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\Senkit sem végeztek ki, senkit sem
állítottak statáriális bíróság elé
Az Igazságügyminisztérium közleménye:
Az a hír terjedt el a fővárosban, hogy a fegyveres összetűzések sorén, az őrizetbe vettek közül többet kivégeztek. Az igazságügyminiszter
alapos vizsgálata megállapította, hogy ezek a híresztelések valótlanok.
Az őrizetbe vettek kiréül senkit nem állítottak sem statáriális, sem rendes bíróság elé, következésképpen senkit sem ítéltek el és senkit nem
végeztek ki.

Ma délre megalakul
a széles, nemzeti egységen alapuló
új kormány
magyar szakszervezetek programja

INTÉZKEDÉSEKRE

I. POLITIKAI TÉREN:
1. A harcot beszüntetni, amnesztiát hirdetni és a szakszervezetek bevonásával tárgyalást folytatni az ifjúság képviselőivel.
2. Széles alapokon nyugvó kormányt létrehozni a szakszervezetek és az ifjúság vezetőinek részvételével, Nagy Imrével az élen. őszintén feltárni az ország
gazdasági helyzetét.
3. Intézményes anyagi támogatást nyújtani a tragikus harcok rokkantjainak és az elesettek családtagjainak.
4. A rend biztosítása végett a rendőrséget és a honvédséget munkás és if júgági fegyveres nemzetőrséggel kiegészíteni.
;". Munkásifjűsági szervezetet alakítani a szakszervezetek messzemenő támogatásával.
6. Az újonnan alakítandó kormány azonnal kezdjen tárgyalásokat a szovjet
fegyveres erők kivonására az országból.
H. GAZDASÁGI TERÉN:
ti Mintfen termelő üzemben munkástanácsot alakítani az üzemi értelmiség
bpvo
pvonásával, megalakítani a munkás-igazgatást. Ezzel párhuzamosan gyökeresen
átala
átalakítani
a központi tervezés és az állami gazdasági irányítás rendszerét.
Munkások! Üzemi értelmiségiek!
Vegyétek a kezetekbe gyáraitok vezetését. Haladéktalanul alakítsátok meg a

munkástanácsokat. A munkástanácsok sürgősen keressék fel szakszervezeteik
központját a további teendők megbeszélése végett.
2. Bérrendezést végrehajtani: a 800 forintig terjedő béreket 15 százalékkal,
az 1500 forintig terjedőket 10 százalékkal azonnali hatállyal felemelni. A magas
fizetéseket havi 3500 forintban maximálni.
3. Altalánosságban megszüntetni a normákat, kivéve azokat az üzemeket,
amelyekben a dolgozók, illetve a munkástanácsok azok megtartását kívánják.
4. Eltörölni a 4 százalékos gyermek telenségi adót.
5. Felemelni az alacsony nyugdíjakat, figyelembe véve a munkában eltöltött
éveket.
6. Növelni a családi pótlékot olyképpen, hogy alapvetően javítsunk a többgyermekes családok anyagi helyzetén.
7. Nagymértékben kiszélesíteni az állami, a szövetkezeti és a magánkezdeményezésből folytatott lakásépítkezést. Hatalmas társadalmi mozgalmat szervezni
lakások sorozatos építésére.
8. Megvalósítani Nagy Imre ígéretét: az egyenlőség elve alapján tárgyalásokat kezdeni a Szovjetunió és más országok kormányaival, kölcsönösen előnyös
gazdasági kapcsolatok megteremtésére.
A magyar szakszervezeteknek úgy kell dolgozniuk, mint 1948 előtt. Nevüket^ magyar szabad szakszervezetekére kell változtatni s ezt a szakszervezetek
kongresszusa elé kell terjeszteni.
A SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS TANÁCSA ELNÖKSÉGE

AZ ÍRÓK KÖVETELÉSE:

^ Teljes amnesztia,
az Á
ÁYH tegye le a fegyvert!

Magyarok! Magyar fiatalok! Követeljük:
1. Az AVH azonnal szüntesse be a (tüzet!
3. Teljes amnesztiát a harcolóknak és a katonáknak!

