
VESZPRÉM  M EGYEI Szocializmust —  magyar módra!

HÍRLAP
A M E G Y E I  N E M Z E T I  F O R R A D A L M I  T A N Á C S  N A P I L A P J A I .  évfolyam , 1. szám . —  1956. ohlóber 31.

V eszprém  m egyei H írlap
' t _  ez az ú j cím díszíti mától kezdve lapunk első oldalát. Egy új név 
egy lap életében új életet, új korszak kezdetét jelenti.

Valóban a nép újságja voltunk? Nem, ezerszer nem. Fétreveze- 
1 te tt  jélrevezetók, egy bűnös klikk vak engedelmességére kötelezett 
1 rolljorgatói. Mint a nép, sokáig mi sem tudtunk megszabadulni a tol- 
Llunkat béklyóba verő sötét erőktől. De a jelkelt néppel együtt mi is 

kirekesztettük sorainkból azt, aki bátor, szókimondó cikkeinknek csak 
a papírkosárban cdott helyet. O Slamovics Zoltántól megszabadult, uj 
erőkkel jeltöltött és egyre tovább erősödő Népújság, beszennyezett 
nevét elhajítja, s most, az új név alatt válik valóban a nép újságjává. 
Szorgalmas, sok szenvedést átélt és végre magára talált népűnknek, 
honfitársainknak kezébe adjuk mától kezdve az új újságot: a Vesz
prém megyei Hírlapot. •

Egy új lap megindulásakor szokás, hogy programot, célokat tű z 
zünk magunk elé. Engedjék meg olvasóink, hogy ezúttal csak tömören 
így jejezzük ki azt, amit a szívünk mélyén érezőnk: mélyen elhatárol
juk magunkat azeeddigi Népújságtól, s mint a Forradalmi Tanács napi- 

[ lapja, csak egy cettől engedjük vezéreltetni toliunkat, s ez az igazság.

Az ország fellélegzett

Megalakul a Dunántúli Nemzeti Tanács

Nagy Imre bejelentésén; mert 
a nép egyik rég óhajtott politikai 
Követelése teljesölt: újra több párt 
rendszer Jett Magyarországon. A po
litikai vandalizmus 1947-től fokoza
tosan igyekezett elsorvasztani a  nép 
legsziimszcrűbb tömegeinek, a pa
rasztoknak pártjait, erőszakosan meg
szüld eile a munkásság nagymultű 
szociáldemokrata pártját s a magyar 
néptől idegen cgypárt rendszert ho
zó it létre. Vajon szocializmust építel
tek-e ennek az cgypárlnak a legfel
sőbb vezetői? Nem! Nemzeti elnyo
mást. idegen megszállást teremtettek. 
Bájuk száll fékezbeletlen gyűlöle
tünk, hogy a magyar bon igazi fiai 
szabadságuk kivívásáért testvér vért 
voltak kénytelenek ontani. De még 
ma is áll ez a veszély! Ä11 addig, 
amíg lo nem fegyverezik teljesen a 
volt államvezclés legbííbb védőit, az 
Ávosokat. Nem akarunk több test
v é r  vért! Teljesítsék a népnek ezt a 
követelését is. azzal egvült. hogy 
vonják ki az orosz csapatokot . ha
zánk területéről. A demokrácia igazi 
hajnala közeledik. Most mindenki
nek színt kell vallani. A Megyei 
Nemzeti Forradalmi Tanácsnak is 
teljesítenie kell a nép helyi követe

A  M in is z te r i  a n á c s  k ö z le m é n y e
Magyarok! Mindannyiunk fájdal

ma, mindannyiunk szégyene, a szen
vedélyek felkorbácsolőja két rende
let volt, mely miatt százak és szá
zak vére hullt. A szovjet csapatok 
Budapestre hívása volt az egyik, a 
szabadságharcosok fejére kitűzött 
gyalázatos statárium volt a másik. 
A történelem színe előtt felelőssé
günk teljes tudatában jelentjük ki.

M u n k á s liü ld ö tt sé g  T i ld y  Z o ltá n n á l
Tildy Zoltán államminiszter mun

kásküldöttséget fogadott. Kijelen
te tte  előttük, hogy kívánatosnak 
tartaná, ha Mindszenthy József her
cegprímás visszatérne Esztergomba

Nagy Imre üzenete a magyar néphez
Megkezdődött a szovjet csapatok 

kivonulása hazánkból
Magyar testvéreim! Tudatom ve

letek, hogy a kormány kezdeménye
zésére a szovjet hadsereg csapatai
nak kivonulása megkezdődött. Min
den hatóság, az ország minden pol
gára, az elvonulás teljes rendjének 
biztosítása érdekében tartózkodjék

léseit! Rendel és nyugalmat akarunk 
városunkban, megyénkben. De nem 
olyan rendet, melyet az Avosok tarta
nak fenn, okik a tömegek közölt set- 
tengenek! Hanem olyan rendet, me
lyet a műnk ások hói, egyetemistákból 
és dolgozó ifjaltból alakult nemzet
őrség, s a néphez hú katonaság és 
rendőrség csoporljoi tartanak fent.

Tegnap este nálunk járlak a bős 
hudapcsti ifjak, akik resztvettek a 
fegyveres harcukban. Az ö segítsé
gükkel gyorsult meg Veszprémben a 
rég követelt nemzetőrség felállítása. 
A nemzetőrség, a nép legfőbb Jegy
veres hatalma fogja ezentúl biztosí
tani a rendet, hogy végleges g>ő- 
zelmiink kivívását ne vezessék tév
éi lakra egyes túlbuzgó emberek túl
kapásai.

Nagy megújbódás elé néz egész 
nemzetünk, üdvözöljük a Magyar 
Független Kisgazdapár Iol cs a Nem
zeti Pnraszlpárlol, a több p á ll  rend
szer első m egyei zászlóhon tóit. A á r 
juk a többi pártok megalakulását is, 
hogy szabadon, igazi meggyőződésé
nek megfelelően dönthessen minden 
magyar: inelvik pórt zászlója alatt 
harcol tovább magyar módra az igazi 
szocia li zm u s megterem léséért.

hogy Nagy Imre, a Minisztertanács 
elnöke erről a két elhatározásról 
nem tudott, a Minisztertanács szov
jet katonai segítséget kérő határo
zatán és a statáriumot kihirdető 
rendeletén nincs rajta  Nagy Imre 
kézjegye. Ez a két intézkedés He
gedűs András és Gerő Ernő lelkén 
szárad. Ök viselik érte a felelőssé
get a nemzet és a történelem előtt.

és a prlmási teendők ellátásával 
résztvenne abban a nemes küzde
lemben, amely hazán Imák ezeknek 
a történelmi n a p ja ib a n  m inden igaz 
h azafira  vár.

minden provokatív, zavaró, vagy 
ellenséges cselekedettől, hogy így Is 
hozzájáruljon ö szovjet hadsereg 
csapatainak kivonulásához.

Nagu Imre
a Minisztertanács elnöke.

Tegnap este Győrben a városházán Baranya 
megye kivételével valamennyi dunántúli niegye, 
járás és város Nemzeti Forradalmi Tanácsainak kül
döttei gyűltek Össze. Dr. Mészáros tatai orvos el
nökletével alakult bizottság határozati javaslatot 
dolgozott ki, amely az alábbiakat tartalmazza^

1. A Dunántúli Nemzeti Tanácsok Győrben
megjelent küldöttei 1956. október 30-án megalakí
tották a Dunántúli Nemzeti Tartácsot. Székhelyei 
Győr. r ,

2. A Dunántúli Nemzeti Tanács csatlakozásra 
hívja fel az ország többi Nemzeti Tanácsát. Borsod 
és Csepel már csatlakozott.

3. A csatlakozott megyek Nemzeti _ Tanácsai 
4—4 taggal vesznek részt a Dunántúli Nemzeti 
Tanácsban.

4. Elhatározza n Dunántúli Nemzeti Tanács, 
hogy a kormánnyal 24 órán belül tárgyalásokat kezj 
a nemzet követelései lek teljesítése érdekében.

5. Bizonyságot és biztosítékokat kíván a kor- 
í., trréraL I.iaL- hí»váltásáról. .1 SZQVÍetmány ígérete Lick beváltásáról, 

kivonulásáról.

