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A tisztogatásról
Az üzemek és hivatalok túlnyo

mó többségében megindították a 
munkástanácsok a tisztogatás fo
lyamatát. Egynéhány helyen még 
az új szerv képviselői túlságosan 
tisztelik a régi főnököt és nem 
nyúlnak a sepioliiiz: a legtöbb 
helyen !. lényen, de egyben mér
tékletesen és emberségesen . dol
goznak, A magyar ncp politikai 
érttségc ezen a téren is megnyil
vánul.

Kiket távolítanak el? Elsősor
ban az embernyúzó kapcadikfáto- 
rokat. akik a maguk gonosz lele
ményével tették még elviselhetet
lenebbé az amúgy í? elviselhetet
lent, Az egypárt-iendszer, elősze
retettel tett vezető pozícióba olya
nokat. akiket általános _ népsze
rűtlenség légköre vett körül. A 
független Ma<*varország nem tud 
együtt dolgozni olyanokkal, aki
ket beosztottjaik gyűlölnek — 
többnyire alapos indokkal.

Olyanokkal sem. 2kik nem tet
tek különösebb rosszat, de még
sem becsülik Őket. meit nem ér
tik dolgukat Véglegesen lejárt 
a semmihez sem értő, mindent 
csak irányító vezetők kora, aki
ket népműveléstől vendéglátóipar
hoz, onnan vasüzembe emelt, a 
kád rlap. hogv monopolizált álla
mi hereként üljenek, a nép nya
kán és minden iparágra, kiterjedő 
álfa'ános mííveletlenségük ne
mesi levele sodorja Őket vezető 
pozícióból mlndí'» csak vezető 
pozícióba. Az ilyen embereket 
mindenütt körülvette a csőd pe
netrans légköre — cs az egypárt 
tántoríthatatlan bizalma.

Összeült
a magyar és a szovjet hadsereg 

parancsnokságának közös bizottsága
A magyar és a szovjet hadsereg 

parancsnokságának közös bizottsága 
szombaton délben összeült és mind
két fél kifejtette a szovjet csapatok 
kivonásának technikai kérdéseire 
sonatkozó álláspontját. A közös bi
zottság megegyezett, hogy a köl

Ne fecséreljük szét erőinket
A Független Kisgazda-. Földmunkás is  Polgári Párt. a Petőfi 

(Paraszt) Párt és a Szociáldemokrata Párt idilglcnes intézőbizottságai 
az alábbi felhívással fordulnak a megye népéhez.

Hazánk jelenlegi helyzete és a mindenki állal forrón óhajtóit nagy 
cél elérése nem engedi meg azt, hogy bármi is elvonja a megye né
pének ügyeimét, erejét a közős nagy céltól és ennek elérése előtt bár
milyen részletkérdéssel foglalkozzunk, ami esetleg elvonná a falu cs a 
város népének figyelmét és kárára volna az egységes állásfoglalásnak, 
meglazítaná' népünk egységét. ..........................

Fegyelmezetlen, minden zavaró körülmény,kizárásává! kell harcol
nunk a legfőbb célért, az ország semlegességéért és a megszálló csapa
tok kivonásáért. Ennek a célnak alá kell rendelni, minden más egy cl) 
megmozdulást és ezért a három demokratikus párt ideiglenes intéző
bizottsága pártközi értekezleten úgy határozott, hogy a szervezési 
munkát tisztán adminisztrációra szűkíti le mindaddig, míg a magyar 
függetlenség teljes kivívásának utolsó akadálya meg nem szflnf. .

A három demokratikus párt felkért a megye dolgozó népét, vidéki 
szerveit, hogy álljanak készen a pártélet megindítására, , de semmi 
olyan tevékenységet ne fejtsen ki. amely a legkisebb mértékben >s 
zavarhatná, vagy gátolná a város és a falu lakosságának békéjét ,,cs 
megakadályozná azt az egyseget, ami nagy céljaink eléréséhez szük
séges.

Veszprém, 1956. november 3.
Független Kisgazda, Petőfi (Paraszt) Párt, Szociáldemokrata Párt 

ideiglenes intézőbizottságai.

Kétségtelen, hogy az elboesáj- 
totiak igen nagy része párttag és 
ebből a sokszázezres párttagság 
egy részé talán .ízt a következte
tést vonja le, hogy billeg minden 
párttag íróasztala vagy munka
padja. Veszélyes meg oszlást idéz
ne elő a magyarságban, ha ilyes
miről szó lenne: vegyék tudomá
sul azok. akiket Sztálin kategó
ria — üldözési szelleme ihletett 
meg, hogy ilyesmi a mi új füg
getlen államunk lényegével ellen
kezik.

De nem vagyunk hajlandók res
pektálni az egypárt káderpolitiká
ját. azoknak a vezető embereknek 
pozícióját, akik elolépésüket párt- 
irodákban csúsztak ki maguknak, 
nem hajtunk fejet a párt-mérnök, 
párt-orvos, párt-nec’^ ^ 'm s  előtt 
Nem azért mozdít el a Forradal
mi Tanács vagv a munkástanács 
embereket, mert pártigazolványuk 
volt, hanem azért, mert semmi 
más képesítéssel sem rendelkez
tek vezető beosztásukhoz, mint 
ezzel Egy olyan országban, amely 
előtt annyi feladat és a szé’esre 
kitárt nvugati kapu annvi lehető
séget biztosít — szakemberekre 
van szüksége lehetofecr minde
nütt, de a vezetésben feltétlenül. 
A pártok alakulhatnak, de a no- 
ziciók betöltése nem lehet többé 
sem egy párt zsarnokságának, 
vagy pedig tohb párt osztozkodá
sának martaléka. Ha boldogulni 
akarunk, akkor iktassuk be végre 
a rátermeítscff előjogait, amelye
ket előbb az úri — majd a párt- 
cimboraság sikkasztott cl.

csönösen kifejtetteket tanulmányoz
zák és szombaton este 10 órakor ú j
tó l Összeülnek. Addig is a szovjet 
delegáció Ígéretet tett, hogy több 
szovjet csapatszállító szerelvény a 
magyar határon nem érkezik be.

A  m a g y a r o k
m a g u k  d ö n t s e n e k  s m w k i ’é ’í’ 

A  Biztonsági Tanács üléséről
Az ENSZ Biztonsági Tanácsának 

sürgősen összehívóit ülésén mondott 
beszédében Lodge, az amerikai kül
dött felkérie kortársiül, vegyék fon
tolóra, hogy mit lehet most lenni, 
„hogy támogassuk « bátor magyar 
népet a szabadságért vívott küzdel
mében.*’

Lodge azután emelkedett szólásra, 
miután A. Szoboljev szovjet küldiíll 
— sikertelenül — igyekezett megaka
dályozni a  magyarországi helyzet 
megvitatását. A tanács Liz:cgy arány
ban megszavazta az ügy tárgyalá
sát Egyedül a Szovjetunió szavazott 
a kérdés ruegvitatása ellen.

Lodge — értesülés szerint — azt 
kívánta, hogy Nagy Imre küldjön va
lakit közvetlenül Budapestről, olyas
valakit, oki nemcsak első kézből álló 
adatokat tud szolgáltatni, hanem aki
nek Nagy Imre iránti lojalitásában 
hinni is lehet.

Kémünk kellene a főtitkárt, lép
jen érintkezésbe a magyar kormány
nyal annak érdekében, bogy új kül
dött jelenjék meg n tanács előtt.

Kuba képviselője indítványozta, 
hogy az ügyben készítendő határozat
tervezetnek az alábbi előírásokat kel
lene tartalmaznia:

J. Haladéktalanul szólítsák fel a 
Szovj el uniót, hogy vonja ki csapa
tait Magyarország területéről.

2. Ismerjék cl a magyar népntík 
azon elvitathatatlan jogát, hogy tet
szése szerinti kormány formát vá
lasszon.

3. A Biztonsági Tanács állítson fel 
bizottságot, amely ellenőrizné azok

IM indszenty .J ó z s e f  :

A  munkát, a termelést mindenütt 
folytatni kell

Mindszrnly József bíboros herceg- 
prímás, esztergomi érsek tegnap rá
diónyilatkozatot, intézett a  magyar 
néphez és a világhoz. Köszönetét fe
jezte ki minden külföldi tényezőnek, 
amelyek a magyar népet segített.ik.

„Az egész kiiltúrvilág, a külföld, 
úgyszólván osztatlanul mellénk áll és 
segít. Számunkra ez ugyanis sokkal 
nagyobb erő, mini amennyi magunk
nak van.“

Németh László a pártok működéséréi
Németh László, a nagy magyar 

fró. a Petőfi-párt lapjába cikket írt, 
A pártok működéséről — többek 
között — ezeket írja :

A nemzet ilyen óriási megmoz
dulása után természetes, hogy őt 
magát kell mégkérdezni, hogy kép
zeli cl a jövőjét. Ennek a megkér- 
désnek legmegbízhatóbb módja : a 
választás, a pártprogramoknak a 
nemzet elő bocsátása. Első lépés er
re, úgy mondják, csak az 1948-ban 
felbomlott pártok feltámasztása le
het.

Én azt hiszem, Mil- és belpoliti
kai okból is jobb lett volna, ha né
hány hetet még várhattunk volna,

Magyarország gyakorolhatja önren
delkezési jogát“, majd a továbbiak
ban kijelentette, a tanácsnak lialáro«. 
zotlan van joga utasítani a Szovjet
uniót, bogy azonnal vonja vissza csa
patai t és engedje meg, hogy a ma
gyarok maguk döntsenek sorsukról, 

*
A Biztonsági Tanács helyi idő sze

rint húsz óra negyven nyolckor (ma
gyar idő szerint szombaton hajnalt 
ban két óra negyvennyolckor) el
napolta a magyarországi helyzet meg
vitatását. Az ülést szombaton dél
után helyi idő szerint három órakor 
(magyar idő szerint este kilenc órai 
kor) folytatják.

Közlemény
a nemzeti kormány kiegészítéséről

nak az intézkedéseknek a végrehajtá
sát, amelyeknek a célja a  magyar 
nép nemzeti függetlenségének bizto
sítása.

Az Egyesült Királyságok képvise
lője kijelentette, hegy a középkclcti 
helyzet nem feledtetheti cl a  ma- 
gyarországi eseményeket.

A francia küldött leszögezte, most 
már nyilvánvaló, hogy külföldi be
avatkozás történt és von folyamatban 
Magyarországon. Ez pedig — fíízle 
hozzá — a népek önrendelkezési jo
gának a megsértésével egyenlő.

Peru képviselője felszólalásában 
közölte, támogatni fog minden olyan 
indítványt, amely „biztosítja, hogy

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa 
a nemzeti kormány kiegészítése és 
megerősítése érdekében Kétldy An
nát állam miniszterré, Kelemen Gyu
lát államminiszlerré, Fischer Józsefet 
államminiszterré, B. Szabó Istvánt 
államminiszterré, Biró Istvánt ál
lamimul $z térré, Farkas Ferencet ál
lamminiszlerré, Maléler Pált honvé
delmi miniszterré megválasztja.

Egyidejűleg a Népköztársaság E l
nöki Tanácsa a Minisztertanács 21 
tagját — kérésüket elfogadva —. fel
menti tisztségük alól.

A külügyi és honvédelmi minisz-

A nemzeti érzésről beszélve hang
súlyozta. hogy n régi nacionalizmu
sokat mindenütt út kell értékelni. 
A nemzeti érzés ne legyen többe 
harcok forrása országok között, ha
nem éppen az igazság fundamentu
mán a békés együttélés záloga. A 
szabadságharcot, egy csontig sovány i- 
toll nemzet vívta, ezért a munkát, a 
termelést., a helyreállítási feladatok 
elintézését mindenütt fel kell venni.

de ha a nemzet ölni akar vissza
szerzett jogával és kikényszerítette, 
vigyázzunk, hogy m'nél több jó és 
minél kevesebb rossz származzék 
belőle. Végzetes tévedés lenne, ha a 
feltámasztott pártokkal nem kívánt 
kisértetjárásként az akkori pártélet 
szelleme is visszatérne.

Nem vádolni akarok. Senki sem 
látja tisztáboan a mentségeket. 
Olyan módszerekkel álltunk szem
ben, amelyekre a magyarság ta 
pasztalatainál fogva nem volt fel
készülve. Akiket ez a módszer jelle
mükben felőrölt, vagy hibás lépé
sekre kényszerített, inkább szánni- 
valók és amennyiben értékeik van
nak, azt szeretnénk a nemzeti mun

tóriumokon kívül a többi felelős mi« 
niszleri tisztségeket az Elnöki Tanúéi 
nem tölti be. hanem ehelyett minisz« 
terhel yettes eket nevez ki.

E határozatok alapján a  nemzeti 
kormány összetétele a következő:

A, minisztertanács elnöke és kül
ügyminiszter: Nagy Imre.

Allamminiszierck: Tildy Zoltán. Ko
vács Bela, B. Szabó István. Kctbly 
Anno. Kelemen Gyula, Fischer Jó
zsef, Bibó István. Farhas Ferenci 
Losonczi Géza, Kádár János.

Honvédelmi miniszter: Maléler
Pál.

saját országunk, nemzetségünk érde
kében.

Figyelmeztetett minden magyart, 
hogi/ a gyönyörű egység októberi 
napjai után, ne adjon helye: párt- 
viszályoknak. Ennél: az országnak 
sok mindenre van. szüksége, de mú 
nél kevesebb pártra és pártvczé-rc.

Beszéde végén hangsúlyt» la, hogv 
n bukott rendszer erőszakának ti 
csalárdságának minden nyomát . gy- 
házi vonalon felszámoljuk.

kának megmenteni. Amit mondani 
akarok : hogy ezek a feltámadt pár
tok voltaképpen csak új pút tok 
szervező helyei lehetnek, amelyek
ben mi . régiek, már akik politizál
tak közöttünk, Fokrcl-fokra a for
radalomcsináló és abban megtisz
tult fiataloknak adjuk át a he'ycL.

Van azonban ennek a sokpórt 
rendszernek nagyobb veszélye is. 
műit a hajdani pártok tülekedésé
nek, kics’nv ességének feltámadása, 
a meggyűlölt rendszerrel együtt 
széttépheti azt a szocializmust is, 
amelyről fiatalon álmodtunk és 
amelyhez a letűnt rendszer bűnei 
között is ragaszkodunk.

PYCCKME flOMAWTE ADNOM ’ OROSZOK, MENJETEK HAZA!
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VESZPRÉM MEG VEI HÍRLAP

Tildy Zoltán és Losoncai Géza állam miniszterek 
sajtófogadása az országkázban

Szombaton délután az Országi)áz
tam sajtófogadást adott Tildy Zoltán 
és Losoncai ’Géza. A magyar állam
férfiak az újságírók kérdésére adlak 
választ.

