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Miért teszed ezt
fiatal barátom ?

M egválaszto tták  K esz th e ly  v á ro s  á j  
V ég reh a jtó  B izottságá t

Neked írom fiatal bará
tom ezeket a sorokat, ne
ked, aki barátaival estén
ként a Kossuth utcai büfé 
vagy a Hungária előtt cso
portosult, vagy a város 
külső részein, valamelyik 
utcasarok kerítésének dől
ve beszélgetett barátaival. 
Tudom miről beszélgette
tek. Beszélgetéseitekből 
gyakran kicsendüllek a kö
vetkező szavak „Kapuvár, 
Szentgotthárd, Bécs felé, 
Görmend, Grác” és hasonló 
útvonalakat jelző szavak.

Tudom m it terveztek, 
nyugatra akartok menni, 
m int már tették ezt jó né- 
hányan közüleiek. De 
mondd fiatal barátom, tu
dod miért teszed ezt? Gon
dolkoztál rajta? Van okod 
reá? A zt hiszem, egyetlen 
kérdésre sem tudsz megfe
lelni. Én azt hiszem, ez 
nem más, mint a benned 
rejlő fiatalos kíváncsiság 
az ismeretlen iránt. Ka
land vágy, amelynek nem  
gondolsz a következmé
nyeire.

Szomorú kis kaland ez, 
sok fájó sebet hagysz ma
gad után. Nem gondolsz 
szüléidre, m it éreznek, 
amikor egy reggel téged 
nem találnak és magad 1 is 
az ismeretlen felé futsz? 
Nem látod magad előtt o 
síró öveidet? Mikor aggód
va hallgatják a nyugatról 
jövő rádió üzeneteket. Ha 
jön üzenet, de ha nem jön, 
és te bolyongsz éhezve, 
fázva, egy kölcsönkért ke
rékpáron az ismeretlenben, 
vagy talán már nem is bo
lyongsz . . .

Fel tudod mérni azt a 
fájdalmat, amit meggondo
latlanságoddal az itthon 
maradottaknak okoztál? 
Nem hiszem. És ha mégis 
átjutottál, . mihez fogsz? 
Azt hiszed, örökké tetsze
legni fogsz a „menekült 
szabadsághős” képében? 
Nem, fiatal barátom, a 
megélhetésért ott is dolgoz
ni kell.

A zt mondod, minden me
nekülő 1.000 dollárt kap 
odaát, és elszállítják oda, 
ahová kívánkozik. Nem tu
dom, lehet, hogy igazad 
van. Bár én még nem be
széltem olyan emberrel, 
akinek ezer dollár ütötte a 
markát. Bárhova vigyenek 
is, a pénz egyszer elfogy. 
És te ott állsz befejezetlen 
ipari tudásoddal, vagy fél
beha g yo tt iskolai tanulmá

nyaiddal. Mit csinálsz ak
kor, nyelvtudás nélkül egy 
ismeretlen országban.

Engedd meg idősebb ba
rátodnak a figyelmeztetést. 
Az, aki megéri az ötven 
évet, volt egyszer 18—20 
éves is. És ebben a korban 
neki is voltak kaland-vá
gyai. Hazánkban akkor is 
voltak forradalmak. Csak 
úgy, mint most ti, m i is 
azt hittük, hogy a határon 
túl Örök napsütés van. Pá
rizsban azonnal sztepp-tán
cosok leszünk és egyik lo
kálból a másikba ünnepel
jü k  magunkat. Ügy, mint 
azt giccses filmeken láttuk. 
Pedig de szürke Párizs an
nak, akinek csak néhány 
frank van a zsebében, és 
este nem  tudja, hol fog le
feküdni. Vagy Amerikába 
megyünk, nagykarimájú 
kalapot nyomnak a fejünk
be, és két Colttal a ke
zünkben, vágtatunk a nap
sütötte prérin. Ez csak re
gényben és film eken van 
így.  ̂ A valóság más. A  va
lóság busines and busines. 
A dollárért verejtékezni 
kell. Mielőttünk is két út 
volt, Bécs, vagy Grác felé, 
csak úgy, m int ti beszélget
tetek. Mi, akik Becsbe 
mentünk, csak úgy jutot
tunk munkához más or
szágban, ha ott a szakmá
ban odavaló munkanélküli 
nem volt. Hetekig ültem a 
470. sz. kék cédulával a 
zsebemben az elhelyezőnél, 
míg egy heti munkához ju
tottam. Hosszú idő • után, 
kopott ruhában tértünk ha
za néhányan teljesen ki
ábrándulva a kalandvágy
ból. Azok, akik Grác felé 
mentek a Salzburgi idegen
légió toborzó irodájában 
kötöttek ki. Közülük egy 
barátom tért haza. Tavaly 
még élt, a Pozvai ideg
gyógyintézetben. Te is ide 
akarsz jutni? Ügye, nehéz 
a kérdésre felelni?

