
RENKDKÍVÜLI KIADÁS

SZABAD NÉP
A M A G Y A R D O L G O Z O K P A R T J Á N A K K Ö Z P O N T I L A P J A

1956. OKTÓBER 27.

Megalakult
az új nemzeti kormány

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, a Magyar Dolgozók Pártja Köz-
ponti Vezetőségének, valamint a Hazafias Népfront Országos Tanácsa elnöksé
gének javaslatára megválasztotta a Magyar Népköztársaság új kormányát.

A kormány összetétele a következő:

Minisztertanács elnöke: Nagy Imre, '
helyettesei: Apró Antal, Bognár József,

Erdei Ferenc
Államminiszter: Tildy Zoltán
Külügyminiszter: Horváth Imre
Belügyminiszter: Münnich Ferenc
Honvédelmi miniszter: Janza Károly
Pénzügyminiszter: Kossá István
Igazságügyminiszter: Dr. Molnár Erik
Kohó- és gépipari miniszter: Csergő 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 József

. . Belkereskedelmi miniszter: Tausz János .;.. . -•• • •
Élelmiszeripari miniszter: Nyers Rezső
Begyűjtési miniszter: Gyenes Antal
Építésügyi miniszter: Apró Antal
Közlekedésügyi miniszter: Bebrits Lajos
Népművelésügyi miniszter: Lukács György (egyetemi tanár)
Oktatásügyi miniszter: Kónya Albert
Egészségügyi miniszter: Babits Antal (egyetemi tanár)
Az Országos Tervhivatal elnöke: Kiss Árpád

Az új nemzeti kormány eskütétel után azonnal hivatalba lépett.
Budapest, 1956. október 27.

Magyarok! Budapest dolgozó népe!
Megalakult az új magyar nemzeti kormány. Élén Nagy Imre áll, akit a Rá-

kosi-féle önkény évekig száműzött az ország politikai életéből.
A kormány tagjai között van mint államminiszler: Tildy Zoltán volt köz-

társasági elnök. A kormány tagja Kovács Béla, a Független Kisgazdapárt
egykori fótitkára, Lukács György az európai hirü magyar tudós, Münnich Ferenc
a munkásmozgalom régi ismert harcosa, akit háttérbe szorított a Rákosi uralom.
Ott találjuk a kormány tagjai közölt Babits Antalt, a hires magyar orvosprofesz-
szort, Janza Károly vasmunkást, Nagy Józsefné textilmunkást, Csergö János vas-
munkást, Szabó Gergely vegyészmérnököt.

Éljen az új magyar kormány, amely a széles nemzeti egységfror."
alapján jött létre.

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

Az új kormány haladéktalanul

helyreállítja a rendet
és utána gondoskodik, hogy a szovjet csapatok visszatérjenek támaszpontjaikra.

Az új kormány az élet minden területén megvalósítja népünk jogos

nmm nemzeti és demokratikus
töveíe/éseif.

Minden hazáját szerető magyar támogassa kormányát a nyugalom és a rend
megteremtésében, a közellátás biztosításában!
Éljen a független, demokratikus és szocialista Magyarország!

A Magyar Dolgozók Pártja
Központi Vezetőségének nyilatkozata

A MAGYAR NÉPHEZ!
A két világháború óta nem voltak ilyen tragikus napjai hazánk-

nak. Testvérharc dúl hazánk fővárosában.
Ezrekre rug a sebesültek és százakra a halottak száma. Haladék-

talanul véget kell vetnünk a vérontásnak. Ennek biztosítására a Köz-
ponti Vezetőség a következő intézkedéseket teszi:

1. A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége javas-
lattal fordul a Hazafias Népfront Országos Tanácsának elnök-
ségéhez, hogy legyenek előterjesztési népköztársaságunk Elnöki
Tanácsának új nemzeti kormány választására. Ez a kormány
arra hivatott, hogy maradéktalanul jóvátegye a mull hibáit
és bűneit és az egész nemzetre támaszkodva megoldáshoz segít-
se népünk minden jogos követelését. Népünk kimeríthetetlen
erejével megteremti a jólét, a függetlenség és a szocialista
demokrácia szabad országát. •

A Központi Vezetőség Nagy Imre elvtárs vezetésével a leg-
szélesebb nemzeti alapon megalakuló kormány tagjaira javas-
latot tett.

