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Valóra kell váltani
a kormányprogram
minden pontját

Nagy Imre rádióbeszédének visszhangja az országban
Hétfő délelőtti helyzet a vi- zetről egymást tájékoztassuk.
déken:
Szovjet csapatok átvonulása
vasárnap dél óta szünetel,
DEBRECEN:
mindössze két páncélkocsi haladt át a városon. A városban
A város nyugalommal fo- egyébként teljes a nyugalom,
gadta a kormán nyilatkozató!;. a munkástanácsok választását
Dr. Kovács, a városi forradal- alighanem ma befejezik.
mi bizottság elnöke a következőt jelentette ki a NépszaSOPRON
vának: előlegezett bizalommal
Teljes a nyugalom, a munfogadtuk a miniszterelnök rámegválasztotdióbeszédét, de a múlt tapasz- kástanácsokat
talatai alapján iigyelemmel ták. A hangulat várakozó. ,,Ha
arr ,, hogy a legkisebb huzavona, vagy halogatás esetén
nyomban
akcióba
lépjünk.
Azt várjuk, hogy repülőgépen
érkezzék ide a kormánynak
egy megbízottja, hogy a hely-

f™ '^rete, akkor rendben
lesz minden.
Napi 25 000 Irter tejet és egy
vagon vajat adunk a fővárosnak. csak 71 gondoskodjanak a
szállításról,
(Továbbítottuk

E végzetes napok ulán legyen elsÖ szavunk n
gyászé, a bánaté és a szégyenkezésé, mikor ifjaink,
népünk fiainak 1 eteméi, sebesültjei előtt állunk. Bánatos szívvel és szégyenpírtál égő arccal, lehorgasztott fejjel állunk elöltük és fojtogató haraggal tör ici
torkunkon a kiáltás, a fájdalmas felhördülés: ennek
nem kellett, nem lett volna szabad soha meglörtén, nie!
Még nem jött el a lehiggadásnak, a józanságnak
az az ideje, amelyben hideg ésszel értékelni és mérni
lehet azt, ami történt. De annyit most is egyértelműen mondhatunk a magyar munkások és dolgozók
szervezett tömegének, a magyar diákság ezreinek, a
magyar írók és alkotók százainak, tehát nemzetünk
legjobbjainak nevében: ahhoz, hogy elérjük szabad,
szocialista demokratizálódásunk, nemzeti függetlenségünk, önálló gazdálkodásunk lehetőségét — nem
volt ilyen áldozatokra elkerülhetetlen, törvényszerű
szükség.
Mert nyílt szóval mondiuk meg: az október 23-án
este megindult mozgalomból nem szükségszerűen következett az ötnapos budapesti utcai harc, tankok,
ágyúk, gépfegyverek bevetésével. Békés rokonszenv
tüntetés indult a lengyel nép bátor harca iránt — a
békésen tüntető tömeget provokálta egy példátlan konoksággal megszerkesztett, kihívó beszéd — és a kirendelt karhatalmi erők egy részének ma még fel nem
derített eredetű magatartása. Ami október 23-án este
a rádió előtt és október 24-én délelőtt az Országház
elölt történt, az ordít a felelősségrevonás után — és
ez A felelőssegrevonás nem maradhat el, terheljen is
a végzetes intézkedés bárkit.
Nem maradhat el a felelőssegrevonás azért a döntésért sem, amely a szovjet csapatokat, a szovjet kormányt sodorta bele — akarata ellenérc — a magyar
belső ügyekbe. A volt miniszterelnököt és munkatársait terheli a felelősség nem csupán azért, hogy így
megmérgezték a mindenki számára oly fontos szovjet
—magyar barátságot, hanem azért is, mert ezzel módot adtak a nyugati hatalmaknak arra, hogy ezt a kérdést az ENSZ Biztonsági Tanácsában a Szovjetunió
elleni fegyverként használhassák. Ezen mitsem változtat az sem, hogy a szovjet katonák nagyon sok helyen tartózkodóan, söt megértéssel viselkedtek a magyar fiatatokkal szemben, s felismerték, hogy küzdelmük céljai nem reakciós ellenforradalmáról*, hanem
szocialista érzelmű hazafiak igaz ügyét szolgálják még
akkor is, ha mögöttük igazi ellenforradalmárok csoportja használta ki a Uináíhozó lehetőséget. Attól, hog\
ellenforratfalmárok is (elég szervezetten) akcióba léptek, a mi fiataljaink becsületes mozgalma nem lett ellenforradalma rok, s még kevésbé fosztogató banditák
felkelésévé.

Vaii Zohán közellátási kor- ják a munkástanácsokat. Azmánybizíoshoa. A szerk.)
"tán nyomban nekilátnak a
termelés
újramegkezdésének.
SALGÓTARJÁN
SZOMBATHELY
A dolgozók várak ozásteli
megnyugvással fogadták Nagy
A városban teljes nyugalom.
Imre beszédét. Ma délelőtt Folyik
a munkástanácsok
minden üzemben megválaszt- megválasztása.

Nagy Imre rádióbeszéde
A?, elmúlt héten tragikus
gyorsasággal peregtek a véres
események. Az elmúlt évtized
szörnyű hibáinak és bűneinek
végzetes következményei tárulnak elénk azokban a fájdalmas eseményekben, amelyeknek szemtanúi és részvevői va-

gyünk. Ezer esztendős történelműnk során a sors nem fukarkodott a népünket és nemzetün'ket sújtó csapásokkal. De
ilyen megrázkódtatást hazánk
talán még sohasem élt át.
A kormány elítéli azokat a
nézeteket, amelyek szerint a

ennek a népi megmozdulásnak egyik legnagyobb, legdöntőbb eredménye: az üzemi munkástanácsok megalakulása és csak természetes munkás-szeííemér5Í
adott tanúbizonyságot a Szakszervezetek Országos Tanácsa, amikor a- legváteágosabb órákban előállott bátor és az egész országban azonnali visszhangra talált
kezdeményezésével.
. E véres napokból új Magyarország születik — szabad, független, szocialista Magyarország! Ebben az új
Magyarországban nem lehet helye olyan szervnek,
amely Rajk László és még annyi mártírunk elpusztítása után most elsősorban felel oly sok derék fiúnk
életéért. Az államvédelmi szerveket a sztálinista szellem magyar lakájai torzították terrortestületté — az
elmúlt napokban bebizonyosodott, hogy néphadseregünk katonái és tisztjei, rendőrségünk, a felfegyverkező munkásság és fiatalság igazabban, hatékonyabban védelmezi államrendünket, országunkat — a rend
fenntartását, az állam védelmét bátran hízhatjuk kezükre.
Alakuljanak a munkás-, katona-, paraszt- és ifjúsági tanácsok, vegyék kezükbe a helyi önkormányzatokat, gondoskodjanak a rend helyreállításáról és
fenntartásáról, a békés építő munkához való visszatérés feltételeinek megteremtéséről. Népünk bennük bízik, habozás nélkül adja kezükbe a fegyvert és ezzel
egyben mentesíti a fővárosban a szovjet haderőt, ránézve terhes, ránknézve nyomasztó szerepétől.
Ideje, hogy neki lássunk az építésnek — hiszen
megint romokban fekszik sok minden, amit éveken át
áldozatkészen, küzdelmesen építettünk. Gonosztevő,
népellencs politika, a szocializmus, a párt eszméjének
sok bemocskolója okozta, hogy dolgozóink oly sok hittel vállalt áldozatai után ismcí váratlí
De e terheket is cl fogjuk viselni, amint elviseltük
1945-ben is. És ezután az újjáépítés után nem következik töhb 1949, de 1956 októbere sem! örökre és viszszavonhatatlanul omlott össze a hazugságra, a hamisításra épített politika, amelyet a népre hivatkozva a
nép ellen folytattak. A szocialista világnézet erejét,
igazát mutatja, hogy ez a roppant megterhelés sem
tudta lerombolni, megdö'nleni. Fiataljaink nem kapitalista restaurációért, nem a földesurak és bankárok
Magyarországáért, hanem a szabad, független szocialista és demokratikus Magyarországért adták életüket.

Az új kormány széles nemzeti alapon jött létre —
s ami még csiszolni való akad rajta, majd lecsiszolódik
hamarosan. Ne akadjunk fenn ezen! Most elsősorban
tegyük valósággá a belső megbékélést mindazok közt,
ítkik immár építeni, termelni, alkotni és dolgozni akarnak! Ezt követelik, ez után vágyakoznak mindazok,
akiknek hitük van az űj Magyarországban. Akik e súA szervezett magyar dolgozók, elsősorban a mun- lyos napokat végig éltük, s tiszta fejjel ítélünk, tndkások ke«.cllől fogva megértéssel és együttérzéssel iuk, hogy eri a nép erősnek, bátornak bizonyult — az
támogatták a fiatalok harcát, abban sokhelyütt maguk évszázados rabszolgaságból kinőtt és felnőtté lett még
is részt vettek, ugyanakkor, amikor romboló szándékú ifjúságiiban is.
ellenséges csoportokkal szemben bátran és elszántan
Munkára hát mindannyian, akik vagyunk és soha
megvédtek a nép vagyonát, saját maguk üzemeit. Mert ne felejtsünk!

A SZOT elnöksége
egyetért a kormányprogrammal

A Szakszervezetek Országos
Tanácsának Elnöksége egyetért azzal a programmal, melyet Nagy Imre elvtárs az új
nemzeti kormány nevében vasárnap délután • ismertetett.
Megelégedéssel
hallottuk,
:
hogv a kormánynak eltökélt
szándéka megvalósítani —
• 'ayebek között — olyan fontos
} követeléseket, amelyekre a
ISZOT Elnöksége az utóbbi

hanyagolt és fejlődésben elmaradott mezőgazdasági tefmelésünk fellendítésére, a termelőszövetkezeti és az egyéni
gazdaságok termelésének felvirágozrt atására, a termelési
kedv helyre állítására.
A kormány bátran épít a
munkás-paraszt és diák ifjúságra, az egyetemistákra, teret
nyújt
kezdeményezésüknek,
megtisztuló politikai közéletünkben, és rajta lesz, hogy az
életbe induíó fiatalok minél
jobb anyagi körülmények közé
kerüljenek.

jelenlegi hatalmas nép-mozgalom
ellenforradalom volna.
Kétségtelen, hogy úgy, ahogy
mind-en nagy népmegmozduláskor törteimi szokott, az elmúlt napokat is felhasználták
kártékony, elemek fcözönséges bűncselekmények elkövetésére. Tény az is, hogy reakciós, ellenforradalmi elemek is
bekapcsolódtak s igyekeztek az
eseményeket
felhasználni a
népi demokratikus rendszer
megdöntésére. De az is vitathatatlan, hogy ezekben a megmozdulásokban elemi erővel
bontakozott ki-egy nagy, egész
népünket átfogó és eggyéforrasztó nemzeti demokratikus
mozgalom. Ez a mozgalom célul tűzte ki, hogy biztosítsa
nemzeti függetlenségünket, önállóságunkat és szuverenitásainkat, kibontakoztassa társadalmi, gazdasági, politikai életünk demokratizmusát, mert
csak az lehet a szocializmus
alapja hazánkban.

