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Tájékoztató
a minisztertanács november 7-i üléséről

A Forradalmi Munkás- és Paraszt-Kormány-tagjai;

Kádár János miniszterelnökkel >gz élén 1956. november

7-én, délután 2 órakor az Országházban letették, az es-

kat az Elnöki Tanács vezetőjének. Dobi Istvánnak. Ma-

gyarország törvényes kormánya ezzel megkezdte, mun-

káját a rend helyreállítására, a termelőmunka • rhegindí-

• tására. Aligha volt még kormány hazánkban, amely ilyen

rendkívüli nehéz körülmények között fogott - volna _hozzá

munkájához.. A közlekedés a fővárosban és környékén

bónult állapotban van, a gyárakban srünctcl a munka, a

számos helyen még mindig lövöldöző anarchista fegyve-

res csoportok miatta igen komoly- szállítási nehézségek

•-.vannak. Emiatt nehéz a pékek liszttel,.a husszékek''hús-

sal való ellátása, pedig liszt és'hús elegendő mennyiség-

ben áll rendelkezésre a közraktárakban, malmokban,

vágóbidakon. A Forradalmi Munkás- és Paraszt Kor-

mány éppen ezért felhív minden becsületes lakost,

legelsősorban az élelmiszeripari vállalatok, a teherfuva-

rozó vállalatok dolgozóit *és vezetőit, a vasutasokat: ves-

sék minden erejüket latba az élelmiszerszállítások hala-

déktalan megindítására, mert- éhínség fenyegeti a' ÍŐ-

vátrost. Ennek elhárítása, az élelmezés zavartalanná té-

tele most az új kormány legeslegfőbb gondja.

A Minisztertanács mai íilé-
• sén a minisztériumokra cs

cpyób főhatóságokra a követ-
1 kezö határozatot - hozta:

azok ez állami tiszt viselők.
Akik 19R6" októbff J-lfil'
síolgáhilbftn j állottak,
azonnal - jelenIkezzenek

munJtahelyiUíön.

A munka irányítását a rang-
idős -tisztviselő vegye át, ő íe-
lel a kormányrendeletek vég-
rehajtásáért. Semmiféle társa-
dalmi szervnek nincs joga
arra, hogy állami tisztviselőt
önhatalmúlag' felvegyen ^agy
leváltson. Ha valamelyik
tisztviselő ellen annak mun-
kájával, vagy magatartásával
kapcsolatban esetleg észrevé-
telük volna, közöljék azt a
Minisztertanáccsal

A törvényes óWamí végrehajtó
szerv: a tanácsok végrehajtó

bizottsága

A munkás- és parasztkor-
mány .nagyiontosságú határo-
zatot hozott a végrehajtó ha-
1«lnm pRyw fcditiéaPtröt It.
Eszerint

a törvényes állami végié-
hajtó szerv mindenütt a
tanáfsok * végrehajtó bi-

zottsága.

Ahol az elmúlt napokban a
társadalmi úton létrejött kü-
lönbozű forradalmi bizottság-
ban ellenforradalmi, reakciós
erők is bekerültek — és elég
sok helyen bekerültek — eze-
ket haladéktalanul el kell tá-
volítani. A forradalmi bizoft-
ságok tanácsadószervként mű-
ködjenek. Mi-nt politika! irá-
nyító és tanácskozó testületek,
lássák el javaslatokkal, taná-
csokkal a végrehajtó appará-
tust, segftsék azt a szervező-
hmnfeában, de utasításokat
bem adhntnak a részére.

..' • A helyi néphatalmi szervek

.dolgozóinak -a kormány

azokat isnwri «V akik 1956.
nhtóber l-töl voltak alkal-.

á

néphatalmi szervek szólítsa-
nak1 fel mindenkit, a mu
felvételére. Azoknak 'áz li
mi tisztviselőiméi;,' akfií m
kájukat 43 Órán belül' nem
kezdik meg, nem lehet fize-
tést folyósítani. Azokat az ál-
lami tisztviselőket, akik mun-
kahelyükön 1956. november
l(Mf» nem jelentkeznek,' • úgy
kell tekinteni,. hogy önként
lemondtak állásukról és ezzel
minden jogigényük , megszű-
nik az állammal szemben.

Az élelmiszeripar s a vasút
dolgozóihoz-

A Szovjetunió, Csehszlová-
kia nagyobb mennyiségű ga-
bonát, húst,-egyéb élelmiszert,
szenet, ablaküveget és egyéb*

anyagokat küld a nehéz hely-
zetbe • került magyar főváros-
nak. • A. csehszlovák "határon
például szénnel • megrakott
vagonok százai állnak útra-
készen. A Minisztertanács fel-
hívja a vasút dolgozóit e nagy-
fontosságú szállítmányok ha-
ladéktalan .' továbbítására.; A
'asúti szállítás . szervezettebbe1

tétele,érdekében á-.Miniszter-
tanács Csanádi Györgyöt köz-
lekedés- és vostaügvl • kor-
má-nybtztossá nevezte ki,

. kormány felhívja az üzle-
tek, elsősorban az élelmiszert
árusító ~, üzletek •• vezetőit és
dolgozóit; hogy . '. •

haladéktalanul jelenjenek
meg munkahelyükön.' _
Amennyiben az uzlctveMtő
vasty az üzlet dolgozói fc&-
zül 24 érán belül nem je-
lenik meg senki: a lakó-
biztrftság tagjai közül «?y
ideiglenes vesetöt kell ki-
jelölni, aki nnóes kimu-
tatás alapján az áru kfadá-

, sát

A közellátás megszervezésé-
re a Minisztertanács S tagú
közellátási • kormánybizottsá-
got hozott léire. ' Vezet5j<
Nyeri Tlezsfi. tagjai". Kovács

János.-és';Pongrác* • Kálmán
A bizottság feladató, hogy sa-
ját .erőinkre támaszkodva é&
a-.külföidi1 segélyek felhasz-
nálásával maximálisan' bizto-
sítsa az ország közellátását.

A . kormány határozatot ho-
zott az Iskolai oktatás meg-
indításáról is. Azokban az/ál-
talános- és . középiskolákban,
amelyeknél a külső feltételek
(épület, közlekedés) biztosítva
vannak, az oktatási késedeterr
•nélkül; még kell kezdeni. Fe-
lelősek :• az iskolaigazgatók.
Azokban az iskolákban, ame-
lyekben egy idegen nyelv ta-
nulása kötelező, _a tanuló
maga választja meg ..azt-' a
nyelvet, amelyet tanulni ki-

Lássunk munkához!
Munkások! Elvtánakl\ Ma-

gyar 'hfaaflaki . ',
1 Szünetel, nz alkotó munka;
állnak a gépek. Napról napra
csökkennek az árukészleteink,
tartalékunk már . alig'- van.
Nincs .szenünk.-Lassan beáll a
tél és üres minden kamra.
Gyermekeink • legszükségesebb1

megélhetés'! • feltételeit sem
tudjuk biztosítani^ . •
- Cselekedni keli! ""

Fogjunk össze 'és dolgoz-
zunk. Létünk^ és népünk ÉV
talmá követeli á munka meg-
indulását. Termeljünk, ezzel
menthetjük meg, asszonyain-
kat, gyermekeinket . a.- nyo-
mortól, az éhségtől, a tél hide-
gétől, • '

Induljanak, meg. űjcá a gé-
pek; \ az" életet jeíentő alkotó
munka • minden • gyárban .'. és
üzemben, a vasútokon.'1

Süssünk kenyeret, biztosít-
suk H tejellátást, legyen újra
hús az - üzletekben^ Legyen

lűtöanyaguak, biztosítsuk
város pózzal val* .ellátüsáú
, BAnyoKokl Vegyétek, fel
munkát.:"-,. Hozzátok' rendbe a
_báhyátcat. Adjatok szenet' az
ország lakosságának. -*.
•• Munkások, magyar haza
fi aki.- Fogjatok hozza a mun
kához, lendűljön újra'a kala-
pács,' forogjon minden • gép!
Dolgozzanak az Összes gyárak.
Legyen áru az üzletekben.
• Legyen'rend és nyugalom, e;
a termelő munkamegindítás;'
nak feltétele. Segítsetek rendi
teremteni.' Szállj átok szembe
azokkal, akik fegyvert fognak
a .Forradalmi "Munkás-Paraszt
Kormány ellen,- zavarják a
baráti szovjet és magyar kar-
hatalmi szervek -rendteremtó
munkáját, s,még ma ís fele
lötleníU viselkednek a< mun
káshatalomfnal, az egész ma
gyarinép ' ügj'éveV a szabad1

sággaí szemben és •• veszélye:
tetilí a rendel, az életet jelei
15 munkát. • , • , . ' . " . - •
r,r'r ' - • i- '.Farradalrnf-''"'

:\Í- , .Munhás-PartatlKormánrj

Magyar kommunisták!
Magyar Dolgozók Pártjának tagjai!

