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A KORMÁNY FONTOS HATÁROZATAI:

8—15 százalékkal emelik az ipari, építőipari, •
helyiipari és bányavállalatok dolgozóinak bérét;

Tán még soha nem volt párt, amely Bzott át szép s felemelő mozgalmuk
olyan nehéz órákban Bzületett, mint vezetése horthysta tisztek s a kapiamilyen órában most a ml pártunk, talista restauráció más szekértolóia Magyar Szocialista Munkáspárt. nak kezébe. Eléjük kell majd tárni
amelyek ezt
Szörnyű örökséget hagyott ránk ' a azokat a bizonyítékokat,
igazolják. De ahhoz
sztálini hibák és bűnök korszaka, a cáfolhatatlanul
nem fér kétség, hogy,ezek a fiatalok
A Forradalmi Munkás-Paraszt eete, az utóbbi hetek során bekövet- mány intézkedni fog a dolgozók io*
Rákosi-klikk
kalandor politikája. hatalmas dandárja a jövő Magyarorkormány egyetért a Magyar Szabad kezett súlyos károk azonban jelenjogos igényeinek kielégítéséHosszú sor lenne, ha a konstruált pe- szágának. Az a fegyelem, az a szoli- Szakszervezetek Országos Szövetsé- le? egyéb intézkedéseket nem tesz- vábbi
ről. ••" v / • .daritás,
az
az
emberség,
amely.zömürektöl a katasztrófát provokáló és
gének azzal a javaslatival, hogy a nejt lehetővé.
Budapest,'"
1956. november 10. >-"••
t
' siettető bűnös hibákig mindent fel ket jellemezte — a szocializmus ma-" legégetőbb bérproblémákat rendezni
Természetesen a gazdasági^ helyKADAR JÁNOS sk.,
akarnánk sorolni. Nincsenek szavak, gyár megújhodásának egyik záloga, • kell. Ezért, flgyelembevéve az or- zet megszilárdulásával, a termelés
» Forradalmi Munkás-Paraszt
szág
nehéz
gazdasági
belyzetét,
a
Ugyanakkor félreérthetetlenül és
. .amelyekkel kellően ecsetelni lehetne
elrendeli, hogy 1957. ja- fokozásával párhuzamosan a kor- ; ' } . : kormán; elnöke
világosan le kell szögezni: nem lea helyzet súlyosságát.
a rákosista restaurátorok párt- nuár hó I. napjára! az ipari, építő• Olyan emberekre lesz most szök- szünk
ja, nem kívánjuk sorainkban látni ipari, helyiinari és bányavállalatok
Ség, akik minden percben készek az azokat, akiket súlyos felelősség ter- nrankás, valamint nem ipari és kiéletüket is feláldozni a népért, akik- hel az elmúlt esztendők bűneiért és segítő állományú dolgozóinak bérét
A Forradalmi Munkás-Paraszt Ezért a Forradalmi Mnntás-Parasit
ben van annyi erő és elszántság, vétkeiért. A párt -tisztasága nem tö- lel kell emelni, A béremelésre az kormány jogosnak tartja a Magyar kormány a 4 százalékos gyermektehogy a legszörnyiíbb nehézségekkel is ri meg, hogy kompromittált, a mun- Ipari, építőipari, helyiipari és bá-Szabad ^Szakszervezetek Országos lenségi adót 1957. évi január hó J.
szembeszegüljenek. Lesznek-e ilyen kások és a dolgozók által gyűlölt em- nyavállalatok munkás, valamint nem Szövetsége és az Ifjúság széles tö- napjával eltörli.
és kisegítő állományú béralap- megének azon kívánságát, hogy a
Budapest, 1956. november 10,
emberek? Ml azt mondjuk: lesznek! berek feltűnjenek a szervezeteikben. Ipart
ilyen veszély, vannak jelentések, jának 10 százalékát lehet ícihnez- ffrermektelenségJ adót meg kell
KADARjANOS.sk..
A Horthy-rendszer kegyetlenül meg- Van
; szüntetni, mert ez ellentétes a csaamelyek szerint becsületes pórtrmun- iáin!.
a Forradalmi Munkás-Paraszt "
tizedelte sorainkat, a Rákosi-féle ve- kásók visszafordultak a partíhefyiség
ládalapítás önkéntességének elvével.
kormány elnöke
A
béremelést
az
alábbi
Irányelvek
zetés szörnyű réseket vágott rend- kapujában, miután • közölték velük,- szerint kell végrehajtani;
jeinkbe, az ellenforradalom tovább hogy ez és ez ténykedik; a szerverset
1.
At
1200
Ft
alatti
havi
keresete
pusztította seregünket. Szétzilálta so- élén. MI a leghatározottabban elvetmintegy 12—15 százalékkal, as
rainkat az ördögi kavarodás, amely- jük az önkényesfcedést. de nem tart- kel,
juk önkényes'kedésnek, ha a kommu- 1201— és 1500 Ft közötti kereseteket
be belesodortak "bennünket;
nisták kivetik soraikból azokat,, akik min te KJ- 8—10 százalékkal kell fel.
A
Forradalmi • Munkás-Paraszt
De bizton számítunk a néphez- hű eljátszották a nép bizalmát Elég, emelni.
A Forradalmi -Munkás-Paraszt
pártmunkások ezreire és tízezreire, hogy a népnek és a becsületes kom2. Iparágakon belül az egyes szak- kormány elrendeli, hogy a Magyar kormány Szántó Dénesi a Magyar
az egyszerű kommunistákra, a mun- munistáknak keli most megfizetni mák bérét — a helyi sajátosságok- Nemzeti Bank a ^énzügymlitlszter
kine•fcásokra, mindazokra, akiknek a párt- azért is, amiért elsősorban Ők a fele- nak megfelelően — fenti mértéktől fennhatósága alá tartozik. A Magyar Nemzeti Bank igazgatójává
. .
hoz való tartozás eddig is csak áldo- lősek. Bárhol jelentkezzenek is, bár- eltérően is lehet rendezni, a rendel- Nemzeti Bank igazgatója köteles a vezte.
pénzügyminiszter - utasításai szerint
zatot, több munkát, nagyobb gondot, mily szép szóval — nem. fogadjuk kezésre bocsátott hereien belül.1956. november 10, .
•'•' - nehezebb életet jelentett. Sok szóőket sorainkba. Majd eljön az idő, A bérrendezéshez a mlnlsitérlü- intézkedni.
amikor
lesz
mód
és
alkalom
-mérleesett a néptől elszakadt funkcionámok a szakszervezetekkel kozoseq
riusokról — sok kemény 6s jogosan gelni, ki miért és mennyiben felelős. adjanak
ki részletem irányelveket. A
kemény szó. Annál kevesebbet be- De-annyi máris bizonyos: akik elját- bérrendezést
a vállalati munkástanászották
a
nép
bizalmát,
azoknak
nincs
széltek róluk, az egyszerű kommucsok az üzemi bizottságokkal hajtsák
nistákról, akiket a rossz vezetés helye a mj pártunkban.
véére.
. ..--.'
A péraagyminiszter rendelete ér- let .továbbá .figy--intézkedik, bogy
hányszor, de hányszor kiszolgáltatott
Gyökeresen másképp kel! ezt a párA Forradalmi l Munkás-Paraszt telmében valamennyi vállalat, hiva- aJdk november 10-ig termelőmunkát
a tömegek haragjának, akiket ide- tot szervezni, mint szervezte* aaelőtt-kormány
(adatában
van
annak,
tal és intézmény fizetési előleget fo- végeztek, Illetve kórház]., vagy hivaoda rángattak, s akik legnemesebb "NTincs szükségünk nagy apparátusod-' ez a rendelkezés csak részlegeshogy
se- lyósít azoknak a dolgozóknak, akik tali rendszeres teendőt láttak cl,
erőfeszítéseikért még egy jó szót is •a, nincs szükségiirfk a „beavattot-" gítséget jelent, s hogry • munkások
10-ig felvették a munkát.
ritkán kaptak. Az új part harcának •tak" szűk csoportjára, a ros&zemitfiíű és alkalmazottak életszínvonalának november
az összeg azonban nem haladhat- azoknak ki kell fizetni teljes fizetéeredménye elsősorban tőlük függ, káderezésre,. a gyanakvás -és bizal- emelése további intézkedéseket kí- Ez
j» 'meg * dolgozók szokásos átlag- süket. A fizetés végleges elszámolárajtuk áll. Persze lesznek majd, akik matlanság szellemére. JJmcs szűfesé^ ván. Az ország nehéz gazdasági beír. fceresetének £Q százalékát. A rende- sáról késfibb történik Intézkedés,
megrettennek a feltornyosuló nehéz- günk az el bürokratizált fordteionfi^
ségek láttán, akik menekülnekaz új riusoK hattára, de <S5Ü!a*gíWc vfirf
megpróbáltatások el6L De a zöme
nem hagyja cserben a népet, a linden öntevékeny, Önálló, cselefkédmunkásosztályt ebben a páratlanul ni kész elvtársra, aki a mwnikÓH-pasúlyos és bonyolult helyzetben.
raszt hatalmat támogatja, kész hara szocializmusért.
'
A KSzeilAtófll kormánybiztossal közleménye
Másik erős és ha'rcedzett csapa- )lni
Az elképzelhető legszélesebb alaptunk azok, akik végigszenvedték a
Megindultak a vidökl szállításai: is.
A fővárosi etltóíparl doJfiomMe áldoRAkosI-Gorö-kllkk börtöneit, kín-ra kell helyezni a' tömegnrurfkát
(izembe.
zókamráit, Üldöztetéseit, s mégis hí- is. A vízválasztó ma: ki hajlan- zatos munkával egyre inkább leküz- .Szombaton Zala és Vas megye tehervek maradtak Marx és Lenin esz- dó a forradalom vívmányainak dik azokat,a. nehézségeket, amelyek gép/kocsin sertéshúst,' a szegedi sza- Ezek szombaton 5 vagon cukrot. 2 és
lámigyár
.egy
vagon
téliszalámit
és
a
főváros
kenyérellátását
gátoljak..A.
fél
vagon
rizst,
8—10 vagon, szárazszellemében
segíteni
az
élet
megindf'
méihez. Nem volt még olyan „felülbabot, 5 vagon száraztésztát szállítotvizsgálat'1 munkáspártban, mint ez tásában, a közrend megszilárdításá- sütőipar 'dolgozói szombaton már 40 budai kolbászt indított Budapestre.
volt. Tisztességes, becsületes embe- ban, a béke helyreállításában. Nem- vagon kenyeret- termelték és 100 te- . Termelnek már a konzervipar:vi- tak, más élelmiszerekkel együtt. Bizrek százainak és ezrei hitét tették csak a régóta ismertek közül kell ma hergépkocsin szállították a boltokba. déki üzemei is. A dolgozók 70—80 tosították napi 40—50 vagon burgoszázaléka elfoglalta munkahelyét. A nya 'szállításá-t is.
próbára a legválogatottabb emberte- embereket toborozni, hanem mindA termelés és a szállítás előrelátlen módszerekkel. S a meghurcoltak azok sorából, akik a rend helyreállíhatólag napokon belül eléri a «#• hiányzók főleg Irozlekedési neíiézséA főváros ellátása trafikáruval biz>
túlnyomó többsége állta a próbát, tásáért hajlandók valamit" ienni. El
kásos mennyiséget."
. gekmiatt maradtak távol. Vasárnap- tosátottna'k tekinthető. A készleteK
tól ••'• kezdve megindul -a vágott
kitartott a szocialista eszme mellett, kell például mennj a diákok,-a fegyA
sütödék
természetesen
vasárnap
elegendőek
aWhoz, hogy a trafikokat,
az első sorokban küzdött és küzd az
baromfi szállítása is a fővárosba.
:es harcokban résztvett becsületes is dolgoznak.. • Liszt • és tüzeKkészleti A bndapesii üzemek szombaton
éttermeket, rövid idő-alatt megfeleellenforradalom ellen, a legutóbbi
fiatalok közé, beszélni kell azokkal-a rendelkezésükre - áll. A folyamatos
lően
<
napokban is.
108 000 liter tíjet, 117 mázsa vamunkásokkal, dolgozókkal, akik ma termelés biztosítása érdekében a maliat és 85 mázsa sajtot szállítottak.;: £ A közellátási kormánybiztosság inErős csapata a munkásosztály
száz és száz kérdésben nem ér- mok is megkezdték a munkát és a Beérkezett
ügyének a harcos, haladó értelmi- még
továtobi 150 000 liter-tód és tézkedésé nyomán a piacokon megjeszállítást.- Megindult a ferencvárosi és
tenek
egyet,
de
el
vannak
tökélve
ség. Azok az írók, újságírók,. tudóbudai malom és a Gizella-malom útban van még 45 000 liter.
lentek az iparigazolvánnyal még nem
sok, értelmiségiek, akik rendíthetet- arra, hogy vissz atepeliik az életet a kis m a l m a . • . • v - • '•
A
megyei
tanácsok és társadalmi rendelkező élelmiszer kiskereskedők
lenül harcoltak a szocialista demok- norhiális mederbe, felveszik a mun- A hús- és zsírellátós biztósítása ér- szervek kiveszUc részüket a főváros is. Várható, hogy az élelmiszer kiskeráciáért, akiket semmiféle határozat, kát. MindazoWkal, akük most a leg- dekében is megindultak a szállítások. éíelmúsz&reHátásából. Szabolcs, Békés, reskedéssel
foglalkozni -kívánók szásemmiféle megbélyegzés nem tánto- fontosabbnak tártjaik az élet megmár 30 gépkocsin szál- . Csongrád. Szolnok és Zala megyék 80 ma a napokban tovébb növekszik, i *
ríthatott el a Rákosi—Gerö-féle őrzését, a nép puszta * létériek meg- Szombaton
élelmiszerrel' megrakott gépkocsit Inlítottak zsírt és húst m hússzéJelenleg a gépkocsi szállítókapaciklikk elleni következetes harctól.
óvását. Csak akkor és csak; olyan ... -,
dítanak Budapestre Főkóm kenyeret, tás növelésétől, a szükséges üzem. ;_
kékbe..
•/.. .,,
S táborunk gyarapodott is, új erők mértékben válik erővé a párt, ami Dolgozik a marha- és a sertésvágáiíd, lisztet, tejet, tejterméket-és hús-t iteül- anyag időben történő biztosításától
csatlakoztak és edződtek meg a har- Iyen mértékben ezelakel a józan em- megkezdték- a munkát a kispesti• és deneík..• • .•
.•,-'••
és főként a vasúti szállítások erőtelcokban. Ha mozgalmunk újjászületé- berekkel együtt, tudunk haladni,.ve- az újpesti vágóhidak is. Szombaton-3
A fővárosi 'tanács a folyamatos; jes megindításától függ a főváros elsének lehetőségeiről szólunk, mutas- lük, együtt tudunk' működni. De ez vagon töltelékárut- gyártottaik,, : '
látásának továbbj javítása*
ellátás
biztosítása
érdekében
több
sunk rá mindenekelőtt október 23 azt is jelenti, friogy minden erőnket
tüntető fiataljaira, a munkás- és paközelUtásra,' a közbiztonságra",'a
raszüfjakra, akik magasra emelték amuntoa
megindítására kell- összpona nemzcli megújhodás ziíszlnjiH. nltllt
tiazlu szívvel i s makulátlan sseándélc- tosttnnl, Aa ttncelú pártépfttanek
kal vonultak az utcára. Igaz, hogy. a nincs és nem is lesz helye. Csak az
szabadságért lobogó fiatalok nagy a munka ér valamit, amelynek a".nép
része nem vette észre, hogyan (
Hazánk területén élelmi szerekket,
már ma hasznát látja.
• ; ..,
hússal, vajjal és tejkonzerwél megrakott Ötven kocsiból álló szovjet se— .Természetesen ebben a ^
Or. Münnich Ferenc, a:minisztertanács elnökhelyettese, a fegyveres -.-••n'is' következetesen" a kormány- gélyvonat-van útban Szolnokról Buerők minisztere az új -fegyveres erők • jklaráeió szellemében járunik eL' dapest felé:- Debrecent most hagyta
megszervezésével kapcsolűtfxm a saj- Azokkal a tisztekikel és "'katonákkal el a harmadik ilyen vonat'és Záhony
tó :, képviselőjének, á -következőket syemben, • akik csupán a harcokban Nyíregyháza között halad a negyedilt
segélyvonat is. • Rendeltetése szintén
m o n d o t t a : ••'
•
•
' •
•>.. •. ; vettek- részt, de nem követtek el kiBudapest. A Záhonyi átrakóállomás
Utasítom tehát az állami rendfennA fegyverek beszolgáltatásának
— A jelén helyzei-ben mindent lengéseket,-nem Önkényeskedtek és a.
Szovjetunió területén vonatot
határideje lejárt. Még a határidő le- tartó szervek .vezetőit, tisztjeit .. és elölről kell-kezdenünk,va honvédsé-' forradalmi munkás-paraszt kormány felé.a
vonat'
követ főként élelmiszerrakcíáltal
meghatározott
időpontig
letették
minden
tagját,
hogy
keményen,
harjárta előtt igen sok fegyvert szolgálgetés a rendőrséget .teljesen új alade a további szállítmácolva a népünk életét, jövőjét ve- pokra kell helyeznünk-. -A:nial kor- a fegyvert — semmifele megtorlás- mányokkal,
tattak be és sokat eldobáltak.
nyokközött
sok ezer tonna cement,
vagy felelősségrevonásnaJi helye
Tudatában vagyunk annak, hogy i szélyeztető elemek ellen, minden kö- mány forradalmi munkás-paraszt nak
nincs:
• " :
•
.
.
' '- "
•faáru.-rönkfa, ablaküveg és más épírülmények
között
tartsák
szem
előtt
kormány.
Ez
szabja
meg
a
-fegyveres
a még fegyverben levő csoportok kötőanyag is van. Magyar kocsikba áta
törvényesség
biztosítását.
.
,
.
erők újjászervezésének elvi alapjait
zött vannak kis számban olyanok is,
-— A f&város&an olyan hírefc 'iér-rakva mindez több mint'száz vagont •
. Magyar Forradalmi Munkás-. is. Olyan honvédséget és rendőrséget jedték : el, hogy az új karhatalom tesz ki.'A magyar vasutasok biztosítamelyek fegyvereiket a lakosság
megfélemlítésére, fosztogatásra, a Paraszt kormány a rend 'és a meg- akarunk, amely a munkásosztály és -a magában joglalja "ez AVH-t is. Meg- ják az áruk Záhonyba végzendő átpara&2tság
érdekeit
"fejezi
ki,
B-amely
köz- és vagyonbiztonság veszélyez- békélés érdekében nem enged meg'
adásához . szükséges üres kocsikat és1 •
tetésére használják fel. Ezek jó része semmiféle bosszút és törvénytelensé- védj. a magyar nép szocialista^és for- ietel*e ez a valóságnak? .'
biztosítják azt is,;• hofey. a szállítmá- .
radalmi " vivrnónyáití ' A •'BíOrmáriy- — Ezefc a híTek- 'mindeA alapot .nyokat a legkisebb fennakadás néla szabadon engedett vagy a fegyház- getdeklaráciö
—amelynek
minden
pontból megszökött közönséges" bűnözök.
nélkölöznek.i Ismételten-" hangsúlyo- kül - a rendelkezési helpre:. továbbít-'
Törvénytisztelő, humánus elŐírá-.
Ellenük határozott, kemény és gyors sainkat betartó szerveink számíthat-' jához szigorúan "ragaszkodunk/'— zom, hogy B munkás-paraszt-, kormány, sák. A Szovjetunió egy hét leforgása
:tag- a k'ormanydekl.aráció; .valarhenriyl alatt akarja átadni Á lelajánlott Be-.
fellépésre van szükség.
ti Fik. békét, nyugalmat óhajtó dolgo- meghatározza'"a fégyver-es. erők
1
Félő azonban, hogy egyes helye- zó népünk támogatására, ._ v , ... •Jat nevelésének szeUeméVls:' '.' ' " 1 pontját következetesen -.betartja. ,"-;Az gélyt. Szombaton a- Nyugati-pályn-i
. i—-.Mi t&rtéivk-aztMMl-a':..tiszték- ÁVH-t Tá konmány — mint Ismeijetes udvarra m&rST- vagon .cukor és 10
ken a rablók elleni eljárásban karA
•
Dr. MGnnlíh Ferenc, *•.•
' *' "kel-és ketonokkal, ,ckik-a-fegyveres
hatalmi szerveink túllépik-a törve-'
vagon 'Konzerv*; meg is érkezett- •'•• - ^
. p-fegyveres erők-minisztere'.,': harcokban'; részt--vettek?. V..;v *«-, •»; '— 'feloszlatta • • ; - ' :-•'• ". ... , , '\
nyesség kereteit.
;

