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Nincs ember e hazában, akit ne
rendített volna meg az a tragédia,
amelyet népünk a legutóbbi he-
tekben átélt. Évezredes történel-
münk egyik legsúlyosabb megpró-
báltatása zúdult ránk ezekben a
napokban. Az áldozat, amelyet
megkövetelt tőlünk hatalmas, a
tét,' amely kockán forog, mind-
nyájunk számára a legszentebb:

'• szabadságunkról; függetlensé-
günkről és nemzeti felemelkedé-
sünkről van szó. Nem lehet igaz
hazafi az. aki nem látja és nem
érzi át ezt teljes felelősséggel, aki
felismerve az országot fenyegető
veszélyeket, nem tesz semmit,
hogy sokat szenvedett népünket
megóvja a romlástól, az újabb
csapásoktól.

A legnagyobb veszedelem a fő-
városban az immár hetek -óta hú-
zódó munkaszünet, illetve sztrájk.
Mífi az nrs'/áftbftn általában folyik
a munka, Budapesten még mindig
sok az olyan üzem, ahol. nem,
vagy csak kevesen vették föl a
munkát. Nem 'kell különösebben
magyarázni, hogy ez az állapot —
ha nem tudunk rajta 'változtatni
— előbb-utóbb inflációhoz, n-T
mórhoz vezet. Miért van még min-
dig — ha sok helyen már csak
részlegesen is —"sztrájk, milyen!
politikai célokat szolgál a munka] áll. Sztrájkkal ezt az elhatározást
további szüneteltetése? S kinek azt nem változtathatjuk meg,
akarata érvényesül abban, hogy j sztrájkkal ma csak magunkat te-
sok fővárosi üzem még. mind
nem kezdte meg a munkát?

Feleljünk először a2 utóbbi
kérdésre. A fó'város utcáira kira-

risztikusabb eszközöktől sem, hogy
akaratát érvényesítse. A legutóbbi
napok zűrzavarában elég volt az,
hogy száz ember közül egyvalaki
— aki mindig is jobban szerette a
handabandázást, mint a munkát
— teli torokból elkiáltsa: „Mi pe-
dig nem dolgozunk!1', s a többiek
mindjárt hozzá igazodtak, sokan
csak azért, mert féltek. De ma már
egyre nehezebb a dolguk ezeknek
a demagógoknak és álforradalmá-
roknak, az inflációs veszély egyre
jobban összetömöríti a'tisztessé-
ges munkások sorait, egyre han-
gosabban mer és tud szólni az, aki
józanul, okosan és felelősségtelje-
sen beszél.

A sztrájk folytatásának- hívei
leginkább azzal érvelnek, hogy
azért nem kell felvenni a munkát,
mert ezzel siettethetjük a szovjet
csapatok hazánkból való kivonását. •
Ami a szovjet csapatok távozását
illeti, ezt — néhány megátalkodott
rákosista kivételével — mindenki
óhajtja és akarja. Kincs hazáját
szerető magyar ember, akinek tet-
szene az, hogy szovjet tankok cir-
kálnak fel s alá a magyar főváros-
ban. A. szovjet'^kormány bejelen-
t t t j k ddij ^
tette: a szovjet

y
patok-

ff,
2. A jelenleg megválasztott mun-

kástanácsok gyakorolják a. fenti
jogokat, azonban tekintettel arra,
hogy a most működő munkástaná-
csokat nem mindenütt a dolgozók
többsége választotta meg, a mun-
kástanácsok újra megválasztását
minden üzemnél és munkahelyen
az üzem összes dolgozóinak rész-
vételével, a munka felvétele után
számított három héten télül meg
kell ejteni.

A forradalmi munkás-paraszt
kormány felkéri a Majryar Szabad
Szakszervezetek Országos Szövet-
ségét, hogy a munkástanácsok vá-
lasztásával és működésével kapcso-
latos végleges és részletes útmuta-
tást mielőbb dolgozza ki az üze-
mek bevonásával.

Budapest, 1956. november 13.

Kádár János
a Minisztertanács elnöke

A forradalmi munkás-paraszt
kormány november 13-i ülésén a
Magyar Szabad Szakszervezetek
javaslatára a szocialista demokrá-
cia fejlesztése, a dolgozóknak a
hatalom, gyakorlásában való foko-
zottabb bevonása, az üzemek imm.
kásvezetésének biztosítása érde-
kében a munkástanácsokkal kap-
csolatban a következőket határoz-
ta el:

1. A munkástanácsok útján va-
lósul meg a munkás önkormány- j
yat. A munkástanácsok hatásköre
kiterjed az .üzemi élet minden te-
rületére, úgymint:

a) határozatokat hozhat minden :
kérdésben és a határozatokat az [
igazgató köteles végrehajtani, ha :
az nem ellentétes az általános ér- j A magyar forradalmi munkás- I zott napokra bért, fizetést kiadni
vényű törvényekkel, törvényerejű ; paraszt kormány n termelés minél nerrt szabad.
rendeletekkel; j előbbi megindítása, pz inflációs ve- Ahol az összes dolgozók, alkai-

h) a munkástanács dönt az üzem ! szély elkerülése érdekében határa, jj mazottak munkába állítása az
viszon5'ainak legjobban megfelelő zatot hozott, hogy az üzemek, in- j üzem, intézmény, hivatal megsérü-
bérrendszer kialakításában a ren- tézméhyek, hivatalok azon dolgo- ' Jése miatt, valamint nem az üzem
ítélkezésre álló béralap Eelhaszná- j. j-óinak, alkalmazottainak akik sa- I dotg°z<>itól függő okok miatt nem
lásával; I --t hiliáiiTlrliril nnv»mfe>r in ;<r! lehetséges, ott a dolgozókat az el->

c} az üzem thzta jövedelmének ! j a t ^ ' ' f ^ ™ ' "? f múlt hetekben keletkezett károk"

Akik saját hibájukból nem dolgoznak,
nem kapnak fizetést

nem vonulnak ki a fővárosból-, és '
hazánkból, amíg a rend helyre nem"

:) az üzem tiszta jöved
egy része, amelyet a kormány ké-

, a munkástanács
nem vették és továbbra sem veszik
fel a munkát, valamint egyénileg

határozata alapján kerül felosztás- i vagy csoportosan megtagadják a
ra a dolgozók között. I munka felvételét, a le liem dolgo-

helyreállitására kell
károk

:ervezetten
irányítani és ebben az esetben a
munkabér, illetve a íizetés folyó-
sítható.

hetjük tönkre. Ahelyett, hogy
meggyorsítanánk — tovább késlel-
tetjük a szovjet csapatok kivoná-
sát, s végső fokon hátráltatjuk azt

gasztott. széphangzású rönnvitok a demokratikus politikai kibonta-
úgy tüntetik fel a dolgot, rhin''r i kozást is, amelynek hazánkban
a sztrájk további folytatása a ma- végbe kell mennie. . • . : '

rminkásrazL>iiy, n az egész _A.sztrájk hívei Nemegyszer..azt
hangoztatják, hogy az infláció ve-
szélye nem áll fenn, ez a veszély
csak falra festett ördög. Kibírjuk a
sztrájkot — m o n d j á t o k — hiszen
rengeteg segély érkezik külföldről,
Nem kell különösebben bizonyí-

magyar nép egységes akarata vol-
na. Ez nem . igaz, ez szemenszr;-
detl hazugság. A becsületes mun-
kásság, a munkásosztály színe-ja-
va dolgozni akar. Nemcsak azért,
mert van munkásönérzete, a
munkájából és nem kenyelcmke-
nyéron akar ülni, hanem azúrt is,
mivel tudja, hogy az infláció,
amelybe különféle felelőtlen ele-
mek belerántanák az országot, az
ő asszonyait és gyermekeit-sújta-
ná legjobban. A munkásosztály
emlékszik még 1945-re és 46-ra,
amikor saját bőrén érezte, hogy
az infláció a spekulánsokat hiz-
lalja csak, a dolgozó, bocsuletes
embereket nyomorba dönti. A be-
csületes munkások mélyreható
változásokat, emberibb " életet
akarnak, cl vannak tökélve arra,
hogy a Rákosi—Gerö-féle klikk
uralma soha többé ne térhessen
vissza, de józan és felelős fővel
azt is látják, hogy egyetlen, leg-
fontosabb fegyver ma, amivel ki-
harcolt jogaikat megvédhetik:, a
munka. Nem a munkásság több-

A iiiumka további g
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' Gáspár Sándor, a Magyar Szabad 1 Tudjuk: nekünk, szakszervezetek-

xrvQzclefc Országos Tanácsa- j nek és az eRész dolgojtf népnek elég
nak elnöke rádióbeszédet intézett a
munkássághoz. A. beszéd ö é t
alább ismertetjük. ;

Magyar munkások, sze
tani, hogy ez a felfogás mennyire i gnrólc, iteővea szaktársak!
veszedelmes. .Egy -kilenc milliós]
nép ezer- és millióféle szüksége-
té l h t f d i é l k k ltét nem lehet fedezni segélyekkel.
Villanyt, gázt, fűtőanyagot, elégsé-
ges élelmet csak magyar munkás-
kezek adhatnak a magyar népnek.
Szétlőtt házainkat, szétrombolt vil-
lamoshálózatunkat nekünk, ma-
gunknak kell újjáépítenünk, a
megtépázott magyar földön ma-
gyar kéznek kell új életet teremte-
nie. Sokan már megértették ezt.
Míg a Corvin Áruház körül vég
szövetekért állnak sorban azok,

A legutóbbi napokban
ni nkús küldöttség kéréseit fel bcn-

a Magyar Szabad Szakszervezetek
véleménye a jelenlegi helyzetről, a
munkásokat, a dolgozókat foglalkoz-
tató kérdésekről. . .

Itt.több kisebb és nagyobb politikai
és gazdasági kérdésről van szó. A
munkásosztály soraiban általános a
félelem a régi, sok vonatkozásban a
nópcllenes politika visszatérésétói.
Exzel kapcsolatban . látni kell azt,
hogy a Rákosi—Gerő-klikk által gya-
korolt politika, amely önkényuralmat,
terrort és létbizonytalanságot terem-

akik oly harsányan beszelnek ha- , c U i a m e l y a m a gyar nép véleményét
zafiságukról, s közben az a legfőbb ^eminibevette, ; nemzet; hagyomá-
gondjuk, hogy a pénzüket ment-
sék, addig az igaz hazafiak; a mun-
kások már a síneket javítják. Ne-
kik nincsenek féltenivaló ezreseik,
de van féltenivaló jövőjük. Nem

akarja és tartja -fönn ío- • azért harcoltak az önkény és a nyo-
- - • ' • ' - - morúság ellen, hogy még nagyobbvábbra is a sztrájkot, hanem egy

felelőtlen, agresszív - kisebbség,
amely nem riad vissza a legte'rro-

ébredjenek. "Van és lesz
erejük, hogy ennek-elejét vegyek. '•

A magyar kormány koszíinclc íiz fi ira
A magyar kormány köszönettel

nyugtázza az ENSZ főtitkárának no-
vember Itt-i jegyzékét, amelyben
adatokat kér a magyar nép gyógy-
szer, élelmiszer és ruhanemű szűk-

, tejpor, sűrített tej^zsir. gabona, liszt,
| benzin, gázolaj, szén, uVes, fa, teher-
; és mentögépkocsik, gumiabroncs.

A magyar kormány Ismeteltén
, kozH,_ hogy nagyraeríckeli az ENSZ

ségletécöl külföldről. A magyar \ felajánlott segítségét és kész a ffitit-
kormány tisztelettel közli, hogr a jc- kár javaslata -értelmében tárgyalást
lcnlCRi fölmérések alapján a legsür-
gősebb szükségletek a következők:

gyógyszerek, antibiotikumok, sebé-
szeti varróanyagok, kötszerek, rönt-
genfilmek, műszerek, kórházi felsze-
relés, textíliák, szappan, mosószerek.

folytatni a segélynyújtás regalkal-

nyainkat lábbal tiporta, és az egéf
népünk Önérzetét mélyen megsértette
életképtelennek bizonyult. Ezt még
egyszer rákényszeríteni a magyar
népre senki nem tudná.

Látni kell azonban azt is. hogy
a garanciát

n dolgozóknak kell lúztosíta-
niok a normális élet meRtndí-

'l tásávat.
J A ríai politika' ' Ufxvt* kfiveikezmé-

r.yel annál lovább hatnak életünk
minden területén, minél tovább 1art
f rendkívüli állapot. •

Sem a kormány intézkedéseit, sem
r, szabad szakszervezetek javaslatait
iiem. lehet addig megvalósítani az
üreme-kben, a munkahelyeken, míg
meg -nem indul a munka.

