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Köszönet az élelmiszeripari dolgozóknak
Ezekben a napokban az élel-

miszeripari dolgozók hősies
munkát végeztek. A lakosság,
a betegek, a gyermekek ellátá-
sai puskaropog-ás, ágyútűz és
golyózáporok közepette is biz-
tosították. A húsipari, a sütő-
ipari, a tejipari és szállítási
dolgozók. vezetCk, magukat
nem kiméivé, csak embertár-
saikra gondolva Tegezték mun-
kájukat a legnehezebb órák-
ban is. A gépek, berendezések

mellett, párórás pihenőkkel
mindvégig helytálltak, s elejét
vették a lakosság még na-
gyobb niegpröbá Itatásainak,
szenvedéseinek. Nem is lehet
külön kiemelni egy-egy üze-
met, egy-egy munkást, műve-
zetőt, mérnököt, vagy teher-
autó sofőrt. Mindannyian
együtt megérdemlik Budapest
lakosságának szívből jövő kö-
szönetét és háláját.

Közös harcra fogtak össze
a szakszervezetek, a forradalmi ifjúság

és a magyar írók!
Magyarok. Budapest dolgozAi, munkások,

líirtliil barátaink!
Demokratikus fejlődésünk-

nek új feltételei teremtődtek,
új módszerekkel kell harcol-
nunk. Ne áldrer-zatok töbh vért!
N'agy várakozással tekintünk
az új nemzeti kormány plé,
amelyben a nemzet széles réte-
geit képviselő új erők fogtak
üss/e. üsv látjuk, most evőin-
ket csak akkor tudjuk ered-
ménnyel felhasználni, ha meg-
szűnik a harc. ha helyreáll a
rend. Ne morzsolja erőnket az
éhség, a rettegés életünkért, a

gyermekek, anyák és apák éle-
téért.

RENDET, hogy egységesek
legyünk újra. KENDET, hogy
dolgozhassunk, hogy élhessünk
.jogainkkal. RENDET, hogy a
harc ma*, ésszerű eszközeihez
— ha kell. a sztrájkhoz —
nyúljunk, ha nem tel jetili a
kormány a követeléseinket, A
munkások cs az ifjúság közös
erejével, békés eszközökkel
együtt akarunk és együtt fo-
Kunk harcolni nemzetünk to-
vábbi előrehaladásáért.

KÖVETELÉSEINK;
1. Minden hatalmat az új

demokratikus nemzeti kor-
mánynak, hogy biztosíthassa
hazánk függetlenségét, a szo-
cialista demokrácia tovább-
fejlődését.

2. A LEGSZÉLESEBB AM-
NESZTrÁT a nemzeti demok-
ratikus felkelés részt vevőinek.

3. Az új kormány küldjön ki
bizottságot a szakszervezetek
és az ifjúság képviselőinek be-
vonásával a bekövetkezett ese-
mények okainak feltárására:
személyekre és funkcióra való
tekintet nélkül állapítsa meg
a felelősséget. A bizottság a

Jelentését hozza nyilvánossá*- díjának, az egyetemi hallgatók diákbizottság kijelenti, hogy
ra. ösztöndíjának azonnali kifize- azonosítja magát a Szakswa*-

téséröl. vezetek Országos Tanácsának
7. A dolgozók és az ifjúság jogos politikai és gazdasági

kívánságának megfelelően,
4. A rend biztosítása végett

a rendőrséget és a honvédsé-
get munkás- és ifjúsági fegy-
veres nemre* őrséggel kell
kiegészíteni. SZÜNTESSEK
MEG AZ AVH-T,

5. Amilyen mértékben a hon-
védség, rendőrség és a felfegy-
verzett munkás- és ifjúsági
nemzel őrség a rendet biztosít-
ia. a magyar kormány Intéz-
kedjék. hoRy a szovjet egysé-
gek haladéktalanul térjenek
vissza állomáshelyükre.

fi. Gondoskodjék a kormány
a dolgozók bérének és nyiig-

^ _„_ követelésévefés célkitűzésével.
jelenlegi munkaszüneti napok A Szakszervezetek Országos
felülvizsgálásává] és " ~"~ ""*"íódosítá- Tanácsa kötelezi magát,
savai március 15-ét nemzeti az ifjúság jogos követeléseiért
ünneppé és munkaszüneti nap- síkraszáll, segíti azok megvaW-
pá. október 6-át nemzeti gyász- sítását.
ünneppé és karácsony másod- Éljen a független, demofcra-
napját munkaszüneti ~
kell nyilvánítani.

1. tTj nemzeti címert.
fl. Aa

szocialista Magyar-
ország!

„...._ Éljen népünk nemzeti öWM-
egyetem i forradalmi fogása!

a Szakszervezetek Országos TnnáciAnak

. október 23—27
E„ végzetes napot -dii legyen első szavunk n

gyászé, a bánaté és a szégyenkezésé, mikor ífjaink,
népünk fiainak teleméi, sebesültjei előtt állunk. Bá-
natos sgívvcl és szegy cnpirtól cgö arccal, lenorgasz-
tott fejjel állunk előttük cs fojtogató haraggal tör ki
torkunkon a kiállás, a fájdalmas felhördülés: ennek
nem ketlett^nerrulett volna szabad soha megtörtén-
nie!

Még nem jiitf cl a leliiggadásnak, a józanságnak
az az ideje, amelyben hideg ésszel értékelni és mérni
Jehet azt. ami történt. De annyit most is egyértel-
műen mondhatunk a magyar munkások és dolgozók
szervezett tömegének, a magyar diákság ezreinek, a
magyar írók és alkotók százainak, tehát nemzetünk
legjobbjainak nevében: ahhoc, hogy elérjük szabad,
szocialista demokratizálódásunk, nemzeti független-
ségünk, önálló gazdálkodásunk lehetőségét — nem
•volt ilyen áldozatokra elkerülhetetlen, törvényszerű
szükség.

Mert nyílt szóval mondjuk meg: az nktóber 23-án
este megindult mozgalomból nem szükségszerűen kö-
vetkezett az ötnapos budapesti utcai harc, tankok,
ágyúk, gépfegyverek bevetésével. Békés rokonszenv
tüntetés indult a lengyel nép bátor harca iránt — a
békésen tüntető tömeget provokálta egy példátlan ko-
noksággal megszerkesztett, kihívó beszéd — és a ki-
rendelt karhatalmi erők egy részének ma még fel nem
derített eredetű magatartása. Ami október 23-án este
a rádió előtt és október 24-én délelőtt az Országház
előtt történt, az ordít a felelősségrevonás után — és
ee a felel ősségre vonás nem maradhat el, terheljen is
a végzetes intézkedés bárkit.

Nem maradhat el a felelősségrevonás azért a dön-
tésért sem, amely a szovjet csapatokat, a szovjet kor-
mányt sodorta beié — akarata ellenére — a magyar
belső Ügyekbe. A volt miniszterelnököt és munkatár-
sait íerheli a felelősség nem csupán azért, hogy így
megmérgezték a mindenki .számára oly fontos szovjet
—magyar barátságot, hanem azért is, mert ezzel mó-
dot adtak a nyugati hatalmaknak arra, hogy ezt a kér-
dést az ENSZ Biztonsági Tanácsában a Szovjetunió
elleni fegyverként használhassák. Ezen mit sem vál-
toztat az sem, hogy a szovjet katonák nagyon sok he-
lyen tartózkodóan, sőt megértéssel viselkedtek a ma-
gyar fiatalokkal szemben, s felismerték, hogy küzdel-
mük céljai nem reakciós ellenforradalmaink, hanem
szocialista érzelmit hazafiak igaz ügyét szolgálják még
akkor is, ha mögöttük igazi ellenforradalmatok cso-
portja használta ki a kínálkozó lehetőséget. Attól, hogy
ellenforradalmárok is (elég szervezetten) akcióba lép-
tek, a mi fiataljaink becsületes mozgalma nem lett el-
lenforradalmárok, s még kevésbé fosztogató banditák
felkelésévé.

A szervezett magyar dolgozók, elsősorban a mun-
kások kezdettől fogva megértéssel és együttérzéssel
támogatták a fiatalok harcát, abban sokhelyütt maguk
is részt vettek, ugyanakkor, amikor romboló szándékú
ellenséges csoportokkal szemben bátran és elszántan

édók< a-néjwagjwnáj^sa ját-mag^k -üze meit • ;Mert

ennek a népi megmozdulásnak egyik legnagyobb, leg-
döntőbb eredménye: az üzemi munkástanácsok meg-
alakulása és csak természetes műnk ás-szel leméről
adod tanúbizonyságot a Szakszervezetek Országos Ta-
nácsa-, amikor a IPRválságosabb órákban előállott bá-
tor és az egész országban azonnali visszhangra talált
kezdeményezésével.

E véres napokból új Magyarország szülelik — sza-
bad, független, szocialista Magyarország! Ebben az új
Magyarországban nem lehet helye olyan szervnek,
amely Rajk László és még annyi mártírunk elpusztí-
tása után most elsősorban felel oly sok derék fiúnk
életéért. Az államvédelmi szerveket a sztálinista szel-
lem magyar lakájai torzították terrortestületté — az
elmúlt napokban bebizonyosodott, hogy néphadsere-
günk katonái és tisztjei, rendőrségünk, a felfegyver-
kező munkásság és fiatalság igazabban, hatékonyab-
ban védelmezi államrendünket, országunkat — a Tend
fenntartását, az állam védelmét bátran bízhatjuk ke-
zükre.

Alakuljanak a munkás-, katona-, paraszt- és ifjú-
sági tanácsok, vegyék kezükbe a helyi Önkormányza-
tokat, gondoskodjanak a rend helyreállításáról és
fenntartásáról, a békés építő munkához való visszaté-
rés feltételeinek megteremtéséről. Népünk bennük bí-
zik, habozás nélkül adja kezükbe a fegyvert és ezzel
egyben mentesíti a fővárosban a szovjet haderőt, rá-
nézve terhes, ránknézve nyomasztó szerepétől.

Ideje, hogy neki lássunk az építésnek — hiszen
megint romokban fekszik sok minden, amit éveken át
áldozatkészen, küzdelmesen építettünk. Gonosztevő',
népellenes politika, a szocializmus, a párt eszméjének
sok bemocskólója okozta, hogy dolgozóink oly sok hit-
tel vállalt áldozatai után ismét váratlan terhek sza-
kadnak a nyakunkba.

De e terheket is el fogjuk viselni, amint elviseltük
1945-ben is. És ezután az újjáépítés után nem követ-
kezik több 1949, de 1956 októbere sem! örökre és visz-
szavonhatatlanul omlott Össze a hazugságra, a hamisí-
tásra épített politika, amelyet a népre hivatkozva a
nép ellen folytattak. A szocialista világnézet erejét,
igazát mutatja, hogy ez a roppant megterhelés sem
tudta lerombolni, megdönteni. Fiataljaink nem kapi-
talista restaurációért, nem a földesurak és bankárok
Magyarországáért, hanem a szabad, független szocia-
lista és demokratikus Magyarországért adták életüket.

