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TŰZSZÜNET
A Magyar Népköztársaság honvédelmi miniszterének parancsa

Harcosok, tiszthelyettesek, tisztek,
tábornokok!

Elvtársak!
Az alábbiakban közlöm a Minisz-

tertanács utasítását:

felelősséget, amely Önöket is eltölti
e nehéz időszakban.

Minden erőmmel azon leszek,
hogy Önökkel együtt, a legrövidebbgy g y , g
_ Ion belal helyreállítsuk a rendet,

„A Magyar Népköztársaság kor-! a nyugalmai, a békét. Begyógyítsuk
mánya a vérontás megszüntetése és i a sebeket és ifjúságunkat, népünk
a békés kibontakozás érdekében eí- fiait a békés munkára vezessük,
rendeli az általános, azonnali tűz-! Népünk bizalommal várja Önök-
szünetet. Utasítja a fegyveres erő- • tol nyugodt életfeltételeinek biztosí-
ket, hogy csak akkor tüzeljenek, haj tását.'Álljanak helyt továbbra is szi-
megtárr.adják őket." \ lárdan, a népünk hatalmát féltő dol-

A magyar nép súlyos megpróbál- I gozóinkkal és a munkástanácsokkal
tatásának óráiban bízott meg nép- ! fcaröltve szólítsák fel megadásra, sze-
köztársaságunk Elnöki Tanácsa hon- reljék le azokat a felfegyverzett CKO-
védelmünk vezetésével. Érzem azt a i portokat —• egyes elemeket —, akik

céltalanul ontva a magyar vért a
munkások, a parasztok és a néphez
hű értelmiségiek szocialista jövőjét
veszélyeztetik. A néphadsereg kato-
nái az eddigi küzdelmek során né-
pünk többségének támogatásával
helytálltak a nép hatalmának védel-
mében s a rend helyreállításában.

A rend. a fegyelem érdekében ed-
dig tett tevékenységükért ezúton
mondok köszönetet önöknek, népünk
hű fiainak.

Budapest, 1956. október 28.
Janza Károly s. k.

altábornagy, honvédelmi miniszter

NAGY IMBE BESZÉDE
Azonnal kivonják a szovjet csapatokat Budapestről

Tárgyelások kezdődnek a szovjet haderők hazánktól való teljes kivonásáról
Megszűnik az Államvédelmi Hatóság

Senkinek nem lesz bántódása a fegyveres harcok részvevői közül
Felemelik az alacsony fizetéseket, a nyugdíjakat, rendezik a bér- és normakérdést

Véget vetünk minden erőszakoskodásnak a tsz-mozgalomban
Nagy Imre, a Magyar Népköz-

társaság Minisztertanácsának elnö_
ke a rádión keresztül vasárnap
délután a következő beszédet
mondta:

Magyarország népe! A múlt hé-
ten tragikus gyorsasággal peregtek
a véres események. Az elmúlt év-
tized szörnyű hibáinak és bűnei-
nek végzetes következményei tá- |
Tolnak elénk azokban a fájdalmas j
eseményekben, amelyeknek szem- j
tanúi és részvevői vagyunk. Ezer
esztendős történelmünk során a I
sors nem fukarkodott a népünket j
és nemzetünket sújtó csapásokkal, j
de iíyen megrázkódtatásokat ha- j

pusztulásához mindkét oldalon. E
harcok közepette megszületett a ]
demokratikus nemzeti egység, f üg- '
getlenség és a szocializmus kormá-
nya, amely a népakarat igazi ki- j
fejezőjévé fog válni. Ez a kormány !
szilárd elhatározása.

Az új kormány, támaszkodva
nép erejére és ellenőrzésére, abban \
a reményben, hogy a nép teljes bi-
zalmát megnyeri, nyomban hozzá, j
kezd a nép jogos követeléseinek ,
megvalósításához. A kormány J
munkáját hallatlanul nehéz körül-
mények között kezdi el. A múlt
örökségeként reánk maradt igen
komoly gazdasági helyzet még sű-

r'ált az elmúlt napok har-

termelésünk fellendítésére, terme-
lőszovetkezetek és egyéni gazdasá-
gok termelésének felvirágoztatásá-
ra, a termelési kedv helyreállítá-

megszűntetjük. Senkinek semmi-
féle bántódása nem eshet amiatt,
hogy a fegyveres harcokban részt
vett

A kormány bátran épít a J A kormány javaslatot terjeszt az
munkás-, paraszt- és diákifjúságra, j országgyűlés elé, hogy az ország
az egyetemistákra, teret nyit kez- | címere ismét a Kossuth-címer le-
deményezésüknek megtisztuló po- j gyen és hogy március 15-ét ismét
Hubai közéletünkben és rajta lesz, I nemzeti ünneppé nyilvánítsák.
hogy az életbe induló fiatalok mi- j Magyarország népe! A keserű-
nél jobb anyagi körülmények közé
kerüljenek. A kormány felkarolja
a nép kezdeményezésére létrejött
új demokratikus önkormányzati
formákat és arra fog törekedni,
hogy azokat beiktassa az állam-
igazgatásba.

