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Hagy ne legyen infláció!
Az élet vidéken a legtöbb he-

lyen már rendes medrében folyik.
A földeken szorgosan dolgoznak, s
a falu népe egyre több élelmiszert
küld sokat szenvedett fővárosunk-
nak. A vidéki üzemek többségében
i— ha nem is teljes számban —
felvették a munkát. Budapesten
rosszabb a helyzet. Az élelmiszer-
ipari üzemek 70—80 százalékában
már dolgoznak, de a gépipari, a
könnyűipari, a vegyipari üzemek
többségében még nem termelnek.
Noha tegnap az igen nehéz közle-
kedési viszonyok ellenére az üze-
mekben sokan megjelentek, a
munkát sok helyütt mégsem vet-
ték fel. A munkások pedig azért
mentek a gyárakba, hogy dolgoz-
zanak. A jószándékú emberek kí-
vánják és akarják már a nyugodt,
normális körülményeket, az életet
adó munkát De felelőtlen, hangos-
kodó elemek befolyására sok
üzemből a munkások dolguk vé-
gezetlenül tértek haza. Ez történt
például a Divat Cipőgyárban is. A
munkások dolgozni kezdtek és ek-
kor néhány demagóg erőszakos
fellépésére abbahagyták a mun-
kát. De kinek használ a további
sztrájk? A hazának, a népnek
nem, az bizonyos! Budapesten van
a magyar iparnak több mint tele.
Napról napra csak fokozódik a ter_
melés kiesése miatt az az anyagi
kár, amely a tragikus harcok miatt
már amúgyis több százmillió fo-
rintra rúg. S kit sújt ez? Egyedül
és kizárólag az ország népét Ma,
városban vagy íalun, bárkivel is
szót váltunk, előbb-utóbb arra te-
relődik a beszéd: lesz-e infláció?
Ezrek és ezrek teszik fel ezt a kér-

- dée t-.ezekben- a -napokban-Ezrek- és
ezrek gondolnak- aggódva az 1945
i—1946-os infláció szenvedéseire, a
milliárdokra, a billiókra, az éhe-
zésre, a nyomorra. Az ország né-
pe, s különösen Budapest lakossá-
ga, az elmúlt három héten már
túlságosan sokat szenvedett. Sze-
retne most már a bajokból kilá-
balni. Szeretné a rendet, a nyugal-
mat, a biztos megélhetést.

Van-e tényleges veszélye az in-
flációnak? Meg kell mondani az
igazat: van! Van, mert már három
hét óta az ipar szivében, Budapes-
ten nem termelnek az üzemek.
Van, mert nagy a vásárlási láz, ro-
hamosan csökkennek , a raktár-
készletek, s megcsappantotta a
raktárkészleteket a fosztogatók si-
serehada is. Van, mert a munka-
béreket kifizetjük, de új termék
nincs a kifizetett pénz mögött.
Van, mert a spekuláció kezdi is-
mét felütni a fejét Nem akarjuk a
vészharangot meghúzni. A hely-
zet távolról sem olyan, mint tizen-
két évvel ezelőtt. A gyárak, a bá-
nyák épek, közlekedési hálózatunk
csaknem sértetlen. Az idei mező-
gazdasági termés közepes volt, s
döntő többségét már betakarítot-
tuk. Hogyan kerülhetjük el hát az
inflációs veszélyt? Csak egy úton:
n mitnltiWnlI C.inldn ufry, hu Iumct
megindul az élet, csakis úgy, ha a
gyárak ismét szövik a vásznat,

gyártják a cipőt, termelik azokat
az árukat, amelyeket külföldön el-
adva, értük nélkülözhetetlen anya-
got vásárolhatunk. Az állam csakis
akkor tarthatja stabilan a liszt, a
zsír, a hús, a cukor, a ruha, a szap-
pan, a lábbeli árát, ha kielégítheti a
vevőket. A szabadpiaci árak is csak
akkor nem szöknek magasba, ha a
paraszt látja, hogy forintjáért szi-
lárd áron iparcikkeket vásárolhat.
Nem kétséges, hogy a szabadpiaci
árak emelkedni fognak. Ne rin-
gassuk magunkat illúzióba, az idén
már csak a gyengébb termés miatt
is drágább lesz a krumpli, a tojás,
a zöldség, a főzelék, az alma. De
hogy mennyivel emelkednek az
árak, most már egyedül és kizáró-
lag az ipar munkájától függ.

• Sok-sok család maradt a harcok
következtében lakás nélküL Vala-
mennyien azt kívánjuk, hogy mi-
nél hamarabb meleg otthonuk-le-
gyen e sokat szenvedett családok-
nak. De ehhez ismét csak munka
kell! Az kell, hogy. a kőművesek,
ácsok, szerelők munkához lássa-
nak. Az kell, hogy az üveggyárak
ontsák az üveget, a cementgyárak
a cementet, a téglagyárak a tég-
lát és a cserepet

A kormány egyik legfontosabb
program-pontja, hogy javítsa a
dolgozók s mindenekelőtt az ala-
csony-keresetű munkások életkö-
rülményeit, Ezt szolgálja az az
intézkedés, hogy az 1200 forint
alatti keresetű munkások bérét 15
százalékkal. 1200 és 1500 forint
között pedig 8—10 százalékkal
kell felemelni. De hogy ez az in-
tézkedés ne maradjon papíron, az
infláció ne vigye el a vámon azt, | k ^ e n ó ^ k

•amit 'áTévén nyerünk, ehhez.is- [ néhány kiló
"met'"csSfe: "'jr(unká ffs újra'muiífo
kell! .

nép jólétével, a renddel, hon Óhaj-
tott nemzeti követelésünk valóra-
váltásával. Ezért a munka ma
minden becsületes magyar ember
elsőrendű hazafias kötelessége.

