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Új nemzeti kormáig dckull
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, a Magyar Dolgozók
Pártja Központi Vezetőségének, valamint a Hazafias Népfront Országos Tanácsa elnökségének javaslatára megválasztotta a Magyar Népköztársaság új kormányát. A kormány összetétele a következő:

Fiatalok, álljatok a nemzeti egység kormánya mellé!

S ott vannak a kormányban a seinek leple alatt a néphatalcm elKedd este 6ta nemzetünk nehéz
óráit éljük, harc folyt Budapest többiek, nemzeti életünk oly is- len harcolnak. Ezek már kivívott
Minisztertanács elnöke: NAGY IMRE
mert
és becsült alakjai, mint eredményeinket veszélyeztetik. A
utcáin s tüze még most is parázsHelyettesei: APRÓ ANTAL, BOGNÁR JÓZSEF, ERDEI
lik. Az ifjúság életünk demokrati- Tíídy Zoltán álkmminiszter, a nép akarata öltött testet a korvolt
köztársasági
elnök. Münnich nnány határozatában, amikor amFERENC
zálásénak nagy követeléseit tűzte
ki zászlajára. Azt, hogy független, Ferenc belügyminiszter, a volt nesztiát adott mindenkinek, akik
Allamminiszter: TILDY ZOLTÁN
belgrádi
követ,
a
spanvol
szabad- tegnap estig letették a fegyvert
szabad Magyarországon a munkáBelügyminiszter: MÜNNICH FERENC
sok, parasztok, értelmiségiek saját ságharc magyar hőse, Kovács Béla A nép akarata ölt testet a gyárakföldművelésügyi
miniszter,
a Füg- ban megalakult elsS munkástanáHonvédelmi miniszter: JANZA KAROLY
akaratuk szerint formálhassák
getlen Kisgazdapárt volt főtitkászocialista hazánk sorsát, építhes- ra, Gyenes Antal begyűjtési mi- csokban, amelyek védik üzemeinPénzügyminiszter: KÚSSA ISTVÁN
sék a dolgozók hatalmát. Nem az niszter, az ifiúság lelkes képvise- ket az esetleges fegyveres támadáIgazságügyminiszter: Dr. MOLNÁR ERIK
sok ellen és a munkásosztály megegyetemi ifjúság akarata volt, lője, a NÉKOSZ egykori vezetője. bízásából országszerte kezükbe veKohó- és gépipari miniszter: CSERGÖ JÁNOS
hogy békés tüntetésükből fegyve- Lukács György egyetemi tanár, a szik a gyárak, bányák dolsozóinak"
res támadás alakuljon.
A vér | tudományos világ nemzetközileg sorsát, hogy döntsenek a termelés,
Bánya- és energiaügyi miniszter: CZOTTNER SÁNDOR
azoknak számlájára írandó, akik becsült alakja. Babits Antal, a hí- a bér, az üzemi élet minden nagy
Vegyipari miniszter: SZABÓ GERGELY
beavatkozva a tüntetésbe, a nép- res orvosprofesszor,
Ribianszky kérdésében, A nép akarata ölt tes-í
Könnyfiipari miniszter: NAGY JÖZSEFNE
hatalom ellen fogtak fegyvert.
Miklós, az állami gazdaságok mi- tet a rend helyreállításiért küzdő;
Város- és községgazdálkodási miniszter: NEZVAL FERENC
nisztere, az agrárértelmiség ismert tegnap megalakult első munkásS
ma,
négy
nappal
a
békésnek
Földművelésügyi miniszter: KOVÁCS BÉLA
képviselőié. Nezvál Ferenc, város- zászlóaljakban. Ez az akarat nyiU
indult tüntetés után. vér és könny és községgazdálkodási miniszte'r, vártul meg a maqyar honvédség
(a Független Kisgazdapárt volt főtitkára)
árán, a nemzeti öneszmélés óráit
