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O ro szo k , m e n je te k  h a z a !
—  cl a néhány drillhetGs szó áll, a 
mai naptól lapunk első oldalán. 
Russzkije pájgyrtye dánioj — ennek 
a három szónak kell belcvésodnie 
minden igaz magyar hazafi, minden 
hazáját féltő és szerető honpolgár 
szivébe. Szívébe? Nem elég! Vé
rünkké kel! válni ezeknek a szavak
nak, nem szabad, hogy egy percig 
Is elaltassuk tiltakozó lelkiismere
tűnket mindaddig, amíg idegen ha
talom tapodja a sokat szenvedett s 
végre magára talált magyar hont 
Oroszok, menjetek haza! — visz- 
hangzik a kiáltás szerte e hazában. 
Szuronvotok árnyékában egy gyij- 
kos klikk, egy nemzetveszejtö, önős 
érdekeket szolgáló, szent hagyomá
nyainkat eltipró, honfiak vérébe 
gázoló gyalázat hágott a nemzet 
nyakára.

Oroszok, menjetek hazai Ne en
gedjétek, hogy fasizmust elűző 
fegyvereiteket, egy, a népünk gon
dolatvilágától clrugaszkodott ma
roknyi tébolyult a magára talált 
nép ellen fordíthassa. Ne engedjé
tek. hogy fegyvereitekre népünk vi
lágának, ifjúságunk szí ne-javának 
vére tapadjon.

Oroszok, menjetek hazai Egy nép

Ismét megjelent a Keszthelyi Újság
Október 31-én, többéves szünet után Ismét megjelent a „Keszthe

lyi Újság“ első száma. A lapot a Járási Forradalmi Tanács adta ki. 
A Keszthelyi Újság hosszabb múltra tekinthet vissza. A legutóbbi szá
ma 1949 október 30-án jelent meg. Pontosan hét esztendő kellett ah
hoz, hogy ismét szócsöve lehessen a város népének.

A Keszthelyi Újság 55. évfolyam első száma forradalmi hangon ír. 
Követeli többek közt, hogy a volt Festettek kastélyt a honvédség adja 
vissza a városnak, hogy műemlék jellegét meg védhessék, s az idegen- 
forgalom fejlődésnek indulhasson a Balaton fővárosában Ezenkívül kö
veteli, hogy Keszthelyt és környékét csalói jók ismét Zala megyehez.

Ezek a követelések találkoztak a város népének többéves akara
tával."A Keszthelyi Újság újbóli megjelenésűt nagy örömmel és meg
elégedéssel fogadták a keszthelyi dolgozók.

Üdvözöljük a Keszthelyi Újságot, s kívánjuk, hogy forradalmi har
cossággal képviselje Keszthely lakosságának érdekeit.

Vannak, akik még nem értik,
vagy nem akarják tudomásul 
venni, hogy mi történt a közel
múlt hősi napjaiban Magyaror
szágon. Legalább is erre vall az 
a telefonértesítés, amelyet a Vesz
prém megyei Nemzeti Forradal
mi Tanács Devecserböl kapóit A2 
értesítés szerint az MDP veszpré
mi pártbizottságáról felhívták De- 
vccsert és kiadták a párhitasílást, 
hogy „beszélni kell azokkal a légi 
vezetőségi tagokkal, akikre szá
mítani lehet és úgy kell feltüntet
ni a forradalmat, mintha azt a 
kommunisták kezdték volna el.”

Hát így vagyunk?
Amikor Kádár János az MDP ne

vében Igaz mivoltában elismeri a 
forradalmat és letörli róla a 
^.reakciós provokáció” szennye« 
és hazug bélyegét, a helyi klsrá- 
kosik és kisgerők újabb hazug 
szavalókórust szerveznek. „A for
radalmat a kommunisták kezdték”

November 1: munkaszünet 
november 7: munkanap

A Dunántúli Nemzeti Tanács erre I tette. Az erről szóló rendelet la
vonatkozó határozatát a Veszprém I punk 2. oldalán olvasható.
Megyei Forradalmi Tanács magáévá |

lángoló követelése szólít bennete
ket Becstelen ügyért parancsolták 
páncélosaitokat, ágyúitokat Buda
pestre. A nép ellen szólítottak tite
ket, nép ellen, amely éppúgy szereti 
a regényes Bakonyt, mint ti a kin
cses Uralt, akiknek ugyanúgy csil
log n Balaton tükre, m int nektek a 
Káspi-tenger szelíd vízfodra. Hát 
engednétck-e 11, hogy fővárosotok 
utcáin orosz vért ontson az idegen 
önkény? Nem. biztosan nem hagy
nátok, Hát csak mi tűrjünk min
dent? Mi nézzük tétlenül, hogy né
hány elvetemült, két vagy még több 
állampolgársággal rendelkező bi
tang őrült hatalomvágya egy nem
zetet küldjön a síri világba? Nem 
nézzük tétlenül. Szólítunk bennete
ket: menjetek haza! Jusson el hoz
zátok szívünk, szabadságunk leg
bensőbb szava, amely mától kezd
ve lapunkból kiált felétek, mind
addig, amíg utolsó katonátok, utol- 
60 szuronyotok, utolsó páncélosotok 
ki nem vonul e honból

Magyaroki Ne szűnjetek ismétel
ni, követelni szabadságunk legele
mibb biztosítékát: oroszok menjetek 
hazai

1. L.

— hirdetik — nem a magyar nép, 
egységbe forrva és közös fel lán
golással, hanem csak a kommu
nisták,

Nem vitatjuk, hogy az MDP so
raiból számos becsületes hazafi 
harcolt és harcol fegyverrel, vagy 
békés eszközökkel a forradalom 
szent ügyéért, de keményen és 
határozottan (I lakozunk az ellen, 
hogy az egész magyar ncp törté
nelmi megmozdulását egy ^párt
tagsági könyvvel rendelkező ki
sebbség magának kisajátítsa, ab
ból csalárd módon hétköznapi 
pártcélokra politikai tőkét ková
csoljon.

Nem tűrjük, hoip> bárki bánul* 
valahogyan „feltüntessen”, hogy 
ejferdítse, kitekerje az igazságot. 
Jegyezze ezt meg magának min
den párt, mely a nép bizalmából 
szerepet kíván betölteni az ország 
építésében.

Újjáválasstottáli
a Megyei Nemzeti Forrudulmi TTamdesot, 

s m egalakult a. városi Nemzeti. Forradalm i Tesmáes
Szerdán este * vármegyeház nagy

termében Összeült a város munkás
tanácsainak küldő U gyűlése, amely 
főnios halározalókat hozott. Mcskó 
Gábor, a gyűlés elnöke elmond la, 
hogy a város lakói az elmúlt napok
ban joggal voltak elégedetlenek a 
Forradalmi Tanáccsal, mert az kél 
ok mialt nem India belől leni szere
pét. Egyrészt azért, mert a városunk
ban állomásozó hadosztály parancs
noka, Sánta alezredes elárulta a for
radalmat, csak színleg állt mellénk, 
nem adott segítséget a nemzetőrség 
megalakításához. A Forradalmi Ta
nács ilyen módon nem tudta gyor
san teljesíteni a nép egyik legfonto
sabb követelését. A másik ok, hogy 
az első küldöttgyűlésen megválasz
tott tagok közül néhányon nem vet
tek részt a munkában s az aktívak
nak is elaprózódott az erejük, mert 
hol a város, hol az egész megye 
ügyeivel kellett foglalkozni ült. Teg
napra azonban mindkét ok megszűnt. 
Sánta nlezrclest és néhány áruló 
társát leváltotta a Jutáson is meg
alakult Katona Tanács és a tegnap 
este összegyűlt. köIdöttok külön vn- 
lasztollák a megyei és a városi Nem
zeti Forradalmi Tanácsot. A ncplin- 
lalom újonnan választolt legfelsőbb 
szerveibe a következők kerültek:

A Megyei Nemzeti Forradalmi Ta
nácsba :

Dr. Brusznyai Árpád tanár,
Dömötör Lajos földműves, b Nem

zeti Paraszt Párt egyik vezetője,
Ferenci László rendőr őrnagy,
Mészáros Sándor vasutas,
Molnár Tamás Szénlraszt,
Monori Gyula pedagógus,
Pál Ferenc megyei tanács oszL vez.
Dr. Horváth Ferenc közigazgatási 

szakember, a Kisgazda Párt együk 
vezetője,

Kisgál Imre százados,
Szűcs István MEFESZ,
Sági Ferenc MEFESZ.
A Megyei Nemzeti Forradalmi Ta

M egalakult Pécsett a Független Kisgazdapárt 
Kovács Béla beszéde

Pécsett a Megyei Tanács székhá
zában szerdán tarto tta  alakuló ülé
sét a Független Kisgazdapárt. Az 
ülésen többszáz régi kisgazdapárti 
tag vett részt, közöttük a baranyai 
falvak küldöttei. Az alakuló ülésre 
meghívták Kovács Bélát, a Függet
len Kisgazdapárt volt főtitkárát is, 
aki jelenleg a pécsi Belgyógyászati 
Klinikán gyógykezelted magát. Ko
vács Béla rövid beszédben üdvözöl
te barátait, ismerőseit, a Kisgazda- 
párt tagjait.