A kormány felkarolja a nép
kezdeményezésére létrejött új,
demokratikus önkormányzati
formákat, s arra fog törekedni,
hogy azokat beiktassa az államigazgatásba.

Ezt a Jiagy megmozdulást az
elmúlt történelmi korszak súlyos bűnei robbantották ki. A
helyzetet még súlyosabbá tette, hogy a vezetés szinte a legutóbbi időkig nem szánta rá
magát arra, hogy véglegesen
szakítson a régi. bűnös politikával. Főleg ez vezetett a tragikus testvérharchoz, oly sok
közepette megszületett a demokratikus nemzeti
egység, függetlenség és szocializmus kormánya, amely a népakarat igazi kifejezőjévé fog
válni. Ez a kormány szilárd elhatározása.
Az új kormány, támaszkodva
a nép erejére és ellenőrzésére,
abban a reményijén, toogy a
nép teljes bizalmit megnyeri,nyomban' hozzákezd a nép jogos követeléseinek megvalósí; tá&áhozí .
A kormány munkáját hallatlanul nehéz körülmények- •között kezdi el. A miiit .örökségeként reánk maradt igen komoly gazdasági, helyzet még
súlyosabbá vált az elmúlt napok' harcai következtében. Nagyon -nehezek, lesznek az előttünk-álló hónapok is.
A kormány tisztán látja:
munkásosztályunk, parasztságunk, értelmiségünk
súlyos
anyagi helyzetét.
A kormány elsősorban a harcos, magyar munkásosztályra
kíván támaszkodni. De természetesen támaszkodni óhajt az
egész magyar dolgozó népre.
Széleskörű program lddolgoaá-

nimális bérek alsó
és a legalacsonyabb nyugdíjaknak
felemelését,
figyelembe
véve a munkában eltöltött éveket, és a családi pótlék növelését. A kormány hogy a rendkívül súlyos lakáshelyzeten segitsetn, a legmesszebbmenőén
támogatni fogja, hogy állami,
iszövetkejseti és magánkezdeményezésből minél több lakást
építsenek.
A korm&ny üdvözli az üzemi
dolgozók kezdeményezését az
üzemi demokrácia kiszélesítésére, s helyesli a munikástanácsok megalakítását.
A kormány erélyes kézzel
végei vet a termelőszövetkezeti mozgalom és a tagosítások során elkövetett súlyos
törvénytelenségeiknek,
nagyszabású tervet dolgoz ki az el-

hónapokban és napokban javaslatokat tett
A SZOT Elnöksége felhívja
a szervesett dolgozókat, vessék
latba minden erejüket, képességuket a rend teljes helyreállítására, az élet normális
menetének megindítására, a
jobb életünket szolgáló intés*
kedések valóraváltására.
Bp. 1956. okt. 28.
SZOT ELNÖKSÉGE

A kormány a további vérDntás megszüntetése és a békés kibontakozás biztosítása
érdekében elrendelte az általános azonnali tűzszünetet.
Utasította a fegyveres erőket*
hogy csak akkor tüzeljelek,
ha megtámadják őket. Ugyanfelhívja
.indazokat,
a kor
akik fegyvert fogtak, hogy
tartózkodjanak minden harci
cselekménytől, i s fegyverüket
haladéktalanul
szolgáltassák
be.

rendőrség alakulataiból, valamint a munkások és az ifjúság felfegyverzett osztagaiból.
A magyar kormány megállapodott a szovjet kormánnyal,
hogy a szovjet csapatok azonnal megkezdik kivonulásukat
Budapestiről, s az új karhatalom megalakulásával egyidejűleg' elhagyják a város terii*
letét.
A magyar kormány tárgyafásokat kezdeményez" & Magyar 'Népköztársaság és a Szovjetunió közötti kapcsolatokról;
többek között a Magyarországon állomásozó szovjet haderők visszavonásáról, a magyar—szovjet, barátság szellemében, a szocialista országok
közötti egyenjogúság
és • a
nemzeti függetlenség alapján..
A rend helyreállítása ntán,
egységes új államrendörséget
szervezünk, és az Államvédelmi Hatóságot megszüntetjük.
Senkinek semmiféle bántól
dása nem eshet amiatt, hogy a
fegyveres
harcokban részt
vett.
A kormány javaslatot ter«

MAGYAHORSZÁG NÉPE!
A keserűség és a harc őrái*
ban az ember hajlamos arra,
hogy az elmúlt 12 esztendőnek csak a sötét oldalait lássa. De ne engedjük tisztánlát ásurukat elhomályosítami. En*
nek a 12 esztendőnek vannak
történelmi jelentőségű, maradandó, Kitörölhetetlen eredményei, amelyeket Ti, magyar
munkások, parasztok, értelmiségiek a Magyar Dolgozók
Pártjának' vezetésével kemény
és áldozatos munkátokkal hoztatok létre. Megújhodő Népköztársaságunk számít arra az
erőre és önfeláldozásra, amelyet TI az alkotó munkában
megmutattatok, s amely hazánk jobb jövőjének legfőbb
biztosítéka.

II Hazafias Népfront felhívása

A falu dolgozó népéhez!
Dolgozó parasztok, falun élő
.-telmiséglek, hazafias magyarok! Élelem kell a főválafc! Kenyér, tej, zöldség,
burgonya keli a budapesti
csecsemőknek, gyermekeknek,
ínyáknak, a kórházaknak és
Budapest népének;
A nép kívánsága szerint a
párt és az új kormány széles

nemzeti erőre támaszkodva*
eréüyesen hozzáfogottt gazda-.
sági, társadaimi és politikai
életünk sok-sok proMémójánafc megoldásához. Előlegezzetek bizalmat kormányunknak
programja megvalósításához t
Adjatok minél gyorsabban fövárosunfcnak kenyeret, tejet,
zöldséget, burgonyát