E l v l á r s a k í - - ' " - ' • • ; • • • • • ' . ' • • • • : , . ^ • ) : ' ; : ••• -: '"••

Dicső múltú és sokat szen-
vedett pártunk történelmé-
nek legnehezebb szakaszát
éli át. A helyzet megköve-
teli, hogyiösszefogjuk~lPj5art
minden erejét, mert csak így
tudunk eredményesen sze-m-
beszáUni a kapitalizmus
visszaállítására irányuló'-el-
lenforradalmi támadásokkal
és megvédeni a nép hatal-
mát,. Csak így tudjuk bízto-
sítanía-magyar munkásóEZ-1

jr; a dolgozó parasztság, a
haladó értelmiség, • az 'egész
magyar nép számára'a de-
cm&kratizmus legszélesebb
korú kifejlesztését, nemzeti
függetlenségünket. és szuve-
•renitásuukaí, a' szticíalista
rend gj'őzelmét! " ' '

Hogy • pártunk, újból erős
gyen, és "a tömegek élén

járjon, határozottan szakíta-
.nuTTk kell a Rákösi-klikk- ká-
•ros politikájával és vétkes
imódszereivel, melyek meg-
rendítették'a széles dolgozó
tömegek pártunkba - vetett,
bizalmát és alapjaiban ásták
alá a párt erejét." .'• ' ' ('•"

ígyaneafc • liGtSrozottan
szakítanunk.^ kell ' ' Nagy

rê —Lofeonczy' csoportjá-
val; amely a munkásosztály
és a népi hatalom pozícióit
feladva; a. nyílt .szovjetelle-
nes^harcra való felhívással
•nacionalista sovinista alapra
helyezkedve utat nyitott az
ellenforradalmi erőknek és
ezzel ténylegesen elárulta a
szocializmus ügyet.

Hogy a múlt hibáival való
ha^rozott szakítást ily -mó-'
don is világossá tegyük, ha-
tároztuk el, hogy. a párt ne-
vet megváltoztatjuk: .a- Ma-
gyar Szocialista Munkáspárt
.nevet vesszük feL A : párt
Összes egészséges erőire tá-
maszkodva -helyreállítjuk. és
új életre keltjük a párt szer-
-vezeteit J--* •' ' .- 1 ; ' ;

'Pártunk elvi alapjai válto-
zatlanolc! A marxizmu:
Jenintznvus incKdönthotctJon
igazságai vezérelnék ; benT

nünket; a'szocializmus meg-
valósításáért küzdünk; meg-
yédjüfc a népi demokrácia
-államát "és annak alapját a
jnegbonthatatlan'-'. munkás-
paraszt szövetséget; a mun-
kásosztály nagy nemzetközi
táborához tartozunk;'hazánk
forró szeretetét elválasztha-
tatlannak tartjuk a proletár-
internacionalizmus eszméjé-
től, amelyet rendíthetetlen ül
vallunk. A.szocialista' orszá-
gok- népeivel való szoros
testvéri együttműködésben,
valamennyi • nép.. . békés
együttélésének és barátságá-
nak . alapjáéi kívánjuk fel-
virágoztatni hazánkat..
. \Most. pártunk' fő, feladata,
:Hoffy ^"szétzúzza V-az\ ; ellen-
•forradalom'- már-.'leplezetle-

fellépS,-erőit, amelyek
kihasználták a~ tömegeknek
a múlt hibáiból1, folyó,'-de
semmiképperi nem a népi
.hatalom ellen irányuló jogos
elégedetlenségét. A ' párt
minden tagja és ';szervezete
támogassa 'teljes k' erővel a
Magyar Forradalmi Mun-
kás-Paraszt . Kormányt,
-amely népi demokratikus
rendszerünk 'megvédését,' az
Ellenforradalom • szétzúzását,
a dolgozók •bökcsy munkájá-
nak és jólétének biztosítását
tűzte zászlajára. '

Támogassátok' a Magyar
Forradalmi Munkás-Paraszt
Kormányt' programja még-
ralósításában! A párt erejé-
vel; segítsétek elő a normális
élet azonnali helyreállítását,

munka haladéktalan fel-
vételét, a .jogrend biztosítá-
sát, a közélet demokratizá-
lásának továbbfejlesztését, a
dolgozó tömegek legégetőbb
követeléseinek gyors meg-
valósítását. V- , ̂  x •''

Fogjatok össze a munkás-
íanáesokban, más Oj hatal-
mi -szorv°k.fcciv.-ct H.
Népfrontban 'a demokra-
tikus érzelmű hazafiakkal-^
ha.nem kommunista vilag-
jiézetűek is — , akik készek
•megvédeni ,a dolgozó nép
hatalmát.-" Meggyőző erejű
politikai • felvilágosító ."mun-
kával nyerjétek-meg őket a
Magyar . Forradalmi Mun-
Jcás-Paraszt Kormány támo-
gatására. Tisztítsátok ' meg
ezeket a szerveket az.ellen-
forradalom • ' szószólóitól.
Tartsátok ébren a munkás-
osztály szocialista Öntudatát,
harcos hagyományait, őriz-
zétek meg a munkásosztály
egységét; ne engedjetek te-
ret a dolgozók sorait meg-
bontó' ellenforradalmi dema-
gógiának. Támogassátok • a
na^ymúltú magyar .szak-'
Szervezetet harci- erejét és
soraik szilárdságát. Tömö-
rítáétek á párt köré a mun-
Jtáa- és paraszt ifjúéiig, vala-

mint a dolgozó nép soraiból.
jött diák-és egyetemista if--
júság- legjobbjait. - ;

Álljanak' talpra pártszer-
vezeteink! Minden párttag,;

aki kész a ^ tömegekre tá-
-maszkodva . harcba szállni a"
dolgozó nép hatalmáért^
.pártunk politikájáért,, je-
lentkezzék haladéktalanul -
pártszervezetében és lásson
munkához! A pártszerveze-
tek életében teljesen érvé-
nyesülniök kell e széleskörű,
a párton'belüli demokrácia1

lenini elveinek. " \ •• -

Szervezeteink 'járjanak',
élen a békés termelőmunka
megindt tására irányuló
harcban!. A kommunisták, a
•párttagok', mutassanak pél-
dát a népi, hatalom iránti
hűségben, a,.nép ellenségei--
vei szembeni harckészség-,
ben és éberségben. " -1*: .•.
• Erősítse.a_ kommunistákat

annak tudata", hogy szolidá-
velünk . a világ vala-"

mennyi testvérpártja, az 7
Ösrzes STOcialista ország^B-
néj*eir R- haladás ügyét vs^i

azaüni. -izcl-yeztctcL,;
kísérlettel ' , szembén. Ter
.remisetek baráti viszonyt;

népünk és^a szovjet had-
sereg katonái között, akik '
segítenek a magyar nép—
hatalom meg\'édésében,- a •
reakciós L elleni on'adahni • tá-.
jnadással szemben.
• Kommunisták! Elvtársak!

•A helyzet súlyos! De' ha
összefogunk • és rendezzük '
sorainkat, ^•ég az erőnk! •
Pártunk ^legyőzhetetlen, ha
jkitart eszméi mellett, és ha .
Q munkásosztályra, dolgozó.
nénünk széles tömegeire ta-'

• Elvtársakt Munkára, harc-
ra fel! •-•"•• . • . V :

A-Magyar Szocialista
Munkáspárt

/ 'Ideiglenea Központi
1 -t_ • • Bizottsága " '• .

Budapes t* . ' 395$. n o v o m -
- b e r 7 . . •-. . • • •„• ->^

A fegyveres erők "és köz-
biztonsági ügyek minisztere

utasítja a-"honvédség tagjait,- akik jelenleg- a laktanyák- '
ban, intezetekben tartózkodnak,' maradjanak a helyükön
és'.teljesítsenek .szolgálatot parancsnokaik-utasítása' sze-"•
rint. Azok a honvéd állományú személyek^ akik a rend-
kívüli " állapot következtében^ csapatuktól és intézmé--
riyeiktöl stb. elszakadtak, a további intézkedésig tartóz-.'
kódjának á lakásukon,. • • •' .• 1 ' ' " , ; . . " ,

A' rendkívüli -áüapot ideje--alatt" alakult -katonai 'for-'•
radalmi tanácsok és bizottmányok1 működését íiem enge-"'
délyezem. Ezek a' szervek nem egységes elvek és katonai
szabályzatok , alapján -működtek. Lehetetlenné tették. a
hadseregben a' központi'vezetést. A honvéd katonai ta-
nácsok újjáalakulására és működésére később fogok in-V
tézkedni..'' ' •"-' . _ • "• • - " . . ' , "

B u d a p e s t , Í95S. n o v e m b e r 7. . , ' . . . .- •'".,'-.,:
•'-;. . ; . . , , . '• \ i—i-» • d r . M ü n n l c h Ferenr . s .k . , - " ",'•:

. i . ./a^Mmiszier-tanács. a le lnöke; •;} •
k-a "fegyverea--eröfc íő
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y
az Elnöki Tanács elnökének

nyilatkozata

t[ Marosán György államminiszter
felhívása a magyar munkásokhoz

és parasztokhoz
1 Testvéreim, magyar parasz-

toki ^ • • ' • ' ] - • .
.. Hozzátok szólok ebben a
'nehéz órában Veletek töltöt-
tem az 'életemet a ,munkában
— és nyugodt lelkiismerettel
mondhatom; Ti vagytok a ta-

. núi, hogy. nem szakadtam
; Tőletek akkor sem, amikor 'a

kormányba, majd az. Elnöki

zőttetek jártam és ahol segí-
.. teni tudtam, segítettem nefc-

tek az elmúlt időben, mikor
abban a helyzetben voltunk,
amiről a dolgozó nép jogc«an

".mondott súlyos ítéletet. Es el-
ítélte ennek a korszaknak a
poliUfeai vezetését a Kádár Já-

, noo miniszterelnökségével a
•' munkás-paraszt kormány is.