— Most nem mint kisgazda jöt
tem közétek, hiszen engem annak
idején kizártak a Független Kisgaz
dapártból. Azért jöttem, hogy kö
szöntsem régi barátaimat, egykori 
harcostársaimat A börtönben sokat 
gondolkodtam azon, hogyan fogad 
majd a magyar nép. Elhiszi-e azt a 
sok rágalmat, amelyet rám és a kis
gazdapártra szórtak az elmúlt évek
ben. örömmel látom, hogy a rága
lomhadjárat nem sikerült. A nép 
bízik a Kisgazdapártban, az egye

nácsba egy k atoná t a honvédség, egy 
főiskolást a Keszthelyi Mezőgazdasá
gi Akadémia, egy dolgozót a megyei 
tanács delegál, J1 helyet pedig fenn
tartanak a Járási Forradalmi Taná
csok küldötteinek a részére. így ösz- 
szesen 25 tagú lesz a Megyei Nem
zeti Forradalmi Tanács.

A Városi Nemzeti Forradalmi Ta
nács tagjai a következők leltek:

Angel i Sándor kcrcsk. dóig., 
Amhoffer István kőműves,
Bíró Sándor egyetemista,
Dr. Farkas György, a Széntröszt

jogásza,
Dr. Héthelyi Ferenc orvos,
Jónás Oszkár ügyvéd,
Szabó János egycL tanár,

fi msgyar &8nw lialadéíitaian tárgyalássá iuvsa 
a szovlel aMatel líivoaésársi

Szerdán délután hatalmas tömeg 
g y iill össze a Kossuth Lajos téren, 
Nagy’ Imre miniszterelnök a parla
ment bél lement a Köss 11 III -szoborhoz 
cs beszédet mondott. Beszédében 
hangsúlyozta, hogy nem ő kérte a 
szovjet csapatok segítséget, ez az in
tézkedés tudtán kívül történi. Kije
lentette: a varsói egyezmény felmon

Mindszenty József bíboros hercegprímás 
Budapestre érkezett

kor budai palotájába érkezett. Ér
tesüléseink szerint ma rádió-beszé
det mond.

Mlndszenty József bíboros her
cegprímás, akit kedden a győztes 
forradalom kiszabadított rabságá
ból, szerdán reggel 8 óra 55 perc-

MosatBiváfoa szöiköáS
Ges’®, ÉSeggedSis és

A londoni rádió tegnap este közölte, hogy 
dús és Piros Moszkvába szökött

De hiába! így sem menekülhetnek meg a fclelSsségrcvonás elől!

düli pártban, amely 1945 után va
lóban a függetlenséget és a szabad
ságot akarta megteremteni Ma
gyarországon.

Ezután arról beszélt, miképpen 
került az új kormányba. Elmondot
ta, hogyan akart Nagy Imre új nem
zeti kormányt alakítani Kovács 
Béla részvételével. Mivel Négy Im
rével korábban is kapcsolatban állt 
és támogatta azt a törekvését, hogy 
megszabadítja az országot Rákosi
tól, Gerőtöl és cinkosaitól, elvilea 
hozzájárult a kormányban való 
részvételéhez. Azóta semmi kapcso
lata nincsen a kormánnyal.

Meg voltam lepődve — folytatta 
Kovács Béla —, amikor a kormány- 
listát nyilvánosságra hozták és ab
ban több régi kommunista vezető 
nevét olvastam. Másnap megfogal
maztam a lemondásomat azzal, hogy 
a jelenlegi kormány összetételével 
nem értek egyet. A lemondólevelet 
barátaim rábeszélésére nem küldtem 
el. Nem tudom mit akar a kor

Zágon Sándor vasutas.
Ezenkívül a Fémfeldolgozó egy 

munkást, a helyőrség egy katonát, a 
parasztlakta területek pedig egy föld
művest küldenek.

A továbbiakban a Küldöttgyűlés 
egyhangúan úgy határozott, hogy a 
közüzemekben, valamint a szolgál lató 
iparban tovább folyjon a termelés s 
azok az üzemek is kezdjék el a mun
kát, melyekben a további állas miatt 
komoly műszaki kára származhat az 
országnak.

A szülők kérésére határozatot Iio-m 
zoll a küldöttgyűlés az óvodák, nap- 
köziotthonok megnyitására és arra^ 
hogy az általános iskolákban az ün-i 
nép ólán kezdődjék meg a tanítás.

dásával is kérj fik a szovjet 'csapatok 
azonnali visszavonásat.

Továbbá elmondta, hogy Rákosit. 
Gerol es Hegedűst bíróság elé fogják 
állítani.

A miniszterelnök beszéde után a 
tömeg csopt rlokba gyiilve még so
káig együtt maradt és elégedetlensé
gét fejezte ki Míinnieh Ferenc bel
ügyminiszter személye iránt

P S E ’ Í Í S

hazaáruló Gerö, Ilege-

mány. a lehetőségek nagyok, az If
júság vére nem hullott hiúba a d i
cső forradalmi harcokban. Ezeket a 
lehetőségeket, a kormány szándé
kát azonban meg kel! ismernem, s 
erre csali akkor kerülhet sor, hu 
Budapestre utazom és beszélek a 
kormány tagjaival.

Ezután a Független K’sgazdapárt 
újjáalakulásáról, jövőbeni működé
séről szólt.

A Kisgazdapártnak szervezkedési 
szabadsága és joga van. Kérdés, 
hogy a szervezkedő párt a régi 
programot, a régi gondolatot hir- 
desse-e? A régi világról no ál műd - 
ion senki, a grófok, bankáink és a 
kapitalisták világa végérvényesen 
lezárult. Nem kisgazda igazán az, 
aki ma 1939-ben és 1945-ben gon
dolkodik. Az elmúlt tíz esztendő 
keserves, de hasznos iskolája volt 
a Kisgazdapártnak és ennek az év
tizednek a tanulságait felhasználva 
kell átalakítanunk a párt prograrn-

(Folyt at ás a 2. oldalon)

pyCCKflE flOMAMTE AOMQM! oroszok, menjetek házai
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(Folytatás az 1. oldalról) 
fát és átalakítanunk a magunk gon
dolkodását is. Nem tudok és nem 
is akarok programot hirdetni a Kis
gazdapárt számára. Előbb beszél
nem kell a budapesti pártvezetők
kel, hogy végleges programot te 
remthessünk. Egy bizonyos, ennek 
a programnak az alapél vei az új, 
szabad, független Magyarország 
megteremtése kell, hogy legyen.

Szólott a parasztság jelenlegi 
helyzetéről isi Kifejtette, hogy a 
munkásságnak és az értelmiségnek 
megvan a maga érdekvédelmi kép
viselete, ugyanúgy meg kell terem
teni a parasztság, számára. Majd 
röviden ismertette nézetét a  magyar 
külpolitikáról.

Mint tegnapi számunkban közöl
tük, Győrben a dunántúli megyék 
küldöttei összeültek a Dunántúli 
Nemzeti Tanács megalakítása céljá
ból. Határozati javaslatot terjesz
tettek be — melyet ismertettünk. — 
E javaslatot azonban a küldöttek 
kiegészítve fogadták el. Most kö
zöljük a javaslat teljes szövegét.

Dunául ül megyéi, járásai, városai 
Nemzeti Forradalmi Tanácsának kül
döttei közös ülésen vitatták meg 
problémáikat és aggályaikat afelett, 
hogy a kormány nem elég erélyes 
intézkedései mialt nem látják bizto
sítottnak követeléseik teljesítését.

A tanácskozáson szélsőséges javas
latok is hangzottak e l A felelősség- 
érzet azonban teljes egyhangú ál
láspontot hozta és a  Tanács a  követ
kező határozati javaslatot fogadtad:

1. A Dunántúli Nemzeti Tanácsok 
Győrben megjelent küldöttei 1956. 
október 30-án megalakították a Du
nántúli Nemzeti Tanácsol Győr szék
hellyel. A tanács teljes mértékben 
támogatja a szabadságharcosokat.

2. A csatlakozott megyék 4—4

„Hagy Smrébsn bizalmunk"
Ez volt a jelszó még kedden, ok

tóber 23-án.
Ez a bizalom két-három napra 

megingott, de most erősebb, mint 
valaha!

Kiderült, hogy Nagy Imre két 
napig az ávó foglya volt. Géppisz
tolyokkal a háta mögött mondta el 
első. rádióbeszédét.

Legújabb nyilatkozatából kiderült, 
hogy a statáriumot és a szovjet 
csapatok beavatkozását nem ő ren
delte el. Ezt csak a Rákosi—Gerő- 
féle gazemberek fogták rá, hogy 
megbuktassák.

Mi tehát hiszünk Nagy Imrének.
De féltve intjük, vigyázzon a nép 

bizalmára!
Azonnal különítse el magát a

a Eiagyarsrszáoi SzsciáltaWa Pár!
A magyarországi Szociáldemokra

ta Párt székházában a Contí-utca 4. 
szám alatt október 31-én értekezlet 
volt, amelyen megválasztották a 
párt ideiglenes vezetőségét. Elnök 
Kéthly Anna, főtitkár Kelemen 
Gyula, főtitkárhelyettes dr. Révész

Á Nemzeti Paraszt Párt Országos Központja 
megkezdte működését

A Nemzeti Paraszt párt ideiglenes 
országos szervezőbizottsága 1956 
október 30-án az esti órákban meg
kezdte munkáját a párt újjászerve
zésére. A szervezőbizottság kéri a 
Nemzeti Parasztpárt volt megyei, 
járási és helyi szervezeteinek vá
lasztmányi és vezetőségi tagjait, 
hogy üljenek össze és alakítsanak 
Ideiglenes szervezőbizottságokat, A 
Vidéki szervezetek tisztségviselői te

A Forradalmi Ifjúsági Szöveíeég 
párlonkívűli szervezetének felhívása

Magyar fiatalok! Alakít sótok meg 
falun Ős városokban a Magyar For
radalmi Ifjúság Szövetségét. A szö
vetség tömörítse magúba azokat a

Lefoglalták az aligai pártüdülőt
A bal a Ion világosi Forradalmi B i-■ lntonnlígui pártüdülőt és nap vériéin! 

