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F üggetíen

Mi magyarok, valahány
szor a történelem folyamán 
nagyot gondoltunk, akar
tunk vagy tettünk, az min
dig a szabadságunkért és 
nemzeti függetlenségünkért 
történt- Nagy katonáink 
harcoltak haltak, a gondo
latért. Költőink erről éne
keltek és országunk nagyjai 
is hol a szó, hol a coll meg
értő hangjával tárták fel 
egyetlen gondolatunkat, 
sokszor börtönt ülve vagy 
meghaltak elveikért.

Talán soha oly közel nem 
.állt a Magyar nép a nem
zeti függetlenséghez mint 
napjainkban és mégis talán 
akaratlanul veszélybe en
gedte magát sodorni egy 
olyan áramlattól, amely a 
magyar dolgozó népnek ide
gen. Ma már senki sem 
akarja visszahozni a feu
dális nagybirtokosokat és 
az iparbárókat. Ók nincse
nek is itt, valahol távol 
nyugaton élnek, de ügynö
keik kis csoportja már be
furakodott az igazi jógáiért 
küzdő hazafias forradalmá
rok soraiba, és megkísérel
ték a maguk malmára haj
lani a vizel.

Ma már ezek a restaurá- 
eiós törekvések levannak 
küzdve, de csak látszólag. 
Még résen kell lennünk, 
hogy ezekkel az erőkkel
szemben továbbra is meg- 
védjük függetlenségünket 
és nemzeti politikánkat.

A mi függetlenségi gon
dolatunk abban nyilvánul 
meg, hogy egész népünk 
minden egyes emberének a 
részére szabad, gazdag, 
jólétet és szép életet aka
runk, hogy minden kincs, 
a m it ez a drága föld ad és 
amit a munkás kezek ter
melnek, a miénk legyen és 
azt úgy használjuk fel a 
m agunk javára, ahogy mi 
akarjuk. De lehetséges-e ez 
ha újra nyakunkra ülné
nek a régi urak és verejté
keink gyümölcsét ők szakí
tanák le. Bizony nem le
hetséges. Ha tehát nem le
szünk résen, a demokrati
kus nagy véráldozatainak a 
gyümölcse csak a nemzeti 
zászló, a pirosbetüs ünne-

pék és a Kossuth címer 
marad. Amiért véreztünk, 
önálló létünk alapját, sza
bad akaratunk és nemzeli 
kincseinket elvesztjük.

Ha még a kuszáit mából a 
jövőnkbe próbálunk előre
nézni, ott munkát látunk. 
Nagyobbat mint amilyet 
eddig lettünk. De ez a 
munka bármily nehéznek 
lássék is, szebb és szebb 
lesz, mint a múlté volt. Vég
re egyszer magunknak dol
gozunk, és verejtékünk 
gyümölcsét magunk élvez
hetjük. Ebben a munkában 
nem lesz robot, nem lehet 
tologató norma és olyan 
prémium, amely csak a ki
váltságosoknak jut. itt mim 
den becsületes dolgozónak 
meg kell adni azt a bért, 
amely jólétet és gondtalan 
életet biztosít számára. Ha 
pedig ezt elérjük, mielőbb 
hozzá kell látnunk a mun
kához, most még nem késő.

Kétségtelen, hogy demok
ratikus forradalmunk nem
zeti célkitűzéseiből sok 
már teljesült, kormányunk 
intézkedése folytán. Ebből 
láthatjuk, hogy kormá
nyunk harcol a forradalom 
gondolataiért. Mégis sokan 
a dolgozók közül úgy lát
ják, ha nem támogatják 
munkájukkal a kormányt 
akkor célkitűzéseik előbb 
megvalósulnak és az a vé
leményük csak akkor kez
denek dolgozni, ha a szov
jet csapatok kivonulnak az 
országból. Amíg ez megva
lósul, addig is az állam
közi tárgyalások és egyéb 
technikai okok messze el
húznák az időt. Addig pe
dig állnak a gépek, a ko
hók, a bányák és mi szegé
nyebbek leszünk. Vajon 
így akarjuk, ilyen romba- 
dölten minden illúzióiéi 
megfosztva elkezdeni a sza
bad, független életet. — 
Gondolkodjunk és ha elvé
geztük magunkban a nagy 
számvetést, vegye fel ki-ki 
a szerszámját, álljon mun
kahelyére, takarítsa el 
múlt minden szennyét, pisz
kát és építse a szebb, jobb, 
független, szocialista Ma
gyarországot,

Varga J o n a f

KARÁCSONYI VÁSÁRLÁSOK ELŐTT
A ..Nagynépbolt“ ve

zetője mondta :
Az elmúlt hetekben 

óriási forgalmat bonyolí
tottunk le. A napi forga
lom meghalladta a 40 ezer 
forintot, ezt összehason
lítva a tegnapival pontos- 
san a felét adja. A hatal
mas vásárlások következ
tében csak sóból és zsír
ból van hiány. A zsír hi
ány levezetésére egy héten 
egyszer zsirszalonnát bo- 
csájtunk a dolgozók ren

delkezésére, a só hiány 
pótlására érkezik 70 q só, 
Cukorból, lisztből, húsá
ruból hiányt nem szenve
dünk, és a tejtermékek
ből is van elég,

Az édesség áruk közül, 
különössen a szaloncukor 
most a keresett árú. Meg- 
nyugtatásúl közlöm, hogy 
szaloncukor lesz, sőt mi 
több fenyőfa is, A jelen
esetben csak a szállítá
soknál vannak nehéz
ségek.
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A lakosság  kérdés — a  rendőrség felel
— Kikből áll a nemzetőrség és mi a 

feladata ?
— A nemzetőrség polgári személyekből, 

honvédtisztekbÖl és rendőrökből áll. Felada
tuk a közbiztonság megtartása, a nyugalom 
és a rend helyreállítása,

— Meddig fog működni a Nemzetőrség ?
— Amíg. a rend teljes mértékbe nem 

áll helyre és biztosítékot kapunk Keszthely 
lakosságától, hogy nem lesz többé olyan 
bűncselekmény, mint pl. Szabó István meg
gyilkolása.

— Vannak-e letartóztatott egyenek a 
Járási börtönben ?

