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Induljon meg az élet
Ezernyi sebből vérző ío-

varustin'k lakói egyetlen íor-
rú rí hajjal Jcclnek, s hosszú
torba Hallások után ugyan-
az/al a vággyal térnek nyu-
govóvá: legyen már vége!
Xérmiijanak el a fegyverek,,
térjen vissza a béke, a rend, •
a nyugalom, kisgyerme-
kcink szája ne görbüljön
hiába a kenyérért, a lejért,.
:r,í hamarabb múljon el az
Oiiinség fenyegető veszé-
lye: minél előbb csilingel-
jenck a •pillamosok, búgja-
nak az autóbuszok,' füstöl-
jenek a gyárkémónyek. in-
duljon mog a/, alkotómun-
ka, kezdődjék meg az épí-
tés, egyszóval: békesség le-
gyen,- rend és nyugalom!
Véletlenül sem akad olyan
becsületes,- hazáját, fuva-
rosát szerető ember, aki en-
nek 3.7, ellenkezőjét akarná.

A becsületes dolgozók.
százezreinek békességet és
rendet sürgető óhajával a,
legmesszebbmenőkig egyet-
ért a Magyar Szocialista'
Munkáspárt, valamint a íor-
radalmi'munkás-paraszt kor-
mány- Nemcsak egyetért.!
hanem minden erejével •
arra tö'rekszrk, hogy ez mi-

.clöbb így legyen. -; .
Az új párt és a kormány

tutija, hogy a fcdezotnélküli
--ígérgetések, -a -hazug -szév
'pilgcíések korszakának egy-r
6Z£i-sminden korra vége. Az-
zal is őszintén szembenéz. •
hogy •* 'dolgozók i között,
még" a párt soraiban 'is néni
kevés . számmal vannak
olyanok, akik az elmúlt na-
pokban • meginogtak; s még j
ma is bizalmatlanok.' Ezen;
persze csak a bürokraták, ai
dogmatikus betürágók cso-1
ciálkdzhatnak. Az igazság az,
hogy éppen elegen'dÖ ok l

halmozódott lel országunk- i
ban a bizalmatlanságra, - a ,
hitétlenségre. Éppen ezért
az új párt és a kormány;
szükségesnek tartja nyo- j
matékosan kijelenteni, hogy 1
a legélesebben elhatárolja;
magát mindazoktól, 'akik j
bármilyen formában, bár-1
milyen módon sztálinista— i
rákasista. restaurációra tö-j
rekednének. A sztálinista'
önkény és jogtiprás korsza-'
ka soha többé vissza nem
I érhet MatJyiU'orszáffral

Utiyanekkor pártunk \>á'
kormányunk azt is félreért- i
hetetlenül leszögezi, hogy '
szentnek tartja és meg-vé-
dehnezi mindazokat a vív-
üiányokcil. amelyeket az ok-
tóber 23-án megindult -nagy
nemzeti demokratikus moz-
dulom kihaL-colt. Ezek kö-
zül csak néhányat említünk:
a leggyorsabban és folya-
matosan sor kerül a mun-
kásság régi sérelmeinek or-
voslására, mindenekelőtt a
bér- és normakérdések ren-
dezésére, a legalacsonyabb
nyugdíjai; fölemelésére. • a
családi póüék . növelésé-
re. Az új párt cs a
Eorradalmi kormány helyesli

1 & gyárak -és üzemek mun-
' kástahácsaínak megalakítá-

sát. Folyamatban van az i'j.
Fi.'vsrg<>s. bolsíi --karhnl«limi-

megszervezése. Hazánk cí-
mere — híven hazafias if-
júságunk kívánságához —
ismét a Kossuth-cimer lesz.
s március 15-ét nemzeti ün-
neppé nyilvánítja a legkö-
zelebbi országgyűlés. .
• A kormány november 4-í
felhívásában is hangsúlyoz-
ta: a rend és -nyugalom
helyreállítása' után tárgya-
lásokat kezd a szovjet kor-
mánnyal és a varsói szerző-
dés más részvevőivel a szov-
jet csapatok Magyarország
területéről való kivonásáról.
Efféssí népünk kívánságára
sor kerül a magyar—szovjet
.viszony rendezésére a szo-
cialista országok közötti
legteljesebb egyenjogúság
és n nemzeti függetlenség
alapj án.-

Ime, a párt és a kormány
munkaprogramjából alig
néhány pontot soroltunk
fel, de ennyi is elég eivnak
bizonyítására, hogy a rend
és nyugalom megteremté-
sére megvan minden lehe-
tőség. Most már csak raj-
tunk, rajtatok, a föváTos
dolgozóin a sor. Értse meg
minden . jó szándékú, be-
csületes ember, hogy a bé-
ke és nyugalom*; az éíct
megindulása már csa'k azon
múlik, megkezdüdi-k-c .azon-
nal n-rnimkaí-Tcrmélttr.tlol*
gozni, alkotni! -- ez most
a legeslegfontosabb feladat.
•Nem kell különösebb köz-
gazdasági képzett6ég;a*hely-
zeC súlyosságának , felisme-;
résére: ha továbbra is szü-
netel'a'munka, .ha' termelés
nélkül akarunk élni — meg-
állíthatatlanul romlásba zu-
han népgazdaságunk, s az
infláció fenyegető réme is
valósággá válhat.

Mindezen túl, pillanatnyi-
lag a főváros lakosságának-
élelmezése okozza a legna-
gyobb-gondot, pontosabban:
az élelmiszerek szállítása.
Már tegnap délután főváros-
szerte biztató jeleket láthat-
tunk, több tucat teherautó
szállította . a lisztet sütö-
dékbe és üzletekbe. Az éj-
ezaka folyamán pedig több
száz szovjet gépkocsi is be-
kapcsolódott a főváros ellá-
tását biztosító élelmiszer-
szállításba. Baráti orszá-
EToMítil. 'KV dfifcnrbiin a
Szovjetunióból tus CÜOIWZI'J-
vákiábcl is meginflulnafe
•az éleim iszerszállítmá-nyok.
Nincs ok tehát fejetlen-
ségre, csüggedésre — annál
nagyobb szükségünk van
higgadt józanságra; okos in-
tézkedésekre, és mindenek-
előtt tettekre!

