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Beköszönőő 
Csütörtökön megjelenik a 

F Ü G G E T L E N S É G 
című politikai napilap. Napok óta hiányzik az újság megyénk minden községében, évek óta hiányzik a harcos, igaz
mondó, tárgyilagos hagnú politikai újság. A Békés megyei újságírók és lapterjesztő1 szövetkeztek arra a nemes íel-
ladatra, hogy mielőbb megjelenjen egy olyan újság, amely őszintén tájékoztatja a megye lakosságát. A kedden meg¬ 

alakult Függetlenség Lapkiadó Vállaiat csütörtökön reggel már megjelenteti első lapját. Békés megye lakossága fo
gadja szeretettel. 

Öráról-órára történnek rendkívüli események, úgy érezzük hivatásbeli kötelességünk, hogy ezekről még az első 
lapszám megjelenése előtt tájékoztassuk Békés megye lakosságát. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * * * M * M * « * « » * » < * « « 

Koalíciós kormát 
Nagy Imre miniszterelnök, Erdei Fe

renc miniszterelnökhelyettes, Tildy Zol
tán és Kádár Jánc* államminiszterek 
kedden délután rádióbeszédet intéztek 
a magyar néphez. A beszédeket - ki
vonatosan - a következőkben ismertet
jük: 

agy ymr r 
A hazánkban mind élesebben kibon

takozó forradalom, a demokratikus erők 
hatalmas megmozdulása válaszút elé 
állította hazánkat. A Nemzeti Kor
mány a Magyar Dolgozók Pártja El

nökségével teljes egyetértésben a nem
zet életében sorsdöntő elhatározásra ju
tott. Az ország életének további demok
ratizálódása érdekében - az egy párt 
rendszer megszűntetésével - a kor
mányzást az 1945-ben újjászületett 
koalíciós pártok demokratikus együtt
működésének alapjaira helyezzük. En
nek megfelelően a Nemzeti Kormányon 
belül szűkebb kabinetet létesítünk, a-
melynek tagjai: 

Nagy Imre, Tildy Zoltán, Kovács Bé
la, Erdei Ferenc, Kádár Jám*. Lo-
sonczy Géza és a Szociáldemokrata 
Párt által kijelölendő személyek. 

A kormány előterjesztést tett a Népköz
társaság Elnöki Tanácsának Kádár Já
nos és Losonczy Géza államminiszter
ré való megválasztására. 

A Nemzeti Kormány felhívja a szov
jet csapatok parancsnokságát, hogy a-
zonnal kezdje meg a ssovjet csapatok 
kivonását Budapest területéről. 

Egyidejűleg a Nem -ti Kormány közli 
az ország népével, ho- a szovjet csa
patoknak az ország területéről való ki
vonására haladéktalanul megkezdi a 
tárgyalásokat a Szovjetunió kormányá
val, 

A Nemzeti Kormány nevében beje
lentem, hogy a forradalom által létre
hozott demokratikus, helyi önkormány
zati szerveket a Nemzeti Kormány el
ismeri, rájuk támaszkodik és támogatá
sukat kéri. 

Magyar testvéreim, munkások, pa
rasztok! Sorsdöntő elhatározásunkban 
álljatok a Nemzeti Kormány mellé! Él
jen a szabad, demokra kus, független 
Magyarország - fejezte ta, beszédét 
Nagy Imre, 

Erdei Ferenc 
A forradalom győzelmét most meg 

kell védeni, azoktól elsősorban - és ezt 
félreérthetetlen elszántsággal, - akik 
vissza akarnák téríteni, de 

meg kell védeni azoktól is, akik 
anarchiába akarnák süllyezteni, vagy 
népünk életérdekei és kivívott jogai 
ellen akarnák fordítani. 

- mondotta többek között Erdei Fe
renc. Ezután felhívta a Nemzeti Pa
rasztpárt híveit, hogy elevenítsék fel a 
párt szervezeteit és sorakozzanak fel 
a nemzeti forradalom győzelmének és 
rendjének végső biztosításáért és mű
ködjenek együtt a többi koalíciós pár
tokkal s az ifjúság forradalmi szervei
vel. 

Tildy Z o l t á n 
Szívem túláradó örömével köszöntöm, 

ölelem a drága magyar ifjúságot, amely
nek har-oló képviselőivel is ta
lálkoztam ezekben a napokban. Ez az 
ifjúság ,a maga hősies küzdelmével és 
a küzdelem eredményeivel túlszárnyal
ta 1848. március 15-ét. Az ő harcuknak . 
emlékére 

neáueti ünneppé nyilvánítjuk azt a 
napot, amelyen harcukat megkezdték 

- mondotta beszéde elején. 