Es a veletek való szoros
' együvétartozásom szólaltat
meg most;

" ' Üj lapot kell nyitniía. tör-
ténelmünkben éa elszomorító,
hogy ágyúk dörgése, fegyve*

. rek ropogása közben kellett
' felszámolnunk a múlt hibáit,

tévedéseit, bűneit és romo-
kon kell új életet kezdeni eb-
ben a szegény országban^ A
munkás-paraszt kormányt az
az aggodalom teremtette meg,
hogy népünknek a szebb fíe-
tért elindított forradalmi moz-
galmán felülkerekedett az el-

- Icníorradalora, s töpikre teszi

szocialista'' "•• •vívmányainkat.
Nagy Imre- kormánya' kezében
végül már. nem volt szilárd
hatalbmi s rohanvást olyan
helyzet alakult "ki, hogy végül
is a régi urak, a reakció ke-
zébe'csúszik át az ország. Eb-

imban én ma-
Ott voltam

égig
lát-

gam is osztoztE
Nagy Imréék mellett
ezekbea a napokban és
tam, -hogy mind, sűrűbben je-
lennek meg 'közelükben, kö-
zöttük emberek, akitől nem ni
ipari niunkáasaa, «em a dol-
gozó parasztság — sem a de-
mokratikuson gondolltodó ér-
telmiség jót nem. várhatott.
Valóban veszélyben vojf a
zocializums minden eddi£ el-

ért1 eredménye,

• Most Kádár János minisz-
terelnök ismertette s prog-
ramját. Ebben benne volt a
régi bűnöknek az elitélése és
e program olyan- munkaterv,
amit ha. megvalósítunk, ak-
kor ebben.az országban hely-
reáll a rend, a béke, a város-
ban és.a falun. Szocialista de-
mokrácia- lesz, törvényesség
és mur-Lás-paraizt . hatalom.
Ehhez Ti, magyar parasztok,
a munka szorgalmas végzé-
sével, minden faluban i de-
mokratikus községi élet meg-
valósításával. nyugalom
helyre állít ásában_ való hatá-

rozott ,' közreműködésetekkel,
minden ekejött az őszi • gabo-
navetés gondos elvégzésével
tudtok most a legjobban "segí-
teni. Es kérlek" benneteket, így
cselekedjetek. ( . - ".

Ha. a rend és a béke helyre-
áll, Kádár- János programnyi-
latkozata értelmében meg fog
indulni a faivakban is a szép,
békességes élet, 3mi mindany-
nyiunfcnak kívánsága, Érványe-
sülni fog — és éc csak ilye1

nért tudnék Veletek ét Érte-
tek együttműködni — , egy
emberséges, tisztességes, okos
magyer parasz-tpoütika. .Ér-
vényesülni • fog igazi formájá-

— ahogyai legjobb
munkások és legjobb parasz-
tok elképzelik — az igazi
munkás-paraszt
amiért én az évek folyamán
annyi keserves munkát vé-
geztem a' legtöbbször . hiába s
amiért ^ annyit szenvedte-
tek. Hiszek benne, hogy _ a
mostani erű feszítések "már
nem lesznek liiábavalók és lia
adja Isten, mielőbb elhallgat-
nak a fegyverek a szabad, íüg-
getlen, a maga sorsa lelett
szabadon rendelkező" magyar
hazában, a romok feletí; ki-
bontakozik a. virágzó élet,
ami után .mindannyian vágya-

VIDÉKI HÍREK
* Győr • ' - '
._;'̂ Q/crbíin megindult a noc-
'•máiiiTéietí Az üzletek-kjnyl-

ískolákban már. fi-ún
, mcgsezdOdolt a tanítás. A

Wilhelm Piock Vagon- és Gép-
gyár dolgozúinak nagy része
felvette a munkát, a vidéki
dolgozókért autóbuszok és
"teherautók mentek ki, a fal-

távolsági autóbuszjáratok is
megindultak. A párt megyei,
városi bizottsága s a külön-
böző-állami szervek vezetői
helyükön vannak és irányít-

ják á megye életét. A kdrnyf-
ken már mindenütt rend van;

Az ellenforradalmi banditák
eszeveszetten... menekülnek éa
ebben'ícfiiíik őket az ország-
ból kifelé tajló yöröskereES-
tcs segélyt hozó autói;. A
feltartóztatott külföldi rend-
számú kocsik — amelyek, min-
den engedély nélkül tartóz-
kodtak hazánk, területén —
gyakran fegyvert és' horthys-
ta, fasiszta elemeket szállítot-
tak az. országba,, Most, miután
az ellenforradalmi puccskí-
sérlet'meghiúsult,' ugyanezek
a külföldi kocsik menteni
igyekeznek pártfogol! jaikat.

FELHÍVÁS
a lakóbizottságokhoz

és a házfelügyelőkhöz!
Hetek óta folyik hazánk •gyönyörű" fővárosában a*

pusztító harc. A Forradalmi Munkás -és Paraszt-Kor-

mány a békés és demokratikus'építés kormánya, prog-

ramja a dolgozók követelésein alapuló program. A fegy-

veres ellenállás ma rombolás és pusztítás.

A Forradalmi Munkás és Paraszt Kormány tudja,

hogy milyen súlyos lakáshelyzet volt eddig is a főváros-

ban. Ne engedjétek, hogy felelőtlen fegyveres ellenállók,

orvlövészek, ellenforradalmáról! fészkeljék be. magukat

házaitokba, s ezzel veszélyeztessék a békés polgárok éle-

tét, szétlőjjék lakásaitokat. -Nem engedhetjük'meg, hogy

családok ezrei Lakás,nélkül nézzenek a fagyos tél elé. Mi

nem rombolni, hanem építeni akarunk lakásokat!

Szervezzétek meg a lakóházak védelmét. Győzzétek

meg az ellenállókat, hogy a fegyveres harc hiábavaló

vérontás és rombolás, ezért' tegyék 'le a fegyvert. . '

Gyüjlsétek össze az eldobált fegyvereket, s erró] ér-

tesítselek a magyar éa szovjet hatóságokat!

Jelentsétek a magyar és a szovjet hatóságoknak az;

wvlövészek csoportosulásait és fegyverrakláralt!

Elűzzétek meg a pusztító járványokat 1 Ügyeljetek a
bázak tisztaságára, öntevékenyen segédkezzetek lakotár-

a károk helyreállításában!., . .

BUDAPEST FÖVA^OS TANÁCSA .

Sajnálatos, hogy egyesek a
Nemzetközi Vöröskereszt ne-
mes szándékait, ilyen aal&d
módon akarják kijátszani. '

Győrben az' utcákon nagy
söpörtök tárgyalják 02' ese-

egyre erötelje-
i'élemény ' érvé-

ményeket és
sebben az a
nyesül, hogy a Magyar For-
radalmi Munkás ' és Paraszt
Kormány képes biztosítani-a
rend mihamarabbi helyreál-
lítását az országban s egyre
többen ebbe a kormányba v«-
t.il; bizalmukat.

Komárom
Komáromban és kórnyé-

kén rend és nyugalom van, az
üzletek nyitva vannak.