Munkára tehát, munkára!
Fővárosunk dolgozói köves-
sék a vidék példáját, ahol
már szinte mindenütt telje-
sen helyreá-lit a rend, a nyu-
galom. S ha most Budapes-
ten is azonnal megindul 3
munka, • bí-ztosak 'lehetünk
berine, hogy-- hamarosan
talpraálLunk: eltakarítjuk-a
romokat, begyógyítjuk a'ise-
beket, s a forradalmi >.kor-
rnány vezetésével; •• felvirá-
floütatjuk' sokat szenvedeti.

• (Vieí!-mí*cvai-. hazánkat*™-*«**

A magyarországi helyzet
áz: ENSZ reracÜcíviiSi közgyűlése előtt

Az ENSZ közgyűlése pénte-
ken folytatta a magyarországi
helyzet tárgyalását. Az eddigi
tárgyalásokon a közgyűlés két
határozatot hozóit: ENSZ meg-
figyelő csoport Magyarország-

it való küldéséről és a szovjet
•sapatoli haladéktalan kivoná-
sáról. A vita eddig hivatalos
magyar küldöttség részvélste
nélkül folyt, ma azonban Hor-
váth Imre külügyminiszter ve-
zetésével elutazik a magvor
delcgáciO ;New Yorkba, az
ENSZ közgyűlésére.
5 A'• közgyűlés pénteki ülése
elé több javaslatot terjesztet-
lek. Az Egyesüli Allamok kiiL-
döitséRe Jcét haliírozítli javas-
latot kíván szavazásra, bocsá-
tani: az elsőben felhívja a
Szovjetunió kormányát, tar-
tózkodjék a magyar ügyekbe
való beavatkozási ól, a másik-
ban leihívja s magyar hatósá-
gokat, hogy segítsék: elö és
mülíödjenek közre . a külíöldi
gyógyszer- és élelmiszer-szál-
lítmányok eloszlásában: (Ez

Jugoszlávián át száliilják
Magyarországra

a Vöröskereszt küldeményeit
A magyar forradalmi mun-

kás-paraszt kormány 195S.
november 4-én i-ntézliedés-, telt
a nyugati orezáeokbóJ a * -
gyár Népköztái-saság területé-
re irányított VÖröskereszt-küI-
demények fogad;

A kormányt erre -a lépésre
: a'tény kényszerítette, hogy

a november 2-án * érkezett 30
repülőgép és a 3-án érkezett
70 repülőgép • Vörósliereszt-
kiildeményként. .jelzett 'rako-
mányának • megvizsgálásakor
kiderült, hogy ai»győgys3er«
jelzésű adományok részben,
fegyvereket tartalmaztak:-Ki-
derült az is' hogy a • vöröske-

kfsérö személyzetként
jelzett személyek, egy része ko-
rábban Nyugat-Németország-
ban tartózkodó, horthy-fasisz-
ta katona- és csendőrtiszt volt;

A magyar kormánynak nem
volt módja megállapítani, hogy
ezek az- ellenforradalmi ele-
mek hogyan kerülhettek -a Vö-
röskereszt-küldemény kísérő
személyzete köze. illetve a
"gyógyszer-" jelzésű fegyverek
a gyógyszerküldcmények kö-
zé, de ilyen körülmények kö-
zött kénytelen volt a nyugat-
ról érkező Vöröskereszt-külde-
mények fogadását időlegesen
leállítani, mert a szóbanjorgö
időpontban fegyveres ellen-
forradalmi támadás . bontako-
zott ki a. Magyar Népköztársa-
ság államhatalma és törvényes
rendje megdöntésének célzatá-
val.

A magyar íoiTadnlmi mun-
lítln-Diirtiü/l ltomul »y PHVÓI"
ként hálás a Nemzetközi V(i-
röskereszt . Szervezetnek ' a
gyógyszer • küldéséért —
amelyre az országnak valóban

Ájksége van.
Ennek megícleloen a kor-
ány azonnal és örömmel

egyezett bele n • Nemzetközi
Vöröskereszt Szervezetnek
1956. november S-án. a Jugo-
szláv Szövetségi Népköztársa-
ság budapesti nagykövete útján,
érkezett azon javaslatába, hogy

küldeményeket Jugoszlávián
keresztül szállítsák • Magyar-
országra. (MTI)

Kormányösszekötőket
nevednek ki « megyékbe
. \ forradalmi munkás-pa-
raszt kormány a megye*'-(Me-
gyei Tjogű "'városi) . tanácsok
vcffreTiajtóbizoltságai ' 'munká-
jának., támogatása ős a kor-
mányfra tarosatok - végroh&jtú-
sa erdekében a megyei'(megyei
jogú • városi) ' lanácsok^ végre-
*—:,s^s-i^.*:-.-, -lie.Hp-_ jötipr-

iitóbbi .-javaslattal kapcsaint-
ban egyébként alább is-
mertetjük az MTI közle-
ményét, amely szerint a ma-
gyar kormány máris • hozzá-
járult a nyugati országokból
érkező Vöröskereszt-küldemé-
nyek, további átvételéhez, Ju-
goszlávia területén keresztül.)

Olaszország, Írország és Pa-
kisztán szintén határozati- ja-
vaslatot nyújtott be az ENSZ
közgyűléséhez. A javaslatban
tübbek közölt • nemzetközi
rendőri erek Magyarországra
való küldését indítványozzák.
Az ülés lefolyásáról .lapunk
zártáig még nem érkezett je-
len lí-H.