Az első kérdést a holland rádió j 
jnun!.,.társa lelte fel: Nyílva van-e az 
őszi rák-magyar halár?.

Tildy Zoltán erre a következő vá
laszt adta:

— Vannak olyan jelentéseink, ame
lyek szerbit a Becs-felé vezető úton 
egyesekkel akadályok merüllek fel. 
Az egész őszi rák-magyar határ hely
zetéi ebben a pillanatban nem ismer
jük pontosan.

A BBC tudósítója azoknak a tár
gyalásoknak az eredményeiről ér
deklődött. amelyek ma folytuk le a 
magyar kormány megbízottak és a 
szovjet megbízottak között. Tildy 
Zoltán kijelentette:

— A tárgyalások ma indultak meg, 
ma este folytatódnak. Az eredmé
nyekről természetesen még nem. le
het beszámolni.

J.osonczi Géza hozzáfűzte:
— Ezek a tárgyalások bizonyos 

eredményekre vezettek már eddig is 
cs bízunk benne, hogy további ered
ményekre vezetnek az esi folynmán. 
A helyzetben bizonyos enyhülés ta
pasztalható.

Tildy Zolién megjegyezte: Most 
kaptam a jelentési arról, hogy a szov
je t  katonai delegáció ígéretet lett, 
amely szerint több csapatszállító sze
relvény nem jött át a magyar halá
ron.

E«»y másik kfdföldi tudósító az 
iránt érdeklődött: Mcgállnpíthaíó-c, 
hogy az utóbbi negyvennyolc órá
ban miiven szovjet erők jöttek be 
ez országba?

Tildv Zoltán erre a kérdésre a kö
vetkezőket mondotta:

— Vezérkarunknak erről pontos

adatoi vannak, ezekről most nem 
kívánok nyilatkozni.

New York Post tudósítója meg
kérdezte: Az a körülmény, hogy 
szovjet részről beleegyeztek a techni
kai problémákkal kapcsolatos kér
dések megtárgyalá^ába, azt jelenti e, 
hogy a Szovjclunió elvben beleegye
zett a szovjet csapatok kivonásába?

— Az én meggyőződésem az — mon
dotta Tildy Zoltán — hogy ha egy 
fél egy problémáról tárgyalni kíván, 
akkor abban mái’ benne van az, 
hogy a problémát meg lehet oldani.

A Slulgartcr Najhrichlen tudósító
ja megkérdezte: Belcccyezlek-c szov
jet részről abba, hogy egy olyan 
bizottságot létesítsenek, amely po
litikai szinten vitatná meg a szovjet 
csapatok visszavonását?

Az áll a ni min) szí er így válaszolt: — 
Olyan delegáció küldetését is javasol
tuk, amely politikai kérdéseket is 
tárgyal na bizonyos vonatkozásban. 
Ehhez elvileg hozzájárultak, de eb
ben a tekintetben még tényleges vá
laszt nem kaptunk.

Ha a szovjet csapatok kivonásá
ról megegyezés létrejönne, a magyar 
kormány azt fcgja-c kívánni, hogv 
gyorsan történjék a szovjet csapatok 
visszavonása, vagv pedig hosszabb 
ideig tartson — hangzott a követke
ző kérdés.

— A kívánságunk az — mondotta 
Tildy Zoltán —. hogy a szovjet csa
patok kivonulása a lehető legrövi
debb időn belül lórién jók meg.

A New Week (Á. 1.1 tudósítója nzt 
n kérdést tette fel. hocry a szövi' t 
kormánynak van-c magas beosztású 
képviselője Budapesten abból a cél
ból. hogy megvizsgálja •» szovjet csa
patok visszavonásának kérdését.

Losonc?! Géza közölte, hogy ma- 
gasrangú szovjet katonai személyisé
gek vannak jelen.

A z angol la p  tudósító ja  megkérdez-

A szovjel cssipa-fok k ivonásának 
kérdése  a  hírek fükrében

A magyar nemzeti forradalom 
egyik leglényegesebb követelése 
volt kezdettől fogva és az ma is, 
hogy a szovjet csapatokat hala
déktalanul vonja ki a szovjet 
kormány Magyarország területé
ről. Ezzel a követelései kapcsolat
ban a szovjet kormány oda nyi
latkozott, hogy hajlandó tárgyal
ni a kérdésről nemcsak Magyar- 
ország kormányával, hanem Len
gyelország és Román’a kormányá
val is. Eudapest terü’etéről és 
egyes vidéki városokból a szov
jet csapatok kivonása folyamat
ban van. azonban az ország te
rületén az orosz egységek moz
gása nem egyirányú, s ez arra 
enged következtetni, hogy a szov
jet haderők főparancsnoksága, de 
talán a szovjet kormány sem ha
tározta még el magát, hogy mit 
tegyen.

Feltehetően befolyásolja a szov
jet kormány elhatározását a 
Szuez térségében történt katonai 
beavatkozás Is.

Felvetődik már most a kérdés, 
milyen állásfoglalásra kényszerül 
n szovjet kormány egyrészt a 
magyarországi események követ
keztében világviszonylatban meg
tépázott presztízsének, másrészt 
az imperialista elnyomás alól fel
szabadult népek védelmének ér
dekében. Szuez kérdése a Szov
jetunió szempontjából sem kö
zömbös. Sőt, ha figyelembe vesz- 
srük. hogy a Szovjetunió milyen 
mértékben exponálta mrgót a 
gyarmati sorban tarto tt népek 
fíls-abadulási mozgalmai mellett, 
nem vitás, hogy Egyiptom mel
lett esetleg még vannak kedvező 
lehetffcjgei ebben a szerepben tt 
Szovjetuniónak, míg Magyaror
szágon — ahol nemzeti forradal
mával egyértelmű hitet te tt a 
nép amellett, hogy nem felsza
badítójának, hanem a szép sza
vak éa ígéretek mögé bújt rab- 
tartőjónak tekinti Moszkvát, két- 
«/g n ncs.

A »zovjot kormánynak mara-

déktalanul és záros határidőn be
lül ki kell vonnia csapatait Ma
gyarország területéről. Érthető, 
hogy a szovjet kormány keresi a 
legkedvezőbb lehetőséget, mely 
mellett katonai erőit úgy vonhat
ja ki az ország terű letérői, hogy 
az — legalább is külsőségeiben — 
ne mutatkozzék rá nézve kény
szermegoldásnak. Éppen a Szov
jetunió által annyit hangoztatott 
„békés egymás mellett élés“ fel
tételeinek a jövőre szóló megte
remtése érdekében Is, a Szovjet
uniónak msg kell találnia az u tat 
megszálló csapatai sürgős és bé
kés kivonására. A szovjet kor
mánynak rá kell ébrednie arra, 
hogy Magyarország nem felvonu
lási terület többé katonai egysé
gei számára Nyugat felé, mert 
Magyarország nemcsak szabad éa 
független ország kíván lenni, ha
nem semleges ország is minden 
idegen nagyhataiom — legyen az 
akár keleti, akár nyugati — ka
tonai akciói számára. De a fen
tieken felül a had tápterület sze
repet sem vállalja Magyarország 
és ebben a formában a Szovjet
unió sem számíthat Magyaror
szágra, mert a magyar népre 
előnytelen gazdaság! szerződések, 
az ország 11 éves kereskedelmi 
kiuzsorázása világosan megmu
tatta  a Szovjetunió gazdasági tö
rekvéseit. Magyarország politikai 
éa gazdasági függetlenséget akar, 
ezért áldozták életüket hős for
radalmáraink ezrei és vérüket 
sebesültjemk tízezrei.

A Szovjetunó számára egyetlen 
út maradt nyitva. Ez az ú t a 
szovjet csapatok számára Záhony 
felé mutat. A szovjet diplomácia 
számára pedig azoknak a 11 évig 
Üres jelszavaknak tartalmi meg
töltése felé, amit a békés egymás 
mellett élés ég más ország bel- 
Ugyelbe való be nem avatkozás 
örökös hangoztatása a Szovjet
unió számára meg nyitva hagy
tak. Gyalogh István.

le, hogy Budapesten von-e Zsukov 
marsall?

I.nsonczi Géza ősi felelte: Erre 
nem tudok felelni.

Az angol újságfró ezután arról ér
deklődött, hogy Budapestre érkezett-c 
az ENSZ küldöttsége1?

I.nsonczi Géza válasza a követke
ző volt:

— Délelőtt úgy tudtam, hogy az 
Egyesült Nemzetek Szervezetének egy 
küldöttsége Prágából Budapestre ér
kezett. Azóta hosszabb ideig nem 
kaptam értesítést arról, hogy megér* 
kczíek-e. Ezekben a percekben hal
lottam, hogy valóban megérkeztek, 
de nem találkoztam velük.

Az Observer munkatársa Mikojan 
és Szuszlov mngyai országi tartózko
dásáról érd ek I klót*. Loson ez i Géza 
közölte:

— Ügy tudom, hogy a múlt hél 
folyamán az említett, két vezető szov
jet államférfi jónéhány napig Buda
pesten „ ilózki dóit. Tudomásom sze
rint néhány nappal rzelőtl elutaztak.

A következő kérdés feltevője arról 
érdeklődött, hogy alak ill-c új ma
gyar kormány és ha igen, kikből?

Losouczi Géza nyomaiikosaji hang
súlyozta:

■— Nem alakult új kormány, a meg
lévő kormányt egészítették ki új ta
gokkal. Eddig ugyanis az voll a hely
zet, hogy néhány koalíciós deinokra- 
likus párt nem volt képviselve a kor
mányban. nem voll képviselője a 
nemzeti felkelés fegyveres erőinek 
sem.

Szombaton a kormúnvi kiégészi
lét lék és megerősítenék a Szociálde
mokrata Póri három, a Nemzeti Pa
raszt Páll kél és a felkelő fegyveres 
erűk egy képviseli*!év 1. Szó sincs 
lehál úi kormányról. A meglévő kor
mány kiegészítéséről és megerősítésé
ről van szó — mon-.lol*.i I.os mezt 
Géza.

MegvásaszíoKák 
a nemzetőrség 

főparancsnokságát
A forradalmi karhatalmi bizott

ság 2956c november 3-án tarto tt 
közgyűlésén a következő határoza
to t hozta :

Egyhangúlag megválasztja 2 nem
zetőrség főparancsnokává Király 
Eéla vezérőrnagyot, helyettesévé 
Kopácsy Sándor rendőrezredest, a 
nemzetőrség főparancsnokságába 8 
tagot küld ki.

Közlemény
A Veszprém városi Nemzeti Forra

dalmi Tanács kén' a kisiparosokat, 
hogy adó- és egyéb kérelmeikkel c-z- 
jd ősz érint ne forduljiniak hozzá, 
ufp’íinÍB a Tanács foglalkozik a kis
iparosok problémáival, de türelmet 
kér, mert n közeljövőben oi szagos 
rendezés várható.

Szabad Veszprém 
Rádiója, a MEFeSZ hangja
adásainak időpontja 1956. XI. 4-tő! 
a 43 m-es rövidhullámon:

17,00-től 17,15-ig: cseh,
17.15- töl 17,30-lg: német, 
17,50-tól 17,45-ig: orosz,
17.45- töl 18,00-ig: lengjek 
18.00-tő! 18,15-íg: magyar, 
20,00-tól 20,15-ig: szerb,
20.15- től 20,30-ig: román,
20,30-tól 20,45-’g: angol,
20.45- től 21 00-:g: német,
21,00-tói 21,.15-ig: magyar.

PÁPA, valamint. a környező köz- 
cégek lakói az eddigiek során 21 tv 
hergépkocsi vegyes élelmet (burgo
nya, hab, liszt slb.) 22,000 liter te
jet, ó0 múzsa vajat, 35—40 tonna 
húst és hentesáru i, h á rom  hordó  go- 
m o ly á l k ü ld te k  a fővárosba. E felso
rolás csupán azon élelmiszercikkeket 
rögzíti. amelyek a Forradalmi Ta
nács író nyílása révén gyűjtöttek ö-z- 
szn. Értesülésünk szerint azonban 
Nngygvimót, Kementsszenlpélír, 
Mezőlak, Tapoleafű és még néhány 
község lakói külön szállít many okkal 
is kedveskedikk a hudnpoljekudí.

Bevéstem nevedet
Rég volt, hogy bevéstem neved egyik 
Meanmét Is lopva közvetlen aléjfl.
E két névből egy lesz — tsUon mar 
Szólni fe'ő!e még kora'nak véltem.

fába,

reméltem,

Fordult egyet az év, tavaszból tavaszba, 
Neve i:.. sebhelyét a fe  egybeforrta.
Ezen a tavaszon mi is egybekeltünk,
S egy név aiatt ketten, új életet kezdtünk.
Két szív napsugara új bimbót fakasztott. 
Késem egy új fába újabb nevet karcolt. 
Kicsi lányom nevét kiforrottá kérge,
Már betűzgetl is, csak egy kicsit félve.
Kis fiamnak nevét más véste fejfábo, 
Mely kiforrallen áll pici sírhalmába’. 
Onnan tekint fel rám, neki adott nevem. 
Amikor nyughelyét néha felkeresem.
Három nevet véstem legutóbb egy tölgybe,
Párom, kis lányomét s  a magamét közbe.
Negyedik név helyén kicsi kereszt-ábra,
Egy szélesre vésett keretbe bezárva.

Sa/flő József

A  k ü B f ö l d i  s e g é l y e k r ő l
Köztudomású, hogy Eisenhower 

elnök, az Ameri kai Egyesült Ál
lamok nevében 20 millió dollár ér
tékű élelmiszert és más segély- 
szállítmányt ajánlott fel hazánk
nak. E zenk ívü l a z t is bejelentette: 
politikájuk nz. hogy minden fel
tétel nélkül gazdasági segítséget 
nyújtsanak a semleges kelet-euró
pai államoknak, köztük elsősor 
ban A’ agyarországnak.

Semleges országnak lenr.1 — 
ez volt cs ez ma a magyar nép 
egyik legforróbb vágya. Hazánk 
évszázadokon át ütközőpontja voll 
a háborús villongásoknak, s ké
pünk élőit — amely olv sok meg
próbáltatáson ment át, s  mint 
nemzeti himnuszunk mondja: 
„Megbíínhödtc már e nép a múl
tat s jövendőt” — kibontakozik 
egy szabad, független, semleges 
és boldog Magyarország képe.

Köszönettel és szívesen fogad
ju k  a segítséget m in d e n k itő l,  de 
csak abban az esetben, ha nem 
kötik po'IlikT feltételekhez, ha 
nem kívánják, hogy a gazdasági 
segítség elfogadásával csatlakoz, 
zunk valamilyen katonai tömb
höz. Tehát nem kíván Fák megsér
teni kivívott fii ggc Uens egünket; 
semlegességünket.