elszántságában, hogy egy emberÁllami gazdaságok minisztere: RIBIANSZKY MIKLÓS
éljük. Következetesen végigme- j &z egykori angyalföldi munkás.
ként áll a rend, a nyugalom védelKülkereskedelmi miniszter: BOGNÁR JÓZSEF
gyünk azon az úton, amelyen el- i Bízzunk szilárdan abban, hogy mezői mellett, a nemzeti egység
indultunk, az egész nemzet egysé- | Nagy Imre és kormánya nemzeti kormánya mellett.
Belkereskedelmi miniszter: TAUSZ JÁNOS
ges akaratán nyugvó szocialista programjába foglalja a nép minélelmiszeripari miniszter: NYERS REZSŐ
Magyarok! Fiatalok! Álljatok a
országot fogunk építeni, valóban den jogos követelését és harcol
Begyűjtési miniszter: GYENES ANTAL
szilárd néphatalmat. íme, a köve- megvalósulásukért. Ez a kormány nemzeti egység kormánya mellé!
Álljatok
a rend, a nyugalom, a bételesek,
amelyekért
forradalmi
ifÉpítésügyi miniszter: APRÖ ANTAL
— mint ahogy azt Nagy Imre be. jűságunk harcba indult, megvaló- , jelentette — tárgyalásokat kezd a ke, a kenyeret és jobb életet teremKözlekedésügyi miniszter: EEBRICS LAJOS
I sulnak: távoztak a párt éléről azok, | Szovjetunióval, a Magyarországon tő munka nagy népi követelései
Népmfivelésügvi miniszter: LUKACS GYÖRGY
j akik a Rákosi-féle politika követői állomásozó szovjet csapatok visz- mellé! Az alkotó nép kormánya
1
voltak, s hibát hibára halmoztak. • szavonásáról, a két ország közötti vezetésével maga vette kezébe sor(egyetemi tanár)
A párt élén ma Kádár János áll, kapcsolatok rendezéséről a teljes sa irányítását és szilárddá teszi a
Oktatásügyi miniszter: KÓNYA ALBERT
az egykori angyalföldi munkás, a | egyenjogúság és a lenini proletárEgészségügyi miniszter: BABITS ANTAL,
nép kipróbált harcosa, aki éveket internacionalizmus alapján. Mi a dolgozók szocialista hatalmát. Nem
(egyetemi tanár)
ült Rákosiék börtönében, A kor- biztosítéka az ígéretek megvalósu- akarunk anarchiát, a tél küszöbén
mány élén Nagy Imre áll, a pa- lásának? A megújult, becsületes, rettegést a holnaptól. Van mindehAz Országos Tervhivatal elnöke: KISS ARPAD
rasztok szeretett földosztó minisz- i immár az egész nép bizalmát élve- hez erőnk? Van, népünk ereje leAz üj nemzeti kormány eskütétel után azonnal hivatalba lépett,
tere, az 1953-as júniusi politika ' ző, a nemzeti egységet
kifejező bírhatatlan,
Budapest, 1956. október 27.
meghirdetője, aki esztendőkön át ! kormány s mellette mindenekelőtt
Éljen a nemzeti egység kormászálka volt a sztálinisták szemében, a nép akarata, hogy elég volt a nya!
mert mint a magyar valóság nagy vérontásból, a könnyből. Népünk
Éljenek a munkástanácsok!
ismerője, aggodalommal nézte po- ártalmatlanná teszi azokat, akik a
Éljen a rendet, nyugalmat biztolitikájukat.
I forradalmi ifjúság jogos követelé- sító magyar honvédség!
A Közellátási Kormány bizottság elA Minisztertanács elnöke elrendeli
a lakosság élelmezésének és ellátásá- nöki teendőinek ellátásával Vas Zolnak biztosítására átmeneti időre Köz- tánt bízta meg.
Nagy Imre,
ellátási Kormánybizottság felállítáa Minisztertanács elnöke
sát.

