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Induljon meg a munka 
as élet minden területén!

Mint ismeretes, tegnap reggel 
Budapest nagyüzemeinek forradal
mi bizottságai felhívást intéztek a 
magyar dolgozókhoz, hogy vegyék 
fel a munkát. Ugyanilyen felhívást 
intézett a néphez Maiéter ezredes, 
a honvédelmi miniszter első helyet
tese, a népi demokratikus forrada
lom egyik katonai vezetője és Ko
vács Béla miniszter is.

A Veszprém megyei Nemzeti For
radalmi Tanács szerda esti ülésén 
foglalkozott a sztrájk kérdésével, s 
egyhangúan úgy határozott, hogy 
a közüzemekben, a szolgáltató 
iparban és azokban az üzemekben, 
melyekben a további állás mialt ko
moly műszaki kára származhat az 
országnak, tovább folyjon a terme
lés. Akkor még nem hangzott el 
Nagy Imre bejelentése a semleges 
Magyarország kinyilatkoztatásáról. 
Azóta ez is megtörtént.

A követelések legfőbb pontjait 
teljesítette a kormány. A maga ré
széről felmondta a varsói szerző
dést, kinyilvánította Magyarország 
•Kmiegességét, megígérte, hogy 
megteszi a szükséges lépéseket a 
szabad és titkos választások meg
tartására és kérte, hogy az ENSZ

Ügyünk igazát vérünkkel 
szenteltük meg

Engedjék meg, hogy köszönete- 
met fejezzem ki a Veszprém megyei 
Hírlapnak azért, hogy akkor, ami
kor olyan nagy szükség van az ú j
ság minden sorára, néhány sorban 
megemlékeztek Öcsém vértanúhalá
láról. Kérem, juttassák el köszö- 
nelemet a sajtón keresztül a For
radalmi Tanácsnak, az egyetem if
júságának, a Vegyipari Technikum
nak, a Gyermekvédő Intézetnek, a 
Temetkezési Vállalatnak és mind- 

'  azoknak, akik osztoztak fájdalmam
ban és részvétüket fejezték ki

H A Z A S Z E R E T E T
Sokat ha’lottunk az elmúlt évek

ben a hazaszeretetről. Brosúrák tö
mege, szemináriumok előadói szaj
kózták a hivatalos álláspontot: iga
zán csak akkor szereted a hazát, ha 
szereted a Szovjetuniót. Legbensőbb 
nemzeti érzésünket, a hazaszerete- 
te t próbálták elfojtani bennünk az
zal, hogy eltörölték március 15-ét, 
hogy elfelejtették velünk nemzeti 
színeinket, hogy elhallgattatták a 
magyar mezők madárdalát. I tt  csak 
úgy volt szabad énekelni, ahogy a 
brosúrák nyelve megszabta az 
irányvonalat. Ez a hamis irányvonal 
szabályozta, gyúrta sok ember te- 
hetségót a sablonok felé. S ahogy 
egyre egységesebbé vált a sablon, 
úgy sorvadt a tehetség, de úgy nö
vekedett robbanásig  a keserűség is 
szíveinkben.

Nem láttam soha a Szovjetuniót, 
hogyan szerethessem? S ezért nem 
szerethetem a hazámat sem?! Mi
lyen aljasságra utasították a ma
gyart!

Igyekeztek, hogy mélyre vésődjék 
ágyunkban ez a nemzetellenes gon
dolat és közben látni kellett, mint 
fedják el aprópénzért az „internacio
nalizmus" szellemében földünk kin
cseit, mint árusítják ki bársony

vizsgálja meg a szovjet beavatko
zás kérdését. Bár még nem telje
sült minden követelés: a szovjet 
csapatok még itt vannak és a kor
mány tagjai között is vannak még 
olyanok, akiknek leváltását követe
lik a tömegek. De a kormány lé
nyegében a nép kezében van, ha 
november 5-ig nem teljesíti a hát
ralévő követeléseket — tovább foly
hat az általános sztrájk. A forrada
lom lényegében győzött. A haza a 
magyaroké lett s a magunk vagyo
nát rongáljuk, tékozoljuk. ha to
vább hagyjuk állni a gépeket, a bá
nyákat, ha továbbra is béna marad 
a közlekedés.

A sztrájk egyik leghat hat ósabb 
fegyver kezünkben az ellenséggel 
szemben követeléseink eléréséhez. 
De csak az ellenséggel szemben jo 
gos a sztrájk. Ha elértük fő cél
jainkat, ha kezünkbe vettük a ha
talmat, már nekünk árt a munka - 
szünet. így látja ezt a Dunántúli 
Nemzeti Forradalmi Tanács is, így 
kell, hogy lássa minden magyar s 
ezért szükséges, hogy a budapesti 
nagyüzemk példájára induljon meg 
a munka az élet minden területén.

Öcsém halálakor.
Bár a gyász nagyon lesújtott, 

mégsem tört össze, nem törhetett 
meg, mert még nagy feladatok vár
nak ránk: végső győzelemre kell 
vinnünk azt a szent ügyel, amelyet 
öcsém és a többi hős ifjú vére htd- 
latásával vitt előre. Öcsém hősi ha
lála azt üzeni nektek: ne féljetek: 
ügyünk igazát vérünkkel szenteltük 
meg, az igazság pedig mindenek- 
felett győzedelmeskedik.

Egy elhunyt hős nővére: 
Szalai Julia

székből a ml vagyonúnkat. Akik lá t
ták mindezt, elvégezték magukban 
a lelki nagytakarítást és szót emel
tek a nemzetárulás ellen.

És népünkben Is m e g é ri a felis
merés. mikor október 23-án egy- 
emberként kiáltott fel: nem, nem to
vább! A magyar haza ne legyen 
zsarnokoké, legyen a miénk, szeret
hessük azt szabadon. ebben a ha
zában a magyaroknak legyen sza
vuk. Azoknak, akik fenntartják és 
éltetik ezt a hont, akik nem feled
keztek meg sorsáról a legválságo
sabb pillanatban sem. Azoknak, akik 
magyarok tudtak maradni, mikor a 
haza függetlenségének kivívásáról 
volt szó, akik a fegyverek elhallga
tásával is fegyelmezetten állnak a 
forradalmi tanácsok mögött és ha 
szükséges, újra fegyverrel készek 
biztosítani a forradalom vívmányait.

A haza féltése lobbantotta lángra  
a magyar szíveket, ez fogta egység
be az egész nemzet erejét és éppen 
azok ellen, akik internacionalizmus
ról papoltak nekünk. Nem akarunk 
ellenségeskedést egyetlen országgal 
sem. Egyet akarunk, azt, hogy ne 
legyünk idegen gyarmat, mert aki 
azt akarja, az nem lehet magyar!

L e g ú ja b b :

Nagy Imre üzenete az ENSZ 
A. K iz fo iis iíg i T itiu íes  íáies©
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Eisenhower 20

November 2-án hazánk helyzeté
ben újabb döntő fordulat állott be. 
Hiteles jelentések szerint jelentős 
egységek lépték ál az orszájj hatá
rát, amelyek Budapest felé vonul
nak és útközben birtokukba veszik 
a vasútvonalakat, állomásokat és 
biztosító berendezéseket. Ugyan
csak jelentések érkeztek arról is, 
hogy Nyugaf-Magyarország terűié-

Hittan pótbeiratás!
A re n d s le te t la p u n k  2. 

o ld a lá n  k ö z ö ljü k

A  V eszp rém  m e g y e i ForrsöaHíBlBBa! Tnia.-nes 
feH iivsisa  V eszp rém  meggye

VESZPRÉM MEGYE POLGÁRAI!
összes jelentősebb követeléseink teljesítésével.

Nagy Imre semlegesség! bejelentésével — a ma
gyar nemzeíl forradalom vitathatatlan győzelmet 
arato tt A győzelem kivívásában döntő szerepe volt 
az általános sztrájknak, mellyel az ország népe 
megbonthatatlan egységben a budapesti szabadság
hősök oldalára állt és ezzel kimutatta hatalmas ere
jét a ncpcllenes államhatalommal szemben.

A Sztálin, Rákosi. Gerő, Hegedűs és cinkosaik 
által felépített állaniappar.ítusí a forradalom or
szágszerte felszámolta. A további sztrájk a forra
dalmi tanácsok, a forradalmi Magyarország, tehát 
n I idannyiunk erejét gyengítené, veszélyeztetné az 
újjászü'ctcft Atagyarország gazdasági megszilárdu
lását A sztrájk szétszórtságában nem lehetséges 
figyelmünk cs erőink szervezett egyesítése sem a 
szovjet fenyegetéssel szemben.

f Ejért csatlakozva Maiéter ezredesnek, a pesti 
felkelők egyik vezérének, a Győri Szabad Petőfi 
Rádiónak és a szabad Kossuth Rádiónak többszöri 
felszólításához, a Veszprém megyei Forradalmi Ta
nács felhívja a megye valamennyi munkását, pa
rasztját és értelmiségi dolgozóját, hogy a ncmzcl- 
frség, polgárőrség lúgjainak kivételével a mai nap
pal a sztrájkot szüntesse be és foglalja el mun
kahelyét.

VESZPRÉM MEGYE POLGÁRAI!
Kezdjétek meg a termelő munkát és szLárdíf-

sátok meg ezáltal is a forradalom vívmányait, de 
tartsátok továbbra is ébren a forradalmi tüzet, ma
radjatok forradalmi készültségben.

A VESZPRÉM MEGYEI 
NEMZETI FORRADALMI TANACS.