Magyarország nem szegény or
szág, van uránércünk, bauxiiunk, 
szenünk és olajunk, $ a magyar 
ember tehetsége, tudása és szor
galma. E tényezők, s a magyar 
föld mezőgazdasági termékei biz
tosítják a szebb, a boldogabb jö
vőt a sokat szenvedett magyar 
népnek, ha semleges ország le
szünk.

Gazdasági nehézségeink két
ségtelenül lesznek az első idők
ben. Barátaink azonban segítenek 
ezek áthidalásában. Bizonyos, 
hogy az Egyesült Államok után 
más országok is felkínálják gaz
dasági segítségüket. Fogadjuk c \ 
de csak azt és annyit, am ennyi 
mirét előbbi íaipraáliástinkhoz 
szükséges. Azonban hangsúlyoz
zuk: csak olyan segítséget, amely
hez nem  kőinek po l.íkaí feltéte
leket. Elég volt nekünk a szolga
ságból. a függőségtől. Magyarok, 
szabadok és függetlenek akarunk 
lenni, a szó legteljesebb értelmé
ben, Köszönjük meg cs Fogadjuk 
e1 az Amerikai Egyesült Államok 
nagylelkű segítségét, fogadjuk el 
és használjuk fel a legjobban 
nemzetünk érdekében.

(" )Ezt írják a fővárosi lapok
Az Igazság

november elsejei száma D. Szahó 
László tollából riportot közöl, ami 
az elterjedt hírekkel ellentétben el
mondja, hogy Farkas Mihály és tá r
sai a legszigorúbb ellenőrzés alatt 
állanak, élnek és a rsnd helyreállí
tása után a Legfőbb Ügyészség For
radalmi Bizottmányának tájékozta
tása szerint a nyomozást kiegészítik 
és a bűnösöket felelősségre vonják. 
A lap munkatársímak kérdésére, 
hogy Gerö Ernő és társai felelnek-e 
majd a forradalom ki robbant ásóért, 
százak és százak meggy ilko’ásáért, 
a bizottmány azt válaszolta, „az 
említett személyek magatartása és 
teltei nem maradhatnak felelősség- 
revonás nélkül. Gátolja a fcielősség- 
revonőst az a tény, hogy Geröék is
meretlen helyen tartózkodnak.'* A 
továbbiakban megemlíti a cikk, hogy 
a letartóztatott ÄVH-sokat egyelőre 
katonai fogolyként kezelik és a nyo
mozás után fogják azokat személy 
szerint felelősségre vonni.

k .sc í 'c k ö z ű n:< a í
A Veszprémi Szövetkezetek Fórra- 

didin! Pun ácsai ürömmel csat lakoz
nak a kormány felhívásához és ni un
kájukat bnhulíktalánul megkezdik az
zal a célkitűzéssel, bogy n szí» vetke
zeti mozgalom hazánk boldogabb jö
vőjének ügyét fogja szolgálni. Cé-

i.

Megtalálták Rákosi 
párttagsági könyvét

— írja a Kis Újság.
Csütörtökön délután vendégek

jártak Rákosi Mátyás villájában. 
E:ek a látogatók kaconaruhát, vagy 
éppen lódenkabátot viseltek és gép
pisztolyt hordtak a nyakukban. A 
pazarul berendezett " kétemeletes 
villa szobáiban néma csend fogadta 
az érkezőket. A házigazda már né
hány hét óta többezer kilométer tá
volságban „tengeti" éleiét. A ház
kutatás nem ta rto tt sokáig, de ez a 
íövid látogatás sok mndenról le- 
lán to tta  a leplet. Megtalálták — 
egyebek között — az MDP első s-á- 
mü párttagjának párttagsági köny
vét. Mód felett furcsa ez, Irszcn fiz 
MDP előírta a páritagoknak, hogy 
tagsági könyvükre úgy vigyázzanak, 
m'nfc a szemük fényére. Vajon ez a 
kötelesség nem vonatkozott a leges - 
legelső magyarországi párttagra ? 
Rákosi Mátyás egyébként havi 40 
ezer formt jövede’em mellett mind
össze 200 forint tagsági díjat fize
te tt.

rformany [elhívásához

Falazatosait raeginthil
A M.lY vezérigazgatósága közli, 

hogy szómbaItol kezdve majdnem 
minden vasú Ivón álon megindul n 

I forgalom. Egyelőre a vonatok a me
in: trend tol eltérően korlátozol l szúm- 

I hau közlekednek. Nemcsak a IHyi

lünk, bogy szövetkezeteink t;v„ 
ínegtaláhák a nyugodt életet. Ki 
í i ik  a megye Giiitiila’o* szövetkéz« 
lagjait, csatlakozzanak elhatároz 
sunk hoz.

Veszprémi Ssüvctkesrlcl 
Intizöbizo'.trásn.

3 vasúíí közlekedés
járatok megun!fiájára fordítanak pun- 
dől. hanem már naponta minden 
irányban li-galább egv távolsági vo
nat is közlekedik. A következő nn- 
linkh.*m a vonatok «zárnál «zap<*rha»i: 
fogják.

1
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M uiihábíin  í i  bdh iío iK ilm áííi 
Nem&eti F o rra d a lm i Tanáé»

Nagy sürgés-forgás van a bala
tonalmádi községházán. Soha nem 
volt még ez az épület a virágzó kis 
helységnek annyira népes és nép
szerű központja, mint most, napja
inkban A rosszemlékű tanácselnök, 
Megyeri Bélönéhoz csak nagynéha 
mert hekojjogtatni görnyedt háttal 
cgy-egy panaszkodó, a beadás vagy 
más terror-rendelkezések terhe 
a la tt nyögő polgár. Az a falugyűlés, 
amely megválasztotta a község 25 
tagú Nemzeti Forradalmi Tanácsát, 
végre menesztette Megyerinél és VB 
tisztét, ügykörét a község igazi ve
zetői, hangadói vették át, a köztísz- 
teletber álló Farkas Bélával az élen. 
Az ú j vezetők szobájában egymásnak 
adják a kilincset Almád: lakói, kér
nek. javasolnak, jelentés tesznek.

Farkas Bélával, p Forradalmi Ta
nács elnökével beszélgettünk a köz
ség életéről, ( szabadon választott 
vezető testű1 etérek tevékenységé
től. Legelőbb 's  — m ert nincs en
nél ma előbbre való ügy — a rend
ről. biztonságról és az ellátásról 
esik szó.

— A forradalom első napjaitól 
fogva
s ik e r ü l t  f e n n i  (urlauBum k  

a  re rc ífe í A lm á d ib a n
— mondja Farkas polgártárs, vagy
is Béla bácsi (mert így szólítják őt 
a községbenek m;nd). — Megszer
veztük a község lélekszámúnak meg
felelő nagyságú nemzetőrséget, 
amely éjjel-nappa' posztján áll és 
vigyáz a biztonságra. Rendzavarás 
eddig még nem történt, bár az al
mádiakat ’ mostanában nyugtalanítja 
egy és más. I tt  van a közelben a 
szabad’ repülőtér, s  az onnan fel
szálló repülők moraja aggodalomba 
e jte tte  a község lakóit. Megfigyel
tük  azonban a gépeket és megnyug
vást szereztünk afelől, hogy a gé
pek — kevés kivétellel — nem szál
lítanak sem személyt, sem rako
mányt, hanem, pusztán ellenőrző 
u ta t végeznek. Azután nem kis 
gondot okozott néhány napig az 
üdülőtelepen lévő szovjet katonai 
üdülő, amelyet a forradalom kez
dete óta fegyveres erőkkel megerő
sítettek. Tárgyaltunk azonban, az 
üdülő parancsnokával és biztosítot
tul?, hogy az üdülőben lévőknek nem 
lesz bántődásuk, hacsak ők maguk 
nem határoznák el magukat valami 
provokációra. Azóta azután nyu- 
godtabbak vagyunk mindnyájan, — 
bár ugyanakkor éberek is. Ami a 
község ellátását illeti, műiden a leg
nagyobb rendben folyik. Pillanat
nyilag csak a zsírellátásban van né
mi fennakadás, az is csak amiatt, 
hogy az almádiak, — miként má
su tt is — az elmúlt napokban igye
keztek hosszabb-rövidebb időre 
élelmiszertartalékot gyűjteni — 
dgvszóval : itt is kitört a felvásár
lási láz. Az üzleteket azonban így 
is a legrövidebb időn belül ellátjuk 
elegendő zsírral. A rend és az ellá
tás zavartalansága — ez a nagy cél 
áll most munkánk középpontjában

— És ez a két nagy feladat telje
sen le is köti a Forradalmi Taná
csot ?

— Szó s’ncs róla. Szerencsére elég
agilis gárdánk van, ami a | nehéz, nagy munkájára : kire tá-

Kém csökkent a iejlelvásárlás, 
naponta 18-15 ezer liter tejet juttat Budapestnek megyénk

A Veszprém megyei Tejipari Egye
sülés munkástanácsa nagy crőfeszi- 
’.űtfckri lesz, hogy megyénk zavart a- 
lon lej- és tej lenn éJ; eil ál ás án kívül 
i,cgílséget tudjon adni a főváros hős 
népének. Jelenleg napol-la mínlcgv 
|í>0 ezer liter tejet vásárolnak lel 
iwegvúnk parasztságától, semmivel 
FCm" kevesebbel, mint szeplember
ben vagy október első napjaiban. 
Ebből naponta J0—15 ezer liiert Bn- 
•brpeslrc szállítanak. Megfelelően ba
kul — u leiüzcmek ió munkája re
vén _  a tej feldolgozása vajjá, sajt
tá, gornolya-félékké. A tej lenn ékek 
‘«■v részét ugyancsak a hős budapes- 

k zavartalan ellátására fordítják. 
V Teiinari Egyesülés gondoskodott

községnek nem kerül külön pénzébe, 
hiszen mindannyian önként, Önzetle
nül dolgozunk a népszabadság ügyé
ért — és hát igyekszünk is produ
kálni a rendelkezésünkre álló erő
vel. Elhatároztuk például, hogy

lftO  á g y a s  k ó r h á z a t  
r e n d e z ü n k  be

a nemzeti forradalom budapesti se
besül tjeinek ápolására. A dohány
ipari üdülőben be is rendezkedtünk 
fogadásukra. Az Üdülő Vendéglátó 
Vállalat vállalta a kórház élelmezé
si teendőit, a Mélyépítő Vállalat 
kokszot, az erdészet tűzifát ajánlott 
fel. Hazafias érzésű asszonyaink 
kezdeményezésére és buzgólkod ásá- 
ból minden együtt volt már és Ta
polcáról még a vonat :'s elment se
besült testvéreinkért, egyelőre 
azonban azt a választ kaptuk, hogy 
Budapesten látják el a forradalom 
hőseit és a fegyveres harcok áldo
zatait. A kórházat ígv is készenlét
ben tartjuk, hogy bármely napon 
megkezdhesse működését. Ugyan
csak lelkes asszonyaink kezdeménye
zésére pénzgyűjtést indított a helyi 
Vöröskereszt a budapesti szabad
ságharcosok támogatására. Meg
szervezték a véradók jelentkezését 
és nyilvántartását is, hogy bármikor 
vérrel is segíthessük a harcosokat 
gondozó budapesti kórházakat.

— Tudjuk és lá tju k : munkával 
van tele a keze a balatonalmádi 
Forradalmi Tanácsnak. Mégis meg
kérdezzük : esik-e szó Almádiban a 
további feladatokról, a helység jö
vendőjéről ?

— Természetesen ezekkel, a jövő 
terveivel is számot vetünk. Máris 
határoztunk például — egyelőre per
sze csak ideiglenesen — a felsza
baduló községi pártház sorsáról. El
képzelésünk az, hogy később, a po
litikai élet szélesebb kibontakozása
kor a pártházat rendelkezésére fco- 
csájtjuk a megalakuló összes poli
tikai pártoknak, közös használatra. 
Alakulnak elképzeléseink a régóta 
súlyos lakásproblémák rendezésére 
is. Úgy tervezzük, hogy ha másként 
nem, egyes üdülők lefoglalásával is 

e m h e rh e s  m e llé  lakásé
ju t ta tu n k  m ividen  
a lm á d i la k o s n a k .

Nem tarthatjuk ugyanis rendjén- 
valónak, hogy kényelmesen üdülje
nek az esetleg két vagy báró ínszo
bás összkomfortos lakással rendel
kezők, — most mindegy, hogy mi
féle üdülőkről van szó. — amikor 
helybeli lakosok pincében vagy mo
sókonyhában kényszerülnek lakni. 
Általánosságban azonban az a fő 
programunk, hogy Balatonalmádit, 
amely a háború előtt egyik fő góc
pontja volt az idegenforgalomnak, 
újra legalább régi fényére emeljük, 
vagy még a réginél is nagyobb je
lentőséget vívjunk ki számára. Úgy 
véljük : a forradalom által kivívott 
új rend minden eddiginél több lehe
tőséget, kezdeményező szabadságot 
biztosít majd a Balaton minden sze
relmesének ebben is.

— Visszatérve a mindennapok

arról is, hogy a felvásárolt tej árát 
zökkenő nélkül kifizessék a parasztok
nak.

Ami a  Budapestre irányuló szál
lít ást illeti, az egyesülés munkásta
nácsa közölte szerkesztőségünkkel, 
bo^v ezt még fokozhatnák, lm ele
gendő TEFU-aulót kapnának — fő
ként Pápán és Keszthelyen — a fő
városból egyre jelentkező igények 
teljes kielégítéséhez. Szerkesztősé
günk közbenjárására a Megyei For
radalmi Tanács illetékesei elhatároz
ták. hogy vasárnap folvmnán n más 
fuvarok híj jón veszteid ő tencrgenkn- 
csíknt n Budapestre iránvnló tej- és 
leilermékszállílás szolgálatába ál
lítják.

maszkodik Balatonalmádiban a For
radalmi Tanács tevékenysége ?

-  Bátran állíthatom : a község 
egész lakosságára. Külön ki kell 
azonban emelnem — asszonyaink 
lelkes, áldozatos segítsége mellett 
— a község vá'lalatafnak támogatá
sát. Említettem már a kórház léte
sítésében játszott szerepüket. A 
Eauxitkutató Vállalattól, az Építő- 
kőfejtő Vállalattól és a Mélyépítők
től sok minden másban is kapunk 
önzetlen segítséget. A Mélyépítő 
Vállalat gondoskodott például eső- 
köpeny ékről nemzetőrségünk tagjai 
számára, amikor kell, gépkocsit ka
punk a vállalatoktól. Az ő segítsé
gük most a község egész ipari mun
kásságának hizlaló együttműködé
sét jelenti, hiszen mindenütt meg
alakultak már a munkástanácsok és 
elsősorban a munkáskollektívák for
radalmi elszántságát érezzük min
den vállalati segítségben.

