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SZABAD NÉP

Az MDP Központi Vezetőségének nyilatkozata

A Magyar Dolgozók Pártja Kiizponl III. pártkongresszusul a p i r t veze'ezetősép* ma, október 2J-4n ülés tésére kapott felhatalmazást eKF határtott, Megtárgralta a politikai hely tagú pártclüSksénre rohizta át.
:tet és a következő határozatot hozta;' smeljnrk tlnöfce Kádár JÜDOti. tagjai:
A Központi VnwtÖBé* helyesli > , Apró Antal. Ki™ Károly, Munnich
Magyar NéphSatátsaság kormánya- ! Ferrnc. Nagy Imre ét Sxáatt Zoltán
iutk mai hyiLifk«ozsitát. Felhívja a párt elvtársak. A pártelnökei felhatalminden amrvezetct és mtndPn ta&ját, m í i i i a • lehető legrövidebb Idű al»tl
hars segtaék elő a nyilatkozatban öwzehívandá párUumsrtunulR '
vényei. A pártelnokséc nmnkal—
I taglaltak meiralAsltásit.
I A Központi -VexelSség, tekintettel a. Központi Vezetődéire Cl m. Politikai
HÉTFŐ. 1956. OKTÓBER29. u előállott KBdkírfllI tadyntre. > Bizottságra tánuukodik.

A MAGYAR DOLGOZÓK PARTJÁNAK KÖZPONTI LAPJA

3QT. ÉVFOLIAM, Ml. SZÁM

LEZVGYEL TESTVi

R Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége
első titkárának, Kádár János elvtársnak
és a magyar nemzeti kormány
miniszterelnökének, Nagy Imre elvtársnak!
Pártunk Központi Bizottsága, egész pártunk, az egész lengyel
nép a legnagyobb fájdalommal és mély nyugtalansággal hallgatja ax
országotokból érkező tragikus híreket Mélyen megindított bennünket a testvéri Tér Hmlése, a tűzvész, amely fuvarosotokat pusztítja.
Ezért bérünk benneteket, adjátok át magyar testvéreinknek, a Magyar
Dolgozók Pártja tagjainak, az egész mnnkásoszlálynak, a szivunkhöi
oly kBiel álló egész magyar népnek a következe felhívást:

Nagy Imre rádiónyilatkozata
Azonnal kivonják a szovjet csapatokat Budapestről

MAGYAR TESTVÉREK!

Társr'lwk keiJóJnek « sioijet hadaik hnmkból való Uljes kinmháról

Megszűnik az Államvédelmi Hatósúg
bmlikn ahány heteseket, aoragdgdiat, rendezik a bér- és mnndéráést
ben elrendelte az általai
A kormány munkáját hallatlanul
Magyarország népe!
azonnali tfizszünelet,
nehéz körülmények koi-.ött kl-zdi
Az elmúlt héUn tragikus gyor- el. A múlt brökségek'ént reánk ma.
sasággal peregtek a véres esemé- radt igen komoly gazdasági hely- utasította a fegyveres erüket, hogy
csak
altkor tüzeljenek, ha megtányek. Az elmúlt évtized szörnyű zet még súlyosabbá vált az elmúlt
madják
őket, Ugyanakkor felhívja
hibáinak és bűneinek végzetes kö- napok harcai következtében. Navetkezményei tárulnak elénk azok- gyön nehezek lesznek az előttünk mindazokat, akik fegyvert fogtak,
ban
a fájdalmas eseményekben, álló holnapok is. A k*rmany tisztán hogy tartózkodjanak minden harci
cselekménytől
és fegyverüket haamelyeknek szemtanúi és rész* látja munkásosztályunk, parasztsávevői
vagyunk.
Ezeresztendös gunk, értelmiségünk eúlyos finya- ladéktalanul szolgáltassák be.
A r^nd védelmére és a Kozbi;
történelmünk borán a sots nem gi. helyzetét. A kormány elsősorlonság
helyreállítására
haladéktafukarkodott népünket és nemlé- ban a harcos magyar munkásosztünket sújtó csapásokban, de ilyen tályra kíván támaszkodni, de ter- lanul megalakul az új karhat a] oi
megrázkódtatást hazánk
talán mészetesen támaszkodni óhajt a i a honvédség és a rendőrség alakulataiból, valamint a munkások &
méq sohasem élt meg.
;ész dolgozó magyar népre.
az ifjúsáfí felfegyverzett osztagaiA kormány elítéli azokat »
Siélwkörű program kidolgozából. A magyar kormány megállanézeteket, amelyek szerint a
sát határoztuk cl, amelynek
podott a szovjet kormánnyíil, hogy
jelenlegi hatalmas népmozgakeretében a monká;«ág mega szovjet csapatok azonnal meg—
lom ellenforradalom volna.
elégedésére rendezni kívánjuk
kezdik kivonulásukat
BudapestKétségtelen, hogy úgy ahogy min.
• régi jogos követeléseket és
ről, s az új karhatalom megalakudtn nagy népmegmozdulaskor törlásával egyidejűleg elhagyják a
sérelmebet,
ténni szokott, az elmúlt napokat is
város területét. A magyar korfelhasználták kártékony elemek többek közölt a bér- és nurmakér.
mány tárgyalásokat kezdeményez
közönséges bűncselekmények el- dést, a minimális bérek alsó haláa Magyar Népköztársaság és a
követésére. Tény az is, hogy reak- l n a k és a legalacsonyabb nyugdiSzovjetunió kSzötü kapcsolatokciós ellenforradalmi elemek is be- jaknak a felemelését, figyelembe
ról, többek közölt a Magynrorszákapcsolódtak és igyekeztek az ese- •éve a korábban eltöltött éveket és
gon állomásozó szovjet haderők
ményeket felhasználni a népi de- i családi púűék növelését. A korVI?Szavonásáról a magyar—szovmokratikus rendszer mefidöntésé- nány, hogy a rendkívül súlyos laHa csak a szívünkre hallgatnánk,. gal szembeszegezni. Fontos mindejet barátság szellemében, a szociaakkor most — Nagy Imre nyilatkoza- | nekelőtt azért, hogy tisztári álljon n re. De az is vitathatatlan, hogy :áshelyzeten segítsen, a legmesí- lista országok közötti egyenjogútámogatni
fogja,
tát Ismerve — csupán egyet mond- ország népe elitt e (latal egyetemis- ezekben a megmozdulásokban ele_ .zebbmenóen
ság és a nemzeti függetlenség
hatnánk: miért nem engedtek neki ták és Ifj
ifji'
mi erővel bontakozott ki egy nagy, hogy állami, szövetkezeti és malohetSséget erre már elfibb tniért nem
inkezdeméuywéaből minél több alapján.
egész népünket átfogó és efigyéi hGso igaz e
A rend helyreállítása után
üe
aJtrí
D f nto
kast építsenek.
forrass'.tá nemzeti demokratikus
lehetett megérteni, hofíy az egész mert xaloban megpríbá tak es r
egységes új államrendőrséget
A kormány üdvözli az üzemi
nép akarja, forrón, évek óta ellőj próbálnak hozzájuk ecapodni el
szervezünk, s az államvédelmi
dolgozók kezdeményezését az
tott, ele most már vlsszafojtfcQtatlan f rrailalmi oportok ío zlogato
Ez a mozgalom célul tűzte Id,
hatóságot megszűntetjük.
•zenved&Iyel akarja, hogy Man aror berek, akik a nei rendszer negdúnüzemi demokrácia kiszélesítéhogy biztosítsa nemzeti fügSenkinek semmiféle
báwMdá
zág valóban Magyarorszáa lei en tésere törnek Nem ? had ezt kezsére és helyesli a munkástanágetlenségünket, önállóságunnem
eshet amiatt, hogy a jegyve
hogy nemzeti címerünk leheti. hoEV le^víntéssel elintéznünk Hzek 3 ocsok megalakítását.
kat és szuverenitásunkat, kiin rcili 1 az egész nép hatalma portok sok kart (hozhatnak, sok i é r
Tp
fUlTCOföö(l7Ti
TeííTt U e t t
A kormáry erélyes kézzel véget
bontakoztas$a társadalmi, gazünnepe legyen, hogy kivonják ha onthatnak sok S7nrnj-uségi-t cseleA kormány javaslatot terjeszt
?t a lermelösaövetkezeti mozgadasági. politikai életűnk deiánk területéről a szovjet Csapatokat kedhetnek még ha nem v gyaz nk
az országgyűlés elé, hogy "
m é s a tagosítások során felkövnhogy a munkásság jogos követel ei — a tohbl küzütt azzal is hogy csemokratizmusát, mert csak ez
orsíag címere ismet a Kostt súlyos törvénytelenségeknek,
megvalósuljanak, s ígéretek, 170V r* lekedeteikkel mefikf erhk beszenvlehet a szocializmus alapja
Mith-címer legyen, s hogy
igyszaMst! tervet dolgoz ki az elgok helyett jobb eletet bi7to'J t^on n/ezni lorrad&Imi líju Kunk tette t
hazánkban.
E£^munkra 3 kormány, hogy meg 7 n
március 13-ít ismét nemzeti
VtláRo tehát, hogy éppen a hazáért,
hanjdgo't e3 ÍP]lŐdeseben t l m a r Ezt a nagy megmozdulást az el- dott mezSgizdasagi
jenek a zaklatások, hoflv véget érjen B7 isazl demokraüku nephi ' '
termeié unk
ünneppé nyilvánítsák.
"- -•— kollekíl vizái Ss, a tago- | mért kuzdö fiatalon lognait a i „ . múlt történelmi korszak súlyos rnIiKiiuutsBire a lermeloszovetke| g obb erellveJftíkövetkezetességgel bűnei robbantották ki. A helyzetet zeti ég az egyem gazdaságok t e r
ovább. és így tóval'
Magyarország népei
1
f
llépni
azok
éljen
akik
zent
küiMtei
még súlyosabbá tette, hogy a veze- mele ének fel\ ágo tatásara a
'tett elit » Miért
A keserűség és a harc uraiban
dte a Rákosi-lcUkk mnradráoy* •
t afea^ foKttosatSüs*! "
téa szinte a legutóbbi időkig nem
37. önber, hailanjos .arra, hogy
BÜeg'S'SttHy.yü "OaíeBBan ís'atcaoi
zé ok kuuz&e el be alt
szánta rá m á g í t arra, hogy végleg
eimu 1 1" e zifniHi ™ «,. »
lyozni nehezíteni a kibontakozást'
nyeznt. Ez
A kormány bátran epit a mun
snikltson régi bűniis politikájáMennyi vért, mennyi igaz magyai
[udott szállni a független, val. Főleg ez vezetett a tragikus ka - a pára zt é a diakifjusag oldalait Iá1 sa de ne engedjük ti:
nkat
elhomályosítani
hazafi vérét kellett feláldozni
domokrot ku szabad Magvaror zí
ra
a
i
pgjetemi
takr
teiet
nyújt
. tizenkét esztendőnek
De ha nemcsak a szívünkre hall aért a Rakó fele onkénnvel ez n testvérharcra, olyan sok hazafi kezdemen\eze iknek megti ztulo Ennek
pusztulására mindkét oldalon.
gátunk, akkor most els
rban m
vinnak történelmi jelentőségű
E harcok köwpette megszületett politikai közéletünk bt n es rajta maradandó, Eltörölheteden ered
ról kell beszelnünk. Arról, hogy lé- x \ott eredmen e t a hozza pt fi
hogv
az
cletbe
induln
fiatalok
nyegében teljesi Mtek a maayar nec ellenforradalmai* csoportokkal szeit a demokratikus nemzeti egység,
el jobb aryagi kürulmenvek menyei, amelyeket ti, magyai
Tündén k-het «tj>
függetlenség és szocializmus kormunkásak, parasztok, értelmiseadva van a k
C aH velük eg utt lehet rendet U mánya, amely a népakarat igazi ko/é kerüljenek
giek, a Magyar Dolgozók Párt a
]rt iMpatok k
A kormány felkarolja a nppnik vezetésével kemény és áld wa
kifejezőjévé fog válni. Ez a korröl már a teg
k m guk s éppen eze t a rendeli mány szilárd elhatározása.
ke7demenyeze ere létre, ott uj de io m .inkátokkal hoztatok létre
kezdődőit —
Az ú,j kormány támaszkodva a •okratiku önkormány/ ti forma , Megújhodó
tájékoztatta B?
népköztársaságunk
rissellen egtrt ? lllak harcba Kel
-Jl e arra fog törekedni hogy azo
számit arra at erőre és önfeláldoeric bli nyiték' Aki n eg nem ial ll nép ereiére és ellenőrzésére, abban
a reményben, hogy a nép teljes bi- kat beikta sa az allamigazgatá ba ', zásra, amelyet U az alkotó mur
A kormány a további \cruntus
t jrettV-ííj T u t n u n k í " ^ " n í l i a ' zalmát megnyeri, nyomban hozzában megmu latiatok é melv
meg zuntete e ei a IjeLL'i ki
i 7ank jobb jövőjének legfőbb bi;
crav 1 pzei tt T eg harcolt mo^t te kezd a nép jogos követeléseinek
megvalósításához.
| bnntakoza bi7toíita«iia erdeke
idekrul a tL"m"\
kos^glMk, e
S t a vsiarc mákokban
íiiaiml
ttonduíza J ebesulteket
t e e t . eletmol i
npkik.
A MfAISZTERTA.VÁCS
seredeltséeét
amel
v e K E okg
-pite Bi ifjú harcosok elszántsa
I ormanv felhívás
CTzel megszűnik. Ez a két bojeien
i
talán a Wfn n topább N - I T In re zászlóaljainkkal,
!> legmebeszédíhpn.fisbízhatunk Nagy In
legebb timogatíifi
rében O volt BÍ az ember aki 1 d
b
l fi
;t rendel
dözve én bemocskalva mindvégig k
luriott a mamar nép követelései
Men
rre Ie*t n miKnr 07 or^zűg helyzete
_libb hogy a k ha colt erednen 'eket megszilárdíthassuk, tovább
ejleszthesaiik. Ai új, npmzet 1
1 Mm
28-án tejellatis körül, mivcT B siftllitás
nányban blz«i a nép. bár akadi
délután Nagy Imre,
megszervezése töbt> időt igényel.
t*ttPK akkor Is vállalta a feleli e
dütl ki
kik egy-két régi
elnöke vezetésével ülést tartrjtt.
A MinlsíWrUoiM ntuitotU »
get. vállalta hoev kivezeti
a hegyfijtésl rendszer felülvizv
egnaR
nvugvaa
Az ülésen a Minisztertanács tagjain
közeli á t ú i
kormáníbiiottaáent,
gálfttára, rigyelembe véve A paDe erröl moet "már bes^Él
'ül részt vett Dobi István, az El- h o u
külSnOsen a Byirmekek,
rasztság kívústgát.
De nem Kevésbé fonto Nagv lm jui>k majd a ..békében
a munka
tei Tanács elnnke. Rónai Sándor,
Iskolák, korházak, klinikák tejmegindulása után. Elég volt örökse s
rének tny másik bejelenti
országgyűlés elnöke.
A MlniKztertanácfl utasította az ol
tililisdról felléllenül gondoskod' el a kormány (elhívja a feimerei huiavonából! Békében és nyugalom\ Minisztertanács meghallgatta é«
talásügyi minisztert arra. hogy az
jék.
ban nieseyorsíthatjuk a klbontakoígvitatta
NaRy
Imre
beszámolóját
iilcolof
tBrté-aelmi
tanJrcJij/twJcel haf) afiot hagy B zovjet csapatok
Béremelésröl.
k
A Minisztertanács tárgyalt a fegy- la d&tt(alánul vonjálk be a használatpolitikai helyzetről, s Jóváhagyta
kivonulaBB u'án illeUe ir
általa előterjesztett kormánynyi- veres harcok következtében keletke- hol, az egyéb tankönyvekben p
meelteí e vei e^ldfben i
zett károk helyreállításáról. Hátim. a Ezemélyi kultisz szellemével
ról v;
a rend hrlvreálUtasában r
?Htnt hozott a harcok következtében ílatntl ré57«ket a peflaRösufiok az
n Pa m kell hogv mindwt
tésében küzdjön kari kart
betört ablakok pótlására, a hazai előadások sorén helycsbitsék.
megtehessük
rra a akulnak a munüveggyártás fokozásáról és az ablakmeHS'ar katon kkai rendi
inacfiok a ilemzeli b zottfiagok a
Imre, a Minisz
A külügyminÍBzter és 3 közellátá:
üveg Importról.
nunkisösilóaljakkal —
diakbizott ágok a hHv demr>kr„rádió útján U M
Tildy Zoltán állammmlszltr javaslereveL Gvozelmet jelent ez. a ha
Wus forradalmi szervek. A Rákos orixág lakosságával.
latára
utasította a löldmüvelésii^yi
L! kk uralmának veget vetve a nep
• Szovjetunió. Jugoazl&via, a
Eúert küzdő nagy zeru mj
minisztert,
hogy
A Minisztertanács méghallKatla a
no t ve z valóban keiébe az ori?aNémet DemokrilíVui KSztáramR győzelmet ügyük teáiíénalt fel
a tapHÍtisok vésTehajtásit lügüzellátási kormánybizottság elnöké;ot
hogy ez az ország minél elfíbb
sáf, Lengyelország, Csehszlov4ismerését.
1
Kesne fel és tegyen elölerJenién t
kia, Svájc, a i Amerikai IjnvpráRoz„ek, ahhoz minél ei&bb beké. sk. valamint a köziekwfésüRyl mlCwk az r segítségükkel. fcozrem
> tAgasílásról szólótóm*nyert ifi
j>2t&rnek beszámolóját a lalcuSüág
sűlt Allamok, Annzlria és l«bb
rend, nyugalom kell.
6a
magyar
rendelet
re]Qlvin«ala.l£ról.
látásának
megszervezésében.
Megmia állam, valamint a VSrSskeS mindenekelőtt: roppant véráldoA
Minisztertanács
figyelembe
véve
állapitotta,
hogy
a
!5vároi
lakossáreszl-sKrvexetiik
sesélynyújt
:atot hozcilt a nép. az if]ÚBág. hORV
Csak gy
Isfls
d l c savanalan ellátdta az élelmi- a kisiparosság jogos sérelmeit, hatáazért. •lérhesse céljait. Sinrnyüek a sebek.
ajánlottak í d b u á n k n i k .
aH munkások, különösen a pék- rozatot hozott a kisiparosság anyag- A Minisztertanács úgy határosott,
Evők, hosszú évek kellenek ahhoz,
dolgozók, i'olnmfnt a betkeres- ellátására éa adózásának lelülvizsgá- hogy a fegyveres harcok s b '
gy
r^ hogy valamennyire Is behegedjenek.
gy
pes
dolgaiók
gyors begTÓgyitáía érdekében B 1 C ,Ne üssünk hát újabb sebeket, hanem
ajánlott sotítséget köízBnettel elfogyógyíteuk azt a mérhetetlenül sokat,
gadja. (MTli