A magyar nép igen- nagy
tisztelettel tekint az EiVSZ-rc.
Amikor annak idején • hosszú
évek huzavonája -után végül is
—• barátaink kitartó támoga-
tása következményeként —
felvették hazánkat a világszer-
vezet tagjai közé, népünk nagy

megelúgedéssel fogadta ezt. az
eseményt.. Mai rendkívül sú-
lyos helyzetünkben a világ né-
peinek nagy közössége úgy se-
gíthetne sokat szenvedeií né-
pünknek, ha hozzájárulna „.a
további vérbntás megszünteté-
séhez, a béke és'a. "nytujalotn
helyreállításához és-píjó, se-
beink begyógyitásához. Ügy
tűnik azonban, hogy az 2JVÍTZ
-nem ezt az utat . követi., és
sokkal inkább a szenvedélyek,
a gyűlölködés további szitását
tartja kívánatosnak. Feltéte-
lezhető, hogy ez valóban meg-
felel egyes nyugati kormány-
körök -érdekeinek, de az ilyen
magatartás semmiképpen'sem
járulhat hozzá a magyar <nép
égető belső ügyeinek rendezé-
séhez. • . .

• Igaz, '• nem tudtuk sa;ct
eranJnöl ügyeinket renduzni,
•nem. voltunk képesek egiicdül
meghiúsítani a november első
napjaiban színre lépett ellen-
forradalmi erők kísérletét,
hogy az október 23~29-i jogos

és dicső küzdelem vívmányait *-
a reakciós elfajulás msdrébe
tereljék. A helyzet a múlt hét
végén már annyira elmérq'ene- .•
delt, hogy . számos, az esemé-
nyeket józanul mérlegelő nyit-'
gatí lap is felvetette, hogy Ma-
gyarországán az anarchia és a
jasizálódás veszélyétől kell
tartant Ezért vélt kény telt; na
•forradalmi . Tmmfcris-par«S8í
kormon;; a szovjet csajxiíofv-
segítséget kérni, azzal a ren-
ditheteücn- eltökéltséggel,
hogy amint a- rend és a ny\t-
galom-helyre ált, nyomban'na-
pirendre he.7iil a szovjet csa-
patok hivanuHsa. ' ^

össschatonUthatoílawul jobb
szolgálatot, tenne a mag-tat'
népnek az Egyesült Nemzetek .
Szervezete és sokkal előbb Ke-
rülhetne sor a szovjet haderők
távozására, ha az ENSZ íarlícs^
kozásaival és határozatainál 'a*
magyarországi viszonyok nyug-
vópontra hozását^ s nem "to-
vábbi elmérnesítését igyekez-.
nék előmozdítani.

Milyen nehézségekkel küzd
a budapesti élelmiszerellátás,
a gáz- és áramszolgáltatás 2

Pénteken a budapesti élel-
miszerüzletek többsége kin vi-
sz ében is me Elkezdődött »-
árusítás. .A, fővárosban pénte-
ken nmnl*gry-xflO étterem^nyr-
1Ott k i : • •

A Iegfőbfc gO n t i aszállítás

.Bodap.Mt éleifnisSewjlIánásá'
ban azonban továbbra.isjsúlyo<
nehézségek mutatkoznak. " /
legjuob- gondot nem annyvra u,
keszletek-hiánya, mint inkább
a • közlekedési, szállítási - ne-
hézségek Okozzák. A'közellá-
tási- kormá.nybiz!osságtór és a
fővárosi tanács kereskedelmi
osztályától SZ€rzett értesülé-
sünk alapig a főváros rak-
táraiban elegendő mennyiségű
elelrmszcr-^észiet á l l ^ndel-
kezesre, gabonából pl. több
ezer vagon, vidékről újabb és
ujabb elelrmszerszáUítmányo-
kat jelezneic s a 2 ország hatá-
rain nagy mennyiségű élelmi-
szer var továbbszállításra,
amelyeket a b a i . á l i államok
juttatnak segítségül az ország
lakosságának. A szállítási ne-
hézségek nx-iatt QZOnban ezek
az élelmiszerek csak igen von-
tatottan )utnak el a főváros-
ba. A vatos egyes fcerületel-
ben, különösképpen •• azokban,
in int pcldíiui a vili. és. a IX.-
kerületben, a n ol a harcok
mjatt a azín{tás eddig .lelie-
tetlen volt es az ügetek egy
res? í.A 1ÖIÍkrempiit, .iclcntűfl
lH-uliIflny liuili|1U<"|1(. NllVoH
R ]Tcl:czsceciíGit i1Ofíy azaj-nos
üzletet, • rabárat kiíosztottalí.

A kenyér, és húsellátásról

A ííivárcis.i tanács pénteken
számos ín.tézjCedcst hozott ÖZ
élelmiszereilátás további javí-
lasíii'a.1 ReTiiéijigfá hony % fec-
•nyérellátás -néhány napon be-
lül jelentékenyen megjavul A
ferencvárosi malom mar
megkezdte munkáját és m,
budai ^majomban és a buda-
pesti har.iaiómaJom'ban is meg,-
kezdödik a tennelés. A Gizel-
la-malom líiscbb- károkat
szenvedett, de csökkentett
tizemmel a. mai "napon itt is
megindul-.* munka; .

• A í húscliétásban\iá 'tóvííbbi
jovj.Ias vá:-jiató. A sertésvágó-
híd; a m^rhavágöhíd, a-.kis-
pcsti!;iiési -'az újpesti, üiíem

a HSltfciéltaruk ' gyártását . is;
A- •;.> e&lltíisi: n^li'ézségek
miaíttaztfntján;. eddig1 esak;bá-
TOm ^P^Hókehűst'és••&gyíva-