Vas Zoltán
a közellátási kormánybizottság elnöke

Szombaton délután Budapest utcáin

Végre itt az új kormány! Ezt mond- utcára, megáll a kenyérosztás. Egy- aludtam valamit a harcok alatt. Bajja minde-fikl, erről tárgyalnak a ka-szcrcsaSk megszólal valaki az emele- szálon múlt, hogy el nem talált egy
déppisztolysorozat. Bajtársaim közül
pwk alatt, a 'kenyérért sorban állok, ti abldkból:
Budapesten az ellenforradalmi cso- fegyveres erők átfésülik, összeszedik az utcán a sak-napi harctól közönyö- — Emberek! Vas Zoltán Budapest sokan elestek, megsebesültek. Menyportok ereje megtört. Péntek este 10
nyi vér és mennyi kór. S milyen
üj élelmezési kormánybiztosa!
óráig a fegyveres felkelők nagy
Egy régen várt ismerős! Ezzel könnyen megelőzhettük volna. -..
'
! néhány nap legdöntőbb pillanatait
számban tették le a fegyvert a hon- helyreálltáig.
védség csapatai előtt. Sokan fegyveA csepeli munkásság a rend és köz- i éljük. Ha nem is monij&k ki, min- mindenki egyetért s egyszeribsn
reiket eldobálták és beszüntették a biztonsáe fenntartásáért, együttmű- i t % arcön
„ 1 M 9 ^érdést
mindenkit ny\igalom tölt el. Az
u t n i
OT.
harcot. Ma az ellenforradalmi ele- ködve a rendőrséggel, fegyveres nép- .
.
.
Egyetemista (megkérdte, ne írjam
meknek három góca maradt. Ezek őrséget szervezett. Tevékenyséjrük I *>» " W • " . tMIIJBIM locíbo a előbb még idegeskedök, vitatkozók meg neveti meséli:
felszámolása folyamatban van. Azo- kiterjed a lakosság élelmiszerrel való haltltliozó lövöldözést, abba marad-e is rendben, nyugodtan várnak to— En i$ a tüntetek között voltam.
kat a fegyveres felkelőket, akik teg- ellátására is.
vább, ki-ki a sorára — két kiló kea teslvcri vérontás?
nap 10 óráig letették ^ fegyvert, az
Még pénteken is kimentem az utcáBudapesten, a XIV. kerületben is
nyérért.
amnesztia rendelqi'éTtelmében azon- megkezdték
ra.
De vérengzést sem én, sem egyeta
rendőrség,
a
népőrség
|
—
nal hazaengedek". Budapest utcáit a segítségével a rend helyreállítását.
len igaz magyar fiatal sem akart.
_
]A József-utcában hosszú sor áll A Népszínház utca egyik kapual- Szerintem — tárja szét karját —
.,,..-,..
i fcc"»"«rt- Eev öreg nini visti a szót. jában a pillanatnyi helyzetet latol- most a-legdöntőbb feladat, újra kezQ». nagyüzemtől (Gheorshiu-Dej , . . , , „ .
deni a munkát és kiharcolt eredméj#tjógy&r, Ganz Vagon- és Gépgyár,
gatják.
K. T.
Durlos Bányagcpgyár, Láng Gép- kat, enei-giateiepeket. élel
an is megsebesült fcéf fia— Kedd óta minden éjjel házőr- nyeinket féltve őrizni.
gyár, Telefongyár) szerzett informá- vállalatokat
á l l l k —ért
é ká
károk helyreállttá- ! talember, pedig csak kinéztek a ka- srgeket szerveztünk, hogy illstékteciók szerint mindegyikben megala- séból. A felhívás kifejezi
j
agy
gyár dol- pun.
Icn be ne jöjjön hozzánk — mondja
A csepeli munkáisok fegyveres
kult vagy éppen ezekben az órák- g i n a k teljes egyetértését a korban alakul meg az ideiglenes mun- mány eddig bejelentett intézkedései- — Megalakult az új kormány! • a lukőbizottság elnöke. Ma éjjel már munkászászlóaljat alakítottak, 'logy
kástanács.
vel és felhívja a kormány tagjait, J hozza a hírt valaki, s máris felbom- azt hiszem^, nyugodtan alhatunk. Mi magyar honvédség oldalán kivegy küzdjenek
j
hogy
a munkásosztály jjo- : lik a sor, még a sorelsők is körül is reméljük!
Rend és fegyelem — ez a jelszó
gyék részüket a fegyveres támadók
megvalósításáért.
l ó í t á á é t A munkástanács
k á t á :.«,,& A «,. a4 ^ „ + » , .
most mindenütt és mindenektfegyverzésében, a munkáshatalom,
legelső ténykedése, a dolgozóknak e.*z*k a J * ff w n ^ ^olvassaík ami-i
előtt.
a
ma kifizetett fizetési előlegosztása nvszier<&
népi demokratikus rend megvédénévsorát. Felnőtték, fiataEnnek megteremtését tartják minde- volt. Egyben közölték, a mimkástaLenin
körút.
Felborított
villamos,
sében.
nütt első és legfontosabb feladatuk- nács el van szánva rá, bármilyen ^ találgatják: ki ez, ki az? Régi leszakadt áramvezeték. elégett autó.
Munkászászlóalj alakult a XIII.
nak a munkástanácsok. A Gheorghiu- nehezsegek árán is, hogy anyagi se- ismerősök, új nevük. Vajon mit htyDej-hajógyári tanács felhívással for- gítséget nyújtson azoknak a doígo- "f
MorzsolgatyOt a neveket: Ko- >Fegyveres katona áll a romhalmaz kerületben is. A munkászászlőalj vedult a hajógyáriakhoz, amelyben a zóknak, akiket e tragikus napokban vács BeUt
mellett.
zetői közt vannak a kerületi párt,
poban
• • • Lwkács György ... Tilbelső rend biztosításán kívül arra
űg
é
é
— Nagyon fáradt vagyok! Alig \ bizottság tagjai.
bármilyen természetű veszteség ért. , dy Zoltán... Még a pék is 'kijön