A kormány a további vérontás

ség és a harc óráiban az ember
hajlamos arra, hogy az elmúlt 12
esztendőnek csak a sötét oldalát
lássa. De ne engedjük tisztánlátá-

sunkat elhomályosítani. Ennek a
12 esztendőnek vannak olyan je-
lentősebb, messzemenően eltöröl-
hetetlen eredményei, amelyeket ti,
magyar munkások, parasztok, ér-
telmiségiek a Magyar Dolgozók
Pártjának a vezetésével, kemény

I és áldozatos munkátokkal hozta-
; tok létre. Megűjhodó népköztársa-
• ságunk számít erre az erőre és ön-
; feláldozásra, amelyet ti az alkotó
' munkában megmutattatok és
amely hazánk jobb jövőjének leg-
főbb biztosítéka.

ket, amelyek szerint a jelenlegi
hatalmas népmozgalom ellenforra-
dalom volna. Kétségtelen, hogy
úgy, ahogy minden nagy népmeg-
mozduláskor történni szokott, az
elmúlt napokat is felhasználták
kártékony elemek közönséges bűn-
cselekmények elkövetésére- Tény
az is, hogy reakciós ellenforradal-
mi elemek is bekapcsolódtak és
igyekeztek az eseményeket fel-
használni a népi demokratikus
rendszer megdöntésére. De az
is vitathatatlan, hogy ezek-
ben a megmozdulásokban ele-
mi erővel bontakozott ki egy
n agy* egész népünket átfogó
és eggyéforrasztó nemzeti demok-
ratikus mozgalom. Ez a mozgalom
célul tűzte ki, hogy biztosítsa
nemzeti függetlenségünket, önálló-
ságunkat és szuverenitásunkat, ki-
bontakoztassa társadalmi, gazda-
sági, politikai életünk demokratiz-
musát, mert esak ez lehet a szocia-
lizmus alapja hazánkban. Ezt a
nagy megmozdulást az elmúlt tör-
ténelmi korszak súlyos bűnei rob-
bantották ki. A helyzetet még sú-
lyosabbá tette, hogy a vezetés
szinte a legutóbbi időkig nem
szánta rá magát arra, hogy végle-
gesen szakítson a régi bűnös politi-
kával. Főleg ez vezetett a tragikus
testvérharchoz, oly sok hazafi

is, A kormány tisztán látja mun-
kásosztályunk, parasztságunk, ér-
telmiségünk súlyos anyagi helyze-
tét. A kormány elsősorban a har-
cos magyar munkásosztályra kíván
támaszkodni, de természetesen tá-
maszkodni óhajt az egész dolgozó

! magyar népre.
Széleskörű program kidolgozását

határoztuk el, amelynek keretében
a munkásság megelégedésére ren-

I dezni kívánjuk a régi jogos köve-
j teleseket és sérelmeket, többek kö-

zött a bér- és normakérdést, a
minimális bérek alsó határának
és a legalacsonyabb nyugdijak fel-
emelését, figyelembe véve a mun-
kában eltöltött éveket és a családi
pótlék növelését. A kormány,
hogy a rendkívül súlyos lakás-
helyzeten segítsen, a legmesszebb-
menőén támogatni fogja, hogy ál-
lami, szövetkezeti és magánkezde-
ményezésből minél több lakást

I építsenek f\ kormány üdvözli az
j üzemi dolgozók kezdeményezését
az üzemi demokrácia kiszélesíté-
sére, s helyesli a munkástanácsok
megalakítását. A kormány erélyes

| kézzel véget vet a termelőszövet-
• kezeti mozgalom és a tagosítások
j során elkövetett súlyos törvény-
I telenségeknek, nagyszabású tervet
[ dolgoz ki az elhanyagolt és fejlő-
j elesében elmaradott mezőgazdasági

Hazánk e sorsdöntő óráiban szólt
népünkhöz a nemzeti kormány ne-
vében Nagy Imre. Szavaiban körvo-
nalazódott száz- és százezer becsüle-

kozás biztosítása érdekében elren-
delte az általános azonnali tűzszü-
netet. Utasította a fegyveres erő-

, ket, hogy csak akkor tüzeljenek,
ha megtámadják őket. Ugyanakkor tes magyar ember óhaja, követelése
felhívja mindazokat, akik fegyvert j ~ oj^jj követelése, amelyért drága
fogtak, hogy tartózkodjanak min- j v%e

 u
h a J d toljunk* °rnXnTkelött

den harci cselekménytől es fegy- j N a g y I m rérŐl. akit Rákosi einy.

