
Cgy ország számára 
*■ fiainak egy cseppi1 

vére is drágább, m int föld
jének szene, olaja vagy’ 
fémkincsei. Az ország’ 
nagy árat fizetett jogos kö-’ 
vetéléseiért, de a követe-1 
lések egy része már telje-1 
sült, a többire pedig meg
van a biztosítékunk, hogy 
t e l j e s ü l n i  fo g . Most, 
már minden magyar véreji 
fölösleges áldozat. A har-j 
cok Budapesten elcsitul-i 
nak, Keszthelynek pedig,i 
a helikoni játékok, az Eu-i 
rópa-hírü könyvtár és az1 
üdülők városának minden’ 
különösebb zavargás nél
kü l ke ll átvészelnie a ne-1 
héz napokat.

Most a nyugodt fejlődés, 
az építés korszaka kövei-l 
kezik. Építenünk ke ll a je-3 
lenért, hogy a harcok u tán i 
feltámadjon büszkeségünké 
Budapest, és a jövőért is.f 
hogy a szocialista demok-J 
ratizmus, az igazi népha-J 
talom talaján a m últ hi-J 
báit végre kijavítsuk, ési 
biztos, őszinte, emberi ala-J 
pókra állítsuk életünket 1 
Ezekhez az alapokhoz^ 
tégla minden lite r kitér-J 
melt olaj, minden ekével} 
felhasított barázda. G yű jt-} 
sük a téglákat, lássunlif 
munkához!

Hadseregünk a nép, a á  
nemzet hadserege.^ 

Feladata, hogy fáradhatat 
lanul őrizze azt az utat.) 
melyen a nép a jólét, a í 
'legteljesebb szabadság feléit 
halad. Katonák! Sohase1? 
feledkezzetek meg erről és* 
Őrt állva gondoljatok szü-f 
leitekre, testvéreitek re,*
szívbélitekre, és arra, hogy.J 
vannak egyesek, 'akik Jégy-.L 
verrel törnének rájúk, há
ti engednétek. Keszthe-j 
ly iek! Ha őrjáratot láttok., 
arra gondoljatok, hogy ál-, 
motokat senki sem zavar-, 
ja  majd meg, mert á t i  
katonáitok virrasztanak fe-i 
lettetek. i

Dolgozzunk, álljunk Őr-' 
ségen és tartsuk nyitva 
szemünket! Vannak embe
rek, akik ellenségei a mun
kának. a demokratikus, 
néphatalomnak, akik — ha| 
ra jtuk múlna — fegyver
rel törnék ezt le. Vannaki 
fosztogatók, gyilkosok, za-> 
varosban halászók, akik az1 
ország érdekeit nem te-' 
kintve, saját aljas céljaikat^' 
hajszolják. Ilyen emberek-1 
nek nincs helyük a nép j 
államában.

Együtt vagyunk. A z 1 
ország együtt küzd1 

boldogságáért, a gyerme
kekért, kiknek iskola ab
laka it golyók lyuggatták, 
át és azokért is, akik tíz< 
év múlva születnek majd} 
meg. Veszélyes időben, há
nyatott napokban minden 
torzsalkodást, személyes« 
ellentétet felejtsünk el és1 
egyesült erővel tö r jük  át1 
a nehézségeket. Ehhez v i
szont minden em ber őszín-' 
te közreműködésére van' 
szükség a munka, a béke,' 
a szabadságban fogant jó
lét érdekében.

KESZTHELYI
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ELSŐ ÉS LEGFONTOSABB!
A Keszthelyi Helyőrsá 

alezredes elvtársat kértük 
jelenlegi helyzetről.

— Valamennyien nagy 
örömmel fogadtuk a nem 
zeti jellegű, ú j kormány 
létrejöttél. A kormánynak 
ez az összetétele — hang
súlyozta Fejes Lajos alez
redes elvtárs — a teljesen 
független nemzeti po liti
kánk egyik biztosítéka.

Fegyveres összetűzés vá
rosunkban nem volt. A 
fegyver-követelésekről csak 
annyit, hogy kiképzett ka
tonák kezéből a fegyvere-

parancsnokát, Fejes Lajos 
meg, hogy nyilatkozzon a

két kiadni elképzelhetetlen. 
Egyesek így is mindent 
felhasználtak a rend za
varására — hátha még 
fegyver lett volna a ks- 
ziikben.