A kormány-kabinet tagjainak nyilatkozatai
Nagy Imre:

Megszűnt az egypárt rendszer
AÍAG YARÜ’RSZa G dolgozó 

Népe. MUNKÁSOK, PARASZ
TOK, ÉRTELMISÉGIEK!

A hazánkban mind élesebben ki
bontakozó forradalom a demokrati
kus erők hatalmas megmozdulása 
válaszút elé állíiotta hazánkat. A 
nemzeti kormány a Magyar Dol
gozók Pártja Elnökségével teljes 
egyetértésben a nemzet életében 
sorsdöntő elhatározásra jutott, ame
lyet a következőkben kívánok Ma
gyarország dolgozó népével tu
datni.

Az ország életének további de
mokratizálása érdekében az egypárt- 
rendszer megszüntetésévei a kor
mányzást az 1945-ben újjászületett 
koalíciós pártok demokratikus együtt
működésének alapjaira helyezzük. 
Ennek megfelelően a nemzeti kor
m ányon belül szűkebb kabinetet lé
tesítünk, amelynek tagjai Nagy lm" 
re, Tildy Zoltán, Kovács Béla, Er
dei Ferenc, Kádár János. Losonczl 
Géza és a Szociáldemokrata Párt 
által kijelölendő személyiségek.

A kormány előterjesztést _ tett a 
Népköztársaság Elnöki Tanácsának 
Kádár János és Losonczi Géza ál- 
Iarnminisztcrrc való megválasztá
sára,

Tildy Zoltán:
Végétért a begyűjtési kényszer

Magyar testvérek! A nemzet aka
rata, a nemzeti forradalom győzött. 
Ezt az akaratot képviselték itt az 
ifjúság a maga hősies harcával, az 
írók, a munkások százezrei, a pa
rasztok. a földművesek, az egész or
szág. Ezzel az akarattal szemben 
hiábavaló volt minden néven neve
zendő erőszak és ellenállás.

Megrendültén állok itt a mikrofon 
elölt. Nem írtam meg a beszédemet. 
Talán lesz ebben vend szertelenség, 
de a szívem túláradó örömével kö
szönöm, ölelem a drága magyar ifjú
ságot, amelynek harcoló képviselői- 
vei is találkoztam ezekben a napok
ban. Köszöntőm őket és hirdetem — 
n magyarságnak hirdetem, az egész 
világnak —, hegy ez az ifjúság és

a szovjet haderő

6. A pápai, győri és zalaegerszegi honvéd ala 
kulatok csatlakoztak és megígérték, hogy a népet, 
minden támadó ellen, esetleges ellentétes felső uta
sítás ellenére is, megvédik.

7. Dunántúlon egységes katonai vezetést kí
vánnak megszervezni.

A határozati javaslatot teg n a p  21 óra 30 perc
kor terjesztették a nagygyűlés elé, amely tárgyalás 
után dö n t elfogadásáról. A vita lapzártakor még 
tart, azonban nyilvánvalónak látszik, hogy a nagy
gyűlés elfogadja a határozati javaslatot,

A nagygyűlésen a balinkai és a tatabányai bá
nyák küldöttei .és Dobszai János a zalai olajvidék 
nevében bejelentették, hogy addig nem dolgoznak, 
a m íg  a k orm ány  ígéretei nincsenek beváltva.

Nánási János keszthelyi küldött panaszt emelt, 
hogy Fejes alezredes keszthelyi hadosztályparancs
nok kétszínű magatartást lanusít és az ottani For
rad a lm i Tanácsot nem támogatja, sőt akadályozni 
igyekszik munkáját

A jelenlévő pápai katona küldettek megígérték, 
hogy ez ügyben eljárnak a székesfehérvári hadtest
parancsnoknál.

A nemzeti kormány felhívja a 
szovjet csapatok parancsnokságát, 
hogy azonnal kezdje meg a szov
jet csapatok kivonását Budapest te
rületéről. Egyidejűleg a nemzeti 
kormány közli az ország népével, 
hogy a "szovjet csapatoknak az or
szág területéről vau, kivonására ha
ladéktalanul megkezdi a tárgyaláso
kat a Szovjetunió kormányával.

A nemzeti kormány nevében be
jelenteni, hogy a forradalom űltíll 
létrehozott demokratikus, helyi ön
kormányzati szerveket a nemzeti 
kormány elismeri, rájuk támaszko
dik és támogatásukat kéri.

Magyar testvéreim, honfiak, ha
zánk hű polgárai! őrizzétek m egjt 
forradalom vívmányait, minden erő
vel 1.1 ztosítsátok a rendet, állítsátok 
helyre a nyugalmat, ne folyjon 
teslvérvér hazánkban. Vegyetek 
elejét minden rendzavarásnak. Min
den rendelkezésre 'álló erővel bizto
sítsátok az élet cs vagyonbiztonsá
got.

Magyar testvéreim, munkások, pa
rasztok! Sorsdöntő elhatározásunk
ban álljatok a nemzeti kormány 
melléi Éljen a szabad, demokrati
kus, független Magyarország!

a velük küzdő munkások, katonák, 
nemcsakhogy méltók a márciusi ifjú
sághoz, do helytállásával, a maga hő
sies küzdelmével és a küzdelem  ercd- 
ménveivel túlszárnyalta 4848 már
cius 45-ét. S n magyar nemzet nem 
tehet mást., mint hogy az o harcuk
nak emlékére nemzeti ünneppé nyil
vánítja azt a napot, amelyen harcu
kat. megkezdték.

Mondottam, hogy talán rendszer- 
leien lesz a  beszédem, de bejelentem 
azt. liogv a nemzeti kormány a fel
kelés hősi halo Unit katonai Usz lelet
adással fogja eltemetni. Gondot vi- 
<el a sebesültekről és gondoskodik 
meggyógyít a sukrél, Gondoskodni fog 
a hozzál őrt ozókról a nemzet minden 
áldozatkészségével.

Most Tögtőn ezzel kapcsolatban or
ra kérem a harcoló egyetemi ifjúság 
képviselőit, hogy a  maga küldötteit 
küldje hozzám a parlamcut épületé
be. várja őket Nagy. Jmrc miniszter- 
elnök, hogy hivatalos mcgbízaiást is 
adhassunk nekik az egyetemi nem
zetközi karhatalmi zászlóaljak meg
alakítására, hogy azután együtt a 
hazánkhoz hú katonasággal és rend
őrséggel tarthassák lenn a rendel és 
védjék a forradalom eredményeit és 
vívmányait.

Bejelentek egy pár intézkedést is.- 
Bejelentem az országnak, hogy Kos 
Pélc.r ENSZ-bcli megbízatását « kor
mány visszavonja, új delegációt fog 
küldeni, amely már ennek a kor
mánynak az álláspontját képviseli. 
Bejelentem azt, hogy a parasztságot 
annyira sújtó begyűjtési rendszat, 
ennek hatályát a mai napon, meg
szűnt etjük, s mcff vagyok győződve 
arról, hogy a magyar földművelő 
nép jobban fogja ellátni a várost s.a 
városban dolgozókat ezután. mint ci
ki Hatolt eddig. Bejelentem azt, hncy 
a parasztság több jogos követőiedét 
a nemzeti kormány még ezen a na
pon meg fogja vizsgálni és közölni 
fogja a parasztsággal, az országgal a 
maga döntéseit.

Magyar testvéreim! A rádió is a 
magyar nemzet rádiója. Gondoskud- 
ni fogunk arról, hogy azok a tévedé
sek és tévelygések, amelyek megtör
ténlek a m ú ltb an , a jövőben meg ne 
történhessenek.

Magyarok vagyunk: kicsiny nép; 
kicsiny neruzet, de u magunk ország 
gában" magyarul és szabadon akarunk 
élni, kölcsönös megbecsülésben mind
azokkal a népekkel és nemzetekkel, 
amelyek megbecsülik a magunk nem-, 
zeti sajátosságait, nemzeti kultúráját, 
nemzeti akaratát. Békében akarunk 
élni az egész világgal, különösen 
szomszédainkkal s én meg vagyok 
győződve arról, hogy a Szovjetunió 
népei és a  Szovjet unió vezetői látni 
fogják, hogy’ amikor majd egy nem 
megalázott, de szabad nemzettel és 
egy szabad nemzet képviselőivel tár; 
gyalnak, mennyire más. lesz a vis 
fizonv, mennyire több lesz a megéri 
tés, a megbecsülés és szeretet közöl-i 
tünk.