Sokan azt vallják, a budapesti
üzemekben, hogy mí elkezdenénk
ugyan dolgozni, de alig néhány
napra való nyersanyagunk vagy
félkészárunk van. Előbb vegye fel
a munkát a nekünk szállító üzem,
utána majd mi is nekilátunk. Ez a
nézet káros. Ha mindenki így gon-
dolkodna, ítéletnapig is elhúzód-
hatna a munka felvétele. Két nél-
külözhetetlen feltétele a folyama-
tos termelésnek kétségkívül van.
Ez: a szén és a közletedés. Közle-
kedés nélkül nehéz megkívánni a
dolgozóktól, hogy őrák hosszat
gyalogoljanak munkahelyükre, so-
kan pedig vasút nélkül . a legna-
gyobb jóindulattal sem tudják
megközelíteni gyárukat. Bányá-
szaink és vasutasaink jó' példát
mutatnak. Többségük már leszállt
az aknába, befűtotte a mozdonyo-
kat A széntermelés, valamint a te-
her- és személyszállítás teljes hely-
reállítása a- legfontosabb feltétele
hogy a szűkös anyaghelyzet elle-
nére a budapesti üzemekben a bé-
nító csendet ismét az életet adó
munka zaja váltsa fel. A gyors
szállítással, a külföldről érkezett
és. a határállomásokon összetorló-
dott nyersanyagok továbbításává
szűkös anyaghelyzetünket — ha
nehezen is, de áthidalhatjuk.

A nyugodt termeléshez biztonsá-
gos közrend, s zavartalan ellátás
kell. Az kell, hogy a családapa
tudjon gyerekének enni adni, ne
kl l j ó á k h t b á l l i

Csak helyeselni lehet — éppen
az infláció „veszélyének elhárítása
végett — a kormánynak azt a
szándékát, hogy akik bizonyos
időtől kezdve nem veszik fel a
munkát,, azoknak nem lehet fize-
tést folyósítani. Bizonyos, hogy ez
az intézkedés a nyugalmat, a ren-
det kívánó és dolgozni akaró em-
berek helyeslésével és támogatá-
sával fog találkozni. . • •

A magyar nép egységes kíván-
sága, hogy ' megvédjük nemzeti
függetlenségünket és a szuvereni-
tás alapján rendezzük kap-
csolatainkat a Szovjetunióval s
minden állammal. Egységes ; kí-
vánsága a magyar népnek az is,
hogy a szovjet csapatokat Magyar-
ország területéről kivonják. De
erre csak akkor kerülhet sor —
amint Kádár János,, a forradalmi
munkás-paraszt kormány elnöke
a minap rámutatott —, ha ' hely-
reáll a rend. Csakis a rend szilárd
helyreállta után Ülhetünk le tár-
gyalni a varsói szerződést aláíró
országok kormányaival a szovjet
csapatoknak hazánkból való ki-
vonásáról. De a rend helyreállítá-
sának ma mar a magyar karhata-
lom mrgszervozesón kívül ffl fel-
tétele a termelőmunka megindí-
tása, így függ Össze a • munka a

,
hosszat sorbaállnia

y krumpliért. Ezer
nagyjelénrőséga-'ffborhiánynak az
az elhatározása, hogy amíg az . el-
látás nem kerül rendes medrébe, alehetőségekhez mérten a munka-
helyen osztanak, a dolgozóknak
élelmiszert.

Az infláció elkerüléséhez át kell
csoportosítani a népgazdaság be-
ruházásait is. A gyorsan befejez-
hető lakásépítkezések kivételével
az építőanyagokat és a munkás ke-
zeket a megsérült lakások helyre-
állítására kell összpontosítanunk.
A más jellegű , beruházási javak
helyett — amennyire technikailag
egyáltalán lehetséges és ésszerű —
fogyasztási cikkeket kell gyárta-
nunk: Ezen az úton is növelnünk
kell a lakosság közvetlen szükség-
leteit szolgáló termékek gyártását.
Ezt az átcsoportosítást nem lehet
csak papíron végrehajtani.. Ehhe:
ismét és újra munka kell.

Ha a dolgozók azt látják, hogy
a boltok ismét megtelnek áruval,
nem kétséges, megszűnik a felvá-
sárlási láz és kihúzzuk a talajt
spekuláció lába alól Is.

A munka — ez a súlyos gazdasá-
gi helyzetünkből való kílábolá;
egyetlen útja. A munka — ez
rend és a nyugalom megteremte
sének nélkülözhetetlen eszköze. A
munka — a JrMét forraaa. A munka
— az Infláció Veszélyének egyetle
elhárítója. - . .

Mikor Indul Budapesten a villamos- és autóbuszRözlekedés?
Megkérdeztük a Fővárosi Tanács

közlekedési osztályának vezetőjét,
Szilágyi Lajos főmérnököt: mikor áll
helyre Budapest közlekedése, milyen
károk érték a közlekedési hálózatot?

A hibák nem olyan súlyosak,
mint a látszat mutatja. Igaz, hogy
a felső villamosvezetékek a btslaü
vonalakon teljesen megsemmisültek
a vágányhálózat megrongálódott, kü
lönösen a csomópontokon, körtere-
ken. Azonban elegendő anya^un'i
van a hibák kijavításához s a mun-
kálatokat hétfőn reggel mindenütt
megkezdtük. . '

Milyen intézkedéseket tettek ed-
dig, hol indul meg a közlekedés a
legközelebbi napokban?

A zugliget! vonalon a János K<5i
házig mílr vasán
lamos, a Széchenyi .
kerekü, a HÉV pedig a Piac-té:-tót a I határozata alapján — az egyiptomi

badafok—törökbálinti vonalon. AntŐ-
buszparkunk 95 százaléka ép, a rész
leges forgalmat azonban hétfőn reg-
gel csah • a külső vonalakon tudtuk
megindítani, ott, ahol nincs különö-
sebb közlekedési akadály. ElffszBr a
sugár Irányú utakon Indítjuk meg a
villamosjáratokat, a legtöbb öiem
környékén: a Váci úton, a 44-ea vo-
nalán, az ÜIMI úton stb. A k.lrnt.v
1-.OTT öt-hat nap múlva indaihat a

[ villamos. Komoly .erővel kezdtük meg
a 2-es, 6I*es villamosok vonalainak
helyreállítását. Utasainkat minden-
nap újabb' ép vlllamo-tvonal várja.
Autóira szk5z1ckedésünkh5z nyolc
napi . tartalék-Özem anyagunk van
ami a pótlásig- elegendő. A villamos
áramátalakító állomásai szerencsére
epek. Egy héten belül majdnem min-
denütt megindul' n budapesti forga-
lom.