— Hogyan viselkedett 
Keszthely munkássága és 
ifjúsága?

— Keszthely dolgozóinak 
többsége az elmúlt napok
ban aránylag békés, nyu
godt és fegyelmezett ma
gatartást tanúsított. Ez

Honvédek, tiszthelyettesek,
tisztek és tábornokok !

Elvtársak !
Ezekben a súlyos órák

ban világosan ke ll látno
tok hazafias kötelességie- 
ket. A rend, fegyelem, 
nyugalom kell most nz 
országnak, népünknek. Ezt 
védjük m i fegyvereink 
erejével. m int mindig, 
most is a nép érdekeit.

Á Magyar Dolgozók 
Pártja Központi Vezető
sége harcos üdvözletét k ü l
d i a néphadseregünk min
den olyan tagjának, aki a 
rend fenntartásáért, a né
pi hatalom megvédéséért 
harcol. Nagy Imre elv
társ ú j kormányt alakított, 
amelyben a legszélesebb 
néprétegek képviselői fog
lalnak helyet, amely telje
sen és következetesen k i
elégíti a dolgozók követe
léseit.

Katonák! Védjetek meg 
a nép hatalmát. A k i to
vább folyta tja  ellenetek,, a 
nép fia i ellen a harcot, és 
a néphadsereg katonái ke
zéből akarja kicsavarni a 
fegyvert, az a nép hatal
mára tör. A földesurak és 
a nagytőkések uralmát 
akarja visszahozni. Ezt 
nem engedhetjük mi, a 
nép fiai.

Katonák! Rajtatok az or
szág szeme. Szilárdan és 
bátran harcoljatok az el
lenforradalmárok ellen, a 
rend helyreállításáért.

Dicsőség a néphatalom 
Jegyveres védelmezőinek! 
Teljesítsétek parancsnokai
tok parancsait, akik a nép 
fia i és a parancsai a haza 
parancsa.

A Magyar Dolgozók Pártja 
Központi Vezetősége

elsősorban az akadémista 
ifjúságnak tulajdonítható.

— Melyek a mostani leg
fontosabb feladataink?

— Első és legfontosabb 
feladatunk a város rendjé
nek tökéletes helyreállítá 
sa — emelte k i a helyőrség 
parancsnoka. — Továbbá 
hétfőn minden dolgozó 
kezdje el a termelő mun
kát. 4  sztrájkkal csak sa
já t magunkat gyengítjük. 
A diákok is menjenek be 
valamennyien az egyetem 
re és az iskolákba és kez
dődjön meg az oktatás.

Végül ú jra arra kérjük 
a becsületes dolgozókat, a 
városi lakosságot, hogy az 
elkövetkezendő napokbar, 
is tanúsítson példamutató 
magatartást.

IQ A Z -E  ?
Szárnyra kapott sok

helyütt az a híresztelés, 
hogy a szovjet csapatok 
nagyobb hadműveleteket 
végeznek Budapesten.

M I A VALÓSÁG? Ez 
a hír nem felel meg a 
valóságnak — jelenti a 
honvédelmi miniszter 
közleménye. Tény az, 
hogy nagy segítséget 
nyújtottak a szovjet csa
patok a rendbontó fegy
veres csoportok felszá
molásában, de most, ami
kor Budapesten a harc 
csaknem teljesen befeje
ződött, megkezdték kivo
nulásukat és a rend- 
fenntartás feladatát^ fo
kozatosan a magyar hon
védség alakulatai veszik 
át.

Új N em zeti K orm án y
A bizonytalan, tragikus napok megnyugtató ese

ménye volt: az új Nemzeti Kormány megalakulása. A 
Nagy Imre vezette ú j kormányban a magyar nép 
valamennyi rétege képviselve van.

Várakozással és bizalommal tekintünk az új kor
mány munkája elé, hisz a kormány személyi össze
tétele is biztosíték arra, hogy megvalósítsuk a né
pünk kívánságának megfelelő nagy nemzeti reform- 
programot.