— A Járást börtön üres, nem tartózta
tunk le senkit, kivételt képez Koller István 
ügye, melyet átadtunk a Megyei Bíróságnak.

— Torténtek-e mostanában bűncselek' 
menyek ?

— Sajnos nagyon sok bűncselekmény 
történt mostanába feltörték a hegyi pincéket, 
betörtek házakhoz és eddig húsz kerékpárt 
loptak el. A betörők elleni nyomozás folya
matban van.

Egyúttal itt szeretném megkérni Keszt
hely becsületes lakosságát, hogy bármilyen 
észrevétel esetén, amely gátolná Keszthely 
közbiztonságának megszilárdítását, tegyen 
jelentést a rendőségen.

Az utóbb1 napokban sok olyan hír látott 
napvilágot, — amely később kiderült — nem 
felelt meg a valóságnak. Felkerestük a 
rendőrkapitányság vezetőjét, aki a kérdé
seinkre következőket mondotta;

— A rendőrség tudta nélkül a honvédség 
tartóztathal-c le polgári személyeket ?

— A  honvédség a mi beleegyezésünk 
nélkül nem tartóztathat le polgári személye
ket, kihallgatást sem eszközölhet.

— Tar/óztattak-e le olyan jegy ént, aki a 
forradalmi időszakban vezető szerepet vitt, ?

A politikai ügyekben nem eszközöltünk 
letartóztatásokat, mert azok az egyének, akik 
a forradalmi tanácsokban resztvettek, nem 
követtek el bűncselekményt.

— Az ÁVH volt tagjai résztoesznek-e a 
rendőrség munkájában ?%

— A megjelent kormányrendelet értel
mében az ÁVH feloszlott, hatáskörük meg
szűnt a rendőrség keretén belül teljesen.

— Mi a feladata az újonnan megalakított 
„R"-csoportnak ?

— Az „Rl,-csoport feladata, hogy betö
rés, gyilkosság esetén a nyomozási munká
latokat elvégezze. Az „R"-csoport összeállí
tásában találunk rendőrségi, honvédségi és 
polgári személyeket. Itt jegyzem meg az 
„R"-csoport politikai ügyekkel nem foglal
kozik.

J o g u n k  ta n  h n x ié  !
A népáruló Rákosi— 

Gerő-klikk számtalan 
olyan szerződést kötött, 
amelynek szövegét és 
feltételeit jobbnak látták 
a magyar nép előtt el
hallgatni, s amelyről még 
ma sem tudunk. Tudni 
akarjuk, hogy ezenkívül 
milyen vállalásokat tet
tek a nép bőrére, jólé
tünk rovására. Több 
olyan szerződés és. meg
állapodás íródott alá a 
hátunk mögött, amely 
ellentétben áll népünk 
létérdekeivel.

Tudni akarjuk és kö

veteljük, hogy hozzák 
nyilvánosságra a Kölcsö
nös Gazdasági Segítség 
titkos, soha senki által 
nem látott magyar vonat
kozású okmányait. Kö
veteljük, hogy az új 
kormány vizsgálja felül 
a szomszédos országok
kal kötött egyezménye
ket, s ha ezek az egyez
mények nem az egyen
jogúság és kölcsönös elő
nyök alapján köttettek, 
haladéktalanul szüntesse 
meg.

Jó volna tudni, hogy 
Belgrádban zárt ajtók

Az ital árúk közül a 
jelen esetben csak palac
kozott borból van hiány, 
amelyet rövidesén póto
lunk,

A kereskedelmi osz
tály vezetője közölte ve
lünk, hogy a karácsonyi 
ünnepekre valótekintettel 
ellátják magukat árúval, 
viszonzásul kéri a lakó
ságot csak olyan cikket 
vásároljon most, amire 
feltétlenül szüksége van.

mögött folytatott tárgya
lásokon mi történt ?

Tudni akarjuk végre, 
milyen örökségeket hagy
tak ránk a Rákosi—Gerö- 
klikk tagjai.

Dolgoznak a balotoni 
halászok a város és a 
környék jobb ellátásáért. 
Naponta 25-30 q nemes
halat fognak, amelyből 
6-7 q hal a város rendel
kezésére áll, a többit pe
dig a környék részére 
bocsájtják. Aban az eset
ben, ha.a  város részére 
bocsájtotl hal mennyisé
ge nem elég, úgy azt 
emelni fogják.



A minap egyik trafik
ba léptem be cigarettát 
vásárolni. Kívül az ajtó
nál álldogált egy iparos
társam. Üdvözöltük egy
mást. Mikor kijöttem 
még mindig ott volt.

— Valakit vár? kér
deztem.

— Nem, csak néze
lődöm.

— Hát nem dolgozik ? 
Érdeklődtem tovább.

— Nem, sztrájkolok. 
Válaszolt fölényesen.

Furcsa gondolat villant 
át agyamon. Meg kellene 
állapítanom mennyire ön
tudatos ez az én iparos
társam. Fel is tettem neki 
egy kérdést.

— Mondja mi az, hogy 
sztrájk? Mit ért ez r--.itt 
a szó alatt ? Fuíc -au né
zett rám, de azért meg
felelt.

— Na hiszen ezt sem 
tudja? Sztrájk az azt je
lenti, hogy nem dolgozunk.

A felelet elég logikus
nak látszott, de engem 
nem elégített ki, látta is 
ezt rajtam továbbfolytatta.

— Sénkisem dolgozik. 
Mindenki sztrájkol.

— Hát azt éppen nem 
mondbanám..— Válaszol
tam.— Nézzen körül. Lát
ja azt a traktort trágyát 
hord a földekre, rajta négy 
dolgozó. Amott egy meg
rakott kocsi szintén rako
dókkal. Az üzletekben 
sürögnek-forognak szem 
berek. Mindenki végzi a 
dolgát. Nem mondhatja 
tehát, hogy mindenki 
sztrájkol.

— Nem így értem. Mi

Ezt hallottam
A vágóhídon a dolgo

zók 160—170 sertést és 
20—25 marhát vágnak le, 
és dolgozzák fel a váro
sunk és környék számá
ra. Ők látják el tapolcai, 
sümegi járásokat és a 
Balaton-északi részét, 
egész Balatonfüredig. A 
forradalom alatt Buda
pestre is gondoltak, nem 
volt olyan nap, amikor a 
gépkocsik teli húsárával 
nem indultak volna fővá
rosunk sokat szenvedett 
lakosságának megsegíté
sére.