2. Az új kormány tárgyalásokat kezd a szovjet kormány-
nyal, hogy a függetlenség és a belügyeinkbe való be nem avat-
kozás alapján rendezze az országaink közötti viszonyt. Ennek
első lépéseként a rend helyreállítása után a szovjet csapatok
haladéktalanul visszatérnek támaszpontjukra. Magyarország és
a Szovjetunió teljes egyenjogúsága megfelel mindkét ország
érdekeinek és csakis ezen az alapon épülhet a valóban testvéri
és megbonthatatlan magyar-szovjet barátság. Ezen az alapon
alakul most újjá Lengyelország és a Szovjetunió viszonya.

3. A Központi Vezetőség helyesnek tartja az üzemi mun-
kástanácsok választását, szakszervezeti szervek közreműködé-
sével. A munkásosztály jogos anyagi követeléseinek kielégítése
érdekében béremelést kell végrehajtani. Ennek mértékére anya-
gi lehetőségeinkhez képest maximális erőfeszítést kell tenni.
Mindenekelőtt az alacsonykeresetűeknél kell végrehajtani.

4. A kormány a harcban való részvételért amnesztiát ad a
fegyveres harc minden részvevőjének. Ennek egyetlen feltétele
a fegyverek azonnali, de legkésőbb ma este (október 26-án)
10 óráig való letétele.

5. A Központi Vezetőség és a kormány nem hagy kétsé-
get az iránt, hogy a szocialista demokrácia talaján áll, ugyan-
akkor szilárd elhatározása, hogy megvédje népi demokráciánk
vívmányait és nem tágít a szocializmus ügyétől. Programja aL
kalmas minden becsületes magyar hazafi egyesítésére.

A Központi Vezetőség nem feledkezik meg arról, hogy
vannak népi demokráciánknak elkeseredett és mindenre elszánt
ellenségei, és felhívja a kommunistákat, a magyar dolgozókat,
mindenekelőtt a munkásokat, a fegyveres erőket, a volt parti,
zánokat, a néphatalom szilárd oltalmazott, hogy azokat, akik
népköztársaságunk államhatalma ellen fegyverrel támadnak,
ha a megadott határidőre nem teszik le a fegyvert, kímélet-
lenül semmisítsék meg.

6. A rend helyreállítása után haladéktalanul hozzáfogunk
mindazoknak a változtatásoknak a kidolgozásához, melyeket
népgazdaságunk irányítása a mezőgazdasági politika, a nép-
front-politika és pártunk vezetése, valamint egyéb munkája
terén meg kell valósítani, hogy a szocialista demokrácia elvei
teljes mértékben érvényesüljenek. Az egész néppel folytatolt
eszmecsere útján előkészítjük és megvalósítjuk demokratikus
és szocialista, az önálló és független Magyarország nagy
nemzeti programját.

A nemzet egysége, testvériesülése örökre váltsa fel az öldöklő
testvérharc e tragikus korszakát Hegedjenek be a sebek, melyeket
önmagunkon ejtettünk Ha élni akarunk, új életet kell kezdeni. Csak
rajtunk múlik, hogy e szörnyű megpróbáltatás után a belső béke, a
félelem nélküli élet, a jólétet teremtő termelő munka, a szabadság, jog
és igazság legyen népünk osztályrésze.

Éljen a független, demokratikus és szocialista Magyarország!
1956. október 26.

A Magyar Dolgosok Pártja

; • Központi Vesetősége
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KATONÁK!

nul óhajtja s nyugalmat, a rendet.
Munkába akar menni. Újra azl sze-
relné, hopí tegyvenaj helyeit — a
békés munka xaja töltse be az utcá-
kat El akar menni az üzletekbe —
Élelmei vásárolni! Hírt akar halla-
ni a testvérekről, szülőkről, (yerme-
kekrSl. barátokról. Dőlném.! akar az
új Magyarországért. Katonák, tííle-
tek várja s tűvímn nép? a rend, a
nyugalom teljes helyieálUtásit.