A piacon
A falu nem feledkezik meg a vá

rosról, most ezekben a nehéz na
pokban sem. Veszprém környék föld
művelői tömött kosarakkal várják 
a vevőket a piacon. Tojás, te jter
mékek, zöldségfélék, burgonya, ká
poszta, karfiol, gomba és gyümölcs 
bőven van a betonasztalokon, odébb 
a Szarvas-vendéglő felöl most for
dul a térre egy barornfikkal meg
rakott teherautó. A MÉSZÖV és 
MEZŐDET felvásárlói is kitesznek 
magukért. Nemcsak Budapestet se
gítik é jt nappallá téve, hanem a 
vidéki városokat is.

— Most könnyebb. . .  — mondja 
egyikük, most szívesen adnak a pa
rasztok , . .

Egy töpörödött, ráncosarcú gyu- 
lafirátóti nénike így beszél:

— Mindig baj volt, hogy drágán 
adjuk e z t-a z t. . .  Ez a mostani ta 
nács itt Veszprémben szívünk sze
rint Intézkedett, hogy megszüntet
te  a kötelező begyűjtést. Eddig be
adtunk majd mindent fillérekért, 
ami megmaradt drágán kellett ad
ni, hogy adóra is teljen. Most más
ként fordult, lesz kedvük a parasz
toknak piacra termelni. . .

—a —ü.

millió dolláros segt
ten kelet-nyugati irányú szovjet csa- 
p a fm o zd u la tok  észlelhetők. Nagy 
Imre miniszterelnök ebben az ügy
ben jegyzéket Intézett a szovjet 
nagykövetséghez, és e mozdulatokat 
népköztársaságunk ellen irányuló 

lépéseknek” nevezi. A miniszterel
nök javaslatot lett a szovjet kor
mánynak a Magyarországon állo
másozó szovjet csapatok visszavo
nására, valamint a varsói egyez
mény felmondásának végrehajtására 
vonatkozó tárgyalások színhelyére.

A magyar miniszterelnök egyben 
táviratot Intézett Dag Haniniarsk- 
joldhöz, az ENSZ főtitkárához,

Tcg-EBsagi)
Tegnap még a szomorú emlékű 

tegnnpelőttöt követő forradalom 
dicső vívmányai foglalkoztál Iák az 
egész magyar nemzetek Ma már 
felni erűi a nagy kérdés: mi lesz 
holnap?... Ma, a vérrel írott ma
gyar történelem napjaiban nagy 
kérdés ez! Nagy horderejű kénlés, 
amely úgy néz ki, mintha nem is 
lehetne rá felelni. Én szerény 
meglátásom szerint így kezdem: 
próbáljunk meg mindnyájan jó
zan ésszel gondolkozni — az ed
dig tévelygők is ! . . .  Azok a té
velygők, akiknek kezéhez becsüle
tes magyar vér nem tapad — pró
báljanak meg józan észre térni ma. 
mert holnap már késő! Próbálja
nak meg velünk együtt egymásra 
találni, s aztán kéz a kézben, ta
lán nem is lesz oly nehéz a kérdés
re a felelet. Azt megelőzve azon
ban hadd mondjam el, mit mond 
a tömeg.

Az egyik, hozzám közel álló ezt 
mondta: Vége lesz a forradalom
nak, felépítjük az országot, meg
indul a vérkeringés, a munka, s 
talán a jóélc’ Í6.

ilye hazánknak
am elyben kérte, szólítsa fel a nagy
hatalmakat Magyarország semleges
ségének elismerésére, és arra, hogy 
a Biztonsági Tanács utasítsa á 
szovjet és a magyar kormányt a 
t«árnyalások azonnali megkezdésére. 
A Biztonsági Tanácsot e kérés elin
tézésére péntek este 2.3 órára rend
kívüli ülésre hívták össze.

A magyar kérdés v f égje len tősé
gének jellemzésére még idéznünk 
kell azt a nagyic’enioségíí tényt is, 
hogy Eisenhower elnök 20 millió 
dollár értékű élelmiszert és más se
gélyszállítmányt ajánlott fel a for
radalmi Magyarországnak.

é ®  f lS E s a

Az elgondolás szép! Azonban n 
,talán“ szó mögött elrejtőzik a 
bizonytalanság. Így bármilyen 
szép is, a nagy kén lésre nem egé
szen kielégítő a felelet. Ma, ez< li
bán a sorsdöntő pillanatokban pu
néi többel, vagyis: biztosat vár a 
nép. És amit vár, én biztosra ve
szem — az meg is lesz!

Nem lesz könnyű dolog, ugyan
olyan nehéz ez — sajnos — mint 
amilyen nagy a kérdés.

Egy nagy leckét kell megtanulni 
ennek a sokat szenvedő, állandó-in 
vérző maroknyi magyar népnek, a 
bármilyen nehéz is n lecke, t«'múl
ja meg, a nagy, eddig még talán 
soha cl nem hangzott kérdésre 
egyetlen rövid szót a tömörített 
leckét, a megértés leckéiét! Ila ez 
meglesz, ezzel egy időben ütni h'g 
az óra. A végső győzelem, nz örök 
béke, az igazi szabadság, a min
denki által rég óhajtoll jólét órája;

A nagy kérdésre „mi lesz hol
nap?“ — szerintem ez n fcleleL

II orválh Gyula 
munkás, Fűzfő.

r

PYCCKME flOMAMTE AOMOM! oroszok, menjetek házai
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Bcsddik megyéspüspök gyászmiséje 
az éléséit hősökért

■
í'

Ma délután a veszprémi Szélccs- 
epyliázbnii Uadalik Bertalan püspök 
w  ünnepélyes gyászruísét celebrált a 
Iniuüpcsli szabadságharcban elesett 
hőd halottakért.

A sűrűn bulié hnvaseső ellenére 
a város népe nagy tömegben özön
lőt i a Székesegyház felé és teljesen 
megtol lőtte a nogv templomot. A 
szertartást azok számára, akik nem 
férlek be, mikrofonon keresztül köz
vetítették a püspöki palota kapube
járóiénál és a Ferencesek templomá
ban.

A ncmzcliszíiiíí zászlóval letakart 
koporsó két oklabin a Veszprémi 
Vegyipari Egyelem képviselői álltok 
tisztelgő sorfalat. A rnegrcndflőcn 
fenséges koporsó körül lobogó gyer
tyák lángja megvilágító’In az impo
záns tömeget. Egyarcu volt ez a tö
meg, mélységes részvét, gyász és egy 
különös kifejezése az elszántságnak, 
n szent horognak tükröződött rajta.

Amikor a Boldogasszonyhoz kö

M egszűnik az orosz nyelv 
kö te lező tan ítása  

Az iskolai oktatás forradalmi átszervezése
Az Oktatásügyi Minisztérium 

Forradalmi Bizottsága az oktatás 
átszervezésével kapcsolatosan több 
intézkedést közöl, amelyek közül 
ezek a leglényegesebbek:

Az általános és középiskolák tör
téneten tankönyveit kivonják az is
kolákból. Megszűnik az általános 
iskola Vili. cszíályában az alkot
mánytan oktatása. Megszűnik a

•>
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A Veszprém megyei Nemzeti Forradalmi Tanács hivatalos rovata

A VESZPRÉM MEGYEI NEMZETI FORRADALMI TANÁCS 13 195C. 
(XI. 3.) V. N. F. T. sz. RENDELETE BITTAN PÓTBEIRATÁSRÓL

1. § (I) A megye területén működő 
valamennyi általános Iskolában, álta
lános gimnáziumban, technikumban 
és egyéb középfokú tanintézetben 
395C. évi november 3ló C. napjától 12. 
napjáig bezárólag hittan pótbe irat ást 
kell tartani.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt Idő
szakban minden munkanapon d. e. 10 
—12 óráig és d. u. 5—6 óráig köteles 
az igazgató által erre kijelölt nevelő 
óz iskolában tartózkodni éa a pótbe- 
íratásra Jelentkezőket fogadni.

2. § (I) Hitoktatásban kell részesíteni 
azt a tanulót, akinek szülője a pót- 
belratási Időszakban való személyes 
Jelentkezése alkalmával ezt kívánja. 
A helratáshoz elegendő az egyik szülő 
személyes nyilatkozata.

(2) A tanszemélyzet a pótbelratá3 
alkalmával köteles a hitoktatással 
kapcsolatban a szülőle előtt minden
fajta vélemény nyilvánít ástál tartóz
kodni. Tilos a tanszemélyzet részéről 
a szülőket bármi módon befolyásolni, 
akár a hitoktatás mellett, akár az el
len.

A VESZPRÉM VÁROSI NEMZETI 
FORRADALMI TANÁCS a megyei 
Nemzeti Forradalmi Tanács 9/1936. (X. 
31.) V. N. F. T. sz. rendeleté alapján

Eddigi elnevezés:
Szabod Nép-u.
Sztálin-út
Tolbuchin-u.
Vorosllov-u.
Vörös Október-u. 
vörüseslllog-u.
Vörös had sereg-tér 
Rákosi Mátyás völgyhíd

A „ V ö rö s  október’’ mozi elnevezé
sét a Városi Forradalmi Tanács „Ok
tóber 23” filmszínházra változtatja.

Az új névtáblák elhelyezéséről a 
V árosi F o rra d a lm i Tanács gondosko
dik.