Jelentés a buda pesti helyzetről

ÉSjen @£ új magyar kormány, amely a széles nemzeti egységfront alapján jött létre!

Éljen a kormány, amely megtestesíti a szaktudást és képviseli a magyar nép akaratát!

Zsírból, húshói, lí«sztl»ol.
elegendő mennyiség áll rendelkezésünkre

Mi #» helvasef viilé

SOPRON: a városban rend és faí pénteken minden kérés nélkü!
nyugalom honol. A rendőrség, ka- kétszer annvi sertést adtak z állam!
A. Fővárosi Tanács végrehajtó bi&ottságanah tágéh&s tatója
tonaság és az egyetemisták közösen
látják e! a közbiztonsági szolgálatot
VESZPRÉM: a
osban ren <í
— És mi a helyzet a kenyérellátásÁ fővárosi tanács végrehajtó bi- osztóraktárként jelöljük ki, hogy
zottságának közleménye:
által is meggyorsuljon a kiszállítás sal f
BÉKÉSCSABA: a szombat délés
a
kiszolgálás.
Lezárt
üzletben
nem
q
munkástari
ácsokat
flze*
küldöttet
A központi raktárakban zsírból,
— Naponta százötven vagon ke- előtti órákban alakultak meg a béfiúsból, lisztből, hüvelyesekből, rizs- lehet.
íz esve+pmen wv'ipst tartottak. «
nyér kerül forgalomba sütőipari válA közlekedés helyreállításáig az lalatainkból. Sajnos, a már emiitelt késcsabai üzemekben a munkástanáből elegendő mennyiség áll rendelkehuszonnégvtasú
megyei
nemzeti
csok Első ülésüket délelőtt 11. órakor
zésünkre. Burgonyából mintegy 1600 üzletektől távol lakó kereskedelmi nehézségek miatt nem mindig tuddolgozókat az üzletekhez közel eső juk elszállítani a főváros különböző tartották. A városban rend van. A niiinkp^tnn^csot válasrtot+ak. roelvvagon. Zöld árubó] és gyümölcsből a
helyen kell elhelyezni, lakásukról és pontjaira. Ezért azt tanácsoljuk a közénületek és az üzemek védelmére npk tsifisii munVácr>V. a mpt"'Pi nárt.
Nagyvá&ártelepen
nagy
keszletek élelmezésükről
gondoskodni. Ezt az lakosságnak, hogy egyelőre — legállami és karhatalmi szervek me£várnak kiszállításra. A rend helyre- utasítást adja
fővárosi tanács vég- alábbis addig, amíe szállítási nehéz- DniijáTOrségeket szerveznek.
a
állításával a központi raktárakon kí- rehajtó bizottsága
a KÖZÍRT VállaSorra alakulnak a munkástaníicsoV
vül a kiszállítás meggyorsítása érde- lat igazgatóságainak. A csarnokokban ségeinket legyőzzük —, a sütőiparEGER: a honvédség, a T-erfiÁrüés
kében a kerületi KÖZÉftT központi és piacokon, egyelőre gazdátlanul vállalatok közelében vásárollak meg a békéscsabai üzemekben is. A munés a Pedagógiai Fniskoia
fiatalíai
raktárakat és valamennyi csarnokot, Tevő áruk eladásáról a fővárosi ta- a szükséges kenvérmennvi sédeket
szállítási
eszközeinkkel
eevüttesen
tartiák fenn a rendet.
valamint a kerületben levő három- nács a kerületi tanácsokon keresztül Meglévő
sés
és
a
rendőrség
kébviselői
és
iamindenekelőtt
olyan kerüle+**b*!
négy nagyobb élelmiszerüzletet is el- gondoskodik.
Délben
ő-íwpíiltpk
w
ii^Prrti
rnnrtVScjuttatunk el kenyeret, mint például vaslfitot tesznek a néoőrsée felállíaz V. kerület, ahol nincs sütőipar- tására. A néoörsée a kövbi^+onsá " tanácsok küldöttei é= me-ealsMtják
vállalat.
fenntartásához nyújt segítséget a a városi tnnntrác+annrsot.
Fővárosunk utcáin, az élelmiszer- rekszünk. hogy Budapest dolgozó
— A vidék segít?
HÖDMF7ÖVASARHKt.Y: a város*
rendőrségnek.
üzletek előtt fáradtarcú, megviselt népét ellássuk 3 szükséges élelmij ban rend és nvuealom van, összetű— Igen. Cegléd, Baja, Szekszárd és
emberek ácsorognak hosszú sorok- szerekkel. Az elmúlt napok eseméNYÍREGYHÁZA:
ideiglenes
váromás
városok
már
eddig
is
sok
segít?é?