Nagyarányú nemzetközi mozgalom
a magyar nép megsegítésére

A magyar nép megsegítésére szé-
leskörű állami és társadalmi moz-
íalom van kibontakozóban ez egész
•ilágon, Jelentős segítséget nyújta-
lak hazánknak a testvéri népi demok-
-atikus országok kormányai és tár-
sadalmi szervei. Egyre nagyobb mé-
reteket ölt a nemzetközi vöröskereszt
szervezet segélyakciója, A Szovjet-
jnió már ismertetett segélyét köve-
tően egymásután jelentik be a népi
demokratikus országok hozzájárulá-
sukat sebeink begyógyftásához. A
ROMÁN NÉPKÖZTÁRSASÁG 5000
tonna kőolajterméket, 5000 tonna tű-
zifát, 23 000 köbméter különböző fa-
anyagot, 100 000 négyzetméter ablak-
üveget, 100 000 négyzetméter kát-
ránypaplrost, 10 000 tonna sót, több
ezer tonna cementet és szeget szál-
lít hazánkba. A BOLGÁR NÉPKÖZ-
TAHSASAG haladéktalanul Magyar-
országra küld 1000 tonna cukrot, 700
tonna rizst, 1000 tonna szára
100 tonna kekszet, 5000 tonna
tet, 2000 köbméter keményf a-geren-
dát, 2000 köbméter keményfa-desz-
kát,, 30 000 köbméter, tűzifát, 26 000

yersolajat.
Széleskörű tömegmozgalom Iá-
dalt a Bolgár Népköztársaságban.
fJV testvéri magyar nép megsegí-

tésére" elnevezéssel.
A mozgalom célja, hogy a bolgár
nép adakozásából gyógyszereket,
élelmiszert és iparcikkeket juttassa-
nak a magyar népnek.

Jelentős segítséget nyújtott és
nyújt hazánknak a LENGYEL NÉP-
KÖZTÁRSASÁG. Eddig légi úton 795
liter vért, 415 liter vérplazmát, 16
tonna gyógyszert és vért helyettesítő
szert, 4000 kg ablaküveget és 3000 kg
élelmiszert. Tehergépkocsin Magyar-
országra küldtek 4000 kg tejport,
8000 kg gyógyszert és.-kötszert. ElöV
készítés ala'tt.áll.15 tonna.liszt, 2 ton-
na füstölt szalonna és 6 tonna gyógy-
szór küldése. A következő napokban
útnak indítanak gyógyszeren és köt-
szeren kívül 52 tonna lisztet és 20
tonna halkonzervet, valamint építc
anyagot.

Társadalmi gyűjtésből november

11-lg már 10 minió zloty fySIt
össze.

A NÉMET DEMOKRATIKUS
KÖZTÁRSASÁG rádiója éltal kez-
deményezett gyűjtés eddigi eredmé-
nye 2 336 000 keleti márka. Ax
OLASZ VÖRÖSKERESZT elnökének
tájékoztatásából megtudtuk, hogy
10 vagon citrom van útban Bécs felé,
és 400 tonna rizs áll útrakészen. A
GÖRÖG VÖRÖSKERESZT novem-
ber 2-án útnak indított 770 kg külön-
böző gyógyszert, 1000 láda élelmi-
szert, és 2000 dollár készpénzt a bé-
csi vöröskereszt címére.

A SVÁJCI VÖRÖSKERESZT köz-
leménye szerint a készpénzben
beküldött adományok Összege meg-
haladja a 2 és félmillió fran-
kot, ezenkívül több mint félmil-
lió csomag gyűlt össze ruhanemű-,
cipő- és élelmöszer-adományoltból. A
zürichi diákszervezet élelmet, ablak-
Üveget szándékszik Budapestre ozál-
litani. EEIŰIUMBAN a belga vörös-
kereszt, a kommunista és szocialista

: párt indított gyűjtést a magyar nép
megsegítésére. Különböző FRANCIA

menyeként nagymennyiségű ruhane-
mű, gyógyszer és élelmiszer gyűlt
össze. A FINN KORMÁNY az álla-
mi költségvetésből 500 millió márkát
Irányoz elő Magyarország megsegí-
tésére. A társadalmi gyűjtés eredmé-
nye Finnországban november 11-ig
13 millió márka.

Az utóbbi hetek eseményei néhéa
helyzetbe hozták a Magyar Népköz-
társaságot. A magyar nép nehéz tél
eié néz. Ezért JIagyfontosságú min-
den segítség, amelyet hazánk számá-
ra a különböző országok népei nyúj-
tanak.

Értesüléseink szerint a határállo-
másokon nagymennyi sí-fiú élelmiszer,
gyógyszer-vár--"szállításra:'- Most el-
sősorban a magyar-vasutasokon mú-*
lik, hogy a nagy fontosságú adomá-
nyok mielőbb rendeltetési helyükre
kerüljenek; Az adományok kiosztá-
sát a Magyar Vöröskereszt a legsú-
lyosabban sérült budapesti kerületek-
ben kezdi meg a kerületi elosztóhe-
lyeken,

Intézkedések a közbiztonság
megszilárdítására

A Honvédelmi Minisztériumból
nyert értesülések szerint a főváros-
ban sikeresen halad a honvéd- és
rendőrkarhatalom újjászervezésed '

A volt sporttiszfnskola épületében
tegnap bejejeződött az első tiszti ez-
red szervezése. A tiszti járőrök már
második napja cirkálnak az utcákon.
Feladatuk a rend biztosítása s az orv-
lövészek lefegyverzése. A tiszti jár-
őrök a lejegyverzett rendzavarokat a
népköztársaság igazságügyi szervei-
nefc adják át.