Keszthelyre mi nagyon 
haragszunk — mondta 
Fekete János, mert na
gyon kevés húst fogyasz
tanak és így a Keszthelyre 
szánt húsmennyíséget itt 
nem tudjuk eladni, ezért 
kénytelenek vagyunk azt

Beiaélgetes Eqv Munkás Tanács nyomában
sztrájkolunk a mi üze
münkben.

—  Az más. Mondja 
meddig bírják folytatni ezt 
a sztrájkot?

— Ameddig akarjuk. 
Majd határozunk mikor 
kezdjük a munkát.

— No és addig sem
mit sem csinál ? Miből él?

— Ne féltsen engem, 
én megélek. Van még 
egy kis anyagom abból 
dolgozom otthon. Aztán 
hoznak is anyagot a kun
csaftok, azt is megcsiná
lom.

Kedves Iparostársam 
meg kell állapítanom, hogy 
Ön nem is tudja mi a 
,,sztrájk“, csak a szót is
mén, de annak lényegét 
r.cui.

A sztrájk a dolgozó
nak egyetlen fegyvere, 
mellyel kivívhatja . az őt 
megillető jogait. És mit 
tesz Ön ? — Becsapja Ön
magát ami még kisebbik 
dolog, de becsapja dolgo
zó társait. Ön nem a jo
gaiért küzdő dolgozó, 
hanem ,.álmaszek".

Azt tanácsolom ne foly
tasson ilyen sztrájkot, ha
nem álljon munkahelyére 
és ott végezzen becsüle
tes munkát. Ott és azon 
a helyen követelje mun
kájának az értékelését, 
megbecsülését. Követelje 
a munkája után járó tisz- 
teséges bérezését, Én úgy 
gondolom ez a helyes út 
és nem az amelyiken 
most jár. Ugye elhiszi ezt 
nekem és ha elhitte, ve
gye kezébe a szerszámot 
és dolgozzék a jobb, szebb 
magyar jövőért.

V. 3

a vágóhídon
a húst vidéken értékesí
teni, keszthelyiekre azon
ban külön is gondosko
dunk, minden héten le
galább egyszer zsírsza
lonnát bocsájtunk a dol
gozók rendelkezésére. 
Töpörtőt és tőtelék árút 
is bőven adunk.

Nálunk is mint minden 
üzemben, a Munkás-Ta
nács vette kezébe az irá
nyítást, amely gondosko
dik az üzem zavartalan 
munkájáról. A Munkás- 
Tanács tizenöt tagból áll.

A Munkás-Tanács fela
data, hogy a dolgozók 
szociális életkörülménye
it megjavítsa, átnézze, a 
bérezési rendszert, fő, 
hogy a dolgozó becsüle
tes munkája utánmegkap- 
ja a neki járó rendes bért.

A méntelepen a forra
dalom első napjaiban meg
alakult az ideiglenes mun
kás tanács, mely a mén
telep ügyeket azonnal 
kézbevette és biztosította 
annak folyamatos, zavar
talan működését. Munká
ját száz százalékra sike
rült teljesíteni, mível sok
millió értéket képviselő 
mén-állomány gondozásá
ban nem volt fennakadás. 
Dicséretet érdemelnek a 
méntelep dolgozói, akik 
a forró napokban is tel

Mi legyen a  volt Festetics 
kastéllyal

Nem először vetődött 
fel ez a kérdés a város
ban, de az ügy végleges 
elintézést még nem n jert 
ezidáig, minden javaslat 
zátonyra futott, mert hisz 
a felettes szervek kije
lentették, „hogy straté
giai szempontból fontos 
a honvédség részére."

Ha eddig fontos volt, 
most., biztosan nem az 1 
Igaz az is, hogy vannak 
sürgetőbb kérdések is 
az országban, de ha most 
a kezdet-kezdetén m’ 
keszthelyiek nem tű" > - 
dünk a kastély ügyével 
— később megint csak 
délibábot kergetnénk.

Hát mi is legyen a 
kastély sorsa ? Bizony 
nehéz erre felelni és 
úgy gondolom, sok javas
latot kell addig meghall
gatni, amig azt valamely 
szerv megkapja.

„Tervbe volt véve" 
külföldiek számára rep
rezentatív üdülőnek, mű
vész telepnek, alkatók 
házának és még isten 
tudja minek. Egy bizo
nyos, hogy annak idején 
éppen azért került el 
Budapestre az addig itt 
lévő értékes levéltári 
gyűjtemény — mert a 
honvédség terjeszkedése 
folytán nem volt helye, 
Most itt az alkalom, 
hogy a levéltári- anyag 
visszakerüljön Keszt
helyre, adják vissza a 
régi helyiségeket erre a 
célra. Ugyancsak más 
állandó kiállítási anyagot 
kapna a könyvtár — 
köztük a Liszt Ferenc,

MEGKEZDŐDÖTT A  FAKITERMELÉS
A szénhiány az egész A karmacsi és a készt- egyrészét az éjszaka el- 

országban megnehezítette helyi erdőkben már meg- lopják. Ezzel meggátolják 
a tüzelő anyag ellátást, indult a fakitermelés a a rászorulók tűzifa ellá-

Keszthely város terüle- vároa tűzifa szükségleté- fását. Ezért felhívjuk a 
tén is sajnos nehézségek nek biztosításáért. A mun- lakosság figyelmét, hogy 
vannak tüzelő anyag el- kálatokat megnehezíti az, észrevételeiket tudassák 
látás terén. hogy a kitermelt fa a rendőrséggel.

jesítették kötelességüket- 
Ők nem sztrájkolhattak, 
mert a legkisebb zavar is 
pótolhatatlan károkat oko
zott volna az élő állo
mányban.

A hét folyamán válasz
tották meg a méntelep 
dolgozói a tízenegytagu 
végleges munkás tanácsot, 
mely feladatául tűzte ki 
a méntelep zavartalan mű
ködését, a legmagasabb 
fokú termelékenységet és 
a dolgozók demokratikus 
jogainak biztosítását.

Goldmark emlékanyago
kat is — ha megfelelő 
helyiségekkel rendel
kezne.