VA fővárosi tanács •- a jobb
áruellátás érdekében felhivía
a Közért-iizle tek. vezetőit,
hogy az eddiginél nagyobb-im-
áUöSággal lássák el jeladutai-
kat*'' •té'fémtsenifc' "kÖSvet:
kapcsolatot a ^.termelőieket,
szállíióv&Ualatokkal^A .keres-
kedelem .dolgozóinak", az üzle-
tek . ,k'öz6lében "'bizld^ítannk,
sjíó'llüst,1 hiigy mifnkálaliaí'za-'
•váítálanifl" elláthassák. Azok-
ban' a kerületekbenr ahol az
üzletek 'tartalékai: -kimerültek
vagy az.üzletek komoly káro-
kat szenvedlek — mint1 pél-
dául a IX. .kerületben —,
megszervezik az utcai árusí-
rást. A •kenyeret például
herautókról árusítják. A iővá-
•rosi tanács felhívta a venriég-
lá-lóipari üzemek- vezetőit,
hogy teremtsenek közvetlei
kapcsolatot a termelőkkel és
egyelőre csak egytát ételi szol-
gáljanak fel. .
A A piacokon nem szednek
helypénzt és azok is árusít-
hatnak, akik . iparigazolríny-
nyal nem rendelkeznek. Az ős-
termelők mindenfajta élelniex
forgalomba hozhatnak, oly-zno-
kat is, ' amelyek felhozatala
eddig tiltva volt, mint például
a húsé-lA vidéki kereskedők
részére olyan igazolványokat
adtak ki; amelyekkel szabadon
mozoghatnak.- .

A vidék segítsége
M. omzás J(Üli)nl)llíÖ liel.

i'ül egyre Uibb jelentés érkezik,"
arról, hogy a lakosság a buda-
pestiek segítségére siet. A vi-
déki városok, egymás, után je-
lentik, hogy jelentősebb élel-
miszer-szálliijmá'nyo'hat indí-
tanak útnak. Pénteken CyS:
bői 30 tehergépkocsi vegyes
élelmiszer-szállítmányt küldtek
a fővárosnak.- Ugyanezen
napon Szolnok megyéből 42
ezer liter tej&t, 50 mázsa vajat
5G mázsa-kenyeret, két és íél
vagon lisztet küldtek Buda-
pestre. A Somogy megyeiek
6L máf&a húst; 50 mázsa ká-
posztát, 30 mázsa cukrot küld-
tek a főváros lakossága részé-
re és ezenkívül 6! tehergépko-
csi, lisztet, is útnak indítottak.
Zala megyéből egy^vagon -bur-
goriyát,.'másfél ;vagon- lisztet
és kenyeret, .nagy" m&noyiségO
tej terméket,'35 mázsa barom-
fítés-más élelmiszereket szál-
Iították:a:f5váro&ba.-.-

A lakosság feffyelmezeit,má~,
'getártásAvfiit,, a :foszt<fgatók?.le-
Icplezéscv.et segítheti az étclmi-
srcr-pUálás -, wpgjavltásütr -...- A

Közért-alkalmazottak munka-
lat ott, ahol íkevés a/ olám-
stíö. Az eddigi tapasztalatok
azt mulatják, hogy a lakóbi-
zottságok csak a saját épülcl-
'tömbjük l-ellátásáról gondos-"
kodnak, holott a feladatuk az
lenne,.-hogy-a.z-egész lakosság
ellátásában nyújtsanak segít-
séget:; _ . . - , . . - . ' .

",' ;'. •' "'A gai- ' -
6s'áramellátásról :

.Á fővárosi tanácstól szerzett
értesüléseink alapján a gáz-1

és villanyellátás — ha vannak
is zökkenők — egyelőre bizto-
.sifotí.- Külföldi szénből meg-
1 felelő mennyiség áll rend íj ki;-,
zésre, hiány van azonban ha-
zai szénben. • Bányászainknak
minél több szenet kell szállíta-
niuk a fővárosba, különben
veszélybe kerül a város vil-
lany- és gázellátása. A Tom-
csányl úti és a Mártírok úti'
gaztSTtály kisebb sérülésekéi
szenvedett és ez fennakadáso- •
Itat • okoz a gázellátásban.
Egyes kerületekben délelőtt
nincs gázszolgáltatás. En.ne!v
oka az, hogy a barnaszén-
készlet kevés, ezenkívül egyes
helyeiken az elosztó hálózat is
megrongálódott. A sérülések •
helyrehozását már megkezd-
ték.' . •

A -főváros egyes kerületeiben
zavar van az áramszolgálta-
táflbfini A VIII; ÓK n TX, kerü-
let cld&tLwno* berendezései,-*
megsérültelí, a javítási munkád
kat azonban, már megkezdték.

A lakosságna-k a lehetőségrfz-
hez képsst a legnagyobb mér-
tékben takarékoskodnia kell az
'rammal és a gázzal. .

Súlyos JíáL-okat szenvedett a
budapesti, közlekedés és enneit .
helyreállítása hosszabb időt
•vesz igénybe. A Fővárosi
Autóbusz Üzem műszaki dol- .
gozói számbaveszik, mely vo-
nalakon lehet megindítani az."
autóbuszlíozlekedést. Hétfőn,
előreláthatólag, az autóbusz- •'
park mintegy 50 százalékával '•;
megindul az autóbuszközleke^*'
áés. • _ _

A- • Fővárosi.•:Villamosvasút
doisozói^rnegkézdték a- vilLa-
moshálózátbaii keletítezétt ká-
rok számbavételét- • A tervek
szerint a jövő hét elején a tá-
volsági vonalakon megindul a
közlekedés^ .. Amennyiben a1

földalatti vasütném szen>i.-edett >
'ilentosebb 'fcárcTíat, héífon ^t \

NÉPSZABADSÁG



Ne turjéíelí tovább!
Somogyi Miklós, rádióbeszéde

Somogyi Miklő:MOSZ hosszú időn keresi-tüF volt elnöke tegnap dél-után a következő rádió-beszédei mondotta:

N agy megdöbbenéssel hall-
gattam tegnap a Kossuth-

rádió bejelentését a különböző
fosztogatásokról úgy "is mint
építőmunkás, úgy is mint régi
szervezett munkás. Ma még
zavaros az a ikép, ami a legr
utóbbi történelmet formáló
időkre vonatkozóan kialakult,
Egyet azonban világosan látok,
hogy az október 23-án kirob-
bant népi megmozdulás becsü-
letes, a magyar nép érdekeit,
vágyait hűen képviselő gondo-
latok jegyében indult el; Nem
akarok utólag bölcsnek látsza-
ni, mégis meg kell mondani,
hogy mái akkor féltem attól,
llütfy Ifji'tíjilíjunlc, IMJJÍMIÓ érlel-
miségünk, munkásosztályunk
hü . fiainak a Rákosi—GerŐ-
féle önkényuralom elleni tilta-
kozását, politikai megmozdu-
lását a háttérben meghúzódó
horthysta és egyéb reakciós
erők 3 maguk országrontó cél-
jaira használják feL Ez rövi-
desen be is igazolódott:

Napról napra, később már
tíráról órára mind jobban toló-
dott el a harc a tulajdonképpe-
ni célkitűzésektől és ma már
oda jutottunk, hogy fosztogató
bandák gyújtogatjá-k fel áru-
házainkat, raktárainkat, álla-

• ml üzleteinket, lassan már rá
kerül majd lakásainkra is a
sarj önkéntelenül is fe lvő
dik állandóan bennem, vajon
hol vétettük el, liogy Buda-
pest munkássága szinte ölhe-
tett kézzel nézi gyönyörű fővá-
rosunk pusztulását: Igaz, a Rá-
kosi— Gerö-Íéle önkényuralom,
a hazudozósok áradata meg-
utáltatta Budapest és az or-
szág munkásságával, paraszt-
ságával s?. így kialakult álla-
potokat, de emlékszem en a

szagban a munkásosztálya ak, a
parasztságnak é a célkitűzé-
seinkhez hű értelmiségnek kö-
zös megegyezéssel kell kor-
mányoznia! '•

'•-1 dclméről van szó. Ezt pedig, Én úgy érzem, hogy aforra-
igy érzem,ívelem együtt ti is idaimi munkás-paraszt kor-

minden erőtökkel meg akar-
játok védeni; Nincs idő fon-

itásra, halogatásra — cse-
lekedni kell! Mi mindig kis
dolgokkal kezdfük és nagyot
alkottunk: kezdjük el szomszé-
daink, barátaink meggyőzését.
Elég volt a pusztításokból, mi
élni akarunk, "de a magunk
módján.' Rendteremtö mun-
kánk közben sem feledkezünk
meg azonban arról, hogy soha-

magam, a magunk életébfil,
hogy mi, szervezett munkások
a demagóuia ellen mindig és
mindenhol bátran felléptünk.
Hogy lehet así, hogy mikor
mai-'láUuk — valljuk bo őszin-
tén, hogy valamennyien, lát-
tuk —. hogy hovatovább nem
az október 23-1 követelésekért,
hanem a munkűshatalom meg-
döntéséért folyik a harc: miért
nem alakítottuk meg a házőr-
ségeket, miért nem csuktuk be
a kapukat és miért nem igye-
keztünk a házaink közelében
levő üzleteket, áruházakat
oktalan fosztogatástól megvé-
deni?

Hozzátok fordulok most,
budapesti munkások, elvtár-
suk! Emlékezzelek az épttö-
muntfúsok 33-as, 35-ös nagy
sztrájkjaira, amikor a többi
szakmák dolgozói a magatok

i gyem ekei telt seükeis kénye-
róbfll letörtetek egy-egy áara-

mány programj;
seit elfogadhatjuk;

;onban,

célldtűaé-
Mondjuk
hogy m;

nem engedünk a szakszerveze-
tek szabadságából, soha többé
nem fogjuk azt eltűrni, hogy a
szakszervezetek szabadságát
így, vagy úgy bárki is meg-
nyirbálja. Bizonyos vagyok ab-
ban, hogy mi, szervezett mun-
kások mosft már ott leszünk a
rendteremtésben, ott leszünk

soha többé nem tűrjük meg a az ország újjáépítésében, d
ncpellencs önkényt, semmilyen ott leszünk eddigi vívmá-
formában sem. Ebben az or- nyaink megvédésében is!

Elnöki Tanácsának határozata
1: A Népköztársaság Elnöki Tanácsa előterjesztést tesz a2

országgyüléshez az 1949, évi XX. törvénynek az államigazga-
tás legfelsőbb szervéről szrtló 22—24. §-*ainak, valamint a Ma»
gyár Népköztársaság címeréiül EZÓIQ 67, §-ának inegrváltozla-
tásáraj

2; A Népköztársaság EJincfci Tanácsa elhatározza, hogy ad-
dig is, amíg az országgyűlés összeül és az Alkotmány egyes
rendelkezéseinek módosítására vonatkozó törvényt megalkotja,

az államigazgatás legfelsőbb szerveiként a Népköz!ársa&ág
Elnöki Tanácsa által választott Magyar Forradalmi Munkás-
Paraszt Kormány működik, amelynek élén elnök áU. A Ma-
gyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány maga. jelöli ki,
hogy tagjai közül az államigazgatás egyes ágazatait ki vezeti;

a Mapyar Népköztársaság címere a »Kossv,th-címer«,
Kelt Budapesten, 19,56. év november hó 9, napján.

Dobi István,
a Népköztársaság Elnöki Tanácsa elnöke

Kristóf István,
a Népköztársaság Elnöflci Tanácsa tiUJcára

Ma 30 vagon liszt
és 50 vagon burgonya

kerül a budapesti üzletekbe
A fővárosi • taná<^ - élelmi-

szerkereskedelmi irodája arra
kéri a vasút dolgozóit, hogy a
szállítások: megindításával se-
gítsék.Budapest népének el-
látását.

A fővárosi tanács élelmi-
szerkereskedelnii irodájának
áruforgalmi főosztályától a kö-
vetkező fel világos í tás t kap-
tuk:

Pénteken az áruforgalmi
főosztály nagy erőfeszítéseket
tett, hogy biztosítsa a folya-
matos élelmiszerellátást a fő-
város élelmiszerü zletei részé-
re. A Tefu, a Főtelu és a
szállítási vállal a tokinak; mint-
egy 100 gépkocsiját és 35—40
fogatos járművét vették
igénybe a szállítások lobonyo-

áúirai ionnak rUtwiúro i»

A közellátási kormánybiztos rendelete
1. A Budapest főváros terü-

letén fellelhető összes közle-
kedési üzemanyagokat (ben-
zin, gázolaj, matorűlaj) záro-
lom. Közlekedési iü*manyaRot
1B5Ö. november 10-tűl kozdv*
kizárólag a Közellátási Kor-
mány biztonság engedélytvei
szabad felhasználni.