A Minisztertanács Elnöke: Nagy Imre

Szilárdan a nép
Szilárd elhatározásom, hogy 
tántoríthat atlanul kitartok 
a nép hatalma, a párt és 
a kormány mellett, s ha 
kell, fegyverrel a kezem
ben is megvédem demokra
tikus rendszerünk vívmá
nyait, a békés lakosság 
nyugalmát. Eskümben is 
megfogadtam, hogy hazám 

S! !K
Lassan elhallgatnak a 

fegyverek, egyre többen 
ismerik fel a további harc 
feleslegességét, a vérontás 
hiábavalóságát. ''Az új 
Nemzeti Kormány összeté
tele a biztosíték arra, hogy 
a dolgozók jogos követelé
sei , megvalósulnak. Aki 
most fog fegyvert, annak

állania mellett
ellenségeivel soha a legki
sebb egyetértésbe nem bo
csátkozom, — s eskümet 
nem szegem meg! Köteles
ségemnek tartom, hogy a 
párt és a kormány határo
zatait, parancsnokom, pa
rancsait minden körülmé
nyek kozott végrehajtsam. 

Mészáros József honvéd

csak a munkáshatalom 
megdöntése, zavarkeltés 
lehet a célja.

A mi kezünkbe a nép 
adta a fegyvert, mi a nép 
hadserege vagyunk. Már 
nem egy alkalommal bizo
nyítottuk be, hogy szilár
dan a nép mellett állunk. 

Maries József hadnagy

Helyettesei:

Államminiszter:
Külügyminiszter: 
Belügyminiszter: 
Honvédelmi miniszter: 
Földművelésügyi miniszter: 
Pénzügyminiszter: 
Igazságügyminiszler:
Kohó és gépipari miniszter 
Egészségügy m i niszter: 
Bánya- és

energiaügyi miniszter: 
Külkereskedelmi

miniszter:
Belkereske del m i

miniszter:
Vegyipari miniszter: 
Könnyűipari: miniszter; 
Város és község

gazdálkodási miniszter: 
Á llami gazdaságok

minisztere:
Élelmiszeripari miniszter: 
Begyűjtési miniszter: 
Közlekedésügyi miniszter: 
Építésügyi miniszter: 
Népművelés ügyi miniszter: 
Oktatásügyi miniszter: 
Orsz. Tervhivatal elnöke:

Apró Antal, Bognár József, 
Erdei Ferenc

Tildy Zoltán
Horváth Imre
Münnich Ferenc 
Janza Károly 
Kovács Béla 
Kossá István 
Molnár Erik 
Csergő János 
Babik Antal

Czottner Sándor

Bognár József

Pausz József
Szabó Gergely
Nagy Józsefné

Nezvál Ferenc

Ribjánszky Miklós'
Nyers Rezső 
Gyenes Antal 
Bébrits Lajos 
Apró Antal 
Lukács György 
Kónya Albert 
Kiss Árpád

Állam i Ellenőrzés Miniszté riuma még betöltetlen.
A r á d i ó  j e l e n t i :  Közellátási Kormánybiz

tosság alakult, melynek elnöke: Vass Zoltán.

Q.



A K A D É M IS T A  F IA T A L J A IN K / E gyszerű
Zászlói lenge! az őszi 

szél a Mezőgazdasági Aka
démia tetején. Táncolnak a 
színek a játékos szellő sí- 
mogatására: piros - fehér - 
zöld.

Lenn, a kapu előtt két 
fiatal őrködik. Kabátjuk
hoz odasímul a jó l isméit 
karszalag. A városban is 
tisztelik ezt a szalagot. A 
katonákkal és munkások
kal karöltve, i*endet, fe
gyelmet tartanak. Fellép
nek a zavargók, a szájas- 
kodók ellen.

Maga az épület valósá
gos parancsnokság. A rá
dió mellett fiatal lány ül
— figyeli a legújabb híre
ket, eseményeket. A tele
fonnál izgatott fiú  kiabál: 
Halló! Halló! Ismételje! 
Jegyzi — a fehér papír
csíkra gömbölyű betűkkel
— a legújabb értesülése
ket.