3. A szovjet csapatok vonuljanak vissza állomáshelyeikre! i AUjon az űj kormány a nemzeti mozgalom élére!
4. A rend fenntartását a magyar néphadsereg biztosítsa. !
6. Minden üzemb&n válasszák meg a munkástanácsokat!
5. Nagy Imre azonnal abbitson nemzeti egységkormányt! j
A MAGYAR lRÖK ÉS MŰVÉSZEK

Kormányprogram less a borsodi munkások követelése
Földvári Rudolf vezetésével kereskedelmi szerződések fe- A politikai kérdések kap- jesztf, Megjegyezte, hogy
és a miskolci munkásoknak, gítsék és támogassák a kormunkásküUlöttscg kereste fel lülvizsgálását és nyilvános- csán legteljesebb mértékben
bizalmuk erőt ad munkájához mányprogram
végrehajtásáNagy Imre miniszterelnököt. ságra hozását, a tervgazdaság egyetértenek a Gomulka-ve- a program egyes pontjait
és a következőket kéri a mis- ban, amely teljes mértékben
A borsodi dolgozók nagy terén mutatkozó súlyos hibák zette lengyelországi politikai
rövid Időn belül tűi is le- kolci, diósgyőri s a Borsod me- megíelel a diósgyőriek követejelentőségű kiáltványt adtak kijavítását és a bűnösök le- változásokkal, elítélik a magyei munkásoktól, parasztok- léseinek. Kéri, Induljon nw*
het teljesíteni.
ki, amely a többi között éle- váltását, nemzeti' " kincsünk- gyar országgyűlés "fejbólintótól, értelmiségi i> ->lgo*íktól, al- mindenütt a termelő munka.
sen és ' határozottan elítéli nek, az uránércnek a magyar jánosait«, követelik, hogy az
Nagy Imre üzenetében kö- kalmazottaktól, kommunisták- Kéri, hogy a rendet a továbazokat, akik éveken át "szer- nép, érdekeinek megfelelő fel- új független magyar kormány seönetét fejezte ki a diósgyőri tól és pártonkívüliektől: Se- biakban is biztosítsak.
vezetten, a párt, a nép érde- használását.
lépjen ki a varsói szerződéskeire hivatkozva, semmivé
Az életszínvonallal kapcso- ből, ne vegyen részt semmiakarták tenni mindnyájunk latos pontokban a borsodi dol- féle katonai tömbben, január
legszebb vágyát: a szocializ- gozók követelik a kategória- elsejéig vonják ki a szovjet
mus
nagy ügyét* és súlyos alapbérek emelését, a burkolt csapatokat Magyarország terüválság szélére sodorták az or- áremelés megszüntetését, a letéről.
szágot. A kiáltvány, amely le- nyugdíj-korhatár leszállítását, Nagy Imre azt Üzente BorA Mezőgazdasági Gépész- munkásosztály sohasem támo3. A rend fenntartását veszögezi, hogy a borsodi dolgo- a nyugdíjak, valamint a csa-sod megye dolgozóinak, hogy
zók szocializmus! akarnak, csí- ládi pótlékok reális felemelé- követeléseik minden pontjá- mérnöki Főiskola professzo- gatta volna őket, ha ezek a gyék át a hadsereg és a rendrájában el is fojtanak minden sét, a gyermektelen ségi adó val egyetért és vállalja azok rai, dolgozói és hallgatói he- Iirovokációk nem történnek és őrség néphez hű alakulatai.
idejében
teljesítik
a
nép
helyeslik,
hogy
a
kormány
ren4. A kormány adjon politiesetleges kapitalista restaurá- eltörlését, a vasúti kedvezmé- végrehajtását.
det akar az országban, és bíz- lyes követeléseit. A rend kai menedékjogot a nép oldaciót, 21 pontban sorolja fel anyek megadását, a lakásépítborsodi dolgozók követeléseit. kezések fokozását és a kis- Ma délig új kormányt
nak Nagy Imrében, de megál- helyreállítása érdekében az lára átállt szovjet harcosokköveteléseket
kell nak.
Olyan kommunisták cs párton lakásépítés támogatását. >-A
lapítják, hogy a tragédiáért el- alábbi
alakít.
5. Azonnal állítsák bíróság
kívüliek kerüljenek a párt- és mezőgazdaság szocialista útjásősorban Gerő Ernőt és támo- azonnal teljesíteni:
Gerö Ernőt és azokat, akik
az államvezeíés legfontosabb val egyetértünk* — írják a to- A kormány személyi összetéte- gatóit terheli a felelősség.
1. Teljes amnesztiát a fegy- aelérádió
gy&lázó közfunkcióiba, akik a proletár vábbiakban, de követelik, hogy lénél a legmesszebbmenőén fi- Sorozatos provokációkkal dü- veres
összes részve- leményeitnépünket
fogalmazták.
nemzetköziség elvi alapján is az átszervezés a legteljesebb gyelembe veszt a közvéleménv hítették fel és késztették fegy- vőinek,felkelés
civileknek
és
katonákelsősorban magvarok, követe- Önkéntesség, a parasztság-ér- kívánságát, követelését és ja- veres akcióra az eredetileg nak egyaránt.
6. Azonnal jelrtitsék be a
lik e^ebek közt Farkas Mi- dekeinek és nemzeti sajátos- vaslatát. Nagy Imre új korrendkívüli
pártkongresszus
hálv és társai bi"nü-ívének ságainak szem előtt tartásával mányprogramjába a követelé- helyes követelésekért fellépő 2. Fegyverezzék le azonnal összehívásét.
seket bedolgozza és azt rövide- tömegeket. Ha valtak is pro-a tömcggyllkos államvédelmi
nyilvános KrpyaláMí. a kül- történjék.
7.
A
rSdfó
és
a sajtó igazat
sen az országgyűlés elé ter- vokátorok, az ifjúság és aalakulatokat.
tudósítson.