Ugyanakkor n Várod Nemzeti For
radalmi Tanács elhatározta, hogy a 
Vórianuk-terón az 1930. október havi 
havi szabartr.úghcre vértanúinak em
lék ót« emlékművet cmrl, a volt szov-

nyörgő ének hangjai felszálltak a 
nemzet bőseit gyászoló nép ajkairól, 
a jelenlévőket áthatotta az együvé* 
tartozás magasztos érzése. Ereznünk 
kellett ezekben a hangokban az örök 
magyar sorsot, amely — mint a püs
pök ur mondotta — minket magya
rokat a népek hadiúljúra állított bás
tyának és mindeddig megtartott ony- 
nyi vész kÖzöLt. Látszott ezen a 
gyászünnepet tartó magyar testvér
közösségen, hogy méltósággal és tör
hetetlen erővel állja meg a helyét to
vábbra is veszélyes őrhelyén.

A circum do denun-ot fenséges 
hangjai mellett rótta le Veszprém la
kossága kegy-elet adóját az egyenlőt
len harc mártír hőseinek, de nem 
temethető cl ez az eszme, amelyet 
örökségképpen átvettünk tőletek Ön
feláldozó hősök. Megtanultuk tőle
tek, hogy csak szabad életet érdemes 
élni. Köszönjük nektek ezt a tanul
ságot. -  n -

hitoktatásra vonatkozó külön beíra- 
tás, akik júniusban nem iratkoztak 
be hittanra, de annak oktatásában 
részt akarnak venni, külön jelentke
zés nélkül látogathatják az órát. 
Megszűnik az orosz nyelv oktatása 
az ország valamennyi Iskolájában. 
Megszűnik a Maxim Gorkij iskola, 
valamint a légoltalmi ismeretok ta
nítása. (MTI)

3. § (1) Mindazon általános és közép
iskolai tanulók, akiknek szülője o 
pótbolratúsl Időszak alatt ezt kívánja, 
1356 november 15-tői kezdőd öle g hit
oktatásban részesülnek. Ehhez képest 
1353 november 15-től kezdve a hitok
tatás az általános iskolákon és általá
nos gimnáziumokon kívül a techni
kumokban és egyéb középfokú tan
intézetekben is megindul.

(2) A pótbelratási Időszaknak 1956 
november 12-én történő lezárása után 
az Iskola igazgatója 48 órán belül tar
tozik értesíteni az illetékes egyház- , 
község (plébánia) lelkészét a hittanra J 
jelentkezett tanulók számáról. Ennek ] 
alapján a hitoktatásról az illetékes 
lelkész gondoskodik.

(3) Jelen rendelet nem vonatkozik 
az MTH tanintézelckrc, nem közép
iskolai jellegű szakiskolákra és tan
folyamokra.

4. § Azon pedagógusokat, akik Jelen 
rendelet rendelkezéseit megszegik, fe
gyelmi úton fogjuk felelősségre vonrü.

Veszprém, 1356 november 2.
Dr. B ru sz n y a y  Á rp á d  H o rv á th  Tibor 

elnök. elnökhelyettes.

clrendelie, hogy Veszprém városban 
egyes utcák, terek, stb. elnevezését 
meg kell változtatni, az alábbiaknak 
megfelelően:

UJ név:
Batsányi János-u.
Pesti Hűsök-útja 
Vár-utca 
Jfjúság-útja 
Szent István-u,
Buhim-u,
Vérlanuk-tore 
Szent István-völgyhíd

Jet emlékmű helyére, talapzatának 
részbeni felhasználásával. Felhívja n 
Forradalmi Tanács a város építő- és  
iparművészeit, kőfaragó- és kőműves
mestereit, hogy ajánlják fel munká
ju k a t  az  emlékmű elkészítésére, és 
terjesszék erre vonatkozó terveiket, 
Ja v a s la ta ik a t  a V árosi Nemzeti For
radalmi Tanács (Czlbók István elnök- 
helyettes) elé.

Új kormánybiztos 
a Magyar Vöröskeresztnél

Nagy Imre, dr. Zsebek Zpltán 
egyetemi magántanárt nevezte ki a 
Magyar Vöröskereszt kormánybiz
tosává. Főfeladata a külföldi és 
hazai segélyszállítmányok rendezett 
és szervezett elosztása.

A Magyar írók 
Szövetségének felhívása

A Magyar írók Szövetsége nyi
latkozatot adott ki, amelyben tisz
teletét fejezi ki a forradalom ha
lottal iránt. Hangsúlyozza, hogy 
függetlenségünk és szabadságunk 
kivívásának legnagyobb erénye az 
erkölcsi tisztaság. Követelik, hogy 
vonják felelősségre mindazokat, 
akik a nép ellen vétettek, de azt is, 
hogy a nép ne az utcán, hanem a 
tárgyalóteremben ítélkezzen és a 
vétkeseket bántat lanul adják á t a 
nemzetőrség vagy a honvédség jár
őreinek. Személyi bosszú méltatlan 
hozzánk. A világ szeme rajtunk, 
csodálja forradalmunk tisztaságát. 
Ne essék rajta folt.

S h d u l :i sBasiss í í í i
I S u t la p e s í

í!zcBaieiS>eJí
A budapesti nagyüzemek forra- 

dalmi bizottsági küldötteinek fel
hívására számos budapesti üzem
ben megindult pénteken reggel a 
részleges munka. így a Láng Gép
gyárban, a Ganz Vagonban, az 
Orion Rádiógyárban.

Peyer Károly 
tragikus halála

Tragikus körülmények között halt 
meg, messze idegenben Peyer Ká- 
ro’y, a Szocíá’demokrata Párt egy
kori főtitkára, az orosz befolyás el
leni küzdelem elszánt harcosa. Rá- 
d.ója mellett hallgatta a felszaba
dító forradalom híreit, és o tt érte 
utol a vég.

Szüntessük m©g eaz isttöro m©zg«dmatl
dalomnál« megfelelő szellemben ne
veljék. Bizonyosak vagyunk benne, 
hogy pedagógusaink zöme szívesen 
tesz eleget e kívánságuknak, h :sz 
tblán ók maguk érezték legjobban 
o zsarnokság esztendeiben, hogy a 
ránkeröszakolt úttörőmozgalom nem 
felel meg sem magyarságunknak, 
hazafias törekvéseinknek, sem pe
dig a gyermekié lek igaz emberi ápo
lásának. Az iskolai tanítás saját 
kezdeményü „rekonstrukciója", a 
sztálinista szellemben fogant tan
könyvek kiigazítása mellett bizony- 
nyal elsőrangú feladatnak tartják a 
gyermekek iskolánkívüli foglalkoz
tatásának átalakítását.

Mert átalakításról, s nem egy
szerűen a szovjet-importból szár
mazó mozgalom eltörléséről von 
sző. Nyilvánvaló ugyanis, hogy Is
kolásainknak — talán egészen a 
középiskola végéig — szükségük van 
valani'féle szei vezet re, amelyben az 
iskolai nevelés kiegészítéseképp; 
hasznos gyakorlati ismeretekre 
tesznek szert, megtanulják a közös- ' 
sági élet szabályait, s — nem utol
sósorban — megtalálják az ifjú tel
keknek oly szükséges romantikát. 
De nem afféle „kis-pártnek" vagy 
„kis DISZ-rsk" kell lennie a szük
séges szervezetnek, s tagjainak sem 
afféle rövidnadrőgos politizáló „ká
dereknek", mint ahogy ez a szov
jet píonlr-mozgalom magyarra mi- 
csurinizált változatában történt. Ta
nárok. tanítók dolga most — akiket 
efolől a sztálinista zsarnokság so
hasem kérdezett —, hogy megtalál
ják ebben is a helyes, a magyar 
utat.

SZERETNÉNK azonban felhlv- 
-  ni figyelmüket a cserkész- 

mozgalomra, amely — ezt megint 
ők tudják legjobban — gyökeret 
tudott ereszteni a magyar ta'aj'oan 
is, amiként diada'.utat járt az egész 
világon , s amelyet a 40—49-es 
években a rákosat a önkény Irtott 
ki, tiltott he nálunk, A cserkész- 
mozgalom a lehető legtöbbet tudja

nyújtani a 10—18 éves iskolások 
számára — sok évtizedes pedagó
giai tapasztalatok bizonyítják ezt. 
A természet szere tété re, edzett 
életmódra, igaz magyarságra, sok
féle hasznos ismeretekre neveli 
diákjainkat — jó embereket, jó 
magyarokat ad a közösségnek. A 
cserkész-mozgalom nálunk kész, be
vált rendszer, — pusztán folytatni 
kell tevékenységét o tt, ahol a  pio
nír-import idején abbamaradt. Több 
a kezdeményezés, a kísérletezés le
hetősége a legalsóbb iskolás kor
osztály, a 6—10 évesek esetében, 
mert a számukra a cserkészet első- 
iokoiájaként kialakult farkaskölyök- 
mozgalom annakidején sem fo r r ta  
ki magát. Jegyezzük még meg, 
hogy a cserkészeten nem a második 
világ háború idején erősen militari- 
zált, sőt fasizált szervezetet értjük. 
Azt a cserkészetet ajánljuk pedagó
gusaink figyelmébe, amelyet alkotó
ja, Baden-Powell elképzelt, s amely 
a maga tiszta, bár magyarrá asszi
milálódott formájában nálunk is 
funkcionált a két országvesztő csa
pás: a fasiszta és a Rákosi-uralom 
időszaka előtt. Persze, fogadatlan 
prókátorok sem akarunk lenni: 
végre eljött az ideje annak, hogy 
a legilletékesebb, a nevelők társa
dalma döntsön az Ifjúság nevelésé
nek nr'nden ügyében a forradulmi 
magyar nép kívánsága alapján.