Azzal búcsúzunk el a balatonal
mádi Forradalmi Tanácstól, mind
végig ilyen határozott, egységes 
vezetést, ilyen lendületes munkát 
kívánunk a község népének.

—én.

Egymillió máréia segély
Bonn. (DPA) A Német Szövetségi 

Köztársaság kormánya elhatározta, 
hogy egymillió márkát adományoz 
a magyar lakosság számára.

TELEFONON kérte a magyarpolá
nyi Forradalmi Tanács az egyetem  
MEFESZ szervezetét, hogy legyen 
segítségére, mert a faluban két ta
nács működik és sok a vita. Azon
nal gépkocsiba itliiink és a helyszín
re siettünk. Valóban nagy keveredés 
és vitatkozás volt a faluban, mert 
működött a Forrcdalmi Tanács is 
cs o tt voltak a régi tanács tagjai is, 
szóval nem volt egység. Elintéztük, 
hogy estére hívják Össze a falu né
pét és demokratikusan válasszák 
meg a Forradalmi Tanácsot.

Azután kimentünk a faluba és el
beszélgettünk az emberekkel. Pa
naszkodtak. Azt sérelmezték, hogy 
a .tanácsban főleg ipari munkások 
vannak, akik Ajkán dolgoznak. Pa
rasztember csak egy-ketiu, holott a 
faluban a földművelők vannak túl
súlyban. Felbátorítottuk őket, hogy 
az esti gyűlésen nyugodtan mondják 
el véleményüket és azt válasszák 
meg, akit a falu népe a legjobban 
szeret.

ELMONDOTTÁK, hogy a régi 
pár ttit kárnál még mindig fegyver 
van. Azonnal intézkedtünk és a For
radalmi Tanács a fegyvert bevonta. 
Ez az ember, akinek a munkája az 
volt, hogy Rákosiéit parancsát ma
radéktalanul teljesítse, 1800 forin-

Polgártársak!
Az egész ország Nagy Imre mel

lé állt. Most a forradalom végleges 
győzelme érdekében a munka azon
nali íelvétcle szükséges. A napi 200 
miül} forint nem csúszhat ki az 
állam zsebéből, A munka íelvétcle 
nem jelenti a sztrájkjog megszünte
tését. Amikor szükséges, ismét 
sztrájkolunk, sőt, ha kell, fegyverrel 
is harcolunk.

Veszprém, 1956. november 2.
VESZPRÉM! MEFESZ

TEGNAP HEGGEL kilenc órakor 
a zirci vasútállomásról elindult az 
első vonat Dndnrra. A mozdony 
után csatolt kocsikban többnyire bá
nyászok utazlak

K és^ i s ira tó
—  avagy a megye császárja önkritikái gyakorol

Levelet hozott a posta és pedig nem kisebb személytől, mint Kiss 
Imre volt megyei tanácselnöktől. A levél e szavakkal kezdődik: „Egy 
becsapott, félrevezetett, de becsületes magyar em ber fordul Önök
höz . . A becsapott ember a továbbiakban közli, hogy lem ond a Ma- 
gyr.r Dolgozók Partjában való tagságáról, a Félrevezetett ember he
lyesli, hogy leváltották pozíciójáról, ~ országgyűlési képviselőségéről, 
stb. önszántából lemond kitüntetéseiről, a becsületes ember ünnepélye
sen meg köve f Veszprém megye népét és a magyar em ber kijelenti, 
hogy mint vasmunkás kívánja szolgálni hazáját és ha kell, fegyvert 
ragad kezébe érte.

Késői sirató ez Kiss Imre. Gogje, önkénye, embertelensége még a 
megyei pártbizottságon, még a magas mir.lJzfcriumban is visszatet
szést keltett, meg ezeken a fórumokon is úgy vélték, hegy a szájko
sárral, beszolgáltatással, kötelező ünnepnapi hódolattal és AVH-val 
sújtott népet nem szükséges még helyi konkrétumként tanácselnöki 
megvetéssel sújtani. Az ilyen vicinális-Sztá.lnok is segítettek a húrt 
a végsokig feszíteni, a csinovnyikok töltettek a cár gőgjén. Emlékszik 
például Kiss Imre Erős Gyulára, erre a íaIP'ff becsületes munkásem
berre, akit — szerintünk — jelentéktelen 1 bá jáért nemcsak állásától 
fosztott meg, hanem a legnehezebb testi munkát engedte számára 
egyedüli életlehetőségként. Amikor pedig ez a szorgalmas ember itt is 
szépen keresett, ntánaküklíe megbízottját, hogy érdeklődjön: „miért 
kap ez az ember olvan sokat”

Emlékszik-e iíá. hogy feleseget is megfosztotta állásától, em'ékszfí, 
hogv néhány jószándékú . ember csak nehezen tudta megmenteni a 
megliajszoltát attól, hogy lakásából is kiíegyék?

Ki írta ezt elő? Rákosi vagy Bcríja? Ezt csupán Kiss Imre kar
rierjének szolgálata írta elő. Keménv elnök volt. a legkeményebb, aki 
az osztályharcot — mint a fenti példa mutatja — a munkásosztály el
len is megvívta.

Félrevezették? Aligha, Kiss Imre régi munkásmozgalmi tapaszta
latából jobban ismerte a kö'hangu’afot, mint bárki. Csak éppen az, 
hogv az igazságot rém mordfa ki havi legalább 4900 forinttal iárt és 
azzal a hc’vzet? előnnyel, hogv lakása erkélyéről nem kisebb öntti- 
daítal szemícHictfc a megyeszékhely kisfizetésű embere tt akár Benifo 
Mussolini a Palazzo Venezia erkélyéről a maga szerencsétlen olasza't.

Vasmunkásnak megv? Senki nem fogja kenyérkeresetében akadá
lyozni mint Ő Erős Gyulát. Fegyver* k*r? Samos neki nem adha
tunk, mert nem akarunk hátulról golyót kapni. Igazat ad nekünk? 
Olyan biztos?!? vagvunk igazságunkban, hogy még az sem zavarhat 
minket benne, ha <*» *<? taosol nekünk.

önkritika nélkü’l deklaráció nélküli csendes, visszavonult elet az, 
atne’"!'“"  senki se fogja megzavarni Veszprém megye rosszemlékű 
császárját

A  M EFES35 mum SsájúbóI

Látogatás Magyarpotányhan
to t keresett párt titkárságával egy 
hónapban. Egy ilyen Ids faluban. És 
amikor kitört a forradalom, a taná
cson lévő fegyvert, umely állandóan 
ott volt letétben, magához ve tte  és 
elvitte. El kellett venni ettől az em 
bertől a fegyvert, bármilyen ártat
lan és alázatos arcot is vágott a fel
szólításra. El kellelt venni, mert a 
falu népe ezt akarta.

Fgy igen kényes kérdés tartja 
lázban a falut. Azt hiszem azonban, 
hogy ez a kérdés nemcsak itt, ha
nem az egész megyében felvetődött. 
Ez a magyarok és a svábok kérdése. 
A Magyar Nemzeti Forradalmi Bi
zottmány október 28-án fogalmazta 
meg a forradalom követeléseit és el? 
juttatta a kormányelnökhöz. Ennek 
17- ik pontja így hangzik: „Az Ösz- 
szes társadalmi osztályok és réte
gek fajra, nemre és nyelvre való 
tekintet nélkül a magyar nép egysé
ges, szét választ hatatlan részei.“ 
Kedves magyarpolányi barátaink, 
érdemes ilyen kérdést feszegetni ? 
Nemzetiségi kérdés ma, a forrada
lom győzelme után már nem lehet 
kérdés. Mindnyájar a szabad, füg
getlen és semleges Magyarországért 
harcolunk. Aki ebben az országban 
él, annak legfőbb gondja most az, 
hogy a szovjet csapatok kivonulja

MEFESZ tagok a dudari bányászok között
A dudán bányászok kérték a 

MEFESZ-t, hogy adjon tanácsot a 
munka felvételével kapcsolatban. Há
rom MEFESZ tag ebnent Dudarra 
és olt a következő kérdéseidben tör
tént megállapodás.

A munkát héfon, november 5-én 
megkezdik és mindaddig folytatják, 
míg a kormány a jelenlegi politiká
ját folytnljn. Ha Nnev Imre és kor
mánya erről a politikai útról letér, 
azonnal abbahagyják a munkák Azt 
mondták: ha az egyetemisták is úgy’ 
látják, hogy most nem sztrájkolni, 
hanem dol'íűzni kell, ők dolgoznak, 
de tudni akarják, hová kerül az a 
szén, amit lábán vásznak. Megértik, 
hogy az erőmüvek és nagyüzemek 
nem dolgozhatnak szén nélkül. Ezért 
hétfőn megkezdik a munkál. Azon
ban tudomásuk van arról, hogy u 
szovjet csapatok megszállják a vas
utakat és repülőterekéi, Ök viszont n

vak és ezt az országot gazdaggá, 
az itt élő népet boldoggá te
gyük. Nem az a fontos, hogy sváb 
vagy magyar, hanem az, hogy ebben 
az országban él, dolgozik és ez az 
ország a mi munkánk nyomán egy 
tej jel-mézzel folyó Kánaán legyen. 
Itt barátságban és boldogságban él
jen mindenki. Aki ezért dolgozd:, 
annak i t t  a helye. Aki pedig e nagy 
munkát nem vallja magáénak, az 
nem akarja, hogy i t t  egy boldog nép 
éljen.

SZÓBA KERÜLT a kitelepített 
svábok kérdése. Ezeknek a hozzá
tartozói i t t  élnek. Kérdezték az 
emberek, hogy ezek hazajöhetnek-e. 
Minden bizonnyal. Megoldódnak a 
hős forradalmi napok bonyolult, ne
héz kérdései és a független, sem
leges Magyarország kormánva in
tézi: edm fog ezen ártatlan, ki le é 
pített emberek visszatelepítéséről, 
ha azok vissza akarnak jönni.

Ezekkel a kérdésekkel találtuk 
szemben mag unka t  Mag ya r póling
ban és igyekeztünk minden tőlünk 
telhető módon segíteni és tanácsot 
adni. Reméljük kedves magyarpolá
nyi barátaink, hogy munkánk nem  
járt eredménytelenül.

V .V .E . MEFESZ 
szervezete.

szenet csak magyar kézbe adják. 
Ezért a bányánál eddig mml; a szol
gálatos katonákként dolgozó embe
rek vállalták azt, hogy fegyveresen 
kísérik el a vonalokat rendeltetési 
helyükre, nehogy' a drága áron, hősi 
munkával kibányászott szén idegen :k 
kezébe kerüljön. Ezek a kálónál; 
megutálták a bányát, mert kény szű
rhették őket a munkára. Ök fegy
verrel akarják védeni a kivívott sza
badságot és ezért akarják elkísérni a 
szénszállítmányokat is. A nmgvar 
szén a magyaroké! A magyar bá
li vász n magyar népért dolgozik, a 
magyar államnak termel. A szabad 
magyar haza minden darab kibányá
szott szene ezen lói a magyar ipar és 
a köziekéi lés felvirágzását kell, hogv 
szolgálja! Ezért‘a dudari bányászok 
november 5-én megkezdik munkát

Jó szerencsét!
Egyetem MEFESZ szervezőié.
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GONDOLATOK A PIACON
Hetekkel ezelőtt sűrűn iSrtam 

a veszprémi piacra. Volt úgv. 
hogy mérgelődtem a magas árak 
miatt, de előfordult, hogy egy 
nagyhangú vásárlót magam csi
títottám  — mondván, elég nehéz 
ma a parasztnak, hát hol jusson 
egy kis pénzhez, ha nem a pia- 
con?

Tegnap nem vásárolni mentem 
ki, csak körülnézni, mivel többen 
panaszkodtak az árak hirtelen 
emelkedéséről.

Hogy a tojás? — kérdeztem 
egy nénit. — Három forint — 
válaszolta ő olyan derült arccal, 
mintha most szállította volna le 
az árát. a  szomszédasszony mér
gesen nézett kollégájára és han
gosan visította: „Mondtam már, 
hogy 3,60-ért kell adni, nem l á t 
ja, hogy annyiért is elkel? A 
tűrő 10 forintról 16-ra. a tejfel 
12-ről 20-ra emelkedett.

Egy másik asszony — aki tíz 
darab háromforintos tojásra várt 
gazdát, — szinte bocsánatkérően 
mondta: — Három forint. Any- 
nyiért adja mindenki. — Ezen az 
asszonyon látszott, hogy maga is 
sokallja az összeget, dehát nek i• 
is jobban esik a három forint, 
mint az 1,50.

Bánt, amit tegnap láttam. Arra 
gondoltam, hogy vannak, akik 
nem hallottak még nagyszerű, 
felemelő pesti történetet az el
múlt napok eseményeiből. Figyel
jenek kedves piaci elárusító né

Nemzetiségi kérdés a Bakonyban
A forradalom szelleme az elnyo

móit népeknek meghozta a fényt", a 
nap sugár l. a szabad levegőt. A for
radalom szelleme az egység jegvé- 
hen kísér heimiinket napjainkban. 
Ezzel, fezemben egyes türelmetlen em
berek hét-nyolc évvel ezelőtt esetleg 
elkövetett jog és szabály sértéseket 
pillanatok alatt szeretnének orvosolni 
úgy. hogy azok röglön mrg is való
suljanak. A.z akkor érvényben lévő 
lak osság-csereakció alapján igen sok 
jnnxrvor került át a Bakonyba és az 
o- zág más vidékére. Ezek éppen a 
: ars águk ért leltek üldözve. Ak
kor itt már fel ve lette árnyékát □ 
jogtalanság. a szabálysértés. Olyan 
.személyeket foszlottak meg élelük 
munkájától, házától. lovától, gazda
sági felszereléséiül, akik akkor an
nak a politikai helyzetnek talán ke
vésbé vollak szimpatikusak. Minőkéi 

■ nemzetiség szenvedeti. Egyik a bé
kés szülőföldjét hagyta ott és kény

VESZPRÉMKÖRNYÉKI PORTYÁZÁS
JOGGAL MONDTA a  fegyvered 

harc napjaiban egy Veszprémbe kül
dött egye len lib la, a vidék mindig el
maradt egy lépéssel a főváros mögött. 
Mi, veszprémiek azért sokban dicse* 
kedbetűnk, ha egyáltalán ülik ez ma
napság. Megyei Forradalmi Taná
csunk erélyes kézzel elejét vette az 
anarchiának s már az első napokban 
rendeletekkel igyekezett szabályozni 
az életei. Du a mi vidékünk yalóban 
bátrabb tart egy vagy talán több lé
péssel is. Jgaz, mér nagyjában min
denütt inegal okullak a forradalmi ta
nácsok, a nemzetőrség, de a parasz
tok szívében rnég mindig bizony tá
lán súg uralkodik. még mindig nein 
látnok tisztán. írjunk most róluk is. 
Nem szép szavakat, hanem a  valót.