Nehéz, mert önmagad 
előtt is gyáva vagy. Aki 
valami elől fut, az gyáva. 
A bátor ember szembenéz 
az eseményekkel.

És most újra felteszem a 
kérdést, vajon miért teszed 
ezt, fiatal barátom? Ne fe
lelj erre nékem. De gondol
kozzál és próbálj felelni 
önmagadnak. Jusson eszed
be a költő szava:

„Áldjon, vagy gerjen 
sors keze,

Itt élned, s halnod kell!

A Városi Forradalmi 
Munkás Paraszt Tanács 
az elmúlt hét folyamán 
a városi tanácsházán ülést 
tartott.

Az ülésen Horváth 
Sándor üdvözölte a meg
jelenteket. Utána Tárnái 
Antal a gyűlés megválasz
tott elnöke bejelentette, 
hogy az ülésen a korábbi 
határozatoknak megfelelő
en a keszthelyi városi 
tanács végrehajtóbizottsá
gának tagjainak revízió
jával kívánnak foglalkozni,

Az elnök felkérte a 
jelenlévőket, hogy a szom
bati határozatnak meg
felelően a vb, tagok re
víziójával kapcsolatban 
felvett jegyzőkönyvet ad
ják be. A jegyzőkönyvek 
alapján egy jelölőbizottság

N A Q Y
Mint ismeretes, az el

múlt hetekben a dolgo
zók jelentős rendkívüli 
és soronkívülí munkabér- 
juttatásokban részesül
tek. Az így felduzzadt- 
vásárlóerő azután hatal
mas vásárlási lázt idézett 
elő városszerte és ennek 
élén a környékbeli pa
rasztság jeleskedett. Az 
árúalapnak ilyen nagy
arányú és váratlan meg- 
ostromlása természetesen 
súlyos veszélyeket rejt 
magába, hiszen könnyen 
felboríthatja a vásárlóerő 
és árú alap között feltét
lenül szükséges egyen
súly meglétét. Hogy ez 
nálunk nem következett 
be, annak köszönhető, 
hogy az ország jelentős 
árútartalékkal rendelke
zik. Nagy jelentőséggel 
bírnak a külföld által 
nyújtott különböző támo
gatások is, azonban az 
egyensúly csak úgy biz
tosítható huzamosabb 
időn át, ha pótolni tud
juk a készleteket.

Szükségesnek tartjuk 
a dolgozók figyelmét fel
hívni, hogy a folyósított

állítsa össze azokat a sze
mélyeket akire a legtöbb 
javaslat történt, Az elnök, 
elnökhelyettes és titkári 
tisztre azt a három sze
mélyt jelöljék mindenütt, 
amelyik a legtöbb szava
zatot kapta. A 8 vb. tag 
helyére pedig azt a 14 
személyt jelöljék aki szin
tén a legtöbb szavazatot 
kapta. A végrehajtóbízott - 
ság visszahívni javasolt 
tagjai a Rákosi rendszer 
leghübb kiszolgálói voltak. 
Banczik István elnökhe
lyettes pedig képességé
nél fogva nem volt alkal
mas az állás betöltésére. 
A titkos szavazás ered- 
ményeképpenazüresedés- 
ben lévő elnöki tisztség
re Horváth Ferencet, a 
MÁVAUT dolgozóját vá