A Honvédelmi Minisztériumban
kiemelik, hogy a tiszti ezredek tagjai
Önként vállalják a közbiztonsági szol-
gálatot, nem tekintve ko"fa"b"bT~Beosz-
tásukafés ríndfokozatüEaCATa-kí-
vá~rBág hatja "STöTtet̂ liogy^az ország-

ban minél előbb teljes legyen a rend,
a nyugalom, helyreálljon a közbiz-
tonság s ezzel minden"akadály eltűn-
jék a normális munka megindulásá-
nak útjából. Felszólítják a lakossá-
got, hogy mindenütt, r\hol rendzava-
rást észlelnek, forduljanak bizalom-

mal a honvédséghez. A katonai ksr-
hatalom. telefonszáma: 205—910. Szá-
mítanak rá, hogy a lakosság segít le-
fegyverezni az orvlövészeket és rend-
bontókat. -

! A mai napon befejezik a második
budapesti tiszti ezred szervezését is,
melynek állomáshelye a Zrínyi Mik-
lós Hadiakadémia épületében lesz a
Hungária-kőrúton. A katonai karha-
talom szervezése teljes erővel lolyik
az ország egész területén;

Javul a közcllútús

Megkezdődött az ENSZ XI. közgyűlése
" Hétfőn este ' New Yorkban rneg-

:zdődött nz ENSZ XI. közgyűlése.
iap m?g:indult a vil-1 /y közgyűlés "munkáját — á műit hé-
iyí-iírEryrc a ío-jas- , ten. megtartott rendkívüli •• közgyűlés

a magyar tiriyzít megtárgyal ásS-
kezcM'ineg. .Lapunk zártáig'az

r lefolyásáról." mig'-nient"érkezctr

A Közellátási Kománybiztoaság-
tÖl nyert értesülés szerint hétfőre

A budapesti kiskereskedelmi
élelmiszerboltoknak már mintegy

. 80 százaléka kinyitott a áruel-
látásuk egyre erőteljesebben Ja-

vtíL •
Az élelmiszert szállító tehergépko-
csik szama a szombati 238-ról hétfőn
360-rs növekedett.

A kenyértermelés elérte a koráb-
ban szokásos . mennyiséget. Az el-
múlt héten a szokásosnál kevesebb
húst és zsírt szállítottak ki az üzle-
tekbe, ezen a héten azonban már
száz vagon hús és húskészítmény,
50 vagon zsír, 15 vagon olaj- és
margarin kerül Budapesten forga-
lomba. .

A hét régére bargónyáral cs
rizzsel Is klelégftö lesz &z ellá-
tás, cukorból pedig több hetei
k&zMtel rendelkezik a főváros.

Ugyanez a - hetvzet. a • dofiá-nyáruvL i
is. Általában valamennyi alapve"-'
éJelmicfkkből a szükségletek fedezr- j
sóre elegendő átlam! készlet van.
hiány csupán azért mutatkozik^mert,

még nem indult meg a normális
szállítás. • ,

A népi demokratikus országok i s
a Szovjetunió segélyszállítmányai is
erőteljesen megindultak. Záhonynál
eddig 402 vagon élelmiszer érke-
zett a Szovjetunióból, közte 238 va-
gon cukor, 42 vagon hús, 4 vagon
konzerv, 10 vagon citrom, 54 vagon
só, 33 vagon liszt és 21 vagon' vaj.
E mennyiségnek mintegy fele már
befutott a budapesti pályaudvarok-
ra, a vagonok kirakása folyamatban
van. ' . - •

Hétfőn a vágóhidak 2000 sertést
és 250 marhát vágtak. •

A húsboltok és üzemek 1500 mázsa
hiist, 1600 mázsa zsírt kaptak és 170.
mázsa hentesárut is kiszállítottak. .

A TEJÉRT-Ozletekbe hétfőn 230 000
liter tejef, 160 mázsa vajat és*.

- 120 mázsa, Bajtoí szállítottak.- •••)
1',

Az utalványig-'tej árusítására a Bél-1

iícreskedelmi Minisztérium kerüle-
tenként 5-rlO boltot jelölt ki. A bol-
tok feltűnő helyen elhelyezett szö-
veggel felzík, hogy itt csak utalva-
nyos^tejet .árusítanaki ^ Lj... MIÁJ __ •..̂ ô t,.
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x Megkezdődött a személy- és az élelmiszerforgalom
a vasúton '

Hétfőn több vonalon megindult, a
vonaVközlékedés. Ezen a napon az or-.
szag több részéből már vasúti élei-
miszerszáUitmányOk indítását is je-
lezték, így a többi között. • - \
.Szombathelyről 12, Pécsről. 15...
: Szolnokról pedig 18 vagon élei-,-

miszert indítottak > a fővárosba. -
Szabóid megyéből" 26 vagon burgo-
nya c •-pzéséröl értesítették Buda-
pestet.

Megindult a külföldi szerelvények
továbbítása is. Csupán a Szovjetunió-
ból november 12-ig 400 vagon élel-
miszer érkezett Záhonyba. Ebből Bu-
dapestre már 170 vagon futott be. A
rakomány: burgonya, alma, konzerv
és citrom. Ütba-n van Budapest .felé
nagy mennyiségű hús, sajt, tojás, vá-
gott baromfi és különböző vetőmag'
szállítmány is.

JdonLflson növtítedctt a vattái
személyforgalom is. Budapest pálya-
ud\'arairól tegnap több vonat indult
el. Így például: a Nyugati-pályaud-
varról Szob irányába és ugyancsak a

Nyugatiról Ceglédre és Esztergomba
indult vonat A Budapest—Deli-pá-
lyaudvarról' Székesfehérvárra^ és
'Pusztaszabolcsra is indult egy-egy
szerelvéjiy. Megindult, a.'forgalom a
Déli-pályaudvar és Nagykanizsa kö-
'zött is.:Ugyanesak megindult a helyi
forgalom Budapest é3- Gödöllő- kö-
zött. - ' •" ' " ' ---•••-
• ' A miskolci vasútigazgatóság . terü-
letén szintén növekszik a forgalom.
Hétfőn vonalanként 2—3 szerelvény-
pár 'közlekedett.