MtajníiUniih . . .

Biztosítható a főváros ellátása - Felfüggesztik a tagosítást
felülvizsgálják a begyűjtési rendszert
Külföldi segély a fegyveres harcok sebeinek begyógyitására

A magyar ifjúság fegyveres harca
— a szovjet csapatok kivonásának
megkezdésével, az AVH megazünte-

A Magyar Népköztársaság

hantééelmiminiszterénekparancsa

T Ű Z S Z Ü N E T !

-gvalósltásával — győzelemre vezetett. Igaz, sok van még hátra. De
hátralevőt már meg tudjuk oldani
békés eszküzökkel, hiszen az ország
függetlenségének
megteremtéséért,
_A Harrar NépkSztáruság koribadságunk biztosításáért, a legtel- mánya • véronláa megszilnlelew n
jesebb demokratizálásért, az Ön- a békés kibontakoxáü érüekélien elkény végérvényes és tökéletes felsiá- rendeli üt általános, awnnaJl tűz;let. UUsilja 1 tegy T et« erőket.
molásáért vivott harcban — valóban.
... raak akkor tüzeljetiek. ha meg\azáo egységes a magyar nép legiva. s nem kétséges: egységben és támadják ükét,"
A tnagy&r n£p súlyos megpróbÁltaiszSntan fog őrködni a haza jövfijén.
tásánsk óráiban bízott meg népközHajnalodik magyar hazánk felett táraaságnnk Elnfikl Tanácsa honvé[öszöntsük ezt a hajnalt, a telnótt, a delmünk vezetésével. Énem azt a feyőztes nép figyelő szemével — de lelősséget, amely önöket Is eltölt! e
békével, renddel, nyugalommaL
nehéí Időszakban.

tkel egyfilt, * lefrilvldebb Hőn
il helyreállítsak > rendet, * oynA népnadaeres katonii u rfajgi
Í békét BíBjdeyfhrak a at- kfizdElmik során népUnk tBbbségébetel
"
Ónk Matt nek támogatásával helytálltak a i^p
1
békés munkára vei
hatalmának védelmében, a a rend
NépflnK bizalommal várja önSktíl helyreállításiban.
nyugodt élet lelté teleinek bUtosiiiUát.
A rend, a frgyelem érdekében tiÁlljanak helyt továbbra js szílirüan.
tett tevékenységükért eiűton
a népünk hatalmát féltS liolgomíinkdok kŐsiÖDelet önöknek, népünk
kil fa a munkástaaácsokhil karúltve hű fiainak.
aiölíUák fel megadásra, szereljöh le
danest.
lfiss. október S8.
azokat a felfegyveralt csoportokat
— egyes elemeket —, akik céltnionuJ ontva a magyar v£rt a manká-

sok, a paraaxtok él a nénhei ha értd-

E számotokra tragikas napokban, úgy véljük, nem szabad hallgatnunk, századok óta a szabadság közös szeretete kapcsolja S M » népeinket. Vállvetve harcoltunk érte a i elmúlt évnazadban a rabló
uralkodók ellen, küldöttünk érte 13 évvel eielőtt a bitieri fasizmus
ellen, „ hazni fBldesnrak és gyárosok ellen és az utóbbi napokban is
egyformán és szolidárisán harcoltunktita ea n i is a szocialista demokráciáért országainkban 01 egyenjogúságért és s függetlenségért a szocialista államok egymásközti kapcsolataiban. Mindez jogot ad nekünk
arra, hogy forró felhívással forduljunk hozzátok.
Magyar testvérek!
Hagyjátok abba a testvérvér onlását! Ismerjük a magyar oemieti kormány programját: a tzoeialiata demokráciának, a jólét növelésének, B munkástanácsok megalakításának, a szovjet csapatok Magyarországról való kivonásának és a lenini egyenjogúsági elvek alapjára helyezett szovjet—magyar barátságnak a programját.
Távol áll tőlünk, hogy beavatkozzunk belső ügyeitekbe. Vgy
véljük azonban, hogy ez a program megfelel a magyar nép, M egész
béketábor érdekeinek. Elitünk szerint ezzel a programmal minden magyar hazafi egyetérthet, azok is, akik ma barikádokon vannak. Ugy
gondoljuk, hogy a magyar nemzeti kormány programját csak azok
vethetik el, akik Magyarországot le akarják téríteni a szocializmus
útjáról.
Különösen forró felhívással fordulunk a magyar munkáKnztályhoz, amelynek vállain az ország sorsáért való [5 felelSsség nyugszik, hogy védje meg a népi hatalmat és a szocializmust, hogy védje
meg a szocialista (ábornak számotokra is és siámunkra U oly drága
egységet, a minden ország egyenlőségének és szuverenitásának számunkra és számotokra is közös alapelveit
Magyar testvérek!
Ti is, mi is ugyanazon az oldalon állunk — a szabadság és a
szocializmus oldalán. Hozzátok szólunk: elég a vérből, elé™ ' pusztításból, elég a testvérgyilkos harcból! l-egyen úrrá a béke Magyarországon, a béke és a nép egysége, amely annyira szükséges számotokra,
hogy megvalósíthassátok a demokratizálás, a haladás és a szocializmus
széleskörű programját, amelyet nemzeti kormányotok kitűzött
Varsó, 1936. október 28.
A Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságai
WLADISZLAW GOMULKA,
a LEMP Központi Bizottságának eisö titkára
JOZEF CYBANKIEWICZ,
a Politikai Bizottság tagja, a Lengyel Népköitársasáe
Minisztertanácsának elnöke