VÁSÁRLÁSOK l/T Á N
előlegekkel beosztással könnyen előállhat az a 
éljenek, tekintettel arra, helyzet, hogy éppen Ka- 
hogy ezek az összegek rácsonyra és Űjévre fog- 
a novemberi fizetésekből nak a dolgozók pénz
levonásra kerülnek és hiányban szenvedni.

Less-e in f lá c ió  ?
Ez a  kérdés aggasztja 

most legjobban a  lakossá
got. Sokan vésztjóslóan 
hangoztaják, hogy lesz, sőt 
már van is. Napokig ácso- 
rognak az üzletek előtt, 
hogy minden pénzüktől 
megszabaduljanak. A kér
dés kétségtelenül nehéz és 
válaszolni rá, nem egysze
rű. Az tény, hogy pillanat
nyilag az országban nincs 
infláció és lényeges árdrá- 
gítási jelenségek sem ta
pasztalhatók. Az állami 
üzletek és magánkereske
dők a  különféle árukat ál
talában az október 23-át 
megelőző idők árszínvona
lán adják el. Viszont az is 
tény, hogy több piacon el
szigetelt árdrágítási kísér
letek történtek. Előfordult, 
hogy spekuláns parasztok 
a hagymát 8—10 forintért, 
a tojást 4—6 forintért, a 
tejet 4—5 forintért próbál
ták eladni, A felháborodott 
vásárlók több helyen mél

lasztotta a Forradalmi 
Munkás Paraszt Tanács. 
Az elnökhelyettes tiszt
ségére a szavazat ered
ményeképpen Tihanyi 
István egyéni gazdát, a 
vb. titkári állásra Bartos 
Józsefet, eddigi vb. titkárt 
választották. A végrehaj
tóbizottság tagjai közé 
Megyei Györgyöt, dr. Bakó 
Károlyt, Szállási Aurélt, 
Persovits Jánost, ICostyál 
Istvánt, Porkoláb Lajost, 
Szabó Józsefet és Csendes 
Jenőt választották meg.

Az ülés eredményét 
magába foglaló jegyző
könyvet jóváhagyás vé
gett felterjesztették a me
gyei tanácshoz, igy re 
méljük, hogy pár napon 
belül az uj vb. hivatalba 
1 éphet.

tóképpen fogadták az ilyen 
árdrágítást. Felborították a 
kosarakat és kiöntötték a 
tejet.

Ez a jelen, dé vajon mit 
tartogat a  jövő?- Kétségte
len, az infláció lehetősége 
fennáll. Ennek elkerülése^ 
végett át ícell csoportosíta
ni a népgazdaság beruházá
sait. Több fogyasztási cik
ket kell gyártani a lakos
ság szükségleteinek kielé
gítésére, hogy gyorsabb le
gyen a  pénz forgása. Ha 
az üzleti forgalom tovább
ra  is jelentékeny bevételt 
biztosít az államnak, a  jö
vőben sem bocsát ki a nor
málisnál több bankjegyet, 
nem lesz pénzhígulás.

Az infláció veszélyének 
azonban egyetlen biztos el
hárító ja — a munka. Ha 
az egész országban mi
előbb elkezdődik a munka, 
az inflációt véglegesen is 
elkerülhetjük.



Mi lesz velünk? Eltemettük Szabó Istvánt
Az október 234 forra

dalmi események óriási 
változásokat eredményez
tek parasztságunk életé
ben, amely bár 1945-ben 
birtokba vette az ország 
földjét, de a súlyos meg
kötések lehetetlenné tet
ték, hogy parasztságunk 
a tulajdonában lévő föl
det szeresse, élvezze 
verejtékes munkájának 
eredményét.

