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Hem azért vagyunk felelős poszton ilyen nehéz időkben,
hogy szépeket mondjunk, hanem azért,

hogy igazat
• - , . • . . . * , • • • • . . .

Kádái János elvtárs, a forradalmi munkás-paraszt kormány
miniszteielnökének beszéde

MUNKASOK, PARASZTOK,
ÉRTELMISÉGI DOLGOZOK,
HONFITÁRSAIM!
Szólni kívánok az általános

helyzetről s ezzel kapcsolatban
Magyar Forradalmi Munkás-Pa-
raszt Kormány álláspontjáról né-
hány fontos kérdésben. .

Közölhetem, hogy az egész or-
szág területén — mind a főváros-
ban, mind vidéken — a Magyar
Népköztársaság ellen intézett nyílt
fegyveres támadást leverték. A
fegyveres felkelésben részt vettek
nagy része va£y letette, vagy eldo-

Vb'ííltá a fegyverét. A nagy:'tömegű
eldobált fegyvert katonai és pol-
gári szerveink most szedik össze.
Budapesten és a Budapestről
északnyugatra vezető utak mentén
még egyes feUegyverzctt szemé-
lyek és kisebb fegyveres csopor-
tok kóborolnak és rejtőzködnek.

. Esek szórványos lövöldözéssel és
orvlövésekkel még mindig zavar-
ják a tömegek békés életét, nyu-
galmát, biztonságát. De ezek ár-
talmatlanná tétele is gyors ütem-
ben f olyik.

Vidéken a békés napi munka
megindítása mindenütt rendben
folyik. A vasutak, a bányák, az
üzemek, közhivatalok jelentős ré-
szében a munka megindult. Az is-
kolákban a tanítás megkezdődött.
Kedvezőtlenebb a helyzet Buda-
pesten. Bár itt is megkezdődött a
munka a hivatalokban, a közintéz-
ményekben, a vasútnál, a fővárosi
üzemeknél és több ezren álltak
munkába olyan jelentős budapesti
üzemekben, mint a Gan^-vagon, a
nHnlannlwsyiír, n MAVAO <*«
más üzemekben —, mindez mégis
messze elmarad a vidéki helyzet-
hez képest. A törvényes rend nely-
ieállítását illetően is más a hely-
zet Budapesten és más vidéken.

Az egész ország vidéki területén
»— egyes Komárom megyei falva-
kat kivéve — ahol lövöldözéseket

rendeztek a Budapesten szétvert
és innen kiszorított fegyveres tá-
madö csoportok szétszórt marad-
ványai — teljesen helyreállt a tör-
vényes rend.,Budapest egész terü-
letéről ezt még nem lehet ma sem
elmondani. A megsemmisített
fegyveres támadó . csoportokból
megmaradt és nappal a'pincékben
és más helyeken rejtőzködő.orvlö-
vészek este előbújnak és kiseb>
bandákba verődnek. Csütörtökön
este több helyen áruházakat és
vasúti pályaudvarokat támadtak
meg és fosztottak ki. Pénteken es
te-szinten - garázdálkodtak, i Fel
gyújtották például a Royal Szálló
épületét és fosztogattak a Rákóczi
úton a Guttmann-áruházban.

A lakosságban általános az
óhaj a törvényes rend, a bé-
kesség, a rendes mindennapi
életf a munka megindítása
után és elítélő hangulat lett
úrrá1 az orvlövcszekkel, a
fosztogatással,' a gyűjtogatás-
sal szemben, amely jelenségek
Budapesten még ma is sok
kárt, szenvedést és megpró-
báltatást okoznak békés la-

kosságunknak.

Az általános helyzetről szólva
nyíltan meg kell mondani, hogy

más, súlyos és gyors megoldást kí-
vánó kérdésekkel is meg kell küz-
deni a kormányszervek, a helyi
hatóságok és a dolgozó nép egye-
sitett erőfeszítésével.