Az új kormány széles nemzeti alapon jött létre —
s ami még csiszolni való akad rajta, majd lecsiszolódik
hamarosan. Ne akadjunk fenn ezen! Most elsősorban
tegyük valósággá a belső megbékélést mindazok közt,
akik immár építeni, termelni, alkotni és dolgozni akar-
nak! Ezt követelik, ez után vágyakoznak mindazok,
akiknek hitük van az új Magyarországban. Akik e sú-
lyos napokat végig éltük, s tiszta fejjel ítélünk, tud-
juk, hogy ez a nép erősnek, bátornak bizonyult — az
évszázados rabszolgaságból kinőtt és felnőtté lett még
ifjúságában is.

Munkára hét mindannyian, akik vagyunk és sohafelátekJ

az Egyetemi F«rradalml
a Magyar írók Szövetsége

Az új kormány
A Magyar Népköztársaság

Elnöki Tanácsa, a Magyar Dol-
gosok Pártja KSzpontl Veee-
inségc, valamint a Haaaflas
Népfront Országos "Tanácsá-
nak elnöksége megválasztotta
a Magyar Népköztársaság úi
kormányát.

A kormány összetétele a kö-
vetkeiő:
• A Minisztertanács elnöke:

Nagy Imre
A Minisztertanács elnökének

helyetteséi:
Apró Antal. Bognár József és

Erdei Ferenc
Allamminiszter:

Ttldy Zoltán
Külügyminiszter:

Horváth Imre

Külkereskedelmi miniszter:
Bognár József

Börtcereskedelml miniszter:
Tausz Janón

Vegyipari minjszíeir;
Szabó Gergely

Hon t'édelmi minisztere
Janza Károly

Földművelésügyi miniszter:
Kovács Béla,

a Független Kisgazda Párt
volt főtitkára

Pénzügyminiszter:
Kossá István

Igazságügyminiszter:
Molnár Erik

Kohó- és gépipari miniszter:
Csergő János

' Egészségügyi mimíszter:
Babics Antal

egyetemi tanár.
Bánya- és energiaügyi

miniszter;
Czottner Sándor

Város- és közséeirazdálfcodási
miniszter:

Nezvál Ferenc
Az ál'lami gazdaságok

minisztere:
Ribiánszki Miklós

Élelmiszeripari miniszter:
Nyers Rezső

Begyűjtéei miniszter;
Gyenes Antal

Építésügyi miniszter;
Apró Antal

Köalekedés- és postaügyi
Bebrite Lajos

Népművelési miniszter:
Lukács György
egyetemi tanár.

Oktatásügyi miniszter: ' "
Kónya Albert

Az Országos Tervhivatal
elnöke:

Kiss Árpád
Az Áttérni Ellenőrzési Minisz-
térium vezetése egyelőre be-*

töd tétlen,
Az új nemzeti kormány ee-

kiitétel után azonnal hivatalba
lépett.

Nagy horderejű
\ megbékélési gesztus
• Francia sftjtökommentár «z új magyar
: kormányról
• Az AFP francia hírügynök- számú új ember mellett részt
:ség hírmagyarázója — rádió- vesz benne egy igazi ellenzéki
jelentések szerint — feltűnő politikus: Kovács Béla, a Füg-
kommerrt-árt fűz az új magyar getlen Kisgazda Párt voít fő-
kormány megalakulásához, titkára, akit alig néhány hét-
Sorra értékeli a Mi Hisztéria- tel ezelőtt engedtek szabadon
nács tagjait, megállapítva a kilencévi bebörtönzés után."
többi között, hogy »a kommu- Az AFP ehhez még hozzáfűzi,
nista Nagy Imre vezetése alatt hogy Kaik László annak ide-
áiió új magyar kormány leg' Jen nem értett egyet Kovács
szenzációsabb vonása, hogy a Béla letartóztatásával. '-EÜtép-
kommunistáik, továbbá néhány telhetetlen — írja továbbá az
— a régi pántokhoz tartozó — AFP —, hogy ez a paraszt-
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Hegedűs Audrás, a minisz-
tertanács tiJnöke,

Hidas István első elnökhe-
lyettes,

Marosán György elnökhe-
üyettes,

Mekis József elnökhelyettea,
Pogácsás György, az állami

gazdaságok minisztere,
Szobek András begyűjtési

miniszter.
Piros László belügyminisz-

ter,
Román József egészségügyi

miniszter.

mmisziereK
Szíjártó Lajos építésügyi mi-

niszter,
MaloJcsi János földművelés-,

ügyi miniszter,
Bata István honvédelmi mi-

niszter,
Darvas József népművelési

miniszter.
Olt Károly pénzügyminisz-

ter.
Szabó János város- és köz-

séggazdálkodási miniszter.
Bérel Andor, az Országos

Tervhivatal elnöke,
Házi Árpád, az ádlami ellen-

őrzés minisztere.

A francia sajtőkommentár
(Folytatás az 1. oldalról)

vezér, akit mindig ügy isiner-
tek, hogy hajthatafclan.nl vé-
delmezi Magyarország függet-
lenségét, belépett volna az új
kormányba, ha nem kapott
volna komoly garanciát egy-
részt az ország demokratizálá-
sára, másrészt a szovjet csa-
patok kivonására. Miniszteri
kinevezése tehát nag^ hord-
erejű megbékélési gesztusnak
tűnik a nemzetközi közvéle-
mény előtt és ugyanakkor leg-
konkrétabb garancia, amit
Nagy Imre csak adhatott a
parasztságnak azt a szándé-
kát illetően, hogy véget vet
mindenfajta erőszakos kollek-
tivizálásnak és biztosítja az
egyéni parasztok termelési
szabadságát.*

A továbbiakban az AFP hír-
magyarázója megállapítja: az-

za!, hogy a népművelési tárca
betöltésére Lukács György hí-
res marxista filozófust kérték
fel. Nagy Imre kielégítette az
értelmiségiek legszélesebb ré-
tegeit, amelyeknek szemében
Lukács a marxista ideológia
légiibe rál is abb és egyben leg-
nyugatibb változatát képviseli.
Apró Antalról az AFP meg-
emb'ti, hogy az elmúlt hetek-
ben több ízben követelte a nép-
front kiszélesítését valódi nem-
zeti fronttá, értékeli Bognár
József, Erdei Ferenc, Janza
Károly eddigi politikai tevé-
kenységét, s a íöbbi között
megállapítja, hogy Münnich
Ferenc, Rajk László barátja,
a magyar nemzetközi brigád
volt harcosa jelentős szerepet
vitt abban a mozgalomban,
amely végül is Rákosi buká-
sához vezetett.

A magyar szakszervezetek
programja

AZOXMALI
INTÉZKEDÉSEKRE

I. POLITIKAI TÉREN:
1. A harcot beszüntetni, am-

nesztiát hirdetni és a szakszer-
veiAtek WvonvUüv&l tárgyalás
folytatni az ifjúság képviselői-
vel.

2. Széles alapokon nyugvó
kormányt létrehozni a szak-
szervezetek és az Ifjúság veze-
tőinek részvételével, Na«y Im-
rével az élen. (Időközben meg-
valósult.) Őszintén feltárni az
ország gazdasági helyzetét.

3. Intézményes anyagi támo-
gatást nyújtani a tragikus
harcok rokkant>aliiak és az el-
esettek családtagjainak.

4. A rend biztosítása végett
a rendőrséget és a honvédsé-
get munkás és ifjúsági fegy-
veres nemzetőrséggel kiefészí-
teni.

5. Munkásifjúsági ezerveze-
tet alakítani a, szakszervezetek
messzemenő támogatásával.

6. Az újonnan alakítandó
kormány azonnal kezdjen tár-
gyalásokat a szovjet fegyveres
erők kivonására az országból.

II. GAZDASÁGI TERÉN:
I. Minden termelő üzemben

munkástanácsot alakítani az
üzemi értelmiség bevonásával,
megalakítani a munkás-igaz-
gatást. Ezzel párhuzamosan
gyökeresen átalakítani a köz-
ponti tervezés és az állami
gazdasági irányítás rendszerét.

Munkások! Üzemi értelmisé-
giek!

Vegyétek a kezetekbe gyá-
raitok vezetését. Haladéktala-
nul alakítsátok meg a mun-
kástanácsokat. A munkástaná-
csok sürgősen keressék fel
szakszervezeteik központját a

további teenduk megbeszélése
végett.

2. Bérrendezést végrehajta-
ni: a 800 forintig terjedő bé-
reket 15 százalékkal, az 1500
forintig terjedőket 10 százalék-
kal azonnali hatállyal lelemel-
ni. A magas fizetéseket havi
3500 forintban maximálni.

3. Általánosságban megszün-
tetni a normákat, kivéve azo-
kat az üzemeket, amelyekben
a dolgozók, Uletve a munkas-
tanácsok azok megtartását kí-
vánják.

4. Eltörölni a 4 százalékos
gyermefctelenségl adót.

5. Felemelni az alacsony
nyugdíjakat, figyelembevéve a
munkában eltöltött éveket.

6. Növelni a családi pótlékot
olyképpen, hogy alapvetően
javítsunk a többgyermekes
családok anyagi helyzetén.

7. Nagymértékben kiszélesí-
teni az állami, a szövetkezeti
és a magánkezdeményezésből
folytatott lakásépítkezést. Ha-
talmas társadalmi mozgalmat
szervezni lakások sorozatos
építésére.

8. Megvalósítani Nagy Imre
ígéretét: az egyenlőség elve
alapján tárgyalásokat kezdeni
a Szovjetunió és más országok
kormányaival, kölcsönösen
előnyös gazdasági kapcsolatok
megteremtésére.

* '
A magyar szakszervezetek-

nek úgy kell dolgozniuk, mint
1948 előtt. Nevüket ••magyar
szabad szakszervezeteidre
kell változtatni s ezt a szak-
szervezetek kongresszusa elé
terjeszteni.

A SZAKSZERVEZETEK
ORSZÁGOS TANÁCSA

ELNÖKSÉGE

Minden színház épen maradt
Pénteken délután körbejár-

tuk fővárosunk nagyobb szín-
házait. Az épületekben' kivétel
nélkül tűzörség tartózkodik
minden eshetőségre készen. Az
Ifjúsági Színház, a Néphadse-
reg Színháza, a Katona József
Színház, a Fővárosi Operett-
színház, a Madách Színház és
Kamara Színháza, az Operaház
és az ErkeL Színház épségben
éli, legfeljebb a légnyomás be-
tört egy-két ablakot.