EGYSÉGFRONT

a szakszervezetek, az ifjúság
és az írók között

Magyarok, Budapest dolgozni, munkásuk,
fiatul barátaink 1

A vérző város készül
az ú\ életre

Mi lesz'.1 Hogyan lesz"1 — beiejeziével axonna] hozzálát peet-i em-ber uioJéi'hel«i!ea. gtJvyónyömok. Harcról
ezek az. állandóan viaszaiérő aa épületkárok felméréséhez Feje felelt süvítenek a golyók, kodnak. A .iáróikelök megiiérdések, amelyekre az iileié- és helyreállításához Iniézke- de a kijárás: tilalom ellenére megáü:iak. A gyerekek, mi-nl
A kibontakozás alajpa az tekintet nélkül állapiMa meg keseJt íe'.elnek itt.
dés történik, hogy a iováros diÓBísigáéi-t, tánkért soibaáll- valami új játékszert, már felJA*ntó megállapodás
volt, aa felelőssége t. A bizottság a
íedezték a vagont. Bujócekát
A fővárosi tanács végretiaj- részére Önálló ép kőanyagéüá- nak.
amelyet vasárnapi számunk jel
jelenteiét hozza nyilvánosság - tó bizo;lsága 'az utcai havcok lá-si keretei biztcsítfcanai;A liídon páncélosok á]lnak. játszanak benne.
élén közöltünk. Ez a szá-m a.
Már
sötétedésben émnís
A Budára igyekvőket a rendrajtunk kívül áldó okokból
4. A rend biztosítása végett
a pesti oldalra. Motoursés igazoltatja. Elég a sze- vjssza
cgaüc korlátolt számban kerül*. a rendőrséget és a honvédsémélyi igazolvány. A Mártírok : unlí hangjára as emberek
forgalomba, K így az egyez- gei munkás* ét Ifjúsági fegyAz egészségügy: dolgozók, a Folyamatban van az adatok útján
a Széna térig békés B2 még mindig ijedten ugrálnak
veres
nemzetőrséggel
kell kórházak, klinikák orvosát és ayiijtésc. az áldozatok íeikulaményt újra lícjzzélesszük.
a kapuk alá. Puskaropogásnak
Demokratikus fejlödésünk- kiegészíteni. SZÜNTESSEK ápolónöi önfeláldozó munkát i&sa. A Honvédé]mi Miniszlé- ulcs. A járdák már tísziulnak. Isitjáii- Ma még haliható. De
nek új feltételei teremtődtek, MEG AZ AVH-T
végeztek az elmúlt napokban, mim egyébként megfelelő se- A házíeLügyelők, lakók söpriI;, holnap r&méljük. már csak a
tisztit jak. Egy vasúti vagon
áj módszerekkel kell harcolTíjtab.en
hivatásuk
teljesítése
gitségst
nyújt,hogy
a
kó-rhá5, Amilyen mértékben a hon- kőzben e.elüket vesztetlek, zak és a/. öes.».es egtíaaiéí-ügyí önállósr.otta magái- a Déli pá- múlté. Fájdalmas, szonwm
nunk. Ne áldoKzalok tübb vélt:
emlék, cie bezdeíe egy szebb,
Nafi.v várak mással l&Uintünk védség, rendőrség és a felfegy- Még nincs áttekintés a-sebe- nHezményeií ellátásához Isizto- lyaiKÜvatTÓl. Hogy hogyan ke- békésebb jövőnek.
u új nemzeti kormány elé, verzett munkás- és ifjúsági süLtek és a halottak számáról, aítsák a szállítási eszközüket. riü: ide. :\em tudni, Oldalain
Vándor — Nógrádi
amelyben a nemzet széles réte- nemzetőrség a rendet bUtoaitteít képviselő új cr6k rosták ,1a, a magyar kormány intezftssac, Cgy látjuk, most erűin- kedvek, hogy a szovjet egyséMindenki! érintő nagy kér teljesen helyreálljon egén-z Buket vsak akkor tudiuk eied- gek haladéktalanul térjenek
tíés: milyen a helyzet az élel- düpesten. Zsír, hüs. li^t, liLiménnyel felhasználni, ha meg- vissza állomáshelyükre.
stünlk a harc. ha helyreáll a
tt. Gondoskodjék a kormány mezés terén? A tanács keres- velj'es es más fontos élelmirend. Ne moraol£a erőnket &• a. dolgozók bérének és nyug- kedelmi osztálya már elvégez- cikli kellő mennyiségben van.
Szemerkélő esö
fogadja rődnek vele. Mindenki a hol*
éhség, a rettegés életünkért, a díjának, az egyetemi hallgatók le a szülaéges íelmérést. Meg- Burgonyából Löbb mint 1900 hétfőn
reggel az utcára lépő napra gondol. Hogyan áll hely.
gyermekek, anyák és apák éle- ösztön díjának azonnali kifize- álltapííásak szerint a közellá- vhgcwi áll í-endclUezéu-e. Zöld- és munkahelyükre
siető em- re a teljes rend, hogyan épül*
lás helyzete megnyugtató. A
téért.
téiérfil.
áruból
és
gyümölcsből
nagy
bereket.
Mindenki
az
elmúlt nek tel a lerombolt üzletek.
rendelkezésre álló élelmiszerRENDET, hogy egységesek
7. A dolgozók és az Ifjúság készletek folyamatos szálütá- készletek vái'-nsk kiszállításra napok eseményeit tárgyalja.
A Rákóczi úton már kint
legyünk újra. RENDET, hogy
Meséli, hallgatja a történteké; vannak a villámot,vasút dolgo\iiak feltétele, hogy a rend a nagyvasai*telepről.
dolgozhassunk, hogy élhessünk kívánságának megfelelően, a
es boldog örömmel állapítja zói, A ki tűrt ablakú és felfen'-*
jogainkkal. RKNDET, hogy a jelenlegi munkaszüneti napok
meg.
hogv
végre
megszűnt
a
dnit kocsikat, tologatják és
harc más. ésszerű eszközeihez felülvizsgálásával és módosítáharc. a pusztítás. Megkezdőd- e-meiik be a helyükre a sinek— ha kell, & sztrájkhoz — sával március 15-ét nemzett
het a békés építő, termelő t-e. A Nemzeti Színház előtt ü
nyúljunk, ha nem teljesíti a iinnepné és munkaszüneti napmunka.
pá,
október
fi-át
nemzeti
gyászhonvédség egy emelő darulíkai
kormány s követeléseinket, A
A város egyik legjobban el- felszerelt egysége szintéin a
munkások «s az ifjúság közös ünneppé és karácsony másodpusztult pontja a Tanács ítörin villamos* emeli helyére. Focerejével, békés eszközökkel napját munkaszüneti nappá
A kiszállítás és kiszolgálás kerületi elosztó raktárkéűC je- es
a
Rákóczi
útsarka.
Sokan
kell
nyilvánítani.
együtt akarunk és együtt fomeggyorsítására a fővárosi ta- lölték ki. Ezáltal könnyebbé- lej csóválva nézik a bombas-é- ijaim i akadály.- El kell száilitani. A forgalmi akadályokai;
gunk harcolni nemzetünk tonács végrehajtó
bizottsága Túlik a kisebb boltok gyors el8. Üj nemzeti címert.
vábbi előrehaladásáért.
megtette a szükséges intézke- látása is. A vásárcsarnokok rüit. belötrést ért házakat, üz- meg kell szüntetni.
9. Az egyetemi forradalmi déseket. Ennek feltételeként szintén mint áruelosztó raktá- leteket. Az élet- azonban mái*
HaL nap után végre ísmet
KÖVETELÉSEINK:
diákbizottság kijelenti, hogy elrendelte, hogy minden üzletet rak működnek njajd. A piaco- visszatért ezeken a helyeken lüktet a milliós város ütőere.
Az üzletek legnagyobb ré- Elkezdődhet és el kell kezdőd1. Minden hatalmat ai új azonosítja magát a Szakszer- kinyissanak és ma, vasárnap kon
és csar no-ltokban J e vö is.
demokratikus nemzeti kor- vezetek Orszigo* Tanácsának ugyanolyan kiszolgálás legyen, olyan elárusfió helyek, mint szében már takarítanak. A Ta- nie a békés építő munkának.
mánynak, hogy biztosít hassa jogos politikai és gazdasági mini hétköznapokon — ha például a vidéki íöldmiives- nács körút sarkán més ott áll- Mindannyiunk óhaja, kívánhazánk függetlenségét, a szo- követelésével és célkitűzésével. megszüntethetik a kimenési ti- sKövel kezetelt — amelyeknek nak a szovjet tanítok. Nem tö- sága ez.
cialista demokrácia tovább- A Szakszervezetek Országos lalmat. Erről a kereskedelmi gazdái nem tartózkodhatnak
fejlődését.
Tanácsa kötelezi magát, hogy dolgozókat a rádión időben ér- Pesten —. a kerületi tanácsok
intézkedésére más személyzet
X. A nemzeti demokratikus az ifjúság Jogos követeléseiért tesítik:
A kereskedelmi vállalatok beállításával mégis kinyitnak,
forradalom résztvevői része- atkraazáll, segíti azok megvalóigazgatóságai utasítást kaptak, Ezekben a boltokban ugyanis
iüljenek amnesztiában.
sítását.
szintén
jelentős árukészletek
hogy
boltok
távol
lakó
kia
3. Az új kormány küldjön ki
Éljen a független, demokra- szolgálói
részére biztosítsanak várnak eladásra.
MEOttságot * szakszervezetek tikus, szocialista
Magyar- munkahely ükhöz közeli elszálA
kenyér
sütése és szállítáés ai ifjúság képviselőinek belásolást mindaddig, amíg tel- sa, mint eddig,, továbbra is fovonatával a bekövetkezett ese- országi
telefon, de miiwí- is — mondta érdeklődésünkre
lesz. illetve telje&en
Éljen népünk nemzeti OMÍM- jesen helyre áll a közlekedés lyamatos
mények okainak feltárására:
liy módon is elö kell segítem a rendes kerékvágásba jut. Jíuiba ... Ilyen és ehhez lia- Katona AntaJ, közlekedési minémelyekre ét funkcióra vftW fogásai
az üzleti forgalom zavartalan- Gondoskodás történt, hogy is- •ionló panaszolt tömege érkezik uisziei'lniiyettes.
ságát. A gyors áruszállíláts év- mét zavartalan !egyen & tej-a sz&rkesztösé&be. Mi ZLZ *.>ka A Posta Yezéríg-Aigulásásd
* Szakszervezetek Országos Tanácsának
dekében a nagyobb üzleteket es tejtermék ellátás.
ennek? A vólasz egys/evu. A közli, hogy 3 kikapcsolt lejefon űk -vlssiakapcso'íUát mit
** Egyetemi Fu riad ni ml
Kezelöszemétysséte " Ötvon -íö. déllr befejezik.
A nyugdijak kihordását 3
Azonban aí elmúlt napolíban
a Magyar lr<ík SJiVvetsége
ú jdetiüeg is csak 10—13 dol- posia azonnal meg tudná •kezgozik. Így hát ki kellett kap- deni, dt- még igen sok kézbeÁllandó kopác&ülás zaja ve- Többen vagyunk. A Háziipari csolni a leletonok egy résaét.
sü-ö- nem jelentkezett munka*
•i tel a kihalt utca csendjét. Szövetkezet üxletének kiraka— Ilyen lecsükkont személy- ra. A Vcíérigazgatóság kéri a
Ahol békés időben naponta tát esodáijuk. A betört üveg
százezrek íordulnak meg. ott ra&gött táskák, p u Uoverek. zet mellett a postás dolgozók kézbesítőket, hogy aki csak temost egy pár elazaai, víisr-u- cipők és dísztái-gyail; hivoga- hősies munkájánál; köszíiihc- heti, jelentkezzek munkahedaiíkal, kalapáccsal felszerelt tóan kinálják magukat,tíeegy 16 még ez a íelefonszoJfíáJat lyen.
A tragikus testvérdiarc kö- valamennyi gyár munkái- ember üti, veri, tön a márfej- kéz sem nyúl íeléjük.
nélküJi Sztálin-szobrot, ame- — A mai nap már könnyebb
vetkeztében ötirtik napja szü- tanácsának, hogy:
1. A tragikus események kit- Ivet négy nappal ezelőtt ide- — mojidják sokan. — Az élelnetel a munka a gyárakban,
hurcoll a tömeg. A Rákóczi út mezés is jobb. — Hövid &CR-as bsemekben.
A duJgozok vetkeztében elmaradt munka- és a Lenin korút sarkán va- banáliás
után kenyeret és tejel
valamennyi dolgozó- gyunk.
aggódnak, ml lesz elmaradt napokat
is. kapiam — mondja egy _időnak átlagkeresettel számolják
keresetükkel. A Szakszerveze- el.
Tekintetünk
elhomályosul, iebb néni, s mindjárt •küzii is
hogy
hol.
körülnéz urak, Rom,
tek Országos Tanácsa Elnök2. Azoknak a dolgosoknak, mikor
aegönek az az álláspontja. akik ezekben a napokban ts pusztulás, betört ablakok, lap— Ott izemben, a Dohány
Fiancia sajtókoimuentár
punk ala-tt ropogó üvegcserép,
hogy a tragikus események megjelentek munkahelyükön, golyónyomok, alvadt vérLo- utca elején. Most tnenjejieií
az iij magyar kormonjröl
oda.
miatt nem érheti anyagi kár dolgoztak, vagy résztvettek a
t
i
i
i
*
•
a dolgosokat, azok nem nö-gyár védelmében, az átlagkeAz AFP francia, hírügynok- erejíí megbéXcl'iM efsztueiialiAa alkonyoclö estében a
velhetik még továbbra is meg- reset kétszeresét kell megfl* Nemzeti Színház szürftén, Ito— Ma hatvan mázsa kenye- ség hírmagyarázója — rádió- túniJt a nemzetközi hözvclea gyárban munkában moran, műiden tóny nélikül
«lbetéü gondjaikat. A SZOT zetní
jelemések
szerint — feltűnő meny előtt és ugyanakkor lesre;
sütöttünk.
Szerda
óta
éjjelvagy <u őrség kötelékében el- emelkedik ki a sivár, kietlen
•Inökscge tehát azt javasolja töltőit órákra.
nappal itt vagyunk — mondja kommentárt fűz az új magyar konkrétebb garancia, amit
képből. Vele sz-emban a mi-n- & 715. számú Sütőipari Üzem
kormány
megalakulásához. Nagy Imre csak adhatott a
clig zsúfolt EMKE kávéház vezetője. Tiz-enJíét ember dolüres székei hivogatóan ásíta- gozik, hogy minden reggel Sorra értékeli a Miniszterta- parasztságnak azt a S2ándénak a nézelődő felé. Belül íii&s kenyér, cipó legyen. Nem nácti tagjait, megállapítva a kát, illetően, 'hogy véget vet
por, piszok, rom.
tártunií felhívásra, felssóií- többi között, hogy -a kommu- mindenlajta erőszakos kollekAz "éjjel-nappal- Kőiért tásra. Munkába álitun-k. Kell a msta Nagy Imre veaetéee alatt tivizálásudk és biztosítja az
álló új magyai- kormány leg- egyéni parasztok termelési
Felhívjuk a tragikus harcok pénzsegélyért szakszervezetük ablaikai a járdán heverii«k. kényéi' a népnek.
Ajtói ertorlaszolva, pultjai üretorán megsebesült szakszerve- központjában,
szemben s aöld- azenaaciÓBíLbb vojiása, hogy a szabadeágát."
seit. Nem kiraboltuk — kiiru- é A gsütödével
l
kisk-ereskedönél
íefl tagokat és as eleseit szak- Budapest, 1958. október 23.
kommunistá-lí.
továbbá néhány
A továbbiakban az AFP híifa
titottak mindent! Csupán né- hosszii sor áll. Türelmes,
szervezeti tagok homáterto- A Szakszervezetek Országos hány lürí szőlő hevei- a betöri
békés emberek. Mig rájuk ke- — a régi pártokhoz tartozó — magyarázója megállapítja: az"
Wit,
hogy
Jelenthczzcnek
Tanácsa Elnttkssége
kirakatban. A negyedik sar- rül
vezető
politikus
és
bizonyos,
zal,
hogy a népművelési tárca
a éor, kezükben a rendet
kon a szombaton találatot ka- biztosító
tartják és tár- jsaámú új ember meüett részt betöltésére Lukács György hi-*
pott gyógyszertár
összetört gyalják, kötelet
vitatják
a
kormány
res marxista tilozófust kérték
KJL* tálja, markaiból klíordult összetételét és a napok e&e- vess benne egy igazi ellenzéki
iblakai szoma:-ú látványt nyü3politikus: Kovács Béla. a l?ü6- ie!. Nagy Imre kielégítette az
.analt, A gyógyszertár bejá- ményeiL
getlen Kisgazda Párt volt fo- crtelini&égielí legszélesebb vé1
— Jó, hogy vége mai , — ex titkái'a, akit alig néhány hét- Legeit, amelyeknek szemében
A Szakszervezetek Országos
Ideiglenes feladatról lévén rata eJőlt SOL- áll. Az árusítás
Tanácsainak Elnöksége felhívja szó, a Ne-mzetörgés tagjai to- nem szünetel. Szükség van a a véleménye mindenkine-k.
tel azelőtt engedtek ^zabtidon Lukács a marxista ideológia
Budapest ée a többi város üze- vábbra
is munkahelyükön fájdalom- é8 Idegcsillapítóra.
A bankádoltkal teletűzdelt kilencévi bebortÖnzés után.- legliberáksabb és egyben leSmeinek dolgozóit, elsősorban a kapják a fizetésüket. ÉlelmeAz enyhe szel lágyan rin- Lenin körúton nehezen jutunk Az AFP ehhez még hozzálii2i, nyugatibb változatát képviseli;
előre.
A
házak
-sebesültek-,
gatja
új
ti
lm
alkotásunk
utca
Jcatonaviselt, tapasztal! mun- zésükről a Nemzetőrség gonfölé lógatott i-eklámját. Hanni- ablaktalanok. Reg.gel tíz óra iiogy Rajk László annak ide- Apró Antalról az AFP me&kasokat: vegyenek
részt a doskodik.
tanár úr szemüvege inö- már rég elmúlt. Az utca jén nem értett egyet Kovács
rend teljes helyreállításában,
Munkástanácsok! üzemi bi- bál
sül vosszalóan tekint le apuw- mégis tel:. Ki-ki eltűnt hozzá- Béla lotartóztatáJiáva]. -E^ép- emLiii, hogy &z eimúlt heteklépjenek be a felállítandó zottságok!
títáara. Az Üllűi út felöl ágyú tarlozója. Umevöse után ér- Zfliietetien — írja továbbá az ben több ízben követelte a nép*
Nemzetőrségbe.
Mindenhol állítsatok
fel dörög. A kapualjak emberek- deklötlLk. A válasz sokszor tájAFP —. hogy ez a paraszt- li-ont kie/élesítését valódi aemtelve. A nap eseményeit dalmaíi
zeti ivorH tá. éi lékeli Boffnár
A Nemzetőrséget arra sz át- üzemi örséget, védjetek ITIEJJ ;«1
Az üzemi őrségek ái-gyalják.
A Nyugatinál is óvetojsan vzzei. akit mindig úgy ismer- Józacf, Erdei Feroot. Jaiua
meneti Időre hozzák Jétre: üzemeteket.
tartsanak kapcsolatot a terü— Végre megvan a kormány közlekedünk. Szomorú a kép.
Karoly eddigi politikai tevéamíg a rend helyre Hím áll: leti Nemzetőrséggel,
— ez az állandóan visszatérő A pályaudvar Összetört üveg- tük. hogj- hajthatatianul
es arnokába lassan fi-emei'Uél delmazi Magyarország tügset- kenységét. 6 y többj között
Munkások! Lépjetek be a mottó.
A Nemzet őrségbe minden
A Szabwi Nép székháta előtt az eeri. Az -eternyö- nélkül leaségét belépett volna nz- új megállapítja, hogy MtinnitA
Územ, hivatal, intézmény Mun- Nemzetőrségbe.
késtanácaánál (ahol még ilyen
Segítsétek a reod mielőbbi nagy tömeg. Ké?xöl kwre jar maradt pályaudvar sinpárjai kormányba, ha nem kapott Ferenc, Rajk L á " ! barátja,
összegyűli, a víz. Hamanem alakult: üzemi bizottsá- helyreállítását. Segítsetek ez- s Szabad Nép lesújabb száma, között
brigád
ismerteti az új JtormáJiy rosan rendbe kell hozni ezt is, volna komoly garanciát egy- a magyar numzetki
génál) lehet jelentkezni. A je- által a lakosságot élelmezési, emcly
tagjait.
Többen
a
írjüket
csóharco;.;- .jelentős ai»r*p»t
A
MaL'fiiihíd
sarkon fi reszt az or.srág demokratizálálentkezőket a munkástanácsok egébífiégügyi
probléma inak válják: *Majd nwffJáijuk .. =• volt Glasntr előtti
pék előtt, két ssríi, másrészt a szovjet csaabban
irányítsák n kerületi (megyei, megoldásában if>.
Puskalövés az Ultói-út Möl. hoüi&zű sor á!l, \i egyik kr1
iáréiil
knpit. vsiágokra.
s
Hudapest, 1956. elitébe-,1 2H.
Szaladunk. A Li-nin-Korút 3-BS nyérért, a másik dioscsijgácrt patok kivonására. Miniszter. aimily VERÜ! \S Rákosi bukáNemzetői'Héj: parancsnokához
SZOT ELNÖKSÉGE számú kapu nyújt oltalmai- és meleg fánkért. Hiába, a kinevezese tehát uai/y hord- iához vezeteti.