A nép bízik bennetek. Tapasztal-
hattátok: ha fgy-cgy alakulat valahai
tnecieienjk. a hátak ablakaiból lel-

nafiait a nép.
a fegyelmet,
mindazt, ami a
násalhoz tartozl

k elen, a
liivész ellen, a

l t
mis e
ööldü

z , s p l á
u értelmetlenül lövöldüznck, '
hallhatjátok az utcán, a kapok
meghúzódó latosottói, a megriadt Já-
rókelőktől: rendet óhajt » nép. Tisz-
títsátok mce a háiakat. az álcákat
löviildözfiklől. harcoljatok a nyűg:
Initirrt. Teremtsetek rendet és nyi
galmat: ezt kéri. ezt virj» tőletek
"•agyar nép!

Budapest. 7.956. október 21.
Az Elnöki Tanács megbízásából

mai napon átvettem a honvédelr

Elvárom, hogy hadseregünk egész
személyi állománya támogat felelős
ségtcljcs, nohér munkámban és pa>

hajtja.

1. A fegyveres csoportok ellen beve

tett katonai efiyséeck szünet n>
folytassák azok megsemmisítését és
a fend helyreállítását.

2. A riadókészUltíégbenlevficí__
tok fokozzák éberségüket, késiülje-
nek fel harci feladat végrehajtására,

kiadott parancsok cr-

a Károly altábornagy,

Csepel és Angyalföld
munkássászlóaljat alakítottak

A csepeli munkások fegyvere
munkaszám] rialjal alakítottak, liog
a magyar honvédség oldalán ki ve
gyek részüket a fegyveres támadó
lefegyverzésében, a munk áshat álon

népi demokratikus rend megvedé-
ében.

MunkásiAsrlfialj alakult a XIII.
erűidben is. A munkásíászlöalj ™-
etöi közi vannak a kerületi párt-

A Fővárosi Tanács
végrehajtó bizottságának tájékoztatója

Elsőrendű közélelmezési cikkek-
ből: aeir, hús, liszt, hüvelyesek és
rizsből elegendő mennyiság áll a
központi raktárakban rendelkezés-
re. Burgonyából több mint 1600
vagont tárolnak Budapesten

Zöldáru és gyümölcs: nagy kész
letek várnak kiszállitnsra a Nagy
Vd ártelepröl. A íövarosi tanac
végrehajtó bizottsága utasította a
KÖZÉRT kereskedelmi vállalato-
kat, hogy egyetlen üzlet sem lehet
bezárva, mind tartoznak kinyitni
amint arra egyéb szervek utasítást

adnak.
ZEHT
igazgató

ásította tovább a K ö -
e.skedelmi vállalatok
hogy gondoskodjanak

azoKnaK a dolgozóknak a bolthoz
közel történő elszállásolásáról,
akik távolabb laknak Ken ehhez a
lakó ág egit éget i

A Xívponti iaktárakbf.1 torteno
kj-záihtás meggyo itá a erdeké-
ben a koruletek nagyobb raktárain
kivul kerületenként 3 — , üzletet
jelöljenek ki ahonnan a korn e-
ken levő ki ebb teleteket ellát ak

A Belkereskedelmi Minisztérium közleménye
im operát v bi
z élelmiszereJIá
agarakban kellő

alt a k 7leteket Lis tbol 100
100 cukorból wiből 1QD

>abój 100 vagonná] zalhtan h
tfekbe A napi kenyér zukaeg
untefí 0 x a iont val jmirt s
íl z s i s uksegetet is Ki

ruhdzak keszlete t ke
tnvtigvan nk tel e-i i

Hogyan dolgozzék a munkástanács ?
X SZOT r!nnksrg&irk jiiviiülula

A SZOT elnöksége Javasoljt
hogy a gyárakban, Czemrkhcn, bányákban,
a munkásigaigatág megalakítását: válasszák

ni síden helyen hezdjíd meg
m imkás tanácso kat.