*
VIDÉKI PORTYÁZÁSBA ME- 

GYttNK, első állomás Felsőöw. Az 
utcákon csend honol, « polgárok be
húzódtak házaikba.

— M i ú jság  bácsi? — szólítjuk 
m eg. aki e lőször k ap ó ra  jön .

— Mngnk tudják, mi csak a rádiót 
k align tjük. halljuk jön nz orosz . . .

— Nem  jön  borsi, ö/.önlik. S mit 
tesznek ellene?

\z  öreg széltái'ji 
leli:

— Azt se tud ju k  
o K ossuth-rádió  n 
d o t t . . .

Bizonyosságot a ..... . -
profilig Hildát, széli sebl* tájékoz ta tási. 
M c Felsőörsre m ég a H írlap  sem  jut 
»1, pedig  a  U n  1Ó kilom éterre sincs

i karjait fe ezt le-

, hogy igaz-e. hisz 
tár annyit hazu- 

vidékre! Jobb

nikék. Elmondta nekem egy szem
tanú, egy 17 éves hős, hogy más- 
íélnapos harc után éhesen balla
gott haza szálláshelyére, s egy
szeresük meglátott egy kitört 
Közért kirakatot, amelyből kilóg
tak a rád szalámik. Csak oda kel
lett volna nyúlni és megszűnt 
volna a gyötrő éhség. Három nap 
múlva ismét arra járt, s  a sza
lámik változatlanul „árválkod
tak“.

ö  élve maradt! Tizenöt ezren 
már nem érték meg azt, amikor 
a hősi harcok, a pesti és más vá
rosok munkás és értelmiségi fia
taljai harca nyomán a paraszti 
élet is megszabadult jónéhány á t- 
kos tehertől, többek között a be
gyűjtéstől.

Ugye nem szép dolog, hogy 
amikor a fiatal hős sebesülten, 
éhesen nerc. nyúl a kitört kira
kathoz, akkor akad olyan — sok 
tehertől megszabadított paraszt 
néni — aki a mai nehéz napok
ban azon mesterkedik, miként le
hetne esetleg Öt forintért adni a 
tojást.

Legyünk emberségesek és jó
zanok a piacon is. Ma még bán
tott a két asszony esete. Jó len
ne, holnap örülni, érezni, hogy ez 
a szent forradalom megtisztította 
a szíveket és világosabbá te tte  az 
értelmet. Holnap ismét megyek a 
piacra.

Szabó János.

szerüli felcserélni ezt részére ellen
séges luingnhilú és érzelmű környe
zetre. a másik pedig elszakadt átló!

rögtől, amit apja. vagy nagyapja 
részére keserves munkával inegszer- 
zeit. A forradalmi idő liszt a szellőmé 
nem engedi meg kél soisiildözöll. 
megpróbált népnek ogym ásk űzött i 
harcát akkor, amikor a  magyar nem
zeti egységről és oi’szátnink jövőjéről 
van szó. Ezt a kérdést kormányza
tunk törvényhozási úton kel), hogv 
tárgyalja majd. amikor közös ellen
ségünk az országot elhagyta. Ne ne
hezítsék meg a rendfenntartók m un
káját, meri az ellenség az egység 
megbontására lorekszik, aki az., egv- 
ségel megbontja, az ellenség szolgá
latában áll. Legyünk türelemmel, 
évek niuIns/bVál néhány nap alatt
pótolni nem lehet,

í)r. Tóth Ferenc.
a  Zirci Forradalmi Tanács elnöke.

A ..sré tcokró r izeinek’’ hí
mnnzahii.

— Három ..srác,’ álhg felfegyver
kezve. őrségen beszélget:

k  A a én ma éjjel a tetőről Jövök.
I .  Minek? \fn  már nem jön a 

rutzki.
•'j. l.’gynn hagyd. Azt csinál, (tinit 

akar. hiszen maszek
*

Egy „srác” nyakában géppisz
tollyal. lélekszaJadva, halottijaivá- 
nyan rohan be a kapu alatt bámész
kodók közé. A bámészkodók ijedten 
kérdezik: — Mj az. mi az jön a 
ruszki? Mire a ..srác” dadogva. — 
Nem, nem — a mamám.

m egyénk fórradubni központját »I.
*

ALMÁDI már nem olyan csöndes, 
a nemzetőrség itl talpon áll. Idegen 
— legyen az a Megyei Forradalmi 
Tárnics megbízottja — igazoltatás nél
kül nem ju lh a l a községbe.

Az a lm ád i vezetők tud ják , miről 
van szó e válságos píliamilokbnn. 
Veszprémből épp az imént érkezett 
(igy teherautó, fegyverekkel. hogy 
Abnadi népe, na arra kerül a sor, 
ne csak puszta kézzel álljon a tankok 
elé. Komor fegyelem, halálos el
szántság tükröződik , minden arcról! 
Almádi népe lábhoz lelt fegyverek
kel áll.

U  l'Lfi felé jöilunk ha 
pesti műúton fehér és

A imd<.- 
iMUzetiszín

zászlós teherautó robogott. oldatán 
feliru].: Száké fehérvár, az autón fegy
vertelen emberek. A szabadi repülő
tér bekötőút ján egy szovjet páncélos 
tartott nagy robajjal a főútvonal felé. 
Vajon mit akar. merre veszi az 
irányi?

A teherautó megállt, leugrottak ró
la az cinberek, és várták a páncélos 
érkezeset. Előre nyomullak a bekö
tőút szájához. Vajon mi lesz?' A dro- 
medár vastalyiga lelassított, majd 
élesen Hajmáskor felé vette az irányt 
h.ltiinéséig figyelték az emberek.

•
Készen kell állnia mindannak, aki 

rnagvor 1 l-.í ki*]) vinni a szót falvó
inkba is: ne vitázzatok most embe
rek. egységfrontot alkossatok, hogy 
veszélyben együtt legyen a nép!

Újjáválasztották a Veszprémi Járási 
Nemzeti Forradalmi Tanácsot

A veszprémi Járási Nemzeti For
radalmi Tanács a minap több mint 
ötórás ü'ést tartott. A forradalmi 
hangulatban lefolyt ülésen az egész 
járást képviselő 150 küldött nagy 
többségének Javaslatára leváltották 
a Járási tanács do’gozóí által meg
választott Ideiglenes öttagú vezető
séget. U tána  a járás Összes közsé
gének képviseletében megjelent külr 
döttek éles vita után, titkos szava
zással m eg v á la sz to ttá k  dz új járási 
N em zeti F o rrad a lm i T anácso t. A t a 

nács elnöke Hadnagy László okta
tási osztály vezető, az elnökség tag
jai pedig Tóth II. József, dr. Szíta 
Imre, dr. Ságyári Iván és dr. Mikola 
Bálint lettek.

A járási tanács megfogadta, hogy 
mindenben támogatja a megyei ta 
nács munkáját. Legfőbb követelé
sük, hogy a szovjet csapatok minél 
előbb hagyják el Magyarország te
rületét, A tanács legfontosabb fel
adatának tekinti a járás területén a 
nemzetőrség megszervezését.

Az Fszukduiuíatúií .Aríiinszulgill- 
tfttó* Vállalat veszprémi Üzlet iga zga* 
(óságának dolgozói nuír a forradalom 
eUŐ napjaiban megválaszt, mák n 
ininikúsfanácsúi. A munkás tanács 
azonnal ös>/eiilt és titkos szavazás
sal Igazgiihif Tfimúsot válaszúd t. 
mely azóta is teljesen kezében tartja 
a Vállalat irányítását. Szó lesi János 
igazgatót a munkástanáes továbbra 
is m eghagy la. a dolgozók szerették 
öt s múltbeli viselkwlésével rászol
gált a további bizalomra. Az egyes 
üzemvezetőség munkástanácsai azon
ban a nem megfelelő vezetőket, az

lin d tipestrő l
A szemek fényeit. a hang lelkese

désének áhítatén kellene niegirnoni 
a megtorpanó mozdulatot egy-egy 

friss sírhant előtt s a suttogó han
got. ahogyan olvassa a nevet — a 
szent neveket — . . . hogy élt ’•’agy 
16. vagy 17 évet és talán remegve, 
talán lelkesedéstől ujjongva, meghalt 
a legszebb ügyért. A várcsréd kellene 
írnom, hogy utcáinak, házainak teste 
isméit, látta űmleni a vért, a felszag- 
gntott sínek közt füst kavarog még. 
a harc friss emléke — a becsület étj 
csodaszép virágáról, amely héifcliércn 
nyílik ki az étgó tankok, az izzadó, 
rohanó emberek küzdelmében. Ava
len abb mesternek is óh mi csodás 
"agy feladat. De latiam egy fcjnwz- 
(hthitot. láttam villanását szemeknek, 
láttam megfeszülni a hidegtől kivö
rösödött munkáskezet a géppisztoly 
agyán, amikor halkan, tagoltan mond
ta: ..nem tesszük le a fegyvert, har
colunk az -utolsó csepp vérilnkig.1* 
19Ő6. október 28-án a Cwvin-küsbcn 
ezt. mondta egy ifjéirnunkás. és ezt 

•eg kellett. írni.
*

Sok az ember az utcán, A tömeg 
áramlik, ellepi az úttestet, sokan, 
kíváncsiságból, mások kényszerből 
gyalogolnak ki loméi ere, két. Kisebb 
csoportok alakulnak, alkalmi „tájé
koztató” irodák, de m indenhol, min
denütt eey a központi téma: a szov
jet csapatok még az országban van
nak! s  egy a kívánság: hagyják el 
a magvar földet — nem provokál
juk a harcot, számban kevesek va
gyunk. de ha kell, megvéd ifik az 
országot, a magyarok országát.

A veres valósa? felelt mint színes 
könnyű pár.'! leng az olv egyénien. 
i>Iy különös, kedves pi'Bli ..hUniöt-A 
Az Ina ni nivészeli Múzeum elölt ki
lőtt. kiégetett páneélnutó hever. Rozs-- 
das oldalára krétával felírva- j; 
tás almi'* MEG I.

l'elszúlítalah benneteket, veszprémi 
ntagynr anyák, hogy velem együtt 
vállaljatok ttíljes szolidaritást azok
kal a budapesti, mosonmagyaróvári, 
miskolci és rritís magyar országi anyák
kal, akiit most a nemzeti forrada
lomban elcsen dicső gyermekeiket 
gyászolják és siratják.

Üzenjétek meg nekik rajtam ke
resztül. hagy a mi gyermekeink is 
öli lesznek a tiizvonalban, lui sor 
kerül rét.

üzenjük a honvédek anyjainak: 
tudjuk, hogy honvédségünk nem áll- 
lurt magában egy mamnmt-birudalom 
haderejével szemben, a mt gyerme
keink is ott lesznek közöttük, ha har
colni kell! i'ieni is tudnánk, nem is 
akarnánk visszatartani őket. de in- 
kétbb mi is velük megyiinh!

Fenyegessük meg a világot, mi, ma
gyar anyák. Fenyegessük meg a Ke
letet és a Nyugatot azzal, hogy lesz 
béitorsúgunk a barrikéulokra küldeni 
serdiileden gyermekeinket, ha arra 
kényszerítenek bennünket, de egyben 
kérdezzük meg a vihigot, hogy neki 
lesz-e bén or.tóga ezt nézni.

Nem engedjük, hogy az a szent

Növeljék a tanulmányi színvonalat 
a szerzetesrendek visszaállításával í

Az egypárt rendszer diktatúrája 
nak hangzatos szavai és semmit
mondó tettei között mindig nagy űr 
tátongott. Legékesszőlóbb példája 
ennek a sokszor idézett alkotmány 
paragrafusainak a gyakorlati élet
ben valú elferdítése, meg nem való
sítása. Az 1949-ben elfogadott nép
köztársasági alkotmány egyik sar
kalatos tétele volt a vallásszabad
ság biztosítása, az egyház és állam 
szigorú különválasztása. Hogy ez a 
valóságban miként festett, arra 
nem kel! külön emlékeztetni olvasó
inkat. Mindannyian tudjuk, hogy 
egy templomban kötött házasság, a 
miselStogatós, sőt néha még a pa
poknak való köszönés is milyen fe 
kete foltot jelentett a titkos káder- 
lapokban. De ezt a korszakot végleg 
e’söpőrte a talpára állt magyar nép. 
Itt az ideje, hogy nemzeti kormá
nyunk a vallásos hívők sokmmílliós 
táborának megnyugvására, ha majd 
sürgősebb teendőit elvégezte, i'en- 
dezze s múlt bűneit az egyházakkal 
szemben is,

A vallásszabadság eltiprásának 
legélesebb megnyilvánulása a ter
ror isztikus eszközökkel elnyomott 
szerzetesrendek megszüntetése 
volt. Veszprém megyében

ennek a vandalizm usnak esett fd- 
dozatííul a nagyhírű , tÖbbszűz- 
cves m últra  visszatekintő p iarista 
tatiitó rend , a  nevelési m ódszerei
rő l h íres angolkisasszonyok rend

je  és a zirci ciszterciták.
Az akkori kormány minden különö 
áebb indokolás nélkül szélnek eresz 
tette  ezeknek a rendeknek neves 
pedagógusait, akiknek működésével 
meg voltak elégedve a szülök és ta
nulók egyaránt. Számos példát időz
hetnénk azoknak a hazafiaknak te t
teiből, kimagasló irodalmi és tudo
mányos munkásságukból, akik egy
kor ezeknek az intézeteknek a falai 
között szívták magukba a neves ta
náraik alapos felkészültségéből áradó 
tanokat. Bo kell látnunk, hogy ezek
nek a tanintézeteknek a helyén seb- 
bel-Iobbal felállított állami intéz
mények nem tudtak olyan alepos 
műveltséget beleplántálni a tanuló 
ifjúságba, mint például azt a piaris
ták tettek. Ez érthető is, hiszen

ezeknek 32 iskoláknak hirtelen mej 
szüntetése olyan időben történ 
amikor az állam nem rendelkezel 
megfelelő számú tanári állomány 
nyal. Ahelyett, hogy a jóval gyen 
gébben felszerelt falusi és városi ál 
iaml iskolákba irányították voln 
ezeket a tanárokat, olyan új Iskola 
kát kellett ellátniok tanitószemély 
zettel, amelyek a szerzetesi oktatá 
ideje alatt magasabb színvonalú to 
nítast nyújtottak.