Professzorok és hallgatóik követelései

Olvasd! Add tovább és dolgozz érte!

Hagy Imre beszéde

Magyarország dolgozó népe! beszüntetése, és a nyugalom
Mindazokkal szemben, aki!
Az elmúlt napok során ha- helyreállítása és a termelés nem népi demokratikus rer.
zánk tragikus eseményeket élt folyamatossága.
dünk megbontása szándékává'
át, Kisszámú ellenforradalmai",
Felhívom az ország dolgozó fogtak fegyvert, s a harcot hafelbujtó
népköztársaságunk népét, minden igaz hazafit, ladéktalanul beszüntetik, íegi
rendje ellen fegyveres táma- hogy ezt minden erővel se- véreiket
bes zolgál ta: j á k.
dást indított, melyet a buda- gítse elő.
mindazokkal az iíjakká], mui
pesti dolgozók egy része az orkasokkal, alakulatokkal szén
szág helyzete íelett érzett elMint a Minisztertanács el- ben, akik ezt teszik,
keseredése következtében tá- nöke bejelentem, hogy a ma- a kormány a kiengesztelőmogatott. Ezt az elkeseredés gyar kormány tárgyalásokat
dés és a megbékélés szelokozta, a múlt súlyos politi- kezdeményez a Magyar Néplemében
kai és gazdasági hibái, melyek köztársaság és a Szovjetunió
nagylelkűséget
helyrehozását az orszüg hely- közötti kapcsolatokról, többek messzemenő
fog tanúsítani, azokkal szénzete és a nép általános óhaja között
ben nem alkalmazzuk a slaLi
leltéllenül megköveteli.
a Magyarországon állomáriális eljárást:
A párt űj vezetősége és* az új sozó szovjet haderők viszvezetés alatt álló kormány el
amnesztiát adunk!
szavonásáról,
van szánva arra, hogy a traUgyanakkor a dolgozó né
gikus események tanulságalt a a magyar—szovjet barátság, a érdekében
népi és dómokra
intemacionalüünus,
legmesszebbmenőkig levonja. proletár
valamint a kommunista pár- ükus rendünk védelmében
A rend helyreállta után
törvény szigorát alkalmazzu
tok és
rövidesen Összeül az orazok ellen, akik továbbra i
a szocialista országok köszággyűlés.
fegyverrel támadnak, Külbnő
zötti egyenjogúság és a
gonddal óvakodjunk a felelöl
Ezen az országgyűlésen minnemzeti függetlenség alaplen rémhírterjesztóktöl. akik
denre kiterjedő és megalaponck káros munkája a béke é
ján.
zott reformprogramot fogok
helyreállilásána
benyújtani, amely felöleli nem- Meggyőződésein, hogy az ezen nyugalom
zeti életünk összes fontos kér- az alapon felépülő magyar—• egyik legtöbb akadálya.
Mélységes fájdalommal tol
déseit. Ez a program meg- szovjet viszony szilárd alapja
valósítása megköveteli a kor- lesz népeink őszinte, igaz ba- el c tragikus napok sarán ál
mánynak
rátságénak, nemzeti fejlődé- dozatul .esett ártatlan embere
sünknek és szocialista jővörok- minden csepp vére. Legyei
a megújuló Hazalías Nép:iek. Azoliindk a szovjet csa- vége a tragikus harcoknak
front a legszélesebb depatoknak a visszarendelése, vérontásnak.
mokratikus nemzeti erők
amelyeknek a harcokba való
Magyarok] Elvtársaim! Ba,összefogása alapján való
beavatkozását szocialista ren- tataim! Induljunk meg hát a
átalakítását.
dünk létérdeke tette szüksé- párt vezetésével népünk jobb,
Ennek a programnak a meg- gessé, a béke és a rend hely- szebb, szocialista jövőjéért, m
valósításához elengedhetetle- reállítása után haladéktalanul építő, békés alkotó munka ú
nül szükséges a harc azonnali meg fog történni.
útján.