Január t-től megszülik a gyemekteknségi adó

A pénzügyminiszter fennhatósága alá tartozik
a Magyar Nemzeti Bőnk

A pénzügyminiszter rendelete
a fizetések, folyósításáról

Nov-elni és gyorsítani kell a szállítást

Dr. Münnich Ferenc nyilatkozata
az új fegyveres erők szervezéséről

A íegyveres erők miniszterének
második számú utasítása

Megérkezett az elsfi szovjet
/segélyszállítmány

r

; .v

VIDÉK n'Ú L- J'E I, E N t l K'
CSONGRÁD

A megye üzemeiben" a* termeló;'- munka már megindult Akadályozza
',.• a munkát a nyersanyaghiány. A me.
••• gye valamennyi gépállomása' dolgo: •, zik, az üzemanyaghiány miatt azon, ban a közeli napokban már a mun• ka komoly akadályokba ütközik. A
; termelőszövetkezetek 80—85 ezá•;••
' zalékban már elvégezték' az őszi
munkákat, az egyéni gazdák mintegy
• • 70 százaléka is elvégezte m á r ' a leg.
• sürgősebb őszi teendőket. '
' ,
A megye nyugalmát még mindig
-'_ megzavarják egyes fegyveres csopor,' tok. Tömörkényben pénteken egy 30—
, 40 főnyi fegyveres csoportot fogtak
•, el, tagjai. börtönökből . kiszabadult
• egyének voltak. Makón t ö b b . kocsilőszert és fegyvert adtak le a kar-.
hatalmak felszólítására Hódmező',, vásárhelyen a fegyveres csoportok
.' vezetője,
Avemária' Bruno. • volt,
"• horthysta százados volt. Vezetésével
";• több
kommunUtüt
letartóztattak,
- megvertél: és mintegy 50 lakait íel;• dúltak.
"••
MISKOLC
•••;
Á városban megalakult a Magyar
. Szocialista Munkáspárt ideiglenes in
=
' • tézőbizottsága. A Lenin Kohászati
* 'Művekben, a DIMÁVAG-ban és a
*• többi nagyüzemben is > megalakult
már az intézőbizottság, a városi kerületekben pedig most alakítják meg.
•
A Lenin Kohászati Müvekben
'. szombaton a dolgozók mintegy'85
' százaléka megkezdte a munkát A
; ,város Kassáról nagyobb mennyiségű
, élelmet kapott, A szovjet csapatokat,
: : . munkásokból alakított karhatalmi
ír csoportok váltották feL

