*
adnék a vasúti közlekedés helyreál osztani a kereskedelmi vállalatoknak, zetben van tüzelőanyagellátás tekin
tén folyik már a munka, a vasú- ' súgtasság megkezdte a teheráru szerel
A budapesti és vidéki utazni szán lítása szükséges, s a forradalmi bi hogy a fogyasztók ne szenvedjenek tetében Budapest népe. Úgy tudom*
vények tolatását, összeállítását, hely dékozók tájékoztatására közöljük, zottmány vezetésével valamennyi j szükséget. Ezért volt a legsúlyosabb hogy az Elektromos Müveknek sincs
reállítjuk a megrongált pályateste hogy ma a következő vonatpárok in szolgálati helyen megindult a munka. csaták idején is elegendő baromfihús, elegendő szene. A helyzet tehát sú
ket, váltókat. Ma reggel a tegnapi dulnak Budapestről vidéki városok Jelenleg onnan 3 szénvonat van úton j sertészsír, vaj. sőt még sertés- és lyosnak mondható. Bányászaink fel
nál is több vasutas állott szolgálat ba és vissza: a Kelenföldi-pályaud a borsodi szénmedencéből Budapest- ; marhahús is. A helyzet ma már vi adata. hogy dolgozzanak és segítse
ba, hogy elősegítse a teljes vasúti varról Győrbe, Komáromba és Bics re. Szenet továbbítottak a miskolci i szonylag kedvezd. Ezer tehergépko nek. Ugyancsak kevés az olajunk isj
csink szállítja Budapestre az élelmet
helyzet nem kétségbeejtő, de nem
közlekedés megindítását.
kére, a Keleti-pályaudvarról Hat vasutasok Debrecen felé is, s onnan és a mai nap folyamán vasúton is A
is rózsás. Kérjük olajbányászainkat,
Beszéltünk a budapesti MÁV igaz vanra és Miskolcra, a Déli-pályaud sót szállítottak Miskolc számúra.
egész szerelvények érkeznek élelmi hogy adjanak most már olajat Ne
Az
elmúlt
24
órában
a
budapesti
gatóság főmenetirány ítójával: Hor varról Székesfehérvárra, a Keletiszerrel a fővárosba. A Budapestre ér
a magyar népnek adják és ab
váth Ede főintézővel, aki a követ pályaudvarról Vjszászon keresztül vasútigazgatóság vonalain 50 sze kezett vidéki önkéntes cielmL'izer&do_ künk.
ból egy csepp sem jut a xneggáH&
kezőket mondotta a Budapestről vi Szolnokra, és a Déli-pályaudvarról mélyvonat közlekedett. A vasúti Köz- j mányok tonnaszáma óráéi. A vidék hatleág gépkocsija inak*
lekedés
helyreállítását
akadályozza,
I
dékre és vissza irányuló közlekedés \ Szabolcsba. Ma délután, indul az el- hogy
re vonatkozólag:
| sö személyvonat Kunszentmiklósra.
a szolnoki, ceglédi és váci vasúti
— Már tegnap 55 személyvonat A budapesti igazgatóság Szobra is gócpontokon
tovább tart a sztrájk.
közlekedett a budapesti igazgatóság szándékozik indítani személyvonatot,
területén. A vonatok közlekedési tá ez azonban csak akkor lehetséges, A vonatok tehát még mindig nem i
ha a Váci Forradalmi Tanacs, eddigi indulhatnak meg a budapest—cég-1
volsága 70—100 km volt.
álláspontját feladva, átengedi a vo léd—szolnoki, a budapest—vác—szó- j
A niai napon minden Budapest
natot. Ugyancsak eldöntetlen ...ég a bi és a budapest—dörög—esztergomi.
ről kifutó jelentős vonalon meg
Dorogra induló személyvonat kérdé vonalon.
A Híradó- és Dokumentum Film-1 volt Szabadság és a Híradó-mozi is
indul a közlekedés.
se is.
A MÁV vezérigazgatóságának fór- . gyár forradalmi tanácsába Homoki megnyitja kapuit, műsorán a forraAz egyes vonalakon 3—1 pár sze
Ma reggel megindult a csepeli I radulmi bizottmánya felkéri a Ko- Nagy Istvánt, Lóhr Ferencet és Rod- ! dalomról készült filmmel..
mélyvonatot Indítunk. A hegyeshal gyorsvasát is.