. Székesfehérvár

Saökesíehérváron az üzle-
tek nyitva vannak. A piaco-
kon megkezdődött az árusítás.
Nemcsak a helybeli termelök
és kereskedők, de falusiak is
komoly mennyiségű1 árut
hoztak a 'városba. &z -áru-
ellátás kielégítő. A kenyér-
gyár teljes erővel dolgozik.
Az üzemekben megkezdődött
a munkások jelentkezése. A
város környékén is mindenütt
rend van, megindult a . nor-
malis élet. A mezőkön szán-
íanak-vetnek. ' ;

Miskolc * ,

A Dimavág munkástanácsa
a munkássággal egyetértés-
ben holnap reggel B órakori
felveszi, a munkát. • '- I

A miskolci pártbizottság fel-
hívott minden kommunistát,
hogy haladéktalanul állítsák:
talpra a pártszervezeteket.
Vegyek fel a munkát és
segítsenek helyreállítani a
rendet és a békét. j

A városparancsnok felsíró-'
lítetta a honvédség űsezes ott-
tartózkodó tísitjeit, " tiszthe-
lyetteseit éa a honvédeket,!

órakor jelent-'•hogy reggel
Itezzenek az
nyákban. -

.ottani ' kaszár-

Munkások, dolgozó parasz-
tok,, elvtársak! . .

Lássunk: : tisztán , a mai ne-
héz helyzetünkben.1 Ezért szó-
lunk hozzátok. A ipagyar dol-
gozó nép hatalmának védel-
mére megalakult a' mag
lon\sdalmt . munkás-paraszt
kormány. Ennek a kormány-
nak a megalakulását az tette
szükségessé, hogy véget ."ves-
sünk az cllenfoi'radalmi • ele-
mek 'garázdálkodásának. ' fiz
utóbbi hetekben lezajlott em-
bertelen úllapotoknak hatónk-
ban. • Szent kötelességünk,
hogy ' szétzúzzuk a mór
fizéíjeí yert rde még itt-ott ga-
rázdálkodó ellen forradalmi
fegyveres bandákat, akik
fölrúgva' a törvényes " rendet,
sanyargatják dolgozni, alkotni
akaró népünket és gyilkolják
a becsületes, hazájukért né-'
pükért dolgozó, népi '.hatal-
munkért harcoló fiait. ,"

Az ejműlt évek folya/nán
Hákosi—•Gerö-klikk kalan-

cíorpclitíkáj iinak következmé-
nyei Jogos elégedetlenséget és
felháborodást váltottak ki
pártunfc, munkásosztályunk'és
a nép széles rétegeiben/ Ma-
gam is elszenvedtem e bűnös
politika, a törvénysértések
keserves következményeit.
Erekig szenvedtem, ártatlanul
börtönben. Minden okom meg-
van ráj • hogy teljes mérték-
ben egyetórlsek a Rákosi—
Gerő-klikk véLkes poliükájá-
nalí legmesszebbmenő elí teli-
sével. Nincsen azonban olyaii
azemélyes bántanom, ahil meg-
ingatná'a .'szocializmus ügye
ranü szent'hitemet," meggyő-

ződésemet. Eppcn ezért teljes
határozottsággal fordulok

mindazokkal, akik a
Kákoai—Geró-félc vétkes po-
litika által kiváltott jogos elé-
gedetlenséget a népi hatalom'
megdöntésére, a demokrácia
és a függetlenség szent jel-
szavát sötét elleni orr adalmi
céljaikra használták, és ..hasz-
nálják fel. < •. ,-•.' ; , .

Ma már sok, korábban -meg-
tévesztett ember látja, sze-
méiyes meggyőződése alapján,
hogy az ellenforradalmi ban-
dák fosztogatnak és gyilkol-
nak. Üldözik népünk ' leg-
jobb fiait. Ez lelt a vége a
több mint kéthetes és az egész
országot megrázó politikai
viharnak. Ide vezeteti a jó-
hiszemű emberek félrevezeté-
sének álnok politikája. Ide
veaetett az az engedékenység,
amely mindenképpen meg
akart alkudni és ennek a
megalkuvásnak az árán fel
akarta áldozni népi demok-
ráciánk rendjét, a . kapita-
lista restaurátoroknak, a régi

.lúg ,~ képviselőinek,, akik
ezekben . a vétes napokban
végül is ' visszavonhatatlanul
lelepleződtek. Mindenkinek vi-
lágosan kell látnia, hogy ellen-
forradalmi támadás érié egész
népünket. Ezt a hitvány tá-
madást szét kell zúzni, , hogy
népünk békében, szabadság-
ban élhessen. .Az "ellenforra-
dalmi bandáka}, eddig ' sem
érdekelte és 'ezu:án sem ' ér-
dekli, ' hogy mi. lesz a télen,
lesz-e kenyér, lesz-c hús," t«j,
ruha vagy íűtöanyag. E bandá-
kat nem érdflkll népüjiü-t szen-
vedései. Ma az országban min-
den munkás és dolgozó pa-
raszt, niinűen hitves és anya
jogosan köveleli tőJünk, hosy
számoljuk í«l e bandákat,,ál-

• lítauk helyre a iogrendet,

törvényességet, s védjük meg
az anyagi értékeket.' ' • • '-

Utasítsátok vissza a hitvány
szovjetellenes rágalmakat,'
amiket az ellenforradalmárok
a nép megtévesztésére ter-
jesztenék. Köszönet a szovjet
harcosok ' testvéri segítségéért,
am^ megkönnyíti és meggyor-
sítja az ellenforradalmi kísér-
let szétverését, a népi hata-
lom megvédését. El fog jönni
az idő,- amikor az elmúlt he-
tek eseményeit teljesen fel-
túrva, minden rí&zteWbcn meg-
mutathatjuk az ui'jw Ágnak 6n
népünknek, hogy mi váltotta
ki a nagy megrázkódtatást,
hogyan használták ki a nép
Jogos elégedciienségét és
igazságos követeléseit, a reak-
ciós elemek sötét ellenforra-
dalmi céljaik számára. Most
azonban sürgűs teendő vár
ránk. , Cseleikednünk kell. £s
ezért arról kell beszélnünk,
hogy mi a teendő.

Mit akar a munkás-paraszt
kormány? . •

Helyre akarja állítani a
»ndet,- a törvényességei, az

szeme. Néíüí, hogy birkó-
zunk meg azokkal a feladatok-
kal, amelyek most reánk há-
rulnak. A világ egész szocia-
lista tábora kész. támogatást
nyújtani nekünk e nehéz na-
pokban. Kekünk méltóknak
kell lenni ennek a tábornak,
ennek a hatalmas nagy erő-
nek a bizalmára és reménysé-
gére. Síem vagyunk egyedül.
Kern maradunk magunkra.
Támogatni és segíteni fognak
bennünket. Nekünk csak ren-
do!, bíltót, ii/iifnilmut k?ll
EcremtMü. AUjisul; félre az
útból azokat, akik a rendnek
és a békének akár fegyveres
akadályozó"j. Munkára íeJ, ezt
követeli tűlünk hazánk léte es
boldog jövője!

A közellátási
kormányb iztosság

közlejnéi tye
?S\ Imdapesli lakosság élelmi-

szerellátása érdekében 'az clei-
ntlszerkoholt doJgtwúi novem-

ország minden, részében. Meg | b e r a ' é n 'éggel S órakor fcezd-
védeni a munkások és ' J é k rac^ *= ácusiiást a boltok-

ban levő készletekből. A liszt,
cukor és inas clelroiszerek 3ii-

akarja •
a dülgozó pai-asztok hatalmát. I
Meg akar akadályozni minden
restaurációs kísérletet, ami
vissza akarja hozni Lazánk-
ba : a nagybirtokosokat,- a
bankárokat, a gyárosokat és
azols kiszolgálóit. Ennek úrde-

>cn a magyar forradalmi
munkás-paraszt kormány
harcba szólít mindenkit, aki-

s^eni uemzeiunK; ugye,
dolgozó népüpk hatalma, a

jpi dem£ikxácia rendje.. ^ — -
Közel kútmillió 'szervezett

munkás -van, ebben az ország-
ban: Ezek a muaikások tudják,
hogy mit vesztenének, ha az
clleniorradabni bandák kere-
kedtek volna íeliií. . Látniok
kell, hogy az utóbbi -két hét
milyen nagy mértékben tette
tőnkre gyárainkat,, üzemein-
ket, népünk alkotásait. Ennek
véget (kell vetni a magyar for-
radalmi munkásosztály teljes
harci egységének iKrélos ere-
jével, a munkás-paraszt ösz-
szefogás erejével védjük meg
a nép hatalmát és teremtsünk
rendet hőzánk'ban. •

A gyáraik és.az üzemek vár-
ják a ti dolgozű kezeiteket,
hogy meginduljon újra az al-
kotó munka. Haladéktalanul
meg kell indítani a termelést
minden üli. Minden becsületes
dolgozó jelentkezzék munka-
helyén vagy Síivataláiban c-s
munkával segítsen helyrehoa-

~ni azt a nagy kárt, amelyet
az utóbbi hetekben a magyar
gazdasági, társadalmi és poli-
tikai élet szenvedett. Beálltak

hLdegeJ;
kell nézni

;. nekünk szembe
1 téllel. A munkás-

zonyok és gyermekeik, jo-
;an .várják el tőlünk, min-

dent megtegyünk annak érde-
kében, hogy ebben az ország-
ban ne fázzon és ne éhezzen

- Minden lehetőségünksenki.
megv
lásokat helyreállítsuk, 2
melést beindítsuk cs az élet-
hez szükséges íelíéielokoí
megteremtsük, Csak a két ke-
zetek vár ennek a feladatnak
az elvégzésére.