Kádár János beszéde

(Kádár János, a magyar mun- vánja vissza népünk nyakára munkásosztály
megingathakásmozgalom, régi harcosa, az a régi igát, a tőkések, a ban- tatlan egységben
cselekedjék
angyalföldi vasmunkás, ma- károk, a nagybirtokosak ural- e nehéz órában. A párt vezegyar hasafí, éveken kérésziül mát. Ez a fegyveres támadás, tőségét az az eltökélt szándék
ártatlanul sínylődött Rákosi vérontás, pusztítás Is súlyos hatja át, hogy a rend mielőbbi
Mátyás munkásgyilkos, állam- anyagi károkat okozott és fog helyreállítása után kerülgeté
védelmi hatóságának börtöné- okozn' mindaddig, amíg egész nélkül, nyíltan szembenézzél
ben. Most ő áll Nagy Imrével dolgr A népünk segítségével mindazokkal az égető kérdé
együtt a magyar függetlenség, telj áen végét nem vetjük. sekkel, amelyek megoldása ha
a magyar dolgozók szocialista Mivel mindenki számára lát- lasztliatatlanná vált. Mindi
követelései megvalósításának ható módon a rend, a békés ket a feladatokat a párt, állaélére.)
építő
munka
feltételeinek mi és társadalmi életünk deelmélyítéMagyar dolgozók!
Kedves azonnali helyreállítása ebben mokratizálásának
az órában a legfőbb érdek, se útján, a reális luhetőségek
elvtársak!
pártunk Központi Vezetősége figyelembevételével
és késlePártunk Polliikat Bízót Is ága az egész néphez fordul, külö- kedés nélkül akarjuk megolnehéz és súlyos helyzetben nösen fővárosunk népéhez, tá- dani.
bízott meg n Központi Vezető- mogatást leérve e feladat megElvtársak! A párt Központi
ség elsű titkári tisztével. Sok oldásához. E feladat megoldáVezetősége javasolja a korIdő a beszédre ma nincs. Ezért sában
elsősorban
pártunk
egészen röviden kívánok szülni egész tagságának és a munkás- mánynak, hogy a rend helyreállta után a Szovjetunió és
néhány kérdésről.
osztálynak egységes, határoközött teljes
A súlyos helyzetneTi, amely- zott állásfoglalása a fő erő. Magyarország
be kerültünk, az a jellemzője, Minden munkás, paraszt és egyenjogúság, baráti együttműködés
és az internvlni
hogy különböző elemek ke- értelmiségi dolgozó, minden
mus
szellemében
folytasson
verednek bennük.
becsületes hazafi közös és
Ezután s/ólt arról, hogy mi-* egyetértő fellépésében bízva, tárgyalásokat a szovjet korként lett az ifjúság békésen, kérem az ifjúságot is, hogy mánnyal, a, ket szocialista ország
közötti
kérdések
mindkét
céljában becsületes szándé- vonja mes támogatását a rend
kokkal
indult tüntetéséből inegbontóitól is bízzon abban, fél számára méltányos és igazságos rendezéséért.
fegyveres összeütközés.
Iiotry javaslataikat a párt veA dolgozó nép, a munkásosz- zetőcége az egész nép érdekeiMunkások! Kommunista elvtály, a parasztság népköztár- vel összhangban megvizsgálja társak! Legyetek állhatatosak
és
meg fogrla oldani. Ezen túl és szilárdak! Védjetek meg a
saságunkban megtestesült hatalma számunkra szent és legyenek tudatában az elv- népi halalom rendjét, szociaszent kell, hogy legyen min- társak, mennyire fontos, hogy lista államunkat, a dolgozó nép
denki számára, aki nem kí- minden kommunista, az egész jövőjét:

§©§sfse mindenki a menteket!
Tűset nyitottak a tömegből, agyonlőttek

egy orvost

Két nap óta szünet nélkül Mentőkre lőni! — ilyen még kossághoz, százan és száz:
csöng a telefon az Országos nem fordult elő. Kérve kérik jelentkeztek egészségügyi mu
Mentőszolgálat Markó utcai a mentük: ne akadályozzák kára és önkénles véradásra
központjában. Budapest kü- meg a nagy munkájukat! Sok kórházakban és vérellátó állolönböző területeiről érkezik a a sérült, segítsünk mindenütt másokon. A vöráskeresztes
segélykérés. A kocsik egymás a mentőknek^ hisz mindany- aktívák fehér köpenyben karszalaggal, vöröskeresztcs íeherután fordulnak ki a kapun. nyiunk éietéért harcolnak.
Alig hangzott el a rádióban autókkal szállítják a sérülteGolyók slvítanak, gránátok
robbannak és a kis fehér men- a Vöröskereszt felhívása a la- ket.
tőautó valósággal száguld. Hatalmas tankokat kerül Iá, nem
tudják feltartóztatni. Ott látható a Stúdió előtt, a Kálvin
téren, a Körúton, a parlament
előtt és a város minden pontján, ahol szükség van rá,
nyomban ott terem. Orvosok,
A budapesti tűzoltó parancs- zett jelentés újabb tűzesetről.
ápolók, gépkocsivezetők életük
veszélyeztetésével,
félelmet • nokság tájékoztatása szerint A Nemzeti Múzeumban ebben
nem ismerve látják el felada- Budapesten több középületet, az időben komoly fegyveres
tukat. Es mégis hiába hősi lakóházat és áruházat gyúj- harcok folytak. A tűzoltósághelytállás, minden igyekezet, tottak fel. A tűzoltóság tagjai nak kétszer vissza kellett forhíre terjedt a feldúlt tömegek hősies munkával, életük veszé- dulnia és csak harmadik esetközött: "-fegyvert szállítanak- lyeztetésével a karhatalommal ben sikerült megközelíteni a
és a tájékozatlan tömegből tü- és a tömegek támogatásával helyszínt, elkezdeni a tűz olzet nyitottak a mentőkocsikra. a tüzeket elfojtották. A dél- tását. A tűz elfojtása a deli
Több kocsit összetörtek, többe előtt folyamán komoly küzde- órákban még folyt. A felbebelelőttek. Dr. Rónafalvi Ödön lem folyt a Nemzeti Múzeum- csülhetetlen nemacii értékre
mentőorvost munkája közben nál a tűz eloltásáért. A Nem- való tekintettel a tűzoltó paölték meg. Egy másik orvos- zeti Múzeumnál a harcok fo- rancsnokság utasította egysénak a szeme világát vette el lyamán három esetben keleta gyilkos golyó. Több ápoló és kezett tűz. A tűzoltóságnak geit a legnagyobb körültekingépkocsivezető
megsebesült. ezeket sikerüli elfojtani. A ne- tésre és óvatosságra. Késő délEs lehetne sorolni tovább. gyedik esetben, október 25-én utánra sikerült megfékezni a
|
egy óra három perckor érke- tüzet.