V-

BÉKÉS JMEGYE

Orosházán még 'november 7-én
7). megalakult a Magyar Szocialista

Munkáspárt Intézőbizottsága/. Megalakultak már a bizottságok Nagyszénáson, "•Tótkomlóson, Békéssám-'
sonon is. "-•
• '
i - " '•
• A megye.termelőszövetkezeteiben
befejezéshez közeledik az Őszi vetés.*
A termelőszövetkezetek a zárszámadásra készülnek. Egyes termelőszövetkezetek — a hírek szerint — felosztanak. .
A megye üzemeiben csak részleges
termelés folyik, mert hagy nehézség
get jelent az üzemektől távolabb lakó dolgozók munkahelyre szállítása.
Az orosházi I. és II. számú .téglagyár
és a malom az elmúlt hetekben megszakítás nélkül dolgozott.
A megye területén részlegesen
megindult a vonat és autóbusz közlekedés. Romániábót 15 vagon só, 15
ezer. doboz gyufa, 15 ezer liter petróleum és 200 kg élesztő érkezett. A
megyéből szombaton 20 gépkocsi lisztet, továbbá. 11 gépkocsi vágott baromfit, sertéshúst kenyeret, tejport
fa vajat külellek 0 fővdroi lakotiájiánalt, .
, .
. ,

Szombaton 1703 bányász szállt le a
bányákba."Közülük 224-en dolgoztak
termelésen, a többiek fenntartási és
egyéb munkákat végeztek. A IX-es
aknán szombaton reggel 347 dolgozó
jelent meg. Nem akarták felvenni a
munkát, mert különböző bér. és normával kapcsolatos követeléseket terjesztettek elő. Hosszú vita után
I14-en "megkezdték a termelést. A
bányászok követelték, hogy újból adják meg aszénjárandóságot. amelyet
1949-ben megvontak. Szeretnék tudni, milyen legyen a szakszervezet és
a munkástanács viszonya. Sérelmezik,"-hogy a,'villanyáramot nem egy- ,
ségesen,'hanem négy tarifarendszerben számolják eL •
.
.

KÖRTÉRI KÖRKÉP
(Tudósítónktól)
Szívet szorongató, szomorú látvány a Móricz Zsigmond körtér.
' Nincs ház, amely ne Bérült volna
meg.
Milyen módon került sor arra,
. hogy a városnak ez a része is had.: Bzíntérré váljék?

.;'

GTÖ15 JÍMEGYE

Győrben az élelmiszeripari • üzemek és a közművek dolgoznak. A
vonatközlekedés
Győr—Hegyeshalom, ' Győr—Sopron,- Győr—Komárom .között részlegesen megindult. A
Vagongyár és Hajtóműgyár munkástanácsa elhatározta, hogy a munkát
felveszik. A dolgozók egyetértéssel
fogadták a tanács határozatát.'•
A városban rend és nyugalom van.
A tanítás az iskolákban megkezdődött. A 'csehszlovák dolgozók több
vagon szenet és hat vagon élelmis?ert"ajánlottak fel Győr lakosságának.
Sopronban, két üzem, a sörgyár és
fésűsfonal-gyár
körülbelül
75—80
százalékos létszámmal 'dolgozik. A
magyaróvár! bauxit, és UmfÖIdgyár
1
•szintén megindította üzemét. A megye gépállomásai nagy többségben
ugyancsak dolgoznak.
A varosban nyugalom van. Az iskolai oktatás már 7-én megkezdődött. Az Ipari tanuló iskolában 12-én
kezdődik meg az oktatás.
A város áruellátása biztosítva van.
annak ellenére, hogy a vásárlók sokkal több árut szereznek be, mint
amennyire szükségük van. Ennek eL
lenére a piaci árak a felhozatal növekedésével csökkentek és a jelenlegi
árak megfelelnek
az október 23.
előtti araknak. • "'
"' •
Szombat délelőtt Indítottak útnak
Budapestre egy nagyobb élelmíszerszállftmányt, amely délután meg is
érkezett a Rákosi rendezőpályaudvarra. 28 mázsa disznóhúst Is útnak
indítottak a fővárosba. A városi'tanács azoknak a dolgozóknak, akik a
közlekedési nehézségek miatt nem
tudtak visszatérni munkahelyeikre,
pénzelőleget biztosított.

FŐVÁROSI HÍREK

Néppártiak?
• ' A napfény előcsalja a föld m-élyfből a csúszó-másző férgeket is. így
jutott levegőhöz az október végi eseményeik következtében
a magyar
• retűídó is. A 'régi úri világ letűnt hatalmasságai úgy érezt&k: a fiatalok
vérehullása nekik csinált utat.
. •. Ezek az urak dkostík, számítok voltak. Nem azzal 'kezdték, hogy visz'. sza a gyáraikat és a földeket, hiszen cűókor ellenjorradalmi célja&k min'derSki előtt nyilvánvalóak lettek volna. C'k előbb a hatalmat akarták, hiszen -tudtáUc, hogy a hatalom birtokában majd elérhetik tií'kolt céljaikat.
Ezzel a ^zétszinü magatartással elhomályositottdk a harcoló jiatdoűc és a
sztrájkoló munkások íísztántáíásáí. Ezzel magyarázható, hogy lépesről
lépésre, szívósan nyomult előre a magyar 'közéleiben a reakció. Győzelmet
a múlt hét végén már.olyan szilárdnak érezte, hogy egyik fő képviselője,
Mihelics
V i d , a „Hazánk" citnű lap november 4-t számában odáig
merészkedett, .hogy — igaz, igen óvatosan és fenntartásoiíkal
— r.yíltan
is elárult egyet-mást a rea£<ció terveiből
1
Mit 'kívánt Mihelics Vid, az újdonsült Demokrata Néppárt lapjának
főszerkesztője? Olvassuk csak el figyelmesen az alábbi szépen fogalmazott
mondatait:
„...meg
keli
(fi í u ánnunk,
hogy
az
egyéni
körülmények
mérlegelésével
és az
elemi
igazságérzetet
kielégítő
f okig
méltányos
kártérítést
állapltsanaOc
meg
a közelmúltban
kisajátított
tervié
lesi
eszközök
és
javak,
egykori
tulajdonosai
számára."
Mit jelent ez magyarul? Azt, hogy a volt földbirtcFtosoknák, az
ezer és tízezer holdak hajdani urainak és a gyárak volt tulajdonosainak
fizessürtik kártérítést. Miből? Nyilvánvalóan a dolgozók munkájának eredményetbőll
UgvaMsak tozvevetta Mififlifc* Vírf, a twli b$rh6=txrta}&onontík türelmeit ÍJ. Szóról szóra ezt írta ctídlíábem „ . . . a lakóházakat
— hafenntartások
és
megkötések
mellett
is
—
adják
vissza
volt
tulafdonosaiknaJt."
Íme két idézet, mely világosan mutatja, hogy a miilt hét végén már
nyíltan is -milyen messzire merészkedett a reakció. Mihelicsé'k „demokratáiknak" és „néppártiaknaíz" nevezt&k -magukat, CÍŰÍÍC azt lenne jó iitdni,
hogy a követeiéseikne<k mi küzuü; van a -néphez és a nép demoítráciájához?

Vidéken valamennyi vonalon megindult
, a vasúti forgalom
Vidéken szombaton valamennyi nat magyar árut is hozott: 12 vagon
vonalon megindultak a személy- és almát, .7 vagon burgonyát, 1 vason
tehervonatok. Személyvonatok érkez- zöldséget és 1 vagon napraforgó matek a fővárosba
Székes fehérvárról, got. Beérkezett, illetve útban van a
Pusztaszabólcsról és Komaromból. fővárosba egy tehervonat élelmiszerA délutáni órákban ugyanezekbe a szállítmánnyal Pusztaszabolcsról. Úthelységekbe indultak személyvona- ban van Záhonyból Budapest felé 3
tok, Komárom felé kettő Is.
vonat a Szovjetunióból küldött élelhárom
szerelvényt
A tehervonatok
nagymennyiségű miszerrel. A
a főélelmiszer szállítását kezdték meg. a reggeli órákra várják
Kelenföldre szombaton érkezett egy városba. Záhonyban szombaton a
élősertéseket szállító vonat, Záhony Szovjetunióból érkezett lisztet raktak
felöl a Szovjetunióból 24 VaRon cuk- vagonokba. A szállítmányt még az
rot és 4 • vagon konzervet szállító sze- elmúlt éjszaka elindították Budarelvény érkezett be. Ugyanez a vo- pestre.