A hatalmas tanácsterem
ben — a zöld asztal körül
— a körbefutó székeken 
fiatalok ülnek. A púpozott 
hamutartókból derekukat 
nyújtogatják a cigaretta
végek — s a fiatalok tár
gyalnak. Beszélgetnek. V i
tatkoznak. Ezer javaslat
ta l jönnek. Ezer régi fe l
vetett problémát tárgyal
nák. Ők azok a fiatalok, 
akik már első nap o lt éne
keltek az udvaron, vissza
tartották a harciasán „fe l- 
vonuTni-vágyó”  embereket
— s azóta is fáradságot 
nem kímélve küzdenek.
Mert vannak céljaik, elha

Fehérvári
töm eggyilkolás
Bizalmas körökből érte

sültünk, hogy néhány nap
ja Székesfehérváron meg
gyilkoltak hat ártatlan 
gyereket. Tegnap pedig 
két harckocsi felment a 
harmadik emeletre és gép
puska tűzzel négyszáz fia 
talt lő tt halomra . . .

(Pszt! Titok! Éppen 
az előbb beszéltem egy 
fiatalla l, aki — csodák cso
dájára! — pont Székesfe
hérvárról jö tt ide. Az igaz
ság az, hogy Fehérváron 
nemhogy gyilkos sortűz, 
de egyetlen lövés sem dör
dült. Az iskolás fiatalok 
köszönik szépen, nagyon 
jó l vannak és alig várják 
már, hogy vége legyen a 
zavargásnak és megkez
dődjön a tanulás. A ki ezt a 
pletykát elhíresztelte — 
megbukott! — Járja újból 
az iskolát!)

★
Losonczi őrnagy 

fogoly
Megsúgom nagyon hal

kan, de> nehogy valakinek 
elmondja, hogy Losonczi 
őrnagyot letartóztatták. 
Most is o tt ü l benn, a lak
tanya fogdájában — ha 
azóta meg nem gyil
kolták. De nagyon kérem, 
ne mondja el senkinek,

tározásaik, amiért köröm
szakadtáig harcolnak.

— Majdnem minden 
egyetemmel felvettük a 
kapcsolatot — magyarázza 
az egyik fiú. — Állandó 
telefonösszeköttetésünk van 
velük. Beszélünk egy sor 
várossal. Mások tapaszta
latai alapján nálunk is 
megalakult a MEFESZ. 
Létrehoztuk az Egyetemi 
Tanácsot is.

A z  E g y c i c m i  T n n ú c i
hatáskörét nem lehet le
becsülni. Megkapták a tel
jes autonómiát. Felelnek 
az Akadémia • pénzügyi, 
oktatási és fegyelmi rend
szeréért.

A környező falvakat is 
meglátogattuk, — veszi át 
a szót egy másik fiatal. — 
Sokat beszélgettünk a fa
lusiakkal, a gondjaikról és 
problémáikról. Hisz ez va
lamennyiünk ügye. A ba
jokat, gondokat, közösen 
tudjuk csak orvosolni.

A  zöld terem cigaretta 
füstje sűrű tömegével ke
resi az ablak-nyílást. Üres 
már a terem. Sokan két— 
három napja nem ’aludtak 
— most néhány órára le
pihennek.

A telefon változatlanul 
berreg. Idegtépőén beleha
sít a csendbe, s az ügyele
tes gyorsan felkapja a 
kagylót: Halló! I t t  Aka
démia!

U j f ia ta lo k  lépnek a 
kapu elé. Örködnek. Hűvö
sen fü tyü l a villany-drótok

IPSZT! TITOK!
tudja, ma olyan időket 
élünk, hogy . . .

(Pszt! T itok! Tényleg ne 
mondják meg senkinek, de 
késő este — lapzárta előtt 
néhány perccel — talál
koztam Losonczi Őrnagy 
elvtárssal. Makk-egészsé
ges. Mosolyog — úgy lá t
szik még sem halt akkor 
meg. Sőt éppen jóízűen 
falatozott. Az viszont igaz, 
hogy a nép jogaiért és 
követeléseiért közdő ő r 
nagy elvtársat a Tanács
házán szombaton déltáj
ban letartóztatták. Egy kis 
tévedés! Ezt úgy szokták 
mondani — hárafeléj süli 
el.)