Sorsdöntő sztivak

y gy
vérüket haladéktalanul szolgaltas-
sák be. A rend védelmére és a
közbiztonság helyreállítására hala-
d é k t l l

klikké oly hosszú ideig üldözött, s
még a legutolsó időben is megkísé-
relte beszennyezni nevét, kész hely-

: állítva, 'olyan intézkedések-déktalanul megalakul az új karha- z** elé állítva, olyan intézkedések-
talom a honvédség és a rendőrség ]•*?, amelyekhez csak e klikknek fű-

| alakulataiból valamint a munka- | -*£tbS?^ g Ü e E
sok es az líjusag telfegyverzett knrmánv vezetését, amikor már rn-sok es az líjusag felfegyverzett kormány vezetését, amikor
osztagaiból. ! pogtak a fegyverek, s amikor már

A magyar kormány megállapo- elhatározott és végrehajtott döntések
dott a szovjet kormánnyal, hogy a ^Iyos következményeit kellett vállal.
szovjet csapatok azonnal megSz- m ' y ' T ^ i ^ J- 'S~
dik kivonJLkat BndapestlTés [ 3 £ « £ S £ & £ £ ™!kor
az új karhatalom megalakulásával
egyidejűleg elhagyják a város te-
rületét. A magyar kormány tárgya-
lásokat kezdeményez a Magyar
Népköztársaság és a Szovjetunió
közötti kapcsolatokra, többek kö-
zött a Magyarországon állomásozó

j szovjet haderők visszavonására, a
j magyar—szovjet barátság szelle-
1 mében, a szocialista országok kö-
| zötti egyenjogúság és nemzeti füg-
| getlenség alapján.

A rend helyreállítása után egy-

kifeje
Most,
jában

d

p ,
je volt a nép követeléseinek,

nemzeti kormány program-
ugyancsak e követeléseknek

séges új államrendőrséget szerve- ( ̂
i zünk és az államvédelmi hatóságot i gédíájában.

idott hangot.
Nagy Imre elmondotta: a kormány

elitéli azokat a nézeteket, amelyek
szerint a jelenlegi hatalmas népmoz-
galom ellenforradalom volna! A har-
cosok fegyvertűzzel, a drága magyar
vér hullatásával, népünk nemzeti ér-
dekeinek, követeléseinek adtak han-
got. Az elmúlt esztendők bűnös
politikája háttérbe szorította e
nemzeti érdekeket, s ez mélyen
sértette népünket. E súlyos sérelem
fejeződött ki e napok nemzeti tra-

Nagy Imre beszédéből hadd emel-
jünk ki néhány olyan részletet,
amely most a legközvetlenebbül fog-

. lalkoztatja az egész országot. Az első
i és legfontosabb: hazánk fővárosából

haladéktalanul visszavonják a szov-
jet csapatokat. Nem kevésbé széles-
kerű követelést fejez ki az a beje-
lentése is, hogy megszűnténk az
AVH-t. A kormány harmadik rend-
kívül fontos lépése: semmiféle bán-
tódása nem lesz annak, aki részt vett
a fegyveres harcokban.

Egész népünk forró őhsja, hogy
hazánkban végre elhallgassanak a
fegyverek, hogy a fiúk, családapák
visszatérjenek végre a békés hétköz-
napi élethez, hogy Budapest utcáin
ismét esti neonfények világítsanak,
hogy ne verje fel puskaropogás za-
ja gyermekeink éjszakai álmát.
Nemzeti kormányunk intézkedései
óriási léptekkel visznek közelebb
bennünket e célhoz.

A forradalmi ifjúság, amely fegy-
vert fogott hazánk demokratizálásá-
ért, népünk követeléseiért, most tel-
jes elégtétellel láthatja: a nemzeti
kormány e követelések élére áll. A
kormány programja körvonalazza a
közeljövő feladatait is: beszél a sür-
gető lakásépítésről, a bér- és norma-
rendezésről, a legalacsonyabb kei
seték és a nyugdíjak felemeléséről.
Mindehhez most arra van szükség,
hogy végre elhallgassanak a fegyve-
rek, ne hulljon többé a drága magyar

ivér!

Szabad
Ifjúság



A NÉP AKARATA
Kéöd este óta a magyar nép tra-

gikus óráit éli. Forradalmi ifjúsá-
gunk, egész dolgozó népünk, nemze-
tünk nagy követeléseit tűzte zász-
lajára: emberibb sorsot az üzemek,
bányák, gyárak dolgozóinak, embe-
ribb sorsot a szántóföldek művelői-
nek, emberibb sorsot nemzetünkhöz
hü értelmiségünknek — független,
szabad Magyarországot! íme, a kö-
vetelések, amelyekért október 23-án
harcba indult forradalmi ifjúságunk.
S ez a harc nem maradt erfedmény-
telen. A követelések, amelyekért a
fiatalok életük feláldozásával is ké-
szek voltak harcolni, megvalósulnak:
távozott a párt éléről az a .néptől el-
szakadt klikk, amely Rákosi vezeté-
sével hibát hibára, bűnt bűnre hal-
mozva .elveszítette tekintélyét;' becsü-
letét "dolgozó népünk előtt.