volt: „Nem hagyhatjuk éhezni a csaA budapesti élelmiszerüzletek valádjainkat!"...." Csak azt nem tudni, sárnap reggel 8 és 12 Óra között
hogy ez esetben mi szükségük volt
Dj-'
Uvft tartanak.
a ruhaboltok • árukészletére... A
közvagyont védeni akaró tisztességes
embereket egyszerűen félrelökték, s
A fővárosi közüzemek • szolgáltabenyomultak az üzletekbe... He is- tása az elmúlt váLságoa hetek alatt
meretlen emberek már " 1 _
^ j egészében kielégítette
a .lakosság
múlva azt mesélték a téren összeveszükségleteit. Nagyobb
nehézségek
rődött csoportoknak, hogy a2 üzleA hétfői csaia
az
utóbbi
napokban
helyenként
teket szovjet katonák
fosztogatlak.
A MAV vezírlgazeraíósása jelenti: Budapest—Esztergom között napi 1
> Hétfőn, november 5-én delelőtt
Szerencsére a körtéi:! lakosok, akik azért mutatkoztak, mert. a harci csc- Folyó hó 11-tűl az alábbi vonalakon két vonatpár,"Budapest—Szob között
nagy mozgás kezdődött: fegyveres
napi két vonntpiir, BUÚHIJCAI—Vc-ic-aegyes indul meg a uzomólysirtllftás;
ffUfc iá $zcmíanúí voitaEc az ese- lekmónyek. , következtében
• líalaíemberek csoportjai özönlöttek
Budapeat-rGyőr között napi három egyháza között napi két vonatpár.
'• ej a teret. „Jönnek az oroszok, meg- ményeknek, erélyesen visszautasítot- áramszolgáltató berendezések meg- vonatpár, Budapest—Kun szén tmiklős
Vidéken elsősorban a munkásszálták
a
rágalmakat,
s
egy
ízben
meg
rongálódtak.
Kijavításukat
fokoza\védjük a lakosságot!".
között napi két vonatpár, Budapest lító vonatokat indítják meg. A votosan elvégzik az Elektromos Művek —Hatvan között napi három vonat- natok közlekedéséről az állomások
*"•> A „körvédelmet" néhány katona- is íutamították, a szájtépőket.'
' ruhás egyén szervezte meg. Valadolgozói, a nagyobb Javítást lgcnylá pár, Budapest—Ujszász—Szolnok kö- adnak felvilágosítást.
,' honnan két páncélost szereztek és az
Az Államvasutak
berendezései:
.. .;. Vissza fér az élet
berendezésekhez kapcsolt fogyasztó- zött napi két vonatpár, Budapest—
£ egyiket a Himfy utca sarkára, a máCegléd között napi három vonatpár, pályaudvarok, hidak stb. súlyosabb
S hogyan tér vissza a Körtér la- kat pedig más hálózati egységbe kö- Budapest—Székesfehérvár
között sérülést nem szenvedtek. A kisebb,
sikat pedig a Körtér közepén levő
tik be. A Vízművek és a Gázművek napi két vonatpár, Budapest—Pusz- elsősorban hírközlő berendezési hi; „Gomba" eresze alá állították. A kossága a „békeállapotokra".
dolgozói hősies munkával — gyak- taszabolcs között napi két vonatpár, | bak kijavítása folyamatban van.
" bérre vezető utak torkolatában bariA Móricz Zsigmond körtér 4. szákádokat emeltek, 6 mindenhová gépran hosszabb ideig tartó, váltás nél:
-ágyúkat helyeztek el. Néhány ház te- mú épület lakóinak munkája jellem- küli munkaidővel — biztosították a
•" tején géppuskafészket létesítettek. S zi talán a legjobban a becsületes'lavíz- és gázellátást. .
kosság
békevágyát,
szorgalmát,
mun..mikor mindezzel elkészültek — oktatni kezdték a fiatalokat 2 bonyo- kaszeretetét és összefogását. ,
A köztisztasági vállalatokat utasí- - A fővárosban teljes erővel folyik vesz igénybe. Valamivel könnyebb a
lult fegyverek kezelésére. Mire •besöA házban lakó kommunisták. és
tétedett, már csak a fiatalok voltak
totta a Fővárosi Tanács, • hogy ismét a villamos és autóbusz közlekedési helyzet az autóbuszok újbóli beindía téren: a hangoskodó civilek és a nem kommunisták egy csoportja a kezdjék el az utcák takarítását ús a hálózat (utak és vezetékek) műszaki tásával. A járatok az útviszonyoktól
felülvizsgálása. Leghamarabb a fo- függően Indulnak me? újból már a
katonaruhába Öltözött „kiképzők" el- légoltalmi pince szorongásában .a
„pince élet" megszervezésével fog. szemét elszállítását '
gaskerekű és a földalatti villamos- jövő hét első napjaiban. Több járat
tűntek.
.•
vasút, valamint a Budafok és a Mó- a kövek felszedése miatt az eredeti
Az egyik fegyveres
fiatalember lalkozott. Házörségben álltak, s a
ricz Zsigmond tér között közlekedő útvonaltól némileg eltérően fog közmaga mesélte, hogy a két páncélos „körtéri csata" súlyos óráiban bízHÉV járatok indulnak meg, mivel lekedni.
mozdulatlanságra van kárhoztatva, tatták, bátorították lakótársaikat. A
ezek sérültek meg a legkevésbé. A . .A műszaki és karbantartó, részlemert a „kiképzők" csak a fegyverek következő napon — a ház férfilakosGödöllő és
Bp. Baross tér közötti gek teljes ütemben javítják a sérült
kezelését tanították meg, a harcko- ságát bevonva — azonnal megkezdHÉV-járat tegnap beindult. Ez a há- villamos- és autóbuszkocsikat. A F6-.
csik vezetésére azonban már nem
ték a romeltakarítást, s ma már
rom
járat
elöreláííiaiolag
már városi Tanács végrehajtó bizottságámaradt ott hozzáértő.
nincsen a házban életveszélyes helyi- hogy a zavarosban halászok a hata- ma közlekedni • fog. A villamos- nak közlekedési igazgatósága minEllenben ott maradtak a fegyvere- ség. ,'A csata következtében hat lakás lom minél zavartalanabb • átvétele vonalak rendszeres üzemeltetése a dent megtesz, hogy a közlekedés misen is védtelen, mert gyakorlatlan i'ált lakhatatlanná. Három család végett a békés lakosságot uszitással, sínek" és felső vezetékek
súlyos nél előbb — ha egyelőre néhány vofiatalok — azzal a provokációs utasőt oytlliosságokkal terrorizálják
megrongálódása mtatt hosszabb időtl nalon is — , de beinduljon.
ezekből a lakásokból rokonokhoz és
sítással, hofty minden szovjet páncéEz íöríént október 31-én kora déllosra lőni kell.,. pisztollyal és gép- Ismerősökhöz költözött, de. három után a Belloíannisz utcában. A békécsaládnak nem volt hová mennie. sen haladó Marosi Lászlóra ráordipisz'c!iyal is.
Este nyolc óra tájban megjelentek A ház „aktívái" lakógyűlést hívtak tott valaki: „Piszok ÁVH-s, most
a szovjet páncélosok. A Körtér „vé- igybe és a hajléktalan házbelieket meglakolsz!" S már lőtt is, majd kedői" tüzet nyitottak, s elkezdődött a — a lakók, határozatából — elhelyez- reket oldott. A felizgatott tömeg meg
létszámra,
Tegnap az Ikarus-gyárat .körül- számíthatnak a teljes
csata. Három és fél óra hosszat dö- ték az épen maradt lakások egy-egy akarta lincselni a karján sebesült
belül ezerkétszáz dolgozó kereste fel, ezért egyelőre a legfontosabb munrögtek a fegyverek, a vak sötét csaizobájában. Ezen a gyűlésen meg- Marosit,- ő,a néhány józan járókelő uogy tájékozódjon a munka megkez- kákhoz fognak hozzá. Elsősorban a
tatéren. Nem tudom, hány fiatalunk
ezt megakadályozta, A sebesültet be- déséről. Az üzem vezetősége a dolgomár kevés munkát igénylő autóbueselt el csupán azért, hogy elillant alakult a „közélelmezési bizottság" vitték, a Beloiannisz utca 16. számú
zókkal egyetértésben arra az elhatá- szok és teherautók befejező munkáXölbújtóik később nagy hangon mu- is, mely már be is szerzett a ház ré- házba, ahol egy orvosnő azonnal első
rozásra jutott, hogy hétfőn a közelszére némi lisztet, olajat, sajtot, a segélyben részesítette. A sebesült
t tathassanak körül: „íme, uraim, ezt
ben lakó dolgozókkal megkezdik a latait kezdik meg. Ezeket a jármű•tette a szovjet hadsereg!"
gyermekek és öregek szamara tejet. után •nyomuló tömeg még ekkor is munkát. Minthogy az üzem munká- veket azután elsősorban az élelmiA provokáció egyik szörnyű áldo- Mindezt hivatalos áron osztják ki. A vérét követelte az állítólagos „AVH- sai közül sokan távolabb laknak s szerszállítás rendelkezésére bocsátzata a Körtér 2. számú háza. Az házban lakó orvos, aki maga is az gyilkosnak". Az egyik járókelő ekkor így a munka megkezdésekor nem ják.
épület körtéri frontján néhány fél- „aktívához" tartozik, sorra járja a elővette Marosi zsebéből a személypince-üzlethelyiség volt, ezekben a ház és a környék betegeit Ugyanez azonossági igazolványt és a többi
iratot, s kiderült, hogy Marosi — egy
• jól védett helyiségekben lőszerrakr
csoport megszervezte a környéken esztendeje szabadult ki Rákosiék
'.-tárt rendeztek be. Harc közben is ott
.•„élesítették" a kézigránátokat. Nem levő rejtett fegyverrak tárak felkuta- börtönéből, ahol a Rajk-per egyik
hadvezér, de őrvezető
sem kell tását és beszolgáltatását is. Nekik vádlottjaként húrom évig stnylőtiöíí
ahhoz, hogy bslássa: a lőszerraktár köszönhető, hogy például a Körtér Sohasem szolgált az ÁVK-nál.
helyét nem szabad lövöldözéssel el- 3/b számú ház kertjében elrejtett
Ez os eset nem szorul kommenKönnyűipari Minisztériumban fehérnemű, meleg alsónemü, takarók,
árulni. Mégis valaki rávette a fiata- csaknem két teherautónyi fegyver és tárra.
tegnap a munka megindításával kap- kötszerek — gyártását.
lokat, arra, hogy a lőszerraktárak lőszer ma már biztos helyen van, s
csolatos megbeszélésre jöttek ccsze
Az Ipar igazgatóságok és az üzemek
ajtajai mögül is géppisztolyozzák a nem veszélyezteti többé
békés laa
a? iparigazgatóságok, a Goldberger képviselői arra az elhatározásra juszovjet páncélosokat. (Géppisztollyal
— Franciaországban bizottság ala- Textilművek, a Magyar Pamutipar, a tottak, hogy hétfőn resgQl e?y mű—T, 34-esek ellen!) A megtámadott kosság életét Hasonló a helyzet a tér
kult
a
magyar
gyermekek
megsegítéKispesti Textilművek, a Magyar szakban megkezdik a termelést és
páncélosok a torkolattüzek irányába többi épületében is. A lakosság —
' •
Gyspiúfonó- ég Szövőgyár, a Lóden- !;érik a többi könnyűipan üzemet is,
' tüzeltek — s a Körtér 2. sz. ház fel- elsősorban az asszonyok, az anyák — sére.
posztósyár, a Budakalász; Textilműrobbant
elismeréssel beszélnek azokról, akik
— Megalakult az MSZMP Pest vek, a Duna Cipőgyár, a Táncsics hogy kezdiók meg a munkát.
. Az üzemek vezetői bejelentették,
önzetlen munkával békés mederbe megyei bizottsága, amelynek irányJBőrgyár, a Fehérnemügyár. az An- hogy a dolgozók meleg étellel való
Fcíbújíás a fosztogatásra ' zökkentették a Körtér előtét, s meg '.ísárol kilenc tagú lntéiüüizotlság gyaLföldl Bútorgyár és az Athenaeum ellátását biztosítják.
veti az aljas provokátorokat, akik 0
Nyomda
képviselői.
A
megbeszélésen
" Azok a dolgozók, akik az egymű' : A csata elmultával ismét megje- ílatalobós ártatlan polgárok vérebei. gondoskodik.
részt vetlek a belkereskedelem megszakos termelésben n;éí nem tudiíik
a téren és a ja- a vároa romjaibóí akartak politika
k lentek a felbujtók
bízottai is, s kérték, hogy az Uze-mek
részt venni, az flwmck rendbc'hozá' kossagot az üzletek kifosztására uszí- tokét kovácsolni szennyes céljaik érkezdjék meg a lakosság számira nélsánál esetleges romeltakarításnál ee- ,
tották. Ebben persze már- maguk-.is
külözhetetlen
cikke-k
—
kötöttáruk,
:
•
. •
NÉPSZABADSÁG
gíthetnek,
•'
alaposan részt vettekl Jelszavuk az dekében, v ;