Tildy Zoltán bejelentette a továbbiak 
ban, hogy a parasztságot annyira sújtó 
begyűjtési rendszert a mai napon meg
szüntetik. Kifejezte meggyőződését, hogy 
a magyar földművelő nép ezután jobban 
fogja ellátni a várost, mint eddig. Bé
kében akarunk élni az egész világgal, 
különösen szomszédainkkal, s én meg 
vagyok győződve arról, hogy a Szovjet
unió népei és vezetői látni fogják, hogy 
amikor egy nem megalázott, de szabad 
nemzetteltárgyalnak, mennyire más 
lesz a viszony mermyire több lesz a 
megértés, a megbecsülés és a szeretet 
köztük. 

Elő kell készítenünk 
lasztásokat. 

a szabad vá-

Ehhez rend kell és nyugalom. A válasz
tásokat már csak az veszélyezteti, ha az 
országban nem tud helyreállni a belső 
békesség. Akiben magyar szív van, ma
gyar értelem van, magyar érzés van, an
nak össze kell fognia és meg kell terem-



tenie országunkban a rendet, a békes
séget. 

Végezetül felszólította a Független 
Kisgazdapárt vezetőit, hogy azonnal 
vegyék kézbe a párt újjászervezését. 

Káilár János 
A mély felelősségtől áthatva, hogy a 

további vérontástól megmentsük né
pünket, dolgozó tömegeinket, kijelen
tem, hogy azokban a döntésekben, ame-
ivekben a Minisztertanács elnöksége ma 
határozott, a Magyar Dolgozók Pártja 
Elnökségének minden egyes tagja egyet
értett. 

Kádár János felhívta azokat a kom
munistákat, akiket a párt soraiba az 
emberiség haladó eszméje, a szocializ
mus hozott és nem önző egyéni érdekek, 
hogy 

képviseljék a kommunisták tiszta, 
igazságos eszméit, tiszta, igazságos 
eszközökkel, 

Elhagynak majd bennünket aaok -
mondotta - ak k önző, egyéni érdekből, 
karrierből, vagy más szándékból csat
lakoztak hozzánk, de ettől a tehertől és 
vezetésünk egyes személyeinek múltbeli 
bűnei terhétől megszabadulva, ha bi
zonyos tekintetben elöliül is de kedve
z ő d tisztább feltételek között fogunk 
k ü z d e r S i l ^ A honfüársa-

Kádár János arra kérte a kommunis
tákat, hogy mutassanak ténylegesen 
frázis nélküli példát a rend helyreállí
tásában, a munka, a termelés megindí
tásában az élet elemi rendjének meg
alapozásában és az így szerzett becsü
lettel érdeméljék ki többihonf i tá rSk 
tiszteletét is 

A Békás üiepei Forradalmi Tanács 
$"&••'•*•''-•"• iíVfaleili ényei 

A Forradalmi Tanács határozatai, melyeket hétfőn hozott: 
1. A Forradalmi Tanács kezébe vette Békés megye területén a teljes ha-

talmat. A rendőrség, a honvédség és ideiglenesen a Megyei Tanács összes osz
tályai alá vannak rendelve a Forradalmi Tanácsnak. 

2. A Forradalmi Tanács programja: Magyarország teljes függetlenségének 
biztosítása, szocialista demokrácia kialakítása; 

3. A Forradalmi Tanács elhatározta, hogy Békéscsabán 100 tagú nemzetőr-
séget szervez ^zemi dolgozókból. Jelentkezni az üzemi munkástanácsoktól le-
het. 

4. Minden üzemben megindul a termelő munka, az üzletek kinyitnak, az 
az iskolákban megkezdődik a tanítás, a napközi otthonok működnek. 

5. A Forradalmi Tanács kiegészíti sorait munkásokkal, parasztokkal. 
6. A Forradalmi Tanács a budapesti helyzet alapos megismerésére küldött-

séget indít az élelmiszerszállító autókkal. A küldöttséget Kaskötő István pol
gártárs vezeti. 

7. Szükségesnek tartja az északmagyarországi rádió bekapcsolását a postai 
hálózatba. 

8. A magánszemélyeknél lévő fegyverek beszolgáltatásának határideje vá
rosokban október 30, falvakban október 31, a rendőrségen. 