Ennyit az általános -helyzetről
Mnl a motíjiítfystóflnel, hogy a kor-

mány megítélése szerint két-há-
•om napon belül Budapesten is vé-

gezni lehet teljesen a csoportos
orvlövészekkel, a fosztogatókkal, a
gyújtóiatokkal s ezzel az egész or-
szágban helyre fog állni a törvé-
nyes rend, a békés építő munka el-
ső, nélkülözhetetlen feltétele. . -

Három alapvető feladatról
kell nyíltan beszélnem:

1. Az ország határállomásain —
és most már a Budapest felé meg-
indult vonatokon — a testvéri,
szocialista országokból megsegíté-
sünkre küldött jelentékenyj meny-
nyiségű élelem- és gyógyszerkül-
demény van. Az ország számos vi-
déken nagy mennyisígű hízott
sertést és más élelmiszert gyűjtöt-
tek Össze hatóságaink Budapest

számára. Az élelmiszer gyűjtésé-
ben becsülettel vett részt hazafias
parasztságunk is. Budapest népe
pedig .ugyanakkor, . sajnos, súlyos
ellátási nehézségekkel küzködik.

2. Budapesten a harcok során
igen sok lakás megrongálódott,
vagy teljesen elpusztult. Sok. csa-
lád a tél küszöbén hajléktalanná
vált. - '.

a vasúti és közúti forgalomban! küzdenek. A tüzelőanyag-hiány a
bekövetkezett ;munkakiesés miatt 1 budapesti háztartásokat is fenye-
a most dolgozni kezdő gyár.-' j geti.
nyersanyag, de különösen szén
olaj és más fűtőanyag hiánnyal

Mi a teendő ebben a helyzet-
ben?

Mindenkinek a maga helyén és
feladatkörében haladéktalanul
munkához kell látnia, teljes erővel
és nagy lendülettel. Ehhez azon-
ban az is szükséges, hogy

az ország dolgozó népe 4cl|es egyetértésre jusson
néhány alapvető kérdésben*

-Milyen kérdésekre gondolok?
1. Egyetértésnek kell lenni ab-

ban, hogy az október 23-án meg-
indult népmozgalom alapvető o~ka
azokban a súlyos hibákban és bű-
nökben keresendő, amelyeket az
ország és a párt vezetésében döntő
befolyással bírt Rákosi-klikk-köve-
tett cl az ország 'dolgozóinak kúrá-
ra. Tudni kell azt is, hogy e káros
cselekedetekkel és módszerekkel
szemben fellépő tömegek felhábo-

vettek részt, továbbá, hogy még a
fegyveres felkelésben részt vett
fiatalok nagy része is a szocialista í
rendszer és a Népköztársaság Hí-
vének vallja magát —, a fegyve-
res felkelés és tömegmegmozdulá-
sok részvevőinek soraiban kezdet-
től-fpgva jelen.-, voltak cs mindin-
kább előtérbe kerültek azok az
ellenforradalmi erők, amelyeknek
célja nem a hibák kijavítása, ha-
nem a Magyar Népköztársaság ál-

szervezett fegyveres ellen-
forradalmi banditák százával
gyilkolták le állati módon a
kommunistákat j egyszerű
munkásokat, parasztokat, ér-

telmiségieket,
minden haladó embert, akit kft*
zükbe kaparintottak.

Ugyanez ismétlődött meg még
nagyobb mértékben és még brutá-
lisabb roham formájában, amikor
a kormány Budapesten tűzszüne-

Tudása teljesen jogos volt. A meg- , lámának, a dolgozó nóp hatalma- J t c t rendelt el. Miközben kormány-
mozdulásban részt vett tömegek- \ nak megdöntése, volt. Ezek az • el- '• körökben a koalícióról és demok-
nek nem a Magyar Népköztársa- j lenforradalmi erők azt tűzték ki j ráciáról folyt a szóbeszéd és hali-
ság népi hatalmának megrenditése, j célul maguk elé, hogy megsemmi- i gátiak a felkeléssel szemben az ál-
hanem ellenkezőleg, a hibák elleni
fellépésen keresztül annak meg-
szilárdítása és megerősítése volt a
célja. •

2. Amennyire teljesen világos
ma már az, hogy a tömegmegmoz-
dulásban tiszta szándékú1 emberek

sítsék szocialista forradalmunk
vívmányait: az államosított ipart
és kereskedelmet, a íöldosztást és
ezzel a kapitalista nagybirtokos
rendszert állítsák vissza hazánk-

Tudnunk kell, hogy

az ellenforradalom tfnbb vonalon indított
támadást népi demokráciánk ellen.