★
Keszthely

veszélyben
Talán olvasta maga is, a 

veszprémi újságban, hogy 
Keszthelyen a szovjet 
harckocsizok körülvették a 
forradalmi ifjúság bástyá
já t — az Akadémiát. Va
lamennyi ágyúcső és tüzes 
tekintet a hallgatók felé 
irányult. S akkor képzelje 
el — biztos igaz, elvégre a 
veszprémi újságíró csak 
tudja! — megjelentek a 
traktorosok. Dübörögve 
felkavarták az út. porát — 
és a páncélosok azonnal 
fejveszetten menekültek. 
Talán még most is futnak... 
(Pszt! Titok! Mivel mi

között a szél. Fejük felett
— m int egy simogató kéz
— lágyan hullám zik a 
magyar zászló.

Hétfőn reggel 
álljatok munkába!

Munka, munka, munka! 
Ettől az eszménytől kell. 
hogy visszhangozzék ma 
nemcsak Keszthely, de az 
egész ország. Épp it t  az 
ideje, hogy a szavak, a jo
gos és magvalósult követe
lések után most már végre 
a tettek beszéljenek. Ke
nyér keli gyermekeiteknek, 
ruha ke ll az elszakadt he
lyére, szerszám kell a fö l
dekre, v illany kell, v ilá
gosság. Igen, világosság 
mindannyiunk számára!

A pékek fűtsék be* ke
mencéiket, a parasztok 
menjenek a földekre, a 
munkások álljanak a mun
kapadhoz, tanárok a ka
tedrára. gépkocsivezetők a 
volán mellé, boltkezelők a 
pu lt mellé, az orvosok 
fogják az operáló kést, a 
diákok pedig a tankönyvet 
— mindenki, mindenki a 
maga helyén folytassa to
vább a munkát, illetve 
kezdje el ú j lendülettel. 
Csak így tér vissza az élet 
megtisztult medrébe, csak 
így indul meg városunk 
egészséges vérkeringése. 
Tehát: hétfőn reggel — 
valamennyien!

keszthelyiek vagyunk, — 
tessék megengedni, hogy 
körül mosolyogjuk. Jelen
leg úgy sem működik a 
Rádióban a „Jó éjszakát 
gyerekek”  c. műsorszám — 
ajánljuk, küldjék be oda 
— ott talán fel lehetne a 
babáknak használni ezt a 
dajka mesét. De félek, ők 
is kinevetik a veszprémi ú j
ságírót a „pontos”  értesü
léséért. Mindenesetre kö
zöljük olvasónkkal, — no, 
meg a veszprémi tudósító
val is —, hogy szovjet 
tank Keszthelynek még a 
közelében sem volt — és 
nem is lesz!)

Braun Dános

— REGGEL 6 ÓRAKOR 
jelenti a Rádió: Az éjsza
ka Budapesten nyugalom 
volt. Az ellenállók és a 
néphadsereg között tár
gyalások kezdődlek.

Esztergomban, Székes
fehérvárott, Zalaegerszegen 
Tapolcán, Lentiben és a 
környékben lévő helysé
gekben az éjjel nyugalom 
volt. Várpalotán a tűzszü
net tovább tart. Veszprém
ben nyugalom van.

— A TEJÜZEM két te
hergépkocsi tejet és tej
terméket indított útnak a 
főváros felé. Az élelmet 
szállító gépkocsi szerencsé
sen megérkezett Budapest
re.

üaiáinapi Lenéi
(7) elem is megtörtént és előfordulhatott veled is, 

s? keszthelyi polgár — munkás és paraszt, diák
* és katona, tanár és háziasszony, vezető és kisember^

— hogy az elmúlt négy nap valamelyikén egy percre 
úgy érezted: megállt az idő. Elfelejtetted felhúzni az 
órádat, egy pillanatra nem tudtad, péntek van-e 
vagy szombat, késő este van-e vagy virradó hajnal. 
A haza sorsa felett érzett aggodalom és az elért 
po litika i eredmények felett érzett Öröm, a zavarosban 
halászó bitangok iránt érzett düh és a nemzet gondját 
felelősségtudattal magukévá tevő hazafiak irán ti 
szimpátia, kirobbanó szavak és elfojtott vélemények, 
gondolatok és érzelmek hullámzásának négy napja 
volt ez. És ez a végtelen hullámzás okozta, hogy sok
szor úgy érezted: megállt az idő.