A munkástanács működésére
javasoljuk: a munkástanácsok tag-
jait az üzem, a gyár, a bánya ösz-
szes dolgozói válasszák meg. A vá-
lasztás módjáról a választásra
összehívott gyűlés dönt. A mun-
kástanácsok tagjaira általában az
üzemi bizottság, vagy valamelyik
tekintélyes dolgozó terjesszen elS
javaslatot A munkástanácsoknak

i munkahely nagyságától függően
iltalában 21-tői 71 tagja legyen és
lenne a dolgozók minden csoport-

ja — arányának megfelelően —
kapjon képviseletet. Száznál keve-
sebb dolgozót foglalkoztatott
üzemben az összes dolgozók is al-
kothatják a munkástanácsot

A munkástanács feladatai: a
munkástanács dönt minden, a
munkahely termelésével, igazga-
tásával, oa^álkodásával kapcsola-
tos kérdésről.

1. A gyár termelésén ok. paadál-
kodáiának irányítására sa'át so-
raiból válasszon, a öyár állandó
ijtazeatóia mellé S—15 tajni igaz-
gatótanácsot amely a munkás-
tanács közvetlen utasításainak
menfelriöen dönt a gyárak vezeté-
sével kacrsolatos kérdésekben.
Felveszi, illetve, elbocsptfc a üv*r
dolgozóit gazdasági és műszaki

2. Kidolgoswa a
tervet, meeszabja
esíléssel kapcsolatos f

3. A munkástanács

gyár termelösi

üzem sajátosságának legjobbal
ineRfelelS bérrendszer kialakítása
han, bevezetésében, valamint a?
üzem szociális, kulturális ellátásá-
nak feiieszlésérffl.

4. Dont s beruházás és nyere-
^étrréí7esedés felhasználásáról.
. 5. Megszabja a gyár. a bánya.

fi. Felelős az ÖSSZES dolROZÓk
előtt a helyes gazdálkodásért s a?

n iránti kötelesség telieslté-
séért.

A munkástanácsok ielenleei ffi
•ladata. hogy a munkahelveken

biztosítsa a renrM. f egyeli
n elindítsa a termelést.

Az összes dnlsoíök segítségével
•édiék meq kenyerüket, a gyárat.

A SZOT plnökséee az elmondot-
ak alapián iavasolia mes

Mi a helyzet vidéken
SOPRON: a városban rená

lyuealom honol. A rendőrség, ka-
egyetemisták küs"

LStjófe
IKESCSABA: a szombat dél
i órí.kbf.n alakultak meg a be
'abai üzemekben a munkastaná-

Elsfi ülésüket délelőtt 11 ót
•Iták. A városban rend vai

. . pületek és az üzemek védelmére
polgárőrségeket szerveznek.

NYÍREGYHÁZA: Ideiglenes váro-
munkástanács vette kezébe a?.

Ryek irányítását. Péntek este töb-
en be akartak hatolni a laktanyák-

ba, de a honvédség ezt meghiúsította.
A ideiglenes városi munkástanács

re és nyugalomra szólította fel Q
lakosságot.

SZOMBATHELY: szombat reggel
i c p kezdődött az üzemekben a mun-
á?!3nársok megalakítása. Az üze-
lek dolgoznak, a helyi vonatok és

vároabán a villamos közlekedik. A

COVAS.4BHELY

A MAHART

H'IREK A BUDAPESTI ÜZEMEKBŐL

Vas Zoltán
a közellátási kormánybizottság elnöke

•leimezt Ének ét ellátii a
* ara átmeneti időre Koz-
mán? bizottság felallitá

A Közeli,

tant bízti

ybi?ott^j
k ellátásával Vas

Nagy Imre,

Nézünk kifelé az ablakon. Alig
járnak az utcán. Ait keresik, hol ad-
nak kenyeret, zöldséget, élelmi
Innen-onnan lövetek hangzanak.
Vannak, akik lel sem veszik már.
Megszokták. Vannak, akik a kapu
alé ugranak riadtan, onnan néznek
erre. arra: unjon hagy lehetne
veszedelem nélkül elmenni a
kig. Az utca képe — mint az IU
fe\Pú )£