Személyszállító vonatok Indulnak
a főváros és a vidék között

Helyreállítják a fővárosi közlekedést

Régi fasiszta
módszer,

Ezerkétszázán az Ikarusban

.
Hétfőn megindul
a közszükségleti iparcikkek gyártása

Akadályozzuk meg a fosztogatást

A lakosság segítségével

Még szombaton is számos hír érfosztogatás mindenütt, nálunk Is eljátszották nem kívánt, de mindedkezett, arról, hogy a főváros különközönséges bűncselekmény. Szi- dig ránkcröszakolt szerepüket. Most
böző pontjain fosztogatják az üzlele- gorúan büntetik az egész világon, A már azt az államot fosztogatják,
ket; most már nemcsak az élelmi- magyar rendfírsís sem fog kesztyűs amely ezekkel a bűnökkel, politikai
Kossá Isfván pénzUgyminiszier
nyílafkozafa.
s?erboltokat, hanem az egyéb köz- kézzel bánni azokkal, akik éppen és gazdasági vonatkozásaiban egyszükségleti cikkeket árusító üzlet- most rabolják ki a raktárakat, akik aránt, végképp leszámol, amely a paez ország gazdasági, pénzUgyi helyzetéről
helyiségeket, raktárakat is. De e Je- éppen most züllesztik a, közerkölcsöt, raszti követeléseknek máris eleget
lentésekkel együtt egyre több érte- a közbiztonságot Mindezt a rendőrség tett, s amely halogatás nélkül veszi
milyen nehéz is most pillanatKofía István . pénzügyminiszter
;íicst kapunk arról is, hogy a lakos- iem nézi tétlenül 63 több fosztogatót sorra a munkásság, az értelmiség kínyi helyzetünk — meg fogjuk
nyílni kozatot adott Inpunknok az oriáj» — nem várva be a kE»rh*atalrn1 máris őrizetbe vettek, tetteikért Ia : vánságait is. Annak az államnak »
zóg pénzügyi helyzetéről, a?, iníldeló
őrizni C3 gondoskodni fogunk arE
alakulatok közbelépését — jogos fel- kölni fognak. £3 segít a rendőrség- raktárából rabolni, amely éppen a
elkerüléséről. Nyilatkozata bevezető
ról, hogy ezt a stabilizációt senháborodásában
öntevékenyen lép fel nek a lakosság is. Több olyan esetről múlt bűnei és annak tra-iltus követrészében hangsúlyozta, hogy a kor- V
ki ne áshassa alá.
ir.ány november 10-i pénzügyi hatáA beruházások lényeges csökken- a fosztogatókkal szemben, nem en- hallót lünk, amikor a lakosság és a kezményei miatt most már valóban a
rozatában meghozott bérügyi intéz- tésén és bizonyos mérvű átcsoporto- gedi, hogy felelőtlen elemek saját rendőrség közüsen akadályozta mcs nép jólétét tartja a legfontosabbnak:
kedéseken, valamint a gyermekteTen- sításán, valamint a baráti országok- önző céljaik érdekében kihasználjál; az üzletek, a rabtárak kirablását. Ez nőpellenes cselekedet. Az események
Eégi adó megszűntetésén túl, jelenleg tól igénybe veendő hosszúlejáratú a főváros nehé2 helyzetét.
történt például a Baross téren a Zóna egyre inkább igazolják, miiyen rosszindulatú az olyan érvelés, hogy: mintovábbi intézkedéseket nem tudunk kölcsönön túlmenően más gazdasági
A Móricz Zsigmond •körtér! KERA- eszpresszó melletti ékszerboltnál Is.
den mindegy, a népnek akkor sem
tenni. Ezt Őszintén meg kell monda- eszközeink is vannak arra, hogy VILL-üzletet
szombaton feltörték. A
De segítsen a lakosság mindenütt!
több, ha nem fosztogat senki. A
nunk. Áz őszinte szót mindenki megaz inflációt.
fosztogatók már javában hordták k\ Segítsen, mert a közvélemény ' nagy jut
népjólétről zengő szavakat az elmúlt
érti. Ha most az összes — egyébként megakadályozzuk
az
árut,
amikor
a
járókelők
felléptéit
.
Amikor
1946-ban
augusztus
1-én.
erő.
Legyen
hát
akkora
erővé,
hogy
évek gyakorlata sajnog elkoptatta,
teljesen jogos — bérköveteléseket ki- megfelelő arany- és devizafedezet ellenük és arra kényszerítették őket,
ne akadjon többö ember, aki foszto- megcsúfolta. De a mezőgazdasági és
elégítenénk, semmi körülmények köhogy az elrablott értékeket vissza- gatás! szándékkal be meri tenni a lá- az
ipari dolgozók anyagi helyzetének
zótt nem kerülhetnénk el az inflá- nélkül megteremtettük a stabil fo- adják.
értékes cikkeket a házfel- bát egy üzletbe, aki fel meri feszíteni megjavítására
vonatkozó Intézkedéciót. Ez lényegében azt jelentené, rintot, világszerte „magyar csodá- ügyelő Az
gondjaira
bízták.
ról"
beszéltek.
Forintunk
stabilitását
az áruval rakott vagonokat. A dolgos sek és a várható intézkedések tudata*
hogy pillanatnyi érdekekért, késübb
A Soroksári út és a Hámán Kató mnnkásember tudja, milyen nehéz ban, a lezajlott események után hinhatalmas áldozatot kellene hoznunk. akkor a termelésre építettük.
út sarkán a járókelők megakadá- építeni, mennyi munkával jár egy rá- nünk kell a szónak. Amit megterme— Azt hiszem, még senki sem felejA forint stabilitása most Is elsőlyozták, hogy a fosztogatók nagyobb dió, egy kabát elkészítése, mennyi lünk a mienk és sem a közelmúlt
tette el — mondotta — az 1945—4Gsorban a munkától függ: és ezért
mennyiségű lisziet vigyenek maguk- pénzbe kerül egy fényképezőgép vagy népellcnes politikája, sem a katasztos inflációt és annak szörnyű követérdelte minden doifrozönak, hogy
kal. A lisztet egy sütöde rendelke- egy börtáíka. A fosztogató csak azt rofális hozzá nem értés, sem a munkezményeit. Logikusan, becsületesen
becsületes munkájával — mégtudja, milyen könnyű mindezt elvin- kások és parasztok anyagi érdekeltsézésére bocsátották.
gondolkodó, valóban rendet és nyugalmat akaró magyar ember nem kí- hozzá minél előbb — hozzásegítA Sashalom felé vezet5 úton a la- ni, a készárut Bzétbordanl, tngye gének otromba semmibevevése nem
se
népünket
ahhoz,
hogy
e
nehéz
hozzájutni máaok munkájához. NLn< akadályozhat bennünket többé abvánhatja ezek megismétlődését.
kosság feltartóztatott egy fiatal
helyzetből kijussunk.
álló fosztogató csoportot és nem ís lehet mentség a fosztoga- ban, hogry munkánk otán jól éljünk.
Természetesen vannak még más Azok, akik ma az infláció, ré- hancokból
tok tetteire.
-De nehezítheti ezt a folyamatot a
Az
elrablott
holmit
elvették
tőlük
és
olyan tényezők is — á munkabérek mével fenyegetik a dolgozókat, akar- leltár ellenében letétbe helyezték a
Nincs mentség a fosztogatásra, hi- megtermelt javak elherdálása, síéipillanatnyi, általános növelésen kívül va akaratlanul is megnehezítik, hogy tanácsnál. .
hordása. Ezárt nem lehet eléggé elszen
ez
az
egész
népet,
az
egész
ál—, amelyek felidézhetik az infláció kormányunk rövid idő alatt kivezesA fővárosban most szervezik újjá lamot károsítja. De immár nem azt az ítélni ma a fosztogatást, amelyet minveszélyét.
se az országot a jelenlegi igen nehéz
a karhatalmat, amely rövid időn be- államot, melynek vezetői a politikai den erővel megakadályozni minden
A szabadpiaci áraknak a meg" gazdasági helyzetből.
lül véget vethet a fosztogatásoknak. bűnök sokasága mellett a törvényte- becsületes állampolgár feladata.
novekedetí és egyelőre tovább
Az
elmondottakból következik, De eredményesebb lenne a fosz- lenségek sorozatával végérvényesen
növekvő' kereslet következtében
hogy kormányunk most a bérből é* togatók elleni harc, ha minden betiirlénö emelkedése, a megfeleld
fizetésből élők állal Jogosan felvetett csületes dolgozó részt vesz benne és
mennyiségű állami tartalékokköveteléseknek csak egy részét tud- ezzel is hozzájárul az ország, a benak részint a felvásárlási láz, récsületes milliók vagyonának megja teljesíteni. Ezt az is indokolja, mentéséhez.
• szint pedig a fosztogatások, gyájhogy az elmúlt két-három hétben
r gen, tiszteletet és az eddiginél pókban, bebizonyították, hogy' öle
togatások következtében történt
dolgozók
többségének
olyan
bért
fi
J- tbbb megbecsülést a kereske- tisztában vannak feladatuk fontossá-rendkívüli pusztulása okozói le- - zettünk ki, amelynek ellenértékehétnek az Inflációnak.
— A Fővárosi Tanács végrehajtó delmi dolgozóknak, a pékeknek — az gával. Pedig az elmúlt esztendőkben
képpen
nem
volt
teljesített
'munka.
Kormányunk semmi esetre sem
közlése szerint ma reg- egész város tudja, miért. Azfrt, mert élés alkalmuk volt tapasztalni, hogy
Aki a jelenlegi helyzetben ennél ' bizottságának
legnehezebb napokban is kilomé- mások, az állami szerveit vezetői,
nézi tétlenül a helyzetet é$. igen ,ko- többet
gel 0-kor a következő fürdők nyílnál; atereket
az lényegében félreve- meg:
gyalogoltak, kinyitották az nem sokra értékelték az ö munkájumoly intézkedéseket tesz ^z infláció zetné aígérne,
Gellért, Lukács, Király, Ru- üzleteket,
munkásságot.
Nekünk
pedig
árusítottak, mert a legne- kat-. Érezhette!? ezt az erőszakolt kemegakadályozására. A beruházások nem célunk-ez. őszintén és nyíltan das, Imre, a Kürt utcai, valamint a hezebb napokon
is sütöttek kenye- reskedelemre és a vásárlókra egy- '
nagyarányú átcsoportosítása, olyan fl'rarunk beszélni nehézségeinkről Is, Dandár utcai fürdők. Törülközőről ret, mert emberségüknek
és becsüle- aránt káros eladási tervekből, EZ
anyagi eszközöket szabadít fel, ame- hisz éppen a közelmúlt eseményei egyelőre mindenki maga gondoskod- tességüknek köszönhető, hogy
többre értelmetlen prémium-rendszerből, a
lyekből kielégíthetjük a jogos ioé- bizonyították be, hogy őszinteség jék. A fürdők délután 3 óráig tarta- tartották' n. munkájukra számítóla- nagy felelősségből és a kis fizetésnyek jó részét.
nak
nyitva.
kosság
életbevágó
szükségleteit
nem- ből
nélkül, a helyzet szépítse tésével soegyaránt.
. .
csak
a
kényelmüknél,
hanem
sokszor
— Irak megszakította diplomáciai
A baráti államokkal folyá tárgya- hasem javítunk, söt csak rontunk orÉppen eddigi tapasztalataik miatt-"
kapcsolatait Franciaországgal — jelások eredményeként és az általuk szágunk, népünk helyzetén.
érthető, hogy amikor mostani mun: élesüknél Is.
Ientt a párizsi rádió.
nyújtott segélyekkel biztosítani tudA Fény utcai Közért Üzletvezetője kájukért az eéész főváros köszönetéjuk, hogy árutartalékaink no csökMariaremetéröl gyalogolt- be, hogy ről és hálájáról beszélünk a kereskenjenek a szükséges mérték alá.
vásárolhassanak .az üzletben, a Ma-kedelem dolgozóival, sokan közülük •
Számítunk arra — és ilyen tárgyalájakovszkij utca 67. szám alatti pák- azt mondják: „Megtettük, amit a besok megkezdésére már felhatalmaég dolgozói szinte elképzelhetetlen. csületünk, a hívatásérzetünk paranzást is kaptam a kormánytól —, hogy
módon, de mindennap megjelentek csolt. A lakosság köszönete jólesik;
baráti államoktól pénzügyi támogamunkahelyükön, mindennap sütöt- Továbbra Is jól akarunk dolgozni.