Ez vonatkozik,- a kis és nagy kér-
désekre egyaránt. A szabad sznk-" " J i a u " • ^ 6«..j"j«j.M ««••»-• ,. l sekre eevaránt. A szabad szak-másabb módszereiről, valamint arról, í „„-ja—t-v tflipt: mérté-Hhen eovpt-t. „_ ™c,, .ais.t^— ,Í«„I i.n„iai( szervezetek teljes mert e-* oen eg>etlogy az ENSZ főtitkára ^iltal kijelölt

megbízottal a helyszínen hOKyan
kapcsolódhatnak be a segélyakciók
megszervezésébe. ^ . . ...

Budapest, 1956. november 13. '

Gomuíka valószínűleg a napokban Moszkvába utazik
• A londoni rádió jelentése szerint [törvényjavaslat- került - a képviselők1

WlaAiszlaw Gamulka, a Lengyel f elé; így a többi között \ az állambiz-
Egj-esült Munkáspárt Központi Bl- ; tonsági' bizottság (az ottani1 állam-'
zottságának első tllkára valószínűleg v é d e l r n . h a t óság)' megszüntetéséről
L d n , r £ ^ S ^ S f kSreS: « " torvényjavaslat Egy má.̂ tör-
be í aioWkvába utazik A hírek sze- vényjavaslat a munkástanácsok léte-
rint csak aítkor indulnak e\, amikor sítésóre vonatkozik és előírja, hogy a

" a szojm befejezi mostani íJIéstizakát. munkások magúik döntsenek a válJa-
A jelenlegi ülésszakon több íontos latvezetés legjobb módszeréről. • .

értenek,-azonosítják magukat í
gyár .nép azon követelésével, hogy
hazánk, független,- önálló ország le-
gysn és mielóbbvrmják fcí Budapest-
ről és. az ország területéről a szovjet
csapatokat.' - " ': .

És ezen túlmenő- határozott- intéz-
kedések -történjenek a kormány ré-
széről az ország valódi függetlenségé-
nek megteremtésére, nemzeti sajá-

sza bad kibentakoztatásá-g
ra. Ehhez. azonban elsősorban arraszükség, hogy

i d l j d l
életg, gy a

meginduljon, dolgozzanak az üze-
meli, hivatalok, legyen közbiztonság,
•lel legyenek számolva azok az ellen-
séges ereik,.1 melyek eddigi--vívmá-
nyainkat, népi dermokratikUs rend-
szerünlter fenyegetik^ •, •

oka van arra, hogy bizalmatlan -le-
gyen az -ígéretekkel szemben. De
most nincs más, mint bíznunk kell
abban, hogy a munka'megindulása,

rer.cl és fegyelem helyreállása
után a kormány teljesíti igéretét,.
illetve programjának azt a rószót,
amely a nemzeti függetlenségre s a
szovjet csapatok kivonására vonat-
kozik. Bíznunk kell ebben és meg
kell adnunk a lehetőséget ahhoz,
hogy a kormány dolgozni tudjon.

A másik, ilyen nagyobb kérdés,
amelyben le akarjuk szögezni állás-
pontunkat, ez '

a pártok kérdése.
Mi meg vagyunk győződve arról,
hogy ami eddig volt, az tovább nem
tartható. Nem is tételezhetjük fel,
hogy bármely politikai párt egyedül
vállalhatná az ország irányításáért a
felelősséget..Vannak e téren szomorú
tapasztalataink és ezt még egyszer
megismételni lehetetlenség. Határo-
zott álláspontunk az, hogy mind a
kormányban, mind a társadalmi és
gazdasági élet minden1 területén be
kell vonni felelős beosztásba párton-
kívüli és más pártállású dolgozókat.
A rátermettség mellett csupán csak
azt az egy feltételt lehet megszabni,
hogy. híve legyen népi demokratikus
rendszerünknek, élvezze a dolgozók
bizalmát. Csakis ezen, az alapon bon-
takozhat ki az a széles népi, nem-
zeti ÍÍSHiteroRAH, unuOy cjjéa/. Jüvf»>V.-
nek. életünknek'alapja, záloga.
" Igen nagy az érdeklődés a dolgo-
zók között a munkástanácsok műkö-
désével kapcsolatban. Ismeretes,
hogy ma a kormány a szabad szak-
szervezetek javaslatára rendeletet
hozott a munkástanácsok választásá-
ról és működéséről. A munkástaná-
csok megválasztásával "megvalósul a
munkás .önkormányzat. A dolgozók
érvényesíteni' tudiák akaratukat az
üzemek vezetésében, hisz maguk
döntenek "az üzem életével kapcsola-.

üzemeken belül hoznak változásokat,
"hanem egész gazda^gí rendszerünkre
messzemenően kihat, egészségesebbe,
•normál isabbá teszi népgazdaságunk
szerkezetét is.

Nagyon sok dolgozóban felvetődik
a kérdés — vajon a szakszervezeti'
mozgalom valóban képes Jcsz-e a
pártoktól és a kormánytól független
szabad szakszervezet lenni? Felelős-
ségem teljes tudatában kijelentem,
hogy - ;

a szakszervezetek szabadsá-

gát a pártojttól cs a kormány-

tól való függetlenségét

Kük és csí-
•áj-ában. fojtunk el minden olyan

mi nagyon komolyai

tos minder
nácsok di

kérdésben.-A
itenek

aunkást:
sajátossá-1'

gának legjobban megfelelő bérrend-
szer^ kialakításában, a béralap' fel-
használásában, BT. erőltetett norma-
rendszer felülvizsgálásában és korri-
gálásában. ' •

Bízzunk benne, hogy a végleges
munkástanácsok öntevékenysége,
meggondolt intézkedései meg tudják
szüntetni azokat az üzemen belüli
hibákat, amelyek a munkásokat súj-
tották és Bérletiéit a dolgozók igaz-
ságérzetét.

Meggyőződésünk, hog>- a munkás-
tanácsok létrejötte nemcsak az egyes

megnyilvánulást, amely ezeket
elveket megsérti.
-. Bátran elmondhatom, hogy ma a
szabad szakszervezetek munkáját
valóban a dolgozók érdekeiért, a
munkásosztály ügyéért mély felelős.-
•sög hatja át. Mi nem vonunk vissza
semmit azokból a követelésekből és
állásfoglalásokból, amelyeket eddig
nyilvánosságra hoztunk. Bátran el-
mondhatom/hogy m a a szabad szak-
szervezetek munkáját valóban a dol-
gozók érdekeiért, a munkásosztály
ügyéért való mély felelősségérzet
hatja át.

Ez a felelősségérzet, a munkásosz-
tály jövőjéért való aggodalom késztet
bennünket arra, hogy filli'ir.L fnjílal.
junk a jelenlegi legfontosabb kér-
désben: a munka felvételében. Bu-
dapesten immár három hete tart a
tragikus helyzet. Házaink, lakásaink
jelentős része rombad^ít. A csalá-
dok százai és ezrei dideregnek ab-
laktalan, fütetlen lakásokban. A gyá.
rak nagy része áll, a kalapácsok, a
gépek hallgatnak — megállt az éle-
tet adó munka. Elsősorban a mun-
káscsaládokát sújtja, ha )st . tél
küszöbén a romos lakásokat nem
tutijuk felépíteni, 'a munkásgyermeT
kek fáznak, éheznek és a munkások
.fogják legjobban • megérezni ha a
termelés további kiesése, a nemzeti -
vagyon pusztulása esetleg komolyabb '
méretű inflációt okoz. Nem kell cr-1J

ről.bővebbén beszélni, hiszen alig 10
évvel ezelőtt mindenki a1 masa bő-
rén érezte, hogy mit jelent az inílá-1

ció.
Ugy gondolom ez a felismerés — .'•

családjuk, és, gyermekei!: íélfése — •
etíe azokat a munkásokat, akik

tegnap reggel elindultak, hoyy be- .
menjenek az üzemükbe dolgozni. A "

(Folytatása 2, oldalon.) ' ••".
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Gáspár Sándor rádióbeszéde
(Folytatás az 1. oldalról.)

vidéki üzemek túlnyomó többségé-
ben már dolgoznak, és Budapesten is
egyik-másik helyen kisebb-nagyobb
létszámmal megindult a munka.

A munkásosztályért érzett felelős-
ség — a munkáscsaládok jövőjéért
érzett aggodalom késztet bennünket
arra, hogy felemeljük szavunkat
azok ellen, '

akik megakadályozzák a

munka felvételét.

Nyíltan és világosan kijelentjük,
hogy nemzetgyükosok volnánk, ha
ezt a sztrájkot támogatnánk. Kern
lehet nemzeti célkitűzésnek nevezni
azt, ami a nemzet pusztulásához ve-
zethet. Mi tudjuk ezt — hiszen kivé-
tel nélJiü] minden munkaaküldöltség
clmondoLta —, hogy a dolgozóit ntiuy
többsége látja a fenyegető veszélyt
és dolgozni akar. De egyes csoportok
felelőtlenül akadályozzák a munka
felvételét. Talán tudatosan, talán lél-
revezetve — nem . gondolnak arra,
hogy a lakások jelentős része romba-
dőlt, amit fel kell építeni, hogy a
családok, gyermekek tízezrei fáznak,
éheznek — nem látják azt, hogy a
testvér] szocialista, s más országok
baráti segítsége csak ideig-óráig tud
enyhíteni valamit ezen a tragikus
helyzeten. Ha nem indul meg az éle-

tet adó munka, feltartóztathatatlanul
rohanunk egy olyan tragédia felé,
amilyet népünk történelme még so-
hasem élt át. Nem! A szabad szak-
szervezetek ezt a sztrájkot már nem
támogathatják. Mi nem akarunk sír-
ásók lenni, ásói annak a gödörnek,
hol nemzet süllyed el. Minden józa-
nul gondolkodó munkásnak, minden
családját és gyermekét féltő és sze-
rető embernek, mindenkinek, akit
ehhez a néphez és nemzethez vala-
mi is fűz, meg kell értenie, hogy a
munka további halogatása egyenlő a
nem zetgy ilkossággal.

Milyen hazafias és milyen nemzeti
követelés és célkitűzés az, amely a
nemzetet pusztulásra ítéli?

Meg kell indulnia a munkának,
munka nélkül nincs élet. A Rákosi—
Gerő-féle, gyűlölt., népellenes poli-
tika kihatásait mindaddig nem lehet
megszüntetni, a nemzeti füiiRetlonsé-
yet, a nép twabadiAflAl mindaddig
r.em lehet megvalósítani, míg meg
nem indul az élet — helyre nem áll
i rend, a fegyelem, hogy az egész
iolgozó nép támogatásával fokozato-
•an megvalósítsuk a magyar nép &.

a szabad szakszervezetek követelé-
seit. Ez a szabad szakszervezetek vé-
leménye, és ez az én határozott,
egyéni meggyőződésem is. Ezért szó-
lítalak fel benneteket, munkások.
_. ;rvezett dolgozók, szaktársak! —•
lássunk munkához, van elég dol-
gunk.

Meghosszabbítják
a zálogtárgyak kiváltásának

A kormány határozata szerint 1956.
november 10-től 20-ig az Állami Zá-
logházaknak díjmentesen keli kiadni
az 500 forint értékig elzálogosított ru-
haneműeket. A kisfizetésű dolgozók
körében a határozat osztatlan örömet
keltett. A határozat megjelenése
után szinte megrohamozták a zálog-
házak központi épületét olyannyira,
hogy a vállalat vezetőjének karhatal-
mi segítséget kellett kérnie.

Megnehezíti a zálogházaik munká-
ját a2 a körülmény, amint erre s
zálogház vezetője rámutatott, hogy
egyelőre még csak kislétszámű mun-
kaerővel dolgoznak. A határidő is rö-
vid és ezért tárgyalásokat folytatnak
az illetékes szerv vezetőjével a határ-
Idő mejíhosszabbításara. Az új hntór-
Míjt métí o h-óien a wijti éa u v&tUá
útján közölni fogják. Ugyancsak
meghosszabbí tj ák az elzálogosi tott
egyéb értékek lejárati (határidejét is.
A mimika megkönnyítésére novem-
ber 12-től már sorszámokat osztottak
ki, melyeken a kiváltás napját is fel-
tüntették. Ezzel zökkenőmentesen
történik az elzálogosított tárgyak ki-
adása, örömmel közölte a BÁV veze-
tője, íiogy a központi és a fiók zálog-
házak teljesen eérteüene'k. A bennük
levő értékeket most már karhatalom
Őrzi.