Magyarok! Testvéreim! Most mar 
a súívos felelősség m indnyájatokon  
van. i-i’i keli építeni n; új nemzed

(Folytatás a oldalon)

O roszok ! B a r á tsá g iin k  fe lté te le :  b é k é s  h n x a té r é ste k !



Á kormány-kabinet tagjainak nyilatkozata Hís*aíaioM  {« o x íe m é u y e lt
(Folytatás az 7. oldalról)

cici minden épületét. El kell kezdő 
n tűik szabad áld Cinket és nektek 
magatoknak kell őrködnötök e sza
bad súg felett. A szabad súgót nem
csak az erőszak veszélyezteti, de ve* 
szólyczlcli a felfordulás is. Vigyázza
tok rá! Megszereztük ás megszerez
tetek mindent, amiért harcoltunk, 
Most ezt a drága kincset, amelyet 
megszereztünk és megszereztetek, 
őrizzük meg. A kormány, illetőleg a 
nsűhebb kabinet, amikor arra az ál- 
hispordra hely esküdött, hogy meg 
s sünteli az egy párt rend szar uralmát 
Magyarországon, ezzel azt is kinyit 
vtiniioita, hogy az ország népének 
magának szabadon, beavatkozás nél
kül kell döntenie az ország jövő jé- 
rőt. Tehát elő kell készítenünk a sza
bad választásokat.- Ehhez rend kell és 
nyugalom. A. választásokat már csak 
«z veszélyezteti, Iin az országban 
nem tud helyreállni a belső békés-

A békesség őrzi magyar testvérek 
mindazt, ami most a kezünkben van. 
A békesség őrzi a jövendőt s én 
mélységes felelősségérzettel felelősség
re szólítok fel minden magyar em
bert: akiben magyar szív van, ma
gyar értelem van. magyar érzés van, 
annak össze kell, fognia és meg kell 
teremtenie országunkban a rendet, a 
békességet.

Ne legyen több áldozat és no le
gyen több pusztítás! A sért is hívom 
az egyetemi ifjúságot, hogy a maga 
csodálatos felelősségérzetével, amely
nek ragyogó és történelmi példáit 
mutatta meg a küzdelem és a harc 
súlyos napjaiban, ezzel a felelősségér
zettel és fegychnezeltséggsl jöjjön és 
maga is segítse hozzá az országot a 
rend fenntartásához. Azok a fiatalok, 
okik vérük hullása közben is v í
zi váz lak nrrn, hogy a fosztogatók ne 
törhessenek be soraikba, azok a fia
talok. akik őrizték a kirakatokat, 
amikor azoknak üvegéi betörte a  go
lyó, azok a fiatalok, akik mindent 

< /írízlel?, ami a nemzetnek kincse, most 
meg fogják a hazafias honvédséggel és 
rendőrséggel együtt őrizni azt, arait 
kivívlak: az ország békéjét, a jöven
dőt biztosító békét, a szabadságot 
biztosító békét, a szabad választáso
kat biztosító békét.

Testvérek! Magyarok! Most mind
annyian legyünk méltók önmagunk
hoz. a tori éneim i pillanatokhoz, 
amely ma fordulópontot jelent az 
ország életében.. Legyünk méltóit 
azokhoz a kötelességekhez, amelyek 
reánk várnak és teremtsünk békét és 
rendet az országban, örüljetek ma
gyar testvéreim és dolgozzatok!

Most még egy felhívást a magam 
pártjának vezetőihez Budapesten és 
a vidéken: a Független Kisgazdapárt 
vezetői, akik hosszú politikai harcok
ban edződtek meg, akik ma is meg
vannak, akikei nem tántorított cl az 
önkény és az erőszak a maguk meg
győződéséiül, akik mindig szivükön 
hordozták az ország függetlenségének 
akaratát. ezek a vezetők Pesten éf

A  választásokról
A Veszprém megyei Nemzeti 

Forradalmi Tanács rendeletet ho
zott, hogy 9 országgyűlési képvi
selőt az országgyűlésből visszahív, 
s csupán Berki Zoltán és Kossá 
István képviselők mandátumait 
erősíti meg.

A Megyei Nemzeti Forradalmi 
Tanács e rendeletét csak öröm
mel lehet üdvözölni. Országgyű
lésünk egyik férges maradványa, 
0 rákosista terror- és önkény- 
uralomnak, fekély az ország tes
tében. Nagy lelkiismereti, bscsil- 
letbeti felelősség terheli a colt 
képviselőket az egész nemzet 
színe előtt. Súlyosan hibásak 
azért, meri fejbólogató jémosok- 
ként szentesítettek mindent, amit 
a fiatalom akart. Pedig nekik, 
mint az államhatalom legfőbb 
szerve képviselőinek leit volna 
joguk és módjuk ellenvélemény U- 
két kifejteni, feltárni a nép valós
sá go s helyzetét, sirámait. Nem 
iették. 5 hu néha felszólaltak, 
minden előre leírt szavukat há
romszor ellenőrizték elmondás 
előtt.

Igazi komédia volt ez közéle
tünk színpadán. A képviselők csa
lárdak, H íitlw k  voltak. Vissza

a vidéken azonnal vegyek kézbe a 
párt újjászervezését. Hívják most 
már szabadon u magyarokat újra a 
maguk pártjába, n magyar földmű
velőket s niindnzokal, akiit egyíUt- 
éreznek velünk. Alkossuk meg sür
gősen u párt szilárd szervezeteit, 
hogy ezek is. hozzájárulhassanak az 
ország jövőjének biztosításához. Vá
rom azokat o testvéreimet, akikkel 
hosszú éveken keresztül epyiilt küz

döttünk és sokszor együtt is szén vetí
tünk. Jöjjenek és sugfitenek .*

Most pedig drága magyar tcstv 
rek! Egy időre búcsúzom, fia h s 
lyos feladatok, amelyek iküsI raj
tunk vannak, engedik, lehet. hogy 
rövidesen újra szólni fogok többi ba
rátaimmal együtt az ország nápúluz. 
Az Isten áldja meg Magyarországot, 
a magyar népet, a magyar nemzet 
jövendőj ét. (MTI

Erdei Ferenc:
Állítsák talpra a Nemzeti Paraszt Pártot

A megmozdult, nép és a fegyveres 
felkelők harca győzelmes nemzeti 
forradalmat vívott ki. Nemzelüuk fel
ein el kedés én ok, népünk boldogulásá
nak új útja n jílt meg. A forradalom 
épitőerejét azonban még ezután kell 
végleges győzelemre vinnünk. A for
radalom győzelmét most meg kell 
védelmezni. azoktól elsősorban — 
Ó3 ezt félreér the teilen elszántsággal —- 
akik vissza akarnak téríteni. De meg 
kell védeni azoktól is. akik anarchiá
ba akarják süllyeszteni, vagy népünk 
éle térdek ci és kivívott jogai ellen 
akarnák fordítani.

Ehhez minden demokratikus erő
re szükség vau. Ezért felhívom pa- 
rasztpártj barátaimat, állítsák talpra 
a Nemzeti Parasztpárt. híveit, eleve
nítsék fel szervezeteit és sorakozzanak 
fel a nemzeti forradalom ey őzein lé
nek és rendjének végső biztosításáért. 
Működjenek együtt n többi koalí

Kádár János:
A kommunisták képviseljék eszméinket 

igazságos eszközökkel!
Munkatársaim! Dolgozó Testvé

reim' Kedves Elvtársak!
A mély felelősségtől áthatva, hogy 

a testvérimre további vérontásaitól 
megmentsük népünket, dolgozó tö
megeinket, kijelenteni, hogy azokban 
a döntésekben, amelyekben u Mi
nisztertanács elnöksége ma határo
zott, a Magyar Dolgozók Páríj i El
nökségének . minden egyes tagja 
egyetértett. Én a magam részéről ki
jelenthetem azt is, hogy az előttem 
szólottákkal. Nagy Imre, Tildy Zol
tán. Erdei Ferenc ismerőseimmel 
barátaimmal, ált alum nngyrabecsült 
és tisztelt honfitársaimmal, lelje: 
mértékben egyetértek.