Az utóbbi időben ar
ról is beszélnek a vá
rosban, hogy lakás cél
jaira kellene igénybe 
venni a kastélyt. Itt meg 
kell mondani mindjárt 
azt is, hogy egy-két he
lyiség kivitelével az 
egész épület alkalmat
lan állandó lakások cél
jára.

Gondoljunk csak arra, 
hogy a termek nyolcvan
öt százaléka, nyolc-tíz 
méter széles és hosszú, 
ugyanolyan magas, hol 
van a kályha, amely ezt 
a teret befiítené ? A  régi 
kőzponti-légfűtéses és 
emellett még cserépkály
hás fűtési rendszerre 
most gondolni sem lehet, 
nem beszélve arról, hogy 
az idők folyamán a cse
répkályhák szét estek, a 
központi-légfűtés pedig 
teljesen tönkre ment.

Itt egyet lehet csinálni: 
A város Végrehajtó Bi
zottsága alakítson egy 
szakbizottságot, amely 
majd a lehetőségek szám
bavételével megteszi ja
vaslatát a kastély leg- 
kifizetűbb használható
ságára. De ezt a legsür
gősebben, mert ha ez az 
ügy még továbbra is e- 
huzódik, „többe kerül a 
leves, mint a hús", azaz 
a" restaurálási költségek 
vállalása, agyonnyomna 
egy esetleges bőven fi
zető vállalkozást.

Minden gépkocsi
üzemben van

E héten megalakult a. 
Munkás Tanács a keszt
helyi 27. sz. Autóköz
lekedési Vállalatnál. El
határozták, hogy a még 
üzemen kívül lévő gép
kocsikat is megindítják..

Az elmúlt napokban a 
vállalat küldötte részt, 
vett az Országos Gép
kocsivezetők Munkás Ta
nácsának Budapesten 
megtartott gyűlésén és 
elhozta üzenetüket, hogy 
teljes kapacitással indul
jon meg a munka, az 
összes autóközlekedési 
vállalatoknál. Természe
tesen ez nem jelenti azt,, 
hogy belenyugodtak a 
régi bérezési formába,, 
sőt követeléseiket to
vábbra is fenntartják és 
azoknak megvalósítása 
érdekében élnek a sztrák- 
joggal.

A Munkás Tanács meg
alakulása után az összes 
szerelők hozzáfogtak az 
üzemen kívül lévő gép
kocsik rendbehozásához, 
a forgalom megindította 
a rendszeres járatokat.

Megindult a szállítás 
és ezzel megindul az 
élet is, mert hiába van 
nyersanyag, dolgozni nem. 
lehet, míg az nem kerül 
rendeltetési helyére.

, Nincs 
fertőző betegség 
a járás területén
Keszthely járás egész

ségügyi állapotáról az 
alábbi jelentést kaptuk: 
A járás területén fertőző 
betegségek nincsenek 
legalább is eddig nem 
észleltünk. A  körzet
orvosok ellátják a fel
adatukat, amelyek meg
gátolják az esetleges jár
vány terjedését. Minden 
faluban tartanak rendelő 
órákat és tanácsokat ad
nak a betegség elkerü
lésére.

A keszthelyi közkór
ház működésében nem 
állt fenn zavar, a ren
delő órákat meg tudják 
tartani, kiesés nem volt. 
A kórház a fekvő bete
geik száma nagyon ke
vés. A gyógyszerellátás 
biztosítva van, gyógy
szerből hiány nincs.



Megy a goaös9 megy a g ő z ö s...

Végi?« wend volt. . . 
Bgyedül maradtam. . . Az 
egy hónapig tartó álmat
lan éjszakáktól, az idegfe- 
szítÖ tárgyalások tömegé
től kimerültén, magamba 
mélyedve ültem asztalom 
mellett.

Az elmúlt 10 év esemé
nyeit — melyeknek némely 
szakasza gyászbetűvel író
dott be hazánk történetébe 
— próbáltam rendszerbe 
foglalni. . .  Elgondolkodtam 
azon a csodálatos magyar 
egységen, amely elemi erő
vel robbantotta ki a forra
dalmat és seperte el a bű
nös elnyomás undorító ma
radványait. Kerestem azok 
és az okozat közötti össze
függést.

Nem vettem észre léptei
det , csak akkor riadtam 
fel, midőn kopogtattál és 
választ nem várva beléptél 
hozzám.

Régi szokásodhoz híven 
bokádat összevágva mélyen 
meghajtottad magadat és 
a „szervusz kérlek alásan” 
elsuttogása után üdvözlésre 
nyújtottad kezedet. Hellyel 
kínáltalak és felkértelek 
mondanivalód előadására,
■— Te pedig pelyhüdt ar
coddal. ravaszságtól csilo- 
gó szemeiddel titokzatosan 
kezdted:

„Mit szólsz hozzá kérlek 
alásan?! Borzalmas! Meg
döbbentő! Hallottad? En a 
legbiztosabb forrásból érte
sültem róla, attól, aki sa
ját szemével látta és olvas
ta a listát. . . képzeld X. 
barátunk besúgó volt. 
Szörnyű!. . . Ezt az embert 
meg kell semmisíteni! Ki 
kell közösíteni a társada
lomból! Gyermekeire és 
feleségére sem lehetünk 
tekintettel! Nem illeti meg, 
hogy magyar levegőt szív
jon! össze kell fogni ellene”
. . . ömlőitek szádból a 
szavak. — Nehezen ugyan, 
de igyekeztem türtőztetni 
magamat. Határozott han
gon közöltem veled, hogy 
állításod közönséges, aljas 
hazugság. A besúgók lis
táját ugyanis én valóban 
láttam, X. azon nem szere
pelt. De az általad elmon
dottak után nagyon cso
dálkozom azon, hogy a Te 
nevedet „kedves barátom” 
nem fedeztem fel a felso
roltak között!. . . Ajtót 
nyitottam és Te megsem
misülve távoztál. . .

Evek óta köszöntjük 
egymást, sokat beszélget
tünk és csak most döbben
tem rá, hogy a mai napig 
nem ismertelek.