■»'.hág polgárőrsége lefoglalta a hn-1 felszerelést lellárazütl.

Amikor a magyar szabadsághar
cosok az orosz tankok ellen harcol
tak, akkor az ország függetlensé
géért harcollak. Ez nem jelenti azt, 
hogy mi ellenségünknek tekintjük az 
orosz népet, de nem lehet egyoldalú 
politikát folytatni, meg kell nyitni 
Magyarország kapuit minden nem
zet előtt. Minden állammal egyen
rangú kapcsolatot kell teremteni és 
nem lehet az ország sorsát egy-egy 
katonai blokk érdekeivel összekap
csolni. A magyar nép semleges Ma
gyarországot kíván

A nagy lelkesedéssel fogadott be
széd és a köszöntések után a még ' 
gyengélkedő Kovács Béla azonnal 
visszatért a kórházba.

Az alakuló ülés résztvevői elhatá- |

® DyswnK’Üi Nemzeti Tenses
taggal vesznek részt a D unántúli 
Nemzeti Tanácsban.

3. A Dunántúli Nemzeti Tanács 
maga állapítja meg szervezetét és 
ügyrendjét,

4. Csatlakozásra hívja fel a többi 
megyéket és megállapítja, hogy Bor
sod, Bács-Kiskun megyék és Csepel 
már csatlakozlak.

5. Elhatározza a Dunántúli Nem
zeti Tanács, hogy a kormánnyal 24 
órán belül tárgyalásokat kezd a nem
zet követeléseinek teljesítése érdeké
ben.

6. A Dunántúli Nemzeti Tanács 
bizonyságot kíván szerezni és kapni 
a kormány ígéreteinek valóraválfá
sára, elsősorban a szovjet csapatok 
kivonásáról és annak időpontjáról.

7. Tudomásul veszi, bogy a pápai, 
győri és zalaegerszegi honvéd alaku
latok csatlakoztak és megígérték, 
hogy a népet minden támadó ellen, 
esetleges varsói utasítás ellenére is 
megvédik. A Dunántúlon egységes 
katonai vezetést kívánnak megszer
vezni.

8. A kormány a szovjet csapatok

haza áru lóktól!
Azonnal takarítsa ki a kormány

ból a régről ittm aradt szemetet, 
azokat, ak’ket joggal vet meg ős 
gyűlöl a nép.

Intézkedjék, hogy a szovjet csa
patokat vonják ki az országból!

Intézkedjék, hogy az ávósok ne 
furakodjanak be az új rendőrségbe!

Nagy Imre helytállását már ed
dig is sok helyes intézkedés iga
zolja!

Sürgetve várjuk a többit Is. Ami
lyen mértékben Nagy Imre teljesíti 
a nép jogos követeléseit, bizalmunk 
oly mértékben fog benne növekedni.

Egyetemi Forradalmi
Diákbizottság.

MEFESZ

András. Az ideiglenes pártvezető- 
ség tagjainak túlnyomó része az el
múlt években a Rákosi terror ide
jén be volt börtönözve. A Népszava 
csütörtök reggeltől mint a párt hi
vatalos lapja jelenik meg.

lefonon (1Ö5-B50 és 183-390) ke
ressenek kapcsolatot az országos 
központtal.

Továbbiakban közli, hogy o Sza
bad Szó, a Nemzeti Parasztpárt 
központi lapja október 31-én. szer
dán jelent meg, főszerkesztője 
Szabó Pál. Az ideiglenes szerkesz
tőbizottság október 31-én, szerdán 
a rádióban és a sajtó útján tájékoz
tatást ad a tagságnak.

fiatalokat, akik 1956 október céljai 
alapjón készek harcolni és dolgozni 
hozónkért.

roziák, hegy Kovács kirázását 1 
a Független Kisgazdapárttól nem j 
tekintik törvényesnek és a párt Ba- • 
ranya megyei szerkezeiének örökös 
elnökéül választják. j

Ezután megalakították a Kis
gazdapárt ideig’enes megyei vá
lasztmányát.

Isméi m egje lenik 
c Kis Újság

A Kis Újság, a Független Kis
gazdapárt központi lapja csütörtö
kön reggel újra megjelenik. Főszer
kesztő Kovács Eéla, felelős szer
kesztő Futó Dezső.

kivonása cián, de legkésőbb január 
végéig írjon ki általános és titkos 
választásokat.

9. A nemzeti kormány hozza létre 
az új karhatalmi szerveket.

10. Az országgyűlés összehívásáig 
a honvédség ezredes és annál maga
sabb rendfokozaté tagjait a kormány 
a nemzeti tanáccsal egye tér lésben 
nevezze ki.

11. A kormány Összetételére vonat
kozólag tárgyalásokat kíván folytatni 
cs biztosítani kívánja a szabad ság
it arca sok részvét elét a kormányban.

12. A kormány jelentse be az 
ENSZ-felé Magyarország semlegessé
gét.

13. Teljes szólás, gyülekezés és 
sajtószabadságot.

14. Amennyiben a kormány nem 
teljesíti c köve Sei éseket. továbbra 
sem ismeri el és a sztrájkot tovább 
folytalja. Küldöttséget indít Buda
pestre és a küldöttség haladéklalánul 
felveszi a kapcsolatot Nagy Imrével.

A Dunántúli Nemzeti Tanács és a 
csatlakozott Borsod. Bács-Kiskun

és Csepel nemzeti tanácsai.

Ö röm  és gyász
A forradalmi napok kezdetén 

mindannyian, akik tudtuk, hogy 
nem „fasiszta bérencek’’ és „ide
gen ügynökök" budapesti harcáról 
van sző, boldogan tűztük keb
lünkre a nemzeliszín szalagot. 
Tudtuk, hogy a nemzeti megma- 

* radás, a teljes függetlensúg kö
vetelésének órái érkeztek el. Érez
tük, hogy sohasem élt boldogság 
napjai vannak elközelgőben. Ezért
ünnepeltünk.

Ma Is ünnepelünk. A siker, a 
hit cs a remény jegyében ünne
pelünk. Az ünnepi színharmóniá
ba azonban gyászfolt is vegyül. 
A párt- cs a kormányvezetés ha- 
zaárulása, bitangsága és önké
nye miatt igen sok magyar test
vérünk vére hullt ki Budapesten, 
vidéken. Az ország leste ma is 
vérzik, a mcgizlelt szabadság 
újabb áldozatot követel tőlünk. 
Nemzetiszín kokárdáink közepébe 
gyászszalagct tűztünk.

Az új és új gyász újabb cs 
újabb elszántságot növel. Forra
dalmunk megmutatta megyénkben 
is, máilí, hogy a magyar dolgo
zó nép szándéka eltökélt és ret
tenthetetlen. Miért nem határo
zottabb hát a kormány? Ök tár
gyalnak, üléseznek — utcáinkon, 
útjainkon vérzik a nép. Nagy ma
gyar költőnk, Juhász Gyula mond
ta. hogy a forradalom nem kér 
útlevelet! Még mindig nem hall
juk meg a mieinket?

Vagy talán öröm-szemünk csil
logása akkora, hogy nem látjuk 
a bánaí-szemünk könnyhu!látását? 
Vagy talán azt akarják, hogy 
apránként vérezzünk el, és dics
telenül? . . .

örömünk csak félig őröm. Ami
kor magyar csak egyetlen esett 
el, bánatunk máris teljes lett. De 
százak és ezrek estek cl! Gyá
szunk pedig, lm növekszik, erő
sebbek leszünk. Erősebbek a hit
ben és clszáníabbnk a tenni-aka- 
rásban. Mert annyit már megtud
tunk. hogy egy nép, ha lelkei, 
hogy lerázza az idegent s az Ön
kényt, vérezhet bár, de nem hal
hat meg. Csak szabad és függet
len lehet.

Ezért a Félúton nem állunk

—s —n.
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A Veszprém megyei Nemzeti Forradalmi Tanícs hivatalos rovata

12 1256. (XI. I.) V. N. F. T. sz. RENDELET A TERM ELŐ SZÖV El'KEZE
TEKBŐL VALÓ KILÉPÉSRŐL.
1. 5 A Veszprém megyei Nemzeti 

Forradalmi Tanács elrendeli, hogy az 
összes, a megyében lóvő termc’.őszö- 
vetkese lekben tartsanak 10 napon be
lül (XI. 10-ig) csoport értekezletet és 
ezen döntsenek a termelőszövetkezet 
feloszlása vagy fenntartása tekinteté
ben. A tsz feloszlik, ha ezt a tagság
nak több mint Sfl százaléka kéri, — 
részben megmarad, ha a tagok 20 szá
zaléka, de legalább 10 tag benn kivan 
maradni a tsz-ben.

2. § Minden tsz-tagnak, aki fel nem 
oszló tss-bűl id akar lépni, tíz napon 
belül kell beadni írásbeli kilépési nyi
latkozatát. A kilépési nyilatkozatban 
vállalni kell a kilépő tagnak a tsz ré
szére nyújtott Állami támogatós ará
nyos részét azzal, hogy ugyanakkor a 
tsz felosztásra nem kerülő közös va
gyonának arányos része viszont a ki
lépő tag tulajdonát képezi, melyet 
tartozásába beszámítanak. A tartozás 
és követelés elszámolása az év végével 
töi*ténik.

3. § Minthogy a véráztotta ország 
jövő kenyerének biztosításáról van 
szó, a Megyei Nemzed Forradalmi 
Tanács felhívja az összes termelőszö
vetkezeteket, hogy ott, ahol a tsz táb
lája tngosítva van, az őszi vetést még 
közösen végezzék el, nehogy a  földek 
rendezetlensége miatt kiesés legyen a 
termelésből.