Ax orvosokat sem kímélte a halál

A közellátá-s készültsége megnyugtató

Hétfőn délelőtt 10 órakoi
Budapesten

Minden üzlet kányit,
a távollakó kiszolgálókat
az üzlet közelében helyezik el

Bekapcsolják a telefonokat^
a postai kézbesítők
jelenthessenek munkára

Megkapják elmaradt bérüket
a dolgozók!

Villámriport a pesti utcákról
— kijárási tilalom alatt

Nagy horderejű
megbékélési gesztus

Az elesettek és sebesültek
hozzátartozóinak segélyezése

Munkások a nemzetőrségbe I

A SZOT elnökségének javaslala;

Vegye kezdetét a munkás önigazgatás,
válasszák meg a munkástanácsokat
"A SZOT azonnali Tn'.ézkedcsekre szólító programja. nyo~
mán országszerte
gy gyo
sasággal alakulnak meg a gyáratoban, az üzemekben, a bányákban és egyéb munka'neJVeken a munkástanácsok. A
SZOT elnöksége s. mitnkásta-

L
JAVASLAT
A MUNKÁSTANÁCS
MŰKÖDÉSÉRE
A munkástanácsok tagjait
az üzem, gyár. bánya stb. ö s szes dolgozói választják. A választás
módiáról a választás

A kimaradt miniszterek

Hegedűs Andris, a minisz: A Minisztertanács elnöke el- tertanács elnöke.
rendeli a lakosság élelmezéséHidas István els5 elnökheinek és ellátásának biztosító- lyettes.
Marosán. György elnökhej á r a átmeneti időre közellályettes,
nácsoíi megalakításáról, mű- tngii igazgatót tanácsot, amely tási kormánj biztosság relá-IIiMekis József elnökhelyettes,
ködéséról és feladatáról szóm* a munkástanács közvetlen iita- J , sáf. A közellátási kormányPogácsás György, az állami
vitásainak megfelelően dönt a.
beton
rendkívüli
röpiratot
biztosság elnöki teendőinek el- gazdaságok minisztere,
á
téél k l t
Szobek András
begyűjtési
érdésekben.
i
látásává] VAS ZOLTÁNT btz- miniszter.
1eS
Ó S
V
ismerteti a teendőkéi. Alább
Ihocsátja a gyár
dolgozóit,
Piros László belügyminiszadjuk
SZOT elnökségének gazdasági és műszaki vezetőit.
ter,
2. Kidolgozza a gyét termevonatkozó javaslati.
NAGYIMRE
Román József egészségügyi
lési tervét, megszabja a mfiMinisztertanács eln
miniszter.
.szaki fejlesztéssel kapcsolatos
feladatokat.
3. A munkástanács dönt az
üzem sajátosságának legrjnHban megfelelő bérrendszer kimunkahely nn8.v»á«*tól f«S- alakításáról,
alakításá
bevezetéséről, vagöen általában 21—11 iagja le- U m i n t M
az üzem szociális, kul- •
g.vpn és benne a dolgozok mm- í u r á l j g ellátásának
d
fejlesztése-1
don csoportja — aranyának ro-j
megCelcIöen - kapjon képvl- ""l D j J n [ a b ^ h ^ s o k és a í
srlctrt. Száznál kevesebb dol- „yeregégvisszalérítés felosstá- |
gatót dolgoztató iizpinhen az s á r o |
J
g
dolgozók
is alkothatják
- MegaiAbj* a syár. bánya.. |
munkahely munkarendjei.
munkástanácsot.
6. Az Összes dolgozók előtt
és, az állam felé felelős B l>e-* A z elmúlt
elmúlt napok
napok —
— szás?á-maradhat
maradhat létli
létlen a Jelenlegi
lycs eazdálkodasert. s az all*m • m u n l - r a a n n y i tragikus kísérti- helyzetben,
JAVASLAT
iránti kötelesség teljesítéséért. J j e ] e i l £ é g g e l párosult _ m a - Ezután — különböző felazőA MUNKÁSTANÁCSOK
Hl
I gyarországi eseményei felíoko- lalások után — Saoboljev, a
FELADATAIBA
• zolt
izgalomban tartják az Szovjetunió képviselője be-

adót. ki, amiben rés* e„ K

S ^

éS*S".