pffváitfííán nem volt. A inérlpjban, hogy • előteremtsék' maguk és nyei természetesen a mi kezünket is
családjuk számára a zsírt, lisztet, a megbénították. Ma azonban már séget adtak a főváros kenyérellátá- si munkástanács vette kezébe az evárbun és a k-fit^/övn avarban mesmindennapi kenyeret. Sokgyermekes kijelenthetjük: aggodalomra nincs sához.
ügyek irányítását. Péntek este töb- alakult 3 munkástanács.
szülők, fiatal házasok, akik nem szá- ok, raktárainkban van elegendő
Van tehát élelmiszerünk,
aiho | ben be akartak hatolni a laktanvákmítottak az elmúlt napok tragikus liszt. zsír. cukor, csupán közlekedési, gyan a fővárosi tanács
NAGYKANIZSA: kor* dp1"+áni
illeté!
i ba, de a honvédség ezt meghiúsította.
eseményeire, s most a hosszú több- szállítási eszközökben
szenvedünk mondják, a szállítási nehézségeket
ielentés szerint a városban
nvugaszáz, gyakran ezrekre duzzadó so- hiányt Ennek következtében számos leküzdve a kerületek élelmiszerbolt- | Az ideiglenes városi munkástan*>=
rokban keserűen mesélik: ma már élelmiszerboltunkba nem tudtunk és jait el tudiák látni a szükséges élel- ] rendre és nyugalomra szólította fel a lom van. A rendet a magyar hadsereg
tartia
fenn.
nem tudtam reggelit adni gyerme- nem tudunk árut szállítani Talán miszer szükségletekkel.
Elmondták | lakosságot. •
keimnek, és aggódva kérdezik egy- mondani sem kell. sokhelyütt utcai még. hogy a sütőipari vállalatok az
A MAHART közli, hogv x Deák
mástól, mi lesz ha kifogynak az harcok is lehetetlenné tették és te- élelmiszerüzletek, a szállítási eszkö- | SZOMBATHELY: szombat reggel
üzletek... mi lesz velünk? .
szik 37 élelmiszerszállítást. Miután zök dolgozói minden dicséretet meg- megkezdődött az üzemekben a mun- Ferenc-gÖzös meaérkezett Pécsből.
— Mi lesz velünk? Van elegendő az egyes kerületekből kifüstölték a érdemelnek áldozatkész. fegvokne- kástanácsok megalakítása. Az üze Utasai Pünkösdfürdőn Gzái'tsVfciA
élelmiszerünk? Hogyan válaszoljunk fegyveres csoportokat, azonnal hoz- zett munká.iukért. Ugv gondoljuk,
Táncsics-gőzös és utasai més Bécsaz utcákon sorbanálló tízezrek jogos zákezdünk a? élelmiszerüzletek rak- mindannyian osztozhatunk vélemé- mek dolgoznak, a helyi vonatok és ben tartózkodnak.
kérdésére? — Ezt kérdeztük mi is tárainak feltöltéséhez.
nyükkel: fővárosunk dolgozó népé- a váróiban a villamos közlekedik. A
A SALGÓTARJÁNI
bánvászok
néhány órával ezelőtt a fővárosi tavágóhídi
munkások
kijelentették,
A szállítási eszközök biztosítva nek minden szeretete azoké e nehéz
nács kereskedelmi osztályától. Az
órákban, akik életük kockáztatásá- amennyiben a lakosság
ellátása népőrséeet Vakítottak, ezzel w^Wk
alábbiakban közöljük a fővárosi ta- vannak?
val is helvtállnak
munkabei vükön, ezt megköveteli, vasárnap is dolgoz- a rendőrséget a kö/bi^tonsás fennnács válaszát.
— Sikerült értesítenünk a Főtefu hoav csökkenjenek az utcákon az
— Ismerjük a nehézségeket — dolgozóit, akik máris gyülekeznek, élelmiszerért sorbanállók ezrei, hogv nak. Vasszentmihálvon a dolgozó tartásában. A népörség tasiai e^vütt
mondták a fővárosi tanács ilietéke- hogy elősegítsék a lakosság élelmi- miné! előbb measzűnjerjpk a? élel- parasztok kijelentették: ..Nagy Im- iárják a várost hngv mp«<=lnz7ék a
sei — és minden erőnkkel arra tö- szerellátását.
miszerellátás átmeneti nehézségei.
re a mi emberünk, neki adunk, ha vérontást és f o s z t ó é i =+ M t m ' ^ - ' k
kell gabonát, vagy amit kér". Aeredménveként egyetlen puskalövés
szombathelyi járás dolgozó paraszt- sem hangzott el.