X-Jtormány élén Nagy Imre áll, aki.
esztendőkön át szálka volt az orszá-
got a. szakadék szélére^sodcó sztáli-
nisták szemében.

A forradalmi ifjúság harcainak
eredményei, amelyekkel egész dol-
gozó' népünk szimpatizál, igazolják:
nem lehet figyelmen kívül hagyni,
nem.leiiet nem meghallani egy nép
kiáltását. Idézzük csak emlékeze-
tűinkbe az elmúlt napok eseményeit.
Afkormány arra törekedett, hogy
meggátolja a forradalmi ifjúság bé-
kés "tüntetését. Csak. akkor oldotta
fel^a gyülekezési tilalmat amikor a
Petőfi-szobornál már együtt volt a;,felybnuLni kész egyetemisták hatal- '
mas tömege. S emlékezzünk a tűnte- ,
tok.jelszavára: Uj vezelést akarunk, i
Nágy;lmrében bizalmunk.1 —.Egyen-/
" **' ágon alapuló szovjet—magyaríi

Aztán a Bem-saó- \
üssuth tér — ' már !

ett, s úgy tűnt. hogy a for-;rii ifjúságot, amely- a nép gon. \
kifejezte, senkisem hallja. í

nyitotta Gető Ernő rádió- I

beszéde is. Gerő Ernő meghallotta
.ugyan a tömegek kiáltását, de ezt a
hangot, a tömegek hangját nem értet-
te meg. Rádióbeszédében nacionalista
burzsoá-demokratikus restaurátorok
nak bélyegezte a tüntetőket, akik
nemzeti színű zászlókkal, népünk
gondját-baját kifejező ' követelések-
kei vonultak fel fővárosunk utcáin.
S ekkor a tömeg forradalmi lendü-
letének senki sem tudott ellent áll-
ni. A tüntetés fegyveres harcba csa-
pott át. S miután eldördültek a fegy-
verek — összeült a Központi Veze-
tőség és a régen megérett követe-
lést, hogy Nagy Imre visszakerüljön
az ország vezetésébe, teljesítette. De
ez. sajnos, csak áldozatok árán va-
lósult meg. A Kö'zponti Vezetőség
ugyanezen az ülésén megerősítette
Gerő Ernőt az első titkári tisztség-
ben. Vajon megnyugodhatott-e eb-
ben a népünk nagy nemzeti kérdé-
seit következetesen megoldani akaró
tüntető ifjúság? Nem, nem nyugod-
hatott meg, hiszen a rádióbeszéd
volt számára a legjobb lecke arra,.
hogy Gerő személye nem megfelelő
biztosíték a párt élén arra. hogy kö-
vetkezetesen megvalósuljanak kö-
vetelései.- A harc egyre súlyo-
sabbá vált. A hazafias de-
monstráció testvérharccá alakult, ft
tragikus események hatására sokan
nem látták tisztán, hogy ez a harc
nem elleníorradalmárok és a.forra-
dalom vívmányainak védelmezői kö-
zött folyik, szem elöl tévesztették,
hogy az a küzdelem, amelyben -a
részvevők zömét egyetemista és mun-
kásfiatalok alkotják, s amelyet nagy
rokonszenvvel kísérnek a dolgozó
tömegek, nem irányulhat a munkás-
osztály, a nép hatalma ellen. Azt je-
lenti ez. hogy a tüntetés és a fegy-
veres harc mentes volt a tudatosan
ellenséges, rendszerünk megdönté-
sére vágyakozó elemektől? Nem' ezt
jelenti. A nép forrásba jött s kidob-

I lomrf

ta a szennyet, a salakot is. De csak
ezt észrevenni és nem látni e harc
igazi jellemzőjét, a demokratikus
követelések kivívásáért végsőkig
harcolni kész forradalmi ifjúságot —
végzetes hiba lenne. Hiszen ennek a
harcnak lett eredménye végül is,
nogy a párt élére Kádár János ke-
rült, hogy új nemzeti kormány áll
az ország élén, hogy az üzemekben
alakulnak a munkástanácsok, hogy
megindultunk a nép igazi, egységé-
nek kialakulása útján.