••;..' H a z u g f r á z i s s á
, szűkült, satnyult a Rákosi-klikk

csákmátéskodása idején az 1945—
1948-as években még kommunisták
ezreit megmozgató és lelkesítő jel-
szó: „kornntunisták a tömegek kö-
zé!". \ .

' „Azt •mondjam, amiben .magam
sem hiszek, amit én is inasképp lá-
tok. Mondottuk is és hallottuk is
ezt a fájdalmas demoralizáló kér-
dést meghitt baráti beszélgetések
közben elkeseredett, eszményeiben
rútul megcsalt, mindjobban vissza-
húzódó kommunistáktól.

S ma megint arra kéri a párt
tagjait, azokat az elvtársakat és
barátainkat, akik hisznek abban,
hogy csakis a szocialista. Magyaror-
szág, csak a néphatalom biztosit-
hatja e sokat szenvedett és meg-
tört -magyar nép boldogulását és
felemelkedését: „Menjetek a töme-
gek közé!"

Beszéljetek* és agitáljatok. HÍT-
dwsdtek a p4rt ioai*AvtU, muri ee
a nép igazsága is. Szóljatok han-
gosan és bátran célkitűzéseinkről,
eszméinkről és ne rettentsen visz-
nza benneteket, hogy sok megté-
vesztett, zavarosan látó ember ma
még viszolyogva, vagy ellenséges
érzülettel hallgatja végig mondáká- •
tokát. Ma szavaitok nem váltanak
ki — ez bizonyos — ütemes tapsot,

mint régen a megfélemlített tfr
megekből, nem hallgatják végig el-
lenkezés nélkül szavaitokat, sőt gú-
nyos, vagy rosszindulatú megjegy~
zésekre is számíthattok, de a ko-
moly és józanul gondolkodó embe-
rek — és ezek egyre többen lesz-
nek — neícíeJc adnak igazat.

Különösen azért, mert a megfon-
tolt, az ország ügye iránt felelősséget
érző munkások helyesnek tartják és
egyet&rteneJk azzal, amit pártunk is
mnnd: „Vegyétek, fel a munkát, doiL
gozzatok, mert a további sztrájk a
tönk szélére juttatja hazánkat."

De aki ma igazán népnevelő akar
lenni, az nem csupán szavakban,
lianem teltekkel is, saját példájával
is buzdít a munkára. „Beütemezett'1
kisgyíHésekre, pártnapokra most
sem idő, sem szükség nincs, de
dolgozni lehet és \kozben agitálni is.
Amikor a romcüiat takarítják, Ic-
ffyenuk ott a knmmuufsláifc — fi
UUitálJnnak. J/M UMÍÍJM a llxxtet,
legyenek ott a kommunisták, őrköd-
jenek az igazságosságon, a munká-
sok érdekein — és agitáljanak.

Nemcsak az üzemekben, a 'közle-
kedésben és az -utcákon kell rendet
teremteni — hanem a fejekben is.
Ezért m-ondja azt a párt: „Elvtár-
sak, munkára! Menjetek a tömegek
közé!"

Ahogy as űj karhatalom szervezése halad,
.úgy válik lehetségessé a szovjet csapatok kivonása

Munkásküldotfségek Kádár Jánosnál

(Tudósítónktól.)
A mai nap folyamán több munkás-

küldöttség kereste fel a kormányt.
Azért jöttek, a munkástanácsok meg-
bízásából, hogy átadják azokat a kí-
vánságokat és előterjesztéseket, ame.
Iveket a munkástanácsok küldtek a
kormánynak és választ kapjanak kér-
déseikre. Sorra jöttek a Klemen*
Gottwald-gyárból, a Ganz Vagon- és
Gépgyárból és a MÁVAG-bóI, vala-
mint a bajai Üzemek munkástaná-
csainak megbízásából. A kérdések
egyaránt vonatkoztak az általános
politikai helyzetre, gazdasági helyze-
tünkre és nagyon eok szó esett a
munkástanácsok működéséről. '

Nézzük sorban.a,.kérdéseket.
Sokan megkérdezték, mi van Nagy

Imrével? Van-e lehetőség arra, hogy
visszatérjen a politikai életbe?

Kádár János, a kormány elnöke a
küldöttségeknek kijelentette, hogy
Nagy Imrét nem tartja olyan ember-
nek, aki tudatosan seRÍtelte volna az
ellenforradalmat, hanem elsodorták
az események. Nagy Imre nincs le-
tartóztatva. Saját elhatározásából
hagyta el a parlament épületét, és
Bem a kormány, sem a szovjet csa-
patok nem kívánják korlátozni moz-
gási szabadságát. Csak tőle függ,
h i l i i k i é l b
g
hogy

g gg,
zt vesz-e a politikai életben,

Sok szó esett a szovjet csapatok ki- :

vonásáról is. Szó szerint idézzük Ká-
dár János válaszai a Ganz Vagon és
a MAVAG küldöttségének: „Tudják
jól, hogy mi magunk állást foglal-
lunk a szovjet csapatok kivonása
mellett."

Ehhez mindjárt hozzátehetjük a
MÁVAG és a Ganz munkásainak

jogos kérdését: Miért nem támasz- j döntési joguk is lesz. A kormány a
kodott a kormány a becsületes
munkásokra, ók is fenn tudták volna
tartani a rendet? Ismét Kádár Já-
nos válaszát idézzük: „Amikor az
egész elkezdődött, nekünk, kommu-
nista vezetőknek az volt az első kö-
vetelésünk, hogy azonnal fegyverez-
zék fel a munkásokat. A Honvédel-
mi Minisztériumban ott ültek a ve-
zetők, és mi félóránként sürgettük
a felfegyverzést. Mindig azt mond-
ták, hogy már csinálják, de a vége

- - mkás
is voltak

az lett, hogy nagyon fcei
kapott fegyvert, • irt ott
olyanok, akik ezt nem akarták. Ahogy
a szovjet csapatok eltávoztak Buda-
pestről, azonnal szervezkedett az el-
lenforradalom, a munkásosztály pe-
dig nem rendelkezett elegendő szer-
vezett fegyveres erőkkel. Ezért kény-
szerült a kormány erre a nagyon
is nem kívánatos lépésre. A szovjet
csapatok magyarországi tartózkodá-

— a rend helyreállítása után —
nem érdeke sem a magyar, sem a
szovjet kormánynak. ^Az_Jíj. m-a-gynz.
karliaXíslaú-£iokszervezése olyan
emberekből történik, akik áTszöcía-
lista forradalomhoz hűek és készek
azt megvédeni. Amilyen mértékben

előrehalad, olyan mértékben le-
hetséges a szovjet csapatok kivonása.
A szovjet kormány is kész erre.

Avcü ma valamennyi munkást na-
gyon érdekel, a munkástanácsok jö-
vőbeni működése. Erre vonatkozó-

a kormány a mai napon közvet-
lenül a Klement Gottwald-gyár dele-
gációjával való beszélgetés után ha-
tározatot hozott. Ennek értelmében

munkástanácsok szerepe nem kor-
látozódik a tanácsadásra, hanem

munkástanácsokat a munkásos
forradalmi szerveinek tekinti.

Olyan kérdést is tettek fel Kádár

-. a tóvárosi,
Fí'Irc a közlekedés úíonúllúival

tízezrek bömnölyognelt:

végre

a | — esztelenül további sztrájkra, mun-Ezrek,
utcákon. Bevásárolni, rokonokat, ba- ! karnegtagudásra kényszerít' azokat,
rátokat keresni indult a város most, ! akik az ország jelenlegi helyzetéből

•ezető egyetlen helyihogy elhallgattak a fegyverek. Az
emberek nagy része, túlnyomó több- j helyreállítás és a
sége dolgozni is akar, de a munka-
helyére igyekezve ismét csak a gya-
logosok számát kénytelen növelni,

ert megbénult a közlekedés, nincs• *l _t l l l .V^UtU mL O. IWbiUAVU ^Jj Ilii lk*O

János elvtarer.uk, hogy az üzemen j villamos, trolibusz, autóbusz a főva-
belul ne legyenek párUzcrvczeleK. rosban, nincs normd'.ís vasúü tor-
Persze ezzel így nem lehet egyel
terű. A kommunistái! pártjának még
az illegalitásban is voltak üzemi
szervezetei és most is kell tiogy le-
gyenek. Más kérdés az, milyene-k le-
gyenek ezek a szervezetek. „A regi
fajta szervezetre sok ülésezéssel, sok
függetlenített pártfurikcionáriussal
nincsen szükség — mondotta Kádár
elvtárs. — Ez-növelte a partbÜTOkrá-
ciát és akadályozója volt a termelö-
mun'kándk ahelyett, hogy segítette
volna azt. Neküvác az üzemekben is

olyan kommunistákra van szükségünk,
akik ha önt&k, aSakor öntenep., mán-

i-uritkások között élnek és szí-
vükön viselik a munkások sorsát, s
elsősorban a termelőmunlkában elért
•redménycikJcel bizonyítjáJt be, hogy

'kommunisták."
M

elyzet a külföldi segélyek-
kel? Kész-e a kormány bármilyen
külföldi országból érkező segélyt el-
fogadni? — ez volt a Klement Gott-
vald-gyáriak kérdése. „A kormány

•köszönettel és hálával fogad minden
tégelyt és adományt, bárhonnan is

jöjjön, •népün'k nehéz helyzetének
jhítésére. Természetesen olyan-se-

gélyekről van szó, melyeket nem köt-
nek politikai jeltételekhez" — volt a
/álasz.

A küldöttek még sok más kérdé-
iűkre is választ kaptak, amelyekről
azután a gyáraliban, munkástársaik-

Smoltak.

a kentjéwűl g,őndfrik&diiak
Allj meg a Szent Istváki-körűt Q-os

számú Giúz előtt. Hosszú, gyorsan
mozgó eort látsz, az emberek nem
tülekednek, nem békétlenked nek, bi-
zakodva mondják: „Van kenyér, s
már sütemény is." Itt van a XIII. ke-
rületi Sütőipari Vállalat 1302-es szá-
mú üzeme. Aki csak az üzletet látja,
s a nagy zajban is mosolyogva kiszol-
gáló fehér köpenyes eladókat — el
ütm hiszi, milyen megfeszített hősi
munka folyik néhány lépéssel bel-
jebb. Harc foiyik itt
kenyérért, az életért. Október 23-a

..i kemencékben állandóan ég a
tűs; sül a friss kenyér, súlyos nehéz-
ségek közepette is teljesítették fel-
adatukat az üzem dolgozói.

Kik dolgoznak a sütödében? Takács
Terenc vető, aki a VII. kerületben
lakik, 50 éves, ác 5-én 10 órától 9-én
este 6 óráig egyhuzamban talpon állt,
dolgozott. Mosolyogva mondja: „Min-
denes voliam itt, sütöttem, intézked-
tem- a vezető helyett, a pénzre vi-
gyáztam, csak kétszer aludtam három
órát, egyszer pedig négy órát. A ve-
szély nagy volt, igen sürün lövöldöz-
lek, számítani kellett arra is, hogy az
üzemet kifosztják a liszt viiatt.1' De
nemcsak Ö áUt talpon. FJáuet Aulai
6-án kezdte, s azóta dolgozik éjjel-
nappal, íldl Rudolf az első volt. aki
bckovászolt. s K. Napy József is azt
tette, amire éppen szükség volt. EerJki
sem mondta, hogy neki más a beosz-
tása, hisz sütni kellett. A fiatalok i".
kitettek magukért: Bkcs Katalin, \

Müllcr Hedvig, Scibcrt László éjjel-
nappal dolgoztak. Nagy Benő nem Í3
tnnek az üzemnek a dolgozója, de mi-
'el a közelben lakik, azonnal bejött,

mert látta, hogy sürgősen kell a la-
kosságnak a kenyér. Élesztő nélkül,
utcai harc közben is-süíöttok és ihord-

i kenyereket. Az üzlet előtt
nem először sorbanálló emberek már
ismerik őket, s úgy tisztelik, mint
hősöket. Szeretettel köszöntik Polner
Ödönt is, tudják, hogy messziről,
Pesthidegkutról jön be.