tást, hosszúlejáratú kölcsönt vetek. Sütöttek akkor is, amikor a ház de most már igazi megbecsülést kégyünk ifícnybc áruban és valutában
Iáitól az óvöhslyre húzódtok és a rünk. Hozzáértő Irfinyítfist, tisztesséA budapesti KGH-Bamek 6s vál- pc-sebb élelmiszereket és Ily módi
píkséjj is megrongálódott a légnyo- ges Ilzetést éa erltölcaí mcgbccaUA vásárlőkSzönsíg maga is hozzá* lalatok 70—73 sziíznléköban novem- mente-sülnck n sorban A] l&stől. Több mástól., •• .
•
-*• • ;
ber
lÓ-en
a
munkások
20—25
századolgozó
kérte,"
hogy
a.
nagyüzemi
janiikat, az. inflációs..pánik, .elkerülé- léka^ Tneg3elent'*éS"'megtetté1lt>a'z" 'élőA kereskedelmi, dolgozók:és. a P*"
küldöttségei felkereshes-" I;ek
séhez fegyelmezettségével, s azzal, készületeket a hélfői termelés bein- munkások
S ha ezt kérik — igazuk van. Aki
és mindenki, akinek része volt a
Kádár János elvtársat és kölcsö- lakosság
hogy nem tűri a spekulációt, az ár- dításához. Az eröníűvek jelentése Kék
ellátásában
ezekben
a na- jól dolgozik, annak jól kell élnie is.
szót értsenek egymással. Eldrágítást, hogy -fellép azok ellen, szerint ,R munkakezdéshez az .áram- nösen
mondották
még,
hogy
a
munkások
akik az infláció fenyegető veszélyére szolgáltatást biztosítani tudják. Meg- nem látják:elég világosan, a munhivatkozva ésszerűtlenül és károsan kezdik a munkát jelentős nagyüze- kástanácsoknak milyen beleszólásuk
Amiből nem. kérünk
különböző árukat halmoznak fel. meink közül a többi között a Kle- van az üzemek vezetésébe.
Szeretnék emlékeztetni az 1949-cs ment Gottwald. n Ganz Vagon, a
szűnjék meg a Szabad Nép. Az
A« otcíkon néhány napja újra
Sokat beszéltek a városszerte elnngy felvásárlási lázra. Emlékezhe- MÁVAG és a Beloiannisz.
MSZMP elvetette a Szobád Xépet,
látható
a
Szabad
Nép elnevezésit
terjedt rémhírekről is.
tünk rá. hogy akkor elterjedt a százmert elvetette és elveti mindazt,
lap, amely az MSZMP központi
Az üzemekben a munkások minA munkásmegbeszéléseken elforintosok lebélyegzésének hazug hí- denütt megbeszélték- >. .un ka kezdés hangzottak
ami rossz, bűnös volt a Rákosi—
lapjának tllulálja magát. Ug-y látbizonyítják,
hogy
a
dolre s az emberek a kerti cipsztörpé- legsürgősebb tennivalóit. A munka gozóit közül mind többen el akarják
Gcrő-félo
politikában. Enyhén
szik,
vannak
emberek,
akiknek
»z
tfíl nz idejét múlt csillíírokiff min- mcgtnditiWinak egyik legfőbb akadá- mai1 kezdeni a munkát, de'ezenkívül
szólva, nem értjük, Iiogy az új
utóbbi napok tragikus eseményei
dent felvásároltak, csakhogy szaba- lya, hogy a fővárosban nincs még sok fontos gazdasági és politikai kérbotcsinálta Szabad Nép szerkeszalatt bedugult a fü!ük, vagy elhoduljanak pénzüktől. Egy hét múlva közlekedés.
mályosodott a látásuk. Az egész" tői miért akarják visszahozni ezt
A munkafeltételek meg- désben részletes tájékoztatást várpedig könyörögve mentek az áruhá- teremtése érdekeben
a kompromittált nevet a magyar
ország- tudja — ezt adta tudtul az
az egybegyűlt nak a forradalmi munkás-paraszt
zakba: vegyék vissza tőlük a sok dolgozók kérték az üzemi
sajtó életéhe. Bizonyos, hogy * ai
MSZMP alapító nyilatkozata is —,
élelmiszer- kormánytól. A dolgozók rendszeres
lim-lomot.
államhatalom megszilárdítása,
a
tájékoztatásával
elejét
kell
venni
hogy az új párt központi lapja a
ellátás megszervezését. A KGM-t51
rend, a közbiztonság1, a termelés
Népszabadság. S ez az új név nein
Most is csalódni fognak azok,
nyert értesülések szerint azt terve- békés termelő munkát akadályozó elhelyreállítása ma a legdöntőbb felformai kérdés, nagyon is lényeges
akik spekulációban súníikálnak,
zik, hogy az üzemekben a dolgozók lenséges elemek rémhírterjesztésének
adat '— a népnek é'.nj kell. De a
mozzanat. A Szabad Nép néhány
mert pénzünk stabilitását — bármegvásárolhatják majd a legszüksé- és zavartkeltésének.
magryar nép másképp akar élni
évi hősies Illegális, és néhány éves
ezentúl, mint élt eddig-, meg akareredményes legális harc n!án dicsja őrizni az októberi tüntetés mintelen
útra
tévedt,
a
Itákosi—GerőA honvédtssztek figyelmébe! fcle klikknek lett a szócsöve. S ha den Igaz vívmányát. Meg akar
szabadulni nemcsak a régmúlt,
a szerkesztős égben voltak Is becsühanem a közelmúlt minden káros
letes, tiszta szándékú elvtársak,
és rossz emlékétől. A szolnoki Szaakik néha-néha nyíltan felléptek
A Budapest területén szolgálatot
bad Nép neve és nem egy cikke avagy kijátszottak a siektás resVitéz Somogyvári horthysta- tiszt nem jelentkeztek, 3e a gyárban ma- teljesítő összes honvédtisztek 1956.
közelmúltra emlékeztet. A szatanrátorok éberségét, a lap lényeMünchenből ha-aszököít és felfegy- radi eUenforrsflE'mi erek megkezd- november U-én, 9 órától 1*4 óráig az
badságáért küzdő magyar nép
gében elvesztette hitelét, az olvaverezve behalolt a győri raüió szer- ték terrorcselekményeiket Ső'yom alábbi helyeken szolgálatfelvétel cél
megvédi a nápl hatalmat, minden
sók végérvéuyesen megvonták tőle
kesztős egébe, ahol az ott dolgozó Istvánt a munkásmozgalom regi iából jelentkezzenek:
tényleges eredményével együtt, —
bizalmukat. Nem véletlen, hogy a
m unka társakat arra kény szeri leUa,. harcosát veresre vsrt-jli, majd a gyá- Budán tartózkodók' a Petófi-Akade e b b ő l a múltból nem kéri
tüntető fiatalok Is kövctcltéb:
hojry bcsnéűét elmondhassa. Beszé- ri: bnnkerbe zártáit. Száva Jakab démián dl. kerület, Vörüshadsereg
dében a Nemzet! Kormánnyal szem- pártmunkás! ugyancsak tettlcgr bán- útja 23. szám), a Pesten tartózkodók
ben állő ellen forradalmi kormány talmazták és arra kényszerítették, pedig a Zrínyi Akadémián (X. kerü
let, Hungária körűt. 9—11. szám),
megalakításának szükségességet je- hogy 4gö cigarettákat egyen.
1
"Azok a tisztek, akik 1958. novem
.Gyors ii
lentette be. A kormányt — mini
ber 8. és. 10-e között beosztást Ttapmondotta — a nyugati államok minGyőr megye egyik legnagyobb köz. tak, beosztási helyeiken jelentkezze
denben, egyebek közt fegyveres erőaz uj
s'égében,
Csornán,
Csöndör
György
nek.
\*l is támogatják. Vitéz Somogyvííri
projrrambeszőflélum
30 000—10 000 volt főjegyző 'ismét életrekeltette a
Budapest, 1055, november ID-en.
A főváros közbiztonságának esylk rfszt váltainak a rend meoteremté'Kémimiashrtt lelt vwelö )<4ni't<3*t<t1itRil( ttsxti mékot őt megalakította, os etDr. Mltnnlch Ferenc,
liiiícaltérdéw most, hogy mielőbb hen. Küxzönifilk flhcl, fnfnl a rand &*
is követelte.
lenjorradalmi vésztörvényszéket.- A
a fegyveres erők minisztere
megszervezzék az új karhatalmat, a. nyugalom őrzőit. Azt kéri tőlük
A masnúszalasra felvett beszéd vésztörvényszék október utolsó napamely őrködik Budapest rendje, a la- Budapest - lakossága, hogy kemény •
örök ülőkre igazolja, milyen színűé- jaiban meghozta első ítéleteit is',
kosság személyi és vagyonbiztonsága 'kézzel sújtsanak le a-fosztogatókra,
kai voltak az iilöküzhcn Münchenbe Hajtó Ferencet, a község párttitkárét
felett. A Budapesti Főkapitányság- a bűnözőkre, s védjék meg a lakosIsmét visszaszökött horthysta tiszt- az ítélet alapján november 8-án keltól nyert értesüléseink szerint a ke- ság, az ország vagyonát.
nek.
rületi
kapitányságokon karhatalmi
A
kerület
üzemelnek
többségébe]
lett volna kivégezni, Sárosí'Jáncs jászerveznek, amelyeknek
— A Zrínyi utcai pékség1 előtt sor- .
párttítkár halálos Ítéletének vég. hétfőn reggel megindul a munka. alakulatokat
A Győri Gyapjűfonó- és Szövőgyár rási
Az Óbudai Hajógyárban, az Óbudai tagjai rendőrök, katonák' és munká- bsnálló asszonyok közölt az a vélerehajtási
napjául
december
10-ét
jeegyik egykori főrészvényese,' Kertész
sok. •
mény alakult ki: ha a vasutasok
Gc.Idberger-gyárban,
a
Pamut
KikéNándor is elérkezettnek látta az időt, lölték meg.
A karhatalmi alakulatok tagjait nem indítják meg a vonatokat, aszszítőben, az Újlaki Téglagyárban
hogy ismét a munkások nyakára ülhelyreállítási"
munkálatokat végez- magyar- és orosznyelvű Igazolvány-, szonyküldöttséget szerveznek és fel- >
jön, Kertész, az egykori tőkés, Bécsnek1, mert a szénhiány, miatt még nyal látják el, s mint a rend őrei szólítják a vasutasokat, hogy kése-'
Téten,
.
Eaumgurtner
József,'.;
az
ből távirati üzenetet küldött, melyben
nem tudnak teljes kapacitással dol- fegyvert viselhetnek, s igazoltatásra delmeskedésük súlyos károkat okozazt az értesítést adta, hogy rövidesen 1914-es nemzeti szocialista (Szálas! gozni. Több üzemben gondoskodnak jogosultak. Közülük kerülnek ki azolc na a családoknak és gyermekeik-'"
Győrbe érkezik egykori tulajdonának Ferenc-féle) párt községi vezetője is- a dolgozók szervezett élelmiszerellá- a járőrök, amelyek a fontosabb épü- nek..-.•. itvét eicre.
• •
mét megalakította a ayllasfcereszícs tásáról. A kerületben" helyreállott-a leteket : Őrzik, s éjszaka az utcákon
— A FSváros! Tanács végrehajtó'
A beledi cementsvar államosítás" pártot A tét! nyilaskeresslea párt rend és a nyugalom. _ A KÖZÉRT-. c'rkálva óvják a főváros lakossága és bizottsága felhívással fordult az'Al-'
javait.
Munkájuk lami' Fodrászat, a Fodrászszövétke- .
előtti tulajdonosa DÖbrentei túltett a vezetfl az un. leszámoló sziket is boltok ma egész : nap'nyitva-tartot- QZ országezekben a napokban különösen fon- űzetett dolgozóihoz, valamint a FodGyőri Gyapjúfonó- és Szövőgyár fő- létrehozták, melynek feladatiul a tak.
.
•
.
,--•-,
részvényesén is azzal, hogy megje- Tahiban és -a kBzség környékén lakó
A JII. kerület iskoláinak napközi tos, hiszen közismert, hogy fegyve- rászkislparosokhoz, hogy haladéktalent a gyár munkásai előtt és bejehétfőn reggel megnyílnak. rei, huligán, bűnöző elemek hány és lanul nyissák ki üzleteiket.
kommunisták kivégzését adták fel .otthonai
lentette az üzem átvételét.
A tanács oktatási osztályának.ve-; hány üzletet,-lakást .raboltak már kJ.
adatul. Az ellen forradalmi kfsárlMck •setője közli, hegv a tanítást a ke- - Az új karhatalom megalakulása al' A Wiliielm Picck Vason- (x Gén- elleni ha'rtrezotl fellfpés titán Baum- rület összes Iskoláiban szerdán reg- kalmából üdvözöljük azokat a rendőröket, katonákat, munkásokat, ofcífc, ••^PS.ZABAPS/C ...3^
gyűr volt tulajdonosai még láthatóan garlner 63 társai Ausztriába szoktok; ,gel megkezdik,"v-i
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Indul a munka a budapesti kohóés gépipari üzemekben

A Győr megyei ellenforradalmi elemek

•

•

Közlemény

• . - .