Varsóba kiküldött munkatársunk jelenti:

Nyugalom, rend és hétköznapi munka Varsóban

Kádár és Nagy beszédei összhangban varnak
a magyar dolgozó tömegek követeléseivel

A lengyel fövá
kormányban is. csökkent Í miniszter- képeit,
kedvezi
goki
itlanul hosszú sorok elnökhelyettesek
növekedett demokratizálási
és a
állnak
'- egyes miniszterek személyes ha személyi változásokat. Akarnám
'áltozásokról beszél, tel- tásköre és felelőssége. Megszüntették sói fiatallal beszélgettünk, kifejezéskezeit na;
A Borba a magyarországi eseményekről
jes a nyugalom, a rend és
álla] i ellei
minisztériumát. < re juttatta kívánságát és reményét.
hétköznapi, alkotó munka. Az
helyette az ellenőre 3 legfelső munka- j hogy a tragikus események rövidesen
A Borba pénteki számában han- a lap - . amelyek Kádár é« 1
rek százezrével rettek részt a varsói iát a szejm szerve fogja végezni. Olé- j véget érnek és a magvar nép.
beszédeiben jutottak kifeje;
tömeggyűlései
ahol Gomulka elv- ;zik a rendkívüli szakszervezeti ak- • eyar ifjúság békés légkörben kezd- got ad a jugoszláv felelős körök első reagálásának a magyarországi összhangban nllanak a matr
társ, a párt
első titkára beszélt. tívaértekezlet is.
. bet ho
rányításí
örömmel "hallották, hogy az új poliA lapok jelentős terjedelmet szen~'s helyes és szükséges /áttozások vég- eseményekre. Bevezetőben meg- megek követeléseivel, ameivefc künpnokbii
jegyzi, egyelőre méa nehéz lenne lönösen 17
tikai bízbtisa
! tétnek a rnagyar eseményeknek, köz- j rehajtásához.
teljes képet alkotni aznkról az ese- tak eröteljf s hangot A két ma
•mokratizálás következetes véghezm- \ lik Nagy Imre és Kádár János fényménvekről. amelyek
Budapesten vezető nvilatkozatai —
telére, örömet keltett Hruscsov elvtárs jelentése, hogy a lengyel—szovlezaHottak. maid ígv folytatja:
ben bejelentetlek HTT a t
jet baráti kapcsolatoknak a nyolca,.A legkényesebb
nkok kőzíítt kat. hogv felwámoliák q
dik plénum elvein, a teljes egyenjoszerepel minden bizonnval az a ves oolitikáiának mar^riV
t-vábbs azok *) kiípl e nfé=
%7 ui vezetép mindent m
me- ! tik az üzemi munkástanácsok meg- I pozitív választ adni a dolgozó tölasztják meg a munkástanácsokat az \ Szolnokon pénteken délután
üzemekben és a főiskolák
rektorai • gyetanacs termeben megval, ;ztot- ! alakulását és hírt hoznak arról, hogy • megek mindenekelőtte változásot á k a
teljes kai sürgető követeléseire és nem
levelet intéztek az egyetemi ifjúság- 1
munkástanácsot. A munkás- az üzemi munkástanácsok
támogatják a megyei tudtak
garanciákat adni &? élet
hoz, amelyben felszólították, hogy I tanács állandóan ülésezik, gondos- mértékben
Az üzemekben leggyorsabb demokratizálására. Az re is stabilizállak" — fejezi be a
teljes erővel lásson neki a tanulás- j kodik a rend fenntartásáról a köz- munkástanácsot.
munkásőrségeket szerveznek, ame- l e g g y o s a b b
l
nak.
! ellátás biztosításáról,
a termelés
új
magyar
tendenciák — ffolytatta
lyek biztosítják a közellátás és a terA demokratizálás szele különben ] megszervezéséről és a dolgozók béré- melés folyamatosságát.
áthatja az egész lengyel
közéletet, j nek késedelem nélküli kifizetéséről.
A megye munkástanácsa közli
Befejeződött a szejm, a lengyel nem- j Mivel a bankoknak nincs pénzük, hogy a rádióban tegnap eihangzetgyűlés ülésszaka és határozatot j a vállalatok bevételét és pénzkészle- zott
hír. miszerint
Szolnokon
hozott. hogy az általános választáso- j teit használják fel erre a célra,
fegyveres összetűzésekre került sor,
kat január 20-án tartják meg.
1 Percenként érkeznek az ülésterem- valótlan. A megye területén tűzharcA szejm változtatásokat eszközölt a i be a gyárak küldöttségei, bejelen- ra sehol sem került sor.

