
Éljen az uj magyar kormány,
amely a széles nemzeti egységfront

alapján jött létre!

A páíj":ymh':zter k&zü;
1 a dolgozd;k számíj/a fizetést igény-
lő gyáraknak — kettő kivételével
— kiszállították a pénzösszegeket.
Egyébkent erre a célra a vállalat
pénztárában levö összegeket is
igénybe lehet venni.

nyitva t&rtana!k
az-

A belkereskedelmi miniszter közli.
hogy ma délelött tíz órától, délután
három óráig az összes élelmiszerüzle-
tek nvitva tarlónak

ÍGY FOLYTATÓDOTT

ELÉG VOLT!!

Kedd este óta a magyar nép tra-
gikus óráit éli. Forradalmi ifjúsá-
gunk, egész dolgozó népünk, nemze-
tünk nagy követeléseit tüzte zász-
lajára: emberibb sorsot az- üzemek,
bányák, gyárak dolgozóinak, embe-
ribb sorsot a szántóföldek művelői-
nek emberibb sorsot nemzetünkhöz
hu ei Mmisegunkn^k — független,
szabad Migjarorszagjt1 Ime, a kö-
vetelés, k an^bek^rt oktober 23-án
ha-cba ndult foiradalmi ifjuságunk,
-j pz a haic nem maradt eredmény-
•Men A 1-u-> etel^se't amelyekért a
i ítilok L'e'uk feláldozásával is ké-

i v N haicolm me^alósulnak:
LUizott a n n t elerol az a néptől el-

11 adt khT- \ amelv Rákosi vezeté-
cvel hibát hibaia bünt bűnre hal-

i oz\a elvesztene tel-mtelyét, becsü-
lhet dolgo-'o nepunk elolt

A koimanv eien Nagv Imre áll, aki
r ztendo'trn R* sza'ka volt az orszá-

ot a szakadok özeiére ^odro sztáli-
rns+ak szemeben

\ forradalmi ifjuság harcainak
eie'meiveit amelyekkel egesz dol-
go7o nepur>> szimpatizál igazolják:
nem lehet f jeimen kuul hagyni,
nem leh^t ~a*n meghallani egy nép
kiáltását I^zzuk csa^ emlékeze-
tünkbe ?z elmult z soo\ e emányeit.
A ke many ana t^ie' edett, hogy

<it kes°t-inletésf t C&ak akkor oldotta
íel a t,1- ulel e^esi tila'ma* a~nikor a

11 pe*-of.-s7obornal msr eg\utt volt a
felvonulni Ytí 7 eg\ etcmi^ták hatal-

,mas tormge S emlp! ezzunk P tűnte-
"'•Dk Je"'s-a\ára Ui vezetést a':aruTik,
Nagy Ii n eben b 7alm mk ' — Egyen-
j^gu^d^on alaouló szov *- magyar
barátjáén1" Aztán a Bem-szo-
bor a Kossuth t^r — már
bc^oíetede't s vg\ tün1 hú" a for-
íaoalmi ífiusagot ame'> a nep gon-

dolatait is kifejezte, senkisem hallja.
Ezt bizonyította Gerő Ernő rádió-
beszéde is. Gerő Ernő meghallotta
ugyan a tömegek kiáltását, de ezt a
hangot, tömegek hangját nem értette
meg. Rádióbeszédében nacionalista
burzsoá-demokratikus restaurátorok.
nak bélyegezte a tüntetőket, akik
nemzeti színű zászlókkal, népünk
gondját-baját kifejező követelések-
kel vonultak fel fővárosunk utcáin.
S ekkor a tömeg forradalmi lendü-
letének senki sem tudott ellent áll-
ni. A tüntetés fegyveres harcba csa-
pott át. S miután eldördültek a fegy-
verek — összeült a Központi Veze-
tőség és a régen megérett követe-
lést, hogy Nagy Imre visszakerüljön
az ország vezetésébe, teljesitette. De
ez, sajnos, csak áldozatok árán va-
lósult meg. A Köíponti Vezetőség
ugyanezen az ülésén megerősítette
Gerő Ernőt az első titkári tisztség-

| ben. Vajon megnyugodhatott-e eb-
j ben a népünk nagy nemzeti kérdé-
í seit következetesen megoldani akaró