mórom megyei Forradalmi Fázott- j
——
mi vonalon 6 pár személyvonat in
Túri András I m s ín v l h r n n r m l r f n h h » n « « /l/I v o » 7 n o . rlguez Endrét választották he. A hí- I
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A főváros közellátásáről
nyilatkozik Vas Zoltán
kormánybiztos
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Győrbe, Komáromba, Bicskére, Hatvanba, Miskolcra,
Kunszentmiklósra, Székesfehérvárra, Szolnokra,
Szabolcsba már közlekednek Budapestről a vonatok

A Híradó-mozikban hamarosan láthatjuk
a forradalomról készüli filmeket

«•ót/:/ u jouuus^ iok ne szenveajenek ! tétében Budapest népe. Úgy tudom,
A budapesti és vidéki utazná szán- | masa szuKseges, s a lorraaaitr.i di- j szükséget. Ezért volt a legsúlyosabb hogy az Elektromos Müveknek sincs
dékozók tájékoztatására közöljük,' zotlmány vezetésével valamennyi i csaták idején is elegendő baromfihús, elegendő szene. A helyzet tehát sú-*
hogy ma a következő vonatpárok in- ' szolgálati helyen megindult a munka. sertészsír, vaj, sőt még sertés- és *lyosnak mondható». Bányászaink fel
<iulnak Budapestről vidéki városok- | Jelenleg onnan 3 szénvonat van úton , marhahús is. A helyzet ma már ri- j adata. hogy dolgozzanak és segítse
ba és vissza: a Kelenföldi-palyaud- ; n borsodi szénmedencéböl Budapest- j szonylag kedvező. Ezer tehergépko-! nek. Ugyancsak kevés az olajunk is<
varról Győrbe. Komáromba és Bics- j re. Szenet továbbítottak a miskolci csink szállítja Budapestre az élelmet , A helyzet nem kétségbeejtő, de nem
leére, u Keleti-pályaudvarról Haf- vasutasok Debrecen felé is, s onnan , és a mai nap folyamim vasúton is is rózsás. Kérjük olajbányászainkat,
vanra és Miskolcra, a Déli-pályái ;d- ! sót szállítottak Miskolc számára.
egész szerelvények érkeznek élelmi 1hogy adjanak most már olajat. Ne
varról Székesfehérvárra, a Keleti- ! Az elmúlt 24 órában a budapesti | szerrel a fővárosba. A Budapestre ér künk, a magyar népnek adják és at>«
pályaudvarról Ujszászon keresztül i vasútigazgatóság vonalain 50 pze- , kezett vidéki önkéntes éie!miszeitido_ bál egy csepp sem jut a megszálló
mélyvonat
közlekedett.
A
vasúti
közj
Szolnokra, és a Déli-pályaudva-ról |
mányok tonnaszáma órás!. A vidék . hatóság gépkocsijainak*
Szabolcsba. Ma délután, indul az cl- j lekedés helyreállítását akadályozza, |
sö személyvonat Kunjzenttr.iklösra. hogy
A budapesti igazgatóság Szobra is i a szolnoki, ceglédi és váci vasúti
szándékozik Indítani szeméiyvonatot, gócpontokon tovább tart a sztrájk.
ez azonban csak akkor tehetséges, A vonatok teliét még mindig nem
ha a Váci Forradalmi Tanacs, eddigi , indulhatnak meg a budapest—Ceg
álláspontját feladva, átengedi a vo- . léd—szolnoki, a budapest—vác—szó- f
I natot. Ugyancsak eldöntetlen még a i bi és a budapest—dörög—esztergomi,
Dorogra induló személyvonat kérdé- vonalon.
A Híradó* és Dokumentum Film volt Szabadság és a Híradó-mozi is
' se is.
A MÁV vezérigazgatóságának for gyár forradalmi tanácsába Homoki megnyitja kapuit, műsorán a forra
Ma reggel megindult a csepeli radalmi bizottmánya felkéri a Ko- ; Nagy Istvánt. ¡A>hr Ferencet és Rod- dalomról készült filmmel.
gyorsvasát is.
márom megyei Forradalmi F.i2 o lt-,
Túri András
mányt, hogy mielőbb engedélyezze a riguez Endrét választották be. A bi
megye területén levő szén Buda- j zottság és az igazgató tanács felül
pestre történő szállítását.
vizsgálta azokat a filmeket, amelye
S z é n v o n a to k ú t o n Iliiria p e s l fe le
A MÁV vezérigazgatóságának fór- ket az elmúlt hónapokban kezdtek
A MÁV vezérigazgatóságának fór- i zottmányok akadályozzák, hogy is- ; radalmi bizottmánya nyomatékosan i gyártani és a megfelelők továbbíorazokat a vasutas dolgozókat,!
radalmi bizottmánya közli, hogy a inét normális mederben meginduljon kéri
A Fővárosi Villamosvasútnál teljes
akik még nem vették fel a munkát, j gatása már meg is kezdődött.
debreceni, szombathelyi és szegedi a vasúti vérkeringés,
hogy forradalmunk vívmányainak1 Világszerte nagy érdeklődésre tart- ( erővel megindultak a helyreállítási
munkálatok.