Magyarországon 
nem lesz restauráció

A hamburgi Die Welt hosszabb 
cikket kitett a magyar forradalom
ról. A lap többek között leszögezi, 
aki magyar restaurációra gondol, az. 
nőm érti meg ezt a forradalmai. 
Magyarország azt, amit elmulasz
tott, nem polgári kapitalista tala
jon kívánja behozni. Ma is Magyer- 
ország po'gfirai és parasztjai a 
hangadók. A mágnásokat és arisz
tokratákat nem igen kérdik n««.

G azdag hazánknak sok- 
féle értékes kincse vándorolt 

ki az elmúlt esztendők során a 
szovjetek országába. De ne legyen 
elfogult ítéletünk, valljuk ba: kap
tunk érte egyet s mást cserébe. 
Nem ugyan a „kincses kapunak" 
csúfolt záhonyi határállomáson jöt
tek be ezek a „csere-értékek" (ott 
az iparunkat a szovjet rendszerhez 

, bilincselő vasércszállítmőnyokon és 
1 más nehézipari bóvlikon kh'ül a Tg 
! érkezett más), hanem az országun
kat gúzsbakötó szellemi elnyomás 
különböző csatornáin. Importálták 
nekünk a legújabb „zseniális" dog
máktól a m nisztériumok nevetsé
ges szét- és összeházasításán át a 
társadalmi berendezkedés új meg 
ú j merev formája o szovjet élet 
minden szellemi torzszülöttjét. így 
kaptuk meg s vettük á t szolgai má
solással a legifjabb isko'ás nemze
dék kiegészítő nevelési rendszerét, 
az úttörő-mozgalmat is.

Tudjuk jól, mire volt jó a ma
gyar úttörőmozgalom, amelyben a 
Kodály szerzet to és erre a célra ki
sajátított indulócskán kívül semmi 
sem volt magyar. Jő volt arra. hogy 
— miként a Szovjetunióban — ide
jekorán bevezessék kisiskolásainkat 
ű sztálini népelnyc-mó rendszer 
életformájába, fogalmaiba. Jó volt 
arra, hogy ellensúlyozzák a szüiök 
otthoni, magyar szellemű nevelő
munkáját. Egyházi ünnepnapokon 
különböző űttürőfoglalkozásokka, 
igyekeztek visszatartóul e gyerme
keket a templomba járástól. A fe- 
hórlnges, vörösnyakkendős (szovjet 
m'ntára öltözött) úttörők alkalom- 
adtán: gyűléseken, tanácskozásokon 
bevált kellékei voltak a hatáskei tőé
nek. Ezen kívül aztán a legjobb In
dulattal sem lehet másfajta „hasz
not" tulajdonítani az imrortált ú t- 
*örőszervezetnek.

ÚJRA M E G IN D U L  is k o lá in k 
ban a ta n ítá s  és a m agyar 

szülők jogos kívánsága, hogy gyer
mekedet most már az új, a forra

/Ve csiíggedjwiik és próbáljuk  
iffiSíán látni helyzetünket

Próbáljuk meg tútcsigázott j 
mindennapjaink lázas eseményei- 1 
tál felfutott agyunkat rákénysze
ríteni arra, hogy tárgyilagosan j 
teremlsen rendet a viharzó ese- I 
menyek értékelésében. I

Kétségtelen, hogy csodát élünk I 
át, olyan csodát, ami a szólás- 
mondással ellentétben nem három 
napig csoda, hanem mindaddig, 
amíg emberek élnek a földön.

A budapesti csodálatos szabad
ságharc győztesen lezárult, k i
vívta Magyarbrszág függetlensé
gét és semlegességét, ezen a 
szovjet tankok magyar területen 
tartózkodása nem változtat.

Nemzeti szabadságharcunknak 
a világ közvéleményében egyön
tetűen megnyilvánuló nagyrabe
csülése olyan helyzetet teremtett, 
hogy a nyugati nagyhatalmak te 
kintélyüknek és világpolitikai ha
talmuknak egész súlyával hatá
rozol tan leszögezték szándéku
kat, hogy az igazságosnak elis
mert magyar ügy mellé állnak. 
Ezen a tényen nem változtat az 
a mellékes körülmény, hogy szov
je t harckocsik magyar földön áll
nak.

Ez a kérdés most már tőlünk 
függetlenül, világpolitikai vonalon 
fut.

Ha átgondoljuk, hogy az elmúlt 
napok eseményeit a szovjet ka
tonák és orosz polgárok is átél
ték, felmerül a kérdés, milyen 
véleményt alkothattak maguknak 
a dolgok állásáról?

A szovjet kormány rendkívül 
ellenszenves szerepe feliünt-e a 
félrevezetett, mesterségesen elbu
tított, hazúg Ságokkal táplált cs 
nevelt szovjet millióknak?

Fellé'lenül rá kellett döbben- 
we a Budapest utcáin harcba ve
zényelt szovjet katonáknak, ami
kor lölt az eVene hetykén és ha
lált megvető bátorsággal harcba- 
szálló kis pesti fickókra, csitrl 
lányokra, munkásasszonyokra, 
hogy kormánya és parancsnoksá

ga aljas, embertelen és gyáva 
cselekedetre kény szerit ette.

Ha erre nem jö tt rá, nem te
heti, hogy embernek, férfinek, 
katonának nevezze magát.

Budapesten az orosz tankok
ban a fegyveres és fegyvertelen 
kiskabátos gyermekek ellen har
coló katonának látnia kellett, 
hogy nem — ahogy neki mond
ják — fasiszta bujtogatóktól 
tisztítja meg a magyar fővárost. 
Látnia kellett azt a hatalmas, 
égig törd lángot ami egy egész 
ország elnyomott népének leiké
ből lobog fel, eddig soha nem lá
tott, monumentális, csodálatos 
ragyogással.

Azóta már azt is tudja, hogy 
ez a ragyogás elárasztotta- és 
megmámorosította az egész vilá
got és hogy az elkövetkezendők
től félni nem nekünk magyarok
nak van okunk, hanem nekik, ül
tig és talpig fegyverezett páncél- 
erődjeikben ülő harcosoknak.

A szovjet—magyar iigy ti világ 
ítóbmtzéke előtt van, hogy órák, 
vagy napok kérdése-e a döntés, 
az mindegy.

A döntést vagy elfogadják és 
határaik mögé vonulnak, vagy 
nem fogadják el, hanem átalakul
nak katonából vérengző, aljas, 
gyilkos fenevadakká.

Ml magyarok nem félhetünk 
többé tőlük, hatalmas fölényben 
vagyunk velük szemben. A ma
gyar ügy igaz ügy. meghalni is 
gyönyörű érte.

Mi legfeljebb hősi halált hal
hatunk hazánk, városaink, ottho
naink védelmében kis gyerme
keinkkel együtt, akár puszta kéz
zel és fedetlen fejjel, de az ő szá
mukra. elkerii1fistetlen a testi ha
lál mellett a szégyenteljes, gya
lázatos, örökre megbélyegző er
kölcsi halál is.

Ne csüggedjetek magyarok! 
Soha ennyi okotok nem volt a lé
lekemelő hitre és bizalomra!

Dr. Rohonyi Istvánná.
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HÁROM KALANDORRAL KEVESEBB... Á MEFESZ munkájából

Napok óta különböző rémhírek 
keringtek az országban a lc\Kéz- 
lett szlálínisla-riíkoslsta vezetők 
sorsáról. tartózkodási helyükről. 
Voltak, akik tudni vélték, hogy az 
elvetemedett Gero Ernőt maguk 
az MDP más vezetői azzal „kény
szerítettek lemondásra", hogy — 
agyonlőtték. Mások szerint Gerö, 
Hegedűs és a több! megbukott 
népáruló bitang-, már a múlt he
ten — rabolt, vagy n magyar nép 
kiszipolyozásából koncként ka
pott értékeik társaságában (így 
kel! mondani, mert az o szemük
ben ezeknél' méltóbb „társaság” 
allies) — megszöktek az ország
id»!, Hitiünk vagy nem hittünk a 
híreknek — mindegy, mert szinte 
valamennyinek meg volt a maga 
valószínűségi alapja: bizonyosra 
vehettük, hogy a magyarországi 
sztálinista klikk tagjainak, most, 
a magyar nemzeti forradalom 
győzelmes harcai nyomán forró
vá Válik a magyar talaj, ebben az 
országban nem teremhet számuk
ra babér. Most aztán — külföld; 
hírszolgálati szervek jelentései 
fclnpján — megtudtuk, hogy Ge
rd Ernő. a magyar népnek ez a 
csak Rákosi gazságával merhető 
árulója a hasonszőrű He
gedűs András és Piros László 
kíséretében megszökött az ország
ból. Szinte felesleges is mondani, 
hogy hová, mert Gerőnek és bű
nös klikkjének tudva lévőle g a 
Szovjeíurlá a hazája, a moszkvai 
sztálinisták árnyékában nőhettek 
valamennyien a magyar nép nya
kára.