Politikai vonalon nap mint nap
jobbra tolta a kormányt, amelynek
az állandó személycserék is mind
jobboldalibb' színezetet adtak.
Nem Izétsvges, hogy az ellenjorra-
dalom rövid időn belül magá\
Nagy Imrét, mint egyetlen ícorrc-

ie Jelcnlctfett ('" elavulttá,
vált holmiként kidobta volttá a
kormányból. Ezt Mindszenty bíbo-
ros politikai fellépése sok dolgo-
zóval megértette.

Az államhatalom ellen fegyver-
rel harcolók összetétele s ennek
megfelelően

a fegyveres felkelés jellege is
gyorsan változott. Miközben
kiváltak a népi hatalmat meg-
donteni nem kívánó ifjak a
harcból, letéve vagy átadva a
fegyvert, rohamos mértékben
aktivizálódtak a'bőrt önből'ki-
szabadult, továbbá a békés
polgárok . álarcát mindaddig
viselő személyek, végül a
nyugati határainkon túl régen
lesbenálló volt horthysta ka-

tona- és csendörtisztek. ,
Növelte a bajt a börtönökből ki-

hada. Ezek fegyverhez jutva kü-
lönböző rémtetteket követtek el.
növelték az anarchiát s az ellen-
forradalmárok szándékait segítet-
ték elő. De igazi arcát az ellenfor-

| Hidalom a fehérterrorral fedte jel
'ag az egész nép előtt. Mialatt Buda-1

pesten a harc els5 szaknsza folyt
öa vidéken szórványoson' a tiime-
gek békés tüntetései zajlottak le,
azalatt egyes helyeken, így pl.

a Dunántúlon, különösen pe-
dig Bács megye déli részén és
a győr—soproni vonalon jól

3. Az üzemekben, a bányá".;nól, l szabadított közönséges bűnözők

lamot védÖ fegyverek, ágyúval lőt-
ték a Budapesti Pártbizottság
Köztársaság téri székházát, egyes
fegyveres csoportok keresték fel a
haladó emberek lakását egész Bu-
dapesten, Csepelen és elhurcoltak
vagy a helyszínen meggyilkoltak,
őket. A Város7igeí szélén a fákon
megcsonkított, megölt forradalmá-
rok függtek. Előfordult egyes ese-
tekben, hogy a fehérterrórista
gyilkosok — nem találva lakásán
az általuk keresett személyt —
megölték családját, 'a legkisebb
gyermeket sem kímélve.

Ilyen volt. a helyzet a múlt hét
második felében Budapesten. Fent
még tárgyalásokkal szorították'ki
a kormányból a kommunistákat
és általában még formális demok-
rácia volt, lent az utcákon, a há-
zakban már dühöngött az ellenfor-
radalmi terror —, végveszélybe
került a dolgozó nép hatalma, a
Magyar Népköztársaság, a dolgo-
zó nép minden vívmánya.

3. Tudni kell azt is, hogy

a Nngv Imre-kormány teljesén tehetet lenné válva
a jobboldali nyomással s z e m b e n , . -

tulajdonképpen utat nyitott az el-
lenforradalmi erők számára.

Nekem, aki miniszter voltam
Nagy Imre kormányában, teljes
nyíltsággal meg kell mondanom,
hogy személyes meggyőződésem
szerint sem Nagy Imre maga, sem
politikai csoportjaaiem akarta az
ellenforradalmi rendszert tudato-
san segíteni Kétségtelen azonban,
hogy az ellenforradalmi erők nyo-
mása alá került és politikailag
nagy bűnt icöveíetí el a nép ellen j

azzal, hogy látva a kialakult hely-
zetet, ezt nem tárta fel bátran és
Őszintén a nép előtt, ellenkezőleg:
úszott a soviniszta ánal, feladta a
munkásosztály pozícióit és ellen-
állásra hívott fel a segítségül hí-
vott,.a népet és rendszerünket az
ellenforradalommal szemben meg-
védeni szándékozó szovjet csapa-
tokkal szemben.