A Nemzeti Színház azonban
siralmas képet mutat. A Körút
és a Rákóczi út kereszteződé-
sénél, a harcok egyik legéle-
sebb pontján a nemrég tataro-
zott épület minden ablaka ki-
tört. A homlokzatot, a falakat
megannyi golyó és gépfegyver-

nyom éktelenül Az épületet a
Honvédség Őrizte az elmúlt na-
pokban. Az őrség egyik tagjá-
val látogattuk meg belii'rül a
színházat. A III. emeleten, a
József körút felé eső fronton
harckocsiból páncéltörő grá-
nát 1 alá]la az épületet, jmely
két irodai szoba falán áthatolt
és az egyik mellékhelységben
robbant fel. Ez a szerencse,
mert a következő helyiség már
a kis színpad volt, amely —
ha a gránát ott robban — sú-
lyos károkat szenvedhetett
volna. A színház nézőtere és
színpada egyébként teljesen
érintetlen ugy, hogy az előadá-
sokat bármelyik nap meg le-
hetne kezdeni,

A vérző város készül
az új életre

', Mi lesz? Hograr. lesz? — befejeztével azonnal hozzálát
lezeli az állandóan visszaíéríi az épületkárok felméréséhez
kérdések, amelyekre a2 illeté- és helyreáHitásához. Intézke-
dések felelnek itt. dés lörtériLk, hogy a íáváros
'. A fővárosi tanács végrcfiaj- részére önálló építöanyagellÉ-
'• tó bizottsága az utcai harcok LásL keretet biztosítsanak.

! Az orvosokat sem kímélte a halál
; Az egészségügyi dolgozók, a Folyamatban van az adatok
kórházak, klinikák orvosai és gyűjtése, az áldozatok feLkma-
ápolónói önfeláldozó munkát tása. A Honvédelmi Miniszté-
végeztek az elmúlt napokban.- riu.ii egyébként megfelelő se-
Tóbben hivatásuk teljesítése giteéget nyújt, hogy a kórhá-
közben életüket vesztették, zak és az. összes egészségügyi
Még nincs áttekintés a sebe- intézményeik ellátásához bizio-
sültefc és a halottak számáról, síisák a szállítási eszközöket.

A közellátás készültsége megnyugtató

pesti ember utolérhetetlen.
Feje felett süvítenek a golyóit,
de a kijárási tilalom ellenére
dióscsigáért, fánkért sorbaáll-
nak.

A hídon páncélosok állnak.
A Budára igyekvőket a rend-
őrség igazoltatja. Elég a sze-
mélyi igazolvány, A Mártírok
útján a Széna térig békés az
utca. A járdák már tisztulnak.
A háziéi ügyeluk, lakók söprik,
tisztítják. Egy vasúti vagon
önállósította magát a Déli pá-
lyaudvarról. Hogy hogyan ke-
rült ide, nem tudni. Oldalain

golyónyoniok. Harcról tanús-
kodnak. A járókelők meg-
megállnak. A gyerekek, mint
valami új játékszert, már fel-
fedezték a vagont. Bújócsatát
játszanak benne.

Már totéiedésben érünk
vissza a peí-u oldalra. Moto-
runk hangjára az emberek
még mindig ijedten ugrálnak
a kapuk alá. Pu skaropogásnak
tartják. Ma még hallható. De
holnap reméljük, már csak a
múlié. Fájdalmas, szomorú
em'.ék, de kezdete egy szebb,
békésebb jövőnek.

Lapzártakor
Mindenkit érintő nagy kér-

aés: milyen a helyzet az élel-
mezés terén? A tanács keres-
kedelmi osztálya már elvégez-
te a szükséges felmérést. Meg-
álltapításuk szerint a fcö2elíá-
£ós Iielyzete megnyugtató. A
rendelkezésre álló élelmiszer-
készletek folyamatos szállítá-
sának feltétele, hogy a rend

teljesen helyreálljon egész Bu-
dapesten. Zsír, hús. liszt, hü-
velyes és más fontos élelmi-
cikk kellő mennyiségben van.
Burgonyából több mint 1600
vagon á!H rendelkezésre. Zöld-
áruból és gyümölcsből nagy
készletek várnak kiszállításra
a iiagyvásárteleprüj.

Minden üzlet kinyit,
a távollakó kiszolgálókat

az üzlet közelében helyezik el
A kiszállítás és kiszolgálás

meggyorsítására a fővárosi ta-
nács végrehajtő bizottsága
megtette a szükséges intézke-
déseket. Ennek feltételeként
elrendelle, hogy minden üzletet
kinyissanak és -ma, vasárnap
ugyanolyan kiszolgálás legyen,
mint hétköznapokon — ha
megszüntethetik a kime-nési ti-
lalmat. Erről a kereskedelmi
dolgozókat a rádión időben ér-
tesítik.

A kereskedelmi vállalatok
igazgatóságai utasítást kaptak,
hogy a boltok távol lakó ki-
szolgálói részére biztosítsanak
-munkahelyükhöz közeli elszál-
lásolást, mindaddig, amíg tel-
jesen helyre áll a közlekedés.
liy módon is elő kell segíteni
az üzleti forgalom zavartalan-
ágát. A gyors áruszállítás ér-

dekében a nagyobb üzicteket

kerületi elosztó raktárkén: je-
lölték ki. Ezáltal könnyebbé
válik a kisebb boltok gyors el-
látása is. A vásárcsarnokok
szintén mini, áruelo&ztó raktá-
rak működnek majd. A piaco-
kon' és csarnokokban levő
olyan elárusító heiyek, mint
például a vidéki földműves-
szövetkezetek — amelyeknek
gszdái nem tartózkodhatnak
Pesten —. a kerületi tanácsok
intézkedésére más személyzet
beállításával mégis kinyitnak.
Ezekben a boltokban ugyanis
szintén jelentős árukészletek
várnak eladásra.

A kenyér sütése és szállítá-
sa, mint eddig, továbbra is fo-
lyamatos lesz, illetve teljesen
a rendes kerékvágásba jut.
Gondoskodás történt, hogy is-
mét zavartalan legyen a tej-
es tejtermék ellátás.

Hajnali órák. Az utcai vilá-
gítás rő; fényei csupán a ki-
halt utca aszfaltjáról verődnek
vissza." Kísérteties csend van.
Sehol egy lélek. De mégis..:

Megcsikordul a Nemzeti
Színház színészbe járójának aj-
taja Három csizma koppan
ögyszeirre. Honvédjáról' köze-
leg. Tegnap ilyenkor még fede-
zéket kerestünk, volna. De ma
már nyugalom van. Csaknagy-
néha hallatszik a Keleti leiül
egy árva géppisztoly kelepelé-
se. A járőr azonban fel sem
veszi. Lassú, nyugodt, masa-
biztos léptekkel rója az utcát.
Nincs mitől tartania. A lépések
zaja lassan elhal a távolban.
Újból csend honol az utcán.

Hirtelen távoli lánccsörgés
hallatszik. Páncélos közeleg.

Fedezék után, nézünk. A zaj
mindjobban erősödik, végül
fülsiketítővé válik. Hirtelen
csend lesz. Óvatosan dugjuk ki
fejünket az oltalmat nyújtó
kapu alól. A páncélos a Lenin
körút és Rákóczi út kereszte-
ződésénél fekvő Sztálin-szobor
melleH áll.

Teteje kinyílik. Katonák
száldnak ki belőle. Körülveszik,
néhány perc múlva már nehéz;
lánc erősíti a páncéloshoz. Fel-
zűg a motor. S maga után von-
szolja a szobrot.

Ujabb járőr indul. Ellenkező
irányba. A napok óta kimerült
emberek békésen hajthatják
nyugovóra a fejüket. A nép-
hadsereg vigyázza az álmukat,

Vándor — Nógrádi

Türelem, türelem !
A telefonokat személyzethiány miatt

kellett kikapcsolni

Villámriport a pesti utcákról
— kijárási tilalom alatt

Csöng u telefon, de mind-
hiába... Ilyen és ehhez ha-
sonló panaszok tömege érkezik
a szerkesztőségbe. Mi az oka
ennek? A válasz egyszerű. A
tízezres telefonközpontok iíe-
zezeiűszemélyzete ötven fö.
Azonban az elmúlt napokban
és jelenleg is csak 10—13 doú-
gozik. így hát ki kellett kap-
csolni a telefonok egy részét.

— Ilyen lecsókként szeméüy-
ze'„ melleit a postás dolgozók,
hősies munkájának köszönhe-
tő még ez a telefonszolgálat

is — mondta érdeklődésünkre
Katona Antal, közlekedési mi-
niszterhelyettes.

— A kezelü személyzet nagy-
része nő, családanya. Lelkiis-
meret lenség lenre tőlünk és
úgy gondolom, hogy a telefon-
előfizetők sem kívánjak, faagy
ilyen fegyverropogás .közölt
munkahelyükre menjenek. Azt
hiszem, valamennyi poslai dol-
gozó véleményét tolmácsolha-
tom: a rend helyreállta uíán
még 24 óm sem telik el és min-
den telefon újra rnűködni 1oat

Állandó Ikopácsolás zaja ve-
ri fel a kihalt utca csendjét.
Ahol békés időben naponta
százezrek, fordulnak meg, oi;

st egy pár elszánt, v&sru-
dakikal, kalapáccsal felszerelt
ember üti, veri, töri a már fej-
nélküli Sztálin-szobrot, ame-
lyet négy nappal ezelőtt ide-
hurcolt a tömeg. A Rákóczi út
és a Lenin körút sarkán va-
gyunk.

Tekintetünk elhomái vosul,
mikor körülnézünk. Rom,
pusztulás, betört ablakok, tal-
punk alatt ropogó üvegcserép,
golyónyomok, alvadt vérto-
c&ák;;.

Az. alkonyod ó estében a
Nemzeti Színház szürkén, ko-
moran, minden fény nélkül
emelkedik ki a sivár, kietlen
képből. Vele szemben a min-
dig zsúfolt EMKE kávéház
üres székei hivogatóan ásíta-
nak a nézelődő leié, Belül
por, piszok, rom.

Az »éjjel-nappal« Közért
ablakai a járdán hevernek.
Ajtói eltorlaszolva, pultjai üre-
sek. Nem kiraboltak — kiára-
'ítoltak mindent! Csupán né-

hány fürt szőlő hevei1 a betört
kínait atban. A negyedik sar-
kon a szombaton találatot ka-
pott gyógyszertár összetört
portálja, sarkaiból kifordult
ablakai szomorú látványt nyúj-
tanak. A gyógyszertár bejá-
rata előtt sor áll. Az árusítás
nem szünetel. Szükség van a
fájdalom- és idegcsillapitóra.

Az enyhe szél lágyan rin-
gatja új filmalkotásunk utca
fölé lógatott reklámját. Hanni-
bál tanár úr szemüvege mö-
gül rosszalóan tekint le a pusz-

ira. Az Üllői úl felöl ágyú
dörög. A kapualjak emberek-
kel telve. A nap eseményeit
tárgyalják.

— Végre megvan a kormány
— ez az állandóan visszatérő
mottó.

A Szabad Nép székháza elüti:
nagy tömeg. Kézről kézre jár
a Szabad Nép legújabb száma,
amely ismerteti az új kormány
tagjait. Többen a fejüket cso-
i-álják: >Majd meglátjuk:..*

Puskalövés az. Üllői-út felöl.
Szaladunk. A Lenin-kürút 'í-as
számú kapu nyújt oltalma*.