A munkástanácsok megalakítása,
működése és feladata
A SZOT elnifkscce javasolja
a munkásoknak, hogy gyárakhan, üzemekhen, hányakbui.
numlen munkahelyen vegye
kezdelít a munkás öniga
fás: válasszák mojf a mwnkástanácsokat.

:
Vas Zoltán
a közellátási kormányhfztos

Szíjártó Lajos építésügyjmfc
nis zter.
MatolcBi János fóldműveMí*
ügyi miniszter,
Data István honvédétól! ffit*
nisster.
Darvas József népművelési
miniszter,
Oll Károly pénziigytrdníss*
ter,
Szabó János város- és községgazdálkodási miniszter,
Bérei
Anflor, az Országos
Tervhivatal elnöke.
Házi Árpád, az állami ellenőrzés minisztere;

A magyarországi események
A Biztonsági Tanács vitája a magyarországi eseményekről —
Sepilov a felkelés okairól — Az üzemek vezetésének gyökeres
átalakítása Lengyelországban.

A munkástanács dönt min-

•vagy vaípmel.vik tekintélyes dál kodüsánali irányítására sattolgozó (erjesszen elő javas- jel soraiból válasszon a jryár.
latot. A munkástanácsnak a lián>w igazgatója mellé 5—15

Fozltfr fejlfid^s

Belgrádban a Jugapress a •
magyarországi
eseményeket
együtt kommentálja a lengyelországiakkal s ezt a következA MUNKÁSTANÁCS
íegész világközvéíeményt és — szélt. Szerinte a nyugati ja- tetést vonja le: A lejátszódó
események menete e két országban megmutatja, milyen
hatást gyakorolt az SZKPXX.
kongresszusa a szocializmus
szes dolgozók, választóik segítiii<i«rfejlődési
folyamatára, ualcM i e 8 e
ségével védjek meg a kenyeruA Biztonsági Tanács ülése- : m i n t
" £
eltLolitson
ket, a gyárat.
Az ENSZ-rádió a Biztonsági nek, amely hat ora hosszat minAent
ami fékezi
a
szocia_
Tanács vasárnapi üléséről a tartott, utolsó szónoka Magyar- u z m u s fejlődését és mindazt
következő összefoglaló jelen- ország képviselője volt. Kije- a m i meg<enekléshez
vezet A
test közölte:
ientetle. hogy pillanatnyilag lengyelországi
pozitív fejlóA Biztonsági Tanács — a még nem kapott részteter —•- valamint a Magyarorszá_ Szovjetunió tiltakozása ellené- sitásokat kormányától.
gon várható pozitív lejlödés
Jre — elhatározta, hogy FranA Biztonsági Tanács végül is csak kedvezően befolyásolJclaország. Anglia és az Egye- elhatározta, "hogy sine die el- hatja a szocialista országok
"sült Államok együttes kíván- halasztja
kérdés további együttműködésének és kapcsoj sagára megtárgyalja a ma- megtárgyalását, vagyis nem lataik
elmélyítésének kon• gyarorszagi helyzetet. A ta- tűzi fcí a magyarországi hely- szolidálását — írjaa Jügopress,
nacs 11 tagja kozul Kilenc a z e t t e l
fogiaikozo
következő
A Varsóban megjelenő Ex*
Wleczirny az otszág
i d ó p o n t j á u
A
t a n á c s
p r e s s
Mire a helyszínre érkeztünk, a kerdes tárgyalása mellett, a ü l é s
1ÜZ már az emelelek felé hara- Szovjetunió a kerdes megtar- a z o n b a n megbízta az elnököt, egész közhangulat-át fejezi ki,
' ''
' kórház személyzete ayalasa ellen szavazott Jugo- a [ d Franciaország képvieelője, amikor azt írja, hogy a lengyel
pózolt.
szlavia pedig tartózkodott a hogy ha szükségesnek tartja, nép fájdalommal és együttéra földszintről már a pincébe szavazáslol.
•
Biztonsági
h í v J a
ö s s z e i s m é t a
mentette az apróságokat és mi
A Biztonsági Tanács vasár- Tanácsot a kérdés további zéssel fogadta a magyarorszáaz elsÖ és a második emeletről nap ült össze. Szoboljev, a megvitatásé végett
í események híreit^
létrákon kérésziül mentettük a Szovjetunió képviselője tiltalepedőkbe csavart gyermeke- kozott az ellen, hogy a tanács A Ifvcdíisekírí fizetett ár
l'rantlsck Kurainszby
ket. A lépcsőkön nem lehetett felvegye napirendjére a maközlekedni a lángok és a Kist gyar helyzetet. Dixon, Anglia
Lengyelországban
egyébként
miatt. A lakosság segitÖ kész- kepv: - - számos küldöttség
sége ámulatba ttjíett beiiníiiiket. Etették, itatták, dédelgettek tűzoltómkai és elismerték
azt as ünfeláidozó. bóLor mim-.
kát, mellyel népünk és polgári1
lakosságunk értékeit védte és; jelont-eUe,
hogy "a kéTdéanelc ?lVai*> hogy lerombolná azi a
nem hátrált meg.
; a Biztonsági Tanács elé ter- oizalmat, amelyet a magyarok alakítása új szakaszba lép. A
tervezett
változtatások na-*

A tűzoltóság és a mentők
emberfeletti munkája
a véres napok alatt
Állandóan eaer.g g különböző kei-ü letek tűzoltóságainak
telefonja, ö t nap aía!'. 3147
esetben jelentettek tüzet. A íőváros tűzoltósága 117 tűzesethez vonuli iti. A kivonulások

nem egyes tűzesetek megíékezéséi jelentik, meri az is előfoixJult, hogy egy házsor égell,
és a munkát egyhuzamban
geztek el.