A Miskolc—Hidasnémeti között
pedig az Összes szerelvények

útban voltak. .
.A debreceni igazgatóság jelentése
szerint naponta 106 szerelvénnyel
közlekednek, az egyes, vonalakon 2—3
vonatpár bonyolítja le a forgalmat.
A szegedi Igazgatóság valamennyi
vasútvonalán, vonalanként 2—3 w
tuit-pár IWteWÍMiíiffc, -1-naponta ISO tza-
relvénnyel. A szombathelyt Igazgató-
ság területén 110 szerelvénnyel, n e
•ponta 2—3 vonatpár iközle'kedík. • A
vonatközlekedés'folyamatosan javul.

érkeznek az*
első egységei Egyiptomba

Kína húszmillió svájci frank értékű segélyt küld Egyiptomnak
Burns tábornoki a Közép-Keletre küldendő ENSZ^csapatok főpa-

rancsnoka, Kairóba utazott, hogy tárgyalásokat folytasson az egyiptomi kor-
mánnyal. Az ENSZ-hadcrÖk jelenleg Nápolyban tartózkodnak, s mindaddig
nem léptek egyiptomi területre, míg az egyiptomi kormány ehbez beleegye-
zését nem adta. Hammarskjold, az ENSZ főtitkára hétfőn este közölte, hogy
Egyiptom megadta a szükséges engedélyt. HammarskjÖld azt Is elmon-
dotta, hogy az első egységek kedden érkeznek meg Egyiptomba. Az Izraeli
kormány ugyanakkor bejelentette — jelenti a pekingi rádió —, hngy az
izraeli csapatokat az ENSZ határozata ellenére sem- hajlandók kivonni
Gaza térségéből. • '

Az MSZMP vidéki hírei
,. A sümcgi,; a. devecseri, a tapolcai,

á keszthelyi ;és a /veszprémi járá-
sokban- megalakultak. • az- MSZMP
ideiglenes bizottságai.1 Megválasztot-
ták a 7—8 tagú intéző bizottságokat

"*A tapolcal*~járásban a községek
nagy régzében beválasztották a for-
radalmi tanácsokba a község párt-
.titkáráj; és a tanácselnököt; . " ; .

A zirci járásban is megalakultak
az MSZMP ideiglenes bizottságai és
az intéző bizottságok. Aí párttagság
egyöntetű véleménye • alapián a já-
rási pártbizottság • három" titkárát'' le-
váltották.- -

' ' " • ' ? > ' -* " v "

- A Somogy ' megyei : pártbizottság
ma délelőtt kibővített pártbizottsági
ülést tart. Megtárgyalják az elmúlt
hetek eseményeit, a legfontosabb
tennivalókat és megválasztják a 7
tagú megyei ideiglenes intéző bizótt-
í t ' • /

'SEGÍTSÜK -EGYMÁST

A budapesti gyógyszertárak
közül 'a1 legtöbb' máT Kinyitott.'A
gyógyszertárakba nagymennyiségű
különböző gyógyszert, valamint gyer-
mekxápszereiket, kötszert,, vattát _stb. j
szállítottak. A Fővárosi Tanács ál-!
landó ügyeletet létesítőit. Az érdek- í
lődők. a 189—750 telefonszámon sz
ügyeletestől megtudhatják a laká-
suklhoz legközelebb eső, éjjel-nappal
nyitvatartó gyógyszertár címét," . '

Gaza I

Az ENSZ-haderők összetételéről
tovább folyik a vita a nyugati fővá-
rosokban. Menzíes ausztráliai minisz-
terelnök a liberális párt összejövete-
lén kijelentette: csodálkozik amiatt,
hogy Angliát es Franciaországot nem
engedik részt venni az ENSZ Ikereté-
ben működő nemzetközi haderőkben.

Az elmúlt 24 órában ismét több
olyan ázsiai kormánynyilatkozat
hangzott el, amely elítélte az angol-
francia agressziót Egyiptomban, s
szolidarifását fejezte ki az egyiptomi
néppel. Csou En-Iaj, a Kínai Népköz-
társaság miniszterelnöke levelet inté-
zett Kass&er egyiptomi elnökitől.
Csőn En-laj levelében megállapítja,
hogy Egyiptom, ügye igaz ügy. Kato-
nailag ugyan Egyiptom gyengébb,
mint ellenfelei — állapítja meg a le-
vél —, de Ázsia és Afrika, valamint a
világ összes haladó erői mellette áll-
nak. A pekingi rádió bejelentette azt
is, íiogy a Kínai Népiköztársaság kor-

mánya 20 millió svájci frank értékű,
segélyt ffcüld Egyiptomnak. Nyilatko-
zott az egyiptomi kérdésben Nehnt
indiai miniszterelnök is. Elítélte az
angol—francia beavatkozást Egyip-
tomban, és imperialista agressziónak
nevezte azt.

A nyugati fővárosokban élénken
foglalkoznak azzal a szovjet közlés-
sel, hogyha nem vonjik ki az angol
és a francia csapatokat, a szovjet
kormány nem akadályozza Ttiê , hogy
szovjet önkénttsek utazzanak "Egyip-
tomba. Elterjedtek olyan híreik is,
mintha Egyiptomban máris szovjet
önkéntesek harcolnának. A nyugati
hírügynökségek htftfón délután nngol
kormánykörükre való (hivatkozással
cáfolják ezeket a híreszteléseket, s
nyomatékosan hozzáfűzik; hogy szov-
jet önkénteseik oiem szálltak harefta
Egyiptomban. H a ilyen esemény kö-
vetkezne be — teszik hozzá —, ez
komoly nemzetközi konfliktusra ve-
zetne,