2. A Budapest főváros terü-
letén levü vállalatok és Intéz-
múnyek a rendelkezésük alatt
álló közlekedési üzemanyagot
1056. november 10-én 12 óráig
;ötélesek bejelenteni a Köz-

ellátási Kormánybiztosságnak
•Budapest, V. ker,, Akadémia
utca 3.). Nem kell bejelenteni

a 100 litert meg nem haladó
mennyiségű benzin- és nyeus-
olajkészletet, valamint a 20
literen aluli motorolajkészle-
Ict.

3. A bejelentési kütclezett-

Mint a nyugati hírügynök-
ségek jelentik, az ENSZ közbe-
lépésére a Közel-Keleten élet-
elépett a fegyverszünet Az

ENSZ közgyűlési; kötelezte a
arcold feleket — Izraelt, Ang-

iát, Franciaországot ég Egyip-
tomot —, hogy azonnal-Bzün-
tessenek be minden harci cse-
lekményt.-1 Az ENSZ ezenkí-

ül úgy döntött, hogy a béke
s a nyugalom he]vreállítősára
emzetközi ENSZ-csapalo-kat

irányítanak a Közel-Keletre.
Az ENSZ egységeit űz egyip-
tomi és az izraeli fegyvares

közti területsáv ellenőri

ség alá tartozó üzem-
•nyagkészleteket élelmisze

és gyúgyszer szállításúhoz en-
gedély nőikül Is íc] lehet hasz-
nálni. Más célra lörtónö szál-
lításhoz azonban ezek az üzem-
anyagkészletek is csak a Köz-
ellátási Kormány biztosság en-
gedélyével használhatóit fel.

Nyers Rezső
közellátási kormánybiztos

A kereskedelmi miniszter
felhívása

bot és adtátok oda a harcban
álló építömunkásoknalí; Éi
emlékezzetek a vasasok, a fá-
sok, bőrösük különböző bér-
harcaira a szolidaritás gyönyö-
rű" megnyilvánulásaira, akkor
valamennyien tudtuk, mi
kötelességünk családjaink,
egész murikáKogatályimk har-
caival szemben. Akkor most,
amikor a munkásfiatalom
védéséről van szó, akkor inast
ne tudnánk? Bizonyos, h
tudjuk és ha tudjuk: akkoi
a kötelességünk, hogy minden
Öntudatos szervezett munkás
haladéktalanul jelentkezzek
munkahelyén, üzeméb.
vezzék meg a munkásőrségeket,
teremtsük mep a munka meg
kezdésének feltételeit és ad
junk a közbiztonság mente
rttmtésére minél több megbíz-
ható, becsületes szervezett
munkást. Lesvén a jelszó és
hangos szóval mondjuk: ebben
a városban elég volt a véron-
tásbúl, a rombolásból, foszto-
gatásból, rablásokból s ne tűr-
jük tovább! Munka nélkül
nincs élet, mi poriig élni aka-
runk, munkánkat végezni pe-
dig o közbiztonság megterem-
tése nélkül nem tudjuk!

Munkások! Elvtársak! Eey
szcnvodcflokltel, mespró-

báltalisokkal teli ' küzdelmes
életet leélt munkás szól most
hozzámk. Emlékezzetek a
Horthy-féle reakció elleni kö-
zös harcainkra, a 44-es ellen-
állási küzdelmeink re, a fel
szabadulás utáni erőfeszíté-
seinkre, e°nfiolkozzatok " és
érezze meR valahára minden
IzerveT'ott munkás, hogy
mirólunk: a munkás-paraszt

A forradalmi munkás-
paraszt kormány 1Ö56. no-
vemben G-án tartott üléséi! el-
határozta, hogy az 50U (ötszáz)
forintnál netn nagyobb össze-

zálogkölcsont képviselő
felső-alsó ruhaneműt éa lábbe-
lit 1950. november .JO-tűI a zá-
logházak,
mutatása
sen, —' kamat éa kezelési kolt-

íí felszámítása néliUul — ad-
•jáJc ki a tulajdonosok nakj

A rendelet navaa'tülan vég-
rehajtása éi-dekében felhívom
az érdekelteket, hogy:

november 10-tól az újpesti,
i kiapesü, a pesterz&ébeti, a

zuglú], a kőbányai, valamint
dék

záJogjeg>'e-k fel--
ellenében, díjmeme-

ban vehetik át 'a zálogtárgya-
kat.
• November 12-én és a követ-

kező napokban a Kinizsi
u. 12. szám alatti ltok-
ban;

november 12-én éfí 13-án a
Lehel téri fiókban;

november H-én és 15-én a
3. számú kőbányai Hali-
ban;

november 16-án és 17-én a
Mártírok útja 8—10, szám

alatti 5. számú fiókban:
november 19-én, 20-án és

21-én a Jókai utca tí. szá-
mú fiúkban;

november 22-én és 23-án. az
Üllői út 10, számú fiók-
ban; *

november 24-én, 20-án
27-én a Váci út H. számú
fiókban;

nowmbei" 28-án, 29 é̂n és
30-án u Thököly
számú fiókban

az érdekelteknek a ,
gyalcat a hivatalOE
alatt (S—l-l áráig) Q kormány
határozatnak raegEeleJűan ad-
ják ki.
1 - Minden intézkedést m&gtet-
íem annak erdekében, hogy a
fenti napu-fcon a megnevezett *•
.fiókok a zálogtárgyakat a rá- '
3ogjegyek ellönében, a -rendű-I A-t

étben meghatój-ozol* érdekel-
tinek tszoLgálUtf-sák ki, A za-
irtal&n és iiyuíi'̂ dt leboiiyo-

lítás érdekében arra kérem az
érdekelteket, hogy ne egyszer-
re, a reggeli órákban jelöni-

.enele, hanem 8 és 14 óra
között, amiltor a íiókok d l̂fio-
úi nyugodt ütemben, aiwllcül,
iogy soroanállás lenne, lebo-
lyolítják .a zálogtárgyak ki-

adását,
A fent mosrievezűtt ilókok

eüetoit óa dolgozóit utasítom.,
íogy a meghatározott időpon-

tokban a rendelet végrehajtá-
sa érdekében pontosan Jelen-
jenek meg munkahelyükön éa
álljanak a küzüruóg renJoilte-
zésóre.