A kommunistákhoz szólok. Azok 
hoz a kommunistákhoz. akiket u párt 
soraiba az emberiség haladó eszmé
je, a szocializmus hozott és nem 
önző egyéni érdek. Képviseljék a mi 
tiszta, igazságos eszméinket tiszta, 
gazsúgos eszközükkel.

Elvtárs&im! Munkatársaim! Pár
tunkon az elmúlt évek rossz vezeté
se következtében nagy', súlyos ter
hek, árnyékok feküdtek. Ezektől 
teljes mértékben, tiszta Jclkíismeret
tel, bátor, egyenes elhatározással

éltek azzal a megbízatással, ame
lyet a nép nem szívből, hanem 
kényszerből adott nekik.

A szebb, magyar élet kibonta
kozását ez az országgyűlés nem  
segíthette volna, hiszen nincsenek 
mögöttük választóik, nincs kit 
képviseljenek.

A Nemzeti Forradalmi Tanács 
rendelete bizonyára egyetértést 
kelt az emberekben, s nagyobb 
bizalommal várják az igazán sza
bad, demokratikus választást. 
amikor mindenki arra adhatja 
szavazatát, akiben bízik. Remél
jük, a többi megyék Forradalmi. 
Tanácsai is követik ezt a helyes 
intézkedést és visszahívják a 
megbízatásukhoz méltatlan képpl- 
sétákét.

K e l e m é i n
Az MDP megyei Intézi) bizottsága 

tudomást szerezvo o Nemzeti Pa- 
r&sztpúrt, Független Kisgazdapárt, 
és mflö pártok alakulásairól, elhatá
rozta, hogy székházéban helyiséget 
és felszerelést bocsát rendelkezé
sükre, &-ezzel Is támogatja munká
jukat.

MDP megyei intéző bizottság.

ciós párt ok Ital, az ifjúság forradalmi 
szerveivel, s küzd jenek az első so
rokban a magyar élei új’ rendjének 
megteremtéséért. Szállj ónak szembe 
minden anarchiával. teslvérhajr szi
tására törő erővel, védjék, erősítsék 
a forradalom, a demokrácia rendjét.

A kormány munkáját s benne sze
mély szerint a magam tevékenységéi, 
minden megkötöttség nélkül népünk 
létérdeke vezérli. Keserves harcban 
a régi erőkkel, felszabadítottuk ma
gunkat, Felszabadult lélekkel és min
den erőmmel ügyünk végleges dia- 
dulúőrt küzdve veszem ki részeinél a 
nemzeti kormány munkájából. Fel
lövöm léhát paraszlpárti barátai
mat. hogy e történelmi napokban 
emeljék fel újra azt a zászlói, a me
lyet a flakon rezsim idején letettünk 
és minden erőnkkel, minden csepp 
vérünkkel kiizdjünk jövőjéért. sza
bad, boldog hazánkért. (MTI)

meg kell szabadult;:. A párt <u.-.ii 
meg fognak inogni. De én nem tar
lók tőle. hogy a tiszta, becsületes 
lelkű, őszinte szándékú konvnuiis- 
lák lesznek hűtlenek az eszméhez. 
Elhagynak majd bennünk el azok. 
akik önző egyéni érdekből, karrier
ből, vagy nui-í szándékból csatlakoz
nak hozzánk. De ettől a tehertől és 
vezetésünk egyes személyeinek múlt
beli bűnei terhétől megszabadulva, 
ha bizonyos tekintetben élőiről is, 
de kedvezőbb, tisztább feltételek kö
zölt fogunk küzdeni eszméink, né
pünk, honfitársaink, hazánk javára.

Külön kérek minden egyes kom
munistát, hogy mutasson példát, 
ténylegesen frázKnélkilli példát. Em
berhez, kommunistákhoz méltó példát 
a rend helyreállításában, n normális 
élet beindításában, a munka, a ter
melés megindításában, az élet elemi 
leniljémdi meg alap ozásában, és az 
így szerzett becsű lettel érdemeljük ki 
többi honfitársaink tiszteletét is.

A  szabad sajió és a szabad nép találkozása
Szabad kézzel, szabad gondolatot 

vetettünk papin a Í95C. október 
26-án, megalkotván n Veszprém me
gyei Népújság első szóljad számát 
Ezekben a nap old) an százféle f ormá
ban, i-zázféle gondolat fognmzott 
bennünk: ugyan mit írjunk, mi a 
legfontosabb? Meggyőződésünk, hogy 
ki tudtuk és lii tudjuk választani, 
mire van legnagyobb szükség.

Az írás-szabadság felemelő gon
dolatával és érzésével, valnminl a 
nyomdai munka fáradságával eltelve, 
a harmadik napot átvirrasztván, 
olyan feladat várt ream, amit talán 
sohasem lehel felejteni. A szombati 
nap hajnalán egyik gépkocsival inn- 
gam szaliithattain fainra a szabad 
sajtó első számát. A nyomdától 
irány: Eplény— /.\ re— Varsán y—I’ápn - 
leszúr—Bakony szenti váll, stb.

Ülunkon tarkán szőtt szőnyegként, 
göngyölgette a lehulló levelet n fel
kelő bakonyi szél. Békés volt. Ep-
lójiv. Következeit Zirc.

Lassítottunk, F ^ d u n .k .  a
Veszprém megyei Forradalmi Ta
nács irodáján azt b  mondták, hogy
Zirceii várják már nz újságol. li$ 
sok az adó ,.  .

Varsányiam nemzetőrök állítotIák 
nrag a kocái. Ehnnndtnl;, mi járat
ban vagyunk,

A Veszprém megyei Nemzeti Forradalmi Tanács hivatalos rovata

S/I9S6 (X. 31.) V. N. F. T. 
GYŰLÉSI KÉPVISELŐIRŐL.
1. §. (1) A Yusz.pióm megyei Nem-, 

zoti Foruukdini lan ács a munkás-, 
paraszt-, diák-, katona- és értelmisé
gi küldöttek gyűléséről kapott fel
hatalmazás alapján, az Alkotmány 
62. §. (’íj bekezd énével őesz.l rangban 
a megye választóit képviselő atóbbi 
országgyűlési képviselőket nz Ország- 
gyűlésből visszahívj«:

Horváth Nándor Zire. Fodor lnne 
Veszprém. Jármai Ervin Dudar. Kiss 
Imre Veszprém, Madarász Ferenc 
Budapest, Non György Bndopest, 
Máté János Veszprém, és Tóth Isi
vé iwé Dóka.

(2) Feni nevezetlek képviselői 
mandátumii jelen rendelet hatályba

9/1956. (X. 31.) V. N. F. T. SZ. RENDELET A SZEMÉLYI KUb 
TÚSZ MARADVÁNYAINAK FELSZÁMOLÁSÁRÓL.
í. §. A Városi Nemzeti Forradalmi 

Tanács és a Községi Nemzeti Bizott
ságok kötelesek mindazon tizeinek, 
iskolák, uilézctek és egyéb létesít
mények, valamint utcák, terek stb. 
elnevezését 8 napon belül megvál
toztatni, amely elnevezések a szemé
lyi kultusz következtében jöttek lét
re, a zsarnokságra emlékeztetnek,

KoszíiüWnlt Európa, köszöníüttk nagyvilág!
A magyar nép kitört bilincseiből. 

Lerázta magáról a  jármot, melyet a 
magyar érzés- és gondolatvilágtól el
rugaszkodott Rákosi—Gerő-k lilik
kényszerűen rá.

A bilincsekkel egy üli lehullt szé
niünkről a csaknem vakságba kerge
tő hályog. Sok mindent látunk. újra 
látunk és másképpen látunk. Nagy
szerű érzés az a felismerés, amelyet 
a dicső felkelés hozott, meg számunk
ra: vannak halálaink, velünk Euró
pa. pártunkon áll az egész világ.