Az egyiptomi konfliktus hírei
Guy MoUet francia miniszterelnök
A tűzszünet életbe lépése után'az
egy díszebéden monegyiptomi kérdés legfontosabb fejle- is-foglalkozott
dott ' beszédében a közel-keleti helyményei a nemzetközi rendőrség
félzettel.
- Beismerte, hogy nehéz, de
állítása körül ' bontakoznakfc-ki- -A szükséges dolog lesz az általános rennemzetközi ..rendörségben való .rész: dezés a "Közel-Keleten." Ugyanakkor
A szovjet képviselő íiHak'ozoU a;ltérdc» napúrunden tartása núaíí
ételre eddig 14 ország jelentkezett, bejelentette, hogy az Egyiptomban le; Elfogadtak több határozati juraslatot
többek 'között' Csehszlovákia, Romá- vő francia katonaság négy hónapi tarnia és'Jugoszlávia. Nehru kijelentette, talékkal rendelkezik.
:
árizsból jelentik, hogy Guy Mol' \ Az ENSZ rendkívüli közgyűlése. szovjet kormány meg fognak egyez- javaslat felett szavazott. A javaslat hogy Indát, is részt, vesz a nemzetközi
Washingtonba utazik, hogy
' pénteken a magyarországi helyzettel ni a szovjet csapatok Magyarország- szerint az ENSZ valamennyi ' tag- rendőrségben, amennyiben Egyiptom
állama nyújtson azonnali és nagy- beleegyezik az ilyen csapatok felállí- Eisenhowérrel tárgyaljon.
.'•foglalkozott. Megvitatták az Olasz- ról történő kivonásáról.
' ország által beterjesztett Kuba, Ír- £les vita alakult ki az indiai és a arányú segítséget Magyarországnak. tásába'., Nasszer egyiptomi köztársasáAz egyiptomi szakszervezetek elA
közgyűlés
a
javaslatot
68
szavakubai
képviselő
között.
Az
indiai
ország és Pakisztán által támogahatározták, hogy bojkottalják min" tott, valamint az amerikai határozati delegáció vezetője hosszabb beszédet zattál, 7" tartózkodással határozattá gi elnök egyébként kijelentette, hogy den angol és francia hajó ki- és be!• javaslatot. Az olasz javaslat szerint mondott, amelyben indokolta kor- emelte., A javaslat ellen egyetlen addig nem engedélyezi a Ezuezi-csa- rakását.
tornán való szabad hajózást, amíg
a Szovjetunió, amikor beavatkozott mánya álláspontját, és élesen visz- küldött sem. szavazott^ .
idegen katonák — beleértve a nem• Magyarország - belügyeibe, meűsér- szautasftotta a kubai küldött megzetközi, rendfenntartó erőket is —
: tette az ENSZ'alapokmányát. A ta- állapításait, amelyet Indiára nézve
': vaslat az alábbi intézkedések meg- sértőnek 'nevezett. Hangsúlyozta:
Egyiptom területén tartózkodnak^
Nehru:
India
küldöttsége
reméli,
hogy
a
köz\ tételét követeli. 1. A Szovjetunió
Edén brit minísz-teretnök az alsó'-' azonnal vonja "ci csapatait Magyar- gyűlés ugyanolyan szenvedélyes lesz
házban mondott beszédében kijelenországról. 2. Az ENSZ felügyelete akkor is, amikor a gyarmati elnyoA közgyűlés ma délután ismét ösz- tette: a kérdés lényege az, hogy
alatt, közvetlenül a rend helyreálli- másról lesz majd szó. Az indiai kül- szeült.
A mai ülésen megvitatták,
- tása után tartsanalk szabad válasz- dött felszólalásában három figye- hogy' milyen formában foglalkozza- mennyire lesz hatékony a neimzetikötásokat Magyarországon. 3. Az ENSZ lemreméltó megjegyzés volt:
nak
a magyar kérdéssel a továbblak zi rendőrség. . Egyben bejelentette,
• főtitkára által kinevezett bizottság 1. Az idegen fegyveres alakulatok sorún. Az ameríkni küldiíttséu a kur- hogy n» e(tylii(onil hmJiníIvpIoUrfk
A drili] riiilUi ,)í>]pnt<W wenut Nokvizsgálja meg a Magyaronzágon ki- Jvonána clképxclhctollon na Mrtó- dén met'laL'uyaJílaá.iiEilt sürgősségére részvevő légi kötelékeket hazave- ru Indiai miniszterelnök # beszédet
' alakult valóságot helyzetet, é. A ke* liutdságok k&zültl megfelelő Ur- vonatkozó javaslatot tett. A közgyű- zénylik. Edén hozzáfűzte, hogy az mondott. Követelte, hogy az angol, a
-1 bizottság - munkájának befejezése gyalások nélkül. Z. Az ENSZ köz- lés 53 szavazattal 9 ellenében, 16 tar- egész Közép-Kel&t ma lángokban áll- francia: és az izraeli csapatokat azonután azonnal tegyen jelentest az gyűlése csak akkor foglalhat állást tózkodással úgy döntött, hogy a ma- na, ha Anglia és Franciaország nem nal vonják ki Egyiptomból és állítsák
'-. ENSZ-nek. Az amerikai javaslat egy ilyen kérdésben, lia a főtitkár gyar kérdést továbbra Is napirenden avatkozott volna be az egyiptomi— helyre Egyiptom függetlenségét.
.követeli; a Szovjetunió azonnal sztin- megbízatását teljesítve, teljes tény- tartják. Elhatározták, hogy a közép- izraeli viszályba. Anglia és Francia- A magyarországi. eseményeikkel
. tesse be afccwíit Magyarországon. A anyagot terjeszt a közgyűlés elé. 3, keleti válság megtárgyalását is napiNehru kijelentette, hogy
ország azt tette — mondotta az an- kapcsolatban
magyarországi hatóságok könnyítsék Mit szólna az ENSZ bármely szuve- rendre tűzik.
Bulganym szovjet miniszterelnöikkel
gol miniszterelnök — amit az ENSZ folytatott levélváltása eredményemeg, a Szovjetunió pedig ne akadá- rén tagja, ha a közgyűlés olyan haA
közgyűlés
legközelebb
hétfőn
ül
— fegyveres alakulatok hiján — nem ként sajnálatát fejezi Jó, amiért a
• Tyozza meg a Magyarországra fcül. tározatot hozna, hogy nemzetközi fel- össze.
tudott megtenni." Kijelentette továb- szovjet csapatok kénytelenek voltak
áött adományok szétosztását, ha-ügyelet alatt szabad választásokat
.-•nem segítse elő az ENSZ-szel való kell tartani országában?
bá, hogy Anglia és Franciaország Magyarországon beavatkozni. Az inA vita során elhangzott több móegyüttműködéssel.'
hajlandó kivonni erőit Egyiptomból, diai miniszterelnök kifejezte azt a reAz ülésen szenvedélyes vita ala- dosítás is, amelyeket Ceylon, India ass Öthat a Int i ért eh este t mihelyt a nemzetközi haderők biztosi ményét, hogy a rend helyreállítása
Itult ki a magyarországi esemé- és Indonézia terjesztett clö. Az
tani tudják a rendet cs nyugalma után a szovjet csapatok kivonulnak
nyekről. A Szovjetunió hangsúlyoz- Egyesült Allamok küldötte ellenezMagyarországról
. .,,...
össxehítKÍsa altén
Egyiptomban,
ta hogy a magyar kérdés napiren- te a módosításokat.
Ezután került sor a szavazásra.
den tartása az ENSZ. alapokmanyáEiseníiower kijelentette, nem utaAz
olasz
javaslatot
48
szavazattal
11
zik
el
a
Svájc
által
javasolt
Öthatal• nak megsértése, s beavatkozást jelent Magyarország belügyeibe. A ellenében, 16 tartózkodással elfo- mi értekezletre. Amint mondotta,
Szovjet önkéntesek
szovjet delegáció követelte, hogy a gadták. Az amerikai javaslatot 5J inkább az ENSZ keretében igyekszik
jelentkeznek az egyiptomi
magyar kérdést vegyék le az ENSZ szavazattal 9 ellenében, 13 tartózko- erőfeszítéseket tenni a felmerült
dással fogadták el A közgyűlés vé- égető nemzetközi kérdések megold;
közgyűlésének napirendjéről.
- szabadságharcban való
Franciaország küldötte követelte, gül az Ausztria által beterjesztett sara.
részvételre
hogy küldjenek nemzetközi csapatokat Magyarországra. Ausztria képA TAEZSZ jelenti, hogy a Szov• viselője határozati javaslatot terA londoni rádió kommentárja szel
• jesztett elő, amely szerint az ENS" A szovjet dolgozok segítsége
rint Anglia és Franciaország fellé- jetunióban számos volt frontharcos
G/űjiés
"minden tagja nyújtson azonnal nagy
pése Egyiptomban féktelen dühkitö- és katonai szakképzettséggel rendelLengvelorszííglian
Ogyesszábói
jelentik,
hogy
az
ottani
r arányú segítséget Magyarországnak.
résoket váltott ki az egyes afrikai és kező leszerelt szovjet tiszt £s katona
' Anglia küldötte sajnálkozását fe- malom 2B0O tonna lisztet indított útVarsóban és egész LenKv
ázsiai országokban. A kommentár kéréssel fordult a szovjet kormányIczto ki afelett, hogy a szovjet korszógban nagyarányú gyűjtés folyik a
szól arról, ho.gy ugyan- hoz, tegye lehetővé, hogy Egyiptomba
irány mindeddig nem vonta ki had- nak Magyarországra. Az ogyesszal' magyar nép megsegítésére. A vörös- kiábrándultán
erőit Magyarországról, sőt újabb tésztagyár 10 vagon makarónit és kereszt varsói. központjában eddig akkor a Szovjetunió magyarországi mehessenek és segítséget nyújthassa- csapatokat vetett be. A román más tésztalcleséget küld, azonkívül 430 családot vett ' nyilvántartásba, beavatkozása miatt ezeknek az álla- nak az egyiptomi nép szabadsághar' ENSZ-képviselő kérte a határozati 8 vagon különféle élelmiszert és egy akik magyar gyereket akarnak ma- moknak nem volt egyetlen elítélő
szavuk sem, — Szégyenkezve ismer- cához. A szovjet kormány közölte,
javaslatok elvetését. Kijelentette,
, hogy azok beavatkozást jelentenek vagon tea érkezik Magyarországra a gukhoz venni.
jük be — mondja a kommentátor —, hogy egyelőre elfogadja a jelentkezé' Magyarország belügyeibe. A kanadai városból.
hogy az ENSZ minden erüfeszítéso seket és amennyiben szükses^ssé vá• képviselő elmondotta, hogy országa Az ungvári dolgozók elhatározták, Kínai—burmai határegyezmeay ellenére, alig tehet valamit Magyar- lik, lehetővé teszi az Önkéntesek elszázezer dollárt ad a magyarofszáffi
A párizsi rádió jelenti, hogy Bur ország érdekében. Annyit tehetünk utazását Egyiptomba.
'".menekültek megsegítésére és további hogy sejí/Lsi;tít;t nyújtanak a magyar
százezer dollárt juttat a nemzetközi népnek. Kárpát ukrajnai favágók már ma és Kína képviselői határegyez- éa kell tenni, hogy szorosabbra vonVöröskeresztnek, hogy élclmtizere- útnak indítottak két szerelvény kü- ményt írtak alá; amelynek érteimé juk sorainkat és megerősítjük védel;
NÉPSZABADSÁG
be
a Kínai Népköztársaság korma' mi szervezeteinAet a Szovjetunió tpket és gyógyszereket küldjenek Ma- lönféle faanyagot. Rövidesen 600 van
Szocialista Munkásp.lrt topja
nya visszahívja csapatait Burma te- vábbi- terjeszkedésének megakadá- A Magyar
gyarországra. Finnország képvise-Szerkeszti a sxerkesatö bizottság
lője ellonezte az olasz javaslatot. gon tűzifát és bányaíát termelnek rületéről az 1941-ben megállapított lyozása érdekében. .
Puci.ipcstl Lapnyomda
'
'
'
.
demarkációs vonal mögé.
Felolüs: Kulcsár Mihúly
Véleménye szerint a magyar és a ki és küldenek Budapestre.