4. § Ott, oho! a tsz területe nincs ta- 
gosítva. a kilépett tagnak ki kell adni 
a tsz táblájából a íöldjé*, éspedig ha 
őszt vetés Is var. benne, úgy az egy 
tagra eső Őszi vetésterület arányában. 
A kilépő tagnak mind tagosltott, mind 
tagosftatlan tsz-ben földterületet kell 
biztosítani a tavaszt vetés céljára és 
ezt azonnal birtokába kell adni, hogy 
a tavaszi vetéshez szükséges terület
előkészítést a kilépő tag el tudja vé
gezni.

5. § A Megyei Nemzeti Forradalmi 
Tanács utasítja a Járási Forradalmi Ta
nácsot, hogy szükség esetén a Járási 
Forradalmi Tanács pénzügyi osztály 
földnyllvántartó csoportjának dolgo
zóit rendelje ki a földmérés és a blr- 
tokbavezetéshez, nehogy idegen terü
let elfoglalásával még a következő 
gazdasági évre Is akadályozzák a ter
melést.

6. § Sürgősen rendezze m inden ter
melőszövetkezet az állammal és egyéb 
hitelezőkkel szemben fennálló tarto
zását, hogy a tsz tagjainak járandósá
gát minden tsz-taggal egyénenként is

A VESZPRÉM MEGYEI NEMZETI FORRADALMI TANÁCS 10.1956. 
(XI. 1.) V. N. F. T. ez. HATÁROZATA n 8/19K. (X, 31.) V. N. F, T. sz.
RENDELET KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL,
1. § (1) A megye országgyűlési kép

viselőiről szóló 8/1856. (X, 31.) V. N. 
F. T. sz. rendelet 1. §-□ okként mó
dosul, hogy a Nemzeti Forradalmi 
Tanács Berki Zoltán és Párdl Imre 
országgyűlési képviselőket Is — akik 
a megye területéről elköltöztek — 
visszahívja.

A VESZPRÉM .MEGYEI NEMZETI FORRADALMI TzVNACS 111356. (XI. 
1.) V. N, F. T. sz. HATÁROZATA EGYES MUNKASZÜNETI KAPÓKRÓL
I, 5 November 1. (Mindenszentek) és 

december 25. (Karácsony másodnapja) 
minden évben munkaszüneti nap. E 
napokon a megye egész területén a 
munka és a tanítás szünetel. A boltok 
közül csak azok maradnak nyitva, 
amelyek vasárnap nyitva szoktak len
ni, a szokásos vasárnapi nyitvatartási 
időben.

A négy párt képviselőinek 
megbeszélése Veszprémben

A Hazafias Népfront Veszprém 
megyei Elnöksége szerdán délután 
megbeszélésre hívta Össze a Füg
getlen Kisgazda Pórt, a Magyar 
Dolgozók Pártja, a Nemzeti Pa
raszt Párt és a Szociáldemokrata 
Fúrt, valanrnt a Nemzeti Forradal
mi Tanács, az egyetemi ifjúság és 
a szabad szakszervezetek megyei 
vezetőit. Valamennyi pórt képvise
lője kijelentette, hogy a többivel 
együttműködve akar küzdeni ha
zánk függetlenségének, demokrá
ciájának b iz tosításért. A két pa

; el lehessen számolni, és a tsz-tagnak 
‘ módjában legyen saját clhatározásá- 
! ból eldönteni kilépését vagy benr.- 
! maradását a termelőszövetkezetben.

7. S A tsz-böl kilépő tag- részére k i
adott állatot a kiadáskor forgalmi ér
téken értékelni kell, hogy az éwégl 
elszámolásnál az érték figyelembe ve
hető legyen. Általában véve az álla
tot csak annak lehet kiadni, oki ál
lattal lépett be a tss-be. O«, ahol a 
tsz teljesen feloszlik, s a tsz tagjainak 
bevitt állatállománya is kiadást nyert, 
a még megmaradt közös állatállo
mányt elsősorban az állammal szem
ben fennálló tartozás kiegyenlítése fe
jében n legközelebbi állami gazda
ságnak kell átadni, vagy az állattor- 
galmi vállalatnak, mely az ellenérté
két köteles a tsz javára az áii*o 
pénztárába befizetni. Nemzetgazdasági 
érdekből tilos a törzsteny ész etek k i
osztása, mert ezeknek — m int as 
egész nép tulajdonának — fenntartása 
a mezőgazdaság fejlődésének érdeké
ben feltétlenül szükséges. A törzste
ny ószcí eket minden körülmények kö
zött a legközelebbi állami gazdaság
ban kell elhelyezni.

8. § A 7. 5-ban felsorolt dllatklodás 
csak ott következhet be, ahol a tsz 
teljesen feloszlik, ellenkező esetben a 
megmaradó tsz-tagok tartoznak a kö- 
cös állatállomány megőrzésével foly
tatni a  gazdálkodást.

9. 5 A Megyei Nemzeti Forradalmi 
Tanács kijelenti, hogy a legteljesebb 
önkéntesség alapján áll és nem 
befolyásolja senkinek az elhatá
rozását, kilépés vagy visszamaradás 
tekintetében. Megállapítja, hogy a 
nagyüzemi gazdálkodás nagy lehető
séget nyújt a több termelésre, amihez 
az állam továbbra íz segítséget /cg 
adni.

A tsz tagságára bízza, hogy ott. ahol 
a tsz fenntartása mellett döntenek, 
milyen közös gazdálkodási formát vá
lasztanak a Jövőre vonatkozóan.

10. 5 Minden, a termelőszövetkezet
ből történő kilépéssel kapcsolatos kér
dést rövidesen a magyar nemzett 
kormány rendezni fog. A Forradalmi 
Tanács Jelen rendeletének céljn, hogy 
ezzel elejét vegye a tsz-ek felbomlásá
nak, illetőleg a jogbizonytalanságnak 
és a megyén belül egységesen szabá
lyozza a kérdést ns országos rende
zésig.
Dr. Brnarayay Árpád Mcskó Gábor 

elnökhelyettes. elnökhelyettes.

(2) Ezek szerint a Megyei Nemzeti 
Forradalmi Tanács Kossá István kivé
telével a megye összes többi ország- 
gyűlést képviselőjének mandátumát 
megszűntnek nyilvánítja.

Veszprém, 1936. október 31.
D r. B r u s z n y a y  Árpád Mcskó Gábor

elnökhelyettes. elnökhelyettes

2. § November 7. napja a megye 
egész területén rendes munka- és ta
nítási nap.

3. § Jelen határozatot már 1556. no
vember 1. napjára nézve végre kell 
hajtani.

Veszprém, 1956. október 31.
D r. Brusznyay Árpád Meskó Gábor

elnökhelyettes. elnökhelyettes.

rasztpárt jelenlévő képviselői azt is 
kijelentették, hogy a parasztegység 
megvalósításáért küzdenek, azon 
vannak, hogy a két párt mielőbb 
egyesüljön.

A megbeszélésen elhatározták, hogy 
Q négy párt és a szabad sznkszerveze- 
zetek két-két küldöttel képviselte
tik magukat a szerda esti küldött- 
gyűlésen, ahol — a pártok meg
alakulását is figyelembe véve ~  ú j
jáválasztják a Veszprém Megyei 
Nemzeti Forrná »Imi Tanácsot

j *
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Együtt voltunk és együtt m aradunk!
Kimondhatom, jó érzés tolt el, hogy 
liesen szabadon. őszinténteljezen szabadon, őszintén szívem sze

rint nyíl atkozhatom a főváros esc? 
menyéből, városunk, megyénk dol
gozó népének.

Amit átéltem és láttam, azt sza
vakban — jelen állapotomban — el
mondani, pontosan illusztrálni kép- 
lelcu vagyok. Mégis megkísérlem.

Nein lóriéul más: összefogott egy 
jogfcsztolt, meggyötört nép. Micsoda 
összefogás volt! Budapesten kezdő
dött, Itt találkozott össze .forradalmi 
értelmiségünk, n munkások gverme- 
kci, a falvak fiai, az ország ifjúsága. 
Hurcollak Ők és velük az egész ncp. 
A fiatalok fegyverrel a kézben; az 
idősebbek s sztrájk fegyverével.
. Hát érdemes lenne a régi viszo

nyok közölt tovább élni? Aki ma
gyarnak vallja magát, a ü  velünk 
érez, csak egyet felelhet: nem, »oha 
sem. Minket vérünkig sértettek. S mi 
az utolsó csepp vér Ónkig védekez
tünk.

Mi keltette bermftnk a legnagyobb 
felzúdulást? A Nagy Imre nevével 
éllátott kél szégyenteljes intézkedés, 
amelyben a legtöbben már akkor ké
telkedtünk. Nem hittünk abban, hogy 
ezek a rendelkezések Nagy Imre ne
véhez fűződnek. Lcgszégycnt élj esőbb
nek azonban a Kossutíi-adónnk ne
vezett hazugsággyár koholmányait 
tartót luk. Éppen a Fercnevárosbitn 
voltam, amikor ez ar odó erszággú- 
világgá kürtölte; hogy egy-egy cso
port m eg v ita  m agát a Lánc-hídnál, 
a Ráday-utcában és a  Baross-téren. 
Szemen szedett hazugság volL

Mikor én eljöttem közülük,- úgy 
éreztem, már eldőlt a harc t— a mi 
javunkra. I  kkor nőndannyiunkban 
ezek a gondolatok kavarogta]::: nem 
•'ngedjük, hogy az általános titkos 
választásokig is egy párt akarata 
vezessen bennünket.’