A kipróbált, alapos fclkcsnüii- 
ségge! rendelkező egyházi neve

lőket szélnek eresztették, 
r,em is tartottak igényt nevelő mun
kájukra. Ez nagy általánosságban 
oda vezetett, hogy iskoláink tanul
mányi színvonala kétség bee jtően
süllyedt. Ehhez persze még hozzá
járult a napi politika érdekeinek 
alárendelt és átértéke't iskolai tan 
anyag is, amelyet a pedagógusok 
csak kedvetlenül, a megtorlás félel
mében adtak tovább tanítványaik
nak, azok legnagyobb unalmára és 
elkeseredésére. Mindez végső soron 
oda vezetett, hogy az iskolai okta
tás egyformává vált az egész or
szágban, hiányzott az iskolák sajá
tos íze, egyénisége.

Hgy véljük, itt az ideje, hogy 
visszahelyezzék jogaikba m ind
azokat a  szerzetes tan íiórendeket. 

amelyek mélyen gyökereznek a ma
gyar életben és amelyek nélkül 
színtelenebb lenne közoktatásunk 
egésze. Természetesen csak azokra 
gondolunk, amelyek képesek önma
gukat fenntartani, és nem szorulnak 
különösebb állami támogatásra. De 
tudjuk jói. hogy 1945 és 1048 között, 
sem  k a p ta k  ezek a rendek semmi
féle külső támogatást, — hacsak a 
szülők áldozatkészségéből nem — és 
mégis nehézség nélkül fenntartot
ták magukat a szülök és tanítvá
nyok megelégedésére. Várjuk a kor
mány intézkedéseit, hogy az elmúlt 
évek bűnös könnyelműségét, a szer
zetes rendek önkényes feloszlatá
sát orvosolja és lehetőséget ad a 
nagyhírű szerzetes tani tórendeknek 
az új körülményekhez alkalmazko
dó, áldásos munkájának újbóli meg
kezdéséhez.

í. L.

Felhívás 
a veszprémi magyar anyákhoz

eszme, amiért nagyszerű magija, 
gyermekek elszántan mentek meg 
halni, elsikkadjon a diplomácia jog 
labirintuséiban.

zl call: hazunk szabadságát, anité' 
hős gyermekeink (meri büszkén kö 
•vcteljuk éikct magunkéinak) meghal 
tolt: nem engedjük elődét zni nemzőt 
közijog i mcsterlu’déssel, politika, 
b íi vészkedéssel, httsa vond vtd.

As « diplomáciai taktika, ameh, 
Kós álnéven szereplő figurája állté 
csalást kísérelt meg a világ legélesebb 
reflektorfény óban: az ENSZ Biz
tonsági Taiuícsámik palotájában, ét 
amely letagadja a nyilvánvaló ténjft, 
Magyarország újabb katonai előzőit’ 
lését — sok mindenre képes. — V7« 
gyázz világ! Ha magunkra hagysz 
gigászi küzdelmünkben, mi egyedid 
is felvesszük a harcot, de kiömlő vé
rünk a zoknid: fejére, is száll, akik 
megtú\ 'es ztrni engedi k magukaí 
ügyünkben.

* igyázz világ a lelkiismerctcd nyu- 
gahnára!

Mi magyar anyák készültségbe^ 
fagyunk!

dr. Bakonyi h/rtinne.

Helytálltak az ÉDÁSZ dolgozói
oda nem való egyénekei el távoli tolta 

Az üzeni területén u forradalon 
legnehezebb napjaiban s»:m volt rend
/;ivaras. A sztrájk alatt a nuinkásol 
többségükben dolgoztak, az üzem 
fonutiir'a-i, u közvilágítási biztosítót 
Iák. .Sein sztrájk törők volttik ők. A 
legnehezebb nnpókban is keményei: 
helyálltak, biztosították, bog)" a dől 
gozók lakásaiban, a közhivatalokban 
i:s az üzemekben villanyáram, vilá
gosság legyen, Ök hősies munkájuk
kal járultak hozzá a forradalom  si
keres megvívásához. ílétffin a vál
lalat minden dolgozójn munUib« 4L



1956. november 4,
VESZPRÉM MEGYEI HÍRLAP 3

EZ T Ö R T É N T
(Kiss Tömés verse)

Elmondjam, ml történt minap 
Keszthely piacterén?
Ha nem történt volna, biz 
Nem mondanám, nem én.

Ahol az országút szalad,
A sík földre mulat,
Ó it állott három szovjet tank, 
ETállván az utat.

Olt .állott három szovjet tank, 
Páncélján úti por,
Ha lőni kell. hát lőni kész,
Ha tiporni, tipor,

A másik utca szegletén 
Mint mikor puska szól,
Jaj. Istenem, mi dörren ott 
A házfalak alól?

Ügy zeng a tér s ott szemben a 
Keskeny utcatorok,
Pedig nem is géppuska s2ól, 
Csupáncsak traktorok.

Három traktor, mi úgy ropog. 
Akár a fegyverek,
A keréknél sem katona ül, 
Csak emberek, emberek.

Élelmiszersegély Budapestnek
Tapolcáról ma este öt vagonból 

álló élelmiszer szállítmány indul 
Budapestre. A tapolcai földműves
szövetkezet az utóbbi két nap so rán  
e járás területéről jelentős mennyi
ségű burgonyát, lisztet, baromfit, 
zöldségfélét, habot, mézet, cukrot, 
füstöltszalonnát és konzervefc gyűj
tö tt össze. A járás községei közül

Az amerikai segély 
nincs politikai feltételhez kötve

A Fehér Házhoz közelálló körök
ben rámutatnak orra, hogy a kölcsö
nös biztonsági törvény különleges 
rendelkezései értelmében Eisenhower 
elnök diszkréción fills jogidnak alap- 
j án Ma gy or o rszfigaak f ela j ánlot t 
rend kívüli segély nincs politikai fel
tételekhez kötve.

Orvosolják az államosítás cégére alatt 
elkövetett rablásokat!

A rosszemlékű rákos* rablóvilág 
„gazdaságpolitikájának" egyik kg- 
sértőbb eszköze a szertelen államo
sítás űrügye alatt végrehajtott lol- 
vajlás volt.. Félreértés ne essék, itt 
nem a Weiss Manfrédokról, száz- 
czcrholdas nagybirtokok kisajátítá
sáról van szó, nem ezt vágyjak

* vissza, noha vitatni lehetne, je
lenteit-e valami változást az egyé
ni sorsokban az. hogy az iparmág
nás helyett az állam helytartója 
kényszerítelto robotra a munkást, 
$ n cselédsorslól megszabadult pa
rasztnak könnyebbségei jelenicU-e 
az állandó bajokkal küzdő termelő
szövetkezeti fonna. Ezt tárgyalni, 
ezt vitetni itt nem célunk, egy per
cig sem fájlaljuk ezeknek az ipar
báróknak, százezcrholdasoknak a 
távozását.

De az már igenis mélyen a hú
sunkba vág, hogy 19-19-től., kezdve 
— amikor nagyobb konc és hará
csolni való már nem akadt a ho
rogra — az ország akkori urai hoz
záláttak a kisemberek, az egyszerit 
polgárok tulajdonainak, egy élet 
ver ej teke s munkájával, megszerzett, 
vagyonánnh elkobzásához. Az ellen 
emelünk szót, kérjük a sürgős or
voslást, hogy családokat dobtak az 
utcára azért, mert egy AVH-s vagy 
f'gy ívhatnám. párt-korifeus szemet 
vetett valamelyik családi házra a 
József Attila utca tájékán. Sóly
most József szabómestert hét ta
gú családfával (ízért tettek ki n ha-

* tűiből, mert sürgősen lakást kellett 
biztosítani egy itt letelepedett orosz 
tisztnek.

Más példák százait is idézhet
nénk annak bizonyítására, hogy o 
rákon'sla korszak mérhetetlen rab- 
f/i.ví hóbortjának kisemberek, mun
kások. nyugdíjasok estek áldoza
tául. Mmdnnnyiunknak élesen él 
az emlékezetünkben a kisiparosok,

Nem is lenne tán semmi baj.
De látni Is Iszony:
A három traktor arra tart,
A tankokra bizony,

A tankok nyílása mögött 
Fegyver, s izzó szemek.
Olyan e pillanat, mitől 
A bátor is remeg,

S mi történt? Kérdezed?
Mi történt akkor ott?
Egyik tank jobb-, másik bal»elé. 
Hátrálva tért nyitott.

Csak annyi, hogy szabad hazánk 
Többé nem harcmezéi.
Hogy szántani és vetni kell, 
Mert itt van az idő.

S dolgos emberre lőni most,
Ki lenne oly bitang? 
Felmordult s jobbra, balra ment 
A bárom ruszkj tank.

Ez történt Keszthelyen.
S m'ár zárom krónikám,
1956. október 
huszonhatodikén.

Badacsonytomaj, Badaesonytörde- 
mic, Leseneetomaj, Gyulakeszí szál
lított nagymennyiséget, de vala
mennyi községet egyaránt dicséret 
illet. A gyulakeszí élemiszers/á'lí- 
tásból a tapolcai kórház is kapott, 
mivel élelmiszerellátása nem volt 
kielégítő. A kórház ez úton nand 
köszönetét Gyulakeszí dolgozóinak.

A külföldi segélyprogram normá
lis keretein kívül az elnök rendelke
zésére álló liítelek nincsenek alávet
ve a kongresszus előzetes jóváhagyá
sának, s teljes összegük százmillió 
dollárt tesz ki.

Ebből harminc milliót kaphat
egyetlen ország.

mesteremberek, kiskereskedők 
tönkretétele. Sok száz és ezer csa
lád megélhetése került veszélybe, 
sodródott nyomorba ezidőtájl. A 
magánautóknak Veszprémben vég
rehajtott elvétele a legvilágosabban 
mutatta a rákosisták „fejlett" gaz
dasági talpraesettséget. Felszólít ol
tók a nekik nem tetsző autótulaj
donosokat. hogy gépkocsijaikat — 
mim a kapitalizmus megmaradt 
estike vényéi — ajánlják fel megvé
telre az államnak. A gépkocsik él
vé telekor két-, három- és négyezer 
forintos fizetési jegyzéket atkák át 
az illetőknek, mondván, hogy az 
összegért az illetékes tanácsi szer
veknél jelentkezzenek. Ezek a fi
zetési ígéretek ezonban sohasem 
váltak ropogós bankjegyekké. 
Egyes túlhajtó vezetők rendelkez
tek ugyanis olyan gazdasági eré
nyekkel. hogy mindjárt ki is mu
tatták. hogy az illető autó-tulajdo
nosnak évek óta adóhátraléka van. 
Még jó. ha a gépkocsit elfogadták 
a különféle adótartozások fejében. 
Tudunk olyan esetről is. amikor az 
autótulajdonosok saját gépkocsijuk 
beszolgáltatása mellett, még komoly 
pénzösszeget is befizettek, hogy 
rendezzék — a divatos" kifejezést 
használva: — „az állammal szem
ben fennálló tartozásukat."

Tudjuk, hogy a forradalomnak 
sok mindem jóvá kell tennie azok
ból a bűnökből, amit a nrpnyűzó 
sztálini-rnkosi korszak követett el 
a magyar rrénpel szemben. M^gis 
úgy pondóljuk, az Msö lépések kö
zött kell lennie, hogy orvosoljuk 
az elmúlt »'vek bűnös politikájának 
azokat a szennyes tetteit, amelye
ket az egyszerű polgárok egész éle
ten át szorgalmasan összegyűjtött 
macát tulajdona ellen köveitek el.

I. L.

M it szó l « rt/rtg- 
a magyarországi 
eseményekhez?

A világsajtó továbbra is a légit o- 
gyobb figyelemmel foglalkozik a ma
gyarországi eseményekkel, az érdek
lődés homlokterében tartva azt.

| Anglia |
A Times hangsúlyozza, hogy Nagy 

Imre felkivása az ENSZ-hez döntő 
súllyal esik a latba. Ha Nagy Imre 
felhívása sikeres lesz, Magyarország 
második Ausztriává válik, amely 
nemzetközi biztosíték alatt semleges 
ország lesz.

I L e n g y e lo r sz á g *  |
A Lengyel Ifjúsági Szövetség 

központi bizottsága szerint: „az a 
vélemény fink, hogy ír. kiden népnek, 
ípv a magyarnak is magának kell 
döntenie sorsáról.”

J Ju goszláv ia  |
Az Újvidéki Magyar Szó szerint 

a szovjet politika az elmúlt tíz vál
ságos nap alatt rossz szolgálatot tett 
a szocialista kibontakoz ásítok. Ami
kor mindent elsöprő megmozdulás
ban lört ki az ország elégedetlensége 
oz akkori vezetés további bűnöket 
követelt el.

[ Frnncánorszáflt j
Thcrez kommunista főtitkár sze

rint Magyarországon a „Ubcrálizódás 
leple alatt ideológiai lefegyverződén, 
politikai zűrzavar, a munkásosztály 
és pártfa legjobbjainak élcsüggedése 
állott elő."

[ M oszkva I
A javíthatatlanok a magyar nem

zeti forradalmat még mindig „felelőt
len elemek“ és „reakciós erők'* mun
káján ük nevezik rádióadásukban.

| Kínu j
A Kínai Népköztársaság hivatalo 

Gan állást foglalt a magyarországi 
és lengyelországi események mel
leit. A Kínai Komm tu lista Párt tá
mogatja a népi demokráciákban fo
lyó forradalmi megmozdulásokat s  ez
zel is tanúbizonyságot tesz arról, 
hogy független a Szovjetuniótól.

I P écs ]
Az Osztrák Köztársaság í^znceKiír

ja, Julius llaab rádióbeszédet inté
zett az osztrák néphez. Elmondta azt, 
hogy a magyarországi eseményekkel 
kapcsolatban Ausztria a múlt héten 
kérte a Szovjetunió:, vessen véget a 
a vérontásnak és a fegyveres össze
tűzésnek. A Vöröskereszt a felebaráti 
szeretet érdekében a fájdalom enyhí
tése céljából szélesen megmozdult, 
gyógyszert, kötszert, élelmiszert, slb. 
küldött Magyarországra. A budapesti 
osztrák követség dolgozik azon. hogy 
a küldemények a megfelelő helyre 
elkerüljenek. Mindez a tevékenység 
azonban bizonyos fegyelmet követel. 
Meg kell állapítani, hogy tokán kí
váncsiságból a magyar határra men
nek. A sajtó néni mindig nyilatko
zott úgy, ahogyan ez egy demokrati
kus rendszerhez méltó. Kéri, hogy 
az ilyen tevékenység szűnjön meg.

A legnagyobb csodálkozással hal
lotta, hogy az egyes külföldi adóállo
mások olyan állításokat röpítenek vi
lággá, miszerint Ausztriából fegyver
rel megrakott repülőgépek, vagy 
fegyveres csoportok érkeztek Magyar- 
országra. Ki kell jehmtenie, hogy 
ezek a hírek teljes egészükben merő 
kitalálások.