Megszűnt a tagosítás, 
Tsz-szervezés erőszakos 
módja, a beszolgáltatás 
és ezzel a forradalom 
egy csapásra meghozta 
mindazt, amire paraszt
ságunk vágyódott: nyu
godt, biztonságos terme
lés lehetőségét és azt a 
határozott tudatot, hogy 
amit ezután, két kezé
nek verejtékes munkájá
val megtermel, afölött 
maga rendelkezik!

Dolgozó parasztok! So
ha ne felejtsétek el, hogy 
ez a forradalom, amely 
mindnyájunkért, az ország 
egész népéért, tehát Ti
értetek is folyt, rengeteg 
vért és áldozatot kívánt! 
Ezt az áldozatot túlnyo
móan és majdnem teljes 
mértékben a gyári, ipari 
és bányamunkásság vál
lalta. Tiértetek is dol
gozó parasztok !

Kérjük ezért viszonzá
sul Tőletek azt, hogy a 
mindennapi kenyérrellás- 
sátok el becsületesen ezt 
az áldozatot hozó réteget, 
tehát a városok lakossá
gát. Ne tegyétek számuk
ra a további küzdelmet 
és majdan a megfeszített 
munkát nehezebbé azál
tal, hogy az élelmet, 
amelyet Ti termeltek szá
mukra is, olyan magas 
áron legyenek kénytele
nek megvásárolni, amely
re képtelenek. Legyetek 
megértéssel munkássá
gunk iránt, adjátok be
csületes áron át nekik 
terményeiteket és ezzel is 
segítsétek elő a rend mi
előbbi helyreállítását és a 
jobb, tisztességes élet 
megindítását.

Üxenet a fa lu n ak

KESZTHELYI ŰJSÁG 
Kiadja:

a Városi
VégrehajtóbizoLság.

Szerkeszti:
a Szerkesztőbizottság.

Szerkesztőség: 
Keszthely Városi Tanács. 

Felelős kiadó: 
Horváth Ferenc, 

az ideiglenes v. b. elnöke.

Keszthelyi 
Helyőrségi Nyomda

Kedves asszonyom a 
múlt napok egyikén az 
utcán összetalálkozva rö
vid beszélgetésünk alatt 
azt a kérést intézte hoz
zám: ,,mondja mi lesz ve
lünk" hangja nagy aggó
dást árult el, úgy család
ja mint az egész magyar 
nép iránt. Valamit mond
tam kérdésére, de úgy 
láttam, válaszom nem elé
gíti ki. Meg is értem, 
hiszen erre a kérdésre 
amely most sok ember 
ajkán lebeg, még hosszú 
gondolkodás után sem 
tudna választ adni. Most 
azonban mégis úgy ér
zem tudok válaszolni kér
désére.

Miután elbúcsúztunk 
alig tettem pár lépést 
nagy nemzeti színű sze
gélyes felhívást nyomtak 
a kezembe. A  Forradalmi 
Munkás Paraszt Kor
mány programja volt a 
magyar néphez. Elolvas
tam kétszer is és akkor 
úgy láttam, a kérdésére 
a program megadja a 
választ. De megadja 
azoknak is, akik még

M E L B O U R N E
O’Brien, a súly lökés 

amerikai világcsúcs-tartója 
kitűnő formában van. Ezt 
vitathatatlanul igazolják 
dobásai. Csak amúgy ru

Olimpikonjaink
November 27

Vívás: tör egyéni kö
zépdöntők, döntő. Ökölví
vás: selejtező. Öttusa: 
úszás. Atlétika: diszkosz
vetés, női távugrás, női 80 
m gátfutás, előfutamok, 
200 m síkfutás, első előfu
tam, női távolugrás, döntő, 
200 m síkfutás, döntő, női 
80 m gátfutás, középdöntő. 
Evezés: kormányos nélküli 
négyes, döntő.

November 28
Vívás: párbajtőrcsapat.