Többen vagyunk. A Háziipari
Szövetkezet üzletének, kiraka-
tát csodáljuk, A betört üveg
mtigat t táskák, pulloverek.
cipők és dísztárgyak hivoga-
tóan kínálják magukat, de egy
kéz sem nyúl íeJéjíik.

- A mai nap1 már koimy-ebb
— mondják sokan. — Az élel-
mezés is jobb. — Rövid sor-
banállás után kenyeret és tejet
is koptam — mondja egy idő-
sebb néni, s raindján ittizii is
hogy hol.

— Ott szemben, a Dohány
utca edején. Most menjenek
oda.

Vas Zoltán
a közellátási kormánybiztos

A Minisztertanács elnöke el- biztosság elnöki leendőinek el-
rendeii a lakosság clelmewsc- látásával VAS ZOLTÁNT bíz-
nék és ellátásának biztositá- z a m e g
sara átmeneti időre közellá-
tási kormánytiztossáfí íelálli-
tásá-t, A közellátási kormány-

„.-„ ,„„„
Minisztertanács elnöke

Vasárnap mértékletesen vásároljon
a lakosság — kéri Vas Zoltán

— Ma hatvan, mázsa kenye-
ret sütöttünk. Szerda óta éjjel-
nappal itt vagyunk — mondja
a 715. számú Sütőipari Üzem
vezetője. Tizenkét ember dol-
gozik, hogy minden reggel
íri&s kenyér, cipó legyen. Nem
vártunk felhívásra, felszólí-
tásra. Munkába álltunk. Keli a
kenyér a népnek.

A sütödével szemben a zöld-
ség-gyümölcs kiskereskedőnél
is hosszú sor áll. Türelmes,
békés emberek. Míg rájuk ke-
rül a sor, kezükben a rendet
biztosító kötelei; tartják és tár-
gyalják, vitatják a kormány
összetételét és a napok ese-
ményeit.

— Jó, hogy vége már, — ez
a véleménye mindenkinél;.

A barikádokkal teletűzdelt
Lenin körúton nehezen jutunk
előre. A házak "sebesültek",
ablaktalanok. Reggel 1íz óra
már rég elmúlt. Az utca
mégis teli. Ki-ki eltűnt hozzá-
tartozója, ismerőse után ér-
deklődik. A válasz sokszor fáj-
dalmas.

A Nyugatinál is óvatosan
közlekedünk. Szomorú a kép.
A pályaudvar összetört üveg-
csarnokába lassan szemerkél
az esö. Az »esernyő« nélkül
maradt pályaudvar sínpárjai
között összegyűlt a víz. Hama-
i'osan rendbe kell hozni ezt is.

A Margithid előtti sarkon a
volt Glasner pék előtt ket
hosszú sor áll. Az egyik ke-
nyérért, a másik dióscsiigáért
és meleg fajikért. Hiába, a

Vas Zoltán nyilatkozata:
— Hazánk nehéz helyzetbe

jutott, de bízom benne, hogy
pártunk és a nemzeti kormány
uj és helyes politikája, a nem-
zeti összefogás és a dolgozó tö-
megek alkotó akarata révén
rövidesen újból normalizáló-
dik az életünk. Üj nemzeti
kormányunk egyik első intéz-
kedése, hogy a lakosság élel-
miszer és egyéb fontos szük-
ségletei ellátására közellátási
kormánybiztosságot szervezett.
Amikor a kormány megbízott
e fontos és megtisztelő feladat
ellátásával, abban a remény-
ben kezdtem meg munkámat,
hegy az élelmiszeripari, a be-
gyűjtési, a közlekedési, a bá-
nya- és en&rgiaügyi miniszté-
riumok, valamint a ÍÖvárosi
tanács vezetői és dolgozói se-
gítségével, az általam vezetett
bizottság meg is tudja felada-
tait oldani. Merem állítani,
hogy különösen Budapest élel-
miszertartalékai máris elég je-
lentősek ahhoz, hogy a lakos-
ság ellátását vasárnaptól ltezd-
ve biztosítsuk. Arra kérem a
vásárlókat, de az üzletek és
árudák vezetőit is, hogy vasár-
nap az árukiszállításokhoz
mérten egyelőre még mérsé-
keltebben vásároljanak, illetve
árusítsanak. Ezzel is megköny-
:ivítik Budapest dolgozó népe
folyamatos ellátását. Ugyan-
akkor természetesen nem fe-
ledkezünk meg a vidék ellátá-
sáról sem és remélem, hogy a
nemzeti kormány helyes irá-
nyú tevékenysége e téren is
rövidesen éreztetni fogja hatá-
sát, Magam is. mint a közellá-
tás kormány biztosságának el-

noke, kérőm ehhez minden ál-
lami és társadalmi szerv, min-
dtn magyar dolgozó és a doL-
gozó parasztok támogatását.

Veszprem segítsége
a Klauzál téri csarnokban
A kapuk alatt emberek áll-

nak. Tárgyalják az eseménye-
ket, panaszolják egymás gond-
jait. De élelemről alig lehet
hallani a Klauzál tér kör-
nyékén .

A Klauzál téri 3. számú csar-
nok szombaton délelőtt is nyit-
va volt. A környék lakosai vá-
sárolhattak élelmiszert, főleg
zöldséget amennyit akartok.

— A Veszprémi SZÖVOSZ
15 autóval szállított friss árút
a jőváros népének — mondotta
a csarnok gondnoka. — Ebben
a szállítmányban krumpli, kű-
poszta, kelkáposzta, sárgaréiM,
fehérrépa, zeller és piroská-
paszta, volt. Ebből két autóval
a Baross utcai 2. sz. sebészeti
klinikának adtunk, a többit
pedig a környék lakói közeit
árultuk.

A Klauzál tér környéki la-
kosság gyönyörű példáját mu-
tatta a testvéri összefogásnak.
A lakók megszervezték az élel-
miszer házhoz, való szállítását
és a férfiak kocsikon vitték az
árút a házakba. Hasonló szel-
lemben osztották el a 34 kanna
tejet is, amelyet karmánként
ogy-egy háznak adtak.

A Klauzál téri csarnok ma
is kinyit. Reggel 10 órától dél-
után 2 óráig a következő áruk
kaphatók: krumpli, káposzta,
kelkáposzta és zöldség.
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tegye kezdetét a munkás önigazgatás,
válasszák meg a munkástanácsokat

'AjSZOT
iító

ili iniézlíedé- rácsok megalakításáról, mű-
isramla nyo- tsdéséröl és feladatáról szom-

• •• i ' r í . • i n a 3 5 " g y °- ' b a l o n rendkívüli röpiratot

" ' " " és egyéb munfcohe- *«nei-teti a teendőkéi. Alaob
adjukijseken

gy
-munkástanácsok.SZOT elnöksége a munötásla- erre vonatkozó javaslata'..

A munkástanácsok megalakítása,
működése és feladata

A SZOT elnöksége javasolja munkahely nagyságától füg-
s mnnícásoknaJí. hogy gyárak- göen általában 21—71 tagja le-
ban, üzemekben, bányákban, gyen és benne a dolgozók min-
minden munkahelyen vegye ilen csoportja — arányának
kezdetét a munkás önigazsa- megfelelően — kapjon képvi-
tás: válasszák meg a munkás- seletet. Száznál kevesebb dol-

gozót dolgoztató tizemben az
összes dolgozók is alkothatják
a munkástanácsot.

tagií iga7*atói tanácsol, undy
a munkástanács közvetlen uta-
sításainak mc>g(elclö«n dönt a
gyár vezetésével kapcsolatos
kérdésekben. Felveizi, iUelve
elbocsátja a gyár dolgoz6tt.

SZOT elnökségének gazdasági és műszaki vezetőit.
2. Kidolgozza a gyár terme-

lési tervét, megszabja a rnü-
szakl fejlesztéssel kapcsolatos
feladatokat.

3. A munkás tárnics di>nt IU
üzem sajátosságának legjob- :

ban mrgfelelö bérrendszer ki-
alakításáról, bevezetéséről, va-
lamint az üzem szociális, kul-
turális ellátásának fejlesztésé-
ről.

4. Dönt a beruházások és a
nyereséjjvisszalérítés íelosztá-

JAVASLAT
MUN KASTANACSOR

FELADATAIRA

munkástanács dönt miti-

5. Megszabja a gyár, bánya,
munkahely munkarendiét.

6. Az Összes dolgozók előtt
és az állam felé felelős a he-
lyes gazdálkodásért, s az állam
iránti kötelesség teljesítéséért.;

tanácsokat.

I.
JAVASLAT

A MUNKÁSTANÁCS
MŰKÖDÉSÉRE

A munkástanácsok tagjait
az üzem, gyár, líánya stb. ösz-
szes dolgozói választják. A vá-
lasztás módjáról a választás
céljából összehívott gyűlés , ,«. .*•- -
dönt. igazgatásával, gazdálkodása- A mUnkabclyekcn indítsa • jelenséggel párosult

A munkástanács tagjaira ál- val kapcsolatos kérdésben. m f t g a termelést, biztosítsa a % gyatországi esemény.
tálában aa üzemi bizottság, l. A gyár termelésének, gaz- rendet és a fegyelmet. Az ösz- *

dáUíodá-sának irányítására sa~ szes dolgozók, választóik segít-
ját soraiból válasszon a gyár, ségével védjék meg a kenyerü-
bánja igazgatója mellé 5—15 ket, a gyárat.

III.
A MUNKÁSTANÁCS

Szombat délután 2 ak'or a Miniszterelnökségén az alábbi előterjesztést-

E L Ő T É R J E S Z T É S
KrkWcs és hazafisár kötelez azon való gondolkodásra, hogy az országunkban dátt

békétlenséget miként lehetne olyan megoldás felé segíteni, amely hazánknak és a világ-
nak egyaránt Javára váljék. Azt hisszük, helyes volna, ha a kormány rögtön és haladék
nélkül legalább hétnapi tűzsiünetet hirdelnc és Tendelne cl. Eme szándékkal cgyidoben
alakuljon közéleti személyiségekből egy békéltető bizottság, mely a kormányzat és a párt
részvételével igyekszik megteremteni a békességei.

Termeszei esen az általi nos amnesztiát a békéitelő tárgyalások befejeztéig meg kell
hosszabbítani.