Valójában csak az utolsó 
hetekben mutatkoztál be. 
Igen, igen... hogy is volt? 
■ . . Az Akadémián foly
tak a tárgyalások, a diá
kok, a lakosság fegyvert 
követelt, hogy kivívhassák 
ennek a nyomorult, sokat 
szenvedett népnek a sza
badságát. Hullámzott a tö
meg. Te is ott voltál. Em
lékszem, gondosan ügyel
tél arra, hogy ne exponáld 
magad. Szokásodhoz híven, 
akkor Is alattomos módon, 
csendben uszítottál.

gyar becsület tükröződött 
arcukon. Szemükben ott 
csillogott egy boldog; egy 
békés, egy szép magyar 
jövő reménye. Egy fiatal, 
sudármagas, csinos fiatal
ember , a legvakmerőbb 
lég tornászokat megszégye
nítő bátorsággal mászta 
meg az épületek ormait és 
távolította el a sínét el
nyomás emlékeit szimboli
záló zászlókat és címere
ket. Féltettem, aggódtam 
érte, de ugyanakkor mér
hetetlenül büszke voltam 
arra, hogy magyar vagyok 
é s . önmagámban főidig 
hajoltam q marok
nyi nemzet nagy
sága előtt, amely hosszú 
elnyomás és a legszörnyűbb 
terror ellenére is, fegyver
telenül, puszta kézzel, ha
lált megvető bátorsággal 
ilyen cselekedetekre képes.

Emlékszel? . . , Ügye 
így történt? Te is ott vol
tál, remegtél, mint a ko
csonya, ajkadon nem csú
szott ki egy értelmes szó, 
a lázítóból egyszerre gyá
va patkány lett és elbúj
tál a Beck-ház kapuja 
mögé. Csak akkor mertél 
előbújni, midőn láttad, 
hogy a tüntetők élén ott 
megy a járási és városi 
pártbizottság mindkét tit
kára is.

De találkoztam veled ez
után is. Ott a városi forra
dalmi tanács előszobájá
ban, ahol hőstetteidről me
séltél, amikor „korszak- 
alkotó” Ötleteiddel meg 
akartad reformálni íz 
egész világot és be akartál 
furakodní a becsületes 
emberek közé, — amiko’ 
felajánlottad szolgálataidat, 
egy jó pozíció reményében.

Tovább mondjam?! Egy 
értekezleten becsületes 
emberekhez méltóan, bát
ran, nyíltan beszélgettünk. 
Belépett a szobába egy 
szerinted „megbízhatatlan” 
személy. Dadogtál, hebeg
tél, félve a következmé
nyektől, úgy tűntél el, 
mintha puskából lőttek 
volna ki.

És ezután, mi történt? 
Igen, ezután is találkoztam 
veled. Emlékszel arra a 
vasárnap éjszakára, ami
kor a városban még nem 
volt közbiztonság? Jó né- 
hányan az utcán sétáltunk, 
vigyázva a város közbiz
tonságára, a békésen al
vók nyugalmára. Házalok 
előtt mentem el, meglib
bent a függöny, észrevette
tek és egy pohár melegítŐ-

Három óra felé járt az 
idő . . .  és megindultak az 
akadémisták., a gyógy
szertár erkélyéről egv 
nemzetiezínű zászlót nyom
tak a kezükbe. A Kossuth 
*■ u. felől jöttek a 
MÁVAUT-osok, vasmun
kások, a különböző üze
mek és KTSz-ek dolgozói, 
olajosán, munkaruhában, 
verejtékező arccal, úgy, 
ahogy felkeltek a munka- 
padok mellől. Jöttek az 
anyák, fiatal lányok, a sza
badság iránti vágy, ko
mor elszántság, az ősi ma

r® hív tatok közétek. A 
nyitott ablakon át rum és 
feketekávé illat ütötte meg 
orromat. Ti híreket hall
gattatok éa szőttétek a szá
motokra aranysugaras jö
vőt, amiért Ti ugyan a leg
kisebb áldozatot sem vál
laltátok, amiért Ti ugyan 
egy csepp vért sem hullat
tatok, de hát mi is lenne 
természetesebb más, mint 
hogy a becsületes munkás 
értetek áldozza vérét . . . 
Ti paraziták!!

Idáig jutottam gondola
taimban és még mindig 
nem tudtam teljes bizo
nyossággal. hogy ki vagy 
és nem tudtam, hova te
gyelek. Ismét kopogtak aj
tómon éa sokunk állal 
oly jól ismert bőbeszédű
ségével, Ön libegett be 
hozzám, asszonyom.

„Üdvözlöm! . . . Régen 
láttam . . . Hallottam 
mennyit dolgozott! Hallot
ta a legújabb híreket?... 
Kiváncsi vagyok a vélemé
nyére . . . Tudja, . . . én 
a maga véleményére min
dig sokat adtam. Képzelje, 
X. barátnőnk besúgó volt. 
Hát hitte volna?! Gondolt 
volna erre?! Feltartóztat
hatatlanul ömlött a szóára
dat önből. Végre sikerült 
közbevágnom, megnyugtat
tam, hogy éz merő hazug
ság és tőlem telhetőleg „ud
variasan,” közöltem, hogy 
egy tárgyalásom kezdődik, 
nem érek rá tovább . . .

.Higyje cl, nagyon meg
könnyebbültem, mikor el
távozott. Szerettem volna 
soha nem látni magát és 
őszintén mondom, • nagyon 
szeretném, ha soha többet 
nem találkoznánk.

Voltaképpen kicsoda ma
ga? Hova tegyem magát? 
Neharagudjon, hogy fele
levenítem, találkozásunkat.

Meleg augusztusi este 
volt. Két kedves barátom
mal sétáltam az utcán . . 
Emlékszik? Nagyon komoly 
dolgokról beszélgettünk . 
Nem pletykáltunk . .' . 
nem léháskodtunk. önök 
csatlakoztak hozzánk.^Min
dig „fiatalos” víg kedélyé
vel rögtön proponálta, 
hogy menjünk le a Halász- 
csárdába és hallgassuk 
meg az öreg Szabó Gézát. 
Apró gyermekei a legki
sebb problémát sem okoz
ták magának, szomszéd- 
asszonya vigyázott reájuk. 
Férjével és barátaimmal 
elmerülve beszélgettünk', 
ön egy régi ismerősével 
táncra perdült. Diszkréten 
egymáshoz simullak. Ké
sőbb fejfájása lelt, leve
gőzni akart. Kisétállak a 
mólóra. Az én székem a 
Balaton felé nézett. Karját 
bizalmasan ismerőse kar
jába mélyesztette és én 
nem akartam hinni sze
memnek, midőn láttam, 
hogy a móló végén „szom
jas” ajkaival ismerőséhez 
tapad. Férje közben magái, 
dicsérte, én zavartan 
ugyan, de látszólag megér
tőén bólogattam. Ez ön 
asszonyom! Emlékszik? 