Máris megindult a fórt
vasútigazgatóság területén továbbra
A pécsi igazgatóság már elkiilmegóvása, a szén- és élelemszállítás hat számot a forradalmi nupokban
lom a zuglói, a budafoki és a ráis nehézkesen indul a vonatforgalom.
dött egy szénvonatot Budapestre.
biztosítása érdekében haladéktalanul, hősies feladatokat vállalt híradósok
»palotai vonalakon. Közlekedik
Ezeken a helyeken a forradalmi bi-1 Nagykanizsáról és Murakortszttúrról 1indítsák meg a vasúti forgalmat.
felvételei. A filmből több kópiát ké már a pesterzsébeti 31-es járat is.szítettek. Az Amerikai Egyesült Ál Legrövidebb Időn belül villamoson
közlekedhet a Pcstszentimrén, Kőbá
— A MÁV vezérigazgatóságának lamok egy kópiát már meg is vásá- \ nyán. Farkasréten. Zugligctbon és a
gépészeti szakosztálya felhívja min rolt. A Híradó- és Dokumentum Hűvösvölgy környék lakói is. Való
Filmgyár vezetői úgy határoztak, I színű, hogy a mai napon üzembe he
den tisztviselőjét, hogy hétfőn, no
hogy bármely állam számára nemes lyezik a kispesti járatot Értesülés
vember 5-én délelőtt 11 órakor a for valutáért szívesen eladják a gyártott; szerint a hétfői napon már a belte
rületi villamosjáratok nagy része is
I radalmi bizottmány megválasztására forradalmi filmek másolatait. A fó-j közlekedni fog. Közlekedik a Fogas
November elsején a küUigymlnísz- magyar zászlókat dobáltak le a tün- jelenjenek meg.
városban a Duna, a Május 1 mozi, a • kerekű Vasút is.
terium forradalmi bizottmánya ja j tetőknek. A diákság és a munkás
vaslatot nyújtott be u Miniszterta ság meg akarta rohamozni a követ- i
nácshoz, amelyben körte Boldoezky séget. hogy a földszinten magukat
János moszkvai, Safrankó Kmánuel elbarikádozó sztálinistákat cltávolíV
berlini, Szkladán Ágoston pekingi. sák. A sztálinisták a római rendőr-1
Tábori József prágai. Prát Károly ség beavatkozását kérték. A rendőr- j
Bodrogköz parasztsága élelmet gyűli a főváros részére
phenjani, Németi Béla szófiai nagy sog körülzárta u követség épületét,'
követek, azonkívül Tamás Aladár de a tüntetőket nem távolította cL
Egész éjszaka dübörögtek a teher Magyarországra. Ez azonban nem I több tehergépkocsi élelmet küldtek,
A bécsi rádió híre szerint Horváth
delhi, Púja Frigyes bécsi, Szitka Jó
zsef helsinki. Bogdán István koppen Imre és felesége R^hlitz Katalin.; gépkocsik élelmiszerrel megrakodva,; felemlíti meg Kelet-Borsod paraszt- I főleg húst, zsírt, burgonyát, lisztet
hágai, Kós Péter, valódi nevén Lev Becsbe érkezett, a Dic Presse és az Budapest vásárcsarnokai felé. Külö-1 ságát. Gyűjtik az éleimet, és készül- 1és tejet.
Konduktorov orosz állampolgár was Arbeiter Zeitung munkatársának | nÖ6en sok élelmet küldött Heves me- \ nek arra, hogy minél előbb segítse- j A honvédségi alakulatok a paraszt
hingtoni követ, Nagy Sándor Bucnos- kérdésére azt válaszolta, hogy Cseh-; gye parasztsága, a gyöngyösi és a hat-1
tanácsok ellenőrzése alatt álló nemAyres-i követek. Bonyhádi Károly Szlovákiái >a utazik és ott menedék van! tehergépkocsi vállalatok teher- ! nek Budapesten és a bányavároso I ze tőrök ke] és a kormányhű rendőr
sziriai és Kruslák Ferenc dániai ügy jogot kér. Prágába érkezett a bécsi autóin. Ugyanekkor a Klauzál utcai kon. A hangulat olyan, hogy a pa séggel együtt tartják fenn a rendet.
követség több tisztviselője, élén Púja vásárcsarnokban, azonkívül a Vám-1 rasztság utolsó falat kenyerét és utol
vivő azonnali leváltását.