Kijelölték az egyes
államigazgulúsi úgük

vezeloit
A magyar forradalmi műn.'

ás-paras^t Jt ármány taajöi
közül

r. Miinnich Ferenc el-
nökhelyettest a ieayve:'es erők
és közbiztonsági ügyek,

Horváth Imréi, a külügyek
Kossá Istvánt a pénzügyeit
A-pró Antalt Ü'A iparügyelí,
Dögei Imrét a földmüvelés-

ügy,
Rónai Sándort a kereskedel-

mi ügyelt vezetésével megbü-

A magyar forradalmi mun-
kás-paraszt kormány (elhatal-
mazna az egyes állami gazfia-
tíisi ágazatok vaxdiecvcl m<
bízott tagjait, hofij* az ejj
szakminisztériumok ideíg]oi
vezetCiJiek kijeloléBÍríJ gon,-

Mint a TASZSZ jelenti
Moszkvjibo], üBenctvAllás tör-
tónt Bulganyin, a Saovjetujiio
Minisztertmlóctónak elxiöke ós
Eisenhower, az üayce-ült Alla-
mok elnüJíe között. Az üzenet-
'áltálról kiadott közlemény

hírül adja, hogy november
5-ón Bulganyin levelet kapott
az Egyesült Államok Szovjot-
mióba akkreditált nagy köve-

telni, amelyhez, csatolva volt
Eiseriihower üzenete. Bulga-
nyin november 7-én válasz-
üzenetet küldött Eisenhower-

NBPSZABADSAG
a Magyar Szocialista Munkáfi-

párt Budapesii T âpja
SzerktBeti:

a eaci'kesztlj bizotisúg
(íF( v, ScpiTonl. Béla

csak a ' késő délelőtti órák-
ban indulhatott a szállítás a
gépkocsik késése miatt. Aka-
dályoata a munkát, hogy a
nagykereskedelmi vállalatok
dolgozói közül még sokan nem
jelentek meg munkahelyükön,
az üzletek alkalmazottai ma-
guk bonyolították le a szál-
lításokat ie.

Az eddigi becslések és je-
lentések alapján a fővárosi
élelm.isKerüzleteH-ne.k mintegy
40 százaléka sírülést szenve-
dőit.

Pénteken az árusításra al-
kalmas élelmiszerüzletek-
nek csahnum 00 százaléka

kinyitott.
Tegnap 20 VŰROH -liMlet,

cukrot, H/MCuidiWltii, 10 v«»

gon burgonyát. 3 vagon - rizst
kaptak az üzletek.

A sütőüzemek fennakadás
nélkül dolgoznak, tegnap még
a Jtanyórárusitáfit is elvégez-
ték. Mától kezdve ezt már fo-
kozatosan átveszik tőlük az
élelmiszerüzletek.

Ma az üzletekbe kerül
30 vason liszt, 50 vagon

burgonya.
Megkezdőd ik az' üzletek

zsírJíés ni éternek felújítása és
folyamatos biztosítása is. A
nagyvá&ártclepen 50—00 va-
gon áru vár kirakásra, Ma
már ez is megkezdődik. Zsír-
ból, lisztből, cukorból, burgo-
nyából a fővárosnak nanvohb
fíirtelüJait vannak. Akarnia
iumm Jt(-nc*ejk ttkl

Közel-Keleten életbelépett a fegyverszünet
Nemzetközi ENSZ-csapatohat Küldenek

a béke helyreállítására
zésével bízzák meg, s ezek az
egységek váltják majd fel a
Szuezí-csalorna Övezetébe be-
7iyornult angol, francia és iz-
raeli erőket.

A harcoló felele — jelentik
a nyugati hírügynökségeik —
a közgyűlés határozata értel-
mé.ben abbahagyták a harcot.
Ben Guríon, Izrael miniszter-
elnöke rádióbeszédében kije-
lentette, hagy mihelyt az
ENSZ-egységek megérkeznek,
kormánya azonnal kivonja a
csapatokat a Sírta [-félsz igét föl.
(Ezt az egyiptomi terüleiet az
izraeli egységek a harcolt so-

rán elfoglalták.) Egyiptomi
részről hivatalosan kinfltéi;,
hogy késiek beengedni az or-
Biágba II) ENSZ-megfigyelŐt.

Az ENSZ-hez közelálló kö-
reikben S.-Í a vélemény, hogy a
nemzetközi rendfenntartó csa-
paíok 20 napon belül a hely-
színre érkezhetnek. Eaeket EIÍ
egyséfioket amerikai repülő-
gépek szállít iái; majd a Küzel-
Keletre. Hammarskjöld, az
ENSZ főtiiiíára nyilatkozott a
helyzetről és elmondalta, hogy
eddig 17 ország ;ele«íe!£e be:
kész csapatokat küldeni az
ENSZhdöb