Az utóbbi időben nagyon
sokat beszéltek arról, hogy
rajiunk a világ szeme. Mi ne-
künk munkás tiknál;, dolgosa
parasztoknak tudnunk kell azt
is, hogy rajtunk van a1 világ
valamennyi kommunista, szo-
cialista és munkáspártjának

szállítását a déleiült folyamán
megkezdjük. .>

*

Az élcluiJsirrbollok iru-
ufánpótláffa erdekében a
TEFU.Biaz, a siitóipari, tej-
ipari, konzerv-, liúsipajri, s«r-

dolgozói uo-
ember 9-cu re^cl feitcllcDÜl

jelcnjcocli meg munkaiieJyu-
kon.

'A budapesti malomipari dol-
gozók a lakosság kenyér- cs
Hsztcllátá5A Ordekíben novem-
ber 9-én kezdjék meg it mun-
kál.

A sütőipari, malomipari, tej-
ipari, húsipari munltások és
gépkocsivezetők clekniszereJ-
látusát • munkahelyiilkou bizto-
sítjuk.

A vendéglátóJ pori, küzétlicí:-
1 cl ési vállaJalok veze lű i t-s
dolgozói november 9-cn rrg-

minden lípiisii üzemben
kczcljúk meg a. munkál.

A pénzügyminiszter
rendelete

Eircndflem, hogy az ország1

összes vállalaíai, hivaUUai, iu-
(ézauényei azoknak, akik A
Forradalmi Munkas-Faraszt

i no-Kormány rendelete
vember 10-ig felvették a mun-
kát, az elmaradt fizetéseit vég-
leges rendezéséig íízetésii előle-
get adjanak. A fizetési clöl«s
nem haladhatja míg Ü SIOIÜÍÍOI
kereset Ütvco saá't»lékii. Aiok-
nai, akik a jelzetí ideig trr-

lomunkul Ycficj.tck. illcLvc
kórházi, hlvataU rendizexes
tetödökd látlak cl. rendes

jidós^aJk&t ki kcU fizet-
ni.

. Budapest, li^E. öOT-embcr 7-
KOSSÁ ISTVÁN
pénzüg yminisz1<?r
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Beszéljenek a tények
1 Ma már .világosan Játjuk,
hogy az október 23-án megkez-
dődött demokratikus nemzeti
megmozdulásokhoz időközben
számos ellcníorradalmár, bű-
nöző és szökött fegyenc csat-
lakozott; Eztík, visszaélve a
hazafiak bizalmával, pogromo-
kat és közönséges bűncselek-
ményeket követtek cL Céljuk

• nem a iogos követelések ki-
harcolása volt, hanem a népi

-demokratikus rendszer meg-
döntése, a gyárak és a földek
visszaadása a volt tőkések-
nek és földbirtokosoknak.

1 GaztetteiGaieJ; csak egy kis ré-
• szét közöljük, de e2 is elegen-

dő rá, hogy meggyőzően' bi-
zonyítsák: eze3» az elemek-
züerayize eltorzították a nem-
zeti mozgalom tlssta Ogyét.

-'Beszeljenek a tények;
Október 23-án, leíiát a for-

radalom ötödik napján történt.
•'Hevesen fegyveres ellenforra-

dalmi csoportok törtek be több
kommunista lakására, tíhinv
coliák, mcKkfnoziak és bebör-
tönözlek őket. A csoport egyik
vezetője, egy volt -nyilas fog-
technikus i

injekciós tűvel mérget
fecskendezett be

Nemes István köztiszteletben
álló munkásmozgalmi veterán
karjába. A kezelőorvos csak
tí'icnszérum gyors -beadásával
tudta megmenteni Nemes Ist-
ván életét;

Buncsák Lászlónak, a hevesi
állami gazdaság párttiíkdrá-
nak'a lakásán is megjelent
egy terrorista csoport: A ban-
diták magukkal hurcolták,
majd Joít napig fogva tartották
őt, Megmenekülését csak n vc-

n Jetimnek köszönheti.
• Effy Arany-nevew.-li3 • négy.
gyermekep családapát — egy-
szerű párttagot — és Molnár
Gibort, a hevesi Petőfi Tsz
p&rtíltkáril szintén bürtönbo
csuklak. Megjegyezzük, hogy
a terrorista csoport tagjai
nem is voltak a járásba valók,
hanem faluról íalura járva

valósággal vadásztak
a kommunistákra.

Több helyen előfordult, hogy
felelőtlen elemek segítségével

* a börtönökből százával törtek
..ki a közönséges bűnözök, s
bandákba verődve fosztogat-
tak, raboltak. Az ózdi munkás-

' tanács például arról értesí-
t&tlc az egri kapitányságot,

annak idején, hogy Eger felé
három teherautónyi szökött
rab ígydazik. A honvédhcly-
űrség tűzharcban tette &«t ár-
talmatlannA:

Egyes helyeken volt hor-
thysta ÍSjegyzőíc kerültek ve-
zető posztokra, muTtkástanácal,
vagy paraszt tanácsi elnökké.
Ezeket nem a nép választotta
meg. Füzesabonyban Is a régi
horthysta főjegyző^ került- az
élre. A megyében 'a munkás-
és parasztszármazású funkcio-
náriusok többségét elzavarták.
Többet bántalmaztak Közülük,
az elmenekült funkcionáriusok
családjait sok községben ki-
rakták az utcára, s az elha-
gyott lakásokat kifosztották.

A mezcöcöT êsii repülőtér
építkezésénél dolgozott bünd-
ző3t külső segítséggel Ieícgyve-
rezték az őrséget,

meggyilkolták
a tisztek egy részét.

FeKörícfc a taWíntítef 'J « ott
talált 'fegyverekkel bevonultak
Mezőkövesdre. A község zül-
lött elemeivel' egyült meg-
rohamozták a középületeket

A járási pártbizottság be-
rendezését foübordták az utcá-
ra és felgyújtották. A párt
funkcionáriusait életre-halálra
üldöztek, ki akartait őket vé-
gezni. Mezőkövesdről' teher-
gépkocsikor] Budapestre"' in-
dultak, fosztb'aívQ. útközben a
gépkocsikat és a magános há-
zakat;

Gyöngyösen a reakciós ele-
mek !ki akarták végezni a vá-
ros v--r!óit. A rendírsiég pa-
rancs: Víát, Tóbiás századost
(elakasztották, Tóbiás százados'
a Horthy-rendszerben ie rend-
űi- volt, tagja leit a népi . do-
mokraükus rend5j"s6gn«lt is 6s
tisztté lépett el<J.

Kaposvárott a forradalmi
'kormány segítségére érkezett
szovjet csíipalok' akadályoztuk
meg a megyei pártbizottság
két tagjának kivégzését.

Budapesten, a Fő utcai Pest
vidéki katonai ügyészségen
nyilas bandák háromszáz oda-
hurcolt becsületes állampol-
gárt tartottak fogva. £ ban-
dák csak a szovjet csapatok
jötíenek hírére menekültek el.
A fogvatartott háromszáz1 em-
ber így kerülte el kivégzését.
Ezeket az ártatlan embereket
minden ügyészségi, vagy bírói
eljárás nélkül szedték Össze a
múlt heten, s kivégzésüket -_

titkosan akarták
végrehajtani.

Ugyanez történt a Merkő ut-
cában fogvatartott • százötven
emberrel is.

A XIIL kerületben novem-
ber 6-án egy óraikor Icét ban-
ditát, fogtak el egy vörös-
kereszttel ellátott ZIM-fcocsi-
ban. az elfogottak a fehér.kö-
peny alatt katonai ruhát visá-
t&k. ^Azt. állították, hogy me-
nekülteket szállítanak, de ki-
derült: az egyik Íeg>"Vcres-cso-
port tagjai voltak, s vezetőjük
három és fél évet ült közön-
séges bűncselekményért.-'/ ( .

Szálai Zoltán határőrezre-
dest és a. társaságában levő
határőrföhadnagyöt a Banfc ut-
cában támadja meg egy fegy-
veres • csoport- összeverték
őket és a felkoncoláslól csak
a környékbeli becsületes ál-
lampolgárok 'Eegíteégével me-
ncMUlök.meg.