Kelet-Borsodban rendzavarásra, harMihelyt a forradalmi bizottmány Frigyes követtel. Púja Frigyes a prá ház körúti nagycsarnokban megjelen- I
döntéséről és a magyar szabadság gai repülőtéren úgy nyilatkozott,, lek Kelet-Bortod megye élelmiszer- só deka zsírját is megfelezi a magyar 1cokra nem került sor. Sípos Gyula
munkássággal és értelmiséggel.
harc győzelméről a követségek be hogy megvárja a mag.varorucági fej , ipari vállalatainak teherautót
gépkocsivezető elmondja, hogy S íosztottjai tudomást szei-eztek, több leményeket. mert nem hajlandó szol
turaljaújlielyen és Sárospatakon az
Mi történt a kelet-borsodi
nagykövetség és követség személyze gálni Nagy Imre kormányát. Ugyan- ( Kovács József sátoraljaújhelyi so
üzemek már megkezdik a munkát,
főr
szerint
Bodrogköz
falvaiban
a
pa
csak
elhagyta
állomáshelyét
Bogdán
te két pártra szakadt. Rómában
miután a magyar munkástág abba
laktanyákban ?
a követség épületében megaia István koppenhágai követ is. aki Len raszt tanácsok élelmiszert gyűjtenek
hagyta a sztrájkot és a kormány meL
kult a forradalmi bizottmány. A fór gyelországon keresztül a Szovjet Budapest lakossága részére és mi
A
sofőrök
elmondják,
hogy
a
keletradalmi bizottmány tagjai az emeleti unióba utazott több tisztv'selővel és helyt a vasúti közlekedés megindul, borsodi laktanyákban a honvédség az lé állt. A vasutasok készen vannak
Bodrogközben, hogy lebonyolítsák az
helyiséget szállták meg és nem en családjával együtt. Ugyanekkor a ró- több tonna élelmiszert küldenek Bu
első perctől vállalta a magyar diák élelmiszerszállításokat. Jó lenne, ha
gedték be a követség épületébe a , mai rádió is bejelentette, hogy Ta dapestre.
sztálinista csoportot, élükön a római más Aladár indiai követ az indiai | — Milyen n parasztság hangulata? ság és munkásság követeléseit cs le a budapesti közellátási szervek kö
1
kormánytól
menedékjogot
kért.
I
szerelte az ellenállni készülő AVHkövettel. A követség épülete elé fel
Értesülésünk szerint a magyar kor- | — Én csak azt tudom, hogy sok-sok sokat és politikai tiszteket. A cseh zölnék Kelet-Borsod népével, hogy
vonult ötvenezer diák és körülbelül
főleg milyen élelmiszerekre van szük
huszonötezer munkás tüntetését az mánv rövid időn belül felmenti és | szovjet páncélkocsi és tank ment ke szlovák és magyar határon nyugalom ség.
Kelet-Borsod népe mindent meg
resztül
Eszak-Szabolcs
és
Alsó-Zempépület ablakaiban fogadták és kis ; visszahívja azokat a nagyköveteket |
és követeket, akik nem hai,ar'dók !én útjain. Azonkívül a csapi—sátor- , van. A honvédséget a lakosság ellátja akar adni, ha még a szájától is kell
bőven
élelemmel
és
ugyanakkor
Mismegvonni
a falatot.
aljaújhelyi
csehszlovákiai
vasútvona
, szolgálni h szabad, független és sem2 . Í J M a g ja r o r s a u íg
i leges Magyarországot.
i lon Is szállítanak szovjet csapatokat | kolcnak, Diósgyőrnek és özdnak ii

m

vények tolatását, összeállítását, hely
reállítják a megrongált pályateste
ket, váltókat. Ma reggel a tegnapi
nál is több vasutas állott szolgálat
ba, hogy elősegítse a teljes vasúti
közlekedés megindítását.
Beszéltünk a budapesti MÁV igaz
gatóság főmenetirányítójával: Hor
váth Ede főintézővel, aki a követ
kezőket mondotta a Budapestről vi
dékre és vissza irányuló közlekedés
re vonatkozólag:
— Már tegnap 55 személyvonat
közlekedett a budapesti igazgatóság
területén. A vonatok közlekedési tá
volsága 70—100 km volt.
A mai napon minden Budapest
ről kifutó jelentős vonalon meg
indul a közlekedés.
Az egyes vonalakon 3—1 pár sze
mélyvonatot indítunk. A hegyeshal
mi vonalon 6 pár személyvonat in-
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A Hiradó-mozikban hamarosan láthatjuk
a forradalomról készült filmeket
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Több villamos
jár majd a fűváros utcáin

H ová m enekülnek a Rákosi-G erő-klikk
diplom atái
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Kelet-Borsod népe nem hagyja éhezni Budapestet