Ausztria semleges állam ■ és tudja, 
hogy ez milyen kötelezettségekkel iár.

1 O laszország |
Az olasz Minisztertanács közle

ményt a.'Iott ki, abban „csodálatát 
fejezte ki a magyar nép Iránt, hogy 
dicső felkelése olyan sikerekkel ért 
véget, amelyek lehetővé teszik e ne
mes nemzet újjászületését."

/• olasz többségi pártok
sz- köt nyilvánították a
m . t g í  felkeléssel.

Nyílt levél a „Magyar Függetlenség“ 
szerkesztőségéhez t

f*\RÖM KÉZBLVENNI azokat az újságokat, amelyek végre az  
igazság szavát hozzák, végre a valóban megtörtént esemé

nyekről aának hírt. Ilyen örömmel vettem kézbe a „Magyar Független
ség” 1956. október J l-í számát. Ez volt a lap első száma, amely kezem
be került. És sajnos, az első két oldal olvasásakor érzett örömöm a 
harmadik oldalnál hirtelen lelohadt, amikor láttam, hogy az igazság 
édes méze epévé keseredett a lap hasábjain Benjámin Lászlóhoz inté
ze tt nyílt levélben.

Hogyan ? Hál nem volt elég még a kicsinyes személyi bosszúból, a 
piszkálódásból és fúrásokból ? Északkeleti határainkon ót szoojet csa
patok özönlenek az országba, városainkat körülvették, repülőtereinket 
elfoglalják és ha nem is dörögnek a fegyverek, mégis mindenki tudja, 
hogy a nemzet élet-halál harcát vívja a szabadságért és függetlenség
ért. Es ilyen helyzetben akadnak magyarok, akadnak a toll munkásai, 
akik nem egységbe igyekeznek kovácsolni a nemzetet a torkát fojtogató 
óriás ellen, hanem „kifúrni'*, elűzni igyekeznek sorainkból azt, aki ve
lünk tart ?

Széchenyi azt mondta ; olyan kevesen vagyunk mi magyarok, hogy 
még az apagyilkosnak is meg kellene bocsátani. Ez egy nagy, nemes 
lélek túlzása volt. Mi netn akarunk megbocsátani az apagyilkosnak, de 
a teslo&rgyilkosnak sem, azoknak sem, akik embertársaikat börtönbe 
juttatták, megkinoztúk, kifosztották. De tudomásunk szerint Benjámin. 
László semmi ilyet nem követett el.

’VUDJUK JÓL, Benjámin kommunista volt és nagy lehetőségeit, 
“  a hivatalos támogatást nemcsak költői tehetségének, hanton 

elsősorban potitikai állásfoglalásának köszönhette, hosszú éveken át, 
Nem vitás, hogy Benjámin is, Zelk is, hosszú időn keresztül megalku
vó, gerinctelen módon kiszolgálták a múlt rendszert és a rendszert és 
vezetőit dicsőítő verseket is írtak. De súlyosan vét az igazság elten, 
aki azt állítja, hogy Benjámin 12 évig „hazugságtól nyöszörgő" sza
vakat hallatott.

Én Velvárt Richárdról — a nyílt {é v é i író járó l — még sohasem 
hallottam, lehet, hogy tevőteg résztvétt dicsőséges forradalmunkban, és 
ezért minden elismerés az Övé. De azt is tudom, hogy 1953-töl kezd
ve az 1955-Ös Rákost-!error legsötétebb hónapjaiban nem  Velvárt Ri
chard, hanem Benjámin László tiltakozó szavát hallottam nem egyszeri 
És ezért elismerés jár Benjáminnak.

Benjámin László írt hazug verseket és elkövetett sok hibát, de 
ettől még egyetlen embernek sem görbült hajaszála és Benjámin h i
báit nem lehet egy kalap alá venni még a legkisebb ávós nyomozó bű
neivel sem, Benjámin 1953 után őszintén beismerte bűneit, hibáit és 
volt ereje ahhoz, hogy az 1955 márciusa utáni időkben is kitartson az 
igazság mellett. Még fülemben csengenek a sokak által idézett sorai — 
a pontos szövegre már nem emlékszem, — amelyekben a költő ritka 
őszinteséggel vált ja be, hogy bár fogta Ö a siker pilleszárnyát, nem bol
dogabb, de lett tőle gyávább. Benjámin azt is vállalta, hogy 1955 no
vemberében, négy kisgyermekére tekintet nélkül, kidobják állásából 
csak azért, mert nem volt hajlandó Rákosit és politikáját dicsőítő ver

ese k e t írni, és ezzel — sokunk nézete szerint — jóvátette a korábbi,
Rákosit dicsőítő verseit.

J?S MÉG VALAMIT. A nyílt levél írója azt állítja, hogy Benjá- 
min „csasztuskaszeríT* rímeket ír. Ebben is több az elvakult- 

súg, mint a valóság. Benjámin nem állítható ugyan legjobb költőink
kel — Illyés Gyulával, Sinka Istvánnal, Erdélyi Józseffel — egy sorba, 
de még a sztálinizmus virágkorában is írt olyan verset (például a „Haj
nalt karének““), amely tartalmánál', mondanivalójánál és formájánál 
fogva is kiállja az idő próbáját. „Egyetlen élet" című verseskötetc köl
tészetünk maradandó értéke. A levél írója ugyan irodalombarátnak 
nevezi önmagát, de ezt aligha hiszem cl róla, ha Benjáminról és Zelk-
röl így vélekedik. Nyitván egyetlen 1953 utáni versüket sem olvasta. 

Én mostanában igen sok emberrel beszélgettem, parasztokkal, diá
kokkal, munkásokkal és egyetemi tanárokkal egyaránt, és az a meg
győződésem, hogy a mi magyar népünk törhetetleníil ragaszkodik az 
igazsághoz, mindent meg akar tenni, hogy a közelmúltban számtalan
szor megsértett igazságérzetének eleget tegyen, de nem táplál kicsinyes 
bosszúérzetet. I tt  Veszprém megyében legalább is ilyenek a magyarok 
— de hiszem, hogy másutt is. Aki évekkel ezelőtt tévedett, hibázott, 
sőt — néni főbenjáró — bűnöket is követett el, de az elmúlt két-há
rom évben igyekezett bűneit jóvátenni és most teljes szívvel nemzeti 
forradalmunk, nagy szabadságharcunk mellé áll, azt mi nem lökjük fé l
re, azt m i nem mocskoljuk be, hanem annak megbocsátunk és azzal 
együtt küzdünk fenyegetett hazánk teljes szabadságáért.

A Z ÉN VÉLEMÉNYEM SZERINT Benjámin László -  legalább 
is 195 4 óta — őszintén együtt érez a magyar nép szabadság- 

törekvéseivel és együtt küzd nemzetünkkel. Véleményem szerint Vel
várt Richárdnak nincs joga, hogy ezt kétségbevonja. Ezért azt mond
juk, hogy ha a „Magyar Függetlenség" nem is, de mi mindig hajlan
dók leszünk puWkálnt olyan költeményeit, amelyekből igaz hazafiság
szól.

SZÖLLÖSY PÁL.

Á magyaroké a dicsőség
A szocialista „Tribuno", Bevan an

gol baloldali munkáspárti vezető 
lapja hosszú és meleghangú cikkben 
mól tat ja a magyar forradalom ese
ményeik A többi között így ír:

„A  magyaroké a dicsőség. Agyútűz 
nem törheti meg, a harckocsik talpa 
nem tiporhatja cl. Az elnyomatás sö
tét leple nem takarhatja cl, az idő 
múlása nem homályasílhntja el fé
nyé L“

A cikk az események vázolása és 
lelkcshanffú méltatása után így íoly- 
Ttqjo!

fokunk van arra, hogy ödvözöl- 
jíik a magyar felkelőket. . .  Sértés 
lenne a magyar nép iránt az a felte
vés, hogy nem tudna elbánni szabad

ságban és az eszmék nyílt csatájában 
a reakciósokkal ugyanúgy, mint 
ahogy elbánt a sztálinistákkal. A 
m egvár forradalom  következményei 
szükségképpen mélységesek lesznek.,; 
Politikánk a rra  irányuljon, hogy a 
szabod M agyarország olyan semleges 
legyen, mint Ausztria, ugyanolyan 
szabadságban álljon külső viszonylat 
tőinek megállapítása, mint Jugoszlá
viának. . . .  Az orosz harckocsik sú
lyos csapást mérlek az Anglia és a 
Szovjetunió közötti igazi barátság re
ményére, de oz egészséges viszonylat 
tok, kölcsönös megértés, ö növekvő 
kereskedelem és kulturális érintkezés 
ugyan olyan kívánatos irtnrad, núal 
eddig' — fejeződik be a cikk.



« VESZPRÉM MEGYEI HÍRLAP 1936. november 4.

Villáminterjúk innen
— Mi újság n piacon? — ezt a 

kérdési szegeztük Kehi Józsctnel«, a 
városi tanács kereskedelmi előadójá
nak.

— A piaci felhozatal nz előző he
tek megfelelő napjaival összehason
lítja  megközelítőleg húsz százalékos 
csökkenést m u tá l — kapjuk a választ. 
— Bemutatok néhány adatot a szom
bati felhozatalról: burgonya 8Í270. 
káposzta 1017, zöldpaprika 6S5, szőlő 
J0Ö7 kg, lej 175 liter, tojás pedig 
1000 darab került felhozatalra. Az 
árusok zöme a szokásos piaci árakon 
kínálta áruit eladásra. Meg kell 
azonban jegyeznünk, hogy szórványo
son akadlak olyan eladók is, akik 
a megnövekedőit keresletet ki akarták 
basznál ni és egyes árucikkeknek fel
szöktél lék az árát. Előfordult, hogy a 
tojás darabját 3 forintért, n tej liter
iét pedig 6 forintért igyekeztek rá
sózni a gyanútlan vásárlókra. Ez el
írni úgy tud küzdeni a lakosság, hogy 
i.yen árit soktól nem vásáról, mert nz 
eladók nagy többségénél ezeket az 
ám cikkeket mérsékeltebb áron is 
beszerezhetik.

— Keli-e tartanunk esetleges ár
emelkedésektől a jövőben is?

— Ilyen veszély nem fenyeget — 
hangzik a megnyugtató válasz. — A 
b- szolgáltatási kényszer megszűnte
tése ugyanis a legáldásosabban a 
piaci kinála’ban fog megmutatkozni. 
A szabadpiaci forgalom megnöveke
désé vei már a közeljövőben számol
ni: rd; lehel. Ez más szóval változato
sabb kínálatot, nagyobb árubőséget, 
m érsékell árakat jelent.

A legkérdeztii Jf Széf esi Jánost. a 
veszprémi EDÄSZ üzletigazgatóját: 
bizlostthnlA-c továbbra is a zavarta
lan energiaellátás megyénkben? Kér

Autóbuszon szállították haza Budapestre 
a balatonfüredi üdülőket

A gyors és emberséges cselckvés- 
prk nem mindennapi példáját szol
gába t la a Veszprém megyei Idegen- 
f orraim í Hivatni. Baloloníüredcn 
töblaszúz fővárosi lakos üdült a for
radalom kezdetének napjaiban. A 
Budapestről érkező jelentések, a.ke- 
pvpllen szovjet beavatkozás es az 
AVIT terrorcselekményeinek híre ag
gasztani kezdte őket hozzátartozóik 
sorsa felől, s nem volt maradásuk. A 
Veszprém megyei Idegenforgalmi Hi
vat./’ oz fordullak segítségért. A hi
vatal munkatársai — mivel a vasúti

közlekedés megállt — a MÄVAUT- 
tól szerezlek kényelmes autóbuszokat, 
a bős pesti nép itt rekedt hozzá tar
tozóinak elszállítására. Szombatig 
több, mint úfll) hv.dopeslil juttattak cl 
teljes épségben otthonukba, mégpedig 
— új rendünk méltányosságának sze
rény. de jellemző példájaként — a 
vasúti költségnek megfelelő alacsony 
vi teld íj ellenében. A Budapestre ér
kezeit autóbuszuk visszafelé elhozták 
a megyénkbe igyekvő fővárosiakat — 
így kétszeres volt a jólszervezelt ak
ció baszna.

Akik az áruellátásról gondoskodnak

F e lh ív á s
Az ÉM Veszprém megyei Állami 

Építőipari Vá lalat értesíti vala
mennyi dolgozóját, hogy a Munkás- 
tanács határozata értelmében 1956.

Amikor ezrek álltak az utcán, 
nyílt tárgyalások útján, fegyverek
kel a kézben oldják meg a n e n n e t  
ügyét, amikor a levegő remegett 
követe lése :nktő], s az aszfalt dü
börgőit lépteink alatt, akkor is fe
gyelmezetten nyitottunk utat a ro
bogó kocsinak, melynek ablakán ez 
állt: „Élelmezés". A forradalom első 
napjától talpon voltak ők, megfe
szített munkával segítették és se
gítik ez ügyet. Kutor Imre, KutJ 
Gyula, H ajm ási László gépkocsive
zetők ki tu d ja  hány  kísérő, a ke
reskedelmi válla la tok  vezetőivel 
együtt éjt nappallá tettek azért, 
hogy az élelem eljusson  Budapestre, 
megyénk bányász’akta vidékeire, 
falvakba és városokba, ahol magas
ra 1 ártják a szabadság szent lobo
góját.

A VoszDrémkömyéki Kiskereske
delmi Vállalat 118 holtot iát el á ru -  
fal Devecsertől egészen B alaton- 
Ekarattyálg a nép e'öLt naggyá nőit 
forradalmi tanácsok segítségével. 
Többezer mázsa zsírt, konzervet s 
egyéb élelmiszert szállítottak Bu
dapestre.

A forradalom kezdete óta meg
sokszorozódott erővel küzdöttek 
azért, hogy az óriási felvásárlási 
láz levezetésére áruk tömegével 
íássák el az üzleteket.

Szerdán reggel négy teherautó 
mindent kivitt a belső raktárakból 
a vállalat körzetéhez tartozó bol
tokba. Csütörtökön Sárvárról 36 000

tolást küldtek Z:rc és Ajka kornyé
kére. Az é'elníszerszállítúsolchoi: 
teherautókat adtak a bányák, üze
mek, forradalmi tanácsok s oz akii
pusztai Hajnal Termelőszövetkezet. 
Hétfőig felvásárlások, őröltetések 
folytak. A vállalat vezetősége k a p 
csolatba lépett a devecseri malom
mal, a sárvári cukorgyárral s a 
veszprémi vágóhíddal.