A tűzoltók küzdelme
a Nemzeti Múzeumért

Ezt hallottam
a tömegben

195G, október 23-án deli 12
Egy fiatal asszon;:
Este negyed tizenegykor a
órától éjjel fél háromig vo~ Mennyi nép! Ugye most Brody Sándor utca és "a Múnultam együtt a Budapest utzeum körút sarkán:
cáin tüntető tömeggel, egye- nem kellett Őket ide kihajtemistákkal,
munkásokkal, tani?! Minden május 1-én le- — Gyalázat! — Fegyverteiparosokkal,
hivatalnokok- sült a képemről a bőr, úgy szé- len emberekre sortüzet adni!
kal, értelmiségiekkel; íéríiak- gyellem magam!
Ezeket a szegény fiúkat is
kal és nükkel. idős bácsikkal, Egy apa a kétéves jyerekéhez: hiába várja haza az anyjuk!
kisdedüket cipelő anyákkal,
— Nem akarlak semmi rosz— Ezt nézd meg jól. íiam! szat, csak
n a jelszavakra
figyeltem
bemondatni a 16
elsősorban: a jelszavak aműgy- Aztán majd. ha nagy leszel, pontot a rádióban! — Azt
ís fennmaradnak, tovább él- meséld el mindenkinek, hogy mondják, mentőautókon csemnem
akármilyen
szemét
nép
a
nek a történelemben. Inkább
pészték be a friss lőszert nr
azt szerelném feljegyezni, amit magyar E
ávúsoknak. — Gyilkosuk:
a tömegben hallottam, az emKözépkorú munkásasszony:
Öreg néni a SJ.übad Kcp
berek érzelmeit, indulatait vágyait kifejező spontán mondaszékházit előtt:
— Vajon hányan ujjonganak
tokat.
most itt olyanok, akik akkor
— Miért veuii be az ablaTizennégy és fél óra lefor- is tapsoltak és szájaltak, ami- kokat? Cgyls .-sak nekünk
gása alait nem hallottam kor ezt a szobrot felállítot- kell megfizetni Kén:
'gyetlen
olyan
mondatot, ták?!
Csepeli munkás:
ímely a. buvasoá restauráció
Hivatalnok külsejű férfi:
bármilyen formáját óhajtotta
Ha meg tudtuk fizetni a
•— Ne piszkáljuk egymást, a —
volna.
földalattit,
majd meg tudjuk
Nem hallottam egyetlen anti- kérem! Mindenki féltette a fizetni ezt a pár ablakot is! Az
:emiia. vagy soviniszta. ki- kenyerét. Csak a gyilkosokat embernek egyszer ki kell adni
büntessük meg, hogy ki mit a dühét, ha nem akar a bojelentést.
mondott, az most már nemlondokházába kerülni!
Ezzel szemben ezt hallottam; érdekes.
Egy kalauznő:
Idős bácsi a Sztálin-szobor
Fiafal munkás:
előtt:
— Igaza van! Mindig is az — Úgyis odakerülünk mind.
*- Istennek hála, nyáron volt ennek a népnek az átka, ha ez így tart tovább. — Éjjel
nem vitt el a szívrohamom. hogy nem tudott összefogni. kettőkor kerülök haza a munkából és reggel hatkor már
Csakhogy ezt is megértem! Legyen végre összefogás.
vihetem a két gyereket a bölTessék mát mondani, kik dönHangok a tömegből:
csödébe. Hát élet ez?!
tögetik ezt a szobrot?
— Ügy van! — Fogjunk öszEgy másik munkás:
Egyetemista a teherautóról: sze! — Hurrá, de szép nap ez!
—• Lekopom az újságot, ha
— A Fővárosi Köztisztasági Éljen a nemzeti Összefogás! —• holnap
azl; meri írni, hogy faHivatal és a Takarító Vállalat Éljen Nagy Imrei — Éljen az siszta cKűcüelék tüntetett!
Magyaremberei! — Hé, húzd meg azt egységes, független
ország !
Siegő Zsuzsa
a kötelet!