Vannak barátaink? F.gv évtizedig 
csak azt szajkózták, azt akarták el
hitetni velünk: csak a földteke egyik 
felén vaunak azok, alak a javunkat 
akarják. Azt mondták, bogy csalt 
altkor leszünk függetlenek és szaba
dok, ha feléjük fordítjuk tekintetün
ket, ba csak tőlük várunk mindent. 
El akarták hitetni velünk, b így csak 
azok lehelnek a barátaink, alak ön
kényesen a maguk kényére-kedvére 
állapították meg a forint—rubel kö
zötti árfolyamot. Azt akarták elhitet
ni egy hí Irat ellenül gazdag nemzet
id , hogy akkor szolgálja a jövőjét, 
ha hazája természeti kincséi: szenét, 
olaját, aranyat érő urániumát prédá
ra dobja nz idegen hatalomnak. Vas
függönnyel vontok küi-ül bennünk’t. 
A szögosdróton túl nem volt szabad 
néznünk, külországba nem volt sza
bad vágynunk, mert ott farkosok lesel

— En László Imre vagyok — 
mondta heves hangon egy magas, 
barna és csontos arcú paraszt. — Mi
ről írlak, lássuk? Még mindig a bol
dogságról.1 (Ez u többi L gúnyosan 
mondta.) Azt írják meg, hogy rossz 
ez a begyűjtési rendszer, meg. hogy 
sok az adó . . .

A gúnyos vádra, hogy még min
dig a paraszt boldogságai ól niesé- 
Jiink-e, nem tudtunk vfdaszolni 
László Imre kérdésére. Kezébe nyom
tuk a sajtót. Az belekacsíntolt. áz
tál) felkiáltott: Ádjanuk még! . . . 
ludiiiillik Népújságot. Nem volt pén
ze, valakit felébresztett a közelben, 
és kölcsön kért. tíz forintot. A köz
ségnek járó tízegynéhány laphoz 
f.ászló Imre pornszlemher — nemzet
őr lévén mellék el tünk 20 darabol. .. 
Hál így fogadták harsányban a Nép
újságot . , ,

Pápa leszúrni hét-nyolc fegyveres 
emberrel találkoztunk. Illába mond
tuk nekik, hogy a postán jóval több 
újságot hagytunk, mint má.-kor. ós 
hiába mond (tik, hogy minden falu 
számúra arányosan osztottuk el a la
pot, — Népújnlgoi követeltek. — Mi 
von Veszprémben? Mii, tegyünk a 
Imin api nupon? kérdezték

Mit tidieltünk? A<l(mik nekik Nép. 
Újságot, Egy einl'ep f"|inl)im|'op pl-

SZ. RENDELET A MEGYE ORSZÁG-

lépésével megszűnik.
(3j Bet ki Zoltán és Kossá István 

országgyűlési képviselők mandátumát 
a Megyei Nemzeti Forradalmi Ta
nács megerősíti.

2. §. A visszahívásokról a Nem
zeti Forradalmi Tanács az Országgyű
lés Elnökségét haladéktalanul érte
síteni rendeli. A visszahívott kép
viselők helyére új országgyűlésit 
képviselők választása iránt a Nem
zeti Forradalmi Tanács a megyei 
küldöttgyűlésnek lesz előterjesztést.

Veszprém, 195(1. október hó JÖ. 
napján.
Horváth Tibor dr. Brusznyay Arpáj 
elnökhelyettes elnökhelyettes.

avagy a m agyar nép nemzeti ar- 
zését bárm i okból sérti.

2. §. Az új elnevezéseket a nép- 
tömegek óhajára figyelemmel, a Ha
zafias Népfront helyi elnökségével 
egyetértőén kell meghatározni.

Veszprém, J95Ö. október hó 30. 
napján.
Horváth Tibor dr. Brusznyay Árpád 
elnökhelyettes elnökhelyettes.

kednek ránk. így van ez? Csak a 
Szovjetunió a halálunk? Nem' Ez
zel próbáltak vukílani berniünket, 
de ma már tudjuk: velünk van Euró
pa, barátunk a nagyvilág is.

A zsarnokság eileni felkelésünk, □ 
népünket kaszaboló Bortüzek zajában, 
tudtuk meg igazán, hogy másutt is 
van barátunk. Az ezer sebből vérző 
nemzetnek a megsegítésére felsőm ko
zott az egész, világ. Barátaink ék, 
csak eddig nem éreztük, nem enged
ték, bőgj' érezzük. Az egész világ itt 
volt velünk, itt küzd sorainkban, 
úgy érezzük: a mi sebeink őket is 
égetik. A felébredt lengyel nép, a 
szomszédos Ausztria, a ködös sziget- 
ország népe, Európa és a tengeren
túl harminc nemzete velünk tüntet, 
velünk vércz. Nekik is fújnak a mi 
sebeink. A sebeink begyógyítására 
küldqlt gyógx'szer, az éhségünk csil
lapításúra gyűjtött élelmek, az útba- 
iudítolt nihoszálliünányok, a szere
tet ezer jelei mind azt kioltják fe
lénk: nem egjedül harcolunk, ve
lünk dobban a világ szíve.

A szabadság útjára lépett magyar 
nemzet újra megismeri barátait, ki
finomult látása, érzéke csalhatatlanul 
és visszavonhatatlanul képessé lesz 
bennünket arra, hogy' nieglcűlönbűz- 
testük, ki a bárány és ki a Lukas.

Köszöntünk Európa, köszöntünk 
negj-világ! ,7. L.)

vasúi kezdte, a többiek hallgatták, 
mi tovább mentünk.

M ire  S zen iiv án ra  é r iü n k  ,k-rc„-
géni kezdett. A postából kifelé jövet, 
egy idősebb ember fáradt és álmos 
képébe néztem. Ki lehet ez? — kér
deztem magamban, s: — Mit keres
het ily korán az u tcán?... llemu- 
tiUkozuti, n községi tanács elnöke
ként. Kérdez ion, mi újság. Ü nem 
sokat tudott mondani. Szeretett vol
na tájékozódni. Kérdésünkre kérde
zett ó. Mondtuk neki. hogy reggelig 
olvassu el a Népújságot, s azonnal 
cselekedjenek.

Cselekedtek . . . Nemesük SzCntivá'l 
on, Feszéren, Yarpinyban s másutt)
|  Még aznap iiHgturhnm, hogy vi-j 

lúgossal, még a délelőtti órákban 
meg\fdnsztoiták mindenütt u Forra
dalmi iaiuiesot. Azt is incgtudlam, 
hogy a tanácsok intézkedtek: lisztet, 
kenyeret. egyebet üs/lottak ac ellá
tatlan dolgozóknak, ft omi a leglő- 
nyegesebb: rendel, fegyelmet terem
tettek. S ebben n rendben, f egy elein 
ben, a dolgozók lázas örömében oK' 
jóksű érzés volt felfedni a szabad 
Núpúisiig i-Ihó számának a határát- 
. zóvnl ezt h l . . .  Tudjuk, hogy kell 
n szó. nz igaz szó a dolípizóknak. 
Sdinsern kelleti jnldmp.

M. S.

A
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Magyar nevet a magyar utcáknak 1
A nép már döntött: sárbatipor- 

ta a zsarnoksággal együtt a kiüsd 
megnyilvánulásokat, a „dekorá
ciót“, az önkényuralom bólv&ny- 
szobrait. A népharag egycsapüsra 
meg szüntette a többi külsőség 
mellett az étnyomás korszakában 
létrehozott utcaátkereszteléseket 
is. Letépték a Sztálin-út, a Vö
röshadsereg-tér és más, <i vörös 
csillagokról, októberekről és ki

1 tudja még hórvj élettelen, mester
kélt, a nép szivében soha meg 
nem lakozó utcaneveket hirdető 
táblákat. Ezek az elnevezések 
megszűntek tehát — de új nevet 
még nem kaptak. A ‘forradalmi 
tanács gyökeresen újat formáló 
intézkedései nem érték utol vá
rosunknak ezeket a szégyenfolt - 

| fait. Ezért szeretnénk néhány igen 
sürgős változtatást javasolni.