fltow?\«»I»' i i"~*fc«*.
jetciuiE vitt a mosok, kiegstt qevkocaik,
foldrrcsüngO villanyvezeték, feltépett
utcakövek, s a lábak alatt recs<
üvegtörmelék. S most, valaha
motorzúgás. Mi ez? MtMÖ? Vag
lén... tank közeledik? Újra lövöldö-
zés kezdődik? Nem. A tehergépko-
csin fehér zászló, benne söiíi kereszt.
Békés jármű. S ahogy megy az ul-
cán, a járókelők látják, az ablakok-
ból leselkcdók látják: züldséggel „an
telerakva. Káposzta van benne. Sár-
garépa. Megy a kocsi... i mintho
egy győzelmesen bevonuló, felszaba-
dító egység közelednék, a nép inte-
getni kezd. üdvözli a teherautót,
amely nem fegyveresekkel, hinem
— zöldséggel non íplerofc™.

NINCS IDÓ MOST — í fa!
ség sincs — arra, hogy éré
beszéljünk, dicsérjük s mér

*e*eí azoknak, akik
'•éve — a társadalon
szolgálatában a magi,

Milyen határozatok készülnek
a lengyel minisztertanácsban

tt

be k

ai Qze-
bö

attervezetet. Az eByik a
pari üzemek jogkörének
éveL a másik pedig a m

zlk. Néhány napon belül
ervezetet közzéteszilí

leDjyeliirnágbaD rebbili
KamiMlú lábmodst

határo
állam

kibövíté
nkáskor-
foglalko
mindké

áltál

A varsni rádiú jelenti, hogy a len-
vei legfelsőbb katonai tür
eljea mértékben rehabilitálta Sz.
amtoski tábornokot a le
nállás harcosát, aki a nén
állás alatt a paraszlzászlfi

avették a Lengyel Egye
sztpártba. ahonnan ann

aljak tó-
kor visz-

ült Pa-
akideién

,. n^gj i7í.mtöl (Gheorehiu De
Kajiieyír. Ganz Vagon- és Gép* ar

tM ÖínyWcpgyár. Láng Gép
Telefongyár) szerzett informá

i d i k b l

Dei-haj
dúlt a
belső -

t —ertkárok hehreillih
'If-ii kife e'i a n r dol
tel es r-gvetíTtesét a kor
S bPiekntett intézkedései

. gy
ítséEPt nyújtson azoknak a dolen-
okrak, akiket e tragikus napokban
árnllyen természetö veszteség ért
Ai Özemben minden érivel a,
termelés újbfili meíSndjlaaara

készDlnek.

telefon áriak Is készen dllnak a

íkor a r4dtó munJcűha hívta fl dol
eoziikat többen 10—1 k lometer tá
'olsdgiol g alog 1B belőttek

A Ganz vasong^driak a bel-ö vé-
aelem megszervezésen kivul tnrtl

nek csoportokat akik segít e-

mepteremtesében a mé^ min
ellenállok lefe°yve-7ésíb(n

Moastmia nisí ák!
a a kommunistáknak az a

főbb ftíadaluk, hogy igyekeízt
minden erejűkkel véget ved
'árontásnak és pusztításnak, c

védeni a nép biztonságát.
A párt tagságának régi kívánsá-

ga, hogy a párt politikája bátrahb,
határozottabb legyen, szolgálj;
mindiR a leghűségesebben a mun-
kásság. a dolgozó parasztság, a:

Jmiség, az egész magyar nép ér-
skeít. legyen lalpköve a leRsséle-
ibh magyar nemzeti üsszefogás-
ik.
Mindazok, akik ma nem a rend

helyreállításáért, hanem az ellen
küzdenek, akadályozzák, hogy

legvalósuljanak a Küzponti Veze-
tőség é_t az új nemzeti kormány
nyilatkozatának elvei. Az égetően
szükséges lépések, a szocialista de-
mokratizmus gyorsütemfi fejlesz-
tése, a béremelések, az ország
függetlenségi politikájának teljes
érvényesítése nem történhetnek
meg addig, amíg illeni harcok foly-

ak vagy fenyegetnek. Ehhez rend
i nyugalom kell.
Kommunisták! Kövessétek a

S ü l kerületi munkások példáját,
akik a katonasággal és a rendSr-
séegei karöltve, felfegyverezve
járják vé^g a házakat, s leszerelik
az ellenállókat! Alakítsátok meg a
gyárőrségeket, alakítsátok meg az
üzemek és a hivatalok védelmét
biztosító őrségeket! Szervezzelek
meg a polgári rendfenntartást,
menjetek az ellenállók közé, s ma-
gyarázzátok meg, hogy a párt és a
kormány téliesítetté és teljesíti
népünlt követeléseit, s a fcirvveres
~iorc csak felesleges vérontást
>koz.