Varga' Löjos pesterzsébeti
lakos, amikor unofeabátyjával
motorkerékpáron igyekeztek
lakásukra, fegyveres bAndíták
• támadták meg. Tüzet nyitottak
rájuk. Varga Lajos-súlyos se-
besülései került kórháztoi

SzatjoleB megyéből jelentik;
Vasmegyeren meggyilkoltait a
helyioeli . termelőszövetkezet
egyik idős vezetőjét, MatolcsI
Gerzsont. Kemecsén Sí végzési
listát állítottak össze

kétszáz-
kommunistáról.

A Untára nemcsak o funkcio-
nárius ok .it vették íci", hamcín
c^yiszorű^pir"tagojt-ot" te/" 3*üí-
(ük például a járási- párt-
bizottság gépkocsivezetőjét.

rbrnnyfoan Horváth János
tanítót egyik nap a nemzeti
bizotfság elnökévé .választot-
ták, másnap pedig puskatus*
sal véresre verték. Gaesályban
elöbűjtaík.a volt csendőrök és
megala-oították a csendőrörsöt,
mint karhatalmi alakulatot.
Rakarnazon a munkástanács
elnöke Pozer Mihály volt hor-
thysta jegyiü lett. Ebben a
kézségben is megalakult a
csendőrőrs s egy Sípos nevű
volt csendőrői-mester azzal .1
kijelentéssel vette át a puskái,
hogy »3tt a bosszúállás ideje-.

A Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány felhívása
az élelmiszeripari és szállítási dolgozókhoz!

A FtimuliiiiYil Miui!(i"i)j-te-
raszt Kormány felhívja a bu-
dapesti sütő-, hús- és tejipari
Üzemek, hűtőházak, malmok
dolgozóit, a sütőipari szállí-
tási vállalat, a konzerv- é£
húsipari szállítási vállalat, a
söripari szállítási vállalat, a
tejipari szállítási vállalat, , a
begyűjtési szállítási vállalat,
a fővárosi teherfuvarozás! vál-
lalat gépkocsivezetőit és szál-
'ítási dolgozóit, valamint az
t; lel mi szerkor eskedcl cm - dol-
gozóit; hogy a főváros lakos-"
pága élelmiszerellátásának
biztosítása érdekében hala-

munkahelyeiken. -
A kormány • feíftívja a vi-

déki élelmiszeripari vállala-"
'tok, elsősorban a sütő-, hús-,
tej- és cukoripari vállalatok
dolgozóit, hogy a főváros la-
kosságának ellátása érdeké-
ben szervezzék meg á kenyér-(

hús-, tej-, liszt-, cukor- és élő-
álIats2áT.Iítmányok Budapestre
irányítását • tehergépkocsikon,

A Dunántúlról érkező teher-,
autó szállítmányok a -. Bat-
thyány téri vásárcsarnokba,
az ország többi részéről érko

*Ck a. Uoitl utcai V(i«íirr.
nokba nienjenek. A tejszallít-
mányokat a tejüzemekbe, az
éLöállat'okat pedig közveLleuül
a vágóhidakra irányítsák.

Mind a budapesti, - mind a
^ r- M éleim I^zerszállftó teher-
autókat jól láthatóan -Élelmi-
szer«-felírással' jelöljék meg.

A szovjet-katonai egységek
utasítást kaptál;, hogy az élel-

"raisaerszállitm'ányok továbbí-
tását mindenütt.segítsék elö.

.'• . •'•. . N y e r d R « 9 ő

^ " kormánybiztos.

HÍREK
A NAGYVILÁGBÓL

— A vtrsói
nap nlMt 4 millió zlotyt gyűj-
tött a magyar nép rászere.

•— A csehízloTáJdai Jablo-1

nici Művek munkásai kötelez-
tél; magukat, hogv EZ Ikarus
és a Csepel Autógyárnak a
szükséges autóaiükatrésze-ket
sürgősen leszállít jak.

— Szaud-AráWa megszaki'
totte a diplomáciai kapcsola-
tot Nagy-Britannia vaL-

— Bagdadban nagy tü-nteté-
sek zajlottak le Anglia, Fran-
ciaország és Izrael ellen az
Egyiptom elleni ,, agresszió
miatt.

*— A 'román asszonyok le-
velet intéztek a magyar asszo-
nyokhoz, melyben mélységes
felháborodással beszélnek
magyar . ellenforradalom ke-
gyetlenkedéseiről és biztosít-
ják n magyar anyákat, hogy a
romániai nöszövetség mindem
segítséget meg íog adni
gyarorszáe részére.

— Edén az 'ungol • alsóház-
ban bejelentelte, hegy a Port
Said-i c-gyjptqkni csapatok
ffegyveeszii netefi kértek. Az
egyiptomi kormány megcáfolta
ezt és kijelentette, hogy Fort
Saidnál a benyomuló angol
egységeket egyiptomi ercEí
vették körül is az angolok
kértei: fegyverszünetet.

•—• At egripto-ml sajtó be-
Ezámol arról, ho-gy az angol—
fr-an cia r épülő tám adások sú-
lyea veszteségeikíit okoztek
egyiptomi városokban.

•— A Bahretn-szigeteken
koolajmurikások felkeitei és
Tncgsemmísitcttek agy
ejtőernyőé egységet. Az egyip-
tomi nemzeti bizottság felhí-
vására a kőolnjiKTmÜídsoí-i boj
HoLtálJáJí. az angol ós íriuicin

sát. •. • ' f

— Teheránban összeültek n
bagdadi paktum országainak
képviseli, hogy- megtárgyal-
ják Anglia és Franciaország
részéről Egyiptom ellen Vügre-
hajtott agresszió követikezté-
ben előállott közel-keleti hely-
zetet.- Anglia, bár részese, sőt
létrehozója a bagdadi paktum-
nak, nem vesz részt a t
láson. ' * • ' - .

Határozat a zálogházba
elhelyezett ruhanemű
és lábbeli kiadásáról
A Minisztertanács 1956. no-

vember 6-án .tartott ülésén a
magyar forradalmi munkás-
paraszt kormány elhatározta,
hogy az 500 forintnáL nem na-
gyobb zálogkölcsönt képviselő
jelen • rendelet megjelenése
napjáig • elzálogosított ruha-
neműt és lábbelit a tulajclöno-
soknaflt a zálofiktilcitün vjasza-
fizetés'e, nélkül 1956. november
10-e és 20-a között ki kell ad-

A Minisztertanács felhívja
az ország minden zálogház-
Vezetöjét, hogy é rendeletet a
megszabott idő alatt hajtsa
végre cs november 20-a után
az értékek kiadásáról a visz-
szayétt . zálogoédulákkal a
pénzügyminiszternek számol-
jon-cl; ' ' -. .

Budapest, 1936,1 nov. 6.'
• A Mlnisztcrlanács

A íeghast&fiasabb kötelességa wiiink<a
felvétele. Jelenthess munkahelyeden l

A Szovjetunió
testvéri segítsége
a magyar népnek!

X Magyar Forradalmi ''''-'
Muiik'ás-Parasfet Kormány Elnökének

^ Kádár Jánosnak
Tisztelt Miniszterelnök. Elv-

társ ! ' \ . . ••• . :-

A szovjet kormány meg-

vizsgálta az ö n ö k " felhívását

és elhatározta, hogy ellenszol-

gáltatás nélíciHi 'testvéri se-

gítséget nyújt a rtwmiar dol-

gozóknak és azonnal a követ-

kező árukat küldi Magyaror-

szágra: •

líöviddei a segélyt kérő fel-
hívás után megérkezett a szov-
jet kormány válasza, amelyet
teljes terjedelmében Ismer-
tetünk.- . ' \ • ' •

50 000 tonna Babonát cs linz-
iét, 3001} tonna húst, 7000 ton-
na vajat és zsiradékot, 3 mil-
lió doboz tejkonzerret, 5000
tonna cukrot, 10 000 tonna ce-
mentet, 10 000 köbméter Ta-
árut, 5000 köbméter rönkfát,
30 000 négyzetméter ablaküre-
get, 1000 tonna tetö/eűSIemeüt
3000 tonna hengerelt vasárut.

A lenti árukon kívül, hogy
a munka folytonosságát* bizto-
sítani lehessen Magyarorszá-
gon mind az iparban, mind a

népgazdaság egyéb ágaiban, a
szovjet kormány kötelezte a "
Szovjetunió Külkereskedelmi
Minisztériumát, hogy haladék- •
talanul szállítsa le 'azokat- a '
nyersanyagokat, félkészárukat,'
fűtőanyagokat és más 'olyan ,
árukat, melyeket kereskedel- •.
nii- szerződések szerint 1958.
év negyedik' negyedévében
esedékesek, * valamint azokat
az árukat is;'melyek az 1057.7
év első -négyedévében, esedé-
keseit.- \ ' •' _ -t

'- Utasították"-' a .Szovjetunió1"
Egészségügyi Minisztériumát", .
hogy haladéktalanul, ellen-
szolgáltatás- • nélkül küldjön,
a ' Magyar.' Népköztársaságnak '
olyan gj'őgj-szereke!:, melj'W>!"
re a lakosságnak szüksége'
van, •

Elvtársi üdvözlettel ,:
N. Bulganyin,

a Szovjetunió Miniszter-
tanácsának elnöke.