Nem, az idő nem. á llt meg, mert az idő soha meg 
nem állhat. Rendkívüli hétköznapok után végre talán
— egyszerű vasárnap következett. Egyszerű vasárnap! 

erezd, ízleld és becsüld meg ennek a kél szónak
z a m a té t.

j ó i k o r  ezeket a sorokat írom, még sötét éjjel 
- — van, nem tudom, ködös reggel vagy derült 

hajnal vár-e ránk, de azt tudom, tudni akarom és 
akard te is: a mai nap a tisztán látás vasárnapja, a 
rend és a béke ünnepe legyen! Ma — régi, kedves 
szokásod szerint — talán elsétálsz majd a Balatoni 
Múzeum előtt is. Jusson erről eszedbe valami. Az, 
hogy ez a múzeum nem borult lángokba, m int a 
budapesti Nemzeti Múzeum, pótolhatatlan, drága 
kincsünk. És nem borult lángokba a te kicsiny hajlé
kod sem. És Keszthely utcáin nem ömlött k i egy 
csepp sem a ma oly drága magyar vérből . . . Ma
gadnak köszönd ezt, annak, hogy nem hagytad maga
dat felelőtlen demagógoktól félrevezetni. Magadnak kö
szönd, de emlékezz meg azokról is. akik fegyverrel 
a kézben őrizték meg a rendet és a nyugalmat. Ne
ked, a te számodra őrizték meg!

—jT')Qlnap'> — Nos, igen, holnap egyszerű, dolgos 
hétfő lesz. Sok feladattal vár rád! Nagyon 

maiak és nagyon holnapiak a forradalmár magyar
költő, József A ttila  szavai:

Rendezni végre közös dolgainkat — 
ez a m i munkánk és nem is kevés!

Koncz István

i matBEig i
~  NAGYOBB JÖVE

DELMEZŐSÉGET és önál
lóságot biztosít az építő 
ipari vállalatoknak a Len
gyel Minisztertanács leg
újabb határozata.

★
— KITÖRTEK A BETÖ

RÖK! Kecskeméten cinkos
társaik segítségével kisza
badultak a börtönből a kö
zönséges bűnözők és fegy
vert ragadtak.

EGY MONDATBAN...
Kifizették tegnap a dol

gozók esedékes munkabé
rét a MÁVAG-ban. — A 
laktanyák élelmiszert 
küldtek a felduzzadt beteg- 
létszámű budapesti kórhá
zak számára. — Száguldó 
teherautó lépcsőjén állva 
hívta a véradókat egy hős 
ápolónő a budapesti kór
házakba és mentőállomá
sokra. — 800 forintnál ke
vesebb, 3500 forintnál 
több ne legyen a dolgozóit 
fizetése! — követelik a 
Május 1. ruhagyárban, — 
A lengyel minisztertanács 
a gyári munkások fizeté
sének emeléséről és a 
munkás önkormányzat ki- 
terjesztéséről hozott hatá
rozatot.

— MUNKÁSTANÁCSOK 
vették át a vezetést a bu
dapesti gyárakban.

— GYÓGYSZERT, KÖT
SZERT küldött repülőgé
pen a népi Lengyelország 
sebesültjeink számára. A 
Nemzetközi Vöröskereszt 
szervezetén keresztül több 
más állam is felajánlotta 
segítségét.

— VILLANYÁRAMOT  
ADOTT Budapestnek az 
elmúlt napok alatt is a 
Kelenföldi Erőmű. A dol
gozók a nehéz harcokban 
élelemhez sem 'jutottak — 
de helytálltak!

— „OLAJAT BUDA
PESTNEK!” A nemzeti 
kormány felhívást intézett 
a zalai olaj vidék dolgozói
hoz. A közlekedés energia
forrásának biztosításával a 
közellátást, a rend helyre
állítását könnyítik meg az 
olajbányászok.

— EGY VITÁS KÉR
DÉSSEL KEVESEBB! A 
sokat vitatott Saar-kérdés- 
ben tegnap francia-német 
részről egyezményt írtak, 
alá. Az egyezmény többek 
között biztosítja a Saar- 
vidéken mindkét állam 
polgárainak szabad letele
pedési jogát.


	C:\Users\jady\Desktop\1956-os forradalom sajtója\image00086.jpg
	C:\Users\jady\Desktop\1956-os forradalom sajtója\image00087.jpg