Korannmistík! Magyarázzátok
meg a munkásoknak a munkás ta-
nácsok jelentősegét, értessetek
meg a lakossággal, hogy s munkás-
tanács azt jelenti, hogy a gyárak
véglegesen a nép hatalmába kerül-
tek.

Kommunistáid Az elmúlt napok-
ban cs órákban sokan nem hallgat-
hatták meg a rádió adatait. Sok
tmber él tájékozatlanul. Világosít-
játok fel őket a párt és a kormány

határozatairól! Vegyetek részt a
közeliátás megszervezésében!

Kommunistát ! Az ellenállás ma
nár csőkkent, de higgadt, józan
tommunista munkára van szükség
ihhoz, hogy az ellenállás teljes le-

szerelése minél kevesebb véráldo-
zatba kerüljön.

A kommunisták aktivitásától,
harcos kiállásától sok függ most
Függ ettől, hogy milyen gyorsan
lesz elegendő kenyér, teljes rend

fővárosban és az egész ország-
in. A knmmunistflk aktivitása és
irco.s kiállása segítheti pártezer-
zeteinkel s az egész pártot ahhoz,

hogy ismét igazán népszerűvé vál-
janak, igazi forradalmi jelleget
kapjanak, ahogy azt a párt tagjai

id ip; is kívánták. Függ a kom-
islák mai aktivitásától, hogy

holnap, a rend teljes helyreállítása
tán gyors ütemben valósuljanak
leg a nép jogos követelései, s Ma-

gyarország cvorsan kiheverje a ne-
héz napok okozta kirakat, gyorsan

leniünk előre a jólét, a szabadság,
függetlenség, a szocializmus út-

ján.
Minden kommunistához szólunk:

talpra! A nép közölt a rendért fo-
lyó harcban van ma minden kom-

Helyzetjehntés Budapesten
szombaton délután fél kettőkor

delkezéseít, s igyekszik támojíatást
nyújtani a honvédségi szprx-ek-
nek. Mindössze két hel-ert a VIII ,

IX kerület neh ny utr^]*bsn

=ot. A föi'árosbon másutt nincs
szervezett fefiyveres ellenállás.

A hadserei! alakulatai már a
délelőtti órákban megkezdték a
tisztogató akciót, B ennek során
házanként felkutatlak az esetleg
meg bujkáló fegyveres személye-

A FALU NÉPÉHEZ:

A iiíhh szabadsághoz iöhh
kcurcirci; akarmilt! Vessetek!

Lá?as napokst él
i futnak el a hí-,
,i os a A falu r

korfibban i ezért a harc
a fejlődéinek mahac ul
a ntptol u munka o ztál;
pára A gtol el zakadt

k pén:

tudtak be;
hogy bármikor me-gkaph™
if.pt Me» Felel fi (oazolá el"

larmelv meEbizottuknak
i fizetési előleget

Ducii

inrlnokndtak

•"kr .
rarból és ;

VARSÓI KÜLÖNTUDŐSÍTÓNK JELENTI:

Lengyelországban n}^igodt légkörben
halad előre a demokrati/ il«d is

Varsóban és egész Lengyelországon teljes a rend
mulkának az a kijelentése, hogy új időszak kezdődik e

történetéhen. máris keid a gyakorlatban beigazolódn
következők jellemzik:

[. Az Szemekben alulról jöi-Ö n
lom alapján sorra megalakulni

m-unkástanácsok. Ezek a munkás-
tanácsok azonnal megszervezik
munkásmUiciát, amely esetleges \
lengések esetén megvédi a gyár,
A munkástanácsok azonnal összeki
iák a gitár tömeggyűlését. rnnt
döfLt, hogy szükség twn-e új pá\

izottság megválasztására.
2. Szovjetellenes tüntetések m

sehol sincsenek, de el lehet monda:
hogy az országban bizonyos nyuao
várakozás észlelhető. Arról unn S J
hagy a dolgozók cárjait milyen !cfj.