Lázban tartotta fantáziánkat » par
lamenti hiuíck élményauyaga. Kí
váncsiak voltunk az események sor
rendjére. nmit akkor még fátyol bo
rított. Nem akartunk tudni mást. 
csak ezt, hogy kik tartoznak hoz
zánk. Ügy gondoltuk, mindenkinek 
színt kell vallania. Minden felkelő 
í'.gy Ausztriához hasonló semlegesség 
mellett foglalt állást.

Mikor kaptam bátorságot a harc
hoz? Akkor, amikor Pestre mentem.

Gondolatok halottak napja előtt
A lanibhuEástal minden évben 

megérkezik ez e nap is. Azt 
akarták, hogy — mint több szép 
ünnepünkről —> ne vegyünk róla 
tudomást, ne gondoljunk elhunyt 
szeretteinkre, és ne tekintsünk nűnd- 
annyiwüt végzete elé, Aligletiínt 
éveinkben talán ezen « napon riká
csoltak legtöbbet a jelen és főként 
a jövő boldogságáról, aztán a mun
ka-versenyről, egyébről. Miért? Ta
lán attól feliéi:, hogy ember-voltunk 
végpontjára emlékezünk? Attól fél- 
ti’li, hogy a behorpadt sírok tövében 
allva. igen sóban az isteni béke, il
letve az örült nyugalom birodalma
gondolatáig is elérkeznek?

Hiába küzdöttek a szofisták, bol
dogságom szavak erejével, hiába hagy
ták el a naptárak a megjelölést, ez 
emberi tudat és lélek adózott, szá
mol vetett mindannyiszor.

Attól az igénytől akartak milliókat 
megfosztani, hogy az élet és halál 
gondolatában egymásra találjanak.. 
Attól a szükségtől akarták elütni 
emberek millióit, hogy önvizsgálatot 
végezzenek szeretteik sírhant fánál...

Meddő harc volt. Halottak napján 
i megdermedt arcét emberek ezn- 
vel gyújtottak gyertyát a temetőben, 
hogy világuknál meglássák az elet 
célját, & megeddzéfi szívüket és 
Indájukat abban a nagy igazságban, 
hogy; születtünk, s ha születtünk, 
meg is halunk, . *

A személyi szabadság-jog tri/es 
birtokában ma minden magyar bát
ron térhet be a temetőbe. Oda ál
lunk szerelteink sirhanijához. Meg
koszorúzzuk a fej fát., s gyertyát gyűl
tünk a krizantém a fátyolvirág ár- 
nyékábnn.

tf'lőször órájuk gondolunk, az 
■*—' édesanyákra, édesapákra. test

vérekre, rokonokra, kedves ismerő
seinkre. akiket mindig horán_ és 
mindig i/lő előtt rabol el tőlünk a 
h n W , f t t v ' d w  emlékezünk, C°n‘

Bár, véleményem tzerint, a múlt hi
báin, bűnein való jogos felháborodá
som nem volt kisebb másokénál. A 
modern fegyverekkel szemben szinte 
foggal és körömmel, „barátaink" ál
tal nekünk jó áron eladott és katona
ságunknak átadott, kimustrált kis 
puskákkal sikertelennek láttam min
den elszánt kísérleteL Nem tartottam 
elégségesnek maroknyi nemzetünk 
összefogását. Sőt, nem is hittem ilyen 
összefogásban. Bizony, szegyeidéin 
magamat Amikor velem össze sem 
hasonlítható korú, apró Ids magyarok 
tettei rávezettek a helyes útra. Be
bizonyították előttem hősiességüket 
Kézigránátot doblak a tüzet okádó 
gyilkos tankra. fis ón mindezt lát
tam, ök hősök voltak. Magyarnak 
születtek és úgy is haltak. Nem volt 
közöttük egy sem olyan, ki ne örönv 
mel vél Lili* volna a nélkülözést, a z ,

Köszönjük néked, Nyugat!
Pásztázd végig rádióddal az étert 

és a súlyos órákban a rakonszenv Ős 
emberi együttérzés olyan megnyil
vánulásaival találkozhatsz, hogy a 
sztálini kegyellenség és borzalmak 
11 éve után meleggel, hittel, igaz 
emberséggel telik meg a szíved.

Bécsi jelentés szerint eddig kb. 
1 millió dollár segítség érkezett 
Budapestre. Torino és Nyugat -Né
met ország egy-egy kórházvonatot, 
az USA 100 000 dctl&r segélyt, 2000 
tonna élelmiszert, 65 GOO kg gyógy
szert és kötszert, a Nemzetközi Vö
röskereszt 2000 tonna tejport, 250 
forma dcligyihnölcsöt, Anglia 12 000 
kg gyógyszert, Svájc 100 000 svájci 
frankot, a nyugatnémet kormány 
1 000 000 márkát, a nyugati szak
szervezetek 500 000 schillinget, 100 
ezer márkát, 5000 fontot gyűj
tö ttek Össze, diet ve indítottak ú t
nak a magyar forradalom részére. 
Bemben sorban állnak a véradók, 
hogy ma--már tárolási nehézségek
kel küszködnek. De özörüik a szere
te t és együttérzés számtalan aján
déka Franciaországból, Dániából, 
Hollandiából, Finnországból, Len
gyelországból és Ausztriából is, mely 
utóbbi saját adományain kívül a

dalaiban újra csókunk s kezünk, a 
szavunk adjuk nekik. Nem tartozás
ból, nem is tiszteletből, hanem az 
emberi tudatra ébredés legelső ben
ső parancsa, a szeretet ösztöne sze
rint. De ez az érzés mindenkiben 
különbözik. Ez mindenkinek a saját 
dolga .

Azon kívül, hogy általában a 
..meghalunk“ gondolattal együtt dob
ban mindannyiunk szive, s azon
kívül. hogy mindannyian legelőbb a 
micinket siratjuk el újra, — együtt 
dobban a szivünk azokért a fiatalok
ért, és együtt gyászoljuk azokat a 
testvéreinket, akiknek —- ahogy &• 
Shaw: „Genf 1938“ című darabjá
nak Diakonisszája mondja — éppen 
most kellett meghalniok. amikor 
megtanulták, hogyan is kell élni. . .  
Igen, magyar polgártársak, akik a 
pesti utcán és a vidék országútiján 
estek cl a műk napokban — mind
annyiunk halottat. Mi is valljuk ezen 
a napon, hogy nem haltak hiába, 
valljuk is mindhalálig. Éljünk aztán 
helyettük is, úgy, ahogy ők élni sze
rettek volna.

De a mieink voltak ők is, akik tíz
egynéhány éve a háborúban pusztul
tak cl, s akiket haló poraikban is 
meg akartak tagadlatni nemzetünk
kel, hallatván a szót: idegen érdekek
en estek e l . . .  Idegenért, t in i t  a 
mienkért, igaz. De a halottak a 
miélnkek! Magyar bölcső s magyar 
nóta ringatta, « magyar búza nö
vesztette őke:. Bájuk nem szabadna 
emlékezni? Jelenre és jövőre tanít 
a pusztulásuk!

X rnyék-lovag-naJ: nevezve a
-AL háláit, ,,A halál lovai“ című 

versben Ady Endre ezt mondja:
„Mindig van szabad paripa,
S mindig van gazdátlan lovag.“
A halál jár, a halál mindig arat, 

s a halál örökké fájdalmas lesz. .
En is voltam szerelteim 1emelésén. 

Testvéreim, rokon közül clrrattam

elszánt küzdelmet, a harcot. Egy voll 
a torsnak, mégis alig beszéltünk egy
mással. Kötelességünkkel voltunk el
foglalva. Mégis, tudtuk egymás gon
dolatát. Arcvonásaikból olvastam ki: 
tudjuk, mi vár ránk ezekben az őszi 
napokban, mi lesz a sorsunk, ha a 
végsőkig kitartunk egymás mellett, 
ha hű fiai maradunk a hazának.

Büszkeséggel gondolok vissza e na
pokra. Tavaszi seregszemlét tartot
tunk. A legjobbjaink hiányozni fog
nak közülünk. Nagy a mi fájdal
munk. Vesztőhely volt ott. Kavarog
nak bennem az emlékek, forralja vé
remet az emlékezés. Emlékszem » 
városra, hős fiaira és úgy érzem, 
hogy a szívemhez forrottak. Érzem, 
nem tehetek mázt, előbb vagy utóbb, 
de visszamegyek -» oda.

Bolder János.
x. budapesti felkelés résztvevője.

IriddemAnyek továbbítésdvaS h  hő
sies részt vállal a Nyugat hatalmas 
megmozdulásában.

Bent jártunk a Veszprém megyei 
Kórházban, ahol egy ajándékkülde
ményt éppen osztályoztak. Nagy 
dobozokban Ausztriából kapott kö t
szerek, hatalmas élelmiszer csoma
gok és győgyszerkiildemérrjek. Az 
osztrák állam segítsége mellett ott 
sorakoznak az egyszerű osztrák em
berek ajándékai is. Idegható kép. Az 
egyik gyógyszerdobozon magyar fel
írás, kusza tintasorok: „Az Isten 
áldja meg a szabadságáért küzdő 
magyar népei'.“ Egy idős osztrák 
nénike fél kiló babot és 4 tojást 
küldött. Hálásan köszönjük neki. £s 
köszönjük Hans PÖltl, Georg Krecht, 
Gertrud Winkler, Wilhelm Thaler cs 
a többi, magukat megnevező, vagy 
névleien ség mögé rejtőző segítő 
emberszívek melegét, szolidaritását, 
buzdító leveleit, adományait.