Nagy a pusztulás
a Nemzeti Múzeumban,
de a könyvtái' sértetlen

— Sdlí olyan cselünk voU gyá: KÖJ /ves Kálm.
— mondja Horváth szabados — , leiepén
ahová lobb ízben is ki kelleti: |.eztünk. Pénteken délután a
ssállnunk. Ilyen volt a Nemzeti Búkey János Gyennekkórház:
Múzeum égése. Itt Inét esetben jelentette, hogy LŰZ ütött k i
vokunk kinl. E percben, míhelyzetnek politikai célokra «3 yrinvaaabö. vetetlek... SepiííOr önnel beszélek, tűzoltóink
való liihasználásSval. JUBO- to" ízovjet
killügyminlszte
Szintén ott tartózkodnak é&
napirendre ü t a i l c t ó t a * klfetentette, hogy
egy újabban keletkezeti tüzet
Hűsíes munkát végeztek az je&rtollük.
Nehéz munüvánk sdivla a kérdés
oltanak. A Nemzeti Múwum- ílmúit napokban a budapesti volt. Orvosain-k közül röbben lűzése elten szavmrw. azonban a magyar helyzet, a lensydormloihos/ szegi helyzethez
viszoroitva,
ban leesett az Alrikai kiállítá- mentők. Megállás nélkül dol- megsérültek.
Dr. Puszter a jelen esetben A
gaitosáBi
st és a lermészettudományi goztak. FegyveiTopogá3, ás.vú- Magdolna vo]t, az első sérül- cX-ileg ellenezte idígen csa- bt>ns-olv.ltabb.
zás és alíJiatüz közben járták tün'k. Utána dr. Lehöcz Vera Datoli beavutkozisát — nem helyiét, a bürokratikus módrém. A Múzeum utca felölMiközben megtartotta elaö
szerek alkalmazása es inas
a várost és reszesíleUék első- orvosinön-k tüdölövést kapott, fog szavazati jogával plni.
tő tűz át1 erjedt a Puskin útlését az a bizottság, amelyet
Lodas. az Egyesült Allamok °kok miatt a lakosság demoksegélyben és szállították kór- Román Ferenc gépkocsivezető
részre is. A múzeum kör
VIII; plénum hozott létté,
házba a sérülteket.
mellkssséi-ülést szenvedett. A?. .íépviáelűje hangsúlyozta, hogy í'at-iaáldst követel — mondja
részén iket emelet magass;
agy megállapítsa azok fele*
ban Itiégte-k ax ablakok. Sze- — Huszonöt orvosunk — vá- elmúlt öt nap alatt 600—650 a; eBész világot nagy aggoáa- Sepilov, majd hozzáfűzi: — A •sségét a párt előtt, akik oz
~ós felháborodás töltiel a t&xi fenntartása céljából
elmúlt években az államvédelrencserc a Múzeum iegféltet- Iaszol
kérdésünkre Oravecz beteget kezc-ltünk. Legalább
tebb kincse és ornzáíjur-k Ieg- igazgatő-Cöorvos — éjt nap- 4—500 esetben vcmultunk ki.
magyarországi vérontas mia/t. kormányzat kényfelen volt a m j szerveket
ellenőrizték,
gazdapubb "konyvíillotiiiinva. a pallá téve, megáilás nélkül
— Óriási segítséget Jelentett A magyar nep követeli jogalt hadsereg, valamint a bizloiisú- lengyel legfelsőbb katonai 'bíSzéchenyi Könyvtár sértetlen dolgozott ezekben a napokban, nekünk, hogy az utolsó jiapok- és szabadságát, amelyet az gJ szervek segítségét igénybe rós-ág megszüntette a bűnvádi
tnaradt.
Hallatlan feladat hárult ránk. ban a magángépkocsrk is be- ENSZ alapokmánya és a bete- venni, minthogy pedig az cse- eljárást Franiisek Kaminszky,
I-Iatvanbí. gépkocsival kezdtük, kapcsolódlak a mentésbe. Kü- •zcrzÖőésis kiíejezetten biz- menyek az ország életének dez- a lengyel
paraszt-zászlóaljak
— Az oltási munkákban
de ezek körül sok messéiült lün köszönet illeti a?, swtá- Kosilott.
organizációjával fenyegettek, a volt főparancsnoka ellen. Ez
főváros egész tűzolíósiisa renDixon. Anglia képviselője kormánya szovjet csapatok se- egyuttjár Kaminszky teljes TS4
i. találatot kapott. A megío- buszüzem dolpozőit. Négy-öt,
delkezésünkre állt Öt-hatszáz
hangsúlyozta;
tanács
nem gftsógét is. igényel tej
'stkozotl kocsiparkkal kellelt autóbuszt bocsátottak rendelhabiUtációjávali
k c « i sMsuldott » p ™ o b i " : tehái"még«id>rir a fcladatot: kezesünk™ és ezeket i. beáll
hogy megfékezze
nden hívásra kimenni és le- toltuk a mu-ntóba. HaUatlan
zekét:
lietöleg mindenkit elsősegély- lelkesodcsBcl. bátorságeal és
„
v » v » «..iüotén a legna- •**» részesiteni. Bátran mond- szoif-aloinmal látták cl ícladaA W
io'Táro
gyobb tüzek a követkesó hely«- b a l o m . h°8V feiadatunkat tel- tuka!-.
ken voltak: a Lenin kíirút S4.
. „ ,
, „
f
:ont könyvesholt üzlethelyiségében, a Szabad Nép könyves-boltjában, a
Lukács Gyttrg-y nyilftthwzaía:
— A magyar nép rendkfvül
Kovács Béla,
Rákóczi úti Alkalmi Áruház— Kagylelenttíségűncfc tar- gazdag hagyományokkal ren- a z újonnan megalakult memnak egy nagy i'észe leégett,
— Azokban H r;tk,percek- pülfíténe is ki kellett rnenjn Jiog^ végire megalakult delkezik a kultúrának úgyszól- zeti kormány földművelésügyi
cfiupán a cifíőboH maradt tel- ben én órákban, amikor cse;iíl niink. Varsóból egy repülőgép- tojn,
-.___ amelyben
, ..
i i t
ilk
ó
oly.-in kormány,
jesen
sértetlen. Közvetlenül volt, a mentésen kívül gép- szállítmány vért kaptunk seminden területén. Mi a minisztere
nyilatkozott
a sajtó
melleíte a Napsugár Áruház- jármüveinket minden munka- ptísesrüí. Ezt a legnagyobb lűz- a haladó és a szocializmust
jiak is nagy réssé leégett. Az vs felhasanáltuk. Gyógyszert harc idején szállítottuk a vá- építeni akaró magyar nép vaakarjuk építeni, nem import- d o tta ;
Mtcai harcok során a legnö- Bsállitottak. gyógyszerraktára- ro«ba és juttaitúk cl « kórhá- lamonyí
rétege,
árnyalata
gyobb tűzharcok a Tanács kör- li&t létesítettek, és a gyermek- zr.kba.
Ezenkívül a mentük képviselve
Magyavoi_ szükségesnek latiam egy
van. Az eddigi áruként akarjuk
Sía
r
út körűi voltak. Az Ady moz' kórházakban mentpttek. Pén- közponf.jóban véi'adó Uözpon- kormányzat nagy hibája volt,
_.
e a
behozni, hanem azt koalíciós kormány kialakítását,
épülete lánRba borult és a mozi teken délután a Ferihegyi re- tol is létesítettünli.
hogy
elszigetelődött
azoktól
az
akarjuk,
hogy
a
magyar
nép
mivel
lehetetlen, hogy a Jlafelett, lévő nagy ruharaktár
nlkotó elemektől, amelyeknek hosszú, dicsőséges, eredmé- gyár Dolgozók Pártja egyectüi
gyulladt ki, A minden dicséretet megérdemlő tűzoltók, kik
segítségével
a szocializmus nyékben
gazdag
múltjából vigye tovább az ország ügyeit.népünk vagyonát saját életük
teljes sikerrel szervesen nőjön ki egy olyan E z a körülmény szükségessé
Az Osztrák Vörfiskcresut a röskrres
Bt elmúlt éjszaka' magyar útját
árán védték, a legnagyobb tűz•álömles/.tésre tar-: járhattuk volna. Az új kor- s z o c i a i i g t a kultúra, amely tnél- le szi, liogy a béke, a rend és a
fordult minden
harc alatt is dolgoztak. Sike- következő felhívással
mánynak
a
fő
feladata,
tatékült készletéi a magyar or-i
k ° ^ tó a magyar nép régi nagy lé- nyugalom helyreálljon. Nyilrült is egy teremben mintegy Bécs lakosságához:
osoltnak adta át. Felkérik 1
tesitményeihez. amely mint vánvaló, hogy az új kormány
négymillió forint értékű ruhaMagyar cn-vosok közzétett bécsi lakosságot, ajánljon íei; dirigáló áramlattal a legradineműt megmenteni.
segélykérésére s.i Owtrák Vö- további vért.
kálisabban szakítson, hogy
fel- ! szocialista kultúra, képes a feladata nemcsak az ország
:
hBBznáLjon mindén"ese szséges magyar nép kultúráját még ügyeinek továbbvitelébert kon
kezdeményezést, amely a ma- szélesebb alapokra helyezni, hogy megnyilvánuljon, hanem
gyár nép minden rétegéből ki- még jobban elmélyíteni. Ezek- országunk demokratikus alapindul, amely aztán lehetővé nek a törekvéseknek a meg- jainak lerakásában is, hogy
teszi, hogy a szocialista ma- valósítására alakult az új kor- munkáját a nép akaratának
A Svéd VöröskerpBít veze- szállitmáiivt a bécsi svéd kö-; gyár hazát minden magyar
inány és ezen belül én szemé- megfelelően végezhesse. Hogy
tősége a Svédországban élő vétség autóin íogják Buda-'
•mber a maga hazájának érez- lyesen, szerény erőimhez ké- ezt a célt elérjük, szükséges,
— Munkáink során voltak magyarok kérésére ma rend- pestre továbbítani. A Svéd Vö-]
törekedni, hogy a lakosság
viselkedjék
o-ivan helyek, ahol lé! napig is kívüli ülésre ült össze és ciha- rúskeresst egyben felhívást in-: hesse. Ami magát a Népmíí- pest arra fogok
slési Minisztériumot illeti, hogy a kultúra terén ezeket fegyelmezetlen, ítélje rí a
ott kellett maradni tűzoltóink- tárnztn. ózonnal repülőgépei tézet.1. a Rtndtholmi rádión kp-;
svéd néphez, hogy; annak az a feladat? . Hogy
nak, mÍR leetióp.w?,ük koclsáz- indít Brr1* felé, hogy ' írpla?.igvalósilsuk *-* fejezte be rendbontókat és védje meg a
terüli?
téli
megválóá
éLküt á
küldjön ;
iihatl- azon \&\ kezdjenek gyűjtést a;
nyilatkozatát Lukács György, népvagyonti
i. ezeket a £ő pé
Hiractö* és Dukusiíeintuni Film- sógharc sebesültjei számára; A magyarok megsegítésére,

Huszonöt orvos drámai küzdelme

J£rí?ZTúa.,
rfS ,l,zesüi^k ö

Varsó egész repuiogepszallitinaiiy
vért küldött

Bécs minden vértartalckál átadta

Létrákon ineiilellék
az eineletekrőJ
a gyermekkórház
apróságai l

A svédek repülőgépen küldenek
vérplazmát

Két miniszteri nyilatkozat
a legsürgősebb feladatokról

Indulásra készen áU
a villamos- és autóbuszpark

Helyzetjelentés az országból
a Tiszamenti Vegyiművek

.elképesztő kép tárul szeme elé.

OROSZLÁNYBAN
felelőtlen eleinek a börtönökből bűnözőket szabadítottak
ki, ezek a városban garázdálkodva tetemes kárt okoztak a
lakosságnak. A banyasz-rádió
:s a bányász szervezetek ak•ióba léplek, hogy a rendőrség
segítségére legyenek a bűnölök elfogására.

; 3J. életet. Szinte kivétel nélkül ío-sulásra került sor. Az ese- test.
és piszok
MISKOLCON
Fővárosi Autóbuszüzem-:: mindenütt fegyelmezetten, ám menyek folyamán pár könnyű
Szolnok megyében számos
utcáikat. Elkeserítő e szomorú
még kedvezőbb.::meglehetősen
feszült légkor- gs egy halálos sebesülés tör- helyen megalakultak a mun- is tüntetésre került sor. A válátvány, hiszen néhány napia
még egy világváros zajos, de Budapest egész autóparkjából:: ben várják a párt Központi t ént, A vizsgádat folyik. A dpi- kas-paraszt tanácsok. A rend- ros fiatalsága pén lek délelőtt
rendezett életét éltük. Vajon összesen tíz kocsi rongálódott: Vezetősége és Nagy Imre ma- g o ^ éberségének köszönhető, őri szervekkel egyetértésben 10 órakor tüntetést rendezett
mikor lesz itt rend? Mikor meg. Ezeknek is csak az able- • niszterehtöli által bejelentett hogy azóta teljes a rend. Az új polgári személyeket állítottak a városban a már korábban
ka vagy a giuanija. A pén telién:' tárgyalások
eredményeit, a ^crmátvy megalakítását -bdza- a rendőri árőrök mellé és köismertetett követeléseiért. Vé.-_ .
'ó*' a jorrumaL fogadiák. Az üzemek- zös tevékenységgel biztosítják gigvonultak a városon. Egy
tosdtotta,
hogy
ötezer
autó'•'•
magyar—szovjet
viszony ren- i^n már választják a munkás- a remdel. Ennek eredményeaz illetékesekkel.
házból rájuk lőttek. A tömeg
•
dolgozó
előleghez
Jdezéséről:^
az
egyenjogúság
tanácsokat.
ként
Szolnok
megyében
teljes
— Villamos közlekedésünk
a!a
felháborodásában a rendőrség
a közbiztonság,
: — kezdte jusson és az autóbuszokban el-? 1 1 PJán. Nem adhatunk
elé vonult és tüntetett a törZALAEGER SZEG •
"lülyezett egészségügyi CBoma-' ^ egy&éges hangulatról, hiténtek miatt. A rendőrség
íokat eljuttatta a kötszereket: • &zen az elmúlt tragikus napok
A
városban
éopen
alakuló
TATABANYA:
lamcs Vasúit ügyeletének ve- lélkülöző kórházakhoz ezen- * számos helyen oly&n szenveelölt összetűzésre került sor
A
A
tanyákban szombaton
zetője. — A károkrói, sajnos, kívül gondoskodott az autó-1 déiyeket és érzéseke: kavar- ülést tartott a forradalmi tafolyt termelő munka és ezek során mind a tüntetők,
pontos kép még nsm áll elót- buszok
£ i v i u n megvédéséről is A R é - ? 1 ^ feI > amelyeidnek elcsrilula- Túkcs, amikor megérkezett az nem
mind a rendőrök fegyverüket
Dusz
tünk. Embereink életük koc- csey< ^és Füret-garázsban biz-Ssáftoz még időre van szükség. új kormány megalakulásának azonban megszervezték bizto- használták. A fiatalok első
híre. A jelenlevő többezres tö- si Lásukat és így termelésre kékáztat.ásával vizsgálják a
mé? hurrá-kiáltásakJ&al fogad- szen állanak. A két tatabányai halottjukat feldíszített teherrüít vonalak;
'áros gyáraiba vitték,
ta a névsort, bár egyesek Apró erőin ü és az alumínLumgyár aut<
nyünk, azaz
csökkentett létszámmal ugyan,
ahoi
dolgozók kivonul,„,.
gy
__
_
Antal és Bebriís Lajos
Jut3
tak
ős a fiatalokkal
együtt
g ellen tiltakozásukat £e- d e folyamatosan dolgozott.
többi szerelvény villamos re'árosban
megalakult
a
muntüntetve
vonultak vissza a
lék ki. A tömeg azonban
á b
l k l
mizeinkbe* biztonságban van
gyetértett abban hogy az új kas- és katonatanács ideigle- rendőrség elé.
— A
vezetékeket ért
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csak látszatra súlyos. Az eddigi jelentések szerint a károk
jó része 2—6 óra közötti mumkával helyrehozható. Ez annyirt
'jelent; hogy a békés éle: meg1
indulásával legkésőbb 24 óra
1
alatt helyreállítjuk
Budapest
yj
•viE,amos és trolibusz közieké-