4. Külön kell szólnom arról z
fontos kérdésről, amely ma a leg-
szélesebb • tömegeket ,fpglalkoz- o

NÉPSZABADSÁG

mondjunk és a nép érdekében cselekedjünk



Kádat János elvtárs, cr forradalmi munkás-paraszt kormány
miniszterelnökének beszéde

tatja hazánkban. Arról az alap-
vető kérdésről, amely engem és
néhány társamat, a Nagy Imre-

Népi

kormány volt minisztereit, arra a
döntő elhatározásra bírt, hogy ki-
lépve ebből a kormányból, a Ma-

gyar Forradalmi Munkás-Paraszt
Kormány megalakítását kezdemé-
n y e z z ü k . ' . . : • • ' . .

sí demokratikus rendszerünk
?:>.,•;-;'<•. • és nesnzeti függetlenségünk • „:•'
m a egymástól el n e m vá lasz tható kérdésérő l

mondom el nézetemet, hozzá-
fűzve, hogy tapasztalatom szerint
e kérdésről vallott nézetemet ma
már az öntudatos dolgozók töme-
gei is teljes mértékben osztják és
mafíLiIiúiiük vallják.

Már a múlt. hét közepén vilá-
gossá vált, hogy a bekövetkezett
súlyos helyzetből csak kétféle ki-
vezető út van: • • . • '• . •; •

Az egyik — továbbjárva a Nagy
Imre-kormány összeomlásra veze-
tő útját, előtérbe állítjuk a szovjet
csapatok kivonásának kérdését és
annak nyomán

tehetetlenül szemléljük, hogy
az ellenforradalmi fehér ter-
ror lemészárolja előbb Buda-
pesten, majd vidéken a kom-

. munista munkások, parasztok,

. értelmiségiek aktív tömegét,
azután a kommunistákkal ro-
konszenv ezőket, majd vala-
mennyi demokratikus hazafit,

azután félredobja az ellenforrada-
lom a Nagy Imre — és minden
m á s nokratikus összefogásra
alapozott kormányt, hogy tiszta el-
lenforradalmi kormányt hozzon
létre. Ez az ellenforradalmi kor-
tfíány azután megsemmisítve a
néphatalom uíolsó maradvány
is, visszaadva mindent: a gyára-
kat, a bányákat, a bankokat, a fűi-
det a régi tulajdonosoknak, vlsz-
szaultctve a nép nyakára áfőjegy-
zőket, az arisztokratákat, és a
csendőröket, visszaállítja hazánk-
ban a kapitalista földesúri rend-
szert. Végül pedig a nép erejének
szétzúzása után eladja hazánk
függetlenségét a gyarmattartó im-
perialistáknak. Ez volt az egyik le-
hetséges ú t

A másik út: minden erővel, a
szovjet csapatok segítségét is
igénybe véve, gátat vetni az ellen-
forradalmi hullámnak, megvédeni

. munkásosztályunkat, parasztsá-
gunkat, egész népünket, népi de-
mokratikus rendszerünket, szocia-
lista vívmányainkat és jövőnket a
megsemmisítéstől, helyreállítani
törvényes és alkotmányos rendün-
ket, a békés normális életet, a jog-
rendet és hozzálátni égető és fon-
tos kérdések megoldásához, a se-

• bek begyógyít ásához, új és szebb
életünk kiépítéséhez.

A megoldandó kérdések kö-
zött szerepel, hogy a rend
helyreállta után leüljünk tár-
gyalni a varsói szerződést
aláíró országok kormányaival
a szovjet csapatok Magyaror-
szág területéről való kivoná-
sáról. A szocialista, a népi
demokratikus Magyarország,
a nüpi hatalom megvédése,
nemzeti függetlenség és szu-
verenitás teljes biztosítása

; csak ilyen módon lehetséges.
A súlyos helyzetből csak ezl

telezőén számunkra az ország és
a nép érdeke.

Mi ezt az utat választottuk!
Nyíltan meg kell mondani

azí in:
aki ma azt a nézetet vallja,
hogy előbb vonják ki az or-
szágból a szovjet csapatokat,

' az akár akarja ezt, akár nem
*— az ellenforradalom, az im-
perialista járom, s a nemzeti
függetlenség elvesztése mel-

lett adja le, szavazatát

Ma igazán csak az áll a népi ha-
talom és a nemzeti függetlenség
ügye mellett, aki meggyőződéssel
vallja, hogy minden1 erővel és le-
hetséges segítséggel'— a szovjet
cmipttlolt HööILniJfcitH 1M tge'nybp-
véve — zúzzuk szét az ellenfor-
radalmat, erősítsük meg népi köz-
társaságunkat és azután üljünk le,
tárgyaljuk meg a szovjet csapatok
Magyarország területéről való ki-
vonásának kérdését.