Köszönjük néked Nyugat, hogy 
nem feledkeztél meg sokat szenve
dett népürűcröl, mely ezeréves tör
ténelmű Őrhelyért oly sokszor vívott 
véres csatát életéért, szabadságáért' 
és nem egyszer érted is

nem is egyet. Emlékszem is . . .
Ősszel volt ez, késő őszön. . .  Igen 

idős, beteges, süket és néma ember 
halt meg a faluban. Azt mondták a 
szomszédok, hogy: Jól járt szegény... 
Talán igaz. Csak a szülőnek, testvér
nek ne mondjátok!

Nem felejtem el sohasem azt a a- 
comázatlan, sötétbarna koporsót, 
amelynek a tövében állva, az idősen 
halt. ember még idősebb apja, reme
gő kezét hozzáértette, aztán kaparta- 
keparta, sírva. En tudom, hogy ki
kaparta volna a hclál karmaiból...

Szerc-tclijét. .  ■
Márkus Zoltán

AZ IFJÚSÁG MINDENÜTT OTT VAN
A fiatalok o »orsdöntő 

n ap olván  isinél bebizonyí
tották a bennük rejlő erőt. 
lelkesedést. Ők voitak n 
kezdeményezői annak a 
vagy haxcnak, amelyet ma 
az egész magyar nép vív. 
Cél ki tűzései ni: et véghez- 
vitték és diadalmasan utat 
tőitek a független, szabad 
Magyarország felépítésére. 
Ott haladtak a tüntető 
menetek élén, harcollak az 
első sorokban a minden 
erejükkel tovább segítik 
az űi élet kibontakozását.

Tettrekész az ifjúság, 
felire a nemes célokért. 
Segít, munkálkodik. Se
gíti n Nemzeti Forradal
mi Tanács munkájút. Tin 
az elmúlt napokban be
léptünk o veszprémi vá
rosháza kapuján, sürgő-for
gó munkás és diák fiatalok 
sokaságával tálé1 koztunk. 
Mindegyik tett-veit vala
mik

I\s míl segítenek a fia

Nem értünk egyet
az Igazság című új forradalmi 
laptársunkkal, mely valószínű 
elégtelen információ híján ha- 
zaárulónnk minősíti Kós Pé
tert, akit a kormány leváltott 
ENSZ delegátus! tisztéből, — 
Kós Péter nem volt hazaánilól 
Ki o voltaképpen? Rendes nevén: 
Konduktorom Igor (vagy Leó) 
akit 1949-ben importált Szov
jetunióból a Rákosi klikk Hogy 
mit adott érte s a többi Idegen
ért? Az egész hazát! Ez a „ma
gyar” képviselte nemzetünket 
az ENSZ-ben. De vajon i  mi 
nemzetünket képviselte-e? So
ha. Ez kiderült ENSZ-bell ál- 
rásfaglalásából. Az S szájából 
magyar szavakkal, idegen ér
dekképviselet szólt Mint „ma
gyar" diplomata híven képvi
selte azokat, akik ide hívták és 
akik Ide küldték.

£s ki tudja, hány hosorrsző- 
rö képvisel „bennünket" kü
lönböző külföldi követségein
ken?

Vissza kell őket hívni wild, 
s helyettük olyanokat kell kül
deni, akikben bízik a nép.

Lefegyverezték és letsrtóztattók  
a veszprémi óvásokat

A veszprémi ávósok — annak el
lenére, hogy Tamás helyettes ÁVH 
vezető ígéretet te tt az Összetartás- 

— kiszivárogtál: a laktanyából s
Szentkirály szabadján állomásozó 

crosz parancsnokságtól kértek vé

Kik azok az ávósok?
Népáruíók kezében, erőszakszer

vezetként működött az elmúlt évek
ben hazánkban az ÄVH. Egyenru
hájuk, módszereik, tevékenységük 
gyűíöltté te tte  őket minden magyar 
ember, hadseregünk minden becsü
letes katonája e lő tt. . .

— Gyűlölt tevékenységük koronája
ként résztvettek az elmúlt napok
ban a forradalmi ifjúság elleni ak
namunkában és fegyveres harcban. 
Soraikban o tt találjuk azokat, akti: 
nem Ismernek hazát, embert, szü
lőt, testvért, de az emberi becsü
letről sincs fogai mull.

ők  voltaic azok, akik meggyilkol
ták, megsebesítették azokat a fia
talokat, akik október 25-ön este a 
rádióhoz mentek, hogy o tt az ifjú
ság jogos követeléseit az ország né
pével tudassák.

ők  voltak azok, akik csütörtökön 
a tüntetők közül megsebesült fiata
lokra géppisztolyaikkal tüzeltek, ők 
voltak azok, akik az első napon, 

I kedden, foglyul e jte tt sebesült fia

talok a Forradalmi Ta
nácsnak?

— A titkársági teendőket 
végzik — tájékoztatott ben
nünket Angeli János ta
nácstag, az információs iro
da vezetője. — A hangos- 
híradót kezelik, a lifrgyűj- 
tést végzik. Telefonó Inak, 
levelezésben segítenek, ka- 
I'uorriget és még más fon
tos teendőt látnak el — 
mondta. Felváltva, közel 
ötven diák és mintegy 25 
mvnkásfiatal éjjel-nappal 
dolgozik nekünk. S ezek 
a számok nem is mutatják 
az ifjúság részéről meg
nyilvánuló készséget, mert 
ók a szerencsésebbik, ők 
azok, akik bekerülhetlek 
ide hozzánk.

Persze a sok-sok fiatal 
közül nem is említhetjük 
vt.lamennvi nevét. Annyi 
bizonyos, hogy egytől-egy’g 
igtn lelkesen dolgoznak. 
Sokan közülük egy folytá
ban 16—20 órát is let ül le

nije flnkénteí szolgálati he
lyükön.

Két fiatal a kapuban AU 
Crt. Egy másik telefonál. 
Fodor László üzenetet to
vábbít a megyei tanács- 
bor. Van, aki a nyomdába 
tart, vagy éppen múa hí
vet öli szerv felé viszi a 
Forradalmi Tanács utasb 
tását. Az egyetemisták egy 
nagyobb csoportja más du
nántúli városokkal van 
összeköttetésben; telefonon 
adják, veszik a híreket, a 
legújabb eseményeket. Má
sok n rádiót hallgatják, fol- 
jrgyzik a különböző adóál
lomások közléseit. Egy 
fiatal lány a hnngoshíradó- 
bn beszél, tájékoztatja 
Veszprém város polgárait. 
RA( vegyiprrista diák kül
döttséget kalauzol nz ille
tékes személyekhez, Mol
nár György közvetlen az 
rbiök irodájában segédke
zik abban, ami éppen ten
nivaló van.

Tudják,
de nem mondják...
A moszkv«! ritdió magyarnyelvű 

adója kommentálja a magyar hely
zetet s többek között kijelenti: „A 
magyar népnek a szovjet csapatok 
kivonása az országból nem elsőren
dű követelése, hanem más, gazda
sági és közigazgatási kérdések."

Még a leg vakabb ember sem é rt
het egyet az ilyen megállapítások
kal.

Hát nem minden abból fakadt, 
hogy a szovjet csapptok megszánták 
az országot: Rákosi. Gerű. Hegedűs 
uralmát egyedül és kizárólagosan a 
szovjet csapatok ittléte biztosítot
ta. Szuronyuk árnyékában azt te t
ték, amit éppen akartok.

Nos, a nép, amely felkelt megvívni 
szabadságát, tisztán látta, hegy 
csak abban az esetben számolhatja 
fel a gyökerében rothadt Rákosi, 
Gerű uralmat, ha a szovjet csapatok 
elhagyják Magyarországot.

Nagyon jól tudják Moszkvában 
is, ltogy mi az igazság, csak éppen 
alibik gyártása is szűlcséges, hogy 
port hintsenek a nép azemébe. Meg 
hát az mégis kellemetlen, hogy be
vallják, itt aem szeretik ókét, mint 
másutt.

Már végeszakadt a meflébeszilés 
6s a hazugság korszakának, a népek 
csak egynek hisznek, annak, ha már 
egyetlen oroszt sem látnak Ma
gyarországon.

delm et. Az o ro sz  pa ran csn o k  teg n ap  
közölte velük, hogy nem nyújt szá
mukra további menedéket. Az ávó- 
sokat a Megyei Nemzeti Forradalmi 
Tanács utasítására lei egy ver ezt ók 
és letartóztatásba helyezték.

talokat egy pincébe dobták anélkül, 
hogy őket elsősegélyben részesítet
ték volna.

ők  voltak azok, akik hadsere
günkben Igyekeztek megszervezni az 
úgynevezett „spicli*'-rendszert, hogy 
más emberek lel ki ismerete árán te
gyenek félre becsületes embereket 
az útjukból.

Hazaáru lókkal, gyilkosokkal, el
lenségeinkkel állunk szemben. Olyan 
ellenséggel, »körnek további tevé
kenységét minden erőnkkel meg 
kell akadályoznunk, sitiket a legha
tározottabban le kell fegyvereznünk!

Kár lenne a konkrét példákat so
rolni. Tudjuk, kikkel állunk szem
ben. Tudjuk azt is, hogy ml a fel
adatunk. A nép mellett, a néppel 
együtt kell harcolnunk azért, hogy 
a kékszalogos sapkák hajdani vise
lői, akik most polgári ruháben pró
bálnak megbújni, többé ne árthas
sanak népünknek!

(Átvettük a „Magyar HonvécT^ 
című lapból.)

Púpos Lajosi, Módi Mi
hályt, Benczik Tamástj 
Dien simán Ferencet és Mi- 
h'Jik Miklóst a folyosón lál
juk, valam ennyinek vnn  
valami fontos megbízatása; 
Patyi Zsóka fiatal gimna
zista éjt-nappallá tévő dol
gozott a Forradalmi Ta-» 
□ácsnál.