tüntető ifjúság? Nem, nem nyugod-
hatott meg, hiszen a rádióbeszéd
volt számára a legjobb lecke arra,
hogy Gerő személye nem megfelelő
biztositék a párt élén arra, hogy kö-
vetkezetesen megvalósuljanak kö-
vetelései. A harc egyre súlyo-

| sabbá vált. A hazafias de-
• monstráció testvérharccá alakult. A

tragikus események hatására sokan
nem látták tisztán, hogy ez a harc
nem ellenforradalmárok és a forra-
dalom vívmányainak védelmezői kö-
zött folyik, szem elöl tévesztették,
hogy az a küzdelem, amelyben a
részvevők zömét egyetemista és mun-
kásfiatalok alkotják, s amelyet nagy-
rokonszenvvel kísérnek a dolgozó
tömegek, nem irányulhat a munkás-
osztály, a nép hatalma ellen. Azt je-

lenti ez, hogy a tüntetés és a fegy-
veres harc mentes volt a tudatosan
ellenséges, rendszerünk megdönté-
sére vágyakozó elemektől? Nem ezt
jelenti. A nép forrásba jött s kidob-
ta a szennyet, a salakot is. De csak
ezt észrevenni és nem látni e harc
igazi jellemzőjét, a demokratikus
követelések kivívásáért végsőkig
harcolni kész forradalmi ifjúságot —
végzetes hiba lenne. Hiszen ennek a
harcnak lett eredménye végül is,
hogy a párt élére Kádár .János ke-
rült, hogy új nemzeti kormány áll
az ország élén, hogy az üzemekben
alakulnak a munkástanácsok, hogy
megindultunk a nép igazi, egységé-
nek kialakulása útján.

Köszönet mindezért forradalmi if-
júságunknak! Az egész népünk által
támogatott nagy nemzeti demokra-
tikus mozgalom már eddig is nagy-
szerű eredményeket hozott, s gyü-
mölcseit még inkább a jövőben a nép
és az új vezetés összeforróttsága ér-
leli majd meg. Ezt veszélyeztetik
azok az elemek, akik a tüntetések
leple alatt már kezdettől ellenforra-
dalmi célokat követtek. Ök azok,
akik még most is, miután megterem-
tődött minden feltétele a gyors, bé-
kés előrehaladásnak, folytatják a lö-
völdözést, továbbra is rettegésben
akarják tartani a népet.

Az ország békére, rendre, nyuga-
lomra vágyik. Azok, akik még most
is fegyverrel a kézben harcolnak,

| akiket megtévesztettek, határolják
j el magukat a tudatos ellenforradal-
i maroktól, tegyék le a fegyvert, szá-

míthatnak nemzeti kormányunk, bé-
két óhajtó népünk nagylelkűségére:
A mi utunk világos: a kibontakozás,
a megbékélés, szilárd nemzeti egy-
ség utja. Ezen kell tovább halad-
nunk!

nyilatkozik § k§íéhb teendőkről
Lukács György egyetemi tanár, népművelési miniszter

üzenete a magyar ifjúságnak
Kedves fiatal barátaim!
Tudjátok jól, .hogy régen elégedet-

len voltam nagyon sokkal, amit pár-
tunk és kormányunk az utolsó évek-
ben csinált. Én ennek az' elégedet-
lenségnek még Rákosi idejében a
nyilvánosság eiőtt kifejezést adtam.
T":t a jogos elégedetlenséget a politi-
1 d nem demokratikus jellege és a
nemzeti függetlenség, a nemzet,- ha-
".vományok, a nemzeti sajátosságok
elhanyagolása váltotta ki. Ennélfog-
\a érthetőnek és jogosnak tartom,
hogy az ifjúság elégedetlensége nyil-
tan kirobbant. Sajnálatra méltó mó-
don ez a jogos elégedetlenség olyan
Jormákat öltött, ami számos áldo-

zattal járt és mozgási teret adott a
hazánkban még mindig létező reak-
ciós áramlatoknak. Ennek a megál-
lapításnak azonban nem szabad el-
homályosítania azt a tényt, hogy az
ifjúság demokratikus, függetlenségi
és nemzeti követeléseinek túlnyomó
része jogos volt, megvalósítható és
megvalósítandó. Az új kormány leg-
főbb feladata lesz egy ilyen demok-
ratikus és nemzeti programot kidol-
gozni és végrehajtani.