Ma már az üzemi minden munkása
dolgozik, s hétfő óta az üzletben is
árusítanak és nemcsak kenyeret, ha-
nem különböző süteményt: zsemlyét,
kiflit, zsemlyecipőt is — összesen
50 000-et sütöttek. Az épületet nem

•te belövés, vagy rongálásból eredő
kár, emiatt zavartalan Ieh<
ka. Az üzem vezetője bizakodón
mondja: „Lisztünk van, \kenyer\iszt
nyolc-tíz napi készlet, nullás pedig
egy hónapra is elég. Csak a szenütík
kevés, a bányászoktól várurík sürgős
segítséget, mert ha fűtőanyagunk
nem lesz, sütni sem tudurSk, s nem
lesz kenyér!"

Szó esik; az aktuális politikai kér-
désekről is. Bár a munka sürget, az

járjunk még gyalog?" Valaki közbe-
szól, s mondja: az autóbuszvezetők
azért oem "akarnak munkába állni,
mert olyan hírek terjedtek el, hogy
a szovjet csapataik rájuk lőttek. Szin-
te egyöntetűen cáiolják meg: „Nem
igaz! Fegyveres civilek garázdálkod-
nak. A gyárakban is a- munkáso'kra i
lőttek, amikor meg akarták kezdeni
a termelést. Azt követelik ezek, hogy

galom az országban, Sok szó esik a
munka felvételéről, a "közlekedés
megindulásáról, s arról, ami mind-
ennek előfeltétele: a károk felbecsü-
léséről, a helyreállítási munka meg-
kezdcsérSl.

A Fővárosi Villamos Vasút for-
galmi személyzetének kóUiarniada
jelentkezett már, hogy megindítsák
a város vérkeringését, Itijavítsák a
károkat, útnak indítsál; a villamoso-
kat, autóbuszokat. Az eddigi becslé-
sek szerint a károk tulr.yon.i6 több-
SefíQ nem a kncsipsrlítíEiTi, Vianem a
vonalakban és a ícliö vezetékekben
esett.

Hétfőn már megindult a Fogaske-
rekű Villamos és néhány kucsi a
Hűvösvölgy—János-kórház közötti
útvonalon is. Az újpesti és budafoki
vonalakon is megindult a villamos-
iorgalom.

Napokon belül majdnem vala-
mennyi kültelki vonalat üzembe le-
hetett volna helyezni. Az újpesti,
óbudai, kelenföldi, kőbányai, közte-
metői és zuglói vonalakon ugyanis
könnyen, kijavítható — főként íelsó-
vezetéki — károk estek. Keddre
azonban ismét teljesen leállt a sze-
mélyszállítás Budapesten, s a már
megkezdett helyreállítási munkákat
is abbahagyták.

Miért? — kérdezik a gyalogolni
kényszerült tízezrek, a lakást, ro-
kont, barátot keresők. Miért? — kér-
dezik a becsületes, logikusan gon-
dolkodó" munkások, akik dolgozni
akarnak, munkahelyükre akarnak
jutni, mert tudják, hogy a munka
további halogatása, a sztrájk folyta-
tása csak sokáig húzódó nyomorhoz,
súlvos inflációhoz, vezethet.

Azért, mert néhány kisebb iesyvc-
res csoport — és világosan keH lát-
ni azt, hogy ez nem tömejjmozcalom

tat,
.ális élet foly-

tatásának útját, a munka útját akar-
ják járni. Ezek miatt állt le ismét a
lassan éledő közlekedés, mert fenye-
getéseikkel, terrorcselekményeikkel
lehetetlenné és veszélyessé tpszik a
műnkül. A budafoki IlLV-jöi-at
egyik szolgálati kocsijára rálöttek. a
lőrinci iparvasút felsővezetőkét javí-
tó munkásokat kővel dobálták, a fo-
gaskerekű villamos dolgozóit, a szép-
ilonai villamosremiz dolgozóit és
másokat is, akik a közlekedés hely-
reállításán dolgoztak, azzal fenyeget-
ték meg, hogy kézigránáttal vagy a
kocsik felbontásával akadályozzák
további munkájukat.

Ugyanilyen terroristaJc vagy me;-
tévesztettek szervezik a munkát Icl-
vevö bocsülctes dolcozótc niocft-lcpi-
lilésct a gyárakban is, dobtak kézi-
gránátot a MAVAG-ba, a munkát fel-
vevőik közé és máshová, törne-k esz-
telenül, nem egazei' saját munkatár-
saikra, saját gyárukra. Ha ilyen el-
lenforradalmi csoportok nem garáz-
dálkodnának a városban, a legtöbb
üzemben bo lehetne indítani a mun-
kát, helyre lelhetne állítani a közle-
kedést és vissza lehetne térni a nor-
mális élelfnez, az újjáépítéshez. A dol-
gozók túlnyomó többségének is ez a
kívánsága.

Kinek az érdeke a további sztrájk?
Semmiesetxe sem azoknak a becsüle-
tes embereknek, akik a Rákosi-klikk
bűnei ellen, s a régi hibák gyökeres
felszámolásáért indultak harcba. Csak
azoknak érdeke, akik anarchiával,
inflációval, teljes bomlással akarják
bizonyítani nemzetünk életképtelen-

jé t , azoknak érdeke, akik maguk is
haszonélvezői a spekulációnak, inflá-
ciónak. A közlekedés megbénítása, a
munka megakadályoziása csak azok-
nak érdekük, akik valójában suhasem

•ódtek népünk igazi érdekeivel, s
rmilyen hangzatos hazafias jelsza-

vak mögé bújva végzik — vagy meg-
tévesztett c-mberckkc-l végeztetik cl —
piszkos munkájukat, ma sem. törőd-
nek azzaL

TÖBB BÁNYA MÁR SZENET AD

szovjet csapatok
'.ónnál.tJ Takács

vonuljanak 'k\
közbeszól:

„Éj mi a biztosítéka annak, hogy dk-
Scor rend lesz? Talán ezdk a lövöldöző
fegyveresek teremtük majd -meg a
•endet?"

ahogyan sok c
amit mi sem hiszünk, mint

í mások. Csütörtök
este éppen ilyen fegyveresek rabol-
ták ki a Thököly út és a Murányi
utca sarkán levő áruházat, s hétfőn

A legfrissebb jelentések szerint az
ország legtöbb bányájában megindult
a munka. A bányák dolgozói az üze-
mek, munkahelyek karbantartását
végzik el, hogy a bányák állapota ne
romoljék tovább. Ezenkívül sok he-
Iven már szenet is termelnek. Több
bányánál azonban az a veszély fe-
nyeget, hogy gázolaj és karbid híján,
bányafa nélkül a munkát nem foly-
tathatják tovább. Arra kérik a kor-
mányt: segítsen ezon a nehézségen.

A borsodi bányákban dolgozó mun-
kások hétfőn 400 vagon szenet küld-

éjjel ők is gyújtották fel. A fosztó- [ t e k fGiszfnre. Kedden hasonló ered-
gatók aligha képesek rendcsinálás-; m é n v t vártak, mert a beszálló bá-
ra. A sütőüzem dolgozói úgy gondol-: nysszok száma nem csökkent,
ják, hogy az ilyen terrorista, fosztó-, 'A tatabányai bányászok a hétfői
gató és más csoportokra erélyes kéz-; műszakon 139 vagon szenet termei-,g p
zel kell lecsapni. Ezt kívánja min-
den becsületes ember.

A sütőüzemek, kenyérgyárak, Köz-

tck. Kedden még többen indultak a
munkahelyekre úgy, hogy a vezetők
mlntegy 200 vagon szénre számita-

értek és más élelmiszeripari üzemek ' nak. A tatabányai és a bánhidai erő-
dolgozói az első puskalövés óta a he- ,ár jobban ellátják

üzlet előtt hosszú soroli áünak, né- lyukon állnak, megfeszített erővel • szénnel, s így már nemcsak a tatri-
hány szót mé-̂ is lehet váltani. „Sze- dolgoznak, hogy a lakosság élelmi-
retnénlk már, ha nyugalom lenne" — szerszükségletét kielégítsék.
mondják. Egyesek sddjék a közieké- j Vállalnak

v 5 i t , hogy miért nem itidul-
nak meg az auiobuszok, azok e35-
nam szedték fel a sínt, som a vez-e-
tókeket nem szakították le. „Meddig

den nehéz i
inden veszélyt.

inkát. Sohase feledke-

bányai üzemeket látják el villa'
energiával, hanem az orszaaos liáló-

ak is adnak.
A tatabányai és az oroszlányi bá-

ziínk meg e forrongó, dicsőséges, ve- i nyaüzemek vezetősége arra számít,
szélyes és sanyarú napok egyszern j hogy 15-én, a fizetéskor mindenki
niunkahőscirŐL, • : [ bejön és akkor a ma még hiányzók-

kal is beszélni tudnak. A bányafa ke-
vés. Hétíűn kaptak ugyan hat vadon-
nal, de ez csak néhány napig fedezi
a • szükségletet. A bányavárosban
nincs zstr, de már intézkedtek: küld-
tek szenet a győri olajütönek. ahon-
nan cserébe olajat kapnak. Ezenkívül
56 hízott sertést is szereztek a zsír-
h'ány. megszüntetésére.

Újabb hírek a külföldi ser i rő l
Soldatic budapesti jugoszláv nagy-

követ közölte, hogy kormánya 150
millió dinár összegyűlt segélyt aján-
lott fel a magyar kormánynak. Mint
a belgrádi rádió bejelenti, a jugo-
szláv segély nagy része élelmiszerből,
szappanból, üvegáruból és építő-
anyagból fog állni

A pozsonyi rádió tegnap esti adá-
sában közölte, hogy a pozsonyi vas-
úiigazgatóság 15 szakembert küld
Magyarországra a megrongál? vasút-
vonalak és vagonok helyreallitásíi-
nak céljából,

Svédországból 10 teherautó indult
el Magyarországra élelmiszer és
gyógyszerszíillil-márinyal. A svéd női
szervezetek határozatot hoztak ma-
gyar gyermekek befogadására.



Egyssges, új MÉÉM
a népi dercskratikus rendszer megvédéséért

Teljesen új, erkölcsileg és politi-
kailag is szilárd karhatalmat szer-
vez a magyar fegyveres erői: főpa-
rancsnoksága. Ezzel kapcsolatban a
főparancsnokságon az alábbi tájékoz-
tnlí'ist kaptuk:

Az új karhatalmi egységek hon-
védtiszii és rendőri alakú la lókból
állnak. Budapest jónéhány kerületé-
ben már ezek az egységek vették át
a rend fenntartását, s rövidesen egész
Budapest területén látni lehet majd
a rendfenntartó magyar karhatalmi
alakulatokat. Az ellenforradalmi ve-
szély — amely a múlt hetekben na-
gyon is hathatósan jelentkezett —
szükségessé teszi, hogy a rend meg-
szilárdítására, a népi demokratikus
rendszer megvédésére szilárd karha-
talom jöjjön létre. A szovjet-csapa-
toktól ugyanis fokozatosan át kell
majd venni a rend fenntartását.

Az új karhatalmi egységek egyéb-
ként a főváros különböző helyein
nagyon sok eldobált, vagy pincékben

össze gyűjtött fegyvert, löszért szed-
tek össze. Számos esetben fogtak cl
fegyveres fosztogatókat, akik áruhá-
zakat, üzleteket, lakásokat raboltak
ki. Ezeket bíróság elé fogják állítani.

Megterveztek már a honvídsás és
a rendőrség új rangjelzéseit és új
formájú sapkáját is. Ajnennyiben ez
elfogadásra kerül, az új sapkaviselet
hasonló lesz az 1945 előtti honvéd-
sapkához. A tervezett T5ngjelzések
körülbelül megegyeznek a jelenleg
már kialakult. yiseTcgeCZvágyis a
galléron sinfa párőTi — a fegyverne-
mi színeknek megfelelően —, rajta a
rangot jelentő csillag.

A fegyveres erűk főparancsnoksá-
ga felkérte lapunkat, hogy ezúton is
hozzuk tudomására a lakosságnak:
Budapesten még kószálnak olyan
fegyveresek, akik fosztogatnak, laká-
sokat törnek fel. A rendőrség éppen
ezért kéri a lakosságot, hogy az ilyen
eseteket azonnal jelentsék a kerületi
kapitányságokon.