Tildy Zoltán* állanuniniszter'
rádióbeszéde
néppel A munkásokkal, akiknek rrrzáaot épttö erőfeszítéseit olyan mélv
együttérzéssel ét meghatottsággal
isernléltük. A parasztsággal, egész
földművelő rétegűnkkel, akiktől sok
iiéllaílnn bánásmód, sokszor üldöréi
•taa u ra a don ÍFuri k >• á em tudta elvenni a földszeretetet él
rik o ótok iránt a agyar nép a munkaszeretetet Ai értelmiséggel,
or
ránt érzett felelősség t ze amely töri éneim unfcsarán még soha
ennyire nem forrott össze érzésben
többi dolgozó réteggel E* együtt
karjuk építeni az országot a mai
w m <OQ o*
de m d
mát ifjúságnál, drága, fiatal testvérinkkel, akiknele sziliből elemi erÖ.
el rsapott ki a tüz: tenni valamit a
hazáért, tisztán és beestítettel.
Ma

árok Drága testié eim

lat a 0

doMB-po fi*

Az ifjúságot ma nemetak arra ki- '
cm, hogy a becsülettel kezditt. besülettel vívott harcot most már a
haza és n néo érdekében, jöoendörílt
rdakében becsülettel fejezze be,
anr.m *tngy <készül]5n fel azonnal
az iirszágépiX/j munkára. Az egész
maOvar nép, az ÜJ Jcffrmdna és minden felelősséget érz5 magyar ember
várja egyetemi ifjúságunkat, munJcáj í j parosztlfjüságUTdíat írre «

Csendéi, békés, nyugodt jóí}TOkát kin&iKOt most miliőén hallpaónaifc é, békés rnunJoS, jó nappatoaí, jobb jövendőt az egész nem*

Magyarok, forradalmárok!
A kormány teljesítette a forradalmi fiatalság kívánságait. A szovjet csapatok kivonulnak, az AVH-t feloszlatják. A rend fenntartását
honvedekből, rendőrökből, diákokból, munkásokból alakalt fegyveres
nemzetőrség veszi át.
Forradalmi harcosok! Csatlakozzatok a nemzetőrséghez!
A BUDAPESTI EGYETEMI IFJŰSAG

A Hazafias Népfront felhívása
a falu dolgozó népéhez!
Dolgozó parasztság! Eleiem kell a fővárainak, kenyér, tej, zöldién, burgonya keil a biutapeití csecsemőknek, gyermekeknek, anyáknak, fcorh&ofe.
mrfc, Budapest népé™*. A nép kívánsága szerint az ÚJ nemzeti kormány «
népre
erélyesen hozzáfogott az ország problírnáinak megölp e támaszkodva,
tám
dósáh
dósához. Előlegezzetek bizalmat „ kormányunknak prosramjo megvalósídjaíoJe
minél ayoraabban a fdüSrwnolc tenyeret, tejet, zöldségrt.
tásához. A
j
burgonyát.
A HAZAFIAS NÉPFRONT ORSZÁGOS TANÁCSA

A Hazafias Népfront Országos Irodája közli:

Megalakult az Országos Nemzeti Bizottság
A nemzeti forradalom vívman;
natkozólae az Orazágos Nemzeti BiSni a mui napon megalakult az O
zottság Ideiglenes vezetősége a rájigaB Nemzeti Bizottság, amely
dión éa eaitón keresztül tájékoztatást
rtadalom helyi választott szerv
nyüjt az orsiág népének.
ek, az önkormányzattal blrű nei
Budapest, 1958. olrtűber 28.
tt bizottságoknak munkáját hivatt ösBzeíoenl. A nerhzeti bizatt£áOrstásos Nemzeti Bizottsáf
k tevékenységére, hatáskörére votdetfrlcnea v

SZABAD NÉP

A magyar fal

SZABAD LESZ A FALU
nélkül." Allé hangzott el a kor
mányprogram, amely jogot adott a
parasztnak arra, hogy ha akar ki
botiét a tsz-ből, máris megkezdódhtt
lerrorhadjárat. hogy együtt tartsák
i erőszakkal szervezett tsz-eket i
Majd nemsokára megjelent a rende]etT amely jogtalan terhekkel UÍ
totta a kilépőket, lemeztelenítve, ki7tvQ őket mindenükből. Alig él
ihelte a parasztság a beadási
a terhek mérsékelt csökkente? t
in újabb terheket róttak rájuk,
ug\
hog>
k k parawt
a kormányprogram előtt Ali
hette a pára z
elé ével szer;
áris j
ött
c
don úgy. hogy a legjobb földel
fiTgatták ki az egyéni gazdákat
De az igazsáfi győz, Nagy I

o/

e

termelo&zötagosítások
órán elkbietett
sulim
rvénytelen^
-gtt.nek na y- basu
d '
ki a- elhanyagolt 4 fejlődi be,
maradott
mezőgazda agi tern

dalrni
Nem <

ríte THPS

noha

löbbé nem tértit

I met kormányt .alakított Naev
Imre akit Rákosi jogtalanul kit.
;ifott a pártból. S ez a kormán
tolmiség és a

. har

t-tolhatna a kormány emukét
aÜR 24 örája lípett hivataláb
mnr első intézkedései közoü
pet a tagosítások azonnali felfu
téie és az. hány biz
kel! i
kítani a begyűjtési

A Magyar Értelmiség Forradalmi Bizottságának felhívása
az ország lakosságához

„álására Ezek Jelentő
kezdeti
lépeiek De meg fonto abb az bog
uj kormány megalakulása eleve
rto Itek ra a paraszt mo t már
Oklober H-ín u Eötvös Loránd Tudományerretem központi épflle- nak denuikratlkas fejlfidéserel, » nemzetSnCK én a tflbbt haxaflaa feerrw
ténvleg ugy nézhet légig a saját há
tn megalakult a Magyar Értelműéi Forradalmi Bluittsaga. A bizottság res lűaknUt védelme alatt. Mindennemű — MtiUnUla vacy eUenlomdabnl
zatáján, ho
amit elhatároz, azt
rutauráeióa kisérletet vlsizantaaitDnk ét visszaverünk.
jf v lo fthatja
Maris számba magába torofirit valiuntraji érto-lmlséji nerventet, írókat, művészeket,
ti elgondolásait, terveit — nem tudósokat, egyetemistákat egyaránt. A bizottság megalakulása o l t a az
MagT»rokt
"ibbl rtUuvúnl fordul a lokoasíghoi:
_,, mint eddig ™ n t e csak a követ
Lehetnek kSztOnk véleménykB]ontaí ( ek. de . .
keze napra — űi ékre előre i
Mert
sekben e«yetértBnk, a JavaMljuk a kormáayaak, hogy
bizonyos noey ezenti 1 c ak 6 sen

Magyarok! Polgártársak!

njiiia ! * nem Mnl o orban ahogy i
lováTOsban helvreetl a rend — ugi egyébként lélrahozfa a munkásőrsé
merhető le ti ildtkt események
me get. Elrendellélt ezenlílvül a szeszti
netén i napról napra a h e l y e i meg Iáimat is. A mur.kástanáo: megszer
l l l l l á M t
k
u "aélalcla al vtdélJín is A me
jek szekhelje n a varosokban orrr
alakulnak, a *i"p ontet&keny ?3eri(?i
a munJUislfiiac^o^ a forradalmi br
kezükbe i eiik

a rend helwei'

Ua a

vagy oa^/efoi.

A miskolci munkástanács állásfoglalása
Nagy Imre beszédével kapcsolatban
mlskolri muokistanics m

ttullaíkoBaiaban mondatta
Ja a ne-p kezdeményezésére
ut

zliedett

reíen •; ükség i o n f
helytállására. Várják
v emek a kórházak i

eeín/ék

kezű! be a

*(>

fuegetlenseKi 1

3 <irnapi becsedé me^n^ ug
Btt a Hkost-Ig koreben A

A budapesti húsüzemek, október 28-án 19 vagon húst. K vagon töltelékárut
es 15 vagrm zsírt szállították a kereskedelemnek.
Segítségükre Coltoíc ebben
e^/es i'iitófcí üzemek ÍJ. Nagymennyiségű tej. t-oj és sajt is ;Htot( a baltokba. Az Erzsébetvárosi Tejipari Vállalat munkáját az Állatorvosi Főiskola
diákotthonénak 50 lakija it támogatta. A jelentős termelési az tette lehetővé, hogy a parasztság a tejet folyamatosan szállította a gyűjtöhelpelcre.
Az alábbiakban részletesen is beszámolunk ez élelmiszerfront
helyzetéről:

A nyilatkozat a toiábbiakban
kormánv
«reíetelet bfral a amii
mert r é ' r t lesznek benne olyan r

Az Élelmiszeripari Minisztérium jelentése
az élelmiszeripari üzemek munká/áról-

lolt csak ar a h gy Budapesten Jrá
ga >-izánk fSváro a^an bizton ága
rendé
Rendkívüli
íonto' EH
ogy a korma

A budapesti Rütőil^emek — ni nd a
"10 — Itijes eríivel dolgoínak VB
••ítrnap mar 1^ tehergépkocsi
*6bb
lófogatú kocsi vitte a főváros min
den részébe a kenyeret. Gondoskod
t^k a folyamatíw m un káról. A ut t
üzemek

Dologhoz látott
a Ganz Vagongyár munkástanácsa

többhetes

IÍSKU és tüzel,

készlettel rendelkeznek. Intézkede
*iek történtek, hoEV a malmokban az
oriés minél elilbb meginduljon es a
süWipar további liszt^zükséSletét I Í
l h
letekb
k]
i et bab

lanz Vagon- és GcpirySrban a
[ásőrség tagjaiból a az üzemben
'kodó dolgom ókból rnüav.'ílűsz-

d

itóp kezdeményezett
Még salc ütezdefi én tíserleu vonás van a munkáikban.
A leglényegesebbel azonban "máris rendelkeznek. Birfflt a nép bizalmát.
Olyan kérdések — mint például o
fiatásftffr vagy
tiszti
még
megmutatkozil

elé^
megrendült voln
e ált
rtjuk koieti
v elsőrendű kérdésnél!
t csapatok s
1L ilnket hogy a
nel fogadta a miskolci ország területét Is hagyják el.
AT
A VII megszüntetése naR
ifi a dmKok a meg^e megelégedéssel töltötte el Miskol
•Aia. hog\ a kormán^
dolg
HIánjz
h rcol6 munkássá?
lephadsere
a nep*ie? (u, rendőrt

glj
i
e
adás. ha nem tudnük el

feíf-rol
tétre l •!