Méray Tibor felszólítása
a harcoló ifjúsághoz

Magyarok! Barátaim! Test- fogja értékelni a nagy nép- áll előttünk. De annyit tiszta
megmozduláat, mint mi,
lelkiismerettel, a közös ügy, a.
éreim!
Azt hiszem, az a harc, ameMeg vagyok győződve, hogy közös érdekek nevében tanályet írótársaimmal együtt évek Nagy Imre, aki — és ezt jól csolhat ok: az államvédelmi alakulatokkal,
a szovjet egyséóta a Rákosi-féle terror ellen kell látnunk — a legnehezebb
i'ívunk, feljogosít
minket és pillanatban, a legsúlyosabb gekkel együtt haladéktalanul
•ngem is árui, hogy elibcu a körülinón>ek fcdzMt került a sí ii utessc(«k be a. tüzelést,
részről legyen vége a
ichéz ürdüan bizalommal szól- kormány élére. megUszíítJa a mindkét
vezetést a Rákosi-téle salak- vérantiisna-k.
junk egymáshoz.
Igazságos kü ve teleseitek wrBudapest utcáit hazafiak tól és olyan lisztakexü emberekkel veszi magát korul, akik SKág-világ előtt döntő győzelvére öntözte.
felkarolják és valóra váltják
arattak. A követelések
Mindenekelőtt: ki ezért a H mdgyar nemzet szent köve- mei,
pontos, aíapos, következetes
ragédiáért a fő felelős? Egy teléseit, legutóbbi nyilatko- valóraváltisa most már a bépercig sem habozom, hagy ki- zata a szovjet csapatok kivo- kés munka, a tüzelés nélküli,
mondjam: a sztálinista, ráko- násával, a kormány széles de szívós harc dolga.
sisla kalandor-politika.
nemzeti alapokon való átalaA magyar írók, akik az első
Vádolom Rátcos! Mátyást, kításával, a megbékélés poli- vonalban voltak a harc megaki
vércskezű
önkényével, tikájával kapcsolatban erre indításakor, cgyült lesznek ve-*
nemzetellenes kül- és belpoli- enged következtetni,
letek a további küzdelemben
tikájával, a gyűlölködés szítáis. Nem fogjuk hagyni kijáte
aJtík még az szani, megtévesztem', vagy leával egyik legfőbb elíildézüje
utcán vagytok, tűntettek, vagy szerelni magunkat. Kivívjuk a
a mostani vérontásnak.
teljes szabadságot, a jobb éleVádolom Gerö Ernői, aki a fegyver van a kezetekben!
Nem, nein arra akarlak fel- tet, a boldog magyar jövőt,
gazdasági élet vezetőjeként a
benneteket* hogy
omlás szélére sodorta az or- szólítani
BÍZUXK BENNETI-: K M
zágot és Rákosi utódaként is szüntessétek be a harcot, hia legutolsó pillanatig lassítot- szen még hosszú, nehéz harc BÍZZATOK BENNÜNK:
ta, fékezte a demokratizálódás
folyamatát.
Vádolom a legfelső vezetés*
befurakodott tehetségtelen;
Az országos nyugdíjintézet denkinek postára adtáfc; A
íamerista. blikket, a szemé- közli,
az esedékes nyug- nyugdíjasok
tehát rendben
lyi titkárokból, fejbólinió Jáno- dijakathogy
csütörtök reggel min- megkapják nyugdíjukatj
soktól kinevezett párt- és állami vezetőket, akik tudatlanságukkal, pÖEfeszkedö életLŐÖ jukkát, suhanó luxusauóikkal kihívták a dolgozó nép
ellenszenvét.