Az utolsó napok szörnyű leckéjé-
ből mi ndenlci ne'k tanulnia kell.
A legsürgősebb tanulságok: állami,
társadalmi, gazdasági és kulturális
életünket az igazi demokrácia szelle-

mében újjáürlafltitanl. Ez az Igazi de-
mokratizmus aUkalTtias arra, hogy el-
söpörje a sztálinizmus minden ma-
radványát. A demokratikus szabad-
ságnak, a nép önrendclkező hatal-
mainak minden irányú kiépítése az
igazi alap arra. hogy megtaláljuk a
szocializmus magyar útját é8 a szo-
cializmus mefívnTrtsfffis/inalc matíyiir
módját az élőt mindon területén si-
kerrel alkalmazzuk.

Ezeknek a nafiy céloknak megvaló-
sítása érdekében kell Összefogni min-
den szabadságszeretö embernek, el-
sősorban a magynr Ifjúságnak. Eb-
bon R munkában szeretnék veletek
együtt dolgozni!

Babits Antal egészségügyi miniszter
az ötnapos harc sebesültjeinek megmentéséről

At.

— Kórházaink személyzete orvo-
sok, ápolók nagy erőt fejtenek ki,
hogy az ötnapos harc sebesültjeinek
életét megmentsék. A kórházakat
«''or= -n átrendezték, fekvőhelyeket
ii7 T ittak. Legsúlyosabb a helyzet
t i -v Üllői úti klinika környékén

a környék egyik gócpontját
>t a legszörnyübb tűzharcok-
\ legnyomá betotte az ablaké-
\ különböző klinikákat a bel-
H itit is a sebészet céljaira

Iczték át, a frissen operált sebe-
e dl g írbin helyezték el.

em L V MTH inttzet fiataljai
r c l u b c i a keritésen át adták

matracaikat a klinika mediku-
ak, így segítettek a kezdeti

fekvőhely-hiány megszüntetésében.
Ezekben a nehéz napokban a

fővárosi üzemek és a vidék dolgozói-
nak a spontán, minden kérés nélküli
segítsége is megnyilvánult. Élelmi-
szert — Nagykanizsáról például *;gy
teherautóval — küldtek, úgy hogy az
élelmezés terén különösebb hiány
nincs.

Gyógyszert a néphadsereg adott
nagy mennyiségben, és megérkezett
a Lengyel Vöröskereszt küldeménye
is.

Nagy baj nzonban, hogy kevés
n vér! A kórházak könnyű betegei
önszántukból adtak vért, hogy mi-
nél több sebesültet megmentsenek az
életnek.

Az egészségügyi miniszter elmon-
dotta továbbá, hogy 3500 sebesültet
gyógykezelnek, s 250-en haltak meg
a kórházakban a harcok áldozatai
közül. (Ez csak a kórházakra vonat-
kozik, nem a teljes szám. — Szerk.)
Tájékoztatott bennünket Babits mi-
niszter arról is, hogy 600 ágyat sze-
reltek még fel.

— Reméljük azonban, hogy mind-
erre már nem lesz szükség mon-
dotta az új miniszter, majd így fe-
jezte be: — Ugyanakkor kérjük fő-
városunk véradó lakóit, hogy a ve-
szélytelen órákban jelentkezzenek
véradásra, mert nagyon sok honfi-
társunk élete függ ettől!

n;zvál Ferenc város-és községgazdálkodási miniszter
az utcai harcok okozta károk azonnali kifayitásárö!

kO7S.tt.,_ \7á „...
) feladatunk a sajnála-
•k okozta károk azon-
i Itt állnak lakó-

idején
Mi

-.rjk Jü

l;ás i.s menn>nKálódolL Ezekkel egy
ideiben helyre kell állítanunk az úthá-
lózat és a közlekedés súlyos kárait is.

Semmiesetre sem szabad megfe-
ledkeznünk az égető és csaknem va-
lamennyi családot érintő lakáskér-

désről sem, ami a harcok miatt még
jobban érezteti hatását. Éppen ezért,
ha népgazdaságunk beruházásait
csökkentjük is, más területen feltét-
lenül növelnünk kell a felépí-
tett új lakások számát



Fiatalok!
meg képviselőiteket

a
"Csak egy szikra kellett, máris futó-

tűzként kezdi felégetni gyárainkban
az elmúlt évek gazdasági bürokrá-
ciáját a tényleges munkás hatalom.
Azokban a gyárakban, amelyekben e
véres és nehéz napokban is ott van-
nak a dolgozók, sorra alakulnak a
munkástanácsok.