Ezeken az alapvető, kérdéseken
kívül van még

néliáciv fon fos politikai k«rilús,

melyek népünket ma különösen ' kai, akik népi demokratikus rend-

napról a másikra megoldani. Ezért I tásí rendszer eltörléséről' hozott

foglalkoztatják.'
Elsősorban a megbántott nem-

zeti érzéssel'kapcsolatos kérdések-
re gondolok. A Magyar Forradal-
mi Munkás-Paraszt Kormány azon
a nézeten van, hogy címerünk a
Kossuth címer legyen, honvédeink
egyenruhája feleljen meg a ma-
gyar hagyományoknak és március
15-e ismét a magyar szabadság-
harc pirosbetűs ünnepe legyen.

A kormány két nappal ezelőtt
rendeletet adott ki, hogy a kötele-
ző idegen nyelvet az iskolában a
tanuló szabadon, maga választhas-
sa meg. Szintén hagyományaink-
hoz híven vissza kell majd állj ta-
ni iskoláinkban az osztályozásnak
nálunk régen megszokott módját,
hogy a legjobb az egyes osztályzat
és ne az ötös legyen.

Meg kell mondanom azt is, hogy
azokra a torz, szolgai és talpnyálŐ
intézkedésekre, amelyekkel Ráko-
siék népünk nemzeti érzését sú-
lyosan megbántották és amelye-
ket most nekünk késlekedés nél-
kül helyre kell hoznunk, nem a
Szovjetuniónak, vagy a szovjet

szerünkkel szemben ellenséges ér-
zésekkel viseltetnek. A társadalmi

elhatároztuk, hogy
ha'egy kérdés megoldásához
még nincs meg a szükséges
crö'és lehetőség, azt nyíltan
és kcrteltís nélkül megmond-
juk. Felfogásunk szerint

'. ugyanis nem azért vagyunk
felelős poszton ilyen nehéz
időkben, hogy szépeket
mondjunk, hanem azért, hogy
az igazat mondjuk és a nép

érdekében cselekedjünk.
A kormány november 10-i ülé-

sén elhatároztuk, hogy legkésőbb

a utunkaUérwIapot
fel kell emelni
10 százalékkal,

mégpedig úgy, hogy az 1200 fo-
rintnál kevesebbet kereső mun-
kások bérét 15 százalékkal, az
1200—1500 forint közötti keresetű
munkások bérét 8—10 százalékkal
fel kell emelni.

Ugyanezen az ülésen elhatároz-

vei

.tuk, hogy
pedig l

mind- a gyermeki eleiiscgi adói
eltöröljük.

munka' széles területén
együtt kívánunk dolgozni
azokkal a hazafiakkal, akik készek
népünk legalapvetőbb közös
ügyét, a béke ügyét velünk együtt í Megerősítette a kormány a dolgo-

\ zú parasztságot sújtó be szolgálta-

Vannak emberek, akiket a Ma-

korábbi határozatot is. Ezeken a
rendszabályokon túl ma tovább
nem mehetünk. Ellenkező esetben
az 1945—46-os évhez hasonlóan
pénzromlás, infláció kezdődne ha-
zánkban. Ez pedig nem a dolgozók
j avat szolgálná, hanem csak a
szenvedéseit fokozná.

A kormány határozatot hozott
arra is, hogy a harcok következ-
tében hajléktalanná vált károsul-
tak lakáskérdésének mielőbbi
megoldása érdekében az össze-
vonás révén felszabaduló

réijair<i
kell

Ugyancsak Örömmel fogadta a
kormány a Magyar Szocialista
Munkáspárt Intéző Bizottságának
azt a bejelentését, hogy korábban
irodáknak használt épületeket a
kormányszervek rendelkezésére
bocsátja azzal, hogy velük a dol-
gozók lakásigényeit segítsük ki-
elégíteni.