Az %yet egész népünk sorsára nézve történelmileg is döntőnek tartjuk.
Budapest, 1»M október 27. Iá óra.
Benjámin Lásiló
Bernálh Aurél
Csók István
Déry Tibor
Ferencsik János
Fischer Annié
Gombás Pál

Háy Gyula
Illyés Gyula
Jánosy Lajos
Kodály Zoltán
Ordas Lajos
Pap László
Dr. Szabolcsi Bence

Szervánszky Endre
Tamási Áron
Dr. Tóth Aladár
Veres Péter
ZaLluirerzky Ede
Zclk Zoltán

A magyarországi események
világ-visszhangja

Ellenségeink káröröme, barátaink mély rokonszenve — Mára
összehívták a Biztonsági Tanácsot — Sepilov a felkelés okairól —
Az üzemek vezetésének gyökeres átalakítása Lengyelországban

V:f elmúlt napok — szá- ülésre ül Össze, hogy megvizs- Varsóban megjelenő Ex*
munkahely termelésével, JELENLEGI Fö FELADATA: ^ m u n j í r a aranyi "tragikus kísérő- Bálja a magyarországi helyze- prsss Wieczirny az caszág

vagy valamelyik tekintélyes
dolgozó terjesszen elő javas-
latot. A munkástanácsnak a

A tűzoltóság és a mentők
emberfeletti munkája

a véres napok alatt
Állandóan cseng a különbö- nem egyes füzesetek m&gféke- Mire a helyszínre érkeztünk, aj

ző kerületek tűzoltóságainak zéset jelentik, mert az is elő- 1 űz már az emeletek felé hai-a-;
telefonja. Ül nap alatt 3147 jordult, hogy egy házsor égett. pózolt. A kórház személyzete*

— ma-
gyarországi eseményei felfoko-
zott izgalomban tártjait az
égés?, világközvéleményí és —

^ túlzás nélkül — uralkodnak a
{világsajtó hasábjain, valamint
} az éter hullámain. Persze
iahány kommentátor, annyiféle
Ja kommentár. A népi demo>k-
|ratikus rendszer, a munkás-

paraszt hatalom ellenségei,
köztűk Jegdühodtebben népünk

tet.

A féredéselctr t Űzetett á r
borza lmas

Pietro Nenni mély együtt-
érzéssel elemzi az Avanii-ba.ii
a magyarországi eseményeket

zetett ár borzalmas, de

egész közhangulatát fejezi ki(
amikor azt írja, hogy a lengyel
nép fájdalommal és együttér-
zéssel logadta a magyarorszá-
gi e&emények híreit. »Mi — ír-
ják a többi között a lengyel
olajipar dolgozói a magyar dol-
gozókhoz intézett levelükben

lkus magyarországi esemé*
olyan, hogy lerombolna azt a y

 k r u t l l a t á i h / o r r ó jsihivas<
bizalmat, amelyet a magyarok s a l / o r d l i I u í í f c hoa&tok: íw

esetben jelentettek lüzet. A Iö-
város tűzoltósága 117 tüzeset-
hez voniüt ki. A kivonulások

áruli
tott véarel, legszívesebben
táncraperdülnének örümükben.
De nem egy félhivatalos nyu-

„. .„„ . .. _„ .„ . tU sajtó- vagy rádiokommen-
nkát egyhuzamban vé- a földszintről már a pincébe Jtátor már a józanabb megité-

az els-ö
apróságokat

3 második eTneletröl

Nagy a pusztulás
a Nemzeti Múzeumban,
de a könyvtár sértetlen

— Sak olyan cactünk voll
—jnondja Horváth szásadoe. —.
ahová tötfb ízben ifi ki kellelt
vonulnunik.ábaT3Kv ónkcmíwy
szállnumk. Ilyen voh a N«mzeli
Múzeum éfíése. Itt 'héteseLben
volíUTík kint. C percben, mi-
kor bnnel beszélek, tűzoltóink
saintén olt tar lózkodnak és
egy újabban keletkezet;- tüzet

Kyái- Könyves Kálmán korúU
[e'.í̂ pén is óriási munkát vé-
Reztünlí. Pénteken délután a
Bóltay János Gyerrnekkórház
jelentette, hogy tűz ütöU, ki.

létrákon keresztül mentettük a
lepedökbo csavart gyermeke-
ket. A lépcsőkön nem lehetett
közlekedni a lángok és a iüst
n»iaif. A lakosság segiiu kcsz-
séfíc ámulatba cjteit bennün-
ket. Etetlek, itatták, dédelgel-
ték tűzoltóinkat és elismerték
azt az Öníe-1 áldozó, bátor muii-1

kár. mellyel népünk és polgári:
lakosságunk értékeit védte és1

nem hátrált meg.

Huszonöt orvos drámai küzdelme ;
Hősies munkát végeztek az je&ítcítük. Nehéz munkárií :

elmúlt napokban a budapesti volt. On'osaink közül többen:

oltanak. A Nemzeti Múzeum- memök. Megállás nélkül dol- megsérültek. Dr. Pusst-er
ban leégett az Afrikai kiállitá- goztak. Fegyverropogás, ngyú- Magdolna volt az első sérü;-
si és tei izcttudoi aktiatüz közben járrák tünk. Utána di

várost és részesítették első- orvosnőnk tüdőit kapott.réez. A Múreum utca felőü te-
tőtüz átterjedt, a Pus.ldn utcai segéiyben és száUitottádí kór- Román Ferenc gépkocsivezető
részre is. A múzeum körúti házba a sérülteket. mellkassérülést szenvedett. Az
részén két emelet magasság- — Huszonöt orvosunk — vá- elmúlt
ban kiégtek az ablakok. Sze- lasxol kérdésünkre Oravecz betegei
rencsére a Múzeum legfel tet- igazgató-főorvos — éjt nap- 4—500 esetben vonultunk'kJ
iebb kincse és országunk log- pallá té\-e. megállás nélkül — óriási segítséget jelentett:: Yorkból eredő szombat est:
gazdagabb könyvállomány
Széchenyi Könyvtár sértettéi
Tnaradt.

— Az ollási munkákban i
főváros egésx tűzoltóság?
dél-kezesünkre állt. Öt-h
kocsi száguldóit a városb

dolgozott ezekben a napokban, nekünk, hogy az utolsó napok-: rád tó jelentések szerint a nyu- lengyelországi pozitív íejlő-
HaÜatlan íeladat hárult ránk. ban a magángépkocstk is be-::gati kormányok a ^Stovjet-
HatvanÖt gépkocsival kezdtük, kapcsolódtak a mentésbe. Kü-I

i a de ezek közü! sok megsérült lön köszönet illeti a
• e n - és találatot kapott. A megío- buszüzem dolgozóit,
>záz gyabkozott kocsiparkkal kcilett autóbuszt bocsátottak

•nkós- és népi mozgo-lo
új irányzatába vetettek." Sepi-

:ánk külíoldre szökött lou saovjet külügyminiszter
nem törődnek a kion- Moszkvában ki jelentet Le, hogy

a magyar helyzet, a lengyelor-
szági helyzethez viszonyítva,
bonyolultabb. A gazdasági
helyzet, a bürokratikus mód-
szerek alkalmazása és más
okok miatt a lakosság demok-

a szocia- ratizálást követel — mondjalésnek ad hangot

remisetek újra békességette

Franíisefc Hamlnsilcr
rehabilitálása

Ijengyelorszagban egyébként
továbbra is számos küldöttség
keresi fel a LEMP új vezető-
ségét, hogy kifejezze egyetér-
tését a VIII. plénum határoza-
taival. Közben a lengyel üze-

lista demokratizmus elmélyi- Sepilov, majd hozzáfűzi: — A mek vezetésének gyökeres át-
• •- - - - • • ' új szakaszba lép. Aalakitáilésének útján már nagyobb lé- rend fenntartása céljából

pest tett barátaink a rokon- kormányzat kénytelen volt a •tervezett változtatások
szenv és a kibontakozás retné- hadsereg, valamint a biztonsá- oyobb önállóságot biztosita.nak
nyönek hangján az6Lnak minid- S' szedek segítségéig igénybe
arról, ami hazánkban aa el-
múlt 6t nap aűatt i

KAIffildl b«ara1

nem lehet SK6

DuUes amerikai külügymt- Pozitfr f e j l ő d d

Jugopress

rtént.
, minthogy pedig

menyek az onszág éle-tének dez-
tirgairűzAclójával fenyegettek, a
kfxnnánya szovjet csapatok se-
gítségét is igényelte.

szombat este Texasban
elhangzott beszédében foglal-
kozott a magyar események-
kel, de a besak! i-észletei még — , -
nem ismeretesek. országiakkal s ezt a következ-

Ellent étes hire k szó Inak

}d a: üzemeknek, növelik a
gyárak, jövedelmezőségét, lehel
tövé teszik a munkabérek eme-
lését, elsősorban úgy, hogy a
munkások részesülnek az üzem
jövedelméből. Rövidesen nyil-
vánosságra hozzák a munkás-'
önkormányzat életbelépteiése-
nek minisztertanácsi határö-

vezetét. A pártélet

a magyarországi események eseményei

rádió

lenete két
LehöC2"v€ra|ENSZ"dé vitáéról. A londoni szagban megmutatja, milyen

I á d ó minap kijelentette: Bu- halást SVakorolt az SZKP XX.
dapesten be kell fejezni a vér- í™*^**1^11, a._ szotíalizmus
ontásl, véget kell vetai a zur- "' " " '

Belgrádban
magyarországi eseményeket g y o r s fejlődésen megy át. Tdbb

ütt kommentálja a lengyel- vajdasági pártbizottság leváU
tattá a pártbizottság első titka-' •
rőt s a PVB néhány tagját, mert
nem támogatták az ország éle-'
tének demokratizálásáért és
politikai, valamint gazdasági

A ]ejátszódó

, íoiyamaiái
Jatt 600—650 5 zavarnak és külföldi beavafko- m m É arra' h°BV eltavohíson

kezeltünk. Legalább%zásTól nem lehet szó, mert ez mindent, ami jékezi a szocia-
; világháborúra, vezetne. A New l*zmus fejlődését és mindazt,

legfenelzléshez •

magyarországi bcavutko-
tutó-! .sásának iigye.kénU< akarják a

Négy-öt: Biztonsági Tanács elé terjesz-
rendei— '• leni a kérdést, még pedig úgy,

' megfékezze a puszliiö tü- minden hívásra kimenn

gy p s t bocsáíoltak rendel X leni a kérdést, még pedig úgy.
tehát megoldani a feladatot: kezesünkre és ezeket is beálli-Xhogy egyben a sürgősség ki-
minden hívásra kimenni és \e- tottuk a munkába Hallatlan? mondását kérik

:ekeí.
A íöváfos területén a lefína-

hetőleg mindenkit elsősegély-
részesíteni. Bátran mond-

\e- tottuk munkába. Hallatla
el, bátoi-sággal és

dés, valamint a Magyarorszá-
gon várható pozitív lejlödés
is csak kedvezően- befolyásol-
hatja R szocialista országok
együttműködésének és kapcso-
lataik elmélyítésének kon-

A főváros területén a legna- n
gycbbtÜzeJí a következő helye- h a t o m ' h o g ^ feladatunkat tel-

szoi-galommal látták el léiada-í jelentés
tukai. -Tanács

g
mondását kérik.

Lapzártakor érkezeit Reuter
l

életének megújításáért folyó
mozgalmat, hanem, szembesze-
gültek ezzel.