Köszönet mindezért forradalmi if-
júságunknak! Az egész népünk által
támogatott nagy nemzeti demokra-
tikus mozgalom már eddig is nagy-
szerű eredményeket hozott, s gyü-
mölcseit még inkább a jövőben a nép
és az új vezetés összeforrottsága ér-
leli majd meg.

ország békére, rendre, nyuga-
ira vágyik. Ezt megteremteni: ez

most a legfőbb feladat. Az új eszmék
győzelme ma már tény. A nemzet
értékeinek helyreállítása, pótlása
az új vezetés gondja lesz. Ezért is
jöjjön létre mielőbb a béke, hogy
azok az ifjak, akik fegyveresen áll-
tak a nép élére, hasonló hősiesség-

! gel, az egész néppel együtt halad-
| hassanak majd az ország békés meg-
i újulásához szükséges nagy-nagy
; munka élvonalában. Ezt kívánja a

nép érdeke, a forradalmi ifjúság ér-
; deke! A további pusztulásnak vér-
ontásnak a forradalmi ifjúság közé

. keveredett, a néppel ellenscaes ele-
mek örülnek.

De nem ezek a harcoló ifjúság ve-
: zetöi — s ne is lehessenek azok. Ves-
' sék ki ezeket maguk közül, tegyék
i ártalmatlanná őket, ne engedjék
: meg, hogy bemocskolják a szent
; nemzeti célokat, amelyeket a fel-
ikelő ifjúság a zászlajára tűzött.
! Véget kell vetni a harcnak — fel
! az aíkotó munkára!

Nagy jelentőségű intézkedéseket
tett a Minisztertanács

Felfüggesztik a tagosítások végrehajtását —* Felülvizsgálják
a begyűjtési rendszert, a kisiparosság adósását

— Bevonják a történelmi tankönyveket

A Minisztertanács vasárnap Nagy
Imre, a Minisztertanács elnöke ve-
zetésével ülést tartott. Az ülésen a
Minisztertanács tagjain kívül részt

j vett Dobi István, az Elnöki Tanács
elnöke, Rónai Sándor, az országgyű-
lés elnöke.

A Minisztertanács meghallgatta
és megvitatta Nagy Imre beszámo-
lóját a politikai helyzetről. A Mi-
nisztertanács meghallgatta a közel-
látási kormánybizottság elnökének,
valamint a közlekedésügyi minisz-
ternek beszámolóját a lakosság ellá-
t á á a k megszervezésében. A .Mi-

tá í köl lá tá i

kisiparosság jogos sérelmeit, határo- l
zátot hozott a kisiparosság anyag- '
ellátására és adózásánalt felülvizsga-
latára. A begyűjtési,miniszter javas,
lata alapján a Minisztertanács az ér-
dekelt miniszterekből bizottságot kül-
dött ki a begyűjtési rendszer felül-
vizsgálatára, figyelembe véve a pa-
rasztság kívánságát.

A Minisztertanács utasította az
oktatásügyi minisztert arra, hogy a/
Iskolai történelmi tankönyveket ha-
ladéktalanul vonják be a haszná-
ltból éb t k ö pe-

é l
j

latból, az egyéb tankönyvekbe
di é l i k l t lldig a személyi kultusz szellemével
átitatott részeket a pedagógusok az
előadások során helyesbítsék.

A külügyminiszter és a közellátási
klinikák tejellátásáról feltétlenül j kormánybizottság elnöke bejelen-

tette, hogy a Szovjetunió, Jugoszlá-
via, a Német Demokratikus Köztár-

;, Lengyelország. Csehszlovákia,
" rikai Egyesült Álla-

mok, Ausztria és több más állam, va-
lamint a Vöröskereszt-szervezet-ak
segélynyújtást ajánlottak fel ha-
zánknak. A Minisztertanács úgy ha-
tározott, hogy a fegyveres harcok
sebeinek gyors begyógyítása érdeké-
ben a felajánlott segítséget köszö-

' nisztertanács utasította a közellátási
kormánybizottságot, hogy különösen

gyermekek, iskolák, kórházak,

gondoskodjék. Határozatot hozott „
I harcok következtében betört abla-
> kok pótlására, a hazai üveggyártás , „ ~n,fokozásáról és az ablaküveg import- Svájc,

ról.
Tildy Zolt
tá t í t

államminiszter jav
f l d ű l é üIrtára utasította a földművelésügyi

minisztert, hogy a tagosítások végre-
hajtását függessze fel és tegyen- elő-
terjesztést a tagosításról szóló tör-
vényerejű rendelet felülvizsgálatáról.
A Minisztertanács figyelembe véve a nettel elfogadja.