i f c t ajtja végre az új poli-

a demokratizmus ki
zélesit

4 fóHsleoIák rektorai felszt
Z ifjúságot, teljes erővel fnlv-
o tanulást. Ehhez a felszólít

satlakoztak az egyetemi pi

A sxejm befejezi* a válaiitíjosl
rveny.lavaalat vitáját és elhstá-

ozts, bofij- », választásokat janaár
0-án Urtják meg.

| m határozatát. A Szabad Nép ok-
iber 26-i számában közölte a hatá-

t t . A határozat hangsúlyozza

Dárton belül le kell győzni a
régi doktrínákhoz való ragaszko-
dást éi m, újtól való félelmet.
ak úgy adhatunk választ az em
•ek egyik alapvető kerdesére
sy
ixok a Dártmnnkások és állam-

igazgatási dolgozok, akik alkal-
matlannak bizonyultak, vagy
lomoly hibákat követtek el éa
lem képesek arakat kijavítani,
em maradhatoak felelős helye-

ken.

A nemzetgyűlésnek, mint az át-
legmágasabb hatalmi szervének

s mértékben be keli töltenie hl-
ísát. A párt helyesli, honr

a jövő nemietgj
képviselik egy ré
függetlenílett l e s . v e
erejét a törvényhoz

forűithara
Konkréten meg kell

A siociaUimus épílíííp
felhasználja a Sz
más szociálisa országi

mennyire szükséges és helyénvaló
a XX. kongresszus irányvonala'

\ Jugopress kanmen rja m aro r, 0

A Jugoprces pénte en •
lentárt fűzött a lenéi
íagyarországi esemé
/ék szerinte „jelentő
íllépik a két ország <w
„Az e két országban

menyek megmutatja
szükséges és helyért val
XX. 'kongresszusénak
Nyilvánvalóvá tesii e
mutatásainak óriási k
etatista fejlődé, / 0 [ y ^
hogy e hatá "tok

eltávölítson mindé
szocializmus fejlűdé

mi megfenekléshez v
..Minden ellenállás
tik é llfcto

A német szociáldemokrata párt a Szovjetunióval való
közvetlen eszmecsere mellett szállt síkra

sajtószol sálat közvetlen
k ö t l t N é ttelt Német

•serét

ság és a Szovjetunió ftBíött g
:ell akadályozni ~ hanesú'J"™^ —.

a német kérdés körül $gu újabb
lénytelen jeatízékhábofü alakul-

ion ki. mint amilyen az 1352—SÍ-M
mdökben folyt. Rövidben meg-

rlcezik Bor

Kádár és Nagy beszédei összhangban vannak
a magyar dolgozó tömegek követeléseivel

Akkor n a g y .
legnagyobb erSIeszí-

téssel űiabb kísérletet keltene tenni
3 két kormány menkezdetc tanácsko-
zásainak folytatására, mert ez a ta-
nácskozás az alfája és ómegája a Né-
metor5záa újraegyesítésére vonatko-
zó összes törekvéseknek. (MTI) |

m éz
. - kepét alkotni azokról BX ese-

nényekrőL amelyek Budanesten
ezajlottak. majd (fiy folvtatia-

..A legkényesebb okok kfizölt
kerepel minden bizonnval a2 s
tény. hoiíy a párt és a krirmány
vezetői nem turltak 3 kellő Idfiben
nozttiv válasz! adni a dolgozd t5-
meHek rnindenekelíitte' váltnaáso-
kat süraető követelései re és nem
tudtak fiaranciSkat adni az élei

"sabb demo'itrfitizálására Az
új magyar tendenciák — folytatta,

ak erőteljes htinsot. A ket maivar
•eaetö nyilatV-watai amelv-k-

ben befelentetlék azt a szándíku-
hogv felwSmoliSk s mOlt té-

37ilárd alannf árinak srra hofly
lyzetpt a nqirv traeédia ellené-

s stabüiiálják" — Fejeai be a