Vasárnap délutáni jelentések
Budapest ellátásáról
Vasárnap az élelmiszeripari üzemekben már lényegesen több munkás
jelent meff. A siKöiparbon például a dolgozók S0—9D százaléka dolgozóit.

Rlfili megbizrrtt utján a k

rreg zombati

Kiskunfélegyháza

P T O í r

korminy halodéktalanni rendezxe vlmonronkat » 6rovjetnnlov>l
A magyar nép hm! szabadságharca kivívta első győzelmét. Mint a rf_ _„ . . , „" ". nlaolin. A Bzovíet Mapawk kezdjék m * í kivunnlásnkat
diúból már hallottatok, Kaer Imre rainlBilervlenok bejelentette legfőbb
u orszaf tgria területéröL
* oveteléotink te1je*lté«ét' ax AvH felmutatását, é* a szovjet csapatok klmet a korminy a hátrányos külkereskedelmi swirzodéwNyugalom rend bizton g onulásál Budapestről HUtba mesterkedett korSmsi-Mdüií fierő Ernő kel. Z.U nSzüntess*
n a nyilvánosságra a mar megkötött külkereskedelmi meiállapodáféiélemnélkülj élet: ezt kínálja nz új i únm hliklije, uiaba próbálta meg elszigetelni a forradalmi tömegektől softat. brleírtre w nréhérrre és a bauxit™ vonatkozókat is.
kormány a falunak. Persze, a falusi I Nagy Imiit, aki bosszú éveh óta és elsőként BKAIII szembe a nemzetvesztő
S. Általános titkos választásokat! A nép (zabádon áUíthanon Íe\6Y"pnek is dolga lesz ezzel: védeni im ' R4k0£l-félc tMlillkáviü: hiába ragulmiizta el lenfonód al maroknak, foftitngaír elvitathatatlan jogait, paraszti, töknalt a hőn felkelőket, lilába adott parancsot BT AVH-nak • IfimritKJ'llko- r ^ t A gyárak, a bányák legyenek valóban a mnnkfaoké. Gyárat, fBWel
ilárdsággal és paraszti nyugalom- ' l.isra. hiiba h r a t l nyakunkra ideien esapatokal, * nép ereje nagyobbnak i tókésrknek, földblrfokosoknak visaia nem adunk, üzemeink Igazgatását a
msi.
Nagyon fontos most, hogy ne ' • • lyult a terrornál, és gvóaatt. Halottaink vére nem hullott hiába. Egyí szabadon választott motiki-lanáewkra kell mháznl. A kormány btztos.tsa
•n érvényre sehol a felgyülemlett'
s mindenkorra véget ért hazánkban M a iiiégyenlrtM knraak, mely- I a magán-kisipar és a magánkereskedelem műkBdéset.
keserÜBé* miatt a személyi bosszú'
r e néptől Idegen bűnszövelkeiel bitorolhatta s hatalmat és tart hall a [
5. Szüntesse meg a kormány a kfnipolyozó narmarendeiéseket. O x d a •gyes emberek ellen. KÖZÖB nagy
?ésben az Igaz hawaiiakat, párttagokat és nirton kívülieket egyaránt. sifl lehetőségeinkhez merten emelje fel az ataesony béreket és nyugdijakat.
lemseti ügyünk védelme és RySzelme . Véget ért í i s korúak, amelyben büntetlenül lehetett inllesrtpni és kiánliiB. A szakswrveietfk legyenek a rannkáwk valnsacffli
érdekvédfi
;Ivánja, hogy a paraszti öntudatra I
fani gazdíBwnmlíal. termeszed kincseinket. Véget ért a Báko-I-, Gerö-. Fartelel, szabadon választolt vnetúikkel. Alakuljanak meg a dolgozó
kas-féle hazaárulás: silálinista politikája, mely ki akarta filnl a hazafiHagot
tok u j á t érdekvédelmi szervezetei.
személyi bosszú. Ne éledjenek fel —
n én u ifjúság szivéböL
BiítOBÍUa n kormány a mezócazrianági termelés szabadságát és biíl győzelem e perepíben legelsfi koielpsséRfink, ho^y meghaltunk loboát. ax egyéni termrirs és az onkrntr* «Iövflkezetek tómogatá-a réfmberkmzö módszerei.
gónkat a hÖVSk elölt. Dicsőién a szabad^(tharpoa élűdéihez méltó magyar vén. TiirSIjík el a parasrtnliat kfrabld RyűlSIetps beszolgállatasl rendéiért.
A budapesti dolgozó nép, munká- ifjúságnak, dicsőség az clazanlan harrnlA mnnkAinknah. Harántaknak és
Izolgáitassanak isaísáffot és adjanak anyaei k á m n t l ú t a tagosíi k és az egyetemi ifjúság zászlajára értelmiséftekník, dirsöséf derék haz&rina honvédfinkneft é« rrnrinrelnktással és egyéh türvcnvtelpn intézkedésekkel súitoll parasztoknak,
' akik sz rUS prrrtől kezdve a nép mellé álltak, dicsőség mmilunknak.
fl. Trlirs szálán-, sajtó- rs gvillekrzéai suhaiiságot!
rejurrrrfl kezűkben védlék hadSlli«ikat » túlerővel «zemtwn é«
IO. Október Z3-U, n é m e t i rriszabaditö harcunk kezdetének napját nyllIdirsőséB u utca népének, mely hn'alt mceveto bitorsáíRal. fegyvertelenül
ítsa a korminy nemzeti ünneppé.
I vonult Ifintetnl a tanunk és |tépplS7.1nlyok elé. RcKiftnelet mondunk B srovBudapest. 1956. október 23-án.
jet hadstree azon tagjainak, akik nem voltak hajlandók fegyverüket a ma|gyar nzabad^Bs és a nép ellen fordítani.
kor a
MAGYAR 6RTI
ISÉG FORRADALMI BIZOTTSÁGA NEVÉBEX:
íztok n
MaRyarok:
Egyetemi Forradalmi Diákbizottság: POZSAR ISTVÁN, MOLNÁR JÖZSEF
Biisz&cn
állbatunk
Ismét
a
vllár
elé.
Elszánt
szs.bad*agharctiiik>(*l
klíia a magyar dolgozó paraszt bizto
VARGA JANOS
uk ai egész világ baladó kltavélemínyénpk rukunszeuvet éa Wroogatasásban és szabadon a kormány és
A Magyar írók ÜzHvrísége: ERDEI SÁNDOR tőtltkar
Nemretl
bee«ttlelUnk
Ismét
teljes
fényében
ragyog.
munkásság támoj;atSE3t élvezi, mu
Polgártársak!
A Magyar T'l'áeirok Országom SzHvetiégr:
kálkodhat a földjein, akkor ebből ,
HARASZTI
SÁNDOR.
VÁSÁRHELYI
MIKLÖS. BOLDIZSÁR IVArf,
A
siavlet
tsanMok
kivonulására
(néretet
kaptunk.
Ebben
az
orszat;egész népre, a városi népre is esi
mosl már a magyar népé a hatalom. A harcol* Hiúság mellé állt népFEKETE SÁNDOR
üdv és jóiéi fakadhat. Es hogy a p
hadseregünk, a rendőrség és a munkistanáoflok t. a ralvak népe. EKynitA Magyar Képzőművészeit Szövetjére:
i késnek 3
véve elég rrűnk van ahhoz, hogy megteremtsük független és srabad demokBENCZE LÁSZLÓ, SOMOGYI JÖZSEF
megmutatja, h
mari.
ratikus elitünket. Ezért a Budapesti Értelmiség Forradalmi Bizottsága arra
A Magyar Zeneművészek Szövetsége:
lyen gyűjtenek élel
' :r minden hm ffik elöl, minden fegyveres MoporWl. valamint a ronnkasSZERVANSZKY ENDRE. JÁRDÁNYI PAL
lenségi harc során í
parasztifjú.ságat, BT. egyetemistákat, a Pelön K«r tagjait és a volt népi
Az egyetemek tanárai részéről:
julolt Budapestnek.
lUcjisiákaí hogy Jelentkezzenek a nrmzetl nnéilie, s a honvédséggel, a
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kástanácsok ku
taná a faRadta a t "
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tí bereniiei ek gyiramít ku
ét, s velük GEallHpodtak it
dí
gy hétfőn

Beké csaba
r ember veit r zt a beke=
avulésen
gy

A tanács l"i }^u
•n ka

orvos pedagógiw vesínek re ?t A
vei: önállósága, amelyei oly sok vita
nv i7^tl berenöezé
tanács ideiglene
elnuke Km a ,
után sem IiKlttin'fc — 'n bürakra-lkvs
'liorlátűk miatt -— közelebb vinni a csal Sándor íSJKRatnt éa Hajba Ottó Ferenc aki eddig a meC\e tanát\éffrehajto
htxott agjnak elnukhe
megoldáshoz.
írntíköt bízta meg aí iga/
Még nem tudjuk — a hírek nem
3r k ellSfasával.
A tanáck aftl BZ űzetni munkás
elég sokoldalúak ahhoz, hogy est letan^«ok megalakilá=at mté?kedew
mertt&sxuK — milyen számban, Tftikel tio? a kozellatis megsíervezesére
ly£n súllyal Vesznek részt e népi
D" ni-n 'eledke/nek n-ee Biidapest
szemek munkájában a kommunisták.
A legtöbb Helyről azt halljuk, hogy
ret a budapesti lakosságnak és az el
a köztiszteletnek örvevdő, a néphez
1
(untetés i
• •
•Sbbi zal
kezeiátló Jtommunisia vezetők ezek? került s.
ben a szervekben is méltó
helyre kalmávsl i
(lalml t a n é n Kossuth
itetok kokerülnek.
Beválasztják
azokat a
kommunistákat
is, akik az elmúlt
éuekben iSnálló
gondolkodásiaknál!, lunk — B halálo áldozati lett Nag
gerinceseknek
bizonyultak j akiket Attilával a tanác Ideinlene \cze
emiatt akkoriban, a személyi kultusz tőjével bcizelsettunk a jelenlegi
lunkástanácnok- kik
vilaj!
légkörében mellóztek, de a HÍP mindig tiszteletben torlott. De sok i"i>iiitt
•kben foglalhatjuk oss^e
kiábrándullak — ki
a n galom helyreállt
niok — a dnlpozi
rendé n nvitvatartanal
ezetókböl. akik a néptől Biszakorfua I iaia^
blztoiitlák, a falu i
vezettek, dolgoztak az elmúlt évek' I " n « e n l íelajSi
bért. Az ilyeneket most — nem választják be a lanáesokba. De az mái taleKolni i tudnak s amikor e/ lt> MEFC
helytelen, ha ezekból
általánosít™ heísénes«e Valik, még Btidapestnek
kizül k
zállithatnak élelmiszert Nem
— líMaidban mellőzni akarják a kom. i
es egészvégÜKvi
meBbl
zetorségef
enerte-k A munká 5 la
•i-ett ki Dr. Takács Endre arra
nck ellenkezőjére is van pél
a
l minden nap te!
? a s erkew.tőséget, hoiíy cáfi 1
hogy — mint E keiben •
megyei jesen Öeíir»tén besTám
meg azt a bírt, hogy nál k ala
^
g
ét városi
párt-negrehajióbizottság
mert
e híradó és a aajtó útján miféle cllenforrDíjalom volt
vezetői moouk maradnafciáuűi a
már Kecskemétről in felhívták őket
bizottság munkájától
Többszöri hfEgyébként a sopron G emek
i'ds után sem mentek el a megbeszé.
ónnal megindul a munka, ha
Tatabányán
néhány
nap
öta
nem
lésekre. A népi Öntevékenység szer— amintfikmondják — megbízható
vei -~ a helyi hatalom szervei, a jövő szállnak le a tárnák mélyére a bá• lnek i
szemei! Támogatni kell a miinkája- nyjsíok. A forradalmi tanaes úe]y 17 zunet gyakorlatban megvalósul
'
« érdeke határozott, nem kezdik meg a munSopronban katonatanács ? sl kult
kát atldls. amíg a kormány nem telleli e.
lel nek feladata a h l tárvédelem cs
jesftí követeléseiket. Nagy Imre elvbelbiztonság megi a!o tás
társ tiasdrnnpi beszédét egyetértéssel
Veszprém
íogadta az éppen akkor ülésező forHódmezővásárhely
Vasárnap a rendes, megszokott radalmi tanács. Mégis úgy döntöttek,
élet folyt — válaszolta kárdeaiinkre a bányászok hétfőn és a további naA hódmezővásárhelyi vnrnsi m n
a munkástíWács egyik tagja — pokon is csak a karbantartási mun- ástanács megalakulás & tan azon
kát
végtik
el.
mert
nem
teljesítették
egyébként újabb intézkedésekről száa! munkához látott. Határozatot ho
molhatunk be: bárom autóbusz élel- f> követelésüket: a szovjet csapatok 3tt a tagosítások során elko etett
miszert és gyósyszert indítottunk haladéktalan kivonását az ország te- 4 elmek azonnali orvoslására. Intéz
útnak
Budapestre. Tárgyalásaink rületéről Véleményünk szerint a for- kedett, hogy siámbavegyék az elei
eredmények épa hétfőn már több radalmi tanács tagjainak ez a dön.. .irtosftsSfe a pék
ilhamarkodott. Nagy Imre, a ségek számára a megfelelő lisztmenytizem U megindítja a termelómunkiit.
•Iséaet. Vasárnap értekezletet tarMin
itertané
nöke
ttaK a városi munkástanácsok veIában kifejezésre juttatta,
Gyöngyös
az üzemek
hogy a kormány határozott szándéka zetői. Számba vették
. .igtartalékait, meghatározták a
Munkástanács vette át a város végrehajtani a nép jogos követeleügyeinek irányítását. Elnöknek Egyed sét. De vajon várhatunk-e a Szov- legfontosabb tennivalókat A hódment erről
Antal íjimnáz&umi tanárt választolták jetunióval folytatandó tárgyalások
l reggel
eredményeként meghozandó dönt
végrehajtásáig?
i tél k
, Folytatják a termeltet.