A kormány látja a rendkívül
felgyülemlett és égető kérdéseket
De a tennivalókat nem lehet fe-
lülről, varázsszavakkal megol-
dani,

gyár Forradalmi Munkás-Paraszt
Kormány megalakulása után kót-
ség fogott el, hogy nem akarják-e
egyesek ismét visszahozni a régi Segítsen a feladatok megoldásá-

népnek volt szűk hanem
azoknak a hízelgőknek, akik saját
népüktől elszakadva, a szolgai má-
solással akarták magukat igazolni
és hazánkban a szovjet barátságot
a maguk számára monopolizálni.

Sokat foglalkoztatja ma a köz-
vélemény egyrészét a különböző
pártok kérdése is, E kérdéssel
kapcsolatban a következőket
mondhatom.

Nem tudjuk másképp jövő
feladataink megoldását elkép-
zelni mint úgy, hogy a legkü-
lönbözőbb pártállásponton és
világnézeten levő emberek
rés7,t ós felelősséget kapnak
és vállalnak az ország ügyei-
nek vitelében minden fokon.

A legszélesebb demokratikus nem-
zeti összefogás, az igazi népfront-
politika alapján állunk s ennek
megfelelően a Magyar Forradalmi
Munkás-Paraszt Kormány a szó
legtisztább értelmében vett nem-
zeti egységfront kormány és az is
marad.

Népköztársaságunkban a köz-
ügyek intézésébea helyet és szere-
pet kapnak mindazok, akik
rendszer alapján állanak, de

bürokratikus párt- és államveze-
tési módszereket?

Személyes tapasztalatom alap-
ján állíthatom, hogy

Magyarországon ma nincs
egyetlen ember, sem vezető,
párt vagy állami poszton, aki
a régi hibás politikát, vagy
vezetési módszereket vissza

kívánná állítani.
De még ha akadna is olyan em-
ber, aki a régi módszereket vissza
akarná állítani, olyan ember már
nincs, aki képes is volna rá, mert
a tömegek nem. akarják a régi hi-
bákat viszontlátni, s kérlelhetet-
lenül elsöpörnék helyéről azt a
vezetőt, aki ilyesmire vállalkoz-
nék.

A vezetés eltökéltségére, a régi
hibák leküzdésére két példát aka-
rok megemlíteni:

A Magyar Szocialista Munkás-
párt Intéző Bizottsága szombati
ülésén határozatot hozott több tu-
cat olyan ember ügyében, akik a
Rákosi-klikk politikáját Fcépuisel-
ték a párt-, társadalmi és állami
étet vezetö posztjain. Ezeket a
volt párt- és állami vezetőket arra
kötelezzük, hogy térjenek vissza
eredeti foglalkozásukhoz és dol-
gozzanak úgy, mint az állam, bár-
mely más polgára a termelésben,
az építő munkában.

Az állami vezetés bürokratikus
és néptől elszakadt módszereinek
felszámolása érdekében a kormány
elvi határozatot hozott a miniszté-
riumok és más állami jöhatőságok
Összevonására, számuk csökkenté-
sére, ideértve a volt Államvédelmi

csak ux egész nép összeíojjoít erejével

Hatóság felszámolását elrendelő
ki belügyminiszteri végrehajtási uta-

egyetlen kivezető utat írta elő kö- 1 fceli azokból reícessteni mindaza- | sítast.is, amely már meg is jelent

El vagyunk tökéivé
múlt hibáinak gyökeres felszámolására,

nem vezet közülünk senkit a
bosszúállás szelleme és ezt nem
tűrjük meg semmiféle helyi
szervnél, beosztottnál sem. Ellen-
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kezőleg. Tudatában vagyunk an-1 minden jogos kívánságát meg-
nak, hogy a dolgozó nép, elsösor- vizsgáljuk és közülük: mindazt,
ban a munkásosztály és a vele j amely a közérdek károsodása nél-
szövetsóges parasztság bizalmát
bírva nem lehet csak vezetni és
kormányozni hazánkban. "Ez köte-
les Egünkké.-teszi, hogy a dolsrozók.

kül megoldható, megoldjuk.
Tudjuk, hogy az országban ren-

geteg megoldásra váró kírdés
yarij s .ezpkeC.nem .lehet pjiyik

ban munkás, bár.yász, vasutas,
parasztember éppen úgy, mint
szellemi éle Lünknek azok a kép-
viselői, írók, újságíréfc, művészek,
tudósok és diákot:, akik a múlt
hibainak feltárásában oly jelentős'
szerepet játszottak. • . • • \

Külön fordulunk a budapesti
dolgozókhoz.