Birkózás: szabadfogású.
Öttusa: futás, ökölvívás: 
negyeddöntő. Vízilabda. 
Atlétika: női gerelyhajícás, 
400 m síkfutás, előfuta
mok, női gerely, döntő, 
5000 m síkfutás, döntő, női 
80 m gátfutás, döntő, 400 
m síkfutás, második előfu
tam.

November 29
Vívás: párbajtőrcsapat,

középdöntő, női tor, egyé
ni. Birkózás: szabadfogású. 
ökölvívás: negyeddöntő.
Úszás: 100 m gyors, 200 m 
női mell. Vízilabda. Atléti
ka: 400 m síkfutás, elő
döntő, 3000 m akadályfu
tás, döntő, 1500 m előfuta
mok, 400 m síkfutás, kö
zépdöntő.

mindig kételkedve járnak 
közöttünk, Akik még 
mindig felteszik a kér
dést, mondja hihetünk 
mi ennek a programnak ? 
Megértem kérdésüket. 
Tiz éven keresztül ámí
tották népünket és tipor
ták lábbal annak jogait. 
Nehéz egyszerre hívőnek 
lenni. De mégis a prog
ram annyira világos, és 
célkitűzéseink annyira 
fedik vágyainkat, hogy 
hinni kell benne. Hisz az 
Ön és míndannyiunk 
kérdésére feleletet ad. 
Tudom, hogy szeretné 
megvalósulva látni azt, 
amit a 15 pont kitűz 
maga elé. De hogy ez 
megvalósuljon nem elég, 
hogy a kormány megte
gyen mindent a program
ért. Meg is teszi, hanem 
nekünk és az egész né
pünknek segíteni kell ve
zetőinket a megvalósí
tás felé. Tegyük magun
kévá a 15 pontot és dol
gozzunk azon, hogy meg
valósuljon. Ez ma a leg
főbb kötelességünk.

hástól és kalapban is Ifi 
méteren túl „hajigáija” a 
súlygolyót.

—O—
17 napig tart az olimpia.

versenyműsora
November 29

Vívás: párbajtőr: női 
tőr egyéni. Ökölvívás: ne
gyeddöntő. Úszás: 100 m 
női gyors, 200 m női mell. 
középdöntő, 100 m gyors, 
középdöntő. Vízilabda.

November 30
Vívás: párbajtőr egyéni, 

női tőr egyéni. Sportlövé
szet és sportpisztoly. Bir
kózás: szabadfogású, ököl
vívás: középdöntő. Úszás: 
200 m pillangó, női 100 m 
gyors, középdöntő, 100 m 
gyors középdöntő, női 200 
m mell, döntő, műugrás. 
Vízilabda. Atlétika: 4x100 
m váltó, előfutamok, 4x400 
m váltó, előfutamok. Ka
jak-kenu: 10 ezer méter 
döntők.

December 1
Vívás: párbajtőr egyéni, 

középdöntő, döntő. Kenu. 
Kajak: női 500 m, 1000 m 
döntő. Birkózás: szabadfo
gású döntő. Úszás: 4x200 
m gyors váltó, műugrás 
döntő, női 100 m gyors, 
200 m pillangó, döntő, 400 
m gyors. Vízilabda. Atlé
tika: 4x400 m váltó, kö
zépdöntő, 1500 m döntő, 
4x100 váltó, 4x400 m váltó, 
döntő, ökölvívás: döntő.

Szabó István a DÉDÁV 
egyik legbecsületesebb, 
legrégibb dolgozója volt, 
akit nepncsak munkatár
sai, de az egész város 
lakossága is tisztelt és 
becsült. Egész életére a 
becsületes munka nyom
ta rá bélyegét.

Életét is munkájának 
teljesítése közben oltotta 
ki a gyilkos golyó. O 
volt a forradalom egyet
len keszthelyi áldozata.