Ma már mindannyian tudjuk: há
nyadán Is állunk Gerőve! és cin
kostársaival. Tudjuk, hogy Gerő. 
Hegedűs és Piros álltak mindvé
gig szembe Budapest és az egész 
ország hősi szabadságharc aval, 
ők adták és hajtatták végre a pa
rancsot a hős felkelők tömeges 
irtására, ők hozták a budapesti 
nép nyakára egy — számunkra 
mindörökre a zsarnokságot meg- 
cstesítö — idegen hatalom páncélos 
szörnyetegeit Amennyire éjfeke- 
térc mocskolva áll előttünk hár
mójuk „becsüleie”, annyira tisz
tán látjuk ma már szerepüket. 
Emlékszünk és emlékezni fogunk 
Gerőre, aki Belgrádból visszaér
kezvén ama nevezetes október 
23-i. keddi napon majdhogynem 
kirúgta a hatalmn ellen fellázadt 
újságírók delegációját, mivel «az 
a magyar ifjúság követeléseit 
..merészelte" figyelmébe aján
lani, s kedd esti botor rádióbe
szédével még pártjának tagjait is 
felháborította. Nem felejtjük He
gedűst, a Rákosi Mátyás előszo
bájából, a személyi titkári szék
ből bársonyszékbe kapaszkodott 
Aáefisztót, aki a demokratizálás 
Jelszavát egyre habzóbb szájjal 
szajkózta az utóbbi hónapokban, 
s közben még azt a kevés kis

Tisztogatás a megyei tanácsnál
A. szélsőségesen sztálinista Kiss 

Imre melleit hozzá teljesen hasonló 
emberek, ha nern is olyan méretű 
zsarnokok műkőd lek. A Veszprém 
megyei Tanára dolgozóiból alakult 
munkástanács példaadóan gyor3, 
megfontolt, szén vedéiymentes és igaz
ságos munkát végzet!. Eltávolította

A veszprémi forradalom — amely
nek megírása nein fop soká késni — 
szellemi alkon kezdődött. Nyilvános 
gyűlésen előszűr az értelmiségi an
kéten. J)c van még azelőtti dátum. is. 
Stabő János, az Egyetem marxista 
tanszékének vezetője, ez ankét előtt 
egy héttel a városi pártbizottság ak- 
livaü/ésén szólalt fel. helytelenítette. 
I agy Magyarországon még mindig 
szovjet csapatok tartózkodnak és 

ennek oka felöl. Sc a

Ki mondta ki Veszprémben először 
nyilvánosan, hogy vonuljanak ki 

a szovjet csapatok?

Eg'y I iír  m a r g ó já r a
Őszinteséget Is sajnálta a szabad
nak nevezett magyar sajtótól, 
amely többé-ke vésbbé nyíltan az 
ország elé tárta a nehéz tlizclő- 
anyaghclyzefet. És nem felejtjük 
Piros Lászlót, a gyilkos belügy
minisztert sem, aki elvetemült 
gaztettei sorozatát betetőzte a 
rádiónál harcoló felkelőkre kiadott 
túz-parancsával.

Hogy h  feledhetnénk egyhamar 
ezeket a kalandorokat, akik — 
minden aljasságuk, elvetemültsé
gük ellenére el kell ismernünk 
ezt — 2 maguk nemében kellőkép 
okosak Is voltak. Mert vajon te
remtettek-e a történelem folya
mán sok olyan gyarmatot, mint 
A1 agyarország, ahol a moszkvai 
sztálinisták eme ügynökei még 
tapsot és lelkesedést Is tudtak sze
rezni magú Imák az elnyomott nép 
körében? Vajon nem ördögi zse
nialitással csapiák be tulajdon — 
most mindegy, hogy öntudatból, 
karrierizmusból és kenyéri éltesből 
összetákolt — pártjuk tagjait is? 
A rákötik, gerők mentek — az 
MDP tagjai maradtak, és mit 
szólnak most az MDP egy
szerű tagjai? Nem beszé
lünk most a szlalinisfa-ráko- 
eisfa klikket íudatos alázattal ki
szolgáló funkcionáriusokról — ők 
vessenek magukra. De mit szól
nak, most vezetőik „angolos” tá
vozásához a jóhiszemű, a félre- i 
vezetett, rútul becsapott kommu
nisták? Mint a patkányok a sü- 
Ivedő hajóról — akként menekül
tek el nemrég annyira tisztelt 
vezetőik, és a párttagság tömege 
itt maradt a magyrr nép logos an 
bizalmatlan pillantásainak3 ke
reszttüzében. Az új rendben, ame
lyet a magyar nép most zajló 
egységes, nemzeti forradalma te
remt, a most megvalósuló Iga; 1 
demokrácia nekik, a bönfclennek 
ítélhető kommunistáknak is biz
tosít helyet a közéletben. A nép 
eljátszott bizalmát azonban nehéz 
lesz visszaszerezniük. Ez csak 
úgy sikerülhet, ha megszabadul
ván a magyarságtól idegen fő 
párlvezotők uralmától, eltávolít
ják a soraikban még megbúvó 
sztálinistákat, s aztán — elvet
vén a párt eddigi, nem a valósá
got tükröző elnevezését Ij 
— a tanulságokból okulva meg
próbálnak magyar módra kommu
nisták lenni. Mert reméljük, ők 
sem felejtik Gero, Hegedűs és 
társaik gaztetteit.

Nem felejtünk, s ezért nem is 
búcsúzunk Geroéktől, meg a ko
rábban megszökött Rákositól sem. 
Viszont akarjuk még őket lati 1 
e hazában ~  a bíróság, a nép

helyéről a következőket: BudogJn 
János éa Győnesí András elnökhelyet
teseket, Hardi Zuhan lunúcstilkáií, 
Fodor Imre, Hajdú Ferenc, Kiss 
László, Osvald Lajos, Benedek Mi
hály vezetőállásé tisztviselőket, négy
öt osztályvezetőt, ezen felél pedig to
vábbi 20 személyt.

vélemény a városban általános lelke
sedést keltett, szájról-szájra adták, 
viszont Szabó János ellen pártkörök
ben hajsza iiuluft, amelyet aligha
nem az ÄVH fejezeti volna be. ka 
közben ki nem tör a forradalom, 
így viszont ennek a díszes testületnek 
tagjai ülnek börtönben, Szabó János 
pedig a Városi Forradalmi Bizottság 
tagja. Aki a szabadságért- küzd. az 
megkapja méltó megbecsülését és 
alá ellene, az is.

ítélőszéke előtt. Mert egy orszá- 
íjot, egy népet nem lehet büntet
lenül a tönk szélére vinni, mint 
ahogy az MDP elvetemült egy
kori vezetői vlttékl Reméljük, 
hogy a Szovjetunió nem válik 
az ország vesz lő bűnösök búvó
helyévé, a szovjet nép nem fogja 
eltartani az aljas politikai szé
delgőket, akik az egyszerű orosz 
emberek hírét Is segítettek ron
tani ebben az országban. Három 
kalandorral kevesebb van hát 
Magyarországon, de reméljük, ha
marosan hálómmal több lesz 
majd — a bori önben, a magyar 
nép bírósága előtt!

Hivalaios válasz a hibbIim- 
isnácsfik feghlésgife

Az elmúlt napokban egyre több 
üzemi munkástanács tagja kereste 
fel a Vasas Szakszervezet központ
ját, kérték, hogy munkájukhoz s. 
szakszervezet adjon felvilágosítást.

K é r d é s :
Milyen joga van a munkásta

nácsnak a dolgozók felvételében és 
elbocsájtásúban ?

F e l e l e t :
A munkástanácsnak joga van el

bocsátani és munkábaállítani dol
gozókat. Ugyancsak íoga az ügy
vitel egyszerűsítése is

K é r d é s :
Megszűnt eti-e teljesen a darab - 

bérezést?
F e l e l e t :
Ezt az üzem dolgozóival beszél

jék meg. A többség véleménye a 
döntő. Ha a munkások egyik cso
portja a darabbérezés további fenn
tartása mellett, a má-r.k csoport 
pedig ellene van, ekkor a munkás
tanács kollektívájának kell dönteni, 
hogy a2 üzemben milyen bérezési 
forma a legmegfelelőbb.

K é r d é s :
Milyen felsőbb szervek irányítása 

alá tartoznak a munkástanácsok?
F e l e l e t :
Ez még nem tisztázódott. Je

lenleg a munkástanácsok a minisz
tériumtól és az ipa rigazg at óságok
tól kapják az irányítást. Itt termé
szetesen változás várható.

K é r d é s :
Helyükön maradjanak-e az ed

digi üzemi bizottságok?
F e l e l e t :
Ez a munkásoktól függ. Ha jól 

végezték munkájukat, hagyják meg 
helyükön, ha rosszul, úgy váltsák 
le őket.

Kiadták az útját a Veszprémi Kenyérgyár 
munkásnyúzó igazgatójának

A FORRDALOM TISZTÍTÓ TÜ
ZE fel perzsel te a múltot a Veszpré
mi Kenyérgyárban is. A felszaba
dult láng, a dolgGzők haragja és 
megvetése november elsején el
hamvasztotta a fejlődés, a kibontako
zás utolsó kerékkötőjét is: Kerék
gyártó Mihály igazgatót.

Hogyan történt?
Nem ment simán. Október huszon- 

kilcncedikón a megválasztott mun
kástanács a dolgozókkal együtt meg
tárgyalta: ki méltó arra, hogy to
vábbra is a , gyárvezetésben marad
jon, s ki az, aki nem szolgált rá a 
bizalomra. Ezen a gyűlésen a gyár- 
bcliek még nem tudtak élni teljesen 
a forradalom kivívta szabadsággal, 
még nem volt erejük gyökeresen el
távolítani a múltat. Így minden baj 
forrásaként Tóth Lajos főkönyvelőt 
telték meg, s elhatározták, hogy ala
csonyabb munkakörbe helyezik. Ez
zel véget is ért a dolgozók összejöve
tel 0.