A Sztálin útnak a névadó zsar
noki szellemének kegyelemdöfést 
megadó magyar ifjúságról való 
elnevezését ajánljuk. A sztáliniz
mus magyarországi helytartójáról 
elnevezett völgylűdnak adja visz-

Gimnazista lányok a forradalomért
Nohéz, nagyon nehéz, 

napokat élünk.
De további harcra 

lelkesít bennünket az a 
tudat, amiért harcol- 
tünk, Magyarország 
függetlensége és sza
badsága nem lesz álom, 
hanem a legrövidebb 
időn belül megvalósul.

A magyar nép e 
kristálytiszta forradal
mát egyesek kezükben 
fegyverrel, mások 
anyagi támogatással 
vagy sebesültek ápolá
sával — ki mint tehet
te  — segítették. Azon
ban városunk középis
kolásai eddig tettleg 
nem nagyon vehettek 
részt az események ha
laim? s áradatában.
(Kivéve a tüntetést.) 
Mint nrndenki, a vesz
prémi gimnazista lá
nyok is nagy érdeklő
déssel figyelték a fe j

leményeket.
— Tenni kéne vala

mit — mondogatták. — 
Hisz az egész ország 
lázban ég, s csak mi 
nem csinálunk sem
mit? — kérdezte Hanel 
Éva Ill/a osztályos ta 
nuló kedden reggel, 
osztálytársaitól. Egye
sek kiabálni kezdtek, 
de a többség komoly 
hallgatásba mélyedt. 
Várakozó leányarcok 
néztek Hanel Évára, a 
kérdezőre. Ötőle vár
ták — talán tud vala
mi okosat mondani. 
Tudott is.

— Tudjátok mit fo
gunk csinálni? — 
mondta hosszas töp
rengés után: — Elme
gyünk a kórházba, kö- 
tözőkiképzésrc — adta 
ki a jelszót.

Megbolydult az osz
tály. A 15 leány min

Szenlkirólyszabadja népe „sebekek' gyógyít
A fájdalmak égetőn kínoznak 

bennünket, s  a holnap békéjére, 
nyugalmára szomjas emberi szívünk, 
ü miközben latolgatjuk a forrada
lom terhes óráinak lehetőségeit, 
eredményeit és küzdünk a holnap 
gyötrő gondjaival, a magyar jelen 
egén o tt olvasható a nagy, vérrel 
irt kérdés:

Mit teszlek magyarok, az égő se
bek enyhüléséért?

És Szentkirúlyszabad ján felelt rá  
a népi Mindent és lankadatlanul, 
ami az anyagi és erkölcsi erőből te
lik, Odaadják erős, építő karjaikat, 
— mine azt Prépost József forra
dalmi bizottsági tag harsogta vi
lágba —, odaadják felesleges meleg 
ruliá-kat, megfelezik kenyerüket, 
megosztják a szomorú gondokat. És

Á tapolcai pedagógusok megmozdultak
Tegnap délután Ismét benépesül

tek a tanári szobák. Pedagógusok 
gyülekeztek, hogy megbeszéljék a 
tennivalókat. Lelkes hangulat ural
kodott közöttük. Igen! Mindegyi- 
Icünk érezte, hogy mihamarabb ten
nünk, cselekednünk, dolgoznunk 
vagy hetöroznunk kell annak érde
k é in ,  Jtogy most már végre telje
sen felszabadultan kezdhessünk 
hozzá • ahhoz n munkához, amely 
éjelhivfltásunk. De ezen túlmenőleg 
Is fűtött mindenkit a lelkesedés, 
hogy aktív segítségére legyen a 
fiapolcai Járási Forradalmi Tanács 
műnké Jábeu.

A gyűlés Igen lelkes hangulatban 
folyt le. Műiden a legdejnokratiku- 
Sabb szavazati joggal ólve, a peda
gógusok titkos szavazásiéi megvá
lasztották a tapolcai általános Is
kolák pedagógusai Ideiglenes Forra
dalmi Tanácsát. A pedagógusok 
ideiglenes Forradalmi Tanácsa álta- 
U » *  Javaslatként elhatározta, hogy

r
sza a nép ítélete az első magyar 
király nevét. Ezzel is kifejezzük:

magyar nép inkább István sza
bad nemzete örökösének, m int
sem Rákosi szolganépének érzi 
magút. A Vörös Október utca 
körmönfont elnevezését váltsa fel 
nemzetünk sorsdöntő napjának,
Október 23-nak a neve. A Vörös 
Csillag utca Veszprém egyik jel
legzetességétől, a sokszínű Bubim
tól csapott el bennünket. De foly
tathatnánk a Vorosflov utcával w, 
amelynek házait a jövőben hősi 
városunk és példaképünk: Buda
pest neve ékesítse. A kimondha
tatlan nevű Tolbuchin utca a ma
gyar nép felkelésében mártirha- 
lált halt vértanúk emlékét hir
desse. A VŐröshadsereg tér állít
son emléket a magyar nép sza
badságharca mellé egyemberként 
felsorakozó néphadseregnek, hon
védségünknek.

Magyar elnevezést a magyar 
házak homlokzatára! Tűnjön el 
végre a zsarnokság minden külső 
megnyilvánulása! (illés)

dent elsöprő lelkese
déssel rohant az osz
tályfőnökhöz, Uray 
Alizhoz, hogy vele 
együtt menjenek a kór
házba.

A Megyei Kórház 
örömmel beleegyezett a 
S2ép tervbe. A vesz
prémi lányok kedden 
délután három órakor 
a kórház kapujában 
gyülekeztek. Nem han
gosan, zsivaj-lármát 
csapva, mint máskor 
szokták, hanem komo
lyan, a felelősségérzet 
tudatában.

— Mi is segítjük a 
forradalmat — mondta 
Czirákí Klára..

Igen ti is elősegítitek 
győzelmünket magyar 
lányok azzal, hogy se
besültjeinket ápoljátok, 
kötözitek. Ti is a for
radalom katonái vagy
tok! Németh Attila.

a falu parasztsága, minden rendű 
és rangú fia, póldanélküli lelkese
déssel fogott hozzá a gyűjtéshez. 
Zsákszám érkezik a burgonya, a 
bab és minden más élelmiszer a 
forradalmi bizottság gyűjtőhelyére, 
ahonnan aztán a lehető leggyorsab
ban Budapestre leüldjUk az adomá
nyokat.

Könnyekig megható pillanatok 
között tette magáévá a tanulóifjú
ság, a szülök és a forradalmi bi
zottság azt az Indítványomat, hogy 
színdarabom, „A nagymama varázs- 
igéje" gyermekoperett eddig fel 
nem használt összes bevételét — 
mely közel 7000 forintot tesz ki — 
szeretetcsomagként küldjék el az 
iskolás tanulók sebesült bajtár
sainknak. Dalárujl József.

azonnal megkezdi iskolájában a 
rendes tanítást. Elhatározták, hogy 
a forradalom mártírjainak emlékére, 
a szörnyű vér áldozatok árán vívott 
nemzeti önállóságunk kíhangsúlyo- 
záeára, ez év végéig a tanítás meg
kezdésekor nemzeti Himnuszunk 
első versszakát, valamint a tanítás 
befejezésekor a Szózat első vers- 
szakát éneklik el a tanulók és  ne
velők együttesen.

A tanulók köszöntését illetően az 
Előre köszöntést azonnal megszün
tetik. Helyette a napszaknak meg
felelő hagyományos köszönési for
mát vezetik be. Ä Kossuth címert a 
tanítósi nap megkezdésekor ünnepé
lyesen kifüggesztik és jelentőségét, 
történelmi kialakulását a pedagó
gusok az Ifjúságnak megmagyaráz
zák, A forradelom mártírjai emlé
kének adózva, november 1-én igaz
gatói szünnapot rendelnek el.

A pedagógusok tanácsa a ku’túr- 
elpadösok jövedelméből J0OO forin

Elég volt!
A csehszlovák és a román rádió 

még mindig gyulúzkodva, ellenforra
dalmi banditáknak nevezi hős sza
badé ágh arcosai nkut. akik vérüket 
hullulták, életüket áldozták a ina gyúr 
nép szál)adságáért, o nép emberi jo
gaiért, a rzebb magyar éleiért.