Miközben megtartotta első
ülését az a bizottság, amelyet
a VIII. plénum hozott létre,-
hogy megállapítsa azok fele-
lősségét a párt előtt, akik az
elmúlt években az államvédeU
mi szerveket ellenőrizték, s.
lengyel legfelsőbb katonai bí-
róság megszüntette a bűnvádi
eljárást Frantisek Kaminszky,

szolidáláfiát — írja a Jugopress, a lengyel paraszt-zászlóaljak
s végül hozzáfűzi: — Ugyanez ' - .. _

ken voltak: a Lenin t „ v ^,,
szám alatt a Horizont könyves-
bolt üzlethelyiségében, a Sza-
bad Nép könyvesboltjában, a
Rákóczi úti Alka'Imi Áruház-
nak egy nagy része leégett,
csupán a eipő'boTt maradt tel-
jesen sértetlen. Közvetlenül
mellette a Napsugár Áruház-
nak is nagy része leégett. Az
utcai harcok során a legna-
gyobb tűzharcok a Tanács kör-
út körül voltak. Az Ady mozi
épülete lángba borult, és a mozi
felett lévő nagy ruharaktár
gyulladt kd. A minden dicsére-
tet megérdemlő tűzoltók, kik
népünk vagyonát saját életük
árán védték, a legnagyobb tűz-
harc alatt is dolgoztak. Sike-
lült is egy teremben mintegy
négymillió forint értékű ruha-
neműt megmenteni.

Létrákon mentetlek
az emeletekről

a gyermekkórház
apróságait

— Munkáink során voltak
olyan helyek, ahol íél napig is
ott kellett maradni tűzoltóink-
nak, míg testi épségük kockáz-

Varsó egész repülőgépszállítmány
vért küldött

— Azokban a ritka percek- pülőíérre is ki kellett mén-
ben és órákban, amikor csemd mink. Varsóból egy repülőgép-
volt. a mentésen kivül gép- szállítmány vért kaptunk se-
.iárműveinket minden munka- gilségül. Ezt a legnagyobb tüz-
ra felhasználtuk. Gyógyszert harc idején szállítottuk a vá-
Bzállitottak. gyógyszerraktára- rosba és iutlattuk el a kórhá-
kat létesítettek, és a gyermek- z^kba. Ezefnkivül a mentők
kórházakban metniettek. Pén- központjában véradó közpon-
teken délután a Ferihegyi re- tot is létesítettünk.

Bécs minden vértartalékát átadta
Az Osztrák Vöröskereszt a röskereszt az elmúlt éjszaka

következő felhívással fordult minden vérátömlesztésre tar-
Bécs lakosságához' talékolt készletét a magyar or-'

vosoknak adta át. Felkérik a
Magyar orvosok közzétett bécsi lakosságot, ajánljon fel̂

segélykérésére az Osztrák Vö- további véri. ;

A svédek repülőgépen küldenek
vérplazmát ;

A Svéa Vöröskereszt veze- szállítmányt a bécsi svéd ko-;
tősége a Svédországban éiö vétség autóin fogják Buda-:
magyarok kérésére ma rend- pestre továbbítani. A Svéd VÖ-;
kívüli .ülésre ült Össze és elha- rüskereszt egyben felhívást in-;
tározta. azonnal repülőgépet tézett a stockholmi rádión ke-:
indít Bécs felé, hogy vérplar.- resztül a svéd néphez, hogy!

g
szerint a Biztonsági áll nemzetközi vonatkozá
i-asárnap rendkívüli is.

olt főparancsnoka ellen. Ez
együttjár Kaminszky teljes re-1

habüitációjával,

Két miniszteri nyilatkozat
a legsürgősebb feladatokról

Lukács György nyilatkozata:

'• — Nagyjelentőségűnek tar-
tom, hogy végre megalakult
egy olyan kormány, amelyben
a haladó és a szocializmust
építeni akaró magyar nép va-
lamenyi rétege, árnyalata"
képviselve van. Az eddigi
kormányzat nagy hibája volt,
hogy elszigetelődött azoktól az
alkotó elemektől, amelyeknek
segítségével a szocializmus
magyar útját teljes sikerrel
járhattuk volna. Az új kor-
mánynak a fő feladata, hogy
eszel a szűkkeblű, kicsinyesen
dirigáló áramlattal a legradi-
kálisabban szakítson, hogy fel-
használjon minden egészséges
kezdeményezést, amely a ma-
gyar nép minden rétegéből ki-
indul, amely aztán lehetővé
teszi, hogy a szocialista ma-
gyar hazát minden magyar
ember a maga hazájának érez-
hesse. Ami magát a Népmű-

és Dokumentum Film- sá&harc sebesültjei számára, A magyarok megsegítésére. annak az a feladata, hogy

kultúra területén megvaló-
sítsa ezeket a fö célokat.

— A magyar nép rendkívül
gazdag hagyományokkal ren-
delkezik a kultúrának úgyszól-
ván minden területén. Mi a
szocializmust nem a levegőből
akarjuk építeni, nem import-
áru kónt akarjuk Magyaror-
szágra behozni, hanem azt
akarjuk, hogy a magyar nép
hosszú, dicsőséges, eredmé-
nyekben gazdag múltjából
szervesen nőjön ki egy olyan
szocialista kultúra, amely mél-
tó a magyar nép régi nagy lé-
tesítményeihez, amely mint
szocialista kultúra, képes a
magyar nép kultúráját még
szélesebb alapokra helyezni,
még jobban elmélyíteni. Ezek-
nek a törekvéseknek a meg-
valósítására alakult az új kor-
mány és ezen belül én szemé-
lyesen .szerény erőimhez ké-
pest arra fogok törekedni,
hogy a kultúra terén ezeket

nyilatkozatát Lukács György.

Kova Béla,

az újonnan, megalakult nem-
zeti kormány földművelésügyi
minisztere nyilatkozott a sajtó
munkatársának. Ebben a többi
között a következőké1: mon-
dotta.

— Szükségesnek láttam egy
koalíciós kormány kialakítását,-
mivel lehetetlen, hogy a Ma-
gyar Dolgozók Pártja egyedül
vigye tovább az ország ügyeit;
Ez a körülmény szükségessé
teszi, hogy a béke, a rend és a
nyugalom helyreálljon. Nyil-
vánvaló, hogy az új kormány
feladata nemcsak az ország
ügyeinek továbbvitelében kell,-
hogy megnyilvánuljon, hanem
országunk demokratikus alap-
jainak lerakásában is, hogy
munkáját a nép akaratának
megfelelően végezhesse. Hogy
ezt a célt elérjük, szükséges,
hogy a lakosság viselkedjék
fegyelmezetten, ítélje el a
rendlxmlökat és védje meg a
népvagyontí



készen áW
a villamos- és autóbuszpark
valaki kimerészkedik 1,- déséL Ott. ahol a felvonj | n ^ ^ S T ^ " " ^

Helyzetjelentés az országból
íaiaí közül

elképesztő kép tárul szerae elé. ._-._„__, _
Leszakadt villamos vezetékek, késést íog szenvedni. Tudornál
feJtoorult villamos kocsik, ösz- sunk szerint két helyen kell.

:ül, páncélosok a villamos síneketjkástamácisok"
•le. összeiapítottálc, a helyreállítás i! vottsásnlí és'

szetört ablakú autóbuszok,
szenny és piszok borítja az
utoáltat. Elkeserítő e szomorú
látvány, hiszen néhány napja
még egy világváros zajos, de
rendezett életét éltük. Vajon
mikor lesz iti rend? Mikor
indul meg újra az élet főváro-
sunkban? Erről beszélgettünk
az illetékesekkel.

—• Villamos közlekedés ün k
fioíckárt szenvedett — kezdte ,
a< tájékoztatást a Fővárosi Vii- 3 ^ ^ , ^ ,

sínt cserélni.
A Fuvárosi Autóbuszüzem-

nél a helyzet még kedvezőbb. '•
Budapest egész auíóparkjábóí *
ös&zesen LÍZ kocsi rongálódott:
meg. Ezeknek is csak az abla-
ka vagv a gumija. A péntek-
megalakult munkástanács biz-:

tosította. hogy ötezer aut-
buszüzemi dolgozó előleghez •
jusson és az autóbuszokban el-

_ .gyi csoma-;
:a a kötszereket

ié]külÖzö kórházakhoz, ezeai-
kívül gondoskodott
buszok megvédéséről
csey- és Für&t-garáz
tonságba helyezték az

mtó-
. A Ré-
an biz-
.utóbu-

iamos Vasút ügyeletének
zetője; — A károkról, sajnos,
pontos kép még nem áli elöt-
ttinJí. Embereink életük koc-
káztatásával vizsgálják a sé-
rült vonalakat. Két szerelvé-
my.ünfc, azaz hat kocsink sú-
üyo&an megrongálódott. A
többi szerelvény villamos re-
mizeinkiben. biztonságban van.

— A vezetékeket ért kár
csak látszatva súlyos. Az ed- A mentők és az élelmezési
digi jelentések szerint a károk szervek kérésére az autóbusz-
jó része 2—6 óra közötti mun- üzem öt kocsit adott át a men-;
Icával helyrehozható. Ez annyit töknek, keltőt pedig élelmi-;
jelent, hogy a békés élet meg- szer-szállításra. Tehá;. a béke1

indulásával legkésőbb 24 6ra visszatértével a meg nem
alatt helyreállítjuk Budapest rüll utcákon azonnal megindul;
villamos és, trolibusz Uözluke- az au-tobus2kozleked.es.

szok túlnyomó részét. Csupán
négy autóbusz van kánt a vá~
i osban. A munkástanács ál-
landó őrséget szei-vezett a ga-
rázsokban.