Jlammarskjold kérelmet
A Szovjetunió támogassa

a magyarországi
ENSZ-megfigy élőket

'. A belgrádi. rádió jelenti: Ham-
marskjöld, az. ENSZ főtitkára ké-
réssel fordult a K&ovjet kantnánylio?,
támogassa a magyar körmányii<K
intézett azon kérőimét, hogv a ma-
gyar kormány aOJon betrUtsási enig<?-
détyt az ENSZ flfcitfcira. által kine-
vetett megfigyelők a&lmára. Harr.-
marskjöld a továbbiakban kérte a
szovjet kormányt, hogy a lehetőség-
ihez képest hasson oda, hogy pz.
ENSZ-megfigyelőknek szabad moz-
gílst biztosiísanalc Magyarországon,

Megállapodás
a ncmzclRüri

Hammarskjöld. az SNSZ főtitkára j
hétfőn a sajtó képviselőméit bejeim- |
tette, hogy megállapodás jött létre •
koxte és az egyiptomi korroár.y kö- I
2ött a nemzetközi ENSZ-erők F.gyip- ;'
tómba érkezéséről,

SPORT

Olimpikonjaink megérkeztek
Melbourne-be

Nyugati rádióhír szerint a magyar
olimpikonok első csoportja, mintegy
hatvan fő, holland repülőgépen
szombaton megérkezett Melbourne-
be. A gépből kiszálló, fekete gyász-
karszalagos magyar sportolók szál-
lashelyükre, az olimpiai faluba
mentek. Olimpikonjaink második
csoportja ma, hétfőn érkezik meg
ugyancsak holland géppel az olimpia
színhelyére.

Értesülésünk szerint több ország,
mint például Svédország, Hollandia,
Spanyolország nem vesz részt a
melbourne-i olimpián. Indokolás: az
ország sportolói nem hajlandók rajt-
hoz állni olyan nemzet sportolóival,
amelyek harcban állanak. A holland
olimpiai bizottság az olimpiai csapa-
tára szánt Összeget felajánlotta a ma-
gyarországi szabadságharcban kárt
szenvedett lakosságnak. A svájci

.: olimpiai bizottság bejelentette, hogy
mégis részt vesz a melbourne-i olim-
piai játékokon.

Győzött a Honvéd
a Bilbao ellen

Nem hivatalos értesüléseink sze-
. riní a Bp. Honvéd labdarúgó-csapata

első Európa Kupa-mérkőzésén a
; spanyol Bilbao ellen győzelmet ara-

tott. Egyes hírek szerint 4:1, más
közlemények szerint 5:1 arányban
győzött a magyar bajnokcsapat.

Két magyar labdarágó győzelem
Belgiumban

Értesülésünk szerint a Honvéd és
az MTK labdarúgó-csapata legutóbb
Belgiumban játszott Ellenfelük ne-
vét nem sikerült megtudnunk, csu-
pán az eredményt: a Honvéd 3:0,'
MTK pedig 6:2 arányban győzött.

NÉPSZABADSÁG

A- külföld segítsége
T ragikus helyzetünkben, a ten-

gernyi fájdalom közepette re-
ményt keltő, szívet melegítő hír — a
Nyugatról és Keletről egyre nagyobb
számban érkező értesülés népünk
megsegítésére índulí akciókról és
azokról a szállítmányokról, amelyek
már határainkra, sőt fővárosunkba
megérkeztek. A . tudat, hogy számít-
hatunk a közeli és távoli népek se-
gítségére valamelyest enyhíti a kü-
szöbönálló téltől, a fenyegető • ne-
hézségektől való félelmet, bár mind-
annyian számotvetünk azzal, hogy
egyedül külföldi barátaink adomá-
nyaiból — bármily bőségesek legye-
nek is azok — nem élhetünk meg.
De most nem erről kívánunk szólni.
Soha nem jelentkeztek ilyen nagy
számban külföldit kormányok, tár-
sadalmi szervek és magánszemélyek,
hogy segítőkezet nyújtsanak egy bal-
sorssal sújtott nemzetnek. Minden
magyar ember nevében elmondhat-
juk: hálásak vagyunk a segítségért;
a gyógyszerért, a gabonáért, az épí-
tőanyagért, a pénzért,, mindenért.
Hálásak vagyunk a testvéri szocia-
listaországok népeinek és a nyugati
országok társadalmi, elsősorban vö-
röskereszt szervezeteinek.

Az ENSZ-ben is tárgyaltak a Mar'
gyarországnak nyújtandó támoga-
tásról. Ausztria küldötte terjesztett
ilyen értelmű-javaslatot a rendkívü-
li közgyűlés elé, ajánlva, hogy az
ENSZ valamennyi tagállama nyújt-
son, azonnali és nagyarányú segítsé-
get Magyarországnak. Jellemző, hogy
a magyar kérdésben elhangzott szá-
mos javaslat közül ez kapta a leg-
több szavazatot és egyetlen küldött
sem szavazott ellene. A javaslat már
határozatid vált. ^Nyugodtan állít-
hatjuk — s erről tanúskodik a fcül-
dbttek teljes egyöntetűsége is —, hogy
ez az a mód, ahogyan a világszerve-
zet valóban a legnagyobb, leghatéko-
nyabb segítséget nyújtiiai Magyaror-,
szagnak, 3 nem a gyűlölködés, az. el-
lenségeskedések további szitása,
mely egyes más javaslatokból kíesen-
dült.