Ez már nem tájékozatlanság, bá
nom rágalom és gyalázkodás. Célja 
bekötni saját népük szemét, hogy 
az ne lássa meg a szobád síig fényét. 
A magyar nép visszautasítja a rágal
makat, hiszen nemcsak Európa, de ar 
egész világ ismeri és lelkesedve, 
őszinte egy ö lló ezé esd, segíteniakarás- 
sál figyeli harcunkat.

Tárgyilagos tájékoztatást, igazmon
dást várnak a csehszlovák és a ro
mán ni diótól. Tanuljanak meg vég
re Őszintén, az igazsághoz híven be
szélni és eseménveket kommentálni.

F e l h í v á s
A Veszprém megyei Nemzeti For

radalmi Tanács felhívja a községi 
forradalmi tanácsokat, bogy a  ter
mény raktárakra ügyel jenek, ha 
szükséges, állítsanak őrséget s a 
raktárakból gabonát vágj' terményt 
csak a Megyei Forradalmi Tanács 
és a Megfytl Terményforgalmi Vál
lalat együttes utasítására diszpo
nálhatnak.

*
Veszprém megye Nemzeti Forra

dalmi Tanácsa felhívással fordul 
Veszprém megye valamennyi kultu
rális intézményének vezetőihez ós 
kultúr munkásához, valamint az or
szág többi Nemzeti Forradalmi Ta
nácsához, hogy mindaddig, amíg a 
szovjet csapatok hazánkban tartóz
kodnak, tiltakozásunk kifejezésekép
pen semmiféle kulturális, szórakoz
tató műsort ne rendezzenek.

.4 mozik, színházak maradjafxite 
zárva. Hangversenyt és egyéb szó
rakoztató rendezvényt ne tartsanak.

A könyvtárak is maradjanak zár
va, könyv anyagukból válogassák ki 
az oda nőm való Sztálin, Rákosi, 
Gerd és egyéb könyveket. Sportren
dezvényeket ne tartsanak.

Jelszavunk: Ki a szovjet katona
sággal Magyarországról!

Veszprém megyei 
Nemzeti Forradalmi Tanács.

ÉDES JŐ ANYÁM!

Szégyenkezve vettem kezembe 
a tollat. Bocsánatot kell 

kérnem. Tőled, akit nem éj tettem  
meg, pedig Te tanítottál az első 
szóra, Te vigyáztál első lépéseimre. 
Te örültél legjobban az első fillé
reknek, melyet a hosszú tizenkét- 
órás munkanapok után, mint rövid- 
nadrágos gyerek hazavittem.

Sírva öleltél a szivedre, m ik o r  a 
háború vérzivat arából hazajöttem.

Büszkén, de aggódva nézted, m i
kor a külváros egyszerű fiaként az 
iskoláért, a vízvezetékért, a nyomor- 
tanyákra szorult nincstelenek laká
sáért szót emeltem Aztán a tollhoz 
nyúltam, mert annyi szép gondolat 
gyűlt fel bennem. Beszélnem kell az 
ezernyi gondról, ami még ferutma-

tot felajánl a járási Forradalmi Ta
nácsnak azzal a meghagyáfisai, hogy 
a tapolcai kórházban ápolásra ke
rülő forradalmi sebesültek tám oga
tására a legcélirányosabban használ
ják fel.

Egyben úgy határoztak, hogy ké
réssel fordulnak Tapolca valamennyi 
intézményéhez, hogy az öltalános is
kolák kozdeményezéseit karolják 
fel, segítsék a járási Forradalmi 
Tanácsot e sebesültek társadalmi 
megsegítésében- Határtalan lelke
sedéssel felajánlást tettek vala
mennyien, hogy a tapolcai kórház
ban ápolösra kerülő sebesültek ré
szére Vért adnak, valamint többen 
jelentkeztek betegek ápolősárp.

A forradalmi pedegőguB tanács* 
nek ezek ez első Intézkedénei, Ha
tározatni, amelyeket követni fug a 
fczekmaí intézkedések sora. Ezek 
majd helyet biztosítanak a forra
dalmi célkitűzések mihamarabb gya
korló ti vfiinravAJ te sóban. f f.-n é .

Megalakult a Nemzeti Paraszt Párt 
Veszprém Megyei Szervező Bizottsága

Az országos párívexetök rádiónyilatkozatával egyldőben Vesz
prémben megalakult a Nemzeii Paraszt Párt Szerveaö Bizottsága, mely 
irányítja a párt megyei szervezését A bizottság felhívja a parasztsá
gét, a párt volt tagjait, hogy alakítsák meg a járási és községi párt- 
szer vezet eket.

Veszprém. If5«. október SO-án, Dömötör Lsjos,
a Nemzeti Paraszt Párt volt megyei a (elnöke.

A Magyar Független Kisgazda Párt 
felhívása

Magyar gazda társaim:
Fordult a történelem órája, a Ma

gyar Független Kisgazdapárt meg
kezdte szabad szervezkedését és 
mindazok, akik a magyar gazdatár
sad alom tagjai, vagy eszméikkel ro
konszenveznek, sorakozzanak fel a 
régi zászlónk alá.

A2 elmúlt esztendők leglesújtot- 
tebbjai mi voltunk, szükséges, hogy 
a szabad és független Magyarország 
koalíciós kormányzáséban szavunk 
hallassuk, érdekeinknek érvényt 
szerezzünk és az ország békés talp- 
ráállásában teljes erővel részt ve
gyünk és a magyar forradalom ré
szünkre elért eredményeit biztosít
suk.

A rend éű béke helyreállítása is

Hirdetmény
A Legfőbb Ügyészség dolgozói ma 

délben a forradalmi bizottmányt vá
lasztottak és Non György legfőbb 
■ügyészi lemondásra szál kották fel. 
Egyöntetűen elítélték eddigi bűnös 
tevékenységet. Non György tevéke
nyen részt vett a statárium kihirde
tésében és annak mindent eszközzel

I való végrehajtásába».
Egyidejűleg a  forradalmi bizott

mány elismerését fejezték ki azoknak 
az ügyészeknek, akik az utóbbi na
pokban Non Györgynek 6latáriális 
tárgyalás tartásira, valamint még 
teguap is az elfogottak egy részének 
fogva tart ás ára kiadott utasításait el
szabotálták.

A Legfőbb ügyészség forradalmi 
bizottmánya kinyilatkoztatta, hogy a 
statárium kiliirdetáse törvénysértő és 
politikailag is káros volt, Staláriumot

Egy fiú levele édesanyjához
radt. Beszélni keU a szlrtpompás fel
vonulásokról a hangos jelszavakról, 
a nép  szorgalmáról, melyben nem 
volt hiány. Írni keltett. Es megfog
ták a kezem, mint valamikor Te 
tetted. Te arra vigyáztál, hogy be
tűim formái szépek legyenek. Akik 
utánad fogták a kezem, a betűk 
tartalmára vigyáztak. Szempontok 
szerint kellett írni, nem az igazság 
szerint. Hisz jót tudod Anyám, 
mert sokszor mondtad nekem. De 
akkor áldozatvállalásról beszéltek 
nekünk, öntudatról. Kicsinyes pa
nasznak mondtam elfojtott türel
metlenséged és büszke voltam ma
gamra, aki felülemelkedtem ezeken 
a mindennapi gondokon, pedig  a 
szükség naponta kopogott az én aj
tómon is. Hittem a hamis dicséret
nek, amit felém mondtak. Hittem, 
hogy nemzett Ügy a valóság elhalt- 
gatása. Hittem, hogy én látok hibá
san. Hittem, mint velem együtt ezer 
és ezer társam. Hittem, mert mi- 
hozzánk ferdén és színesen jutott el 
a fény.

T\Tem kérek bocsánatot, csak 
’  elismerem igazságodat, e lég 

gé későn, de jobb mint soha. £ s  ez 
az elismerés mégis jó, mert ez m o s t  
már az én véleményem, most már 
egyenesen csap szemembe a fény és 
most nem fogja senki a kezem. 
Nagy és szerit eszmékre hivatkozva 
becsaptál: engem. Fáj ez a csaló
dás, de iJdígis jó, mert most már 
a magam igazságát mondom. A Tié
det is, milliónyi társamét'. M o st már 
nem érhet többé az a jogos vád Tö- 
ted és a többi édesanyától, hagy p a 
rancsszóra hazudunk. Tudom, nem 
gondolsz megbocs&jtásra, mert soh’ 
sem ítéltét el. Nincs más, aki tisz
tábban lálna m  édesanyánál. Ne
aggódj Anyám, nem vesztettél el. 