A szakszervezetek
és az üzemek nagy napjai

g kásőrségek-:

nek. A mindenki szám

Az építömunkásak szaJtszer- kás-tanácsojínak.
vezetének vezetői az óbudai dolgozóinak, a
téglagyárakban segítenek a
munkástanácsok létrehozása-
iban.- A Bécsi úti és a Csillag-
hegyi Tégiagyái-ben jó ütem-
ben halad a munka. Amint
mód nyílik rá, hozzálátnak az
annyira fontos lakásépítkezé-
sek gyoTsütemü íoiytatásához
is és ezzel egy időben az elmúli
napokban oly sokat szenvedett

felelöllen elemek
böl bűnözőket szabadítottak
ki, ezek a városban garázdál-
kodva letemes kárt okoztak a

-tiban azonnal talpra es a Tiszamenti Vegyimüvek lakosságnak, A bánvíisx-rádió
városi mun- kell, hogy megvédje a város már szombaton i& doigozlak. A ^s a bányász szervezetek ak-
.-édeími bi- közintézményeit és a honvéd- traktorosok az egész megyében c i ó b a l é p t e k l l 0 g j r a r e nöörség

•seggel közösen kint voltak a földeken és Já&z- segítségfire legyenek a bünö-s más elnevezésű. Egei,
nép minden rétegére támasz- helyreállították a vendet. Pén- berény, valamint Türkévé ha- . £ e l f n f f á S ára
kndn úi szerviét ek iranvitiak i-oton *mi,. -r,„i. uim^w „*-^.^.._ (ái-iKan Wíif̂ ,̂->i<i.L- n-. ;—•••; i-c. mu6"»'»-ikodó új ányítják

l l e n mj y j t e k e n m á t c ^ jcisefcb
/._ életet. Szinte kivétel nélkül tosuláera került sor. A
i d ü t t f l t t ámindenütt fegyelmezetten,

:sopor- tárában befejezték az őszi ve-
tést.

menyek folyamán pár körmyű Szolnok megyében
megtehetóaen feszül: légkör- éi egy"haiálos""seibesüié^"iör- helyen^n'^egaiakultüi" a mim-

Központi : é n t A vizsgátet folyik. A dol- kás-paraszt tanácsok. A rend-

MISKOLCON

•ben. várják
Vezetősége es San Im»pe i™1" gozoit éberségének köszönhető, őri szervekké! egyetértésben
n-iszterehiök által bejelenteti h o ; g y a 2 Ó t a > e l j e s a l t , n < í A 7 ,-,j polgári személyekel, álüwttak

••ilargya-iások eredményeit; a kormány megalak-nását biza- a rendőr járőrök mellé és ko- i,mí>rip|pK ki-ívMpl.
szovjet csapatok kivonásáról, a i ^ m a ! fogadtak. Az üzemek- zós tevékenységgel biztosítják i e i e " * m i n e t

ma gyaT—szovjet, viszony ren- ben mái* választ iák a munkás- -a rendet. Ennék eredménye-
deze&erdl: ar :~ ikent Szolnok megyében

a közbiztonság.

TATABANYA:
A bá n yákban szombaton

nem foivt termelő munka
azo.iiiban megszervezték bizto-
sításukat és így termelésre ké-
szen állanak. A két tatabányai
erőmű és az alumíniumgyár autór,

a kryrmávu mw* h >hnt ,'• Amai « « u r n s u n » i i u « ^ - csökkentett létszámmal ugyan, aliom.„..
%%Z??H tethatos m- i & r £ é g e e ü e n t i l l a k 0 ^ s u k , a : í e _ de folyamatosan dobozott. A tak c s

lezKeae&eti. jezték ki. A tömeg azonban árosban megaiaituLt a mun- tüntetve
pgyetéttett abban hogy az új • k a s" e s katonatanács ideigle- '
kormánynak lesz elég ereje *e* bizottsága, amely az egész

t 0 " ahhoz, hogy rövidesen veget varost behálózó banyasaradio
' vessen az országban mutat- siu^ojabol tájékoztatta a dol-

kc-zó állapotoknak és megkezd-
hesse az új élet építését. Me-
gyeszerte követelik a szovjet -
i-ifipfliok kivonását az ország- megalakulásat. .
ból. továbbá a megyei párt- ^vors gyakorlat;

: alapja.
mot egységes hangulati-ól, hi-
szen az elmúlt tragikus napok
számos helyen olyan saenve-

: délyeket és érzéseket kavar-
tak fel. amelyeknek elc&iluiá-
sához meg időre van szükség.
A legel-íentétesebb véleménye-
ken is átsüt azonban a vágy:
•lég volt a vérontásból. várják

DUNAPCNXELE:
a városban 15Ü—2(J0 iöm
meg gyűlt össze- szombaton
délután a külön'bözö beszédek
meghallgatására
d l k k

ZALAEGERSZEG:
A városban éppen alakuló

ülést tartott; a forradalmi ta-
nács, amikor megérkezett az
új kormány megalakulásának
híre. A jelenlevő tobbeares tö-
rne? hu iTá-kiáltás ok kai fogad-
ta a névsort, bár egyesek Apró
Anial és Bebrits Lajos mi

gg
dolgozóinak követelései
kormánytól már megérkezelt a
válasz. Az építőmunkások kö-
zött azonban még várakozás
t apaszí álható. Sokan hangoz-
tatják, hogy az elmúlt években
sokat vezették őket félre, má-
sok pedig nem ismerik eléggé
az új miniszterekéi. Megoszla-

k a vélemények Bognár Jó
b

is tüntetésre került sor. A vá-
ros fiatalsága péntek délelőtt
10 órakor tüntetést rendezett

városban a már korábban
Cért. Vé-

gigvonultak a városon. Egy
házból rájuk lőttek. A tömeg
felháborodásában a rendőrség
elé vonult és tüntetett a tör-
téntek miatt, A rendőrság
előtt összetűzésre került sor
és ezek sorára mind a tüntetők,
mind a rendülök fegyverüket
használták. A fiatalok első
halottjukat feldíszített teher-
autón a város gyáraiba vitték,

dolgozók kivonul-
íialalokkal együít
vonultak vissza a

rendőrség elé.

Időközben a diákok egy
másik csoportja a Konnyü-

„ __ új" kotinény "meg- gépgyár fegyveres gyárörségét
alakulásáról. Az emberek meg- lefegyverezte és a fegyverek-
nyugvással vették a kormány kel megerősödve szintén a

bizottnág vo!t vezetőinek iíle- *« ™ r a kormánytól. Mindé-
lősségre
lövettek

onását, amiért bele-
uló tömegbe.

SZOLNOK:

politikaiproblémák megoldásában,
a nép és a dolgozók érdekeit tnunkástaná-.-
képviselve a szakszervezet a j l i s , t a demokrarizi
munkások mellett áll

A bányász szaki
ssjnos. tehetetlen. A szakszer-;
vezeti központban 1 eveik mun-
kája csupán a székház meg-

-látozódik. Szinte

zsef; mé£ i n-kább Apró A n! al
miniszteri kinevezésével kap-
csolatban. A városnak komoly nevét és egyben kijelentette.;

ü'eje a forradalmi, hogy támogatja az uj kor-;

A pénieken nv.
radalmi taná<-s

nlíásta

[alakult

nekelőtt azt. hogy vasánnsp
beterjesztendő követeléseiket
-zyorsan leijesílsék. A város-
ban rend és nyugalom uralko-
dik.

rendőrséghez vonult. A fiatal-
ság és a rendőrség összetűzé-
sének húsz halálos áldozata
volt. Szóm balon szintén tün-
tetés volt a városban, de se-
milyen összetűzésre nem ke-
rüli sor.

fővárosunk épületeinek heiy- ott felejtették őket. A szák-;
reáJlításához. Természetesen
nem feledikezjiek meg az epi-
tő- és építőanyag, a faipar és
a töibbi hozzájuk tartozó ipar-
ág dolgozóinak jogos kovele-
iéseií'ől sem.

A vasas-szakszervezet állan-
dó kapcsolatokat lai-1 ítrln bu-
dapesti és vidéki. üzemeivel.
Igyekszik miinél nagyobb se- alább telefonon, hogy számta-
Bftfiéget nyújtani ezekben a lan problémáikban segítse-
jiapok'ban a most alakuló mu(n- gükre lehessenek.

rezetöi közül eddig;
egyedül Varga litkár jelentke-;
zen telefonon. A többiek, köz-;
tük a szakszerveze: elnöke,;
még nem adtak élet jele ma-;
giikró1..

Az ügyeiét fagjai kérik •»*
trösztök üzemi bizotUág&U, J

" " jelentkezzenek Ieg-

DEBRECEN:
irosban

Négy rohamot védett ki a Danuvia
• Á szerdára vicradó éjjel érte rom követte, de azokat a koz-
az első támadás -a Danuvia- ben megszervezett munkás-
gyárat. Az üzemben főleg nók órsóg visszaverte. Fenteiken a
dolgoznak és érthető megdob- legerősebb harcokban a nép-
benés*" okozott a felfegyver- hadsereg is a munkásőrség se-
zett Üatalok egy cso-poríjának gitségére sietett. A gyár érté-
betörése. A gyár igazgatóját és kes berendezéseinek. íeiszere-
a mtrnkásoka-t leállásra, léseinek hősi védelme péme-
szíráj'kra szólították fel és ken délben áldozatot is köve-
fegyvert követeltek. A gyáriak telt. Az egyiik szomszédos épü-
hiábe hangoztatták, hogy friá- let erneletérfil lőtték agyon
«x»n éve jnotorkerékpár alkat- Pákozdi Antall, a mun.kásórség
részeket gyártanak. egyik tagját. Joggal kérdezléác

Az első támadást újabb há- a munkások; miért?

Munkára kész a Beloiannisz és az Egyesült Izzó
A Beloiannisz-gyárban a tagú ideiglenes munkástanács

pártszervezet a szakszervezet irányítja már a gyár védel-

megalakuJr a fwr-
radaimi bizottmány, amelyben
a gyárak munkásai és vezetői.
P.Í egyetemi ifjúság és a tanári
Itar. valamim a honvédség
képviselői vesznek részt. A
.Néplap rendkívüli kiadásban
lájékoztaiia a d&bieceniekei a
helyzetről és azokról a kíván- nok

__ Ságokról, amelyeknek megol-
J dását az új kormánytól vár-

\'ártJ6.ban és a gyárük-

mányt ö-rümmo] ro-^adjak, bár
a gyáraik doJgozóának vélemé-
nye *zerint Apró Anlal, Csertő
János és Bebrits Lajos eddigi
miniszteri tevékenysége nem
felel- meg az új kormány iránt
eivelt általános bizalommak,

A debreceni Forradalmi Bí-
zottság vezetője Szabó Jó

nel.v a Skócia- mányi. A megye több helyse-;
lueért harcol, gében megalakították a mun-;

kásia'iiácsokat es lemondanak
azokat a vezetőket, akikben
nem bízik a nép. A megyei
munkást a ná<is felhívási- inté-
zett a dogozókhoz, amelyben
a munka folytatására szólí-
totta lei óké:. A/, üzemi taná-
csok most szervezik, hogy hél-

kezdt

Budapest körül felgyülemlettek
az élelmisxerssíereltények

Mi a helyzet
kedé.̂ ee-1? Erről beszélge'tüi
ÍJ Ma.gyar Államvasutak iga
ga tójával.

— A legnagyobb nehézség
a közlekedésben az oko/í

, ihogv kevés a szeméiy.eiiin
reggel zavartalanul meg-i , . , .
Ifkíjék a termelés, A Szol-1 Ool^ozomk joresze vidék; .

Papírgyár, a Cukorgyár J igy nem tudja elíoeLaini mu

kahelyét. Tervünk a/., iiogy a
rend helyreállt* után el^saív a
varos köa-ül telg>'ülemleit élel-
miszeres vonatokat hozzuk be
H fővárosba. Körülbelül ezzel
e^yidíiben szándékozuíik ii;eg-
indítani a munkásvonatokat is.

— Reméljük, mindkettőre
mihamarabb sor kerül.