Hétfőn Pestre irányítottak 10 
mázsa vegyesúrut, élelmiszert, me
lyet a balatonfüredi Forradalmi Ta
nács küldött. Ugyanaznap 40 zsák 
l’/sztet kaptak a vállalat boltjai. 14 
-—16 órát mentek egyhuzamban a 
gépkocsik. A TEFU is segített a 
szállításokban. Ahogy jelentették: 
miből van hiány, úgy kapták meg 
a liszt, só, cukor, olaj stb. szállít
mányokat. Zircre Ikarusz szállított 
16 mázsa z s ír t ,  a Hajnal TSZ kocsi
ján 30-án újabb 28 mázsa é’elml- 
szert küldtek Budapestnek. 3 l-én 
m ár Öt élelmiszerrel megrakott te 
h e ra u tó  száguldott a környék o r
szág útjain a községek, üzemek felé, 
és megy ezután is. hogy a forrada
lomhoz biztosítsa a mun'c'ót,

E bös es munka résztvevői közül 
meg kell dicsérni azokat is, akik 
a pult mögött álltak és kiszolgálták 
a vásárlóközönségei. E hét alatt 
háromszor-négyszer annyit dolgoz
tak, mint máskor. De fáradhatatla
nul, mert ludták: ők ezzel segítik 
a sztrájkoló tömegeket.

november 5-én, . hétfőn, a vállalat 
felveszi a munkát.

Felhívja dolgozóit; hogy munka- 
felvétel céljából mindenki azon a 
munkahelyén jelentkezzen, ahol 
utolsó alkalommal dolgozott. Egy
idejűleg értesíti vidéki dolgozóit a 
vállalat, hogy a személyszállító já
ratok a szokott útvonalon novem
ber 5-től kezdve közlekednek.

£M. Veszprém megyei Állami 
Építőipari Vállalat Munkás

tanácsa.

A  v a s n fa s o k i io z
l’úpa város Forradalmi Tanácsa 

közölte, hogy a rendelkezésére álló 
gépkocsik futtatásához alig három« 
négy napi üzemanyag szükséglettel 
rendelkeznek. Kérik a vasút dolgo
zóit, mielőbb biztosítsák n szállítási 
lehetőségeket.

VESZPRÉM MEGYEI HÍRLAP 
A Megyéi N em zeti Forradalm i Tanács 

napilapja
Szerkeszti: o szerkesztőbizottság 

T e r je s z t ik :  n M egyei Postahivatal
Hírlaposztálya ás a h írlap-kézbesítő  
postahivatalok. Előfizetés: postahiva
taloknál és kézbesítőknél. Havi elő

fizetést d íj: 11 forint.
MNB egyazúm laszám: pl 015 0BC-107. 

Veszprém m egyei Nyomda Vállalat. 
Felelős vezptő: Steltzcr Ferenc.

p én teken  délu tán  a  P rág a  m ellett 
tartózkodó m agyar olim piai sportkül- 
döltség u tán  utazott Iharos Sándor, 
ak t kije len tése  szerin t a csapat egyik 
k lsérő jekén t iné g Is résztvesz a m el- 
bournel olim piai játékokon. A tervek  
szerin t Iharos Sándor előreláthatólag 
segít m ajd  a M agyar Kád tó közvetíté
sénél is. Iharos k íséretében  hagyta  el 
B udapestet a vízilabdázó Dóm ján Ár
pád. a két sportoló szerelésldegészí- 
lést is v itt magával az olim pikonok 
szám ára. U gyanakkor v isszarendelték 
Csehszlov tk iából Szívós István vizi-

désünkre a következő felvilágosítást 
kaptuk: e , .

— Tudomásom szerint a megyénk 
területén levő erőműveknek több stop
ra elegendő szcnkészletünk van. E s 
azt jelenti, hogy a lakosság részére 
történő villanyszolgáltalásban semmi
féle fennakadás nem lesz. 7 udonui- 
sunk szerint' a nrmzcti kormány es 
a megyei forradalmi tanacs felhívá
sát magukévá tették a bányák dol
gozói és hétfőtől kezdve megindul a 
széntermelés. Erőműveinket tehát a 
leállás veszélye nem fenyegeti, . sőt 
ha megindult a szénszállítás, ipari 
üzemeink energiaellátását is zavarta
lanul biztosítani tudjuk.

Pénteken és szombaton nagymére
tű vásárlási láz lett úrrá Veszprém
ben. A vásárló közönség megnyugta
tása érdekében felkerestük Fekete 
Imréi, a Veszprémi Kiskereskedelmi 
Vállalat munkástanácsának elnökét. 
Megkértük, adjon tájnkoztatást a 
Veszprém megyei H írlap  olvasóinak, 
üzleteik miként tudjak kielégíteni 
c napokban a vásárlók igényeit.

— A veszprémi üzletek a legkere
settebb árucikkekből, lm a mostanival 
azonos kereslet lesz, minden utánpót
lás nélkül a jövő hét végéig biztosí
tani Indiák a város hús, zsír és cukor 
ellátásút' Nincs ok lehűl nagyobb 
mennviségek halmozására. A FŰ
SZERT Vállalattól és az enyingi ma
lomtól a közeli napokban nagy
mennyiségű szállítmány érkezik, ezen
kívül kedden vagy szerdán Sárvárról 
több teherautó vágott baromfi javít
ja majd a város húsellálsál.

— Tudomásunk szerint nemcsak az 
élelmiszer cikkekben nagy a kereslet, 
de sok mim neműt is eladlak nz el
múl L napokban. Mi a helyzet ezen 
a téren?

onnan
—■ A veszprémi ruházati boltokban 

és a vállalatok rak táraiban harminc 
millió forint értékű áru vár eladásra. 
Ila huzamosabb ideig nem is érkez
nek a gyárakból textiláruk, akkor 
is hosszú ideig nem lesz hiány kész- 
ruhákban, szövetben és cipőben. A 
közönség zavartalanabb kiszolgálása 
érdekében vállalatunk dolgozói bri
gádokat alakítottak és azokban" nz 
üzletekben segítenek nz elárusítók
nak, ahol ezt a megnövekedőit forga
lom megköveteli.

*

Szom baton ismét kinyitott az Ál
lami Könyvterjesztő Vállalat vesz
prémi könyvesboltja. A kirakatból és 
a polcokról egymás után tüntetik el 
azokat a könyveket, amelyek népünk 
felszabadult gondolatvilágától idegen, 
káros cs félrevezető ,.eszmékcl“ tar- 
talmzanak. Szabi Domonkos üzletve
zető így nyilatkozik erről:

— Üzletünk dolgozói ma reggel 
hozzáláttak a Sztálin-, .Rákosi-. Gerő- 
hönyvek kiselejtcséhez. Ezeket a 
könyveket haladéktalanul {elküldjük 
központi raktárunkba. ahonnan mél
tó helyükre, a zúzdába kerülnek.

Körülnézünk a raktárban. Itt tor
nyosulnak a Bolsevik Párt történe
tének eladatlan példányai, olyan vas
kos kötetek, mint például a ..Kolhoz-, 
építés kérdései“ és egyéb irodalmi 
„remekeli', amelyekből ugyanannyi 
példány van raktáron, amennyit ere
detileg'' kaptak. Senkistm vette őket, 
mégis többszáz példányban küldték a 
jobb olvasnivalóra vágyó veszprémi 
közönségnek. Beméijük, mihamarabb 
viszont, látjuk úgy. hogy papírjaikra

Ía magyar és világirodalom kimagasló 
műveit nyomtatják.

lUcs László

S z ő k e  v é n y e k e t  
k e r e s n e k

A zirci já r á s  északt és clétt részén 
AVH-sok bu jkálnál:. A hé t e le jén  a  
nem zetőrség tag ja i a  felelősségre vo
n á s  elöl gyáván m enekülő gyilkosok 
közül 25-öt el fogtak. L etartóztatn i 
azonban csat: 19-et s ik erü lt, m e r t ha
ta n  C söszpusztänät m egszöktek, a  
szökevények k ézrekeritése  érdekében  
a nyom ozást m egkezdték. A já rá s  la 
kói esetleg idevonatkozó értesü lésük  
közlésével legyenek segítségére a 
nem zetőrségnek.

H ely K clje ’c n lé s  v id é k r ő l
A Fűzfői Nitrokémia V állalat 

munkástanácsának tagjai teg n ap  
a reggeli órákban megbeszélést 
tartottak. A tanácskozás során  
egyöntetűen elhatározták, hogy 
elvileg megkezdik a munkát. Leg
döntőbb föladatként jelelték meg 
n gyár üzembehelyezéséhez szük
séges nyersanyagok beszerzését. 
Ennek érdekében érintkezésbe 
léptek a Péti Nitrogénmüvek és 
valamennyi alapanyagot szállító 
budapesti üzem vezetőivel. Úgy 
vélik, az első szénszállítmányt 
hétfőn, legkésőbb kedden meg
kapják. Bíznak abban, hogy csü
törtökig a fővárosi üzemek ve
zetői is eleget tesznek ígéretük
nek. Természetesen ez utóbbi re 
mény valőraválásának alapfelté
tele, hogy a budapesti üzemek 
dolgozói munkába álljanak. 
Amennyiben erre lehetőség nyí
lik, úgy a jövő hét közepén a 
Nitrokémia dolgozói visszatérnek 
munkahelyükre.

A zirci munkások figyelembe vet - 
ték a sztrájk felfüggesztését. A 
Talicska KTSZ és a mezőgazdasági 
szeszgyár dolgozói megkezdték a 
termelő munkát. Az üzletek a ko
rábbi nyitvatartási idő szerint dol
goznak, a szesztilalom tovább tart.

Hajójáról Balalonfüred és Siófok között
A Ba’aton keleti felének forgalmát igyekszik lebonyolítani — vas

út és más közlekedési eszközök híján — a Balatoni Hajózási Vállalat. 
Balatonfüred és Siófok között minden nap két járat közlekedik. Ba’a- 
tonfüredről délelőtt 10 óra 15 perckor és 15 óra 20 perckor, Siófokról 
pedig reggel 8 és délután 2 órakor indul utasszállító hajó — nagy örö
mére a partmenti lakosságnak.

Két teherautó rakom ány a nyugati segély
akcióból Veszprém népének

Pénteken délután érkezett meg 
Sopronból két tehergépkocsi, amely 
a nyugati segélyakció ottani raktá
rából "hozott jelentős szállítmányt 
Veszprémbe. Járai polgártárs, a 
megyei építőipari vállalat dolgozó
ja, aki a szállítás vezetője volt, el~ 
mondotta, hogy a soproni ifjúság 
nagy segítőkészséggel igyekezett

Iharos Sándor kiutazik Melbournebe,
Hegyi G yu lá t pedig visszarendelik

A magyar olimpiai csapat
csütörtökön edzést tartott Csehszlo
vákiában. A magyar sportolók a hét 
vé^én Prágából repülőgépen folytat
ják útjukat Melbourne felé. Utazási 
nehézségek m init vulószínű csali az 
Északi-sarkon ki-n-sztiil tudnak az 
ulíiniua szí «boly érc eljutni. 
Újjáalakult az UTE, a Ya«a«

és a Vasutas is 
B udapesien az FTC és  az MTK után

ú jjáa lak u lt az UTE, a  Vasas és a  Vas- 
1 u tas  is. Ezeknél az egysületeknél a 

különböző ügyeket n forradalm i bi
zottságok Intézik. Az FTC hívei a Bu
dai, Kocsis Jobbszárnyat szeretnék  a 
következő évben n saját csapatukban
látni.

Soha nem volt még olyan őszin
te és testvéries az együttérzés 
falu és a város lakói között, mint 
az utóbbi napokban. A vidéki vá
rosok és községek lakói nemcsak 
arccal, de szívükkel is a főváros 
felé fordulnak. A teherautók osz
lopban indulnak Budapest felé. 
viszik az élelmet azoknak, akik 
a Rákosi-Önkényt elsöprő forra
dalomból legderekasabban kivet
ték részüket. De nem -feledkez
nek meg a kórházakban gyógyu
lást remélő betegekről sem. A 
Zirci Forradalmi Tanács telefo
non közölte szerkesztőségünkkel, 
hogy a hét utolsó napjain nyolc 
marhát és 64 birkát szállítottak 
belsőrészektő! megtisztítva a Pé- 
terfi Sándor utcai kórházba.

A tapolcai járás Nemzeti Taná
csának ú j elnöke, A.páthi József 
tegnap elfoglalta hivatalát. A köz- 
igazgatás a járás területén zökke
nőmentes. A járási tanács osztály - 
vezetői a Forradalmi Tanács irányi- 
fása ' alatt dolgoznak. Szervezési 
utasítást várnak a Veszprém me
gyei Forradalmi Tanácstól a fölös
legessé vált osztályok megszünte
tésére vonatkozóan

*
Tapolca község lakói ma reggel 

négy vagon élelmiszert indítottak 
útba Budapestre.

összeállítani a forradalmi Veszprém
nek szánt adományokat. A gépko
csik jelentős mennyiségű tejport, 
rizst, tápszert és más fontos élel- 
nvcikkeket, ruhanemüeket, valamint 
kórházi felszereléseket és gyógysze
reket hoztak A nyugati segélyak
ció adományait a megyei tanács 
szociálpolitikai csoportja oszíja 
szét a rászorulóknak.

. labda já tékost és a  vesetők  közül Bay 
| Bélát, a  vívók volt á llam i edzőjét.
I H írek  vannak  arró l is, hogy Hegyi 
! Gyula, volt OTSB elnök sem  m arad- 
| h a t a  m agyar olim piai sp o rtkü ídö ll- 
. ség vezetője és  neki is  haza k e ll jön-

nie azokkal együtt, ak ik e t ugyancsak  
! visszarendeltek. Meg nem  erősíte tt h l- 
I rek  szerint K utas István , a volt OTSB 
i Sportoktatási H ivatalának  vezetője, a
■ felelős ség re  vonás elől kiszökött Mn- 
1 gyarországról. "Ugyancsak m egszökött
■ Szepesi G yörgy rád ió rip o rte r is.

A Bp H onvéd egyelőre  nem  a laku l 
á t. A róm ai rádió m agyarnyelvű  ad á
sában  h irt ado tt a rró l, hogy P uskás 
Ferenc csapatkap itány  Bécsiben az é r
deklődőket úgy tájékoztatta , hogy az 
EK -t a m agyar bajnokcsapat Bp Hon
véd néven fogja végigjátszani.

Kitűnő formában van 
c spanyol Bilbao

A labdarúgó k lubcsapatok  Európa 
K upájában  résztvevő Bp. Honvéd el
lenfele a spanyol Atletico Bilbao k i
tűnő  form ában van. A . e lm últ v asár
nap is — sa já t  o tthonában — a 6-ifc 
helyen  álló  Valencia együttesét bizto
san  3:1 arAnybnn győzte le. A spanyol 
bajnokság élén  a Bilbao öli 14 ponttal 
és a 2. helyet a m últévi EK győztes 
Reál M adrid foglalja  el 12 ponttal. 3. 
Barcelona 11 ponttal.
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