Papp Sándor Várpalota; 
Zíre, Pápa felé, Z. P Qpp  
István és Pogoriski Béla 
Tapolca, Sümeg, Keszthely 
feló vitték ki gépkocsival 
hajnalban n Hírlapot, n  ó i 
szabad Rajtát

Hasznos, fontos az 4 
muakájak. Ax fi 
guk hozzájárul ahhoz, hogy 
a horradalrni Tanács mun
kája minél eredményesebb 
legyen. Olyanok, mint a 
gcpnúl az oluj,
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R e ’y sei jelentés m ás m egyékből

Miskolc
Miskolcon kedden este a Függet

len Kisgazdapárt, a Magyar Szo
ciáldemokrata Párt és a Nemzeti 
Paraszt Párt felhívást adott ki a 
városi és megyei szervezeteknek, 
hogy az újjászervezési munkát 
azonnal kezdjék meg.

Az éjszakai órákban az MDP Bor
sod megyei Bizottsága lemondott. 
Ideiglenes intézőbizottság alakult, 
amely a púrtclnökség megválasztá
sáig irányítja a páll munkáját.

Rend és nyugalom 
Pécseit

Pécsett és Baranyában szerda az 
első nap, anrkor teljes rend és 
nyugalom van. A városban a köz
üzemek a megszokott módon dol- 
go'mzk és részlegesen megindult a 
munka a szénbányákban is. hogy 
Pécset és Baranya megyét ellássák 
szénnel.

A politikai pártok képviselői dél
előtt ülnek össze, hogy megtárgyal
ják a megyei és a városi szervezetek 
megalakítását. A városban a kato
likusok. de a másvallásúak körében 
is általános megelégedést váltott ki 
Mind szén ty József hercegprímás ki- 
szcbzdulásának híre.

A MEt'ESZ javaslatára a lakosság 
többsége követeli, hogy a korábban 
megalakul l megyei nemzeti taná
rkot váltsák le, mert tagjai között 
több Rákosi-párti van. Az ÁVH mű
ködése gyakorlatilag is megszűnt, a 
fegyveres hatalom.szilárdan a nem
zetőrség kezében van.

Szerdán megjelent Pécsett a Sza
bad Dunántúl című napilap első 
száma. A Kossuth-címeres újság 
első oldalón ismerteti, hogy újból 
megkezdik működésüket a korábban 
feloszlatott pártok. A lap tudósítást 
kö'ö’ arról, hogy Pécsett, a volt 
MS AT s-'ékházáb'.n a tudományok és 
a művészetek házát akarják meg
nyílik a volt tiszti klubban pedig 
a Kamaraszínház kap helyet. A Sza
bad Dunántúl egyik legérdekesebb 
cikkének címe „Mennyi urániumér- 
cvt vittek el KŐvúgószőllösröl?" A 
tudóshó megírja, hogy a bányát fel- 
í egy vérzett munkásőrség őrzi és a

Akti gyorsan ad, kétszer ad
Tapolcán megalakult a Forradalmi 

Segélyezési Bizottság. Az FSB fel
hívja Tapolca és n járás lakosságát, 
hogy a szabadságért szenvedő hősök 
és öleseitek hozzátartozóinak meg- 
Eocílésérc Forradalmi Segélyezési 
Alapol indítanak. „Annyi mindenre 
adjunk ml jnár, most saját véreink 
mc'jsccítése kívánja az adakozást. 
A <líc Jók. merj minden támogatás 
szenvedést enyhít!“

A Forradalmi Segélyezési Bizott
ság rendelkezése értelmében a pénz
adományokat az OTP tapolcai fiók- 
j 'i ' í :':! lehet befizetni. A természetbeni

V E SZ PR É M B E N H A LL O TT U K
Áz egyéves I-Iaj mi skéri Konzerv

üzem a felkelés napjaiban — a For
radalmi Tanács felhívásához híven 
— teljes erővel folytatta munkáját 
a lakosság élelmiszerrel való ellá
tásának zavartalanságáért. Ezekben 
a napokban kaptak száz mázsa Nor
végiából érkezett her inget, amely
nek feldolgozásához azonnal hozzá- 
iíátiak. Ezeket félkilóstól Ötkilőig 
terjedő üvegekben fogják — kizáró
lag a megye lakossága részére — 
forgalomba hozni december elejére. 
Emellett azonban most Is naponta 
g/ k mázsa lecsót, savanyúságot, 
málnaszörpöt szállítanak az üzle
tekbe. Különösen ügyelnek az áruk 
jó minőségére. Nem a szokásos 
konzervgyári receptek szerint dol
goznak. mert az a céljuk, hogy mi- 
j:ől ízletesebbc-n, ahogy ök mond- 

k: háziasán készítsék el áruikat, 
Tóth Aladár vegyészmérnök és az 

r-ni negvven munkása most azon 
< - ür;.ns’:xlik, hogy egy hét múlva 

-‘3211 meny ükét tegyék a megye
J>!f'«tolnak asztalára: új eljárással 

ízletes ecetes-paprika
‘l^rtTvüket.

forradalmi események idején Is 
rendben folytak a fenntartási mun
kák. Grósz György üzemvezető el
mondotta, hogy jelenleg kutatóvá
gatokat hajtanak és rövidesen egy 
kísérleti fejtésben is meg’ndul a 
munka. Eddig mintegy 75 mázsa 
nyersanyagot vittek el, főként la
boratóriumi célokra.

A lap közli a Baranya megyel 
Munkástanács felhívását, hogy in
dítsanak mozgalmat a hősök árvái
nak befogadására.

B ék éscsab a
Az iskolákban megkezdődött a 

tanítás, az üzletek nyitva vannak, a 
pártok megkezdték a szervezkedést. 
A Megyei Forradalmi Bizottság tá 
mogatja Nagy Imre kormányát. Csü
törtökön Függetlenség címmel új 
politikai napilap jelenik meg.

D eb recen
A kedd délutáni rádiónyilatkoza

tokat a megye és a város területén 
nagy érdeklődéssel és megnyugvás
sal fogadták. Nyomban meg is in 
dult a szervezkedés. A debreceni 
kommunisták ültek össze először és 
megalakították a Magyar Kommu
nista Párt debreceni szervezeteit. 
Programúkban feladatként jelölték 
meg a forradalmi pártok megvédé
sét és továbbvitelét, a bűnös ele
mek, akik pusztításhoz, testvér
harchoz vezették a népet — fele
lősség re von á sá t .

A Független Kisgazda Párt deb
receni szervezete szerdán délután 
alakult meg.

A Paraszt Párt szervezésének 
élén dr. Balogh István, a Déry Mú
zeum igazgatója áll

A Debreceni Szocialista Forradal
mi Bizottmány tíztagú küldöttsége 
kedden es’e a fővárosba indult, 
hogy a magyar kormánnyal megbe
szélje Debrecen és Hajdú megye 
dolgozóinak állásfoglalását.

Szeged
A szegedi üzemek dolgozói Ülő

sztrájkol fo’ytatnak mindaddig, 
amíg a Néptanács biztosítékot nem 
lát a szovjet csapatok távozásáról.

adományokat a Termény forgalmi 
Vállalatok évűjük be, A FSB: „Aki 
gyorsan ad. kétszer ad!“ — jelszóval 
fejezi be felhívását.

A tegnapi nnnon 3512 forintot fi
zettek már he Tapolcán. Az összeg
ből Győri Lajos fnldniffv. felvásárló 
2000 forintot adományozott. Az ado
mányok felvétele tovább folyik.

A falvakból egymás után érkeznek 
02 élelmiszer szállítmányok, főleg 
burgonya, zöldség, élőállat, vágott- 
marbn és zsír A Forradalmi Tanács 
az élelmiszert Budapestre továbbítja.

A balatonkenesei colt honvéd 
üdülő utolsó lakóit is nazaszállítot
ták m á r . a  dolgozók új vezetőjük
nek, űr. Villányi Tivadar honvéd- 
századosnak a vezetésével felké
szültek a volt üdülőbe érkező se
besültek fogadására, ápolására. Kö
rülbelül kél száz könnyebben sérült 
felkelő szabadságharcosnak fogják 
itt visszaadni az egészségét. Az or
vosi szolgáltatásokat '  biztosítani 
tudják, de az ápoló személyzetet ki 
kell egészíteni. Ennek a végrehaj
tásához is hozzáláttak már.

•
A veszprémi MEZŐÉRT megkezd

te húsz vagon alma tárolását télire. 
A szállítmányt Balatonalmádiban 
helyezték el egy erre a célra, a tél 
Idejére, kijelölt épületben, A kész
lettel biztosítani tudják Veszprém, 
Várpalota és Ajka dolgozó polgá
rainak csaknem egész téli alma
szükségletét.

•
Csaknem ötmillió Kossuth-ciga- 

retta és többmillió egyéb füstölni
való tartalékkal rendelkezik jelen

Külföld! rÉdiáli adásairól
Bern: A felkelők addig harcolnak 

Budapesten, míg a szovjet páncélo
sok Magyarországon vannak.

Bonn: A kereszténydemokrata
párt keddi ülésén a Szovjetunió 
magyarország. intervencióját tá r
gyalták. Megállapították, hogy ez a 
háború a Szovjetunió számára tel
jes erkölcsi vereséget eredménye
zett.

Bécs: Az osztrák hadsereg azt a 
parancsot kapta, hogy nyisson tü 
zet abban az esetben, ha szovjet 
csapatok támadást kezdeményez
nek.