'nők. Ugyancsak z a v a S S u f f o M k az járt K e d L éjfél körűire jelezték visz-
állatfelvásárlás is Kecskeméten S e r é s ü k e t 

A statárium kihirdetése törvénysértő volt 

ügyészt lemondásra szólította fel és el- vatactására kiadott utasításait elszabo-
ítélte eddigi bűnös tevékenységét. Non tálták. Közli a Forradalmi Bizottmány, 
György tevékenyen részt vett a statárium hogy senkit statáriális bíróság elé nem 
kihirdetésében. A Legfőbb Ügyészség áll í tott* és a fogvatartottakat büntető 
Forradalmi Bizottmánya kinyilatkoztat- eljárás mellőzésével szabadlábra helyez-
ja, hogy a statárium kihirdetése tör- ték. Egyidejűleg intézkedtek, hogy a 
vénysértő és politikailag is káros volt. még egyes helyeken a felkelésben való 
Elismerését fejezte ki azoknak az részvétel miatt esetleg fogvatartott sze-
ügyészeknek, akik az utóbbi napokban mélyeket azonnal helyezzék szabadlábra. 

aszoíjeSlpíokSonását 
A Szabolcs-Szatmár megyei Mun

kás Stúdió adásából hallottuk, hogy il
letékes katonai szervek tanácskozást 
folytattak a szovjet erők parancsnoksá
gával és felhívták a szovjet csapatokat, 
hogy 12 órán belül kezd ék meg a ki
vonulást Magyarország területéről. A 
tanácskozás eredményekéntmegegyezés jött létre S S r S ^ 

ék mez a kivonulást A nv^Tzétések 

takeSték a T i v S u l l s T t á h o h ? fetó 
* 

Október 30-án, délután 4 órakor 
megkezdődött a szovjet csapatok kivo
nulása a fővárosból, amelyet 31-én vir
radatig befejeznek - a szabad Kossuth 
rádió jelentése szerint. 

KIS HÍREK 
A belügyminiszter október 31-től 

kezdve Budapesten mindennemű tilal
mat megszüntet az utcai tartózkodással 
kapcsolatban. 

* 
Kádár János államminiszter bejelentet

te, hogy a Magyar Dolgozók Pártjának 
újjászervezése megkezdődött. A párt 
tagjai csak azok lehetnek, akiknek múlt
juk tiszta a Rákosi-féle önkény szelle
métől. 

A szabad Kossuth 
kedden este fél kilenc órakor: Bereg-
suránynál megszűnt az orosz csapatok 
beözönlése és tömegesen vonulnak kifeló 
nr, ,-vv»c--7ónKAI y .nnn .nvnn t 

Kossuth Rad 
fél kilenc . 

Logszűnt az 
, tömegesen 

az országból Záhonynál. 

Tildy Zoltán államminiszter munkás
küldöttséget fogadott. Kijelentette előt
tük hogy kívánatosnak tartaná, ha 
MÍndszenthy József hercegprímás visz-
szatéme Esztergomba és a prímási teen
dők ellátásával részt venne abban a ne
mes küzdelemben, amely hazánknak 
ezekben a történelmi napjaiban minden 
igaz hazafira vár. 

A brit légierők huszonnégy szállítóre
pülőgépe hétfőn a magyar lakosságnak 
S r t o S é r i f c k e l élelmiszerekkel, 
ruházat! clfkekkel és kötszerekkel a 
W ari^nelle- Schwecha repülőterére 

T ^ L Í Z repülő^D t amely 
gyógyszereket e . deli gyümölcsöket szál 
lít a magyaroknak . 

Ellsworth Bunker^ az amerikai Vörös
kereszt elnöke közölte, hogy hétfőn New 
Yorkból 10 000 ampulla penicillint -
amely 100 000 injekcióra elegendő -
indítottak repülőgépen New Yorkból az 
osztrák Vörökeresztnek amely azt a 
magyar Vöröskeresztnek, továbbítja. 

A kaposvári forrldakni nemzeti ta-
nács átvette a hatalmat és megkezdte 
az új választások előkészítését. Az ál
lamvédelmi hatóság volt parancsnokát 
letartóztatták Kaposvárott Szabad So
mogy megye címmel új lap indul. 

Kiadja: a Függetlenség Lapkiadó és Nyomda Vállalat, Békéscsaba 
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