lács elniike: Leiutvai Cyiirfíy
•gályos, elnökhclycUrack: Ki."
üzemlakatos és V<arga József
iki igazgató.
ideiglenes munkástanács kés*i nélkül dologhoz látott. Tegnap

\ VTII. kerületi n(

fi mennyiséget. A Tid.wríí9fc t
*re jellemző, hogy pl a Kor a
erre„ tanáraitok.

A XI. krmiéiben
klsebb-nacyobb KÖZÉRT-üpl
F/ek közül naponta atl E 80
i v t o t t k M k ' i " a ?a/adc
a budai ré 7re bi?fnkrnl t4 m a ^ a ke
| n er eri ezptt flof a ra BurEnnvat
.el halit
nlamint
a budafoki
I bdmmfifeldol nzobol 3011 kg tagolt
, baromfit ?&n lotfak a boltokha A
1
Kelenföldi oiílvaudvarról "iOnnö d b
kiseob nag nbb

KÖZÉRT üzletekbe

r eTosi-tnia i

•lelmi
sarlók

A XIX. krrulri
J5 K6ze : OzUte len hasonló i olt a
fcól nopon. Tdbbefc
között I
. - _ ..inrftohiÍJ. a Iciipe.»v íiigóhídról 21 mázsa sertéshús- a
múlik 741!M?r*i vár mintegvflva Nagyvásártelepről
pől 20 mázsa baromfi
pon töltelékáru i
* 10
1 000 db
tjá
táá batostb
db
tojásszétosztását
b tojás
sztását
ák Ezenkívül
Ekíül egy vagon lisztet
i egy vagon cukrot, valamint 21
azsn sertészsírt is kimértek az iiztoltak a boltokba Megkezdődött a
tekben.
dohánvaruilak p* m s eTáru ftohe
gen sárgarépát is útbatndftofi
Z9-én. héttön, J vagon burgonya,
h e k elláta.a dohányárukksl
Az éleim 1 ^zenpűrc rnuTikssok ho
inkástanncinak a gyors Intézkp- siet erőfeszítéseket lesznek a fovami
iet ,-árják, amelyet aznnnal zétztanak
a vásárlók kihött.
ellátáisnak
biztosításra
Nem
eay
''ért eíuton mondunk köszönetet.
^zer fegyverrnpoflás közepette «47 Hí
toltak az élelmi zert az ü/letekbp
XIV. kerület
TermeszeteseTi a m inkátokftSepko
cslvezetftk és a Cobbi <zálhtH4i dni
7ugl o külső részén vasárnap telit
Hozók hfls esséeie -iem tudja tel esen

A győri munkásfanács
élelmiszert küldött a fővárosnak
pesti dolgozók megsBüítéaére három
leherautúval 7500 liter tejel és 400
kilogramm kenyeret küldött. A szállítmány vasárnap délután rendben
megérkezett. A szállítmány uezetöfe

ASzéchenyi Könyvtár, a Nemzeti Színház
és az Iparművészeti Múzeum
nem szenvedett tűzkárt
260 eselhen

,utlak ki a lúzollnk

A tfi/oltdsá^ Budapesten október
23-tól 2Big 280 esetben vonult ki. A
tüzeseteket általában időben teleztek
é« ezzel nagy mértékben megkonv
nyÍtélték a tűzoltóság
munkáját
Egy-egy tGzesetet '0—1
emélv is
lelezfe. Különösen a VtlI, IX. ken
leiben sok lakástüzet oltottak el.
Nagyobb
részben
ánrházakban,
középületekben ée Qíleietberi keletkezett tűz. A tűzesetek közü! több
nagy kárt okozott. Ilyen lolt például
a Rákóczi út 22. szám ala:ti Alkalmi
Amház és a Tanács ken'it 1B—18.
szám alatti Napsugár Annáiban keletkezett tűz, valamint a lanács kör-

A legnagyobb feladatot .elentette
a Nemzeti Múzeum tüjflntk eloltása.
Ide hét esetben vonultai ki a tüííltók. Az Btrikal kiállitá,ii rész a III.
pmeleten, az ásvány- és hfzettarii kiállítási rész a II. < •
' •"•
— ncSflenlmi-

Heszben leesett
Múseum körüti tetSszerkeiet. Aí el
terjedt hírekkel szemben
• Széchényi KSnyvtdrban tx iT~
lékea kGnyvállnmány sértetlen.
Ugyancsak sértetlen a Nemzet
Színház és az Iparművészeti Múzeun
is.
Tűi ütött ki az IT115Í úti Bűkay
Jánoa
Gyermekklinikában, ahol
tetőszerkezet és a konyha égése
siélyratette a bent [pvrl gyermekeket.
A tűíoltók tűzharc köze)
emelelról

]| háro
ultak k
A tűzoltók igen bátor magatartást
tanúsítottak, síámoa egység valamennyi beosztottja három nap, hái-om éjjel pihenés nélkül fáradozott,
iiogy megövia a fővárost a tűz pusztításától. (MTI)

lö a he!v7Ct a ?^Ti*elTatössal is Van
e l l e n d ő ptolaj é< mar»arln Az ellá

akció koj-ben Itapott

ulvos

ebet

kerületi Sutn p n Vállalat kon há
^a. aki ttbb nap után egv or>ira za
ladt haza megnézni hogy itii vari a
kor lovest kapott
A dolgozok mindent elkövetnek
hogy a rend het Teállta után rövid

menny űzödhet
Ke r «
"i
m ii
ibogtak.

gyen a fo\aros la kos. agának ellátása.
Srdeklodtünk több kerületi Közéri
>lmi /erértékesitfi Vállalatnál ho
gvan biztosították tegnap a ker
'
okosságának elláta dt

— Xasdruap a város leQkillö
!bb részeiből — Budafoktól, a
•wáqöhidról. a Dimitroo (irt
irból az aquincumi
és óbtldai l
lyaitdvarálkról, a Nagyvásártelepről
— az átlagos napi forgalomnál .tok
kai nagyabb mennyiségű életműiét
érkezett. A honvédség, a Gázgyár, a
Joldberger-gyár, az SPFU,
teherg
:lkatr>
lóott a szállításhoz, A
boltjába esa'knem 15 vagon
lállítottak. Az üzletek több
. ko dolgozója nem tudott be
jönni az ámdékba, a (öhbielc a^on
ban helyettük is dolgoztiík
Bár a
sorbanállás, a torlódás etkeritlhetet
"
a leflfonto abb élelmi te
indertki meifkavta A meg
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Az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság
felhívása

BUDAPEST DOLGOZÓI! MAGYAROK!
Az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság fciilddtícf vasárnap délután az
alábbi felhívási adták át Nagy Imrének, a Minisztertanáca elnökének. Mint
NOÍTH Imre elntán rádióbeszédéből Ifclfünik, a kormány az cfTwetemi ifjúság
kívánsópait lényegében teljesítette.
A harcnk új módszerei teremtődlek, új módszerekkel kell harcolrjunk.
Ne áldozzatok tööb vért! Várakozáesal tekintünk az új kormányba bevont
nemzeti crflkrc. Ugy látjuk most, hogy erőnket csak akkor tudjuk eredTiiáiuiyel felJiasznáLni, ha megszümk a harc, ha helyreáll a rend. Maradjunk erősek. Ne morzsolja erőnket az éhség, a rettegés Eleiünkért, gyermekek, anyák, apák életéért.
Rendet, hogy egységesek legyünk újra. Rendet, hogy sztrájkolhassunk.
Rendet, hogy a harc más, ésmwű esiikózeihez nyúljunk, ha nem teljesíti
követeléseinket a kormány. Rendet, hogy lehetűsés nyíljon a szabad választásokra. Követeléseink:
1. Haladéktalanul szólítsa fel a kormány a swwjet csapatokat, hogy
hagyják cl Budapest terűiétől. Támaszkodjék a kormány a füg<*el temen és
a rend érdekében a hazájához hü katonásáéból és rendőrségből, a felfegyverzelt munkSsnwból és egyetemiStiUttoól alakuló nemzetőrségre.
2. Minden hatalmat az új, tüiigetlen. demokratikus kormánynak.
3. KözvetWn tárgyalásokat a nemzetközi hadijog szabálya; szerint n felkelő csapatok-kai munkás- diák- és katonatanácsok közvetítésével.
4 Az új kormány szervezzen kormán ybizottBésot a hazájához hű katonásán rendőrség, a munkástanácsok és az ifjúság bizottsáRalnah képviselőibSI. Ez a bizottság vizsgálja ki. hosy — személyre és funkcióra való tekintet néllrijl — ki a felelős a vén-ngzcsekért. Ezeket a rend helyreállítása után
nyilvánosan vonják felelősségre. A Í AVH-t azonnal oszlassák fel.
5 Gondoskodjék a kormány a dolgozók bőrének és nyugdijának aionnali kifizetéséről.
eti gyás
6. Márvii« 13 legyen munkaszüneti nap. október

ünnep, karácsony kétnapos munkaszüneL
F. Ul 1
Magyarország.
Éljen a
Egyetemi Forradalmi Diákbizottság

h rarsdi rádió bejelentése
a lengyelorsiági uovjet csapatokról
London, október 38. (AF)
A varsói rádió szombaton bejelen-

tette, hogy a Lengyelországban ,,a
nemzetközi menődének alapján" tar-

tód* odó szovjet csapatok ..most már
kizárólag a számukra e szerződésekben kijelö
sornak".