Szóbakerült az ENSZ-ben az a kö-
vetelés, hogy a magyar kormány,
szovjet csapatok ne akadályozzák

Nyugatról érkező küldemények bebo-
csátását. E ' követelésnek ma már
teljes egészében eleget tett a kor-
mány. Ha néhány nappal ezelőtt volt
is némi fennakadás nyugati hatá-
rainkon, egyes vöröskereszt-külde-
ményekben talált fegyverek miatt, s
ennek elkerülésére úgy döntött a
kormány, hogy Jugoszlávia területén
keresztül irányítsák a szállítmányo-
kat, ma már ezt a rendelkezést fel-
függesztették ési Ausztriából is sza-
badon jöhetnek a küldemények. Bí-
zunk abban, 'hogy a vöröskereszt
ügyelni fog arra, hogy ne csempész-
szenek az adományok közé fegyve-
reket, s a kísérő személyzet közé —
hazánkban nem kívánatos személye-
ket, akiknek semmi közük a vörös-
kereszthez. Más, a szállítmányokat
kisérő személyek beutazása ellen
semminemű kifogásunk nem lehet.
Sőt, lehetőséget kell nyújtani, hogy
— ha kívánják — ellenőrizhessék az
élelmiszerek, gyógyszerek, ruhane-
mük elosztását és így meggyőződhes-
senek annak igazságos voltáról. Ez
nyilvánvalóan egyik feltétele annak,
hogy'a jövőben komoly' méretű se-
gitségre^ számíthassunk. Mert hiszen
a normális és az eddiginél egészsége-
sebb gazdasági elet megszervezésé-
hez nemcsak a Szovjetunió, ff a test-
véri népi demokráciák gazdasági erő-
forrásaira kellene támaszkodni, ha-
nem célszerű, lenne tartósan igény-
bevenni a nyugati országok által re-
mélhetőleg -felajánlandó hiteleket -és
kölcsönöket is.

Tfégül hadd hivatkozzunk a régi
V közmondásra: „Segíts magadon,

az Isten is megsegít!" Az élelmiszer-
adományok egy ideig enyhíthetik
ugyan ellátási- gondjainkat, de1 meg-
lendíteni az élet kerekét és tartósan
forgásba hozni csak mi magunk
tudjuk. Csak így Aertilftet cl a kül-
földről küldött liszt, cukor és hús az
éhes családokhoz, az üveg, és épület
fa a romos lakások helyreállítása
hoz, a szén, az.ol-aj, a. fémek, az
ípar imegindításához. A határariko:
túli népek segítségét igazán gyümbl-
csöztetni akkor tudjuk, ha -mi ma-
gunk is munkához látunk.

Sírás fojtogatja a torkodat. Mész
a Körúton, az egyik oldalon nem-

i rég festett ház kormos falaiból rád- .
, 'tátonganak a kiégett ablakok. 'Mel-

lette földig rombolt épület,'az' út-
• testié 'omlik. Mint'felhasitoU hulla '
jpejei; úgy-.terül el-az -omladék a

járdán'. S jobbról és balról, amerre-
•'csak'nézel, sebektől vérzik azutca:
. átlőtt falak, összemorzsoli redő-
'-' nyök,' szétfreccsent, üvegtáblák.
• S ez csak az utca, ez csak tégla,

kö, malter, drót, vas, üveg — em-
beri .tnunfea, amelyet bármily ne-
hezen is • mégis tudunk majd pó-
tolni.'Mész a Körúton, cipődre, ru-
hádra rakódik a por. A szürke por,
mely magába szívta oly sok-sok
ember piros vérét. Mégis szürke,
mint a hullák arca, szürke, mint a
halál. S felrémlenek előtted az ar-
cok: lázasan csillogó szemek, kipi-
rult, kihevült - ifjú orcák. Előtted
csak a por, a - szürke, nyikorgó,
émelyítő por.

Szüriiyüiégea, ami rdnkaxakadt.
Szörnyűbb, mint ami lidérces ál-
mokban valaha is felsejlett zakla-
tott leikünkben. Eszeveszett poli-
tikusok a sir szélére rángatták a
nemzetet, a ragadozó ellenforra-

; dalom, beléjeeresztette agyarait, az
elvek és a hitek harcát felváltotta
az erőszak és a kíméletlenség. Em-
berek! Magyarok! Ne engedjük el-
pusztulni riépünket, segítsük eg\}~
mást. Fogjulz meg egymás kezét,
szüntessük be a testvérharcoi,
kezdjük el a sebek gyógyítását,
Adjuk meg a végső tiszteletet ha-
lottainknak.

Ne engedjük elveszni, amit ki-
karcoltunk, semmi áron. De úgy
védjiik'és szilárdítsuk és biztosítsuk
a forradalom eredményeit, hogy ne
folyjon még több drága vér, ne

pusztuljon méginkább <j város, ez
ország, ne tizedelje éhínség és bű-
nözők garázdálkodása sorainkat.

Segítsük egymást! A körutakon,
a Rákóczi' úton a egyéb' sokat
szenvedett városrészeken az élet, a
közlekedés megindulásának elemi

. feltétele a romok eltakarítása. Több
• -helyen a házak, az utcák lakói egy

emberként összefogva hozzáláttak
ehhez. Váljon általánossá az ilyen
társadalmi öntevékenység. Ez so-
kat segíthet.

Nem egyformán szenvedett min-
den országrész, nem egyformán
szenvedett minden városrész. Wni-
TiaJc vidékek,, vannak házak,
utcák, egész .kerületek, ahol
semmi, vagy csak kevés pusz-

tult. Az ép lakásokba fogadjuk be
azokat, akik földönfutóvá váliak,
adjunk hajlékot a didergőknek.
Nem egyformán szenvedett minden
család. Emberséggel, szeretettel,
szívből jövő gyengédséggel Ölel-
jük kiirill n.-fjíccif, akik KWPÍ-
teiket elvess fétise az órjongS
liarcban. Segítsük minden mó-
don a rászorulókat. A nemzet
legsúlyosabb órájában ne hagy-
juk el egymás kezét —, a nemzet-
nek élnie kell Mész a Körúton,
könnyek hullanak porba, kétség-
beesés fojtogat. Melletted nagy ba-
tyuval öreg néni vonszolja magát.
Lakását kilőtték, szegényke megy
a lányához. Melléje lép két fiatal.
Az egyik átveszi tőle a baiyut, ne
nyomja öreg vállát. Mindketten
belékarolnak. A_ néniké meglepet-
ve felnéz, aztán megerednek a
könnyei..,

Népünk - nem fog elpusztulni.
Nem fog hallgatni azokra, akik
végső hitét is el akarják venni,
akik az öngyilkosságba akarják
kergetni. Segítsük egymást.