A munkások, sülőinest erek, segéd
munkások elgondolkoztak a történte
ken. Felvetődött bennük: helyesen 
cselekcdtek-e, hogy Kerékgyártó Mi
hályt meghagyták igazgatói állásá
ban? Felelevenítenék maguk között 
a múltot. Fclréinlett előttük a min
denható igazgató gépe, az Üzem élet- 
halál ura, a rendszer ostora. Felidéz

A. m e g y e  t e r ü le té n
A MEFESZ hírszolgálatánál ál- I

Inndóan cseng a telefon. Kisebb- 
nagyobb falvak kérik a MEFESZ-t,, 
hogy menjen és segítsen a For- ! 
rsdalmi Tanácsoknak. Sok a prob
léma falun. Sok mindent nem ér
tenek, és főleg sok mindenben 
messze az események mögött jár
nak. Nagyon kell a segítség ne
kik, és mi segítünk is, hiszen van 
még olyan falu is, ahol még meg

A MEFESZ jt
A fegyveres felkelés a ml ja

vunkra dőlt cl. A fegyveres harcot 
megnyertük. Most szellemi harcot 
vívunk. Minden erőnkkel azon dol
gozunk, hogy a kivívott győzelem 
gyümölcsét msgizleljük. Teljes 
erőnkkel Nagy Imre politikája mel
lett foglalunk állást. Amerre csak 
járunk, a városban és a megyében, 
mindenhol ezt hangoztatjuk, és 
ezért dolgozunk. Pestről kapott

A MEFESZ jelenlegi álláspontja
ja-

válik."

N y ila tk o z a t
A MEFESZ szervezetének ál

láspontja az AVH-nól szolgálatot 
teljesítő sorozott honvéd egyének 
le szerelésével kapcsolatban:

Leszerelhetek mindazok, akik 
tényleges katonaidejüket töltik, 
(tehát nem továbbszolgálók) . és 
szakaszvezetőnél magasabb rend
fokozatot nem értek eL

Felhívás az e l í r t a  rsn tó & ii<B aga< ioz
A Veszprémi Haladás S. K , az egyetemi ifjúság sportköre a kö

vetkező felhívással fordul a melbourne-i olimpia rendezőségéhez és £ 
világ sportolóihoz:

A szovjet hadsereg páncélosai, melyek megkísérelték vérbe fojtani 
a magyar ifjúság szabadságharcát, még mindig Magyarországon tar
tózkodnak, sőt erősítéseket kapnak. Felhívjuk a meibourncí“ o’l npta 
vezetőségét, hogy akadályozza meg a szovjet sportolók olimpiai szerep
lését mindaddig, míg a szovjet csapatok ki nem vonulnak Magyaror
szágról, s nem ismerik el országunknak november 1-cn deklarált sem
legességét!

\  I ág sportolói! Ne vegyetek részt szabadságunk elnyomóival kÓ. 
zös versenyeken! Allásfoglalástokkaí támogassátok szabadságharcunkat! 
Ne engedjétek az olimpiai gondolatot beszennyezni véres zsarnokok 
általi Veszprémi „Haladás S. l\."

sportolói és vezetői.

Elismerés, köszönetnyilvánítás 
A Veszprémi 6t-es számú Autóközlekedési Yóllalstaak

A Veszprém megyei Nemzeti For
radalmi Tanács köszönetét és teljes 
elismerését fejezi ki 0 Veszprémi 
G4-CS Autóközlekedési Vállalat 
munkástanácsánek és összes dolgo
zójának q nemzeti forradalom meg
vívásában tanúsított Önfeláldozó és 
fáradhatatlan munkájáért. A For
radalmi Tanács a vállalat összes

ték a véres sztálini napokat, amikor 
igazgatójuk másról nem tudott nekik 
prédikálni, csak a vérüket szívó mun- 
kaverscnvről, a feszített sztahanovis
ta robot mozgalomról, a több mun
káról kevesebb bérért.

NEM FELEJTETTÉK EL, hogy 
amikor a félvilág zsarnoka meghalt. 
Kerékgyártó húrom hónapig olyan 
mély gyászban volt, mintha tulajdon 
apját vesztette volna el. Nem ért 
rá akkor olyan holmi csekélységgel 
foglalkozni, mint a dolgozók munka
körülményeinek javítása, a sűrűn 
feltörő panaszok orvoslása. Amikor 
végre kiheverte a gyászt, újult erő
vel látott ,munkához“. Ha valami hi
ba volt, ha valami nem tetszett neki, 
minden bosszúját a volt kisiparoso
kon, az 5 szava járása szerint a »ma
szekokon“ töltötte ki. Nem volt előt
te maradása a volt kisiparosnak. Gán
csolta őket, ahogy tehette — pedig a 
legjobb szakmunkások javarészét ők 
alkották. Ük verejtékeztek az ezer- 
forintos igazgatói jutalmakért, S 
mit knptak belőlo? Semmit, Volt ma
szek részére nem termett prémium, 
jutalom a Veszprémi Kenyérgyárban. 
Még azt sr-m nézte jószcmmel, ha 
szórakozni jártak. Másnap a szemük
re is hányta, hogy látta n társasá
got „maszék-rózsákknl kitűzdelve“. S 
ha büntetni kelleti? Azzal is a mun

v é g z e t t  n iu iik u
sem alakult a Forradalmi Tanács. 
Itt tanácsokat adunk a megalakí
tással kapcsolatban. Számos he
lyen a választás nem volt de
mokratikus. Itt intézkedünk és 
átadjuk tapasztalatainkat. Be
szélgetünk a falu dolgozóival éa 
megmagyarázzuk mit s hogyan 
csináljanak, hogy ügyünk minél 
hamarabb diadalra jusson.

röplapokon is igyekszünk ezt ter
jeszteni. Harcolunk azért, hogy 
most már a termelő munka meg
indítása és folytatása a fő feladat. 
Mindenkit felszólítunk, hogy vegye 
fel a munkát és dolgozzék. Ady 
Endre hitét valljuk: „Vagy bolon
dok vagyunk, s elveszünk egy szá
lig, vagy ez a mi hitünk valósággá

A leszerelő katonák névsorát és 
lakóhelyét pontosan vegyék fel, 
és mindennemű fegyvereiket von
ják be.

Mielőtt hazaengedik Őket, po
litikailag tájékoztassák az elmúlt 
hét eseményeiről.

Egyetem MEFESZ szervezete.

dolgozóinak magatartásával teljes 
mértékben meg van elégedve és 
számít arra, hogy a szabad Ma
gyarország tovább: építésében a 
vállalat dolgozói, a munkástanács 
tagjaival egyetértve ugyanolyan si
keres munkát fognak végezni, mint 
amit a forradalom megvívásában 
tanúsítottak.

kást sújtotta. Volt olyan eset, hogy 
hat kiflit levonatott egy ott dolgozó 
munkás béréből — egy olyan gyár
ban, ahol sok tízezer süteméoyt ké
szítettek naponta. Ha valaki szót 
emelt, csattant Kerékgyártó hangja, 
akinek minden második szava kebel- 
barátjával, „Piros Lacival“ fenyeget
te a szókimondókat. Elnyomta még a 
párt-engedély ez to bírálatot is. Az 
igazgató délelőtti kis állomási sörőz- 
gctéseiről senki nem szólhatott.

DE JÜTT A FORRADALOM. A 
dolgozók követelésére levette végre 
a feje fölött éktelenkedő Rákosi- 
képet, bár a dolgozóknak határozot
tan megtiltotta, hogy bármilyen for
radalmi megmozdulásban résztve- 
gyenek. Amikor látta, hogy a nép
akarat diadah-a jutott, pozícióiéi lés
ből előző „elveit“ sutbavágva, bol
dog-boldogtalannal megpróbált te- 
geződni, a szívéhez férkőzni. A gé
pies „Szabadsúg“-köszöntést eűríí ké
zit csókolom ozás váltotta fel. De már 
késő volt. Az évekig megalázott ke
nyérgyáriakat nem lehet többé fél
revezetni. Kimondták az ítéletet: no
vember elsején elmozdították a lak
tanya szellemet meghonosító kiski
rályt.

Szabadon lélegzik már az égé'a 
gyár. Győzött a népakarat.

Illés László

t
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Megalakult és programot adott 
a Veszprém megyei Szabad Szakszervezetek 

Szövetsége

Ki a bányákból 
a rossz szovjet masinákkal!

A Magyar Szabad Szakszervezetek 
Veszprém megyei Szövetsége 1056. 
november 2-án megalakult és megvá
lasztotta az Ideiglenes Intéző Bizotl- 
fágál, melynek tagjai a következük:

Kiss László, Marosi János, Horváth 
János, Makróczi Károly, Kárpi Kál
mán, Simon István, Varga Gyula,
Dóezi Éva, Bandi Teréz.

A Veszprém megyei Szabod Szak
szervizei Ideiglenes Intéző Bizottsá
ga teljes egészében egyetért a Megyei 
Forradalmi Tanács programjával és 
annak végrehajtását támogatja, 
ben csatlakozik a Dunántúli Nemzeti 
Tanács célkitűzéseihez.

Ennek érdekében az Ideiglenes In
téző Bizottság elhatározta, hogy azon
nal felveszi a kapcsolatot a Veszprém 
megyei Nemzeti Forradalmi Tanács
csal. a Dunántúli Nemzeti Tanáccsal 
(Győri, hogy velük együtt működ ve 
harcoljon a dicsőséges forradalom ed
digi vívmányainak megőrzéséért, to
vábbiéi foszlóséért, a szabad, függet
len, demokratikus és semleges Ma
gyarországért.