Pénzsegély a fegyveres harcok sebesültjeinek
és az elesettek hozzátartozóinak

A m&$yammá§i események külföldi visszhangja
A Borba az új magyar kormé yról | *»»•

Napok óta szünetel a munka a gyá-
rákban és az üzemekben. A dolgozók
aggódnak, mi lesz elmaradt kerese-
tűkkel. A SZOT elnökségének az az
álláspontja, hogy a tragikus essmé-
nyék miatt nftfti érheti anyagi kár a
dolgozókat. A SZOT elnöksége, azt ja-
vasolja tehát valamennyi munkásta-

; 2. azoknak a dolgozóknak, akik
ezekben a napokban megjelentek
munkahelyeiken, dolgoztak vagy részt
vettek a gyár védelmében, az átlag-
kereset kétszeresét kell megfizetni a

! munkában vagy őrség kötelékében el-
i töltött órákra.
! Á SZOT felhívja a tragikus harcok

á m g e b e ü l t szak
j g

k, hogy: ; során megsebesült szakszervezeti ta-
1. a tragikus események követkéz- • gökat és az elesett szakszervezeti ta-

tében elmaradt munkanapokat vala- j gok hozzátartozóit, hogy jelentkezze-
mennyi dolgozónak átlagkeresettel! nék pénzsegélyért a szakszervezetek
számolják el. I központjában.

Belgrád, október 28. (MTI)
tSftl&Borba vasárnapi számában h

sjjjsiá.a nemzeti egységen alapuló
mögjpr kormány összetételét.

Z"A' magyarországi helyzet.— írja
jl á h ú idj kö

elkerüljék a legrosszabbat és helyre-
állítsák a békét Magyarországon.".

„Az új kormány többségében atyán
személyekből tevődik össze, akik nem

íűködtek együtt Rákosival,.sem pe-

isssinr

ajlap — már hosszú ideje megkötve- '• dig Cerővel és nem kompromittálták.
telte egy ilyen, kormány létrehozd- magukat a nép szem "
sát'...fippen ideje volt, hogy meigala- A Borba ezután hí
kúljon és új programot terjesszen- Rákosi-• és Gerő emberei — többek
elő, -mert az országot az a veszély ' között Hegedűs András miniszter-
jenyegetí, hogy a vérontás polgár- . elnök — nincsenek &v. új kormány-
háborúvá fajul. Az új kormány —j ban, majd így fejezi be: a hebuzet-
noha késve — megalakult, s éppen, a I ben csak akkor következhet be mag-,
kellő pillanatban, mert még mi"/dig\ békélés, ha eltávolítják azokat,, atii:
peólts lehetőségek, vannak arra, hogy i Magyarországot idáig juttatták.

Bécs, október 28. (MTI)
Figl osztrák külügyminiszter va-
irnap a magyarországi eseményekre

való tekintettel fogadta az Egyesült
igsúlyozza.. hogy , Allamok, Franciaország, Nagy-

Britannia,-a Szovjetunió és Magyar-
01 szag bécsi nagykövetét.

Forradalmi harcosok csatlakozzatok a nemzetőrséghez
A Szakszervezetek Országos Tana- j ket a munkástanácsok irányítsák a

I csanak elnöksége felhívja Budapest I kerületi (megyei, járási) kapitánysá-
• és a többi város üzemeinek dolgo- • gokra, a nemzetőrség parancsnoká-
I zóit. hogy elsősorban a katonaviselt, hoz. Ideiglenes feladatról lévén s/.ö.
j tapasztalt munkások vegyenek teve- a nemzetőrség tagjai továbbra is
I kény részt a rend teljes helyreállttá- munkahelyeiken kapják a fizetésü-
| sában, lépjenek be ' a felállítandó • ket. Élelmezésükről a nemzetőrség
I nemzetőrségbe.'A nemzetőrséget arra goncioskodik. Munkástanácsok üze-
1 az átmeneti időre hozzak létre, amíg

Külföldi segítség
i Magyar VörösKercsxtiiek

Összeült a Biztonsági Tanács
Biztonsági 1

helyzetre 22 órakor Összeült.

ffijlöntudósítónk jelenti Varsóból:

Teljes erővel halad
a lengje!—szövget viszony rendezése

Varsó, október •>&
tengyetorsz ágban teljes erővel ío

íyik a demokratizálás f olj anwta
egymást követik a fontos döntései*
amelyeket — nyugodtan mondhat jut
— a párt és a politizáló nép együt
hoz meg és amelyekben realizálód
nak, megvalósulnak a népi követelt
sek. A hadsereg aktíva-értek
élesen bírálták a régi vezetést.

mében mit 0 t
\ is /átért ei i

A foi 1 ol
c oportia l ul IO n i i i c
elírna al iciault a o -&.

levőkhöz, hogy adjanak vért
gikus budaos u c menjek ei
ieinek. Ez azonban csak ê ,\

;letén [• Varsóban, ahol szolidaritást
i régi i együttérzéstől áthat-

ak bűneit és hibáit és intézke- | véradási mozgalom bontakozott k
déseket hoznak c/el kil uszobolese i«dio \isainap i agel közölte hí
re. Bejelentették azt is, hogí̂  Ro- . lehet vért adni, de a megadott —

A Magyar Távirati Iroda szomba-
ton este külföldi adásában világ-
szerte felhívást intézett, hogy segít-
sék a Magyar Vöröskeresztet ember-
menlő munkájában.