A Budapesten még mindig
előforduló orv lövészek, fosztoga-
tás, rablás és gyújtogatás felszá-
molása, a még mindig fegyverrel
kóborlók lefegyverzése, a börtö-
nökből kiszabadult bűnözök össze-
szedése, a lakosság életének és
vagyonának védelme, a törvényes
rend, a normális élet, a munka fel-
tételeinek teljes helyreállítása -ma
már nem annyira katonai, mini
inkább karhatalmi és rendészeti
feladat. Ennek gyors befejezésé-
hez azonban a lakosság önvédelmi
segítsége is szükséges. A házak
lakói, a sok helyen már alkalma-
zott öntevékenységgel óvják saját
házukat, életüket és vagyonukat.
Ne engedjenek házaikba fegyver-
rel kóborló idegeneket. Ha ilye-
nek mutatkoznak, fegyverezzék le
őket és az így összeszedett fegyve-
reket — éppen úgy, mint az utcán
összeszedett fegyvereket — szed-
jék össze és adják át a legköze-
lebbi magyar karhatalmi rendőr,
vagy szovjet katonai alakulatok-
nak.

HONFITÁRSAIM!
DOLGOZÓ TESTVÉREIM!

Igen súlyos napok vannak mö-
göttünk és sok nehéz feladat meg-
oldása vár még mindnyájunkra.
De ezek nem leküzdhetetlen ne-
hézségek és nem megoldhatatlan
feladatok.

Ha a nép legöntudatosabb fér-
fjai és női példamutatóan talpra-
állaak, kezükbe veszik 'néphatal-
munk védelmének és megerősíté-
sének ügyét, mindnyájan egy aka-
rattal munkához látunk — eddigi
szocialista vívmányainkra lámasz-
hadva - küAhvhirtk a bojokbóts a

múlt káros árnyai után tiszta,
boldogabb és barátságosabb élet
napja virrad népünkre.

örvendetes, és biztató jelenség
az is, hogy karcunkban nem va-
gyunk magunkra, hagyatva. A
testvéri szocialista országokban
éppen úgy, mint a kapitalista or-
szádakban, milliók és milliók fi-
gyelik aggódva, hoj;v leküzdjük-c
az ellenforradalom hidráját? Hi-
szem, hogy igen ós tudom, hofíy
már a nehezén túl vagyunk.

A szocializmus hívei, valamint
azok a nem szocialista, de az igaz-
ság és a haladás ügyét Őszintén
szolgáló igaz emberbarátok, akik
népünk javát akarják és nem a
reakció fölülkerekedését, nemcsak
rokonszenvvel néznek felénk az
•gesz világon, hanem kinyújtották

segítő kezüket is. £rtékes támo-
gatást jelentenek" számunkra a
nyugati országokból a Vörös-
kereszt útján hozzánk eljuttatott
adományok is.

Felhívásunkra a testvéri orszá-
gok egész sora válaszolt máris je-
lentős segítséggel. Az albán, a
bolgár, a csehszlovák, a kínai, a
lengyel, a mongol, a német, a ro-
mán és a szovjet szocialista orszá-
gok jelentékeny segítség nyújtá-
sát határozták el és indítottak út-
nak hazánk felé.

MUNKASOK, PARASZTOK,
ÉRTELMISÉGIEK,
HONFITÁRSAIM!

Országunk és népünk nemegy-
szer volt mar a maihoz hasonló
súlyos helyzetben. Ezeken a ne-
hézségelsen népünk összefogó Lt
erejével, lelkesedéséve], forró ha-
zaszeretetével még mindifi úrrá
lettünk. A Magyar Forradalmi
Munkás-Paraszt Kormány rendü-
letlenül bízik népünk alkotó ere-
jében, s bizton hiszi, hogy sikere-
sen leküzdjük mai nehézségeinket
is, és győzelemre visszük a dol-
gozó nép ügyét.
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