(Folytatás a 4. oldalon.)

Csodák csodája meg
indult a vasúti közle
kedés I

Reggel fél 5-kor indul 
vonat Balaíonszentgyör- 
gyÖn át Budapestre és 
Zalaegerszegre.

5.5 Türjére, 6.17 Ta
polcán, Celdömölkön át 
Szombathelyre, 12 és 
14,17-kor Tapolcára.

Rendes emberek ezek 
a vasutasok.. A forra
dalmi időkben is dolgoz
tak, biztosították a za
vartalan működését az 
élelmiszer szállító vona
toknak.

SSírek a%
Keszthely összes álta

lános és középiskoláiban 
megkezdődött a tanítás.
. Az általános iskolák
ban és a Mezőgazdasági 
T echnikv ban zavarta
lanul folyik a munka. 
Az anyaggal előre ha
ladnak, a hiányzók szá
ma már aránylag kevés. 
Az általános gimnázium
ban még mindig sok a 
hiányzó. A tananyag is
métlésével foglalkoznak.

A késést az általános 
iskolákban minden való
színűség szerint pótolni 
lehet, annál nehezebb 
lesz azonban a lemara
dást a középiskolákban 

----- ——— /

S3ás?© k fi

Folynak az őszi mun
kák a jövő évi kenye
rünk biztosításáért.

Az iskolákban folyik a 
rendes tanítás, működik a 
napközi olthon is. Az a 
hír sem igaz, hogy a sár
melléki T. Sz. felbomlott. 
Teljes létszámmal dolgoz
nak.

Megalakult a Munkás- 
Paraszt Tanács, amely a 
helyi tanács közigazgatá
si szervével együtt dol
gozik. A Munkás-Paraszt 
Tanács élén egy tizenegy 
tagú Végrehajtó Bizottság 
áll, amelynek elnöke Pető 
József egyéni gazda.

Alsópáhok dolgozói 
sem feledkeztek meg az

PAJTASOK A  SZERKESZTOSEC/BEN
A napokban felkereste 

szerkeztőségünket négy 
kispajtás, Fésűs Géza, 
Fésűs György, Magyar 
Attila, Turupali István, 
Kérték az újságot, vegye 
pártfogásba az iskola ta
nulóit és tolmácsolja az 
igazgatóság felé, hogy a 
jövőben tanulásuk mellett 
több kirándulást szerve- 
zenek, ezáltal jobban

Részben odaadó mun
kájuknak köszönhető, 
hogy cukor, liszt, só, 
iparcikk, cipő, méteráru 
a keszthelyi üzletekben 
bőven található.

A személyvonatok 
mellett ma már sok te
hervonat is közlekedik. 
Szállítják a cukorrépát, 
a Jugoszláviából kapott 
szenet a vidék és fővá
ros ipartelepeire. Meg
indultak a diák vonatok, 
a vidéki tanulók majnár 
nyugodtan látogathatják 
iskoláikat.

iskolából
behozni, különösen az 
érettségizőknek fog je
lenteni a kiesés komoly 
nehézségeket. Éppen 
ezért jó lenne, ha a 
gimnáziumban is végre 
teljes ütemben megin
dulna a tanítás.

Egyidejűleg' felhívjuk 
a városi tanács elnöké
nek a ügyeimét, hogy 
az iskolák esti tagoza
taiban, a kimaradási ti
lalom miatt, a munka 
még ma sem indulhatott 
meg. Ideje lenne többek 
között ezen oknál fogva 
is a kimenési tilalmat 
megszüntetni.

j á r á s b ó l
őszi munkák elvégzéséről. 
A falú apraja-nagyjasürög 
forog, dolgozik. Tudják, 
hogy amit kétkezük mun
kájával megtermelnekafe- 
lett maguk rendelkeznek. 
A T. Sz.-.ben is folyik a 
munka.

Egy hiányosság mégis 
van, miért nem alakult 
meg á Munkás-Paraszt 
Tanács? Jóvolna ha mi
nél előbb megalakulna és 
mint tanácsadó szerv se
gítené ja végrehajtó bi
zottságot sokoldalú mun
kájában.

A  Földműves Szövet
kezeti boltban csak sóból 
és élesztőből van hiány, 
a lobbi iparcikk kapható.

' ■■ ---------

megismerjék a ter
mészetet és tájunk szép
ségeit. Kirándulások al
kalmával tegyék lehetővé, 
hogy a gyerekek szám
háborút játszanak. Az 
Úttörő mozgalom ne csak 
politikai támogatási adjon, 
hanem a pajtások gya
korlati képzettséget is 
ilyen irányban növelje.



(Folytatás a 3. oldalról.) gyászbetúkkel Íródott be
Higyje el, soha nem . let- Hazank történetébe 

tem volna indiszkrét, soha önök, akik e.nberekel 
senkinek ezt az esetet, ha komprom.Itallal, és gy 
maga az elmúlt « te  be módút adlak az illetéké 
nem libeg hozzám. seknek arra, hogy eze«e« a

Azóta elmúlt jó néhány tönkretett Szerencseik n 
nan és én még mindig ke- embereket igájukba íoaj? '■ 
resem az olt és okozat kö- és bcsúgásra kenys/er.tse 
zötti összefüggéseket, ál
matlan éjszakákon át mé
rven lépelődtem magam
ban és még mindig nem 
döntöttem el teljes bizony
sággal, hogy kicsodák ma
guk és hova tegyem önö
ket. Végre tegnap megta
láltam a megoldás kulcsa'. , ...