a magngarars&ági'

legközelebb hétfőn ül össze
az [KISZ közgyűlése

Állítsák helyre
Egyiptom függetlenségét

A londoni rádió az egyiptomi
és a magyarországi
helyzetről

«ttsutira Togliatti:

szó. Rólunk Is, egész Európáról van utat Magyarországon a terrornak, s
szó. Mi más, mint a háború követ- háborús provokátoroknak, hogy ítélkezett volna be, ha Magyarország jük el a Szovjetuniót, ha nem hallnyíltan reakciós, kormány hatalmába gat ránk.
került volna? Elkezdődtek volna a
A Szovjetunió kötelessége, hogy
határincidensek, intervenciók, provo- megakadályozza a háborús tűzfészkációk, a fegyveres konfliktusnak kek-létrehozását, saját határain. Köalatt háromszor változtatta meg ösz- mindazok az előfutárai, amelyeket telessége Jiülönösen most, hogy megszeteleiét. Külföldről megindult az oly jól ismerünk. Melyik, nemzetközi védje mindazokat a pozíciókat, ameországba a nyíltan fasiszta fegyveres szervezet avatkozott volna be rend- lyek a békeírontot alkotják, s megbandák áradata. Ugyanilyen, bandá- teremtés céljából abban a pillanat- akadályozza, hogy ezeket a pozíciókat hoztak létre az országban, ame- ban, amikorra nagy imperialista ha- kat megdontsék, vagy csak kicsit is
lyek a régi jelszavakat hangoztatták, talmak, vagy legalábbis egyesek kö- meggyöngítsék. Ez nemcsak önmagáa régi sötét zászlókat emelték
fel. zülük lángra lobbantják a szikrát.
val és a-kelet-európai országokkal
olya n vezérekkel az élükön,1 akik
S itt jutunk el a probléma lénye- szemben kötelessége, hanem velünk
nyíltan arról. ábrándoztak, hogy el- géhez^
szemben; minden országgal szemben
foglalják a diktátor elkészített heis. Maga a tragikus magyarországi
Ma nincs tiibbé olyan nemzetközi
lyét.
szervezet, amely képes bármit is. események okainak elemzése háttérbe szorul a világon végbemenő esetenni a háború megakadályozása
így alakult a helyzet. Erről képet
ményekkel
-szemben. Próbáljuk ezt
lehet alkotni annak alapján, amit az , erdekében.' Franciaország ' éa
megérteni. '.Próbáljuk
megérteni,
Anglia az egész világ szeme látellenséges táborhoz tartozó szemtahogy a mi kötelességünk itt Olasztára készítették elő és folytatják
núk írnak, kezdve attól a csirkefogóországban az, hogy a kialakult helytól, aki kijelentette, hogy rettenetes
Egyiptom ellen a háborút.
zetben
megőrizzük
egységünket
a
látvány a Budapest utcáin lábuknál i Megszegnek minden paktumot,
fogva felakasztott munkásokat látni, minden egyezményt, minden szerző- béke megvédése, a reakció líimadi'ide ez a színjáték neki tetszik. És az, dést. Fel se veszik az ENSZ-közgyü- eának"visszaverése érdekében, annak
aminek meg kellett történnie, logikus lés elítélő határozatát. Háborúznak a reakciónak, amelynek a szándékait
következménye a politikai és osz-és kész, bármi történjék is. És éppen jól ismerjük, mint 'ahogy tudjuk,
tályharcnak.'
ebben a helyzetben hívnak fel ben- mire vezet .ez a támadás, ha a munkásmozgalomban utat tör magának s
Eljött az a piUanat, amikor véle- nünket, ' hogy ítéljük el a Szovjet- széthúzás,
•
uniót és követeljük, hogy nyisson
ményem szerint
valóban el lehetett volna ítélni
a Szovjetuniót, de abban az esetben, ha nem lepett volna közbe,
most már teljes erővel — amire
különben másodszor is felkérték
— abból a célból, hogy csirájában
elfojtsa a fasizmust, megfojtsa
annak a szolidaritásnak a nevében, amelynek egyesítenie kell
minden népet és mindenekelőtt a
szocializmus útjára lépett népeket a civilizáció védelmére.
Nem hisszük, hogy a dolgozók között
bizonytalanság lépne fel ebben a doíogban, mint ahogyan a reakciósok
között sem volt ingadozás, akik már
kezdtek győzelmet ülni, hogy Magyarországon ismét felemelték a
zászlójukat. Lehet, hogy egyesek,
akik hatása alá kerültek az ellenség
félteveszett, propagandájának ingadoznak, remegned, hibáznak. Később
azoknak is visszatér a hitük. Semmi
különös és semmi új nincs abban,
hogy a munkásmozgalomban vannak
olyanok, akik néhány hónapos, söt
néha néhány éves késessel kezdik
megérteni a dolgok lényegét. Pedig
az esomények értelme világos.
Nemcsak Magyarországról van
Hftt&!mM tBmeg várakozik a Tanács k&rútl KÖZÉRT előtt

A szabads^g és a Itéke védelme
November 6-án az Unitá közölte
Azok, akik megfeledkeznek, vagy
Palmiro Togliatti „A szabadság és a úgy tesznek, mintha megfeledkeznébéke védelme" című cikkét. A cikk nek ezekről a dolgokról, azok, akik
többek között ezt írja:
„be nem avatkozásra és szabadságra"
Az első amit meg kell tenni az, hívnak fel, miközben tehetetlen dühogy félredobva a képmutatást, vilá- hükben a mi mozgalmunkra és a
gosan, kertelés nélkül ki kell mon- Szovjetunióra acsarkodnak a madani a történteket.
gyarországi események miatt,
Szerencsétlenségünkre ma Európa
jogos megvetésünkre méltó kép— nem azért, mert mi akartuk ezt —
mutatók.
fel van osztva,
nemcsakhogy mindig üdvözöl-1
szét van szakítva hét tömbre. E Ezek
ték
a
katonai
és politikai tömbök
tömbök két katonai szövetségre
rendszerét, • hanem többségükben
épülnek.
örömmel vettek mindenféle fegyveMindenki tudja azonban, minden- res intervenciót, amennyiben azt az
ki elismeri és mindig is állí- imperialisták követték el a népi erők
totta, hogy ezeknek a tömbök- ellen, amennyiben a demokratikus
nek nemcsak katonai, Jianem po* fejlődés lehetőségeinek meggállását
lttlkaí tartalmuk Is van. Ezt külö- tűzték ki célul.
nösen jól tudjuk mi Olaszországban,
.Magyarországon kezdettől fogva
mivel itt úton, útfélen Ismételgették olyan
fordulatot vettek az eseméés hangoztatták, hogy abban az eset- nyek, amelyből
azonnal Itiviláglott,
ben, ha országunkban veszélybe ke- idlyen Irányba fognak
elkerülhetetrülne a „nyugati" rendszer akkor a lenül fejlődni. Kiviláglott,
vég„probléma" rendezése érdekében eredményben a Szovjetunióhogy
a töbamerikai intervenció következnék be, bi kelet-európai ország és
alapvető
méghozzá az Atlanti Szövetség szel- problémáival, komoly és kínos
problemének és betűjének megfelelően,
lémáival találjuk magunkat szemben.
•Mi mindig felléptünk ez ellen a Annál inkább komoly és. annál inhelyzet ellen. Javasoltuk, hogy le kább káros problémáival, mivel mindkell mondani az egymással szemben-1 ez olyan, pillanatban következett be,
álló tömbök rendszeréről és a nem- amikor az egész világon összeomlózetközi életet más, ezzel ellentétes ban a 'biztonság és a béke és senki
alapokra kell felépíteni. Azonban sem tudja, mi történhetik holnap. minden olyan javaslatunkat elvetetEnnek ellenére a Szovjetunió óvatek,- amely e cél elérését vagy legalábbis megközelítését szo'lgálta. Sót, tosan, sietség nélkül kezdett akciómi több, a Nyugat katonai és politi- ba. Amikor először kérték a Szovjetkai tömbjét kiszélesítették. Felvették uniót, hogy avatkozzék be, ezt megNyugat-Németországot,
amelyben lette, de távolról sem teljes erővel.
náci tisztek vezetése alatt álló hadse- Ezzel'az aítcióval egyidejűleg ünnereget teremtettek, olyan hadsereget, pélyesen feljelentették, hogy a Szovamelyet egyoldalú döntés alapján a jetunió nem kíván beavatkozni mis
régebbi nemzetközi szerződések meg- országok belügyeibe, nem kíván ártani szuverenitásuknak. A Szovjetszegésével támasztottak feL
kezdett csapatai
Micsoda diadalünnep lenne a nyu- unió tárgyalásokat
A csapatok kivonása
gati demokrácia számára az a nap, kivonásáról.
éa a Szovjetunió kijeamelyen a varsói tömb megszűnne, megkezdődött
ezt azért teszi, ho^y könymint akadály az olyan kalandorok lentette,
útjában, amilyenekről a íasizmus nyitse n a kialakult helyze-ten.
örölcösel álmodoznak.
De mlvej találta magát szemben
a Szovjetunió néhány nap múlva?
Anarchiával és fehér terrorral. Egy
NÉPSZABADSÁG
olyan kormánnyal, -4amcly két nap