Moszkva, Kremi.
1S5B. november 5-én.

A Kíxiai Népköztárscsás
3O millió rubel segélyt
nyújt M á
1958. november . R-án ' ealc

a • pekingi központi rú.J
dió' és a •". különböző te-
rületi rádiók • L- ismertet-
ték CSOÜ En-laj elvtársnak,
;a kínai közponü népi kor-
mány elnökének Kádár János
elvtárshoz, a magyar íorra-
oVLlmi munkás-paraszt kor-
mány elnökéhez intézett1 táv-
iratát A táviratban Csou En-
laj elvtárs forró üdvözletét
küldi a magyar nép jogos kép-,
viselőjének, a magyar forra-
dalmi • munkás-paraszt kor-
mánynak megalakulása alkal-

mából, s sikereket kivan né-
Ftlnicnek és kormányunknak a -
szocializmus építése útján .'
előttünk álló- akadályok1 leküz-
désében. . A nehézségeink le-
küzdéséhez a kínai nép is ki
kívánja' venni részét, s ezért .
a kínai népi kormány 30 mil-
lió rubeles " segélyt nyújt ha- -
iánknak." - A fenti összeget ;
s kínai központi népi kormány

a legr/Ividebb időn belül áru-•
ban és a magyar népnek je-
lenleg szükséges más eszkö-
zökben fogja rendelkezésünk- •
re bocsátani- * '\

Egyetemisták! ' •. v ;;

Magyar fiatalok!
Az elmúlt, napokban bebi-

zonyítottátok . határtalan ha-
üfiMzorottiteKeit.. Ne en
Jetek, hogy a haza és a nép
iránti hűségeteket, ' horthysta
tisztek, csendSrök, rémhíreket
terjesztő tőkések és íüldblrtt
kosok ellenforradalmi ' célok-
ra használják fel.

Válasszátok el a tiszta búzát
az ocsútól! Forduljatok széni*
be azokkal, akik társaltok
váráldozatán, hulláin keresz-
tül a maguk- politikai pecse-
nyéjét akarják megsütni; Nem
akarunk több hiába kiontott

ért! . ;; •
Az országnak, mint a.falat

kenyérre, olyan szüksége van
az értelmiségi fiatalokra. líem
akarunk többé Rakosl-féle. ön-
kényt, nem engedjük meg töb-
bé, hogy a' munkásosztályból,

néptől'elszakadt klikk gaz-
dasági es politikai romlásba
sodorja az országot., Nem en-

ük meg .többé, " hogy., a
munkásoaziá'ytól, a paraszt-

ságtól, a néptói elszakadt sze-
mélyek bűnös tevékenysége '
ktívoLUíjzLdberVs munltAii- és
parasztellenes ellen forradalom
veszélye üthesse Tel a fejét.11

Ne engedjétek meg/ hogy az
ellenforradalom sötét erűi
vérfürdőbe hajszolják a ma- '
gvar- ifjúságot. Ha a harc to- "
vább folyik, _ országunk tönk- •
remegj-..

Támogassátok Rákosi bör- •.
ionéból . kiszabadult Kádár''
Jánosnak — a munkásosztály,
cégi, kipróbált harcosának — ;

kormányát, s béke hclyreállí- •
fásában,'' az élet - azonnali "•_
megindításában. Az ifjúság
'felelőssége^ most- rendkívüli!
Harcotok = céljai • teljesültek. -
Lj-en az-egj-etemi és mun-
káslfjúság olyan nagy a szent'
ügyünk mögött felkapaszkodó „
ellen forradalmárok elleni-'.
liarcban, mint amilyen nagy j
i-olt.. vívmányainak kiharcó--.,
lásábaiCvA haza jövője köve^';
teli, most ezt tíletcfc! vi\
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Mi történt a parlamentben
az-elmúlt hét végen?

; - " Az elmúlt hét utolsó nap-

';./. jaiíban a töméntelen párt és a

•/•. mindenféle programú bdzott-

ví: mányofc felhívásainak özöné-

•„> ben az • ország közvéleménye

' , azt.'figyelte, mit íog tenni a

:>• konmáiny •— Nagy'Imre1 kor-

s- - mánya — a rend helyreállítá-

^ sara,- a békés élet megszerve-

'"-• zésére. Miért nem tudte ezt

megtenni? Miért'lett rend he-

':• lyett egyre nagyobb fejetlen-

£* Bég? Miért kellett, azoknak a

V egjetemistáJknalc, 'akük . a de-

; . mokratáfcus vívDiányokért ví-

; vett harcban • élen jártak,

azt mondaniuk:

^ ' -- nem ezt

[-.jlleffiSn részben feleletet ad er^

i; W ea a kis helyaelfcép, melyet

állítottunk"', ős
ÍJ f̂agy Iinre-kormány utolsó
•:, napjairól. Munkások és nnm-
í; kásnfik mondották el, akafc
•r- taítEníéle küldöttségek, tagjai-
>; ként, vagy más munkájuk BO-
* itán a parlamentiban " jártak,
;; továbbá a Zrínyi Kaíonal
.'- Akadémia tisztjei, akik a par-
'. lamentben íeljesítetteJc " szol-

gálatotj , • • •

.: - Az országgyűlés, a parlament
.•'épülete az elmúlt 3íét hétben
/ küldöttségek járásától volt
•" baagos — mesélte ej egy 6r-

r* na^y bajlára a Zrínyi Katonai
_• AkadémiáróL Eleinte munlkás-
:'".küldötts-jgek.jöttek, meg pa-
;'̂ . resztek, akik élelmet hoztak a
T fővárosnak, továbbá ' értelmi-
'<. segiek; sorra elmondták a
. kormány tagjainak, melyek a
. munkások és parasztok, az ér-

,-•• telmiség és az ifjúság jogos

- utolsó'napjaiban azonban egy-
' re csökkent ezeknek a Usül-
• dötfscgeknek a száma. Annál
• inkább megnőtt .egyéb kül-
-dőttségek száma, pontosabban:

.' nem is küldöttségeké — mert
• hiszen, senki nem küldte őket,
hanem maguktól Jöttek, egyre
növekvő számban, . Munlkás-

: ruhák helyett naftalinból nem-
lég kivett régi katonatiszti
egyenruhák, városi bundák és
bekecsek jelentek meg a par-
lament kapuinál: A parlament
folyosói bokacsattogtató volt
földbirtokosokkal, részvény-
tulajdnosokkal, . horthysta
^tisztekkel téliek meg. Ezek
•lepték el a miniszterek elő-
szobáit, s nyomultak be a dol-
gozószobákba.

Azután jelentkeztek azok a
politikusok, • akik magukat
kisgazdáknak nevezték, ám-
bár annak' idején már a kis-
gazdapárt is megtisztította so-
rait tőlük; arról kezdtek vi-
tatkozna, hogy

100 vagy 200 hold földet
adjanak vissza

azoknak a birtokosoknaltj
'akiknek földjét a nép, a fa-
sizmussal való együttműködés
miatt kobozta el.

Jelentkeztek magukat mos:
izociáldemok rátáknak nevező
régi üzem- és részvénytulaj-

donosok, akik'arról tanácskoz-

tak, hogy 100 vagy 150 mun-

kásig kell az.üzemek államo-

sítását megsemmisíteni, tulaj-

donosuknak visszaadni; Azt

hisszük, hogy ezt kezdetnek

"gondolltáfc.

Később már a horthysta

katonatisztei: uralták el a fo-

lyceokat és cgyUtük-inásíkuk

már olyannyira nyeregben

érezte magát,' hogy a parla-

ment ópíllotötwn '

géppisztollyal akarta le-
tartóztatni

Dobi Istvánt, ez Elnöki Ta-

nács elnökét és Rónai Sán-

dort, az országgyűlés elnökét.

Csak úgy -röpködtek -a íolyo

Eókon a kegyeümes uram és a

méltóságos uram megszólfóá-

sokí A reakciós elemeknek a

kabinetbe mind nagyobb szám-

ban, bejutott képviselői, eíák

nem • a ' rend helyreállításán,

hanem saját pártjuk' pozíciói-

ba helyezését tartották fo fel-

adatuknaSc — .élénken támo-

gatták e régi kedves ismerő-

seiket. A kormányban levő

becsületes"embereik tehetetle-

nül nézték mindezt- Tudj Zol-

tán maga elmondta,.' hogy

kénytelen ]esz lemondnní a

kormányban - viselt tioztóége

alól, mert nem bírja már néz-

ni, i amit saját pártja tesz a

reakciós ellenforradalmi erÖk

érdekében.