Izrael iraki intervenciótól tarl
Jeruzsálem, október SS. (M
Jeruzsálembe újabb hírek érk
írről, hogy Jordánia határán a :
folyik i Iraki i oatok
jordáni... ....
„
éjféltől kezdve lejárták , a
forgalom elöl. Ezek a hirpk —
az AFF rámutat — ar. ifrwli
EOkat megerősítik BfiRod alm
hopy közeli intervenciótól ke
tani Irak részéről.

Vars6í kulontudóútónk jelentése

Lengyelországban tömegesen jelentkeznek
véradásra a magyar sebesültek számára

el a Irngyrl népet a magyarországi tragikus em-mínyek napjaiban. Nem
lehelt savakat találni, amelyek kellőképpen kifejeznék » szolidaritás
mértekéi és » sesilenlakarás fokát. A rádióállomások & a lapok felhívást
, Frre a felhívásra azonvéradó állomásokon, hon? minél lobb leneyel vér pótolja
lBll magyar vért. Vasárnap elöszOr az állomások orvosai vettek vért egymástól, azután kerüli
sor a várakozó munkásokra, t í « l visel ók™, inakra, nőkre. Gyűléseken
elhangzó felszólalások, halároialok és levelek szazai kívánják, hogy megszűnjenek a harcot És a magyar nép végni békében, nyugalomban élhessen ujj demokratikus kormányának viselése alatl.

A siavjet kormány Moreit a nynqat
nagyhatalmai október 10i jegy m e
Párizs, október ?í. (
A szovjet kormány válás
nyuuatt nagyhatalmak októbe
jegyzékére, amely a német
.sz.i
foglalk
wjet
.: Ni
szag újraegyesítésének ninc
útin. mint a két német fi!
dése. A szovjet kormén;
kész elősegíteni, hogy

A SZOT eínökségének felhívásai
Mozgósítás Izraelben

Válása a Pravdának

A Pravda legutóbbi számában
tudósítójának cikkét közli a magyarországi eseményekről. A cikk
címe: „A népellenes kaland összeomlása Magyarországon.'" Ez tévedés. Ami Budapesten történt,
Varxó, mtöbt.r 2S.
Forró rokonszenv és mélységes fájdalom — ezek *x érzések töltik volt sem népellenes, sem kaland,

robbantak a bombák.' szóltak ;
haláltosztó gépfegyverek, öt napig
vérzett és szenvedett ez; a bal:
tépte
p város és mégis, mégis, száz
zaszeretet
halálon át
méi égtek
n demokratizmus
szívekben, a szocialista demokrácia
jelszavai szóltak a leghangosab- miniszterelnöke. Nyomasztó teher,
mázsás szikla gördült le szorongó
b
kióé
"
szivünkről, amikor e követelést
Pest és Buda forradali i népe, magáévá tette az új kormány és a
párt új vczetfitestülete. Vörösen,
népszabadságot, önkény, tei
menyeket illeti: hivaialos kommflni- félelemmentes életet, több kenye- mint ami vérben fürdőit: de mégis
é jelent meu arról, hogy
•et és nemzeti függetlenséget. Ez a szabadság és a béke napja buka lengyelunzairi szovjet csapalokan
ki ezzel a sötét felhők mögül.J
•olna hát a „népellenes kaland"?!
S ha már erről szólunk: még
^mi összeomlott, s valóban nppJsikra, ahogyan azt Gomulka
?llenesnek nevezhető: az a Rákosi egy megjegyzést hadd tegyünk a
elvtárs megígérte.
Pravda
sajnálatos cikkére. Igaz,
-Gerő-klikk uralma.
gy ifjúsági gyűlésen MoraiosJci, a
A cikk továbbá azt állítja, hogy napokig dúlt az áldatlan testvéri
olitíkai bízottság tagja bejelentette,
s most már, hisszük, véi pesti nép megmozdulását, a fel- háború,
get
ér.
Büntetni
majd — bünkelést az angol és amerikai impe- tetni azokat, akikkell
hatalmukat föltmvédelmi ható- rialisták aknamunkája váltotta ki.
és életükért rettegve felidézték
Nyugodtan elmondhatjuk: Buda- ve
akik védtelenekre
alérnefc a Ssoujerunloön. J
pest egész másfélmillió!! lakosságát ezt a harcot,
tüzparancsot a parlament
I bántja és sérti a Pravdának ez a adtak Büntetni
kell a forradalmi
! megállapítása. Testben vagy lélek- előtt.
hullámba sodródott, börtönökből
| ben Budapest nagy része ott volt szabadult
bűnöző elemeket is.
a keddi tüntetésen a mindvégig Büntetni kell
majd, de ez más;
együtt érzett vagy egyetértett a rnint az a „felszámolás",
a
nagy népmegmozdulás alapvető, Pravda ír. A magyar népamiről
hazafias és demokratikus céljaival. nem tudta, s ma már nem isharcát
Az Öt napig dúló véres, tragikiis, ja senki „felszámolni"! Ez a akarharc
meghozta, ha drága áron is, a ma' ?gyhen felemelő küzdelmet
holm
munka váltotta ki. ha- ga gyümölcsét, meghozta a nagy
szabadságeszmék győzelmét, a ezbűneink, a e hibák és bűnök kö- ael, csakis ezzel meghozza végre e
zul is elsősorban az, hogy nem óv- véráztatta földön a fegyverek:
ndjét, a békét, s új, szép, többé
a következőképpen hang- tuk, nem védtük a szent tüzet,
r nem véres harcaink és alkotó
i alapokmány egyetlen amil nagy őseink ránk hagytak őre sem jogosítja £pl BJ zeni: a nemzeti TÜRgetlenséget!
a hogy olyan tlKyekbt Mit kíván a magyar nemzet? —
ik, araelvek lényeCileE trtték fel a kérdóst 1848-ban a

A magyar ENSZ-megbízott nyilatkozata
var

Nöpkriztársaiae

Z -CE 1 -! o t]a

állandi

az alábbi nyi at

lm adta át DaS Hammirskjbld
M a ö í r Népköztársaság korma

r rJépköztársasjj
ni tan
leszögezi
23 -m és az e?

i rendelkezel eljárás alá bo
ák
Mindezek alapján a ma
karmánv határozottan tíltako
Má
h

Testvéri szolidaritás a magyar nép iránt
Jpstl ifjúság
békés tüntetéséről
imelv kifejezte szolidaritását a lení el rszági változásokkal e M p arJrpzágra vonatkozóan hasonló kövee l e i k e t nyilvánított ki, Gero Ernő
i párt volt első titkára éles és felsotlei) EZiivakat mondott. 3zidalmaz~
a a tüntetőket, állítúlagos reakciós:áí*uk mifllt még jnbban szítva ezzel
i m i r amúgy is robhanásls foszült
c^kort 3 mikor mar fnl
a \o\n\dözés'és az elsű áldozatok már eles— s plllanathsri nem 1 nierttű
tt herdésre a választ nem ai
tünk, hegy pontosan milyen volt
i ugvn>kKég lee
jeru itet
ragikus események kezdete —
ban es nem foh'tonoGan az
akkor Is a sebtében összehívott
ids ombsn kell ke -esni mc
r>énvben minden íí\en kí&

MMlver
TNSZ-ben való meí
nr Népköztársasáe
ulvos meq érteit

t kérdést, liogawi
y n népi fiatalom

Megnyílt a Biztonsági Tanács ülése
D Torfc, okt. 2H (MTI)

í

7
t

Tanán, hogy a hatom nvugdti n jjy
'im kérelmeié me^vi/ a. Íja Í
jaroríz tgl heh zetet A tanars
nindenekelüf. HZ Egyesült Ali
Franciaország és Nagy-Bi t i
tasolt n
írói l
nrd Cornvt-Gentüle (ra

eleim eti k d
naret t nw

Ipestl Károlyi Körtii

b& eg

•n! diánkat

Az £lelml&zeripari Minisztérium }e.

lenti' a győri munkisian&.'s a kelenXOldl Tejipari Vállalathoz a budapesti
dol£nzök megsejtésére három teher-

0 UU

Elnöki Tanácsa
delilefi október

DrszáeeyiJlés ela rádióbun beNápkö/társasás

Ax ú
inbh dönte
— Addig is kérem képviselőtársai,
állitméuiy v^wtője elmat,
hogy
az
új
nemzeti kormány
mnndot
- n győri munkástanács
Jcél vaROn sajtot, egy vagon lisztet, nyilatkozatában foglaltaknak megkét vagon káposztát és egy vagon felelően segítsék elö a rend és a nyusárgarépát is útba indítóit Budapest, galom helyreállítását, a termelőre. A kiívetkezú napokban újabb tej- r munka megindulását, illetve folytavaj- sajt- és kenyérireálllmáíiyokat tását — mondotta Bonai Sándor.
küldenek.
• délutrin rendben meg.

erülrt ntegrl
Jíds belüq
Í alapulnak.

« inett mesbenzóti
nilutkozat a többi fc

SS ar
amel et * mag ai
sniverenli&s
é JZ ENSZ alanoünány súl>
meg értésének tekint
t hang i

jev — ellene fog snvazni,

hoau .
megyék i

raipnek

lehetov

Cornut-Gentille francfa Süldfttt.
•rtRban

•etlen
bátoi tani

F Ttrirn gl Tamc
küldött
c atlalo:
ha tütako otf Fi
Tenác foglalko i

alkotni
atább i

E

Emlékeznetek kell, hogy f""n rolíam híve a fegyi'eTletételnek
eddia,
amiQ biztositébpkat nem kapunk kö.
vetéléseink teljesítésére. Tudam, milyen okok kényezerliettek
titeket és
reletpk együtt engem is arra, hoffy
vegsfi elxzánts&ggdl, a. szinte reménytelenné Váló harcot U foltfranik.
Vgy éreztük éí tíiny U beszeltük meg,
kotM "nincs )a&irnk a fegyvert addig
kiengedni kezűnkbSl, amíg a rettegett államvédelmi hatóság fenyegető
réme a megtorlás esetleges lehetSaéaécel ott lebeg a becsületért és jogaiért elkeseredésében
harcra kényszerülő iíiüsáo és dolgozó nép feje
felett.
Másik nagy problémánk a beciillet
kérdése ™ll. MI úgy éreztük, hogy a
jogoí követeiének és e jogos követelések ellen fellepő erőszak kényszerilette kezünkbe
a fegyvert is ezt a
íegyven nem tehetjük le addig, amig
a kormány rádión é> sajtón keresztül el nem ismeri, hogy nem vapvunfc sem fasiszták sem reakciósok.
i kevésbé vagyunk garázdálkodó
blák.
t áruló, fiúk! Nem a
kormány bizott meg aszol, hogy felsiilítsalak
titeket
fegyverletételre.
En masam jelentkeztem a Magyar
Távirati Irodánál, mert más lehetőségem nincs, hogy Bzáljak hozzátok.
Reggel óta löprenoeft oion. hogyl
beszélnem kellene veletek. De visz-\

szatartott a félelem, a félelem attól,
hogy megalkuvónak
fogtok iortani
és mint mindent, ami hivatalos formában jutott tudomásotokra, az én
tzaoaimat is gyanakvással
fogadjátok. Ezért kérlek még egyszer arra

denkabátos

bajtársatoknak

minden

Sín. mielőtt moxtani üzenetemről

ve-

Egy csendeTbZdai
lakásból telefonon keresztül küldöm en az ülenetel. Senki nem befolyásolt, sőt talán
kockázatot vállalok azzal, hogy nyilvánosságra hozom neuemet h tartózkodási helyemet.
De emlékezne(ffc kell, hogy a félelmet nem ismertük és higgyétek el, azóta tem Ismer-

iúJd W?m azt kirem.
tőletek,
hogy tegyétek le a fegyvert,
csak. azt, hogy gondolkozzatok. Azok
ax okok, amelyek olyan erősen kényszeritettek elkeseredetten
markolni
fegyverünket, ha nem ia teljesen ügy,
ahegymt zeTettük volna, de tnea-