E szabad hazában bizlosflani kí
vánjuk, hogy a Szabad Szakszervc-

A Veszprém megyei Szabad Szakszervezetek Szö
vetségének Ideiglenes" Intéző Bizottsága az alábbiak
ban rögzíti általános programját azonnali intézkedé
sekre:

1. Az elmúlt évek során a Szakszervezetek nem 
voltak a dolgozók érdekképviseleti szervei, mert ezt 
akadályozta a káros szlálimsta-rákosisla szektás 
politika.

2. Amikor ezt elítéljük, fő törekvésünk, bogy a 
magyar szakszervezeti mozgalom töltse be eredeti hi
vatását, a dolgozók érdekeinek tényleges védelmét. 
l</é”i azoknál az intézményeknél, vállalatoknál, me
lyeknél az üzemi Bizoll súgok nem I öltül lék be fel- 
p fiainkat és ebből eredően a dolgozók bizalmát el
vesztenék, szükségesnek laríjuk az új választások 
megejt ősét.

2. A megválasztott Munkástanácsokkal eg>-ctér
iünk, munkájukat támogatjuk és egyben felhívjuk az 
üzemi Bizottságokat és Munkástanácsokat, hogv 
egy ii 11 m ű k ö d v e végezzék f cl el őrs. ég I el j c s munkájukat.

3. As egységes bérezés megvalósítása érdekében 
helyeseljiih a helytelen normarendszer megszüntetését 
cs ugyanakkor követeljük J936. október 1-t öl járó

Egy-

M egalakult
a Szociáldem okrata P árt m egyénkben

A Veszprém megyei Szociáldemok
rata Párt 1956 október 30-án meg
alakult.

A párt további szervezését és iigy- 
vileiét ideig] ones inléző bizottság 
vér/i.

Az Idei glcnes inléző bizottság fel
kér a megye területén valamcny- 
nyi volt szociáldemokratát, hogy 
haladéktalanul kezdjék meg a párt 
u’iászcrvezésél és círvidejüleg vá
lasszanak ideiglenes intéző bizottságo
kat. amelyek a párt további íigyin- 
tézé’ 'l  végzi mindeddig, amíg a ve- 
zclőségválaszló laggyfiles megtörté
nik.

A már megalakult párt szőrvek ve

SSírch v id ékrő l
NAPOK ÓTA özönlík az élelmi

szer Budapestre, a falvak segítsé
gére sietnek a fővárosnak. E nagy
szerű mozgalomnak továbbfejleszté
séhez hozzájárulnak Malimba lakó: 
is. A több mint kétnapos gyűjtés 
ma a délelőtti órákban ért véget és 
útbaindították teherkocsijukat Bu
dapest felé. A község lakói egy da
rab sertést, egy tehenet, három 
borjút és öt birkát vágtak le. Kö
zel 20 mázsa burgonya, két mázsa 
bab, 100 darab tojás, láRönböző be
főttek és 150 kg liszt adományozá
s a i  ju ttatták kifejezésre együtt
érzésüket a főváros lakóival.

KEDDEN újjászervezett nemzet- 
firs-g lénett szolgálatba Ealatonfü- 
reden. A nemzet őrséget úgy meg
erősítették, hogy nemcsak a köz
iig , hanem a balatonfüredi járás 
lelies védelmét is biztosítja.

A BALATONFÜREDI Forradalmi 
Tanács intézkedést te tt a helyi üdü
lőkben lévő értéktárgyak megőrzé
sére és gondozására.

zelek valóban betöltsék megyénk te
rületén is azt a szerepet, melyre hi
vatottak. hogy a szlálinislii-rákosisla 
vezetéstől felszabadulva harcol janok 
a dolgozók jogos követeléseinek meg
valósításáért és valóságos érdekkép
viseleti szervekké váljanak.

A Veszprém megyei Szabad Szak- 
szervezetek Szövetségének Ideiglenes 
Intéző Bizottsága tudomásul veszi a 
SZOT Elnökség lemondását. Tudomá
sul veszi a Magyar Szabad Szakszer
vezetek Országos Szövetségének Ideig
lenes Intéző Bizottságának megala
kulását és magúévá teszi oz általa 
kiadott kiáltványt, melynek megva
lósításúért — ahhoz csatlakozva — 
Intéző Bizottságunk minden erejét 
megfeszítve Őszinte törkcyéssel dol
gozik. Amikor ezen csatlakozásunkat 
kinyilatkoztatjuk, tesszük azzal a 
fenntartással, hogy n Magyar Sza
bad Szakszervezetek Országos Szö
vetségének Ideiglenes Intéző Bizott
sága a legrövidebb időn belül hozza 
nyilvánosságra tagjainak névjegyzé
két.

1. Intéző Bizottságunk ténykedésé
nek alapfeltételeként követeljük.

zetőségei sürgősen vegyék fel a kap
csol utol a Veszprém megyei Szociál- 
demokraia Pártszervezet ideiglenes 
inléző bizollsásrgal. (Veszprém, Bnj- 
csy-Zsilinszky-úi).

Egyben felkérjük a Veszprém vá
ros volt szociáldemokrata tagjait és 
minden becsületes lionfjlársat, aki 
magáénak érzi szervezetünk célkitű
zései I. keresse fel pártszervezetünket, 
további tagszervezésünk megerősí
tése érdekében.

Veszprém megyei Szociáldemokrata 
Párt ideiglenes intéző bizottsága 

Sotonyi István és Török Sándor.

AZ A J K A I Forradalmi Tanács 
megbeszélést folytatott az Üzemek 
munkástanácsaival a termelő mun
ka megkezdésére vonatkozóan. A 
szénbánya az eddigiek során csak 
annyit termelt, amennyit az erőmű 
és a község szükségletei megköve
teltek. A F o rra d a lm i Tanács tagjai 
szükségesnek tartják, hogy a bau- 
xit, valamint az üveggyár dolgozói 
is mielőbb munkába álljanak. Annak 
érdekében, hogy a munka felvételét 
objektív nehézségek sem gátolják, 
kérték, a bölcsődék, valam’nt a nap
közi otthonok vezetőit, foglalják el 
munkahelyüket, s gondoskodjanak a 
reájuk bízott gyerekek legteljesebb 
ellátásáról.

CSÜTÖRTÖKÖN délután 3 ó ra k o r 
a halottak napja alkalmából gyász- 
gyűlést tartottak Ajkén. A község 
lakói közül mintegy hét-nyolcszázan 
a Kossuth-szobor elé vonultak, ahol 
Horváth István g im n áz ium i tan á r 
mondott ünnepi beszédet.

hogy hazánk területéről a lehető leg
rövidebb időn belül, de legkésőbb no
vember végéig vonuljanak ki n meg
szálló orosz csapatok.

2. Követeljük, hogy népünk jogos 
követelésével a szovjet kormány 
AZONNAL adjon határozott választ 
csapatainak kivonásával kapcsolatos 
álláspontjáról.

3. A sztrájk további fenntartására, 
illetve a munka általános megindí
tására vonatkozó álláspontunkat a 
szovjet kormány nyilatkozatáig füg
gővé tesszük.

4. Dunántúl egységének érdekében 
szükségesnek tartjuk, hogy Dunántúl 
valamennyi megyéjében sürgősen 
alakuljanak meg n Megyei Szabad 
Szakszervezetek Ideiglenes Intéző Bi
zottságai. A megalakult Megyei In
téző Bizottságokat felkérjük, hogy az 
egységes Dunántúli Forradalmi Ta
nács segítésére győri székhellyel ala
kítsuk meg a Szabad Szakszervezetek 
Egyesített Dunántúli Ideiglenes In
téző Bizottságát.

Magyar Szabad Szakszervezetek
Veszprém megyei Szövetsége Ideig

lenes Intéző Bizottsága,
vagy már kifizetett illetmények alábbiak szerinti ki
igazítását:

SOI) forintos alapbérig terjedő illetmények 15 
százalékos. SOI—1500 forintos alapbérig terjedő illet
mények 10 százalékos emelését.

Követeljük továbbá a 3500 forintos felsöheiárú 
illetmény betartását.

Ahol a fentiektől eltérő kifizetések történtek, a 
Munkástanácsok az üzemi Bizottságokkal együttmű
ködve. a fentiek szerint azonnal rendeljék el a kifi
zetését, illetve visszafizetését.

A sztráik ideje alatt munkát végzők illetményét 
100 százalékkal felemelt összegben kell kifizetni a 
munkanapok figyelembevételével. A sztrájk nap ok 
alatt munkát nem végzők, az alapkeresetnek megfelelő 
összesét kapják.

A 4 százalékos gyermek télén «égi adót október 
1-től levonni nem lehet. (Eljárás, mint a béreknél.)

4. Ahol a Mnnkásfon ácsok szükségesnek tartják 
egyes vezetők leváltását, részükre a sztrájk tartama 
níatti munkanapokra gondoskodjanak a munkabérek 
kifizetéséről.

Magyar Szabad Szakszer vezetek Veszprém megyei 
Szövetsége Ideiglenes Intéző Bizottsága.

A Nyugdíjintézet hírei
A Nyugdíjügy! Főigazgatóság For

radalmi Bizottsága a kormány utó
lagos engedélyének reményében 
megkezdte a törvényellenesen, fel
sőbb rendeleti e megvont nyugdíjak 
folyós tását. Saját jogú nyugdíja
soknak négyszáz, özvegyeknek két
száz forint nyugdíjat küld előleg
ként.