Washington: Az osztrák kormány 
követeli, hogy a Szovjetunió azon
nal hagyja abba a magyarországi 
harcokat. A felkelők őrizzék meg 
fegyvereiket, amig a szavak és az 
ígéretek valósággá nem válnak. Az 
Egyesült Államok felkészülnek egy 
esetleges középkeleti beavatkozásra,

Párizs. A magyar légierők kiált
ványa : A szovjet csapatok állandóan 
megszegik a tűzszüneti parancsot. 
A légierő Nagy Imréhez állt, s ulti
mátumot intézett a szovjet csapa
tokhoz.

London. Ausztria felszólította 
Nagy Ferencet, hagyja el Bécset, 
mert jelenléte veszélyezteti Auszt
ria semlegességét.

Egyiptom elutasítja
a francia—angol

ultimátumot
Kairó (AFP) Hivatalos kairói köz

lemény szerint Egyiptom elutasítja 
a francia-angol ultimátumot.

Veszprém megyei
forradalmi fiatalok!
Budapest ifjúságának hősi küz

delme az ország függetlenségéért és 
szabadságáért vívott harcokban 
irányt mutatott nekünk is. Bebizo
nyosodott, hogy a DISZ a sztálinista, 
rákosista rendszer kiszolgálója volt, 
főleg az ifjúság nevelésében.

Segítsük hazánkat a függetlenség
ért, a szebb magyar jövőért vívott 
harcban. Hozzuk létre az egységes 
Magyar Ifjúsági Forradalmi Szö
vetséget, ame’ynek budapesti szer
vezete már megalakult.

Fiatalok’ Mutassuk meg, hogy a 
mi megyénk ifjúsága is kész követ
kezetesen küzdeni az ország függet
lenségének kivívása után is, Nagy
szerű feladatokat kell megoldani, 
gyors cselekvésre van szükség. Fel
hívunk benneteket hogy november 
1-én délután 5 órakor jelenjetek 
meg a Magyar Forradalmi Ifjúság 
Veszprém megyei Szervezete meg
alakítása céljából ft Veszprém me
gyei Hírlap épületében.

Magyar Forradalmi Ifjúság 
Szövetsége

Szervező Bizottsága.

sserdán (léiben...
leg a Dohányértékesítő Vállalat el
osztója. Ezzel a mennyiséggel nyolc 
napra biztosítva van Veszprém és 
a Balatonpart cigaretta-ellátása. A 
dohányárudák és üzletek is elegendő 
mennyiségű cigarettával rendelkez
nek. Siklósi polgártárs, az elosztó 
vezetője megnyugtatott minden 
szenvedélyes dohányost: a  napok
ban a Forradalmi Tanács Budapest
re menő gépkocsijai cigaretta szál
lítmányt is hoznak majd.

(ü lés)

VESZPRÉM MEGYEI HÍRLAP 
A Megyéi Nemzeti Forradalmi Tanács 

napilapja
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 

Felelős kiadó: Lóránd Imre.
Terjesztik: a Megyei Postahivatal 

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

fizetési díj. i i  forint.
MNB egyszámlaszám: úl 015 OCG-197.

Veszprém megyei Nyomda Vállalat, 
Felelős vezető: steltzer Ferenc.

j  +
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Megalakult
a Magyar Újságírók Nemzeti Bizottsága
A Magyar Újságírók Országos Szö

vetségének eddigi vezetősége a mai 
napon lemondott. Az ügyek vitelét 
nagyrészt a sztálini korszakban hiva
tása gyakorlatától eltiltott, üldözött, 
vagy börtönbe vetett újságírókból 
alakult ideiglenes bizottság vette á t 
A bizottság tagjai: Avar Ferenc, De- 
gényi Mihály, Haraszti Sándor, Ko- 
ronkay István, Magyar Pál, Natter- 
Nád Miska, dr. Németh Gyula, dr. 
Schanncn Béla, Szabó István, dr. 
Szerelemhcgyi Ervin, dr. Szigeti 
Endre. A bizottság a titkári teendők 
ellátásával egyhangúlag Schannen 
Bélát bízta meg.

Felhívás a Veszprém megyei
Veszprémben október 26-án meg

alakult a Megyei Nemzeti Forradal
mi Tanács, mely átvette a legfőbb 
néphatalom gyakorlását megyénk
ben. A Forradalmi Tanács határo
zatát és felhívását a Megyei Föld
művesszövetkezeti Központ dolgozói 
magukévá téve megválasztották a 
Földművesszövetkezeti Központ Me
gyei Intéző Bizottságát.

Tekintettel aira, hogy a város és 
□ falu zavartalan áruellátásához, a 
szabad termények felvásárlásához 
elengedhetetlen a folyamatos mun
ka biztosítása, a földművesszövet
kezeti kereskedelem terén ennek 
érdekében az alábbiakra hívja fel 
a szövetkezetek figyelmét;

1. A Községi Nemzeti Forradalmi 
Bizottsággal egyetértésben a szövet
kezeti küldöttek és dolgozók bevo
násával a helyi vezetőség hozzon 
létre 3—8 tagú Ideiglenes Intéző 
Bizottságot, mely maguk közül el
nököt és alelnököt választ.

Az Intéző Bizottság megalakulása 
után tárgyalja meg az intézkedésre 
váró legsürgősebb feladatokat. — 
Ugyanezen az ülésen kell delegálni 
egy-két főt — az Intéző Bizottsági 
tagok közül — a Körzeti Földmű- 
vesszö vetkezet Ideiglenes Intéző Bi
zottságába.

2. A Körzeti Intéző Bizottság 6— 
IS főből álljon, ugyancsak maguk 
közül választva az elnököt és al
elnököt.

Csermák József egészséges és elutazott 
az olimpiára

A napokban az a hír terjedt el, 
hogy Csermák József olimpiai baj
nokunk, Puskás Ferenc világhirne- 
ves labdarúgónk fis Benedek Gábor 
kiváló öttusázónk a budapesti har
cokban elestek. Ez a hír mindenféle 
alapot nélkülözött és nem felel meg 
a vakságnak.

Kedden délelőtt a megyei TSB- 
tól telefonon felhívtuk Mozsdényl 
Józsefet, a tapolcai járási TSB el
nökét, aki közölte velünk. hogy 
Csermák József egészséges és nincs 
semmi baja. készül az olimpiára. 
Csermák József és Benedek Gábor 
kedden délelőtt az olimpiai csapat
tal együtt már el is utazott Mel- 
boumebe. Az „Igazság" c. lap keddi 
száma is arról ad hírt, hogy Pus
kás Ferenc egészséges, nincs semmi 
baja.

A M agyar Újságírók Nem zeti Eh 
zottsága felkéri a régi újságírókat,- 
hogy címüket jelentsék be a V IM a i 
gyár Ifjúság Útja (Andrússy út) 10L 
szám alá Telefon: 221-699. (MTI)

Párizs (MTI) Atoine Lawranee, m  
Ifjúsági Világszövetség elnöke feli 
hívást inlézelt az ifjúsághoz a ma
gyarországi forradalmi harcok gebe- 
sül tjeinek megsegítésére. Számos if
júsági egyesület adományokkal vái 
laszol a felhívásra. A Chaillot palotá
ban külön bízótIság gyűjti össze a 
magyarok megsegítésére összegyűlt 
adományokat So lean jelentkeztek öm 
hentes véradásra.

A helyi és körzeti szövetkezet 
irányítását a taggyűlésig, illetve a 
küldöttgyűlésig a fenti módon lét
rejött bizottság látja el.

3. Legfontosabb feladat az á ru 
ellátás biztosítása, illetve ezen belül 
a sokat szenvedett pesti lakosság, 
honfitársaink megsegítése.

Megyénkben néhány községben 
már megindult a gyűjtés. A Szö
vetkezet Intéző Bizottsága hasson 
oda, hogy a dolgozó parasztok mi
nél nagyobb számban fejezzék ki 
nagylelkűségüket, hogy terményt és 
termékeket ajánljon fel áldozatké
szen a nemes célra.

Az áruk átvétele ellsmervénnyel 
történjen. (1 példány az átadóé, 1 
példány a fmsz-nél marad, mely 
megőrzendő.)

A felajánlott és összegyűjtött 
árukat az Intéző Bizottságok (kör
zeti) jelentse le a Földmüvesszö- 
vetkezetek Járási Központjának, 
vagy közvetlenül Veszprémbe a 
Mezőért-nek, 14-29, 14-30, 14-31 
telefonszámon. Nagyobb mennyiség 
összegyűjtése esetén a Mezőért 
gépkocsit küld a helyszínre.

Segítsük a szükségben levőket!
4. Igen fontos, hogy zavartalanul 

meginduljon a szabad termények 
felvásárlása is. A korábban kiadott 
árakon a szövetkezet felvásárlói 
kezdjék meg a felvásárlást.

Mészöv Intéző Bizottsága.

Nem hivatalos hírforrásból nyert 
értesülésünk szerint a magyar 
olimpiai csapat I-Icgyi Gyula OTSB 
e‘nök vezetésével kelt útra. Egyéb
ként a magyar csapat kísérőinek 
létszámát nyolc fővel csökkentették, 
s helyettük sportolók nyertek ki
küldetést. A visszamaradt vezetők 
között vannak Sebes Gusztáv és 
Kelen Béla elnökhelyettesek la.

Labdarúgás
A megyei 1. o. bajnokságba ju 

tásért folyó osztályozó mérkőzések 
még november 4-én sem kezdődnek 
meg. Az osztályozó ra jtjá t bizony
talan időre elhalasztja a megyei 
1SB, mert egyelőre semmiféle baj
nokságot (versenyt) nem lehet ren
dezni.
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