A Magyar Optikai Muv;
a kormány

A Magyar Optikai Művek dolgozói
bíráló levelet küldtek n kormány-
hoz. Bizony igazuk van! Nemtet-
szésüket kifejezve írnak a MOM dol.
gozói arról, hogy a kormány miért
tűri a rémhírek sokas ti gát, miért
nem tesz semmit azok ellen, akik
uszítanak a munka felvétele ellen.
Számos üzemet sorolnak fel, ahol a
forradalmi munkástanácsokban nyílt
ellenforradalmi elemek garázdálkod-
nak és a rend. a kormány ellen agi-
tálnak. Nem sokan vannak ezek, Az
emlékeztetőt írók véleménye szerint
egy-egy gyárban öt-tiz hangoskodé,
életveszélyes fenyegetőző van. A be-
csületes, a szocialista vívmányokért
aggódó munkások számonkérik a
kormány tehetetlenségét, puhaságát,
s a munkásfiatalom vasöklónek al-
kalmazását követelik. Tűrhetetlen-
nek tartják például, hogy november
11-én a kerület összes üzemvezetői
összeültek a Beloiannisz-gyárban és
arról tárgyaltak, hogy „dolgozza-
nak-e a Kádár-kormánynak?" irtai-
nak arra, hogy a budapest—nagyté-
tény—törökbálinti HÉV-ncl terroris-
ták ma is legyükolással fenyegetik a
áalgozni akarókat.

Komoly intézkedéseket követelnek
a kormánytól. Az iskolai osztályza-

zk munkásainak bírálata
munkájáról
tok és a regi címer eltörlésén kívül,
amelyeket most nem tartanak első-
rendű problémáknak, döntő jelentő-
ségű minisztertanácsi rendeleteket
vár a nép. A levél írói konkrét ja-
vaslatokat is tesznek a kibontakozást
szolgáló lépésekre. Fontosabbak a
következők:

1. A régi helyett szilárdabb tiszti-
kart a fegyveres testületekbe. Rövi-
desen legalább 3—3 karhatalmi had-
osztályt szervezzenek.

2. A még heverő és elrejtett fegy-
verek gyorsabb összeszedése, illetve
elkobzása.

3. Szigorúan megtorolni az összes
ellenforradalmi kísérletet (szervezke-
dés, szabotÁlns, rémhírterjesztés],
• 4. Naponként őszinte és részletes
tájékoztatást a sajtón és rádión ke-
resztül.

5. Azoklól a dolgozóktól, akik no-
vember hó 10-ig nem vetlek fel a
munkát, vagy azóta sem. hajlandók
dolgozni, mindennemű anyagi jutta-
tást meg kell vonni.

Romélik, hogy ezen emlékeztető a
kormánynál meghallgatásra talál és
az intézkedések sem maradnak el.

Békét, s rendet kíván* üdvözlettel:
a MOM dolgozol.

Horthy Míkfós Mcntkezik!
Az Humanité Dhnanche hírt ad

rrról, hogy Horthy nyilatkozatot tett
közzé, amelyben a magyarországi
eseményekkel kapcsolatban fel-
íjánlja szolgálatait.

Voltak, akik azt hitték, hogy
Horthy már nem is él, és íme kide-
rült, hogy Lisszabonban meghúzódva
a vén ellenforradalmár ugrásra ké-
szen várta, hogy fehér lován vissza-
térhessen közénk, magával hozva a
letűnt múlt minden sötét bűnét.

A fehérterrort idéző atrocitások
úgy látszik felvillanyozták: azt hit-
te, eljött az ó ideje. Nem tanult sem-
mit és nem felejtett semmit. Ám mi
is emlékezünk: Horthy neve a gyá-
rak és-földek visszadását, minden
demokratikus és haladó erö kímélet-
len elnyomását, a vérengzéseket és a
tömeg-nyomort jelenti- Horthy "volt
az, aki az országot a német fasizmus
szekeréhez kötötte, ő és hívei sodor-
ták hazánkat háborúba, nyitottak
meg az utat a nyilas banditák ga-
rázdálkodásai előtt. Amikor pedig el-
menekült, egy rombadöntött orszá-
got hagyott maga után.

Horthy gyorsan „vette a vonalat"
és jelentkezett, de mégis elkésett: a
forradalmi munkás-paraszt kormány
elzárta-az utat a hatalomért 'jelent-
kező kalaridorok előtt. Az elmúlt

, hetek eseményei azonban arra is
megtanítottak, hogy vannak az or-
szágban garázda elemek, akik men-
nyergc-lve a tömegek jogos követelé-
seit, kihasználva a hibák ellen küzdő
nemzeti demokratikus mozgalmat, _a
maguk céljaira akarták fordítani az
események alakulását. Azt is megta-
nultuk, hogy vannak még az orsrág-
ban a 25 éves Horthy-uralcm által
kitenyésztett tiszti garnitúrából és
ezek gyűlölettel tekintenek a népi
hatalomra, minden vívmányunkra
és eredményünkre. Nekik semmilyen
kormány sem jó, csak maga Horthy
vagv hozzá hasonló fasiszta. Erre fi-
gyelmeztet Horthy jelentkezése. Se
felejtsük el!

KIÉ A GYÁR?

Az újjáépítés hírei
A mai napig 25 430 dolgozó jelent-

kezelt munkára a budapesti építő-
ipari vállalatoknál. A munkabérek a
következők: segédmunkások óránként
5—G forintot, betanított segédmun-
kások fi—8 forintot, szak munkások
7—12 forintot kercíincíi. Az új bér-
rendszer szerint etilhez még tíz szá-
zalék jutalom is jár, amelyet az igaz-
gató, a munkástanács utal ki a jó
minőségű munka után. Meleg ételen
— ebéden kívül lisztet, zsírt, cukrot
és egyéb élelmiszert osztanak ki a
munkások között.

Az újjáépítésben nemcsak az Épí-
tésügyi Minisztérium vállalatai vesz-
nek részt, tfianem a Közlekedési cs
Postaügyi Minisztérium vállalatai is.
Sck dömperrel is dolgoznak a rom-
elíaknrít ásnál. Munkába lépnek a
kisiparosok és tanácsvállalatok. Első.
sortan súlyosan megrongált, életve-
szélyt jelentő épületeken végeznek

biztosító munkálatokat, ezzel párhu-
zamosan helyreállítják a sérült laká-
sokat. A tervező irodák mérnökei
most felméréseket végeznek. A tel-
jesen lerombolt házak újjáépítését
csak tavasszal kezdik meg. Az Epf-
lűipnri Minisztérium több mint 500
lakás építésit fejezi be olyan mér-
tékben, (hogy ezek a lakások lakhatók
legyenek.

A Zagyva pálfalvi Üveggyár teljes
gőzzel dolgozik, naponta 12 ezer
négyzetméter üveget gyárt. A gyár
azonban — (három műszakban — na-
pi 20 ezer négyzetmétert gyárthatna,
amennyiben elegendő szenet kapna.
Az EM anyagellátási igazgatósága
több száz teherautót állított munká-
ba, szükséges azonban, hogy a kor-
mány gondoskodjék üzemanyag el-
látásukról. A napokban teherautó-
konvojokat indítanak Zagyvapálfal-
vára üvegért.

Nincs ma emberbarátibb
kötelezettség...

Sok család vált hajléktalanná az
elmúlt három hét tragikus napjai-
ban! X tel küszöbén a Körúton, á
Rákóczi úton és a város más részein
belövések nyitottak rést a lakások
falain. Most mindenki ezekre a csa-
ládokra gondol. Vajon mi lesz "ve-
lük,-hogyan vészelik át a telet? A
Város- és Községgazdálkodási Mi-
nisztériumban, a Kohó- és Gépipari
Minisztériumban és több üzemben is
a kárt szenvedett dolgozók iránti
együttérzés tettekben is kifejeződik.
Csoportokat, brigádokat szerveztek,
hojíy segítsenek dolgozó társaiknak
lakásuk helyreállításában.

Nincs ma emberbarátibb kötele-
zettsége a munkástanácsoknak, mint.
hogy a két minisztérium kezdemé-
nyezését saját üzemükben, munka-
helyükön Js megvalósítsák. A legtöbb
üzemben van anyag is, cement, tég-
la s akad szakember is. Természete-
sen helyes és indokolt, hogy az üze-
mek és vállalatok maguk is hozzá-
járuljanak ehhez: a dolgozótársuk
lakásának helyreállításában rész-
vevőknek kifizessék a rendes mun-
kabért, adj anak szállítóeszközt,
anyagot vagy segítsenek ennek meg-
szerzésében.

Miá-ta csak foglalkoztatja az ország
közvéleményét a magyar szocializmus
sajátos útjainafk felku tatása, s
mióta csak ismerjük a jugoszláv
kísérlet tapasztalatait, állandóan na-
pirenden van az üzemi munkástanács,
rendszer problémája. A közvéle-
mény előtt világos, hogy a jugoszláv
példa egyszerű másolása helytelen
lenne, hiszen éppon elég tcipasztala-
tunk van arról, hogy mindenfajta
másolás ellentmondásokhoz vezet. Az
is kétségtelen, hogy az ipar irányí-
tásának, a Szovjetunióból szolgai mó;
don átvett bürokratikus rendszere
súlyos helyzetbe hozta a magyar nép.
gazdaságot. Nem a mi feladatúink,
hogy elemezzük, a szovjet gazdasági
vezstés rendszerét, de annyit meg-
mondhatunk, hogy azok a magyar

| kommunisták, aírifc hosszú éveSc óta
szamben állunk a Rákosi-klikk talp-
nyaló módszerével, azelőtt is, e ma
Í3 következetesen szembenállunk
iiz-emvezetés eddig ismert módszerei-
vel.

Éppen ezért a -forradalom egyik
legnagyobb és legfontosabb vívmá-
nyának tartjuk, hogy az üzemek vég-
re azok -kezébe kerültek, akik egye-
dül jogosultak erre: a munkások ke-
zébe. Ezért harcolunk évek óta, s
erre a vívmányra úgy tekintünk,
mint a forradalmárok harcónak egyik
nagy győzelmére. A szocializmu:
tiszta eszméi, amelyek bennünket
valaha sok millió-munkástestvérünk-
kel együtt elindítottak utunkon, fél-
reérthetetlenül arra tanítanak, hogy
csakis a munkásosztály emelheti fel
az egész dolgozó népet, csakis a ha-
talmon levő munkásosztály képes ki-
bontakoztatni a köztulajdonban levfí
termelőeszközök fejlődését — vala-
mennyi dolgozó osztály érdekeinek
megfelelően. A Rákosi -klikk a saját
szájaízére akarta formálni a mun-
káshatalmat. A néptől sok esetben
elszakadt, gyenge szakképzettségű
bürokrata réteg kezébe helyezte a
népgazdaság vezetését, magát a mun-
kásosztályt pedig elzárta attól a le-
hetőségtől,, hogy beleszólhasson az
ország legizgalmasabb problémájába.
a termelés vezetésébe. A történelem
a legsúlyosabb ítéletet mondta ki e
kiagyalt szisztémára.

Felváltja, elkerülhetetlenül, fel kell
hogy váltsa a mesterségesen tenyész-
tett bürokráciának ezt a rendszerét
a legszélesebb munkásdemokrácia.
A jövő a munkástanácsoké. Hogyan
működnek majd. mik lesznek a szer-
vezeti formái? — erre még m«n tu-
dunk pontosan válaszolni. A ma
megjelent kormányrendelet már BO-
k;it_jelent, A Iegfybb Jiörvonalalíat.
megadja, de sok kérdést még nyitva
hagy. Bízunk abban, ho^y most már
nem lesz több huzavona a jövő
perspektívájának dolgában; a párt
és a kormány szilárdan egyetért ab-
ban, hogy Magyarországon csak ma-
gyar szocializmust lehet felépíteni,
a széles demokratizmus alapján. De

most már itt a legfőbb ideje, hogy
..../együk e sajátos magyar út né-
hány alapvető, gyakorlati kérdését
is mert enélkül csak növekednek A

-hézségek, a normális lermelo-
iunkára való áttérés előtt.
Mert a munkás, amikor most újra
munkapad elé lép, mihamarabb

tudni akarja, hogy kinek dolgozik,
d fogja Őt irányítani és milyen cé-
lok érdekében? Tudni akarja, hogy
nem prédálják-e el íelelőtlen bürok-
raták a termékeket, nem fogják-e
birságrendszerrel újra az üzem gaz-
dájából az üzem szolgájává alacso-
nyííani a munkást.

S hogy nem alaptalanok ezek az
aggályok, arra szolgáljon bizonyíté-
kul több más üzem sorában a Duclos
bányagépgyáriak esete. A munkásta-.
nács a forradalom napjaiban eltávo-
lította a gyár igazgatóját. Bizonyára
meg volt rá az alapos oka. Ez az
igazgató valahol átvészelte azokat a
napokat, amikor felülkerekedett az
ellenforradalmi veszély, s azután a
Kádár-kormány megalakulását úgy
.Értékelte, hogy most ütött az ő órája.
Megjelent az üzemben, hogy „átve-
gye a hatalmat".