Forradalomban születnek, nem fel-
ső utasításra, hanem a munkások
szivbeli kívánsága szerirat. E kíván-
ság régen érlelődik, elsősorban az
egész gazdasági élet sürgetően meg-
oldásra váró bajai miatt. A túlköz-
pontosításböl fakadó bürokrácia,
amely felesleges íróasz-talok, s száz-
féle munkalap, bonyolult elszámolá-
sok polipkarjaival nemcsak á józan
javaslatokat szorította gúzsba, hanem
lehetetlenné tette a gyárak normális
munkáját is' iparunk drágán, a mun-
kások erejét, a nyersanyagokat elpa-
zarolva termel, kárt okozva az egész
népnek. Nincs, gyár az országban,
afiol a termelési .értekezletek százain
ne mondták volna el ezt a munkások
>—, mindeddig eredménytelenül.

Most saját kezünkbe vettük a gyá-
rak ügyének intézését a jugoszláviai
munkások példájára — a magyar
dolgozók is a soraikból választanak,
hogy döntsenek a gyár termelésének,
igazgatásának, gazdálkodásának min-
oen kérdésében. A SZOT javaslata,
határozata szerint a munkástanács
intézze a gyár minden aIkalmazottjá-
nak felvételét, elbocsátását, dolgoz-
za ki a gyár termelési tervét, szabja
meg a müszaki fejlesztés feladatait,
döntsön a gyárban leginkább megfe-
lelő bérrendszerről, a kulturális el-
látásról, a gyár beruházásairól és a
nyereségrészesedés felhasználásáról,
végül a munkástanács szabja meg a
munkarendet és legyen felelős a he-

lyes gazdálkodásért, az állam iránti
kötelesség teljesítéséért.

E javaslatokat a gyakorlatnak még
sok mindennel ki kell egészítenie,
például a munkástanács és az igaz-
gató jogkörének tisztázásában stb.
Az azonban biztos, hogy a munkás-
tanácsokról kialakult első javaslatok
megegyeznek a munkások kívánsá-
gaival — ezt is jelzik a viharos gyor-
sasággal megalakult munkástaná-
csok. A munkástanácsoknak megala-
kulása természetesen az elsö lépés
csupán — egész gazdasági életünk-
ben mélyreható gyökeres változások-
kal kell ennek cgyüttjárnia. Ma már
megindulnak ennek a nagy változás-
nak folyamatai is: egész bér- és ár-
rendszerünk átalakítása, a második
ötéves terv alapos és gondos felül-
vizsgálása, az iparvezetés eddigi
módszereinek gyökeres átformálása.
E változások rendkívül felelősségtel-
jes munkát követelnek — felemás
megoldásokkal nem alkudhatunk-
meg. A SZOT javaslata szerint a
munkástanácsok fő feladata most:
megvédeni a gyárakat, biztosítani a
rendet, fegyelmet, megindítani a
termelést. E javaslatokhoz hadd -te-
gyük hozzá azt is: a fiatalok, akik
becsületes szándékkal küzdöttek ma-
gyar hazánk megújulásáért, nemzeti
létünkért és függetlenségünkért,
most, a békés munka elkövetkező
napjaiban forradalmi lendülettel ve-
gyenek részi a munkástanácsok meg-
választásában is. Lc-gyenek azon,
hogy a társaik bizalmát élvező, leg-
jobb munkások soraiba beválasszák
a fiatalok képviselőit is.

A fiatalok bebizonyították, hogy a
nagy család, a nemzet ügye legsajá-
tabb ügyük. Sikra tudnak szállni a
kisebb család, a gyár munkásai-
nak ügyéért is.

Jélesíti Varsóból:

Kötszert és gyógyszert küldenek
a lengyel dolgozók

Varsó, október 27.
A magyar nagykövetség épülete,

amely Varsó egy csendes utcájában
van, ezekben a napokban nagy for-
galmat bonyolít le. Számos küldött-
ség keresi fel nagykövetségünket, kü-
lönösen sok közöttük a fiatal, a diák.
Felkereste követségünket a külügyi
főiskola, a politechnika és számos
más felsőoktatási intézet küldöttsé-
ge is. A küldöttek egytől egyig rövid
petíciókat, írásokat hoznak, amelyek-
ben rokonszenvüket és együttérzésü-
ket fejezik ki a magyarországi de-
mokratikus változások iránt. Ugyan-
akkor aggodalommal kérdezik, mi-
kor lesz már vége a budapesti tragi-
kus eseményeknek.