A város lakossága me

K isipari Szövetkezetek
n a g y o b b

Keszthely város ipará
nak jelentős részét a Kis
ipari Szövetkezetek kép
viselik. Az elmúlt évek
ben a kisipari szövetke
zetek önállósága évről- 
évre csökkent már-már 
úgy nézett ki a hely
zet, hogy a szövetkeze
tek felett mindenki ren
delkezett csak éppen a 
szövetkezet tagsága nem 
szólhatott bele saját 
ügyeinek intézésébe.

Ez idézte elő, hogy a 
szövetkezetek tagságában 
évről évre nőtt az elé
gedetlenség. Október 23. 
a magyar nép újjászü
letése. Ez tette lehetővé, 
hogy a szövetkezet tag
sága is kezébe vehesse 
ügyeinek intézését. Ez
által valóban jó gazdáivá 
válhassanak a szövetke
zeteknek.

Napjainkban mint min
denütt az országban a 
szövetkezetekben is forr

tts'á atitnfdai UíceinU,
22-én nyitották meg 

az 1956, évi olimpiai já
tékokat a Melbourne-i 
olimpiai stadionban, 110 
ezer néző előtt. A hideg 
esős napok után beköszön
tött meleg idő is a sporto
lóknak kedvezett, sőt a 
megnyitón a hőségtől több 
versenyző elájult. A meg
nyitón csak ízelítő kosár
labda mérkőzést játszottak. 
23-án, az első versenyna
pon három versenyszám- 
ban került sor döntőre. A 
férfi magasugrást 212 cen

LESZ CIC/ARETTA!
A dohánygyárak dolgoz

ni kezdtek és a  napi ter
melést minden nap kiad
ják. Cigaretta mindig les?, 
s ha a gyárak teljes kapa
citással dolgozhatnak, az 
ellátás zavartalanul, kellő

leg részvéttel búcsúzott 
hétfőn délután a Szent 
Miklós temetőben örök 
nyugalomra helyezett 
Szabó Istvántól.

Búcsúzunk tőled mi is 
Szabó István, becsületes 
tiszta munkás lelked 
örökké élni fog közöt
tünk, tanításodat kíván
ságodnak megfelelően mi 
is továbbtanitjuk: „fiam 
ember légy és maradj 
magyar.“

ö n á lló s á g á é r t !
az alkotás a szebb, iga- 
zabb, boldogabb magyar 
életért. Számos javaslat 
született ezekben a na
pokban, ami mindazt cé
lozza, hogy szűnjön meg 
a felsőbb szervek általi 
gúsba kötés, a tagság ne 
csak névlegesen, hanem a 
valóságban isgazdáivá vál
jon a szövetkezeteknek.

Bízunk abban, hogy a 
sokat emlegetett arany
kezű kisiparosság mun
kája újra megszerzi a 
világhírnevet és az ezer- 
számramenő kisiparosság 
jól végzett munkája után 
teljes jogú állampolgár
ként kiegyenesedett de
rékkal szólhat bele köz
ügyeinek intézésébe.

Újságunk támogatni 
akarja a kisipari szövet
kezetek dolgozóinak har
cát, ezért kéri a szövet
kezetek tagságát, hogy 
a jövőben is bizalommal 
forduljon újságunkhoz.

tivel Dumas nyerte, 2. 
Porter 210, 3. Kasparov 200 
centivel. Mindhárom ered
mény jobb az eddigi olim
piai csúcsnál. A női disz
koszvetést 53,69 méteres 
dobásával, új olimpiai 
csúccsal Fikotova nyerte. 
Tízezer méteres síkfutás
ban az aranyérmet a sérült 
Kuc szerezte meg 28 perc 
45,6 másodperces idővel, a 
második Kovács lett, 20 
perc 52,4 másodperces idő
vel, s ezzel megszerezte az 
első ezüst érmet.

mennyiségekkel folytató
dik. A dohányiparnak ele
gendő nyersanyaga van, 
nehézségeket jelenleg a 
szénhiány és a közlekedés 
okoz.
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