F

A £

Emlékezzetek: már péntekre
ífr
radó ejízaka megmondtam
nektek,
hogy tune
értelme aprólékos é
minden részletre kiterjedő követelésekhez ragaszkodni.
Elég. ha kiharcoljuk a jogot ahhoz, hogy a rend
is a béke helyreállta után ezeket "
követeléseinket
békés
fegyverekkel
lehetőségünk legyen valóra váltani
Én ügy érzem és erre sem
félelem,
sem külső okok nem
kényszerítenek
ha y ezt a célunkat elértük Vgy er
7Pm hofjy Különösen mo t
Hagy
Iirre mini ízterelnök
beszéde títűn,
nme
zufe« arra hogy erő zakkal
enytzerltsünk bárkit is, követeié•>ink teljesítésére.
Tudom, hogy kimnutrb volt azzal

A Borba az új magyar kormányról

"rmunl^taf

Külföldi sgítség a Magyar Vöröskeresztnek

y tör
Pterel,

helvze-t további ilfaluLusát
^ párt es
kormány a7 elsí pH
.tol kezdve minden lehetői me?t tiog> helyreáll tsa a rendet Bu
resten g? szonbin Ticm volt konv
íz elmúlt sztálini időszak
i feladat Az elkeseredett harcok
eben nem mindenhova érhettek el
;onkrét információk a veneUH u

Egy volt harcostárs felhívása %
lsősorban hozzátok szólok /iúfc.
akikkel
a Széna téri íöhodinállásim
és a barikádoknn
kit
napot töltöttem együtt. Ttulom. emlékeitek rám. A lazái t-ftófcban [ö(>t«
szőr srőltam hoztátntt.
Ha a nevemre nem is, de felhajtott gallrrá,
sjürke
lidenkabátomra
és biitaló

•ogramban Az egész veze:n felemá^Eág és a haladó
;oktöl valú hőzodozás csak
tüzet, ahelyett, hogy oltot-

Nínei mo^t hel P az eseményi
kronológiai lelra oak ldpu ik mas
fielycn afiunk azokról — n i '
eKtelenu] töredékes — tud:
Ugy pondoljuk ho^y ezen informá
' nk' és a magyar
párt é
mag
vatalos doku
ai alapján ta

bárki!
^ an ideológiai célokai
a szóban forgó ntpi
amelyek ellentéiesek annak aj
felfedte a korábbt pártvezetésl de elvárja
hogy mindi
iralkodott ilr n zmus mely
a)at elképzel ei
ajat i
get A Nany Imre elvtá sal kapc
áját belső tejlődíse szeri
belügyeit
bátrabb bírálat dr kói elfojtását ]
eflrson Dickson, Na^y-Brita
telek mellett
eltérhetnek Ugy víleltedett. h o e volitikal célokdotte hanBBÚlynzta: „Véleméztállnizmi
folytat a háro
irennt maeátol értetfidi
Sitálin t
hogy n n /tonsági Tanács a magva
konare zua után. a végül
helyzet láttán nem mára
Ike dé sel
és etezántsággal
Kon követele nek elh;
megek
hat t
l a harcok idején edoHtilt )>en
. hogy a Szovjetuniov
A Biztonsági Tanfc
't
helytállni
a barikádokon
való baráti é szrivet gi kapc lat
zártakor még tart.
matt letenni ezt a fegytert a
t mindkét fü teljes EEyerijogL sági
gondolattal, hogy megalkuvók
k e
Bzu\erenltásának alapjaid
ttünk. ígérem nékteQt hagy nem
izünft megalkuvók és nincs ákotdk
ílyitse a kiáhr ndul igot a ked
o hogy igéretembea
itétetkedjetek.
tlen 6get nt az ellen ég
harcot folytatjuk, fiuk. De ha mega hat lom ellen amely a tömegek
Belarád, október 2S. (MTI)
an a lehetőség — mint ahugy TrteQ
nmében elvesztette népi jelleget
tjan — hogy harcunkat ver ^i cmzámaban a többi között ezeket írja az új magi
lem a irociall la forradalom ellen
beráldozat néEícül nigyük győzelemre.
növekedett Magyarországon az el
akkor éljünk ezzel a leh.
Fiúk! Uuya-nazsal
letlte édessel
forradalom ell<
«T 3 vér™tó9 „Wrtétartrt .ajÜL A.üj-Wn^n; _ ~ £
^ ^ ^
napok
cRalaholt. , eepen a kcliö níllanatbun. meri mé* mlnrilg reA!U lchetóksáe e
ihol
sek vannak ftrra, ioey elkerüljék a legrosszabbul én helyreállítsák a bén nevében és a saocializi
jegyében fellópű bürokratikus degeseguniket rs mindéit itt ahol a dol 0
,jlz új kfirmónj többségében O I J M w-rnélyekbűl lev&ilk ÍHOTB akik
Wás ellen.
m mükfidtek együl Eákosival. wm podig Cerível és nem kWnrotól
2ÍÍ nep tobbti gének joao köpeteié
idehhez hozzá kell tenni
llék marokiH a ntp saemct.cn."
i«um. (
]\jem tárhatunk lehel
t a korA Borba ezután mngBUlyw.ia, hogy Rákosi és Gerö emberd — többé
manytol
Nem
y
j ,
afltt Hegedűs Andás miniszterelnök — nincsenek BZ Uj kíirmáriybaT
hogy „ iarcok zűzavarában
zűrzavarában he
helyreajd így fejezi be: ahtiipr.tben csak akkor következhet be megbékélés h
megbénítottak ti
h
évek
é
aJatt elköv
lk
eltávolítják ónokat, Jdk Magyarországot idáig juttatták.
c a párt é í k .
hibákat. Megtorlástól nem kell tárta
Ezért nem tudtak idejében f<ir uli_
ni az ovo z ewpatnk rövidesen eV
tot létrehorni é
változásokat ki
kénygzerftenl a demokrat zdlás f o
hagyják az ország területét Ha ve
n t b n a párt élenjáró errinek
Ictn tartottuk harcunkat fegyver nel
•tésével szoros kapc latban a
kül győzelemmel feje^zvk be En a
ömegekkel
a
nézetek
nyflt OH efegyveres harcot a győzelem tudata
Magyar Távi:
Iroda ezonba-! ember ajánlotta lel, hogy elhnszol- csapásával
a ztállnista c portok
ban fejeztem be és a győzelem remé- on este külföldi idésábsn
gáltatás nélkül vért ad. fMTÍJ
maradványainak lelenleze^pvel ugy
nyével én íTunden lehetőségével foly- zerte feKhívást intéelt, hogy segbtKíiszönetet mondunk a Nemzetk
ahogj létrefött az ZKP ffl vonala
tatom a küzdelmet mindaddig, amíg í-k a Magyar Vöröatrcsztet emtrer- Vöröskeresztnek (m mindazoknak
történelmi Változa a amelynek
a 'rocui 1 izmust a doloozók ffikaratfL nentő munJtájában.
intézményeknek és magánszemélyeknak megfelelően megvalósítjuk.
Hírügynökségi jelölések szerint nek, akik ezekhen a nehéz órákban
sztáll
Aím mondom és nem kérem, hogy
a magyar nép megsegítésére '
elemi
értelmétegyetek íe a fegyvert, -de szeretnem ,7 MTI felhívására eddig a követha mindezeken gondolkoznátok, t/flv :ezó válaszok érkez-űc:
A Brit Vöröúkereii
bejelentette,
demokratizaláa folyamatát. A budaérzem becsületen szándék vezetett és
Figl osvtrúh
tudom, hogy ndloíofc a becsület'' hogy első lépésként ÍOO font sterlínme
Magyar ^öroskeresztne-k
tlaUek """k°r
"
Bhallgatasra
Abban a reményben, hogy találko- gyógyszerek cójárldjira. A NyugatVöröskereszt sgélyimiuitot inunk
a szellemi harc barikádjain
Bécsbe. A Lemtel N&iikvztáTíűletefc, még egyi
Megbízható helyről származó érteBécs, október 28. (MTI)
'00
kilogrammlérplazmát
6s szerint az USA újra megkezdte
•kérve benneteket, ne ontsatok meg- dött. Az Olasz f
Fígl osztrák külügymln&sxter vaEgyiptomnak szóló segélynyújtást,
]lta
gondolatlanul értelmetlen
árnap a magyarországi eseményekre
Párt ötmillió Urát tcsátott
után a szállításokat a szuezi vál~
magyar vert
gyár Vöröskereszt radetkezésére. A aló tekintettel fogadta az Egyesült
i miatt felfüggesztették. ÉrtesüléSzönyl István,
' nyugat-berlini szenáts 10 000 márkát llamok,
Francíaorszáa,
Nagy; szerint az elmúlt néhány hét soa tryiitési a'kciönidk. Britannia, a Szovjetunió és Maeyarzéna lérl csoport volt hol; ittGB adományozott
i mozdonyokat, gépeket, szállító| Szombaton Bécsben miníepu ezer iszág bícsi nagykövetét
berendezéseket és egyéb cikkeket iáa kei Dárt Kapcsolatainak a. telje
o intésén, josegyenlosee, aa cgtvmaa űxj-eibe való be nem avatkozás és az elvlársl kritika elvei
kell fejlődnifik.
zocializovábbS 1
t tormái és mod, épít

z első lil^árt funketSbaii,

is po^nani események ide]
m — azonnal felvet] a koveikf
kérdést hogyan lehetséges hogy k
fo di ügynökségeknek, amel ek vt
eredményben fellétlenül el n n n
szakadva a neptol, * kerül sze es '
megeket !ha
kérdésre ne. n lehet
logikus

Allamok nevében közöl

A f&űri műnk] un
clrlmiiizrrl küldő*á
a r»v»r««nnk

márciusi ifjak. — Kívánja a nemzőt függetlenségét — hangzott az
első válasz, az első a Petőfiét 12
pontja közül. Beszéljünk végre
nyíltan! Ma is ez az első válasz^
ma is ez az első a nemzet követelései között: Magyarország legyen
szabad, legyen független ország —>
a ezen az alapon éljen békében és
barátságban szomszédjával, a
Szovjetunióval 1 Ezért harcoltunk,
ezt akarta R akarja a tollával küz' " ezt a uémökés
dó író ás újséglró,
a munkás.
:t és a tüntető

nindenhol volt meg a
t a dezor fTitác ó a h rcok meehnezipabbodását Idézte elfl A m e - i a r
í médses e«v o^ze a felkeléshez
MtTnkozQtt rá dásul pedi^ a harcok
itterjedtek néh ni vidéki területre
\ rend é í n effn ^vás elei c^ak ott
ós akkor mutatkoztak ahol es amikor
legt bbször kranmun Iákkal az é\u
kon —- s e»*k összeköttetésbe lóptHt
a kormánnyal értesítették a fe kelő
c portokat az esemén ék valudi lefolyásáról
nc Itt mo t az Ideje hoey megvon uk a magyar tragédia telmérltgét Megt zik ffitt ee,ésx
n/tnsan B n u ^ i ar elvt^rsok ha tt
caz az idete Két dologhoz azonban
lem fír két ég
az egyik hogy a

N
'

n — függetlenül a felkelés for:ó!
a rf 7vev5k zándekaitol
*n r^nk Magyarország számára
rasédia
a Miki
smind a békét

is ve-

mél rségesen
— uj vezetéssel, amelynek élén Naey és Kádár elvtárs álL
' : mértékben támoítatja progjukat, amely közel áll a mi követeléseinkhez és kívánságainkhoz
énpúgy, mint a mi programunk,
egfele! a tömegek legmélyebb kiánsáuninak.
E nehéz, tragikus pillanatban a
estvéri magyar nép iránt érzett zoidarítás
barátság kifejezésre Jut
abban a vérben, amelyet
ereinkből a budapesti sebesülteknek
lengyelek eliuttatnak, de abbin a
Ivélves együttérzésben Is és abban
farrö reményben is, hogy a mapvar
•p eyoraan eléri a mindenki által
forrón óhajtott békét és salat nrazáSábán, a saját mődján tudja m a i í
píteni

nak Egyiptom (elé.