A Rákosi börtöneit megjárt Ká-
dár János forradalmi kormánya
azonban nem a forradalom, hanem
az ellenforradalom és a rákosisía
restauráció ellen harcol. Amikor a
Duclos-gyáríak küldöttsége felkeres-
te a kormányt, azt a választ kapta,
hogy akit az összes munkások által
megválasztott végleges munkástanács
eltávolít, annak nincs helye a veze-
tésben. Más módon is kifejezte már
a kormány, hogy a munkásdemokrá-
cia alapján kíván állni. Amikor a
közigazgatás forradalmi bizottságai-
nak a rendfenntartás s a folyamatos
ügymenet érdekében egyelőre csak
tanácsadási jogot adott, ugyanakkor
állást foglalt az üzemi itiunTcásfGná-
csok teljes hatalmi jogköre mellett.

Mégis azt kell mondanunk, hogy
ez még mindig kevés. Bár tudatában

; vagyunk annak, hogy számos üze-
mi munkástanácsban kevés a mun-
kás, s kalandor elemek is szót kan-
ták, bár tudjuk, hegy a legtöbb he.
íven a körülmények folytán csupán
a dolgozók kis csoportja választott
tanácsot 5 a választást a dolgozók
többségének jelenlétében újra meg
kell majd ejteni, mégis azt javasol-
juk, hogy most már minél sürgőseb-
ben, országos méretben rendezzék a
munkástanácsok végleges helyzetét.
Javasoljuk, hogy sürgősen hívják
össze a riaQtjüzemck képviselőiből
ezt a megbeszéléstf-amelyen meg le-
hat ismerni a dolgozók véleményét a
Tnagyar mtmkásdemokrácia formai—
röl. Hangsúlyozzuk, csak olyan üzem-
vezetési megoldásról lehet szó, amely
kifejezi hazánk ipari' rendszerének
nemzeti jellegét és amellyel minden
mngyar munkás, mérnök és tech-
nikus egyet tud érteni.

így garázdálkodtak Füzesabonyban
Füzesabony községben november

3-ra virradó éjszaka Gál János ku-
lák, Gál Kiss János és Koródi István
munkakerülő kocsmatöltelékek ve-
zetésével egy csoport ledöntötte a
szovjet emlékművet, majd a tanács-
háza elé vonultak, meg akarták ver.
ni a tanács vezetőit. Mivel a tanács-
házán nem találtak senkit, elmentek
a községi begyűjtési megbízott la-
kására, ahol beverték az ablikok.it.
A begyűjtési megbízottat, aki Buda-
pestről vidékre helyezett munkás, a
lakásáról elhurcolták a tanácsházá-
ra, összeverték, s egy szobába bezár-
ták. Az összegyűlt csoport a község

— Dolgozni kell! — ha nem aka-
runk éhezni, ha nem akarunk sötét
szobákban dideregni, ha nem akarunk
inflációt és járványt, haladéktalanul
dolgoznunk kelll — ebben mindenki
egyetértett ezen a délelőtti szenve-.
délyes hangulatú beszélgetésen,
amelyre összejöttök mintegy húszan
a Ganz-hajógyáriak; munkások és
művezetők, az üzemfenntartás és a
karbantartás dolgozói, műszaki veze-
t i , ÍIÜ t'rzpini bi7ntlr.iie. ti/. MS7.MP
lili-lf-llt'll.-ű tllté/fl lil/OtlBriBllllílk éS UK
ídciílenes munkástanács nélhány tag-
ja. Ez volt a húsz ember beszél-
getésének egyetlen és legfőbb cél-
ja. A kis kollektíva néhány tagját két
nappal ezelőtt megbízták: készítsék
elő az üzemet a munka megkezdésé-
re; gondoskodjanak a fűtésről, gáz-
ról, gőzről stb. S ez meg is töríént.
A munka azon'aan méisem indult
meg sem hétfőn, sem kedden. Ponto-
sabban: dolgoznak a szerszámkészí-
tők, az üz€Wifenntartók és a karban-
tartók, ök végig kitartottak a munka-
pad mellett azért, hogy minél zökke-
nSmentesebben kezdődhessék majd
meg ismét a munka.

M ién nem indult meg az egész
üzemben a munka?

K, elvtárs röviden ismerteti a hely-
zetet.

— Hétfőn reggel mintegy 1500-an
jöttök be azzal a szilárd elhatározás-
sal, hogy felveszik a munkát. Néhány
újpesti munkás azonban azzal a hír-
rel jött, liofiy nzoknt. nkLk dolsorni
kezdenek, tettlegesen Is bántalmaz-

Hajógyáriak között
zák. kiteszik képüket plakátokra, ki-
közösítik őket Erre természetesen a
dolgozók zöme visszavonult, nem
mert munkába állni. Mindegyik azzal
jött: ő szívcsen dolgozik, dehát lei biz-
tosítja testi épségét?

Többen szinte egyszerre emlegetik
«?, újpesti „forradalmi tanácsot",
nmely éppen lluitírin déluUYn foglalt
ismételten állást a munka felvétele
ellen, s 'kinyilvánította a sztrájk
folytatását politikai követeléseik tel-
jesítéséig.

— És mik ezek a követelések? —
vág közbe F. elvtárs, — A szovjet
csapatok azonnali kivonása, ENSZ
csapatok behívása a rend fenntartá-
sa céljából. Hogy miféle követelé-
sek ezek, kitűnik már abból is, hogy
kik terjesztették elő. Az egyik Nagy
Pál Peyer meghitt embere, aki a
harmincas évek nagy munkássztrájk-
jának idején az Egyesült Izzó volt
vezérigazgatójával sztrájk helyett a
vezérigazgató úr motoros jachtján
„töltötte el idejét". S ez az ember
merészel ma a nagymúltú újpesti
munkások nevében beszélni, sztrájk-
ra felhívni őket, sajátmaguk ellen.
De úgy hírlik, több hasonszőrű elem
van ebben a „forradalmi tanács-
ban". De mi nem azonosítjuk ma-
gunkat ezekkel a határozatokkal, s
tudjuk, hogy az jjpesti munkások
többségének sem ez a véleménye," ''

Tűrhetjük-e, hogy néhány a zava-
rosban halászni akaró, zavart,

bizonytalanságot keltsen soraink kö-
zött, megfélemlítse becsületes dolgo-
zóinkat, akik megértik,, hogy vőrzÖ
országunk egyetlen kiútja e pillanat-
ban az élet, a vérkeringés beindulá-
sa? A megjelentek valamennyien ha-
tfirffiínffnn (Wfintrntjlíiilftle ameUelt,
liogy 6üi'j;flsen tenni kell valamit a
hangadók ellen. A kormány ne tűr-
je el az ilyen rendbontókat, akik tu-
datosan végső romlásba akarják ta-
szítani oly sokat szenvedett népün-
ket, Mert ugyan mi mássá] lehet ma-
gyarázni azt, hogy az újpesti „forra-
dalmi tanács" még a Váci úti.villa-
mosok megindítása ellen is tiltako-
zik. A hajógyáriak felajánlották,
hogy segítenek a sérült vezetékek
helyreállításában, hogy az l-es és
3-as villamos mielőbb megindulhas-
son, s megkíméljék a dolgozókat a
fárasztó gyaloglástól, De az újpesti
tanács ettől is elzárkózott.

— Pedig nemcsak a gyári dolgo-
zóknak, de az idősebbeknek, a csa-
ládtagoknak is égetően szükségük
van a közlekedésre, mert nem tudnak
bejárni a .Visegrádi utcai cszakren-
delömlézetüe — 6ZÓ1 közbe valaki.

Persze, szöbakerülnek a „nagy
politikai" kérdések is. A szov-

jet csapatok kivonása, az ENSZ te-
vékenysége, az ország függetlensé-
ge. Többen ónnak a véleményüknek

adtak kifejezést, hogy 2—3 hétre
félre kellene tenni ezeket a kérdé-
seket, G minden erőnket a belső rend
helyreállítására kell fordítani.

— Hiába vitatkozunk arról, hogy
mivel foglalkozik vagy mivel nem
fofíalkozik az- ENSZ — ezzel nem
visszük eLőbbre a saját dolgunkat —
mondja S. elvtárs. Az bizonyos, hogy
nem ott döntik el, mi jó vagy.nem
jő a hajógyári kovácsnak. De a szov-
jrt caapntok azonnnil kivonását Jcö-
veMnl n&n l« rcóifi* dulos. Amffj n
rund helyreállítása késlekedik,.,nem
indul meg a termelés — hiába áb-
rándozunk erről. Hazáník oly kívánt
függetlenségét is csak egyetlen úton
biztosíthatjuk, ez az út a rend, a
nyugalom, a béke megteremtése sa-
ját országunkban. Ezért „nagy pol:
tika" helyett lássunk sürgősen mun-
kához, mert egy bizonyos: ha nem
dolgozunk, ebből semmi j'ó sem szár-
mazik ránk. Annál több rossz.

Sokáig tart még a beszélgetés,
sokan többször is kérnek szót, az a
véleményük: 5ia a régi törzsökös
munkások "kézbeveszik a szerszámot,
a többiek is követik őket. Végül meg.
állapodnak abban, hogy felhívással
fordulnak a Vácj úti üzemek dolgo-
zóihoz, s igyekeznek mindenkit meg-
győzni álláspontjuk helyességéről, el-
oszlatni azt az eszmei zűrzavart, amit
az újpesti „forradalmi tanács*' hatá-
rozata keltett a fejekben. Dolgozni,
termelni keLL Ezt kívánja mindenxi-
nek legsajátabb egyéni érdeke, R ezt
kívánja nz ország érdeke is. Ebben
a gondolatban válnak cl*

vnlt. horthysta főjegyzőjét, egy Fecs-
ke nevezetű egyént kiáltotta ki a
közsée vezetőjének. A volt főjegyző
vezetésével létrejött „munkástanács"
PIRÖ ténykedésként elzavarta munka-
hí?]véről Kovács Lajost, a földműves-
szövetkezet ügyvezetőjét, akit súlyo-
san bántalmaztak. Antiszemita jel-
szavakat kiáltozva vonultak a tex-
tilüzlet elé, ahonnan elzavarták az
üzletvezetőt. A begyűjtési megbízott
családját (feleségét és kisgyermekét)
a lakásából az utcára dobták, s még
azt sem engedték meg a szomszéd-
nak, hogy helyet adjon a begyűjtési
megbízott gyerekének. Jellemző,
hogy a begyűjtési megbízott szom-
szédját, aki párton kívüli, köztiszte-
letben álló . személy, " kommunista
bérencnek kiáltották ki, amiért a
gyereket be akarta fogadni. A Gál
János által vezetett- csoport megro-
hanta a rendőrőrsöt, onnan fegyve-
reket, szerzett, a fegyverekkel felvo-
nultak a járási pártbizottsághoz,' az
ott dolgozókat elzavarták, s a pán-
célszekrénvben levő 18 ezer forin-
tot elvitték.

Mezötárkány községben a községi
Innncseinölcot, nltl ííovcfl mcKVC
e-KVilt learí-ííibb községi tantfcsclnfiice
(budapesti üzemből került oda) sú-
lyosan bántalmazták. Kétoldali 'bor- ̂
datörést és tüdővérzést kapott, 9 éves
kisfiát úgy összeverték, hogy azóta
is ágybanfekvő beteg.

A nyugalom hírnöke
Budapesten, az Október 6 utcában,

az 5-ös számú ház barna fakapuján
kis cédula. Kockás papírra, tintával
írták a szöveget és ragasztópapiros-
sal erősítették oda. Körülötte sok
ember. A szöveg így hangzik: „Fo~ .
lyó hó 14-én, szerdán reggel 7 és 8
óra között az óvoda megnyílik. Gyér-'
meket 9 óráig veszünk át. Zárás dél-
után 3 órakor. A 9 Óráig érkezők ét-
keztetésben részesülnek."

Nem' nagy dolog:' újra működni
kezd egy óvoda. Mégis jóleső érzés-
sel olvasta mindenki ezt a kis hir-
detményt: a rend és nyugalom hír-
nökének tekintik.