Hogy is kezdődött? Del- és herei! önöket valóban 
előtt 10 óra volt. Bejött meg kell semmisíteni’ 
hozzám egy közös ismerő- Önöknek nincs helvűk eb- 
sünk remegett a szája, ben a társadalomban! 
sírva borult az asztalra ürülnénk, ha távoznának 
szaggatva buggyantak elő tőlünk — akar nyugatra 
ajkán a szavak:' „tönkre- is — legalább sötét lelkűk- 
tettek, megsemmisítettek, kel nem szennyeznék to- 
orvul meggyilkoltak.. er- vább ezt az agyonsanyar- 
kölcsi nulla lettem” . . . gátolt szegény magyar éle- 
Higyjék el, megrémültem, tét. Hagyjanak nekünk 
Végre kiderült, hogy Te békét. Tartsák magukat tá- 
,kedves barátom” és Ön vol tőlünk éppen úgy, mint 

•’’.asszonyom” erről a sze- azt mi tesszük önökkel, 
rencsétlen „meggyilkolt” Higyjék el, Önök nélkül 
emberről elterjesztettétek, is lesznek szabad választ á- 
hogy besúgó. Nehezen sok, higyjék el és értsek 
nyugtattam meg és meg- meg, hogy Önök nélkül is 
ígértem neki az ügy tisz- rí tudjuk vívni az ország 
tázását. szabadságát és íüggetlensé-

Alig, hogy elment, ismét gét. Nyíltan megmondom 
jöttek. Egy többgyermekes, nincs szükség Önökre! Tá- 
fiatal családanya. Zokogva vozzanakl tőlünk, mert 
kért tanácsot, sírva mesél- önök nem magyarok, ha
te, hogy válik a férjétől, ő  nem közönséges orvgylko-

nek.
Az elnyomás napjaina

voltak vcrcskezű gyilko
sa i... Most már tudom, 
hogy Önök közönséges 
gyilkosok: — a lelkek gyil
kosai!! A családi élet 
tönkretevői és szér/ullesz- 
tői, a társadalom paraziiái

nem hitte, hogy a férje 
jellem télén, hogy a férje 
aljas. Ö nem tud egy be
súgóval együtt élni. ..  „A 
külső jelekből” valószínű-

sok.
Én valóban láttam a be

súgók listáját. Láttam egy 
csomó szerencsétlen, tönk
retett embert, akit saját 

nek tartom, hogy már hibáján kívül, kizárólag az 
többnapos vita folyik kö- önök pletykái alapján 
zöttük. Alig ismertem meg. kényszerítettek be az ügy 
Szemei karikásak, lefogy- nöki hálózatba. Láttam 

egy csomó szerencsétlen.va, összetörve, megsemmi
sülve, a belső láztól re
megve ült le kályhám mel
lé. Nehezen tudtam meg
vigasztalni. Szavamat ad
tam és megnyugtattam, 
hogy nem igaz, amit mon
danak.

Nem tépelődhettem soká, nek, melyek senkit 
mert időközben a keszthe- kompromittáltak 
lyi postán is kitört a test- Ezekre a szerencsétlenek- 
vér-háború. A dolgozók re való tekintettel nem 
Púpos bácsit és Vass bá- akartuk a listát nyilvános- 
csit gyanusítgatják és ságra hozni. Természetes, 
akarják kiközösíteni ma- listán vannak olyanok 
guk közül. Teljes „harci akik magyarságukra és 
díszben” egy 5 tagú kül- hazaszeretetükre való hi. 
döttség keresett meg. Alig vatkozással, gáládul és al- 
tudlam meggyőzni őket, jasuí 25-50-100 és 150 forin. 
hogy Púpos bácsi és Vass tokért árulták magyar 
bácsi soha nem voltak be- testvéreiket. A szívem le, 
súgók. mélyéből megvetem az

Mondd „kedves bará- ilyeneket. De megnyugtat- 
lom" és mondja „asszo- lag Téged „kedves bará' 
nyom”, most már kezdik tóm” és Önt is kedves 
sejteni tetteik követkéz- „asszonyom”, hogy Önöket 
menyeit?! Nekem sikerült „mélyen tisztelt gyilkosok 
felmérni azt az iszonyatos ugyanígy megvetem. Fék
cselekedetet, amit önök leien rágalmaitokra való 
embertársaikkal szemben tekintettel a közel jövőben 
elkövetnek. Higyjék el ezt a bizonyos listát nyil- 
nekem, kizárólag Önöknek vánosságra is fogjuk hozni, 
köszönhetem, hogy megta- Figyelmeztetem azonban 
láltam az ok és okozat kö- mindkettőjüket, jó néha- 
zötti összefüggéseket és nyad magukkal egyelem 
végre megismertem Önö- ben, hogy ezen a listán 
két, és most már tudom, önök is szerepelni fognak 
hova tegyem magukat, még pedig egy külön ro- 

Részben Önök is oka', vatban, ezzel az egyszerű 
voltak az elmúlt 10 év megjegyzéssel, hogy „lélek- 
azon eseményeinek, ame- gyilkosok'’.
Iveknek némely szakasza H-r.

tönkretett ember jelentését 
is. higyjék el, ezek a je
lentések nagyon sok em
bernél olyan ártalmatlan, 
olyan semmitmondó kis 
információk voltak, me
lyek nem ártottak senki- 

sem

R Ö P T É B E N
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Egyiptom követeli, hogy 
az angcl-francia-izraeli ag
resszió által okozott káro
kat az agresszorok fizessék 
meg. — Thorez kijelentette, 
hogy „sztálinizmus” nincs, 
ezt a fogalmat csak a Szov
jetunió ellenségei találták 
ki. — Kormányunk jegyzé
ket nyújtott át az osztrák 
követségnek, melyben azt 
kéri Ausztriái ól, hogy a fi
atalkorú menekülteket ad
ják vissza a magyar határ
őrségnek. akik szülőottho
nukba kísérik őket. —