Hírügynökségi jelentések szerint
az MTI felhívására eddig a követ-
kező válaszok érkeztek:

A Brit Vöröskereszt bejelentette,
hogy első lépésként 1000 font sterlin.

t ad a Magyar Vöröskeresztnek
^ c v szerek vásárlására. A' Nyugat-
nitt Vöröskereszt segély vonatot

indított Bécsbe. A Lengyel Népköz-
t i i s a s ^ Í00 kilogramm vérplazmát

u küldött Á7 Olasz Kereszténydemok-
n ' ráta Párt ötmillió lírát bocsátott a
^ | Magi ai Vo oskereszt rendelkezésére, j
/ A m uoat beilmi szenátus 10 000 ;

e s | nuirkát adományozott a gyűjtési ak- j
Szombaton Bécsben mintegy ;

ná helyre
őrségbe minden üzem, hivatal, intéz-
mény munkástanácsánál (ha ilyen
inés nem alakult, üzemi bizottságá-
nál) lehet jelentkezni. A jelentkező-

:ottságok! Mindenhol állítsatok
fel üzemi őrséget, védjetek meg
üzemeiteket. Az üzemi Őrségek tart-
sanak kapcsolatot a kerületi nem-
zetörséggel.

A budapesti egyetemi ifjúság felhívása

Magyarok! Forradalmárok! : munkásokból alakított fegyv
A kormány teljesítette a forradal-

mi ifjúság követeléseit. A szovjet
csapatok kivonulnak, az AVH-t fel-
oszlatják. A rend fenntartását hon-
védekből, rendőrökből, diákokból,

; nemzetöi
Forradalmi harcosok csatlakozza-

tok a nemzetőrséghez!
A BUDAPESTI EGYETEMI

IFJÜSAG

Sorra alakulnak a munkástanácsok
a könnyűipari üzemekben

A könnyűipari üzemekben sorra! megállapodást kötött az egyik ter-
alakulnak a munkástanácsok. Mun- j m előszövetkezet tel, amely többek

alakult már a Duna" Cipő-1 közt marha- és sertéshúst szállít az

I :er embei
•olgáltatfí,

i fel, hogy
léikül vért ad.

gyárban, a P'amutkikészítőben.
Magyar Posztóban, a Goldberger-
gyárban, a Táncsics Bőrgyárban és
más üzemekben.

Duna Cipőgyárban szolgálatot
slfen- \ teljesítő

, kényen
íintegy 80 dolgozó öntevé-
oldottE élelme;

íolásra.
A könnyűipari üzemek dolgozói

türelmetlenül várják a rend helyre-
állítását, a közlekedés megindulását,
hogy mielőbb -újra hozzájárulhassa-
nak a termelőmunkához.

kossovski hadüe\mim 7t i egjeoie
szabadságra megy. Több helyen fo-
lyik a párt
tékben

ifjúsági
meket kellett

hogy délelőtt új ci
igadni.

A lengyel lapok változatlanul veze-

RffiTI ERVIN

:eiök újiáválasztása, en- j tőhefyen foglalkoznak a magy;
nek során olyan vezetők kerülnek e | menyekkel, öt különtudósító küldi
szervezetek 'élére akikben bízik a \ cikkeit Budapcrtröi Varsóba. A leg- .
tagság és leváltják azokat, akik a '. íigyelemremciíúbb a Trybuna Ludu irégi időszakban a komoly hibák el- | vezércikke, amr'ynak címe: „A tragi- |
követői voltak. A vasárnap krónika- j kus magyar eseményekről". ;
jához tartozik még az a rövid, de ér-1
deklődésre számottartó hír, hogy |
megszüntették a speciáíboltokat, j
amelyeket a nép sárgafüggönyös í f_J n g a ^ j | t
külön boltoknak keresztelt el.

Varsóban 450 részvevővel országos
főiskolás és egyetemi aktíva tanács-
kozik. Részívesz ezen Momvski, p.
politikai bizottság tagja is, aki vá-
laszolt a hozzáérkezett többszá:

Bizakodás, reménykedés az Arany János utcában...
á7Oá

útján.