Szolnokon munkástanács
gondoskodik a rend fenntartásáról

Helyzetjelentés Budapesten
szombaton délután fél kettőkor

A fővárosban két kerület kivé- j cot.

A fővárosban

másutt nincs

telével a helyzet nyugodt. A la- szervezett fegyveres ellenállás.
kosság betartja a kormány renSZEGED: szombaton, reggel
A hadsereg alakulatai már a
delkezéseit, s igyekszik támogatást délelőtti órákban megkezdték a
munkások megválasztották a rr
Egyik része Taiabányán, másik része a Szabadság-hegyen van kástanácsokat, s a délelőtti jelentés nyújtani a honvédségi szervek- tisztogató akciót, s ennek «orán
nek. Mindössze két helyen, a VIII.
a? esetleg
E tragikus órák az egész magyar i öttusázó is meghalt. Ez a hír nem szerint délben a munkástanácsok és a IX. kerület néhány utcáiéban házanként felkutatják
társadalommal .együtt fájdalmasan felel meg a valóságnak. Benedek a megbízottai összeülnek a karhatal- van még fegyveres harc. A had- még bujkáló fegyveres személyesereg támadja a két fegyveres gó- ket.
érintették a magyar sporttársadalmat | Vörös Csillag Szállóban tartózkodik. mi szervek vezetőivel.
is. Már csak napok hiányoztak, hogy Az olimpiára készülők közül egyedül
dr. Temes Judit nincs egyelőre
elindulhasson olimpiai csapatunk a
i csapat tagjai között, mert mint i
XVI. nyári olimpiai játékok színhe- vos, kedd óta éjjel-nappal a Ban
lyére. Melbourne-be. Több mint száz utcai sebészeten tartózkodik
kiváló magyar sportoló teljes esztenA SZOT Hnttksrfíénpk javaslata
dőn ét készült arra, hogy november
22 és december 8 között, a legutóbbi
sajátosságának
legjobban
A SZOT elnöksége javasolja a munkásoknak és alkalma ottaknak, üzem
1
két olimpiához hasonlóan, most is
hogy a gyárakban, üzemekben, bányákban, minden helyen feezdiék meg megfelelő berrendsze kialakításáj a munkásigazgafás megalakítását: válasszák meg a munkástanácsokat.
ban, bevezetésében, valamint az
méltó módon képviselje a magyar
üzem szociális, kulturális ellátásászíneket.
H.
nak fpilesztéséről.
De a tragikus események közbeA munkástanács feladatai- a
4. Dönt a beruházás é= nvpreA munkástanács működésére
szóltak. Sokan voltak, akik az egyemunkástanács
dönt
minden,
a
?P?rp<i7Psedé« felhasználáséról.
javasoljuk: a munkástanácsok tagtemi ifjúság tüntetése után reményNehéz helyzetben vagyunk. Min- lait az üzem. a gyár, a bánya ö'sz- munkahely termelésével, igazga5 Megszahia s svár ^ bánva, a
kedtek, hogy gyorsan
helyreáll
rod
d éés csapatunk
t
elindulhatM
Mel-| dent el kell követni, hogy a lakosság szes dolgozói válasszák meg. A vá- fásával Ta-^'ílkodásával kapcsola- mmk»hp1v munkarendiét.