•
A Nyugdíjintézet Ideiglenes For

radalmi Bizottsága közli, hogy az 
intézet minden nyugdíjas novemberi 
ellátását továbbította a postaköz- 
pont leszámítoló hivatalához, mégis 
akadályok vannak a kifizetésnél. Az 
Intézet felhívja a postahivatalokat, 
hogy a nyugdíjak kifizetését hala
déktalanul kezdjék meg.

AZ UTÖBBI NAPOKBAN az Ajkai 
Forradalmi Tanácshoz több gépko
csivezető fordult azzal a felaján
lással, hogy kocsijukkal szívesen 
részt vennének a fővárosba irányí
to tt élelmiszerek szállításában. A 
Forradalmi Tanács kéri mindazon 
szerveket, amelyek az élelmiszer- 
szállítás irányításában résztvesznek, 
hogy gépkocsiigényeikkel fordulja
nak hozzá.

VESZPRÉM MEGYEI H ÍR L A P 
a Megyei Nemzeti forradalm i Tanács 

napilapja
Szerkeszti: o szerkesztőbizottság 

felelős kiadó: Dr. Brusznyay Árpád 
T e r je s z tik :  a Megyei Postahivatal 

Hírlaposztálya és a hírlap-kézbesítő 
postahivatalok. Előfizetés: postahiva
taloknál és kézbesítőknél. Havi elő

fizetési díj. i i  forint.
MNB egys2ámlaszóm: 01 Ű15 06S-1S7. 
Veszprém megyei Nyomda Vállalat.

Felelős vezető: Steltzer Ferenc.

. Kevés olyan merényletet követ
tek el a józan ész, a mindig hí
res magyar szakértelem, műszaki 
tudás ellen a forradalomtól elsö
pört béklyó-rendszer idején, mint 
a szovjet gyártmányú bányagé
pek erőltetett alkalmazásával. Alt 
sem jellemzőbb a ránk nehezedő 
idegen elnyomásra, mint az, hogy 
a személyi kultusz igen sok terü
leten — barbár módon — szinte 
a tárgyak, fogalmak imádatává 
lényeg ült á t

Több mint Öt esztendő óta 
igyekeztek a zsarnoki rendszer 
vezetői elsózni szénbányáinkban 
az azóta hírhedtté vált Donbasz-, 
SZ -1 5 3  és más elnevezésű szov
jet bányagépeket. Már a kezdet 
kezdetén kiderült róluk, hogy tö
kéletesen alkalmatlanok szénbá
nyáinkban ezek a masinák. Szak
emberek tárgyalták egymás kö
zö tt hogy a mi szénbányáink 
egészen mások, mint a szovjetek, 
s ha a maguk nemében tökélete
sek is volnának e  gépek (mint 
ahogy nem azok], akkor sem kel
lene erőltetni üzemeltetésüket. 
Sajnos, csak egymás között tár
gyalhatták meg véleményüket, 
mert hangos szóval nem nyilat
kozhattak A szénbányászat ve
zetői — főként a Moszkvát járt 
hét szovjet próbás Simon Kálmán 
íooszfálvvezelő — alázattal meg
görnyedtek a még felsőbb pa
rancs előtt, 6 nyakló nclkiil haj

M eg afaM t a veszprémi Helyőrségi Katonai Tanács
Szerkesztőségünkkel közölték, hogy 

csütörtökön Veszprémben megalakult 
a H elvőrségi Katonai Tanács, amely
nek jelenleg fő feladnia a lakosság 
felfegyverzésével, a nemzetőrség 
szervezésével kapcsolatos teendők el
látása. A Tanács kéri Veszprém város 
lakosságút, hogy ilyen ügyeiben

Mint ismeretes, a labdarúgó klub
csapatok Európa Kupa küzdelmében 
magyar részről a Bp. Honvéd együt
tese vesz részt. A korábban megejtett 
sorsolás szerint a magyar csapatnak 
november 7-én Budapesten a spanyol 
Atletlco Bilbao csapatával kellene Ját
szani. Erre azonban a rendkívüli 
helyzet miatt nem kerülhet sor, ezért 
a két csapat közötti megegyezés 
alapján a pályaválasztói jogot felcse

rélik, az első mérkőzésre Madridban 
kerül sor.

A Bp. Honvéd együttese a kormány 
hozzájárulásával már el is utazott 
Spanyolországba. A magyar csapat a 
kupa-mérkőzésen kívül két barátsá
gos mérkőzést Is vív. Egyik ellenfele 
Párizsban a Racing Paris, a másik 
Madridban a Real Madrid együttese 
lesz.

Elutazóit az EK mérkőzésére a Bp Honvéd

Megalaki
A forradalom szele, az új élet ki

bontakozása mór a sportban is érez
teti hatását. Csütörtökön délelőtt a 
fővárosban megalakult a Magyar 
Labdarúgó Szövetség Forradalmi Bi
zottsága. Az MLSZ-ben a régi kipró
bált sportemberek kapnak helyet, akik 
együtt dolgoznak a volt labdarúgó 
szövetség es OTSB becsületes dől-

Osztályozó nélkül kerül i
A csütörtökön megalakult Magyar 

Labdarugó Szövetség az első értekez
letén számos fontos kérdést--vitatott 
meg. Az MLSZ terve között szerepel 
a többi közölt a labdarugó bajnok
ság időpontjának a megváltoztatása. 
A tavaszi kezdés a gyakorlatban nem 
bizonyult jónak, ezért visszatérnek 
az őszi-tavaszi bajnoki idényre.

Az elképzelések szerint az NB. I. 
létszáma 14-re változna, s ezenkívül 
N. ö. Il.-t és NIL 111.-at is felállíta
nák. A „Népakarat“ c. lapból olvas
hattuk „ . . .a n n y i  már biztosnak 
látszik, hogy a jelenlegi bajnokság 
végén a budapesti I. osztályú bajnok
csapatok felkerülnek az NB. II.-be.“

Tekintve, hogy a megyei bajnoksá
gok egyenlőek a budapesti I. osz
tállyal, így nyilván arra lebet szá
mítani, hogy a megyei bajnokok is 
osztályozó nélkül jutnak majd az 
új NB. II.-be. A veszprémi sport-,

szolták a bányák szakembereit: 
dicsőítsék tömjenezvo a s z o v je t 
gépeket, s  ha másként nem megy, 
Összpontosítsák minden erejüket 
ezek működtetésére. Naponta je
lenteni k e lle tt  a magas miniszté
riumnak, ha a gépek — a legjobb 
a kara t ellenére — sem termeltek, 
s volt bányamérnök, akinek egész 
napi munkáját ez az eszeveszett 
hajsza foglalta el.

Nem tudjuk pontosan, mi volt 
e nagy igyekvés hátierében. Le
het, hogy a potom pénzen — 
vagy anélkül — elvesztegetett 
sertésekért, élelmicikkekért vagy 
vasúti kocsikért a másik „magas 
szerződő fél” nem tudott jobbat 
adni a lassan náluk is kl.nustrá- 
lásra kerülő bányagépeknél, JL— 
hét, hogy csak az általános szov
jet tömjéníüs-lhöz akartak hozzá
eregetni a citrom és gyapot mód
ján nálunk meghonosítani akart 
szovjet masinákkal. Tény, hogy 
ez nem sikerült és most itt az 
ideje, hogy bányászaink, mérnö
keink kicbrudalják a bányákból a 
mihaszna szovjet gépeket. Ne dol
gozzanak velük tovább, ha nem 
érdemes, de ne Is prédálják el. 
Helyezzék tető alá. hagyják meg 
épségben, mert eljön az ideje an
nak is. hogy a magyar nép a 
ránktukmált Donbasz- és egyéb 
rossz gépekért megkapja a jogos 
kártérítést!

most már ne forduljon a különböző 
csapatokhoz, sem a rendőrséghez. A 
nemzetőrnek jelentkezők a  forradal
mi szervek javaslatával keressék fel 
a Helyőrségi Katonai Tanácsot Baj
csy -Zsilinszky-úf 24. szám alatt, a 
volt MÖIlOSZ-cpöleiben. Ugyancsak 
itt intézik a többi rendészeti ügyet is.

I» a MLSZ
gozóival.

Az országos lapokban olvashatunk 
arról, hogy Budapesten megalakulnak 
a régi nagy sportegyesületek: az FTC, 
az MTK, a KAC és az MTE. Az FTC 
és az MTK hívei már alakuló ülésü
ket is megtartották. Reméljük, hogy 
a budapestiek példáját Veszprém me
gyében is követni fogják.

íz KB ll-be a V. Haladás
szerető közönség ezt a lurt nagy 
örömmel veszi, mert ezzel egy igen 
régi óhaja teljesülne.

If jú s á g i S ta d io n  le tt 
a N é p s ta d ion  nőve

Az OTSB forradalmi intézőbizott
sága több jelentős határozatot ho
zol!. A Sport ok látási Hivatal vezető
jét. Kutas litvánt leváltották. Az 
Mlfl< testnevelési rendszert azonnal 
megszüntették és a Népstadion nevét 
— n magyar ifjúsági forradalom em
lékére — „Ifjúsági Stadionéra ke
resztelték.

L ab d a rúg á s

A magyar ijj. labdarugó válogatott 
Becsben nz osztrák főváros ifjúsági 
együttesét 3:1 (0:0) arányban legyőz« 
le. A magyar csapni ma Grúcbna 
mérkőzik,

í
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