A mentők és az élelmezési;
szervek kérésére az autóbusz-;
üzem bt kocsit adott át a m
töknek, kettőt pedig éleli
szer^szállításra. Tehát a béke 1
visszatértével a meg nem sérült utcákon azonnal megindul
az au'tóbuszközleik.edés-

A szakszervezetek
és az üzemek nagy napjai

a városban 150—200 főnyi tömeg gyűlt össze
szombaton
délután a különböző beszédek
meghallgatására.
A Vasm ű
dolgozói nak követeléseire a
•kormánytól mór megérkezett a
válasz. Az építőmunkások között azonban még várakozás
tapasztalható. Sokan hangostat jáik, hogy az elmúlt években
sokat vezették őket félre, mások pedig nem ismerik eléggé
az új minisztereket. Megoszlanak a vélemények Bognár JÓzsef, még inkább Apró Antal
miniszteri kinevezésével kapcsolatban. A városnak komoly
politikai
ereje a forradalmi
munkástanács, amely a szocialista demokratizmusért harcol.

^

^deíí víS

l ^ Z S ^ t S ^ e í
h e s i az új élet é p í t S ^ M e gyeszerte követelik a szovjet
át az országország
csapatok kivonását
^ i " továbbá
megyei pártból
b
t
bizottság volt vezetőinek
"feleő
fl
vonását
amiért
bele1 Ű M é K r e
lövetlek a felvonuló tömegbe.
SZOLNOK:

y
iúdiÓjából táiékoztatta a dol
dolS óki
t
új
új kormány
ká
megalakulásáról. Az emberek megmány
g
nyugvással
vették a kormány
város népe
g
p
megalakulását.
megalakulását
A város
ése
&ors
gyakorlati
intézkedésel
* e í v a " " a koi-manytol Minae-

*<?átt ^ z T ^ ^ V a S S p

ortja a Konnyuy
gépgyár fegyveres gyárörséeét
lefegyverezte és a fegyverekkel
megerősödve
szintén
kel
rendőrséghez
rendőrséghez vonult.
vonult. A
A fiatalfiatal
. s é g összetűzés á g é g a
T e n á ö l
s6nek

hÚSX

halálos

v o l t

áldozata

beterjesztendő
követeléseiket
' Szombaton szintén tüngyorsan teljesítsék. A város- t e t " volt a varosban, de segy
-lilyen összetűzésre nem kebaT1
reTl
rült sor.