tos kérdésről.
bourne felé. Sajnos, még ma, szóm-: ne szenvedjen hiányt, hogy bíztosít6. Felein? a? össze< dolgozók
lasztás
módjáról
a
választásra
1. A gyár termelésének, gazdál- "Sött s hp1ve<- gazdálkodásért. ? az
baton sincs teljes nyugalom. Ma még jsuk a z élelmiszerellátást, hogy Soösszehívott gyűlés dönt. A mun- kodásának iránvitására saiát so- •illám iránti kötelesség tejesítékétséges,
hogy olimpiai válogatot,
fe
tunk elindulhat-e és ott lehet-e Mel- , g {b f bM v t n
kástanácsok
tagjaira
általában
az
kaiból válasszon a gyár állandó séért.
bourne-ben. Mindenesetre örvende- i s l U d '
üzemi bizottság, vagy valamelyik igazgatója mellé 5—15 tagú igazA munkástanácsok jelenlegi fő
tes, hogy a csapat tagjai mind egésztekintélyes dolgozó teriesszen elő gatótanácsot, amelv a . munkás- feladata, hogy a munkrhelvpken
ségesek, jól vannak. Szombaton délA kereskedelem, az élelmiszeripar,
közvetlen
utasításainak biztosítsa a rendet.
javaslatot. A munkástanácsoknak tanács
feSvelmet.
előtt beszéltünk a sporthivatalban
közszolgáltatás dolgozói közü] namegfelelően dönt ? Tvárak vezeté- megindítsa a termelést.
szolgálatot tartó vezetőkkel, akik
" gyön sokan- már a negyedik napja a munkahely nagyságától függően sével
kapcsolatos kérdésekben.
kérésünkre elmondták, hogy az olimAz összes dolgozók s e r t é s é v e l
általában
21-től
71
tagja
legyen
és
munkahelyeiken,
Felveszi, illetve elbocfát}a a gvár
piai csapat tagjait semmi baj nem benntartózkodnak
benne a.dolgozók minden csoport- dolgozóit, gazdasági" fe műszak'" -•Pdie> mp^ kpnvnrfikpt a gvárat.
érte, a csapat egy. része a .tatai edző- sütik a kenyeret, osztják az élelmiA SZOT elnökséee 3.7 elmondottáborban, más része a szabadsághe- szert, biztosítják a .•íz-. gáz. PS áram- ja — arányának megfelelően —
'f»7Pt«Ít.
t a i ; Tlsnján '"evasolifi
megszerkapjon képviseletet Száznál kevegyi Vörös Csillag Szállóban van. Itt szolgáltatást.
1 Kidolgozza n gyár termelési
vái-ják a további intézkedéseket. A
sebb
dolgozót
foglalkoztatott
Köszönet és hála azoknak.
••• --'t. megszabja
a műszaki fejsportolókkal
kapcsolatban
egyébüzemben a? összes dolgozók is al-•
SraksKerveaetek Országo
' • -'éssel kapcsolatos feladatokat
nehéz napokban dolgoznak éji
; nt sok rémhír terjedt el. Ilyen kr
i kothatják a munkástanácsot.
Tanácsának elnöksége
3. A munkástanács dönt a z
sza hír volt, hogy Benedek, a hiresipallá téve a főváros lakosságáért.

Teljesen egészséges az olimpiai csapat

Hogyan dolgozzék a munkástanács?

Köszönet
közszolgáltatás
dolgozóinak