Eisenhower és Bulganyin üzenetváltása
a magyarországi helyzetről

nek, Az üzenet i
vetkező:

ovege , kű-

November 4-i üzenete alkal-
mából szükségesnek tartom
megmondani, lioou az a kér-
dés, amilyet felvet — a szov-
jet csapatok Maovarorszáoról
való visszavonására vonatko-
zólag — teljes mértékben, a
magyar és a szovjet kormány
illetékességéhes tartónk. Ezen-
kívül meg kívánóin mondani,
hogy valószínű Önnek már t>ot£
lehetősége arra, hogy viegis*
merje a magyar forradal-
mi munkás-paraszt korniány
programját, avielyet a magyar
•néphez intézett felhívásában
fejtett ki. Nem kétlem, On Jsl-
figyelt arra, hogy ez a program

teljes információt tartatmta.
azzal a kérdv&sel kam'Süiatbatu
amely iránt érdeklődik. Ami a
szerűjét kormány 1'J56, október
3Q-L nyilatkozatát illeti, a Szoo-
jetuniú és a többi szocialista
ország közötti együttműködés
és barátsáa fejlődésének és iO*
rabbi megszilárdításának fő eU
veiről, ez a nyilatkozat **
amelyre Ön emlékeztet üzene-
tében — nem hogy kétséget az
iránt, hog\j a szovjet kormány
törekszik és törekedni fog az
abban kifejlett elvek érvénye*

•p BULGANTIN.
a Swvjetunio"'Minis3!Í«r-

tanácsának elnüke,*

Dunapentele dolgozói
támogatásukról biztosítják

a munkás-paraszt kormányt
A mai nap folyamán a ma-

gyar forradalmi munkás-pa-
raszt kormány megbízásából
Nezvál Ferenc, Csergő János,
a Város- és Küzsóggazdálko-
dáfil Minisztérium, valamint
a Kohó- és Gépipari Miniszté-
rium vezetői Dunspentelén
megbeszélést folytattak a du-
napeniclüi vasmű dolgozóival,
vezetőivel, a- munkástanács
képviselőivel, a forradalmi if-
júsági bizottság vezetőivel, a

isi tanács elnökhelyettesei-
vel, a Magyar Szocialista Mun-
káspárt megbJzotiáival, vala-
mint a város szovjet katonai
parancsnokuk Etévni.

A látogatás során megálla-
pították, hogy DunaperUe
a városban és a vasműben em-
lítésre méltó kár nem esett.
A nOL-málifi élet kezd-kialakul'

. Már dolgozik az erőmű, a
Itokazolöinű, rövidesen meg-
indul a martinüzem, a kohó-
üzem, nyitva tartanak a <
mege- és hiisü2b'Lek. A fel-
fegyverzott egye n ek beszol-
gáltatták fegyvereik nagy
s-/£t. Folynmatbíin von a t
kinn le vő fegyverek beszolgál-
tatása. • A forradalmi ifji'isáfíi
biüottbBB is munkástanács
nagy súlyt halyoz arra, hogy
as összes kinnlevö fegyvereket
a megadott határidőre böBl
páltassák. A forradnlmi iljúsá-
EÍ bizottság a kábelalngútba

megaliijdályozni, hogy Duna-
pentelén nagyobb összecsa-
pásra keirüJjün sor, A met'be-
szélésen a jelenlavok a válla-

beszorult,
kinn levő

tégy 170 főtől
fegyvereket saját

men szedte be. Ezzel

itvezetövel
tolmácsoljuk

együtt kérlek,
munkás-pa-raszt kormánynak, hogy teljes

lOrtúkben a kormány mellett
állnak, készek a kormányt
munkájában támogatni, A ki-
küldötteket arra kérték, liogy
a függeílen, szabad, demokra-
tikus Magyarország építését
jobban hangsúlyozauii ki, mert
ekörül egyesek bizonytalan-
ságban vannak.

A dolgozók kérlek, hogy fi-
zetésükre vanaUeozúan az új
kormány azonnali inlűzkedtí'
seket hozzon és hogy gondos,
kodjon a folyamatos munka
feltételeinek biztosításáról
'asút szeTiellátásánnk, a kok:

és nla.j elláL&BánaJt megszerve-

A kormány megbízoitai vá-
laszukban közölté!í, ho^y a
bányák és vasutak megindítá-
sát elsőrendű feUdutuknak le-

A besz^iaetés véfíén Duna-
penlaíe dolgozói kérték a kor-
mány roegbÜQitfiii. továbbítsa
felhívásukat a bányászoklio;
és vasutasokhoz, hogy minden'
kövessenek el a folyamatos
munka biztosítására,
üdvözletüket küldtfik
János elvtársnak, a

idaimi munka
'kormány mmiszterclniikénok.

-paraszt iyOJs ki

Vorosllov s's Bulgsnyin
Utívozld távirata Eiscnliowerhe;

A Pravda első oldalán közli
Vorosilou és Bulganyin üd-
vözíti túviratoit Eisoiiliowerhez,
az Egyesült Al!«mok elnükóvó

•lent újraválasztása alkalmá-
ból

A Magyar Vcr'oíkereszt
vezetését

a mai nappal ismert orvos-
professzorokból álló vezető
testület vette át. Az MVK
céHíitüzése a íiöveilíezö napok-
ban az, hosy gondoskodjon a
külföldi VK-szervezetek és
egyéb társadalmi BzCL"vezetek
segélĵ kLiideniónyélnek átvéte-
léről, megdii'!£éséi*ől űts igazsá-
gos elosztást:ól, A VK vexató
lestüJetónok tBglai: ár. Föld-
vári Ferenc professzor, a bőr-
gyógyászai i klinika vezetője,
dr, Horváth Boldizsár pi'of., a
János-kórház ort. oisKt. vezetű-
je, tL\ Kíimko Dezső prof,, a
Balassa János kórház sebé-
szeti osztályának vezetője, dr.
IYÜÍIÜÍ Tibor prof., a szemé-
szeti klinika vezetője, dr. Ceida
Pommersheim Ferenc prof., a
Rákus-ítórliáz sebészeti oszlá-
lyának vezetője. A VK ügyve-
y.i2\ö Igaisatói teendúinek el-
Ulásarn dr. Killnak Cyürav
adjunktus kaputt moubizá&V
A kormány a küzeüálási kűf-
mánybiütos útjün tudomásul
vette és elismerto az MVK
újonnön jm-galaliult vei:ctőfié->
SCt ís munkájához a szüksé1

ges támogatat megadja: Aa
MVK új vezetÖKÍRc felvette a
kapcsolatot a külífllií szervef
zelck mc^bíxotiaival és kíSril

Iföldí szervezeteket a sú