De nemcsak kérdezik ezt, hanem
lehetőségeikhez mérten segíteni is
szeretnének. Többszáz lengyel dol-
gozó, közöttük számos fiatal fordult
a Vöröskereszthez, hogy vért ad a
budapesti sebesülteknek. Szombaton
este elindult Varsóból a második vö-
röskeresztes különrepülőgép, araelv
majdnem egy tonnányi kötszert,
gyógyszert és vért visz Budapestre.

Igen sok telefonhívás is érkezik
hozzánk ezekben a napokban, intéz- j
mények és magányosok, néha nem-
csak Varsóból, hanem Krakkóból,
Katowicebői és máshonnan érkeznek
kérdések: mi ujság Magyarorszá-
gon? A sok közül szeretnék idézni
egy példát, röviden, csak a varsói
olajipari központ dolgozóinak levelét
a magyar nagykövetséghez. Ebben
hangsúlyozzák azt, hogy a demokra-
tizálás ügye visszatarthatatlan, majd

annak a reményüknek adnak kifeje-
zést, hogy a magyar nép, budapest
népe véget vetve a szomorú esemé-
nyeknek, békés körülmények kozott,
mielőbb hozzákezd ennek a folya-
matnak megvalósításához. Levelük-
ben arról is írnak, hogy felhívással
fordultak a lengyel társadalomhoz,
adjon lehetőségeihez képest orvosi
segítséget, egészségügyi támogatást.

Szeretném, ha ez a varsói vissz-
hang felerősödve hangzana Buda-
pestre és ez is hozzájárulhatna, hogy
mind többen megértsék: egységesen,
gyorsan kell haladnunk közös utun-
kon a demokratizálások, a hibák éi
bűnök jóvátevése, az új élet építse
útján.

Réü Ervin

CHIREID
A Zrinyi Miklós

Katonai Akadémia
köszönti a nemzeti kormányt

Valamennyien örömmel és •meg-
nyugvással fog-adtuk a dolgozó nép
óhajának megfelelő, most megala-
kult új, nemzeti kormányt.

Az elsö pillanattól fogva egyek voí-
tuvik szocializmust akaró népünk-
kel és benne ifjúságunkkal abban
törekvésben, hogy elsöpörjük az el-
múlt évek bűnös politikájának kép-
viselőit a magyar közéletből.

Ez a harc most sikerrel járt. A
megalakult új kormány a legszéle-
sebb nemzeti egységen alapul és sze-
mélyi összetétele is biztosítéka dol-
gozó népünk követelései megvalósí-
tásának.

Budapesti fiatalok! Barátainak!
Nemzeti kormányunk előtt hatal-

mas és nehéz feladatok állanaUc. E
feladatúk megoldása cscűc nyugodt
légkörben lehetséges. Ezért mi U
kérjük Budapest dolgozó népét, első-
sorban a fiatalodat, hogy segítsék a
magyar hadsereget a, rend helyreállí-
tásában és a felesleges vérontás meg-
szüntetésében, a bélkés alkotó muríka
feltételeinek megteremtésében.

Mindig hűek voltunk és hűek is
maradunk hazánkhoz és népünkhöz
és híven valljvlk továbbra is eskün-
ket:

„A néppel tűzön vizen Át!"
A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia

teljes személyi állománya.

A GOLDBERGER TEXTILGYÁR
2-es számú óbudai telepén több jó
kezdeményezéssel segítik, hogy mi-
előbb úrrá legyünk a nehézségeken.
A gyártelepet munkásőrség védi,
élelmiszerrel és gyógyszerrel segítei-
tók a Msrgií-kőrházat, s más óbudai
kórházakat, az üzem tehergépkocsija
aa- élelmiszerellátás biztosításában
segédkezik.

HÉTTAGÜ IDEIGLENES MUN-
KÁSTANÁCSOT választottak a Da-
nuvia-gyár munkásai. Ezt késöbb az
üzem Összes dolgozóinak részvételé-
vel megválasztott munkástanács
váltja fel. A dolgozók részére a teg-
napi napon háromszáz forint előle-
get fizettek ki.