Ott voltam a nagy tünfelésA
vasárnapra
tervezett darűgó válogatott csapat ma
icn. Szilárd meggyőződésem,
logyha kedden este 1D óráig svéd—magyar válogatott lab- ntjm utazoLt el Stockholmba
Ernő félreáll és Nagy darúgó-mérkőzést bizonytalan s így ezt a mérkőzést ia elhamrét nevezik ki miniszterei- ídórc elhalasztották. A E. ]ab- lasztották.
nknek, egyetlen puskalövés
lem
dördül el Magyarorszá;on.
De a s/UllnisU klikk
ontonabbnak tartotta saját poEícióit, Vagy Imre-ellenes gyű- A főváros ellátásával kap- tottak útnak Budapestre.
löletét az ország érdekeinél. csolatban kérdést intéztünk a
A iövárosi dolgozók élelmisak a tömegek nyomása tud- Budapesti Fővárosi
Tanács szerellátásához a Szabolcsta végül is megbuktatni.
végrehajtó bizottságának el- Szatmár megyeiek is igyenökhelyetteséhez.
keznek hozzájárulni. A szoin vagyok hajlandó sem
— Csütörtökön az üzletek kásosnál nagyobb mennyiségű
;llenforradalminak, sem reak- legnagyobb
része már nyitva élelmiszert küldenek Buda:iosnak, sem fasisztának ne- volt és bőséges
árukészletével pestre. A szokásos 40—50 va•czni az ország függetlensé- a vevők szolgálatára
állt. A gon burgonya helyett további
gért, a nép jogaiért, a ma- mai napon szintén nyitva
tar- 30—30 vagon burgonyát indíar szabadságért
síkras?:állt tanak a.z üzletek. Aggodalomitalokat, munkásokat, hon- ra nincsen ok. Csütörtökön öt- tanak a fővárosba.
Heves megye sütűüzemei is
'édeket még akkor sem, haven vagon kenyeret sütöttelc.
íven elemek is keveredtek Egész nap dolgoztak a pékek. a főváros segítségére sietnek.
A. megyei szükségleten felül
iözéjülc
Ezen kívül máshonnan is kap- az éjjel nagyobb mennyiségű
Ellenkezőleg;: a magam ta- tunk segítséget,
úgyhogy az kenyeret sütöttek, amelyből
iszíalatai és a hozzám érke- ellátásban fennakadás nem mái1 líora véggel 135 mázsát
?tt
megbízható értesülések lesz. Ezen kívül a raktárakban indítottak útnak a fuvarosba.
'gyértplműcn arra vallanak, is és az üzletekben is nagy
>sy a tüntetők nagy többsébe mennyiségben van liszt, asir,
"A .
hazáért, a nénért. a szabad- tehát a több elelmisser-cikkekQaEvar s
teli
sávért ment ki életét kockáz- ben nincs és nem lesz hiány;
•*•*'•* az utcára.
Egyetlen probléma csak a kiSzerke
;erk esztöbizi
ée
szállítás
körül
észlelhető.
Meg
vagyok
győződve,
hogy
Széf ke
ÉS kiadóit! vat a):
r
.iey Imre. aki nekünk. írókSomogy megye húsz sütőest V I I . Rákóczi út 54
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nk.
míivészpki<pKc példáké- üzeme dolgozott egész éjjel.
link volt a sztúlinlita elnyo- Reggel három teherautón több
iás elleni harcban, ugyanúgy mint 80 mázsa kenyeret indí-

A nyugdíjakat postára adták

Elmarad a vasárnapi svéd-magyar
válogatott labdarúgómérkózés

Élelmiszerben nincs hiány!