A magyar kormány válasza az ENSZ főtitkárának
Az ENSZ főtitkárának a. közgyűlés •

november 4-i és november 10-i ha-,
tározataival kapcsolatos közléseire
vonatkozóan a Magyar Népköztársa-:

Ság forradalmi munkás-paraszt kor-;
mánya november 12-én válaszüzene-
tet küldött. Az üzenet a többi között
leszögezi, hogy Magyarországon az
elmúlt hetekben tömegmegmozdulá-

• sok zajlottak le, amelyek demokra-
tikus és hazafias követeléseit a for-
radalmi ' munkás-paraszt kormány
magáévá tette. Ugyanakkor e tömeg-
megmozdulások részvevőinél; sorai-
ban kezdettől fogva jelen voltak és
a későbbiek során előtérbe kerültek
szervezett fasiszta elemek, majd
utóbb börtönből kiszabadult közön-
séges bűnözők, akik százával hur-
coltak el és gyilkoltak meg haladó
embereket és hozzátartozóikat.

Az így előállott helyzetben első-
rendű feladat volt a törvényes rend
helyreállikisa. a fasizmus vifiszaallí-
iílrwi vcizOlyi-nclt ölliíirUrtsa, unilru
egyébként a magyar békeszerződés

• negyedik cikkelyében Magyarország
kötelezettséget vállalt.

A íorradalmi munkás-paraszt Ikor-
mány az előállott súlyos helyzetben
a. törvényes rend helyreállítását csak
úgy tudta megoldani, hogy segítsé-
gül hívta a szovjet csapatokat.

. A rend teljes helyreállítása után
a magyar kormány .haladéktala-
nul tárgyalásokat kezd a Szov-
jetunió kormányával, a csapatok

Magyarországról történd kivoná-
sa- érdekében.

A magyar kormány a fentiek alap-
ján a leghatározottabban leszögezi,
hogy a Magyarországon előállott
helyzet rendezése kizárólag a ma-
gyar állam belső joghatóságának kö-
rébe tartozik. Ennélfogva a közgyű-
lésnek minden, a magyar belpolitikai
helyzettel. kapcsolatos határozata
beavatkozást jelent a magyar bel-
ügyekbe, ellentétben áll az alapok-
mány második cikkelye 7. pontjában
foglaltakkal.,

Az üzenet további része rámutat
arra, hogy a magyar kormány és a
szovjet kormány illetékes arra, hogy
tárgyalásokat folytasson a szovjet
csapatoknak Magyarországról törté-
nő kivonásáról.

Tekintettel arra — mondja az üze-
net —, hogy a szovjet csapatoknak
MnjiynrorszúBon vtiló tnrLó;"l<o(5rtan ft
magyar Jiorniöny kér&táre UH-uíjit, a
magyar kormány azon a határozott
véleményen van. hogy nem indokolt

Z á á k i d ő

menyek: következtében külföldre me-
nekült magyar állampolgárok szabad
és büntetlen hazatérését lehetővé te-
szi, i

A magyar kormány nagy köszönet-
tel fogadja a közgyűlésnek az ENSZ
alapokmány 1 sz. cikkelye 3. pont-
jának megfelelő, a magyar nép meg-
segítésére irányuló emberbaráti vo-
natkozású határozatait és

közli, hogy a magyar népnek
szánt élelmiszerek és gyógysze-
rek fogadását és szétosztását
minden eszközzel megkönnyíti
és jelenleg is együttműködik a
Vöröskereszt Nemzetközi Bizott-

ságának képviselőivel.
A Magyarországon tartózkodó szov-
jet csapatok e segélyakciókat sem-
milyen vonatkozásban nem akadá-
lyozzák. E feladat megvalósítására a
magyar kormány kész az ENSZ szer-

i l ló l t l j b h ü ü f k i )
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sok folytatására arról, hogy az ENSZ
b í t t i h l í k l ó dmegbízottai a helyszínen kapcsolód-

iz ENSZ főtitkára által kinevezendő hassanak be a segélyakciók lebonyo.
megbízottaknak Magyarországra való utasába.
utazása, A Magyarországon lefolyta- j • A k á r o k felbecsülése folyamatbon
tandó választások lebonyolítása kiza- \ v a n a magyar kormány a szükség-
rólag a magy '---•----•- .-.•-!-•-• , . . .
rébe tartozik.

A ' közgyűlésnek a magyarországi
menekültekre vonatkozó határozatá-
val kapcsolatban a magyar kormány
le kívánja szögezni, hogy a hadiese-

. magyar hatóságok hatáskö- ] ietek " végleges megállapítása •
"""""" | azokról az ENSZ főtitkárát tájékoz-

j tatni fogja. A tél előtt álló magyar
iládok részére addig is köszö;

Az egyiptomi kormány hozzájárult
a nemzetközi rendőrség bebocsátásához

Jugoszláv katonák indulnak a Szuezi-csatorna Övezetébe
A legújabb fejlemény az egyiptomi válság alakulásában a rcanai rádió

jelentése szerint az, hogy HammarSkföld, az ENSZ főtitkára megegyezett az
egyiptomi kormánnyal a nemzetközi csapatok kérdésé'jen. November 13-án
a főtitkár Kairóba utazott, hogy ott Nasszer egyiptomi Köztársasági elnökkel
tárgyaljon a nemzetközi "haderő működésével kapcsolatos problémákról.
Ütközbén Rómában megbeszélést folytat Burns tábornokkal, az ENSZ-erök
parancsnokával. Kairóból Nápolyba utazik, ahol megtekinti az ottlevő nor-
vég, dán és columbiai csapatokat.

A stockholmi rádió egyébként kö-
zötte, hogy egyiptomi látogatása után.
'•íammarskjöld esetleg Magyaror-
••zágra, vagy az osztrák-magyar ha-
tárra utazik.

Ami az Egyiptomba irányított
nemzetközi rendőrséget illeti, a belg-
rádi rádió értesülései szerint az első
egység, amely 45 főből áll, hétfőn
repülőgépen megérkezett Egyiptom-
ba, s keddre várták a rendőrség to-
vábbi 200 tagjának érkezesét

A l*3Í«i'ínll i'íUliiVlwM «5i'iro*llllllii1(
arról, hogy Jugoszláv csapatok is
résztvesznek a nemzetközi rendőrség
egyiptomi akciójában, A tervek sze-
rint néhány napon belül 700 jugo-
szláv katonát ezallít.s.na;c jugoszláv
repülőgépeken a Szuezi-csatoma
övezetébe. A belgrádi rádió hang-
súlyozza, • hogy a Szuezi-csatorna
övezetébe irányított nemzetközi egy-
ségeknek semmi közük sincs az an-
gol-írancia-izraeli agresszióhoz, ame-

politikai életre: A brit munkáspárt
a? alsóházban bizalmatlansági indít-
ványt terjesztett be a konzervatív
Eden-kormánnyal szemben. Az indít-
vány bírálja a kormány politikáját a
közép-keleti eseményekkel kapcsolat-
ban. Az alsóház hétfőn éjszaka 321
szavazattal 259 ellenében elvetette a
bizalmatlansági javaslatot;

Több angol városban november
11-én gyűléseket tartottak. A gyűli-
Briten cUlóllok nz nnucl knnmínv
i t l J l l iillkVK l V l l l t l
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tel fogad élelmiszert, ruházati és |.}yet Egyiptommal szemben követ-
gyógyszeradományt. • teli el.

Súlyos károk Port Saidhan

A vidékről éfkezŐ jelentések arról adjunk számot, hogy a legtöbb megyé-
ben jórészt rend és nyugalom van. A földeken folyik a vetés ás a betaka-
rítás. Több megyéből a vetés mintegy luiromneffyeáénék teljesítéséről adtaik
hírt. Vasból, Zalából pedig mintegy 90 százalékúról. Zala megyéből vetőmag,
hiányt is jelentenek, s hogy a munlka további folyhassak a Földművelésügyi
Minisztérium segítségét Ifíérrfc,

A tsz-ek zöme együftmarad

A termelöszövetkezelek noRy ré-
Ezúben is zavartalanul folyik az
élet. A szövetkezetekben az őszi
munkákkal egyidőben a legtöbb
helyen megkezdődött a zárszám-
adások előkészítése. Az elmúlt évek
helytejen szövetkezet fejlesztési po-
litikája azonban most természe-
tesen visszahat a falvak életére.
Több megyéből érkezett jelentés
arról, hogy az erőszakos módszerek-
kel szervezett és összetartott, vagy
a gyengén működő szövetkéz elek
felosídaiiíik- Kom.-irnni megyében 15.
Hajdú megyében .10. Szolnokon a
235 tsz-ből Gü, Szabolcsban a tsz-ek
6 százaléka jelentette be feloszlását.
Többhelyütt vannak kisebb-nagyobb
mértékű kilépések a továbbdolgozó
szövetkezetekből is.

Világosan kell látnunk: nagyon is
káros politika lenne, ha feloszlatá-
sukat bejelentő termelőszövetkezete-
ket vagy a kilépni szándékozó szö- J
vetkezeti tagokat ebben a szándé- j
kukban bárki is megpróbálná meg- I
akadályozni. Mindenütt, ahol problé- j
mák vannak, rendesen, becsületesen,
igazságosan • kell rendezni azokat.

y, ahogyan azt a falusi dolgozók
egyéni és a szövetkezeti parastf-
; erdeke megköveteli. Nem szabad
jedni, hogy a tudatos zavarkeltök,

ellenséges elemek viszalykodást szít-
sanak az egyéniek és a szövetkezeti-
ek között, mint ahogy néhány helyen
ezt is megpróbálták. A szorgalmas,
a becsületes dolgozó parasztok —hi-
szen a döntő többség ilyen — hang-
ja, véleménye kell hogy érvényre
jusson a falvakban is.

Éhes disznó
makkal álmodik

Fontos ez azért is, mert vannak
jelentések arról, hogy ax elmúlt na-
pokban néhány faluban megindult
az a folyamat, amely som a termelü-
szövetkezeli, sem az egyénileg dolgo-
:ó parasztságnak nem lehet érdek*

Az állami gazdaságok

helytállnak

Az állami gazdaságok az őszi ke-
nyérgabonát (búza és rozs) és az
őszi takarmánygabonát (őszi árpa és
őszi keverék) összesen csaknem

•*300 000 holdon velették el. V.v. a ícrü-
| let néhány ezer holddal meghaladja

vetésére as állami gazda-

A Tolna megyei állami gazdaságok
például 1000 holddal, a Borsod és a
Heves megyei állami gazdasagok c
szesen csaknem
gyobb területen
előirányzottnál.

November 13-án, kedden az állami
gazdaságokból mintegy 40—45 teher-
autó élelmiszer-szállítmány érkezett
a fővárosi üzemek részére. íny a
többi között a Bács megyei állami
gazdaságok 15 teherautóval, a Bc-
kés-Csongrád megyei állami gazda-
ságok összesen 12 teherautóval, a
Szabolcs megyei állami gazdaságok

ícnyképfelvételeket készített. Kairó-
ba visszatérve, a tudósító kijelentet-
te, hogy még a második világhábo-
rú alatt sem látott olyan méretű pusz.
U.lásl, mint amilyenben Port Said-
iák volt része. A lunserparlon 300

házat teljesen elsepertek a föld szi-
léről, a több napig tartó ostrom
ilatt. Két napig nem volt víz a vá-

rosban, ezért a tüzeket nem tudták
eloltani. A halottak számát ugyan

1500 holddal na-
vetettek búzát az

A "Zala megyei Liszkóvadomosról j hat teherautóval hoztak élelmet. A
például azt a hírt kaptuk, hogy a | Gorzsai Állami Gazdaság 960 db hí-
faluban megjelent a volt földesúr, j zott kacsát, a NE
visszakövetelte' a földjét, sőt az ed- ! Gazdaság csaknen
digi földhasználatért bért is követeli
Biztos, hogy az ilyen és hasonló el-
lenforradalmi törekvéseket dolgozó
parasztsúgunk is egységesen íél
fellep ellene.

iykun
20 máz

i Állami
i hasított

sertést és négy mázsa rizst, a Do-
moszlói Állami Gazdaság 12 mázsa
marhahúst és tejet, a Kiscsévi Álla-

lítéli. | mi Gazdaság szintén tejet küldött a
• főváros lakosságának.