A X. KERÜLETI TANÁCS hozzá-
látott a rend. a nyugalom biztosítása,
hoz, igyekszik ellátni a lakosságot.
Másfél vagon halat osztottak ki a
KÖZÉRT üzleteken keresztül. Eten-
kívül is több üzletet kinyitottak, a
kenyérellátást biztosították. Sok he-
lyen megalakultak a lakóbizottságok.
A Liget utca 40. számú ház lakói el-
fogtak egy rendbontót és lefegyve.

Budapesten elterjedt a hire arrnak,
hegy tegnap délelőtt nagygyűlésre
hivták az ifjuságot, ahol. mint hiresz-
telték, Kovács Eéla beszél. Kovács
Bála nyilván nagyon sajnálja, hegy
nem. lehetett ott, mert mint a Nagy
Imre-kormány földművelésügyi mi-
nisztere, szívesen kifejtette volna
programját. Sajnos, Pécseit tartózko-
dik. Amint azonban a rend helyre-
áll, úgy hisszük, sor fog' kerülni ar-
ra, hogy a széles nyilvánosság előtt
beszéljen. Egyébként Kovács Eéla

már a kormány megalakulása elött
nyilatkozott és többek között a kö-
vetkezőket mondotta:

— Tudomásomra jutott, hogy egyes
körök az en miniszterelnökségemet
vetetlek fel. Ez a hir meglepetés szá-
momra, mivel Nagy Imre és. Kádár
János barátaim a Magyar Dolgozók

| Fártja nevében egy nemzeti kormány
j felállítására tettek .kisérletet, mely-
; fcen a nemzeti törekvés jut kifeje-
] zésre. Ezzel én korábban is egyeter-
| tettem.

Bizakodás, reménykedés az Arany János utcában^..
Még nincs teljes rend, de a. fö-

város lakossága türelmetlenül várja,
hogy meginduljon a normális vér-
keringés, elindulhasson az új élet
útján. Mindenütt, ahol nyugalom
van, a lakók már ott állnak a kapu-
aljakban. Férfiak, nök, ifjak, gyere-
kek beszélgetnek, mindenkinek van
egy-egy szörnyű élménye a tragikus
napokból. De látható az is, hogy az
első, legfontosabb mindenki számá-
ra, hogy az egész városban teljes
legyen a rend, mihamarabb szűnjék
meg minden puskalövés.

Szombat délután az Arán
utcában az egyik kapu felt
Feltartóztatnak: „Hová így

A lakóbizottságok féltve 5
vigyáznak, nehogy üfcféfctek K
fűljenek a házakba. Az egye
ték előtt álló csoportúk szűne
beszélgetnek. A legtöbb emb
a kérdés tör fel a leggyákrabbt
„Mikor megyünk már dolgá

hogy most már újra oda*,
munkapad mellé, leülhet a
tálhoz, elfoglalhatja helyét t a
padokban: S a szavakból e h o

hogyan szabadul meg mindenki attól
az irtózatos lidércnyomástól, amely
egy kicsiny, a néptől elszakadt klikk
káros politikája miatt nehezedett
ránk.

— Addig feszítették a húrt, hogy
ezeknek a szomorú napoknak be kel-
lett következniük — mondja Sütő
Józsefné munkásasszony. — Évekig
fittyet hánytak követeléseinkre, sza-
vunkat semmibe se vették.

Ömlik a szó mindenkiből, meg-
könnyebbülten beszél fiatal és öreg,
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kaptunk, nem vásárolhattunk ma-
gunknak. Éppen ideje, hogy a mun-
kástanácsok saját kezelésbe vegyék
a gxárékat, a munkások megfelelően
részesüljenek üzeműk jövedelméből.

A langyos, szinte tavaszias dél-
utánt már a bizakodás, reményke-
dés jellemzi. A gyászos, fájdalmas
emlékeket elviselhetőbbé teszik azok
a megható jelenetek, amelyeknek
most már percről percre tanúi va-
gyunk a pesti utcákon.