Vajon mit várhatott á ma-

gyar munkás, paraszt, a nép

hatalmához hű értelmiség és

ifjúság egy olyan kabinettől,

amely egyre jobban a nemzeti

mozgalom demokratikus •vív-

mányait visszacsinálni aikaró

erők „ befolyása alá került,

amelynek tevékenységét

a pozíciókért folyó párt-

harc ásta alá,

miközben a folyosókon ehhez

a harchoz a zenét a rehabili-

tációért - sorakozó, már egyen-

ruhába öltözött horthysta- ka-

tonatisztek • SarkantyűcsatUv

isa szolgáltatta.

Ugyancsak a Zrínyi Akadé-

mia egyik fiatal tisztje- mond-

ta el: mit szólnának a mi'szü-

léink, . ha egyszer csak leije-

lentenék, hogy mi már • nem

keljünk a hadseregben, hogy

helyünket horthysta tisztek

foglalják el? Nem pozíciót és

igot akarunk mi, hiszen

sohasem féltünk és ma sem

£élünk a kétkezi munkától, de

a hadsereg parancsnoki poszt-

jait nem akarjuk és nem fog-

juk kiadni a numkásceztály

és parasztság ikfizéből, nem ad-

juk vissza a horthysta tisztek-

nek/ ' ,; . ' "

Szomorú, de ez a hiteles

-kép a parLament múlt hétvégi

eseményeiből. De a fővárosban

vidéken idbontakosó

glefc előtt ez is megvilágítja;
ml ' tette'1 elkerülhetetlenné a
Nagy' Lmxe-korrnáiny felbom-
lását, az' 33233x1014001, a íelior-
cJulásWl való kijutás, a kibon-
takozás,-a r«nd helyreáHításá-
nak egVedül játiható út jaként
a magyar forradalmi nrunkás-

kások, parasztok, értelmise-. paraszt fcormány létrehozását

kóló feherterror mellett az
ország- lakód, becsületes mun-

A budapesti szovjet katonai egységek
városparancsnokának 1. sz. parancsa

Budapest, 1956. november 6. .*.

Á szovjet csapatok a magyar
forradalmi munkás-paraszt
kormány Kérésére ideiglene-
•an bevonult «k Euct«pe«tr«,
hogy testvéri segítséget nyújt-
sanak a^magyar népnek szo-
cialista' vívmányai megvédé-
sében, az ellenforradalom le-
verésében és a fasiszta veszély'
elhárításában; ,

Budapest rendjének és nor-
mális életének helyreállítása
céljából ' ^ '

m e g p a r a n c s o f l o m J,
. !J Azolc a személyek, akik-

nél fegyver van, haladéktala-

nul, de, legkésőbb f. évi no*
vember 9-én 11 Óráig szolgál-

tassák be & • tzovjet katonai

alakulatoknak, iUetSleg a szov-

jet katonai parancsnokságnak.

A -fegyverüket leadó szeme-

lveket -nem vonják felelós-

Azokat a személyeket, akik
a fent megjelölt határidőig
nem szolgáltatják be fegyve-
rüket, legyvert rejtegetnek,
szigorúan felelősségre -vonják.

2. 1956. november 7-toí'Bu-
dapest területén az utcán köz-
lekedni csak reggel 7 órától
este 19 óráig • szabad.

Mindenki köteles feltétlenül
enged ejmeskedni a szovjet ka-
tonai parancsnokság járőrei-
nek és ellentmondás nélkü]
teljesíteni azok utasítását és

3. Felhívjuk a gyárak, üze-
mek, a közlekedési, közszol-
gáltatási és egyéb vállalatok
óö hivataluk JiiuilkóouU él al-
kalmazottait, hogy vegyék íel
a munkát.

Azokat a személyeket, akik
bármilyen módon . akadályoz-
zák, a munkásokat és alkal-
mazottakat a munka felvéte-
lében, felelősségre vonják.

4, -A helyi hatalmi szervek,
biztosítsák a lakosság élelmi;-
szer- . és túzelőellátását. -'A
szovjet katonai parancsnok-
ságok ehhez minden segítsé-
get megadnak a helyi köz-
igazgatási szerveknek.' Az ÖS7-
szes ' élelmiszerüzleteket • 'ki
kell nyitni,' • hogy biztosítani
lehessen Budapest lakosságá-
nak folyamatos élelmiszerellá-
tását. Az üzletek nyitvatartási
ideje: reggel S orátől este 3S
óráig. Az élelmiszert és tüze-
lőanyagot szállító vasúti és
gépjármüvek éjjel-nappal köz-
lekedhetnek Otülön engedely-
l y e l ) . • ' • • • • • • " . . . . • , . ' •

• Fe4h,ívom Budapest összes
dolgozóit, hogy segítsék a
helyi közigazgatási szerveket
és a szovjet csapatokat a
közrendnek, és a város nor-
mális életének . helyreállí-
tásában és biztosításában;- • -

•A budapesti szovjet katonai
egységek városparancsnoka

-• •- GREBENNYIK K, -
. gárdavezérőrnagy,

A magyar nép ügye nem lehet
közömbös a szocialista tábor
egyetlen országa előtt sem
Hans Eisler professzor no-

vember 6-án többek között a
következőket mondotta a ber-
lini Rádióban: . ' '

• — A mai magyarországi
eseményeket akkor értjük
meg és értékelhetjük kellően,
hogyha emlékezetünkbe idéz-
zük az elmúlt három évtized
eseményeit

'1919-ben a ''Magyar Ta-
nácsköztársaságot interven-
ciós seregek .verték le. Az an-
guluk; BöjjUaéjíóvel.Uoi'üU ura-
lomra a vereskezű Horthy el-
lenforradalmi rendszere.

Mi," németek,' akik . Hitler
uralmának tizenkét éve alatt
a fasizmus minden brutalitá-
sát megismertük, aggódó fi-
gyelemmel kísértük a Ma-
gyarországon legutóbb leját-
szódó eseményeket. A nyuga-
ti rádiók, . de különösen ' a
Szabad Európa, éjjel-nappal
felhívásokat közölt, amelyek-
ben az ellenforradalmi szerve-
zeteket arra szólította fel, hogy
minden eszközzel , törekedje-
nek a munkások és parasztok
államhatalmának megdönté-
sére. Nekik nem drága a
magyar fiatalok vére, ha
ezen BZ áron visszaállíthatjuk
a . regi magyar földesurak
iparbárók uralmát.

eUelej lettek.
is a nemzet-

közi helyzet, mint 1919-ben,
vagy . 1933-ban volt. Elfelej-
tették azt is, hogy elmúlt

bünlellej
munkásosz-

tály, a nép legjobb fiait Már-
már azt, hitték, ,hogy célju-
kat elérték, nyugatról meg-
kezdődött a horthysta tisz-
tek visszaözönlése. v Ezek
1945-ben a nép jogos haragja

Azt azonban
hogy lB56-ban

az idő, amikor
gyilkolhatták a

talán városban éa faluban
gyilkolták meg a munkásve-
zetőket, a pártiunkcionáriu so-
kat.

" * Ezzel leleplezték magukat a
nép előtt, megmutatták igazi
arcukat, megmutatták, írj van
demokratikus frázisaik mögött.

A Nagy Imre-Jkormány te-
hetetlen volt az eseményekkel
szemben. Ezért alakult meg
Kádár János vezetésével a
munkás-paraszt forradalmi
U&iiiiiány, mely fidJiiviS.to.il .for-
dult a nemzet legjobb fiaihoz:
álljanak az új kormány melle,
segítsenek az clleníon-adalmát
felszámolni, hogy biztosítsák a
magyarországi szocialista rend
fennmaradását cs Lovábbfe j -
lesztését. Egyidejűleg a Szov-
jetunió segítséget kérték, mert
nem lehet közömbös a magyar
nép ügye a " szocialista tábor

Felhívások
Az Athcnaenm-nyovida

igazgatója felhívja ü vállalat
dolgozóit, hogy a munka Jel-
vételérc jelentkezzenek. Be-
járat mindenki számára csak
a Miksa utca 8. számú ka-
pun,

*
A fővárosi lanács a FÖTEFU

minden gtukücsivczeiőjct fel-
hívja, hogy élelmiszerszállítás-.
ra jelentkezzék azonnal mun-
kahelyen.

A lehcríuvarozásj vállalatok
azonnal lépjenek érintkezésbe
a kenyérgyárak igazgatóival
és kezdjék meg a liszt szállí-
tását a malmokból a sütőüze-
mekbe.

NÉPSZABADSÁG
a Magyar Szocialista Munkás-

párt Budapesti Lapja
Szerkeszti:

a szerkesztő bizottság
elöl menekültek el. Most szám- Athenaeum (F. v. Soproni Béla)
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- a Forradalmi ,

Munkás-Paraszt Kormányt!
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