Tiszta pártot, tiszta államvezetést
akar az ország, amely o!y sokat
sw-iiTCvílt a néptől elszakadt veze*
tűk éríetícnscjTc és bűnös felelöt-
Ira&Sao miatt. Ezért fogadták ália-

. Iában helyesléssel Kádár János be-
je3entc5ét, hogy „a Magyar Szo-
cialista Munkáspárt Intézőbizott-
sága szcmba-U ülésen határozatot
hozott több tucat oíyan ember
ügyóben, akik a. Káfcosl-fclikk poli-
tikáját képviselték a p.irí.-, társa-
dalmi és állaiiü í'iií vezető poszt-
jain. Esetei a volt púrt- és állami
vezetőket arra kötelezzük, hofry
icijenek vissza eredeti foglal!;emí-
sukhoz ía floIgozzaJTak • ű^y, mint
az állam bármely más polzára, a,
iemmlésben, az építűnuic kábán".

Ezek a higgadt szavak világosan
mutatják, Iiogy a párt nem akar
semmiféle személyi liajszát vagy
egyéni bosszút, csupán azt akarja,
hogy eltűnjenek a közéletből mind-
azok, akik kártékony és hitelét
vesztett politikájukkal az • ország
jelenlegi súlyra helyzetet előidéz-
ték. Mindenki megértheti, hogy a
párt, a közélet és az egész ország
megújhodása csak akkor követkéz-
hetik be, ha a régi hibás politika
vezető képviselőit félrcállítjuk.
Tudjuk, hogy az állami és párí-
élet munkásai között nagyon sok
becsületes, hazaszerető, a néppel
összeforrott ember van. Senki sem
akarja ezeknek a helyzetéi, mun-
káját "nehezíteni. De nem enged-
hetjük, hogy ezek háta mögött meg-
bújjanak ,a kiskirályok, a sztáli-
nista-politika túlhajtúi, a törvény-
tiprók. A vezetést most olyan em-
bereknek kell kézbevenniök, akik-
nek nevére nem vetnek árnyat a
múlt hibái és büneí.

Félreérthetetlenül le kell azonban
szögezni, hogy e cél eléréséhez Ká-
dár János bejelentésével caak az
első kezdeti lépést tettük meg. Ká-
dár János I9bb tucat vezető ember-
ről beszélt. Nem szükséges magya-
rázni, hogy itt nem több tucat em-
berről és nemcsak a felső vezetés-

ről van szó. Minden üzem, minden
város, megye és járás élén megvaltak
a régi hibás politika képviselői,
akik többszőrükén Is bebizonyítot-
tuk, hogy kcplclcneküj módon dol-
gozni. Küzéletiiuk demokratizálásá-
nak elengedhetetlen feltétele, hogy
ezeket az embereket ugyanilyen
tácgyilü g-osság g a I, de teljes Jia,táro-
zottsággnl kire Leosszuk a vezetésből.
Sok jele van már aunak, hopy ez
a folyamat megindult a vezetés al-
sóbb szervcinci is, az. a la óbb párt-
szervezetükben is.

Nem hallgathatjuk azonban cl,
hogy aggasztó hírek is érkeznek.
Egyes liplyckcn a sztálinista politi-
ka prominens képviselői valóságos
„sündisznóállásokat" építettek ki
maguknak és szcmcrmcllcn módon
a becsületes demokratákat akarják
kiszorítani az állami és társadalmi
vezető pozícióból, vagy „kitiszto-
gatni" a pártbúi, miut például a
fonyódi járási pártbizottság. A bu-
dapesti V. kerületi párt-végrehajtó-
bizottság több, a kerületi lakosság
szemében súlyosan kompromittált
tagja pedig egyszerűen megszállta
a párthelyiséget és nem türődve az
őket körülvevő fagyos légkörrel,
ott akarják'folyíatni tevékenységü-
ket, ahol jóformán abba sem hagy-
ták. Ez persze bántja és elriasztja
a kerület kommunistáit.

Pártunk a leghatározottabban
szembeszáll minden ilyenfajta kí-
sérlettel. Ahol ilyen jelenségeket
tapasztalnak s helyi erőkkel nem
tudják leküzdeni, forduljanak a
párt intézü bizottságához segítsé-
gért, mert a párt el van rá szánva,
hogy mindenütt megvédi az újért
harcoló becsületes kommunistákat
és demokratákat czekíül a mcsier-
kcdéscktől. A feladat most az, hogy
minden igaz hazafi, akinek alkotó-
erejét, képességei szabad kibonta-
kozását a múltban meg béklyózlak,
teljes erővel sorompóba, álljon és
közreműködjék az új, tiszta közélet
megteremtésében.

Kik vezessék a nyomdaipari d
; ; szakszervezetét?

A Budapesti Lapnyomda munkástanácsának levele
A nyomda- és papíripari dolgozók

szakszervezetét a Rákosi—Gerö-
' klikk -uralma idején Gállá Ernő
vezette. Egész tevékenységével ki-
szolgálta a Tégi rossz vezetést és
a maga területén túl is hajlottá an-
nak hibáit. Mint a szakszervezet
főtitkára, semmibevette a dolgozók
jogos érdekeit, effy szavc sem volt
a teljesíthetetlen, rossz normák el-
len. Nem csoda, hogy a dolgozók
megvonták tőle bizalmukat, s no-
vember 2-án a nyomdai dolgozók
küldöttei megfosztották tisztségétől,
amelyet sohasem az ő érdekükben
töltött be. Ugyanakkor szabálysze-
rű, demokratikus választásnál olyan

vezetőséget választottak, amelyben
megbíznak,

" • Most felháborodással értesültünk
róla, hogy Galló Ernő, a szakszer-
vezeti demokráciát durván meg-
sértve, visszatért funkciójába. Kö-
veteljük, hogy Galló Ernő és társai
távozzanak a szakszervezet éléről és
helyűkbe azok kerüljenek, akiket
a nyomdai munkásság megválasz-
tott.

A Budapcsli Lapnyomda
' ' munkástanácsa
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Szerkeszti a szerkesztő bííoUisi'ie
EudojjcsCl Lapnyomda