ÜZEMI HÍREK
A Fémáru, és Szerszámgépgyárból

jelentik: Tegnap több imint ezer mun-
kás ment be az üzembe, de gőzhiány
miatt nem tudtak dolgozni. A jelen-^
levő munkások kettő kivételével'
megszavazták, fiiogy 14-én reggel
szervezetten megkezdik a termelő-
munkát. Munkásküldöttséget küld-
tek a Lámpagyárba, ahol már a
munkások egy kis része dolgozott. A
]iimpngyárl£dc is elhat-ározlü't, fliogy
niiltól kezdve szervezettebben fog-
ják megindítani a termelést. Az üze-
ni i munkástanácsok intézkedtek a
gözhiány megszüntetésére.

A Divat Cipőgyárban 12-én 400-an
dolgoztak 12 óráig. Ekkor az üzem-
be egy idegenekből álló csoport ment
be és felszólította a munkásokat,
hagyják abba azonnal a munkái.
Tegnap 300 dolgozó újból megkezdte
a munkát. 10 órakor megjeient az
üzemben a terrorista csoport, s azzal
fenyegette meg a dolgozókat. Shogy
kézigránátot dobnak közéjük, ha dol-
gozni merészelnek.

Tegnap délelőtt a Villamos Kis-
molorgyárban Összegyűlt a mun-
kások nagyobb része. A munkát
mégsem vették fel, noha — mint a
velük való beszélgetésből kiderült —
többségük szívesen dolgozott volna.
Munkáihoz láttak volna, pedig tudják,
ftiogy csak két napra való dinamó-
lemezük van. Mi az oka mégis, hogy

bői kézigránáttal felszerelt fiatal-
emberek jelentek meg, s fenyegetőz-
•íek.-liogy amennyiben dolgozni kez-
denek, kézigránátot hajigálnak kü-
zcJLik. A másik ok, amiért nem dol-
goztuk uz volt, hogy az ideiglenes
tnunliáritanácsban olyanok is ülnek,
akik at anunka f elvété Is ellen uszíta-
nak és' akikről a munkásoknak az a
véleményük, hogy saját magukat vá-
lasztották, megj

Végig a Dunántúlon
Kaposvár

.(Tudósítónktól.)
Milyen megnyugtató ; szemnek :

budapesti Nagykörűt, a Rákóczi út
vagy az Üllői út romos házai után
sértetlen, csillogó ablakszemü épüle-
teket látni. Az utast, aki elindul a
fővárosból a Balaton irányába, Buda
délj részétől kezdve egeszén Kapos-
várig ilyen csendes, bekés kép kfsérl
végig. Bárki bőségesen megebédelhet
vagy vacsorázhat Székesfehérvárott
a Szabadság Étteremben, Siófokon a
Fogasban vagy Kaposvárott , a Be-
kében. Eleiem, árucikk az üzletek-
ben van elegendő, nem látni sehol
sorbanállást; és hogy a kép — amit
csupán szemlélődéssel felfoghatunk
— teljes Iegyen<\meg kell írni: a vá-
rosok, a falvak határában mindenütt
látni embereket.

"Szántanak, vcíuck,
takarítják be a Jtukoricaszárat — te-
szik, amit éppen tenniök kell a min-
dennapi és a jövőbeni megélhetésért.

Székesfehérvár mellett beszélge-
tünk néhány szántóvetÖ emberrel.
Készítik a tavasziak alá a földet —
[amint mondják: jövőre i& enni kell
ám'.), örülnek a jó időnek meg a be-
adás eltörlésének. Pestről kérdezős-
ködnek. Igaz-e, hegy az a szép Or-
szágház porig égett; meg csakugyan
hármasa val-né gyesével lógnak az

kon? Hírek? — dehogyis: rémhírek
ezek!

Ráksi'jan. a földmű vessző vetkezeti
boltban éppen vásárló emberekkel
beszélgetve a gazdálkodás-, a paraszH
életforma néhány gond járól-ba Járói
esik sző. Somogyban — úgy mondják
— oszladozóban vannak a gyengébb,
életképtelen szövetkezetek. Azok,

;rekkel „szerveztek". De ahol a kö-
zös gazdaságok csakugyan a parasz-
tok önkéntes akarata alapján ala-
kultait, ott ez az ősz isi olyan, mint
a másik. Ugy hírlik, hogy példának
okáért a barcsi tsz-ből serfki nem
szándékozik kilépni. • Az bizonyt
hogy a ráksi Üj Élet Tsz tagjaj így
vélekednek: „Mí együtt maradunk,
mi gazdaságunk -jó, tehát

senki kedvíéri
nem változtatunk az életformánkon

Nem véletlenül és nemcsak egye-
dül a ráksiak fogalmazzák így szán-
dékaikat, hogy Irsenki kedvéért".
Kaposvárott néhány varas; lakossal,
a helyi üzemek néhány munkásával
beszélgetve ugyancsak hallottam
iiyet: „Senki kedvéért nem mondi
le jogos követeléseink megvalósításá-
ról." Sok minden érződik ebből a ha-
tározott állásfoglalásból. Érződik
volt bűnös vezetés elítélése és el-
szántság egy emberséges, igazságos
rend megteremtésére. Vannak, akik
meg nyíltabban, értheLőbben fejezik
ki masukat: .Mi nem egyezünk bele
semmiféle terrorba. Nem akarjuk
látni a régi úri világ embereit sem
és az olyan népellenes, hazug politi-
kusokat sem
és Rákosi v-
akarunk, amely képviseli a mi érde-
keinket és abban olyan vesetőket,
akiket mi választunk, s akik értünk
dolgoznak."

több munkáspárti i
Harold Wilson, volt
Aneurin Bei i, akik .

ezetö, köztük
miniszter és

. brit kormány

sztercebányai rádió adásából
nyert értesülés szerint az egyiptomi
kormány 50 000 egyiptomi font gyors-
segélyt nyújt Port Saidnak, az angol
-francia repülőgépek ' bombáitól sú-
lyosan megsérült városnak. Kairóból
jelentették, hogy Anderson, egy svéd
haditudósító. Port Saídban tartózko- ] I o j n

dott a bombázások idején és ott ! m e > -

politikaját felelőtlennek és bűnös-
nek nevezték, mert célja a Szuezi-
csatorna visszaszerzése és angol-
barát kormány létesítése Egyiptom-
ban.

Szudán, Marokkó és Tunisz

— az ENSZ új tagjai
Megnyílt

az ENSZ XI. rendes ülésszaka
New York, november S3.

Tegnap délután New Yorkban
megnyílt az ' ENSZ-közgyűlés XI.
rendes ülésszaka. Az ülésszak elnö-
kévé Van Vajhajákan herceget, Thai-

.•miniszterét választották

nem lehet meg
tudósító vélemé
gépf egyvertü zt ö l
személy vesztette

egál lapítani, de
íye szerint csupán
több mint 15 000
éleiét.

szo-

Arab állásíoglalások
Egyiptom melletf

Az arab országok továbbr;
lidárisak az,egyiptomi néppel. A lon-
doni rádió közli, hogy Bejrutban ked-

•n Samun libanoni elnü'k vezetésé-
1 értekezletre ültek össze az arab

államfők, hogy tárgyaljanak az Egyip-
tomnak nyújtandó támogatásról.

A moszkvai rádió jelentése szerint
Szíria miniszterelnöke beszédet inté-
zett az orezág népéhez, amelyben
hangsúlyozta, hogy Egyiptom harca
még nem fejeződött be, e7,ért éber-
ségre intette Szíria és Egyiptom né-
pét. Beszédében üdvösölte a szovjet
kormányt és a szovjet népet azért a
segítségért, amelyet Egyiptomnak
nyújtott és kifejezte azt a reményét,
íiogy Egyiptom végül i
jelenleg folyó harcot.

megnyer; a

A brif munkáspárt
bizalmatlansági indítványa

Az egyiptomi események továbbra
is nagy kihatással vannak az angol

A közgyűlés ezután egyhangúlag
felvette az Egyesült Nemzetek
Szervezetének tagjai sorába Szu-

dánt, Marokkót és Tuniszt.
A közgyűlés kíizfelkiálUisíril meg-
vi'Ua.szloLla hűt bisyjüsíifci'uiiik elnükűt
és hét alelnökét.

A belgrádi rádió jelentése szerint
z ENSZ közgyűlésének főbizottsága
tlhatározta, hogy a közgyűlés napi-

rendjére tűzi az egyiptomi és a ma-
kérdést. Maga a közgyűlés kedd

esle dönt a napirendre tűzés kórdésé.

HÍREKANAGYVILÁGBÓL
Jordá

Iránból Haifába ve; olajv
ió

etéket
— jelenti a belgrádi

A japán parlament tegnap rend-
kívüli ülést tartott. Az ülés egyik
napirendi pontja a szovjet—japán
békeszerződés ratifikálása volt.

A belgrádi rádió jelenti, hogy az
algériai . felszabadító front vezetői
memorandumot küldtek az ENSZ-
nek. A memorandumban követelik az
algériai kérdés napirendre tűzését a
XI. közgyűlésen.

A lengy el szaltszerveze ti tanács
Varsóban ülést tartott. A szakszer-
vezetek eddigi munkájával kapcsolat-
ban megállapította, hogy a lengyel
szakszervezetek eddig nem álltak
hivatásuk magaslatán.

A frankfurti magyar kereskedelmi
kirendeltséget az emigránsok feldúl-
ták. A nyugatnemet hatóságok nem
adtak segítséget a kirendeltség veze-
tőjének.

2 és fél méteres magasugrás

mint amilyenek Gerő
ft. Megtisztult pártot

VESZPRÉMBEN az általános isko-
lákban megkezdődött a tanítás. Az
egyetemen ús a középiskolákban az
épületkárok miatt csak később indul
meg az oktató munka,

A VESZPRÉMI PIACON megje-
élamelyeket annakidején az ismert és j leniek a spekulánsok. A lojáat pél-

eléggé el nem Ítélhető bűnös mód- I dáui 7 forintórt árullak,

MinLctiy 50 esztendeje, a mccklen-
burgl herceg afrikai expedíciójának
hazaérkezése óta újra meg újra meg-
jelennek a hírek, amelyek szerint
egyes néger törzsek, elsősorban a
Wattusi négerek hihetetlenül ruga-
nyosak, s. az atlétikai világversenye-
ken elért rekorderedményeknél sok-
kal nagyobbat ugranak magasba.
Igazolásul a mecklenburgi herceg
könyvében látható fényképfelvétel
szolgál, amelyen egy néger átugrik
• herceg és kísérője fölött elhelyezett
magasugró léc fölött. Minthogy a
herceg 180 centi magas ember volt,
az ugrás — becslés szerint — 2 mé-
ternél is magasabb kellett hogy le-
gyen. Az is tudvalevő, hogy a bel-
gák és az angolok is megkísérelték
edzésbe fogni egyes néger törzsek
ügyesebb fiataljait, s ezek közül egy-
kettö igán jó eredményeket írt el.
De 190—200 cm-es teljesítményeik
egyáltalán nem bizonyítják, hogy az
egész törzs minden fiatalja képes 2
méternél magasabbat ugrani. Most
mégis, olyan új hír érkezett a Wat-
tusi négerekről, mely a régi állításon
még túl is tesz. Egy amerikai utazó,
Róbert Halmi a Belga-Kongó keleti,
ismeretlen vagy alig ismert terüle-
teit járta be. Ruanda-Urundi benn-
szüliilteiröl közli, hoĵ y ezek milyen
csodálatos ruganyosak. Végignézte
egyik versenyszerű játc-kukat egy né-
ger faluban. Ezt írja róla: . .

„Akár elhiszik nekem, akár nem:
láttam egy Wattusi négert, aki 2 mé-
ter 55 centiméiért ugrott magasba.

37 éves férfi volt! Azt mondj ti
milcle rendnek nem véli alá s
Sőt iszik, ahogy én közvetlenül a ver-
senyjátékok előtt is, utái ; láttam,
mégpedig gyümölcslevet Ugrótechni-
ksjuk egészen más, mint a mi ver-
senyzőinké, de ők ezzel a különleges
technikával könnyödén ugranak egé-
szen valószínűtlenül nagyot."

íhp)

ZVemzelközi
lalidanígú erednninyek
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bajnoki s
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;lejtezö).
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űül a magyar olimpiai csapat fcisicrelííse 1
A magyar olimpiai csapat felszere-

lésének egy részét, az olimpiai ruhá-
kat, mint ismeretes, november 3-án
tehergépkocsikon Prága felé útnak
indították. A ma kapott jelentések
szerint a gépkocsik Molnúr István
yezetésével Prágán keresztül Becsbe
érkeztek és jelenleg is ott tartózkod-
nak. Arról nem kaptunk értesítőit,
hogy mikor indulnak lovább.

NÉPSZABADSÁG
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