I f ő - • 7,

írj,
ogyan szabadul meg mindenki attól

irtózatos lidércnyomástól. lely
egy kicsiny, a néptől elszakadt fclíícfc

kérdésre. Többek között elmondott:
hogy Lengye'ország. a teljes egyen- ! kísérő helyett . versenyzők és
joguság és a szuverenitás alapján ! emberek kerülnek.
folytat majd tanácskozásokat a j .
Szovjetunióval. A tárgyalások elvi „ , # , , ,,
alapja a LEMP legutóbbi, nyolca- j tyy$§ffi U örSZÍHj SMRiiCII fCSZCk

rend, de
•bnetlenül

'iduljon a norintzli^ __. ^a ...._. .or .. r.. r. ,. . ... .
lindulhasson az új élet: káros politikája miatt nehezedett
denütt^ ahol nyugalom. ránk,
c már ott állnak a kapu-; — Addig feszítették a húrt, hogy

< v.ljakban. Férfiak, nők. ifjak, gyere- \ ezeknek a szomorú napoknak be kel-
Uasaxfk a B«agj'»r •;&% beszélgetnek, mindenkinek van' lett következniük — mondja Sütő

©!ÍBa8»Í.R)Í t t a p a l G9V-egy szörnyű élménye a tragikus: József né munkásasszony. — Évekig
p r

 : napokból. De látható az is, hogy az : fittyet hánytak követeléseinkre, sza-
A . magyar olimpiai csapat — e j S { ^ legfontosabb mindenki száma- I vunkat semmibe se vették.

amelynek vasárnap kellett volna ro fogy az egész városban teljes I Ömíííc a szó mindenkiből,
elindulnia Melbourne-be — e*y. j legyen a rend, mihamarabb
hét késéssel Prágából utazik el. meg minden puskalövés. , „- - „ <,--- -„-• • ,
Ausztráliába. A küldöttségbe nyolc j yasárnav miután az Arany János ' d u l t a ^kosi-klikk utolsó tagjától j uU

szak- niiQÁh ., i, „u foTA^t tok i IA — s bizakodással tekintenék az üj

A lakobtzomagok féltve örködnek, kor -feltűnik a frissen nyomott új-

i teljes Ömlik a szó mindenkiből, meg- "•"•*• "«*' ^'y"
szűnjék \ könnyebbülten beszél fiatal és öreg, OJnmk a pestt «f.

| hogy most végérvényesen megszaba- — Osztjaik a i

kapturtk, nem vásárolhattunk ma-
gunknak. Éppen ideje, hogy a mun-
kástanácsok saját 'kezelésbe vegyék
a gyárakstt, a munkások meoielelöen
részesüljenek üzemük jövedelméből.

A langyos, szinte tavaszias dél-
utánt már a bizakodás, reményke-
dés jellemzi. A gyászos, fájdalmas
emlékeket elviselhetőbbé teszik azok
a megható jelenetek, amelyeknek

t már percről -percre tanúi ro-

dik plénumának határozata lesz.
továbbiakban elmondotta, hogy meg- I A Ferihegyi repülőtéren is rae?,.
kezdődött Lengyelországból a szov- ; alakult a munkástanács, amely első-
jet szakértők hazautazása, így pél- j sorban a repülőtér és a gépek védel-
dául az Államvédelmi Hatóságnál \ mét tekinti elsőrendű fel adata na'.-,
működött szakértők hazautazására j Felkérték az illetékes irányitószervc
azonnal sor kerül. Itt említem meg, • ket, hogy a rendelkezésre álló repülő-
hogy a PAP, a Lengyel Távirati ; =ép.ekkel az ország .különböző réó?é-
Iroda közleményben jelentette bs; ! be vért. gyógyszert és orvosi .segít&é-
hogy a korábbi megállapodás értei- 1 get szállíthassanak.

g f
vigyáznak, nehogy illetéktelenek ke-
rüljenek a házakba. Az egyes épüle-
tek előtt álló csoportok szünet nél'kül
beszélgetnek. A legtöbb emberből ez
íi kérdés tör fel a leggyakrabban:
..'Mikor megyünk már dolgozni?*'

i Nádo;

kényei
— halljuk. amint

láncszerűen fut végig
utcán.

A Zrínyi utcai pékmester és fia —
hogy a környéken mondiák — Ko

é dság. Mindenki azonnyomban olvasni l suth-díjat érdemel. íVfá
kezdi és egy-egy cikk nyomán való- ] első napján egész éiszaka
ságos megbeszélések kezdődnek. Az1

egyik kapu előtt ezt halljuk:
— No, végre meglesznek a mun-

kástanácsok. A mi vegyiüzemünkbengy
Ez az, amit hon remél mindenki, 60 ftiikos hőségben, gőzben dolgo

hogy most már újra odaállhat a\ tnnk, hatalmas nyereséget hozott
rr:;.>:c.y.y,-i msllé, leülhet az íróasz- munkánk a vállalatnak. Ei azonban
tálhoz, elfoglalhatja helyét az iskola-; a fizetésen egyál*ala-n nem látszott • születik,
padokban. S a szavakból érezhető, \ meg, sőt szellőző berendezést sem i

h-arcok
pj g sütöttek,

azóta megállás nélkül dolgoznak,
hogy a környező utcák lakói hiányt
ne szenvedjenek. Áldozatyészség,
egymás iránti szeretet, nanv bizako-
dás a jövőben. — ez az. ami. e pil-
lanatban áthat mindenkit.

októbervégí napokban ú> élet

L. L.