• Lengyelország javasolta, 
hogy az NDK-ból vonjak ki 

szovjet csapatokat, de 
egyben azt is hangsúlyoz
zák, hogy amig az Odera vo-

alat a nagyhatalmak nem 
garantálják, a varsói szer
ződést nem lehet felbonta
ni. — Szíriái kormánykö
rök megcáfolták azt a nem 

zetközi hírt, mely szeript 
Szíriába szovjet gépkocsizó 
egységek érkeztek. — 1500 
elitéic részesült amnesztiá
ban. Jugoszláviában a 
Jugoszláv Szövetségi Köz
társaság fennállásának 12. 
évfordulója alkalmából. — 
A Csou-en Laj-Néhru talál
kozó baráti légkörben zaj 
lőtt le. — Szovjet hírközlés 
szerint Krisna Menőn be
tegsége miatt elhalasztotta 
magyarországi látogatását. 
— Kémcsoportot lepleztek 
le Csehszlovákiában. — 
Selvyn Loyd, New-York- 
ból visszatérve az ENSZ 
„próbakövének” nevezte a 
szuezi kérdés végleges meg
oldását. — Román-szovjet 
tárgyalások folytak a héten
Moszkvában. — Clare tá
bornok kijelentette: „Tö
rekvésünk, hogy egy általá
nos háború esetén atom
fegyvereket használjunk.” 
— A francia szocialista 
párt tiltakozott a francia 
kormány algériai politikája 
ellen. — Anglia szívesen 
venné, ha az Egyesült Á l
lamok belépne a bagdadi 
paktumba. — Az Egyiptom
ba tartózkodó nemzetközi 
rendőrség létszáma a hét 
elején elérte a 2914 főt.

MELBOURNE
M agyarok az olim pián

Melbourne-ben váltakozó 
i  ikerű szereplésünk oka 
az. hogy sportolóink ideg
állapota az utóbbi hetek 
viharos eseményei miatt 
nem megfelelő. Olimpiai 
reménységeink több szám
ban teljesen csődöL mond
tak. Rózsavölgyi az 1500 
m-es síkfutás első számú 
esélyese az elődöntőben 
kiesett, öttusázóink rend
kívül gyengén lovagoltak, 
a így csapatversenyben a 
negyedik hellyel kellett 
megelégednünk. Sorolhat
nánk még különcsen férfi 
atlétáink kudarcait.

A vímkozÓBnaU magfal®- 
16 an iie ro p c lt K«vdcö ló is e f, 
•  z «étere« slkfutéa
méaedik helyezettje- ló ! « • -  
rapshek párbajlőrőxóink, 
csapatunk a m áiodik lalt. 
Reisnyáit a 3100 méteres 
gátfutás második holyexelt- 
jél csak a döntőbírók tud
ták elválasztani az arany
áramtól. Említésre méltó még 
a férfi tőrciapafunk harma
dik halyozána is. Az első 
hat k& 2Í körűitek : Csermák 
lózsof, Szabó Miklós, Tábori 
András ás Gyuricxa József. 

Papp legyőzet az ameri
kai Torres-t és ezzel har-

Termcszetesen az olim
piának még nincsen vege. 
Reménykedve várjuk kard- 
vívónk, kajakozóink, vízi
labdázóink szereplését.
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Olimpikonjaink
versenyműsora

Decem ber 1.
Lövészet: futószarvas,

egyes lövés. Vívás; kard
csapat. Torna: női. Birkó
zás: kötöttfogású. Úszás: 
női 100 m hálúszás, női 100 
m pillangó, 4x200 m gyors- 
váltó, döniő.Vizilabda. 

D ecem ber 4.
Torna: férfi. Lövészet: ön
működő sportpisztoly. Ví
vás; kardcsapat, középdön
tői. Birkózás, kötöttfogású. 
Úszás: 100 m hát, női 400 
m. váltó, női 100 m hát, 
középdöntő, 400 m gyors, 
döntő, női 100 m pillangó, 
középdöntő. Vízilabda. 

Decem ber 5.

Vívás: kard egyéni. Torna: 
döntő. Sportlövészet:női 

önműködő 
Birkózás:

sportpisztoly.
kötöttfogású.

madszor is megszerezte az Úszás: 1500 m gyors, női 
olimpiai bajnokságot. 400 p-, gyors, toronyugrás,

ökölvívásban olimpiai 15í)0 m Mo m me„
bajnokságot angol, nemet,
szovjet és román verseny- középdöntő, női 100 m pil- 
zők nyertek. langó, döntő, 100 m női hát

A magyar kajakosok és döntő, 100 m hát férfi, elő- 
kenusok egy másodüt, két dSnt6iVÍ2Í!abda.

KöszeEíjiifc honvédek
A Városi Tanács Vég

rehajtóbizottsága köteles
ségének tartja, hogy nyil
vánosan is köszönetét 
mondjon a keszthelyi hon
védségnek azért a mesz- 
szemenő és áldozatkész 
segítségért, amit a város 
ellátásának biztosítása ér
dekében napról-napra ta
núsít. A honvédség segít
ségével tudtuk beindítani 
az autóbusz járatokat. A 
benzin-ellátás érdekében 
a honvédség rendelkezés 
re bocsájtotta tartály-ko
csit, hogy Székesfehér 
várról benzint szállíthas 
sunk. Só, liszt és egyéb 
közellátási cikkek szállt 
tásában is állandóan se 
gitségiinkre vannak,

harmadik és egy negyedik 
helyezést szereztek.

Női hajók egyesben (500 
m) Berkesné negyedik, ka
jak egyes (1000 m) Kis La
jos harmadik, kenu egyes 
(1000 m) Hemek István 
második és kenu kettes 
(1000 m) Wieland-Mohácsi 
harmadik helyezést ért el. 

A legújabb hírek szerint 
kötöttfogású birkózásban 

Pólyák, Szilvási és Hódos 
továbbjutott,

A kardvívóink bekerül
tek a középdöntőbe.

December 6.
Torna; férfi döntő. Vívás

kard egyéni, középdöntő.
döntő. Birkózás: kötöttfo-
gásu döntő. Vízilabda.
Úszás: 200 mell, döntő, 100
m hát döntő, női 4x100
váltó, döntő, toronyugrás
döntő.

December 7.

Torna: női, díjkiosztás. 
Úszás: női 400 m gyors, 
döntő, 1500 m gyors dön
tő. Vízilabda: döntő.

Hirdetéseket
felvesz a

K ESZTH ELY I ÚJSÁG.

Cím: A szerk esztőség  Keszthely, 
városháza, — Telefon,: 37.

KESZTHELYI ÚJSÁG 
Kiadja:

a Városi
Végrehajtóbizottság.

Szerkeszti:
a Szerkesztőbizottság.

Szerkesztőség: 
Keszthely Városi Tanács. 

Felelős kiadó: 
Horváth Ferenc, 

v. b. elnöke.
Keszthelyi 

Helyőrségi Nyomda
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