és a DISZ munkásoi-sége ügyel mét. Jónéhányan — köztük
& gépekre és berendezésekre, üzemi bizottság elnöke — a
Tegnap éjjel az őrség egyik hét eleje óta nem hagyták el
tagja telefonon jelentelte, az üzemet. Csütörtök délig
hogy a gyár munkára készen dolgoztak itt. hiszen az üveg-
áll, rendel'kezr>ek az indulás- gyárat lelkiismeretesen, foko-
hoz szükséges anyaggal és fél- zatosan állitották le. Ugyan-.
kész termeikkel. Ugyanakkor így lelkiismeretesen, jól elöké-
közöíte: a MóricS Zsigmond szítve szeretnének minél előbb
^Örtéren, még mindig golyók munkához kezdeni. Éppen
záporoznak és akadalyozzákaz ezért várják már türelmei lenül
élet megindulását. a miniisatériumtól az utasításo-

Az Egyesüit Izzóban tizenöt kat.

Megalakult =. XX. kerületi munkástanács j«™£* / m^STa^csoS
A XX. kerületben megala- Kijelentették, hogy a párto>t!: lekeresték a rendón

kitották az ideiglenes munkás- és a kormányt a kerület dolgo-! honvédség JíépvJselöi és
tanácsot. Első éi-tekezletükön zói mindenben támogatják üztíék segítségüket a koz-bizlon-
hüdolgozták a kormányhoz és általuk is felsorolt kívánságuk * s ág fe-nntartásáho£.
párthoz intézendő kéréseiket, teljesítése érdekében.

egye-.err. Tárgyaié!
kezdelt a szovjet csapatok ve-
zetőivel és olyan megállapo-
dásra jmotak, hogy a tárgya-
lások befejezése után a szov-
jet csapatok megkezdték a ki-
vonulást Debrecenből.

BÉKÉSCSABA:
nagygyűlés:. larloíLak
ban. ahol a kiszaDatii'oti poli-
tikai foglyok és a rend. íegve-
lem meUett szálltak' síkm.
Megfogalmazták kö-v-elelései-
ket. amelyeknek nagv részei i
k á bkormáinyprogram már magába
is foglalja. Tegnap déhraji a
lakosság közölt nagy jogaimat
okozott az rémhír, hogy Ro-
mánia felől ujabb szovjet csa-
patok érkeanek hazánkba. A
város környékén már nem
mindenütt sikerült a rendet
lenn tar t-ani. Békésen in Lili eigy
,húsz főnyi csoport elfoglalta a
tanácsházat, Vésztőn pedigiiét

j rendöii meggyilkcltak.
• Sorra alakúinak a mu-nikás-

A Ganz Hajógyár munkástanácsának
első intézkedése

Á hajógyár dolgozói har- 1artá
miinctgy fővel, öt ebiöiíségi kás >
taggal megalakították v. gyár dolgozók között fizetési elóle-

i megalakultak a mui>
irségek. A munkába állt

rVpl*>fonripari a szab<itisfí^hf^vi olimpiai edziíttíhorrní

ELUTAZÁS ELŐTT...
Egy kissé ideges kezzei la-

poztuk a telefoínkonyvet. Hát-

— Halló. Szabadsáffliegv?
— Igen. Itt a szátíaáa por-

tára beszél.
— Az oiin>p 4̂ioti okkal sze-

retnénk beszélni..;
Néhány pillairat csend kö-

vetkezett, majd Sarovevsky
Gyula, a tábor helyettes veze-
tője hangját hallottuk.

gyünk! fit fent teljéi
séa:

— Szerdán és csütörtökön np-ben képnsHhet&m Hxeém
még lem voltunk az uszoda- ssineit. A 4X_W0-as váltónkban
bon, de azulán jobbnak láttuk nagyon reménykedem .. .
jentmaradni a hegyen. Azóta Hailaczky. a kajakt>ajnok
csak futunk, arra kitűnően al- lé-per. ezután a telefonhoz.
kalmas ez a hely és az egyik — Nagyon agyódunk az ott-
szállodai termet áial&íaiofíiiíe honiakért. Mi itt szerencsére
tornateremmé. Az erőnlétet védeti helyen vagyunk és ed-
ijtyeksz-ünk tartani. zéseinket a lehetőségeknek

— Nem lesz ez kevés? megfetelőe'n folytatjuk. Az
— Kekünk, nem árt a pihe- erőnlétünk kifogást alán és az

nés. A tervekben úgyis szere- eddigi pihenés sem ártott.
peht egy hét az elutazás előtt. Most már csak indulni szerel-

bék-es- Sőt, meg arra is számítottunk, nénk. hogy időben Meíoorume-
hogy az elutazás előtti szaka- ben tehessünk.

Meg-köiMiyebü]*! sóhaj száüt $os idegesség egy kissé
a telefoji+ia§,vlót>a. Tehái sem- neli a versenyzőket
mi baj! Min-den-ki egészséges! ezúttal jobban TI

Az edzéseken ugyan kissé őket...
módositaniink kellett, de ez — Tehát az eredi
nem jelenteti komolyabb oka- nem '.esz érezhető e
dályt. mert a versenyzők mel- esés?
lett itt vannak az edzők is. — Az eddigi nem. S

Milyen sportolók taiávhü- jük, hogy a ' helyset rohamo- számokban
tók R táborban? saw javul. Az elutazás kérdesz

— Úszók, vízilabdázók, kaja- nem annyira sürgős, Egy pár
\ap még nem jelent semmit.

A teieíon ezután kézről-
;éz'['e járt. ördögit Zsuzsa, a

A telefont ezután Sorost lm- -fiatal gyorsúszónő vette ál.
•, az úszók edzője vette ét. — Ennyi izgalom egysze-r-

rP.'.... Még alig szoktam hozzá
gondolathoz, hogy Melbour-

viegvi- Utoljára Benedek eábnr
Sajnos, olimpiai és világbajnok óltusá-
gviselte zórak veUe át a kagylót.

— Ami az edzéseinket illeii,
•nveken hát... Futni, azt lehet. A te-

a ki- rep kiváló, csak éppen nem
alkalmas mind az öt szám gye-

él- korlására. De hát a technikai

<k, kaja-
kozok, kenusok, evezősök, mű-
ugrók, ökölvívók, öttusázók és
céllövök.

Meghalt
Hegedűs István

öttusázó

harcok
sunk utcáin dúlt

mos ártatlan áldó-
Í ít

esünk olyan
könnyen viasza, az erőnlétünk
pedig változatlanul jó.-Ellátá-
sunk van. de átért valameny-
nuien szívesebben lennénk ott-
hon, szeretteink köreben.

A szabadsághegy! olimpiai
olimpiai táborban tehát csend,
rend és nyugalom hono].

Vándor Kálmán

Csermák él!

munkástanácsát. A rend fenn- get osztottak ki. _ .
megvizsgálnak és a legl:ibb ké-<

„A kormány a rendre — mi a g/arra vigyázunk" rést a megyei páitbh •*
A Telefongyár- kétezerötszá* iossegük tudaiában helytáll- J segítségével teljesítenek.

""" nak és őrzik a nép vagyonát-1 P É C S -
Teleíoti-érdeklüdésünkre az ÚJ •
kormánnyal kapcsolatban a i csüt>

A magyar oli-m-pikonok. a-iíik eijutni. Kaposvárra utazoh1,
: előzetes tervek szerint a ott egy napot töltött és még a

EGER: Jzaiol követeltek, Így veszítette {Franciaországból Budapestre szerdai nap folyamán Tatára
4 Jelétét Hegedűs István is. a Jéi-kezö két repülőgéppel utaz- érkezett.
• kisebb rendzavarásoknak a v a - : s p o r t o : ó i í i O s á g e g y i k i 6 glel- | t a k volna Mdíwurnebe, egy- í / i a r o s r o k o n a í n á L Kiskun-

ios\edelml bizoHsag v e á e l \ e - í k e s e b b é s jegszaRéi-több tani- j&ore meg mindig Tatán tat- halason lartoakodik. Szomba-
;yre-mas-J t ó i 3 i S 2 e r d a reggel Uorán kelt, Jtoakodnak. A gépek még nem t o n a d é ! j órákban indul el

'""" '•' hogy az edzést — a felajzoit{érkeztek meg és jelenleg ar- Tatára. Iglói, Rózsavölgyi, Tá-
.ban is — megtarthas-Jt'ól folynak a tárgyalások. oori szerdán induitak el a ta-

:t.t. A környékből
ra étikeznek a nemzetőrségek!
és paraszt-bizottságok kívánsá-'!
gai, amelyeket velük közösen! .sa fiatal tanítványai számára. Jhogy amennyiben vasai

dolgozója közül szombaton 450
—500-an jelentek meg munka-
helyükön. Háromszáz forint
előleget kaptak. Tizenkilenc következő választ kaptuk:
fővel már korábbon me-gala- -A kormány csináljon minél

tá'boi'ba. de csaik Nyer-
gesújfaluig jutottak el. Szom-

a rend helyreállta után
iár m«g-

lkult az ideiglenes munkás- hamarabb rendet, mi addig i
tanács. A munkásőrségek fele- vigyázunk a gyárra*.

Háromezerből ötszázan
Az Orion Rádiógyárban 27 be dolgozni. Háromszáz forint

taggal megalakult a munkás- c:öleget kaptak. Helyeslik a
tenáce, úgyszintén a munkás- j ^ m á n y összeállítását és
őrség. Háromezer dolgozó kö- _ . r r . o r - m

* • ••'-- a jöttek i > r °e r a m '

•tökön a pes.ti események
hatására körúlbelül húszezres
tömeg elfoglalta, s rádiót, avá-.
rosi tanácsot, a postát. A tö-.
meg békés felvonuláson meg-
fontolt kívánságoknak akart
hangot adni. Felelőtlen elemek
kihasználtak a felvonulás-
nyújtotta lehetűséget és deina-j
góg szólamokkal sok

^ megtévesztettek. Az
ítérett-^ndoÜtodású.

A házból kilépve néhány mé-J[óvatosban nem áll helyre
tért tett meg, amikéi- egy golyó {rend. akkor a gépeket PrágÉ
hátulról a szívén szaladt ke-{rendelik. Ez esetben a magyar j o v a i )b utaztak

-ztüL • olimpikonok Tatáról Ko-máro- érkeztek Tatára
mon kérésziül uísznak Prágá-
ba. Olt száilnaíí repülőgépbe
é majd onnan utaznak

i

Hegedűs István néhány év-
\e'. ezelőtt még tényleges ver-
senyző, válogatott öttusázó

M i áy , g
volt. Miután a versenyzést ab-

ábahagyta, testnevelő tanári ok-
é í t tlevelet szerzett és tanította

fiatalságot úszásra, öttusára
Népszerű alakja többet nem

Sportuszodában, sem
öttusázók körében.

A magyar csapat vala
i'i tagja egészséges,

olimpiai versenyek színhelyé-y
re: Melbouriiebe.

agyar oli
ké

.piai csapat
Iharos kivételiével, együtt van
Tatán. így Csermák is közöt-
tük van. akiről olyan hírek ler-

z; jedtek el. hogy a fővárosiban
Halála; zajló harcok során életét vesz-

ítette. Csermák ikedden Tatára

isée cs blarióh'v
VII. Ráhúczi út

Fv. .ivpronj'-Béla