Ugy

íélynyújtásl hivatal elhaanélkül, hogy ezt nyílváízták volna —, folytatják
eeeély Drogra m keretében
irábban megígért
szállítmányok leszállításat^

S7ABADNÉP

Nagy Imre rádióbeszédének
visszhangja
Ax első jelentések arról tanúskodnak, hogy Nagy Imre vasárnap dél
Utáni rádióbeszédét országszerte bizakodással fogadtik. A beszéd elhangzása után Vadkerti Loránd, e
Nógrád megyei Ideiglenes Forradal
ml Nemíeti Tanárs tilkSra a követ
keinket mondolta na MTI muflkatar
Ednak:
— Nagy Imre beszédéből kitűnik,
hogy a i új nemzeti kormány mari:
reagált a ssleótarlnnf üwaní-kW! fel
terjesztett
követelések
legfontola azok
hangzott

radalmi

meevalösfiását. Az elbeszéd
biztnsftéK ar

Nemzeti ' Tnnfiri

Felhívás
a vasutasokhoz

jogos kívánságokat masában foglalja lentkezzenek munkára
Mo mar a tettek beszeljenek Fel
tétlenül gyors eredménvt kell elérni
a legfontosabb követelés, a szoviet

tv*£n g^ássál fogadjuk az uJ
ii kntménv nyilatkozatát és a
r Dolgozók

Ma 9-tni 4-i

katonaság kivonása és az AVH

felgzámol&sa tercn. A nemzeti tanács
plytelenfh
•ollttkáját, mert ez nem járul
jár hozzá
A Vas megyei nemzeti t

yin déli- tt
kimenetnek

& közelálló körök

Sok nehézipari üzemben
t«t«fti* kifiiBUék az esedékes bervket

ertek erlplen Sziget

A Knhó- és Géplmn Mlni"ti_m m
^tóriumhoz tartozó üzemeltben
naeynbb károk nem pntcfc, rllp-

súlyozta hogy Nnai
embert

Központ!

;hirde-

klnivp a brrendrxésrkbm fnrtent

li Papírgyárban, a Csepeli KŰolajPníz'ógyárban. Aí Ideiglenes tnun
stanácsok azonnal megszervezték
mi n y í r s é g e k e t éa b rtiwítjak

n és nyu Balom van i rém áru
i^z meepg urbsn. MH minden
T Pv*iF minden
dolsozoja
ir'T
fizetését A gyár dolgo
Ci \ eres őrséget alakítottak, »
k en egyéb berendezéseknek

kisebb ronRilódáHoktál

3500 sebesültet ápolnak a kórházakban
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kf-tl kikerülni Dt
Délelőtt sokan játnak az ulcdkon. villamoskocsikat
tésévet végre befejeződik a szörnyű,
az' emberek ' láthatóan más a helyzet, mint uolf
a? ege z nemzetet gyászbaborltó test- •^tetősen igyekeznek
valamerre. A náluk levő táska, zsák, egy-két napja. Egyes házak előtt má?
vérharc és népünk legjobbjainai
kőtár elárulja, hogy a család aszta- tiszta a járda, ax üveg- ét téglatörmelék
kupacokban
várja az e l '
lára
keresnek
ennittalót,
vagy
a
kály7etl kormány programja alaoián lehetősig ny-flik, hogy az ország népé- hába tüzelőt, ugyan ki gondol m o t szállítást. Az egyik nagykörúti hát
ablakainál dolgozó emberek, feltehea már talán em hefe „mesíArffj/al
nek mindent legyőző lendületével
tőlea a lakók figyelmet kérnek a
vasárnapi ebédre. Az anyák mo
gyük jóvá a múlt bünpit e3 egvu'
járókelőktől: leseprík ledobják •
nem főshetik nteg a megígért kedve'
=n induljunk a szoclaliümu ma
teglazv.lt, kiálló téfílákat, fadaraboételeket. A? arcokon ffond és agg
útján
at, nehogy később valakiben kárt
dalim, az emherek évekét Öregedtek
ttűpok alatt. T'Zer átok &zti.U azokra,
Ai 1., l , J. i s 4. partiz ntsop
akik II évvel n háború után ankéA budaialk és a pestiek, űJcWc nanvükkel,
bűneikkel,
vakságukkal pdkfurí ezelőtt a Duna „másik" parttdáig vitték ttí ortzagot.
ján rekedlek, vasárnap végre haza"••••ittak. A Lánchídon és azalagúton
_ ...en nagy volt a forgalom. Ha if
Egy-egy távolt ágyúzütejre,
vagy merősök találkoznak,
vége-hossza
gepptiskasoTozat hangiéra még Bsi- >rrs a megható jeleneteknek, no ét
zerezzenünk, de már hozzáedzSd<kérdeiő#köáémt<k. Szomhihoznaft
tilnk ehhez is. Ax ihletek előtt hasz; emberek a hinfkre. K i t óra f«M S
át zimet nHkul folytai szií lorolc állnak. Sok helyütt kötélénchíd -ocsíí hiAWénél egy elviárni Inkább mert naivon lei, spárgával igazítják a sorokat.
nS a Szabad Nép vasárnapi számét
is érkezett ex biztosit]' Egy Közért-iislettől a BZOTnszédosttetdte osztogatni. Elkapkodták tSte,
haz lépcsfiházáha, a III. em
! ellitast
rögiSn oltiamiftczdíáfca lapot.
kanyarodnak fel a vásárlók. N é .
— MáT nincs tSob? — ícérdezte CMu M szemtlyzete kivonni
árujával
az vtcára, így gyorsabban lehel '' lóéottan egy fiatalember. oJci oflcllcor
Munka tanácsok
érkezett Oda, amikor a Saabod Nép
i cipelni a tejet, burftonyát, el
a könnyűipari üzemekben
elfogyott. •— Pedig haza dkartam
e fjGfettat, ÍVfindenkf mely&sgeR sí
'. A ctaUA már hat napja nem
tettel Í J megbecsüléssel beszél a
L könnyűipari fremekhen snn Tál,
•mozdul a rádió mellel •..
akik a rendkívüli
helyzet
gyalcron testi éjtsénUket is koc .— fofod készítik, szállítják, szétosztják
Vasárnan délután a Városligetben
járok. Talán egyedül taposom a
'osítrtbnn a Dnldberger f j árban s
sárga faleveleket. De mégsem! Egv
"dnrsics Bőrgyárban é más üze
eg néni ú jön a liget szélén, dww
leltben
skodva
pillantgat
jobbra-balra.
A P i n a ripfl^jírban
szolsálatol
yermekkocsit tol, bizonyára unokil hnzta egy kicsit a levegőre, Csűwt
plíesflö mintegy HO dol^ozrt onte^ e
itt. Olyan békésnek látszik minden,
ran
oldotta meg élplmezé ét
ik ki érdeklődést; hol leket ezi
THizm-P eny elén alacsonyan szállt
mel(5i7o\p!kezettel
amely
többek
r
t. A néni elsápttd, megáll, gyorsan
. mdéalSbe-n! — ez a Szondi' ulcí
Ijehb húzza a takarót a kocsiban,
üzemnek ké bbi el zámnlá ra
kornyékének délelőtti szenzációja. Ji
intha ez meg tadni cédeni m(n•"•, valahogyan denlstbbek, bizako'iiífll a QyermGket. A reuültiQép
P
1
bbak lesznek az arcok.
törplTnetlenü'l éi naEv" ^ ntal
Tövcéilalákat szór te ÖSttetéved
«
ünk a nénivel,ffhalkan megkérdesi tőlem;
5ofc ember elmerészke&ik vasár— Mondia. mikor ér már véget e*
0 délben kissé távolabbi faiakra
i'onncfí? és félelem?
a Belvárosba, a Kőrútra. Megrentlian err>tet remélünk, hoou mietnbb
zlóen fest a sok megviselt ház,
Ira tetirt «s nyugalom honol mitiij
lett üzlet, ablcktaltn emelet, &51
a ew ee,ész környék. Vastag
Of'erép-szőmiegen kell Jdrni, heyt szett barikádokat,
felborított

Csepelen is megalakultak
az ideiglenes munkástanácsok

ekflrend mielőbbi t
eddigi
Ezért
hogy a

\ szegedi munkást a nárs

Pártia

=é»e elnokiécénck megalaku
ír e-ménvt Reméla tűzeti

. megnyugváshoz.

tanácsok beionút \
tpsz azért ho-^ me

kalmasabb

Volt partizánok üzenete a miniszterelnöknek

A magyar partizánok I z 1 *s 4
rsopnrtj
melv az elmúlt éwk
oran
nagyrészt
ü'dözö't
és
a issjfi dolgozókat, hogy a vasútíorrégi
partizánokból
silóm megindítása érdekében hala- npllorfilt
eü\et A beszéddel kapcsolatban E déktalanul vegyék fel a munkát. A ilakult.
aktk
a múltban 1
íegyierrel vérüket Sldo-ták a ma
budapesti vasutasok a 1 a k ihelvükhöz
ugv látják. no£!y ez a. legfontosabb leek zelebb esS szolgálati hel e
A MAV vezáriaazgatrtsáEa fe?htv]a

prr, r.

Külföldi segrtsrggpl. a ríilék támogatásúval hhlosítta r
a gyógyszerellátás

íszltett eróvol dolgozik

Or. Drexler Miklós mlnlsrt^h e lyette8 nyHathozato
A fnváros PEfszsénriffyi ellStásárnl [ ielnpk seEitn akcióMt. A í i a i

'see tiej it elogendí el Tn
Szombaton é<i vasárnap a

Tanúságtétel
a felkelő fiatalok melleit
smdoln

A lakó

Elmegyünk az olimpiára!
Nyolc kísérővel kevesebb utazik Melbourne-be

a segíti

3 Szövet eg utcai korház
munkáját
t
!7o<,et<;ei< ü t n i korház dolRozű
•ka<an mee nt k a heh ültet Or
ik es onkéntP1: ápolok kf\ i ír 1 Is
me el ielentkeztek cptlt^ÍKre A

Két magyar repülőgép
útnak induli külföldre

gyógyszerért

lb)iTv>rrirf*í'i\ al h i?l k el £

iltl
fel Itt

munkánkat. Ezrével Jelentkeztek
önkéntes véradók és a távoli meev
is vagontételben küldték a Itúlhnbn
muszert
ógyszert és kötszert.
A harcok második nantán lenév
barátaink repülőgépen hozták 7 fle
mentÖ vért, a Kvrtsvwprt a m i w
a kötszort. A NemKPtkfizi Vörftflk

klr kntti!
Mée eirv IPIPTIPÍ A Hold uti

fel Algálataikat A VTI keni!el la
kossáKa meshatrt készséggel a kortiáz
betegeinek segítségére sietett
ok
mot izal itottak be a korházba A
Rfiltm Korhoz gyógyszertár verpot
l^t a Bála sa utcai kírh^z sz£rc mot
(idkezésére

A korházban

tból

kllóaott
Tiek

— A

Ganz

a meobeízélésnek •

Vifon-

clpnleg a

Éljen u független, demokratikus
és szocialista Magyarország!
Honfitársak! Elvtársak!
Támogassátok az új nemzeti kormányt
a belső béke helyreállításában és az ország építésében!