A pénteken megalakult for- ^
kástanácsolcnak, az üzemek
radalmi
tanács szombaton
dolgozóinak, a murakásörségekm unkástanácsra
változtatta
nek. A mindenki számára nenevét és egyben kijelentette,
héz problémák megoldásában,
hogy támogat ja az új kora nép és a dolgozók érdekeit
mányt, A megye több helyséképviselve a szakszervezet a
gében megalakították a munmunkások mellett áll.
Mi a helyzet a vasúti kösle- kahelyét, Tervünk az, hogy a
kái tanácsokat és lemondatlak
DEBRECEN:
A
bÁayász
szakszervezet,
azokat a vezetőket,
akikben kedéssel? Erről beszélgettünk rend helyreállta u^án clősa'jr a
sajnos, tehetetlen. A szakszer- a városban megalakult a for- nem bízik a nép. A megyei
i'os köi-ül felgyülemlett éiela
Magyar Államvasutak igazvezeti központban levők mun- radalmi bizottmány, amelyben munkástanács felhívást Intéfesei-es vonatokat hozzuk be
kaja csupán a székház meg- a gyárak munkásai és vezetői, zett a dolgozókhoz, amelybein . gatójával.
- •
őrzésére korlátozódik. Szinte az egyetemi ifjúság és a tanári
i nehézséget
fővárosba. Körülbelül ezzel
munka
folytatására szóli-; — A
olt felejtették őket. A szak- kar,
valamint a honvédség totta fel őket. Az üzemi t a n á - J a közlekedésben az okozza, egyidőben szándékozunk n±€gszervezet vezetői közül eddig képviselői vesznek részt. A csok most szervezi!; hogy h é t - | h
^
saemélycetünk, indítani a munkásvonatokat is.
k
egyedül Varga titkár jelentke- Néplap rendkívüli kiadásban főn reggel zavartalanul meg- 2
.
.
..,. , .
Reméljü'k, mindkettőre
zttt telefonon. A többiek, köz-; tájékoztatta a debrecenieket
kezdődjék a termelés. A Szol- | Dolgozóink joresze vidéki es
tük a szakszervezet
elnöke, J h ^ ,
í tudja elfoglalni imun- mihamarabb sor kerül.
öl és azokról a kíván- noki Papírgyár, a Cukorgyár J íj
még nem adtak életjelt ma-? • *
gukrol.
dását az új kormánytól várg
Az ügyelet
tagjai kéríik
ják. A városban és a gyáraitztök
Tttlefonriport a sztihudsághegyi olimpiai edzőtáborral
mielőbb jel.
leg- ban rend honoL Az üj koralább telefonon, hogy számi a- mányt örömmel fügadják, bár
gyárak dolgozóin ak vélemé-;
lan problémáikban
segítsé- anye
szerint Apró AutaL, Csergb' •
gükre lehessenek.
János és Bebrils Lajos eddigi
miniszte>ri
teyékenyíége nem
Egj- kissé ideges kézzel la— Szerdán és csütörtökön ne-ben képviselheiern hasam,
Négy rohamot védett ki a Danuvia
leiel meg az új kormány iránt poztuk a teleíomkönyvet. Hát- még lent voltunk az uszoda- színeit. A ^X-lÖO-os váltónkban
A Bzerdára virradó éjjel érte nim (követte, de azotkart aköz- érzett á-:tálános biza"ominak.
ha..,
ban, de ozmán jobbnak láttuk na.gy(m
reménykedem...
BZ első támadás a Danuvia- ben megszervezett munkás— Halló. Szabadsághegy?
jentmaradni a, hegyen. Azóta
Hailasizkv, a
kajakfeajnok
A debreceni Forradalmi Bigyárat. Az üzemben főieg nők őrség visszaverte. Pénteken a zottság vezetője Szabó János
— Igen. Itt a szálloda por- czak futunk, arra kitűnően ál- lépett ezután a telefonhoz.
dolgoznak és ért&uetó' megdob- legerősebb harcokban a nép- egyetemi tanár. Tárgyalásokat tája beszél
kalmas ez a hely és az egyik
— Nagyon aggódunk az ottbenés!" okozott e feüegyver- hadsereg is a miunikásőrség se- kezdett a szovjet csapatok ve— Az olimpikonokkal sze- szállodai
álldi
termett átlkítttk
átalakítottuk h
honiakért.
i k é
M
Mi Ü
itt szerencsére
é
aett fiatalok egy ei&oportjának gítsógére sietett. A .gj'ár éi~té- zetőivel és olyan megállapo- retnénk beszélni.;;
tornateremmé.
Az erőnlétet védeít Tielyen vagyunk és eákefcarése. A g>rár d«azgatőj át és kes berendezéseánek, feljszere- dásra jutoíak, hogy a tárgyaNéhány pillanat csend ko- igyekszünk tartani.
zésemket
a
lehetőségeknek
a
munkásokat
leállásra, léseinek hősi védelme pénte- lások befejezése után a szov- vetkezett, majd
Saroveczky
— Nem lesz ez kevés?
megf&lclően
folytatjuk.
Az
Battráijikra szólítotlák fel és ken délben áldozatot is köve- jet csapatok megkezdték a ki~ Gyula, t xátoor
helyettes
veze— Nekünk
erőnlétünk
kifogástalan és az
"
" '
-- - - nem árt
• a piJiefegyvert követeltek. A gyáriak lelt. Az egyik szomszétios épü- Vonulást Debrecenből.
tájé hangját hallottuk.
nés. A tervekben úgyis szere- eddigi pihenés
sem
ártott.
hiába hangoztatták, hogy há> let emeletéről lőtték egyon
t
— Mindannyian
jól va- pelt egy hét az elutazás előtt. Most már csak indvlni szeretrom éve motonkerékpáa- alkat- Pákozdi Antait, a munkásőrség
BÉKÉSCSABA:
í gyünk! Itt jent teljes a békés- Sőt, még arra is számítoltunk, nénk, hogy időben Melbommeh o & y
e m t t i
részeket gyártanak.
egyik tagját. Joggal kérdezték „„„.„,;,»,. -fartnfts'- ^ víimR-Í"0;
°* eiutazá^
szoká- ben lehessünk.
•Aa első táimadást újabb há- a jnuníkások: rmért?
gy kUsé megvig
j
Go
gy
S " ,S o l a kSSbadított
pcSi-J
sóhaj szállt sos idegesség egy
Utoljára
Benedek
Gáibor
isz
pJ MegkÖrmyebült
a telefonkagylóba. Tehá; semenyzőket. Sajnos, olimpiai és világbajnok öttusálikai
foglyok
és
a
rentl.
ieg>-e-J
Munkára kész a Beloiannisz és az Egyesült Izzó lem meüett szálltak s i k r a . | ^ _ bbaaj!
jj ! Mmdenki
d k i egészség
é é :
Miridenki
egészséges!
zúttal
jobban
megviselte zörtk vette át a kagylót.
l
iil
álltk
ugyan kissé őket...
— Ami az edzéseinket illeti,
követelései- j
A Beloianniiűz-gyárbaii
a tagú ideiglenes munkástanács Megjogaíjmazták
A z
e d z é s e k e n
kellett, de ez
— T e h á t az eredményeken fiát..; Fiti-ro, azt lehet. A tepártszervezel:, a szakszervezet irányítja már a gyár védd-: ket. amelyeknek nagy részét a j íódosíUmunk
és a DISZ munkásőrsége ügyel . m-ét. Jonéhányan — köztüik az .korniiánypragraim már magába <• nem jelentett komolyabb aka- nem lesz érezhető ez a ki- rep kiváló, csak éppen nem
alkalmas mind az öt szám gyaa gépeikre és berendezéseikre, üzemi bizottság einű'ke — a. is foglalja. Tegnap délükül a ' délyt, mert a versenyzők mel- esés?
lett itt vannak az edzők is.
— Az eddigi nem. S remél- korlására. De hát a technikai
Tegnap éjjel az őrség egyik hét eleje 6ta nem hagyták el
n
esünk olyan
tagja
tetefonom
jelentette, az üzemet. Csütörtök délig. SSm S aí'S > mh™ S y h )'»y a J Itoí
- ~ M i ! yy™ « ™ t o I ó k t a l á I i lh a " i i K hom>gy ° hdv**ly "*^<^>- némákban
t
san javul. Az elutazás kérdése könnyen vissza, az erőnlétünk
hogy a gyár munkára készen dolgoztak itt, hiszen az ü v e g - 5 m á n i a f e l ö l u . a b b £ Z O V j e t c s a . tók a táborban?
— Üszők, vízilabdázók, kaja- w m annyira sürgős. Egy pár pedig változatlanul jó. EHátááll, rendelJkezneJc az indulás- gyaiiat leUriismBrelesen, f o k o - i p a t o k ^02^^
hazánkba \
ák
k
k
őök
ű
n^P
mé3
nem
jelent
semmit.
sunk
van,
de
azért
váUtmeny'. \zt szük&éges
anyaggal
és fél- zatosan állították le. Ugyan-i V A Tas . vArnvékén. már
kozák, kenusok, ev ezösök, műs
g
ygg
A telefon ezután kézről- nyien szívesebben lennénk att1 ) z termékkel: Ugyanakkor így lelkiismeretesen,
Í~.» mindenütt sikerült a rendet ugrók, ökölvívók, iittusázók és kézre járt. ördögit Zsuzsa, a hon, szeretteink
korében.
szeretnének
kízöl
áüíL. _ Móricz
— Zsigmond_ szítve
. . . _
.
. minél előbb' fenntartani. Békésen mLv.egy céllövök.
A szabadsághegy! olimpiai
A te lefont ezután Sárost Im- fiatal igyorsúszónŐ vette át.
l ó k munkához
káh
k
d i
É ' húsz főnyi csoport elfoglalta
körtéren még mindig golyók
kezdeni.
Éppen*
— Ennyi izgalom egyszer- olimpiai táborban tehát csend,
úszók edzője: vette át.
záporoznak és akadályozzák az ezért várják már türelmetlenül í^nácshásit Vésztőn pedi"
d két
ké re, az
re!... Még alig szoktam hozzá rend és nyugalom honol,
élet megindulását.
a mmiiszténi-uimtol az -utasitáso- r e n d ő r t m e j »yflkoltak
a go-ndőlathoz, hogy MeíbourVándor Kálmán
Az Bgyesüüt Izzötaan tizenöt kai.
^ ^
a l a k u t a a i k
'• I'tanácso-k a békéscsabai üzeMeghalt
Megalakult a XX. kerületi munkástanács
iSkben.
A
munkástan;
Hegedűs István
A XX. kerületben megala- Kijelentették, hog>r a pártot;:felkeresték a
kították. az ideiglenes munkás- és a kormányt a kerület doago- ihonvédság képviselői és kéröttusázó
á
l ő értekezletükön
étkltükö
ói mindenben
i d b
t á t j á k az ték
tanácsot.
Első
zói
tamcigatják
ték segítségüket
a közbiztoní é ü k t
Kaposvárra utazott,
; A fóvárosupJk utcáin dúlt: A magyar olimpikonok, akik eljutni.
teidplgozták a Siűi'mán.yho3 és általuk is felsorolt kívánságuk! ; S £g fenintaríásához.
1
Í előzetes ten'ek szerint a ott egy napot töltött és még s.
lia
rcok
számos
áitatlan áldoIsiríihoz intézendő líéréseiket. teljesítése érdekében.
:
zato; követeltek. így veszítette SFranci-aoii-szágból
Budapestre szerdai nap folyamán Tatára
EGER:
w
•életét Hegedűs István is, a Jérkezö két repülőgéppel utazkezett.
A Ganz Hajógyár munkástanácsának
!: kisebb rendzavarásoknak a vá- ; sportoló ifjúság egyik leglel-Jtaik volna MeJbourinebe,
Iharos rokonainál. Kiskunelső intézkedése
• .rosvédelmi bizottság vég«tve- keaebb és legszakéit&bb tani-Jelőre még mindig Tatán tarhalason tartózkodik, Szomba:
t
e
t
t
.
A
köiaiyékíjől
egyre-más" A" 'hajógyár dolgozói hai> tartáséra megaüaikultiak a muav
: tója. Szei-da reggel korán kelt, ÍTóikodnak. A gépek még nem ton a déli órákban indul el
jnincegy fővel, öt elnökségi kás öi-segek. A munkába álilt ra érkeznek a nemzeLÖrségek :hogy a z edzést — a felajzott;;érkeztek meg és jelenleg ar- Tatára. Iglöi, Rózsavölgyi, Tátaggal megaliakítottálí a gyár dolgozók között fizetési elöle- és paraszt'bizottságok kívánsá- :hangulatban is — megtarthas- Üról
folj-nak a tárgyalások,
gai, amelyeiket velük közösen sa fiataL tanítványai számára. Thogy amennyiben vasárnapig a bori szerdán indultak el a támuinkásíanácsáit. A rend fenn- get osztottak ki.
megvizsgálnak és a legtöbb ké- A házból kilépve néhány mé-::fővárosban nem áll helyre a lai edzőtáborba, de csakNyerjutottak el. Szom„A kormány a rendre — mi a gyárra vigyázunk" rést a megyei pártbizottság tért tett meg, amikor egy golyó!:rend, akkor a gépeket Prágába gesújfaiuig
baton a rend helyreállta után
segítségével telj esi tenek.
r
hátulról a szívén szaladt ke-Trendelík. Ez esetben a magyar
A Telefongyár kétezerötszáz ősségük tudatában helytállább utaztak és már megresztül.
-olimpikonok Tatáiról Komái-o- érkeztek Tatána
dolgozója közül szombaton 450 nak és őrzik a nép vagyonát.::
PÉCS:
Hegedűs István néhány év-; mon keresztül utaznak P:ágá—500-sn jelentek meg munka- Telefon-érdeklődésünkre az új
csapat valameaiy
helyükön. Háromszáz forint kormánnyal kapcsolatban a csütörtökön a pesti események vel ezelőtt még ténvleges ver-fba. Ott szálltait repülőgépbe
i tagja ( éé
halasára körülbelül húszezres senyzö, válogatóit' ö t t u s á z ó ; ^ majd onnan utaznak az
előleget kaptak.
Tizenkilenc következő választ kapruk:
-olt. Miután a versenyzést ab-{.olimpiai versenyek színnel;
fővel már korábban megalakormány csináljoi ainéljtömeg elfoglalta a rádic
ebe.
kult az ideiglenes munki
hamarabb rendet, mi addig istrosi tanácsot, a postát, A tö- •bahagyta, testnevelő tanári ok-:;re: Melboi
"A munkásőrségek fele- vigyázunk a gyárra-".
meg békés felvonuláson meg-':levelet szerzett és tanította a;; A magyaL olimpiai csapat
'• fűintolt kívánságoknak akart fiatalságot
'•
úszásra, öttusára, y,Iharos kivételével, együtt •
Háromezerből ötszázan
Slangot adni. Felelőtlen elemek: Népszerű alakja többet nem ;; Tatáo
Így Csermák is közot:
a
felvon-jlás- • jelenik
i, akirőí olyan hírek termeg a margitszigeti;; tűik
Az Orion Rádiógyárban 27 be dolgozni. Háromszáz forint kih'assyiáltáik
:
pedig az;ijedtek el, hogy a fő
taggal megalakult a mmnlkás- előleget kaptak, Helyeslik a gyújtotta lehetőséget és dema- Sportuszodában,
p
,
'•SÓS
szólamokkal sok embertöttusázók
ö á ó k
köé
Halála:;zajló harcok során életélv
S
tanács, úgyszintén a munkás- kormány
körében^
:
t é t t k
A
ü e k nagy veszteség.
egtévesztettek.
Az üzemek
;: tette. Csermák Ikedden Tatára
firaég.1 Háromezer dolgozó kö- program ját;
:
érett gondoUkodású
slíl szomíbaton ötszázan jöttek
•MM.Mt*. ! r " 1 " l l f . de oda már nem tudott
Az épitőmtmkások szakszervezetének vezetői az óbudai
1
téglagyárakban
segítenek a
nKinkástainácsok létrehozásaban. A Bécsi útí és a Csillaghegyi Téglagyárban jő ütemben halad a munka. Amint
mód nyílik rá, hozzálátnak az
•annyira fontos lakásépítkezéisek gyorsütemű' folytatásához
"is és ezzel egyidőben az elmúlt
n&pok!ban oly sokat szenvedett
fővárosunk épületeinek helyreállitásáhozTermészetesen
nem feledikezmelí meg az építő-.és építőanyag, a faipar éfi
a többi hozzájuk tartozó iparég dolgozóinak jogos követeléseiről sem:
A vasas-szakszervezet álllandó kapcsolatoddal
da-pesti és vidéki
üzemei v.
fcByekszifc minél nagyobb s
nyújtani
esekben
n a most aüekruló mu)

Budapest körül
felgyülemlettek
az élelmiszer&xerelvények

£,

ELUTAZÁS ELŐTT...

Csermák él!