— Osztják a (kenyeret a Zrínyi
b — amint szinte

a hír a Nádor

A kormány y§ tagfas
Mintahogy lapunk tegnapi számában jelentettük, megalakult az

új nemzeti kormány. A kormány összetétele a következő:

Minisztertanács elnöke; NAGY IMRE
Helyettesei: APÍIÖ ANTAL, BOGNÁR JOZSEF, ERDEI

FERENC
Allamminiszter: TILDY ZOLTÁN
Belügyminiszter: MÜNNICH FERENC
Külügyminiszter: HORVÁTH IMRE
Honvédelmi miniszter: JANZA KÁROLY '
Pénzügyminiszter: KÓSSA ISTVÁN
Igazságügyminiszter: Dr. MOLNÁR ERIK
Kohó- és gépipari miniszter: CSEKGŐ JÁNOS
Bánya- és energiaügyi miniszter: CZOTTNER SÁNDOR
Vegyipari miniszter: SZABÓ GERGELY
Könnyűipari miniszter: NAGY JÓZSEFNÉ
Város, és községgazdálkodási miniszter: NEZVÁL FERENC :
Földművelésügyi miniszter: KOVÁCS BÉLA '

{a Független Kisgazdapárt volt főtitkára)
Állami gazdaságok minisztere: RIBIANSZKY MIKLÓS
Külkereskedelmi miniszter: BOGNÁR JOZSEF
Belkereskedelmi miniszter: TAUSZ JÁNOS ;
Élelmiszeripari miniszter: NYERS REZSŐ \
Begyűjtési miniszter: GYENES ANTAL ••
Építésügyi miniszter: APRÓ ANTAL
Közlekedésügyi miniszter: BEBRICS LAJOS
Népmíívelésügyi miniszter: LUKÁCS GYÖRGY

(egyetemi tanár)
Oktatásügyi miniszter: KONYA ALBERT
Egészségügyi miniszter: BABITS ANTAL,

(egyetemi tanár)
Az Országos Tervhivatal elnöke: KISS ÁRPÁD

Az új nemzeti kormány eskütétel után azonnal hivatalba lépett.
Budapest, X956. október 27.
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golyként részt vett az rktuben f r
radalomban. A huszas e\eh el ~i
kapcsolódott be a ma„wr mum s
mozgalomba.

A felszabadulás után r-n.t i iH
művelésügyi miniszter a magyar
földreformtörvény megalkotója és
végrehajtója, a magyar parasztok
évszázados álmának valóra váltója.

1953-ban az ő nevéhez fűződött az
z óriási visszhangot kiváltó- kor-
íányprogram, amely a nemzet leg-

égetőbb problémáinak megoldását, a
népjólét emelését, a haza független-
ségét tűzte célul. A hatalmas lelke-
sedéssel fogadott program megvaló-
sítását a népellenes Rákosi-klikknek
sikerült ugyan ideig-óráig elodáznia,
őt Nagy Imrét lemondásra kénysze-
ítették, kizárták a pártból.
Magyarország legnépszerűbb poli-

tikai vezetője azonban nem adta fel
a harcot. A sztálinista restauráció
időszakában köréje tömörültek a
nemzet hazafias erői, a kommunis-
ták csak úgy, mint a párton kívüliek.
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1889-ben született. Teológiai tanul-

mányait részben a pápai református
•lógjai Akadémián, részben a bel-

fasti Assembly College-ben végezte.
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Az új földművelésügyi miniszter
a magyar parasztság ismert és ki-
váló képviselöje. Maga is gazdálko-
dó, régi megbecsült harcosa a pa-
raszti élet felemelkedésének. A má-
sodik világháború elött, mint a pa-
rasztszövetség egy:k vezetője dol-
gozott a faluért, ugyanakkor tevé-
kenyen részt vett a Kisgazdapárt irá-
nyításában is. A háború után, mint
a Független Kisgazdapárt egyik ve-
zető személyisége, fontos céljának
tartotta a nemzeti összefogás megte-
remtését, a népfront-mozgalom ki-
bontakoztatását. A Kisgazdapárt bel-
ügyi államtitkárnak küldte. Ott so-
kat tett a törvényességért, a rend és
nyugalom helyreállításáért. Amikor
a Független Kisgazdapárt főtitkára
lett, hónapról hónapra élezték a
harcot ellene, végül a Rákosi-féle
önkény összeesküvéssel vádolta meg.
Kovács Bélát az ellene emelt vádak
alapján a szovjet hatóságok letar-
tóztatták. Több év után az idén tért
haza a Szovjetunióból.
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T k e n fia.
Egyetemi tanulmányait Budapesten
végezte, maid három évig vidéken
volt orvos. Később pedig hat- évig
a Budapesti Egyetemi Klinikán díj-
talan gyakornok, illetve tanársegéd.
Megszerezte a sebészi képesítést és
1940-ben -megkapta ÜZ oayetemi ma-
gántanári címet. Babits professzor
1948 óta t:\gja a Magyar Dolgozók
Pártjának.