Nem akarok hazudni Neked töb
bé. Nehéz volt elszakadni a régitől, 
a megszokottól, de elszakadtam 
örökre, mert az élet, mely a bariká

megldvánja, hogy a magyar' kis
gazda tár sad alom zászlóját kibontva 
megmutassa, hogy amint határtalan 
türelemmel, bár keserű szívvel el
viselte a mostoha sorsot, élni akar 
az alkalommal, hogy ország-világ
nak bebizonyítsa, hogy mi vagyunk 
az ország gerince és politikai és 
gazdasági szabadságunkat vissza
nyerve, sokkal hasznosabb tagjai le
szünk édes hazánk megújhodásá
nak, mint voltunk a keserű elnyo
más bús esztendeiben.

Az érdeklődök csatlakozását ké
rem jelentsék be erre a címre, minit 
város, mind megyeszerte: Dr. Bácz 
Béla ny. református lelkész, gazdál
kodó. Veszprém, Festő-u. 17. sz.

Veszprém, 1956 október 30,

hirdetni ezidő szerin t sem  lehetj 
m ert a ko rm án y n ak  r r r t  törvényi 
felhatalmazása nincs.

Közli, a forradalmi bizottmány;, 
hogy senkit staláriális bíróság elé 
nem állítottak éa a fogvatartói lak at 
büntető eljárás mellőzésével sza-: 
bad!ábra helyezték.

A Legfőbb ügyészség forradalmi 
bizottmánya egyidejűleg intézkedett, 
hogy a tudomása nélkül esetleg egyes 
helyeken a felkelésben való részvé
tei miatt fogvatartóit személyekéi 
azonnal helyezzék szabadlábra,

A Legfőbb ügyészség forradalmi 
bizottmánya az új legfőbb ügyész ki
jelöléséig. illetőleg megválasztásáig 
mindent megtesz, hogy az ügyészi 
szervezet a  nép érdekében, a fórra-1 
dalmi törvényesség megtartásában 
tevékenyen, közreműködjék. (MTI)

dokig vezette etz igazság, szabadság 
keresőit, lépésrol-lépésre igazolta, 
amit Te mondtál, Anyám. Igazolta 
az irántam tanúsított bizalmatlan- 
säg, az üres ígérgetések, a félelem, 
az ellentmondást nem tűrő utasítás, 

f íy e n g e  asszony vagy Anyám, 
szavaid lágyak, simogatóák, 

nem vagy mestere a szépmondás
nak, mégis sokat látsz az igazságból 
és szíved vére, melyet nekem adtál, 
nem lehet más. Visszatértem hoz
zád Anyám! Fogd meg a kezem ú j
ra, hogy szépen írjak, hogy ne csak 
a betűk legyenek gyöngy szeműek, 
íusnem a mondása is. Köszöntelek
Édesanyám! Tudom, hogy a pesti 
utcákon vérző testvéreimet is fiaid
ként félted, de csendes szavald 
mégis harcra buzdító szózatként 
hatnak. Látnok vagy Anyám s most 
újra fülembe csengenek szavaid: — 
Nem! Ez n e m  az a szabadság, mely
ért Apád börtönt viselt.

Nem teszek neked  most fogadal
mat, mert elég volt a szóvirágokból. 
Az leszek, amivé nevdtél. Egyszeru 
fia a hazának, akit nem részegít 
meg a szó. Toliammal azt az ügyet 
szolgálom, amiért az utca kövére 
folyt fiaidnak, a magya'- édesanyák 
fiainak vére.

Nem szégyenkezem, mert az ta 
nított és nem hiába tanított, akit 
először asótitottam nevén, az tani- 
lőtt, aki nehéz gonddal szelte a ke
n yerem e t.

Köszöntelek A nyám , fo g a d j /iod- 
n a k  engem , akit m egcsa ltak, a k it  
kijózanított a forradalom viharzó  
árja. Tudom , nagyon megtört az 
é let és nem  sok időd van hátra, 
mégis igaz szívvel kívánom, hagy 
most sarjadzó  új életünk adjon erőt 
Neked, ki életet, új tartalmú életet 
adtá l nekem .

Sokszor csókolja a m u n k á tó l r e s z 
ke tő  kezeidet szerető fiad:

Angyal Siihály.
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V etsp rém b m  h a llo ttu k  
kedden  d é lb en .. .

A budapesti hősies és dicső ese
mények, a főváros lakosságának nél
külözése mélyen hasított Veszprém 
megye hazafias dolgozóinak szívébe. 
A segíteniakarás vágya magával 
ragadott mindenkit. Pénteken, ami
kor még el sem iÜt a tűzharc, Vesz
prém az elsők között sietett a fő 
város megsegítésére. Életüket koc- 
káztatva^ késedelem nélkül vezették 
Pestre az első szállítmányt: 15 teher
autó élelmiszert. Kedden kora reggel 
már robogott a második autókara
ván is. A MEZŐÉRT dolgozói éjt 
nappallá téve fáradoztak, hogy a 
lakosság, a parasztság küldeményéi 
szállítsák a főváros nélkülöző lakói-' 
nak. A dózsavörosiak, az egyetem, 
a környékbeli földműves szövet keze
tek teherautöszámra szállították a 
friss gyümölcsöt, burgonyát, zöld
séget. Huszonöt roskadásig telt gép
kocsiban 255 mázsa burgonyát, 117 
mázsa fejeskáposztát, 200 mázsa 
válogatott, eredetileg exportra szánt 
gyümölcsöt, több száz mázsa friss 
zöldséget indítottak útba. >1 gépko
csioszlopot Péntek Lajos vezette a 
fővárosba, a TEFU legkiválóbb gép
kocsivezetőinek élén. Az élelem 
szállítmányt a fővárosi élelmezési 
bizottság részére Vadas Margit ad
ta át, s nyomban továbbították az 
erre a célra kijelölt KÖZÉRT-üzle
tekbe. S az újabb szállítmányok, 
egyre érkeznek a MEZŐÉRT Rákó- ; 
tizi-téri kirendeltségéhez. Mohácsi 
Károly és Vida László, a kirendelt
ség vezetői a dolgozókkal karöltve, 
kedden délelőtt már az újabb kül
deményt állítják össze, hogy mi
előbb a fővárosba jusson Sümeg, Aj
ka és Keszthely gyors segítsége.

*
— Itt a Veszprém megyei Hírlap.
— Itt Kiss Gyula, a TÜZÉP Igaz

gatója.
— Olvasóink, a megye lakossága 

érdeklődik: miként van biztosítva a 
tüzelcellátás? Erre kérünk felviláqo-
silúst.

— Veszprém város tüzelőellátása, 
a lakosság igényeit figyelembe véve, 
két hétre biztosítva van. Hatvan va
gon tűzifa és ö t ven vagon szén áll 
telepünkön, ezenkívül különleges 
minőségű szenet tároltunk a k ó r
ház vészére. A vásárlók igényeit te
hát ki tudjuk elégíteni. Sajnos, 
ugyanezt nem mondhatom el a m e- 
flyéröl. Sümegi, pápai és tapolcai 
telepeink csak tűzifával rendelkez
nek, szenük nincsen.

— Hogyan lehet ezen segíteni?
— Vállalatunk dolgozói kérik a 

bányászokat, hogy e telepeink ré 
szére a termelést, a MÁV pedig a 
szállítást biztosítsa, hogy a lakos
ság szenei látását megyeszerte za
vartalanul folytathassuk.

A re nil hív üli viszonyok ellenére 
is zavartalan a vendéglátóipari vál
lalatok ellátása. Kérésünkre Mayer 
Gusztáv előadó az alábbi tájékozta
tást adta. — A Bakony, Hungária, 
Szarvas éttermek és a kávézó állan
dóan nyitva áll és biztosítják a köz
étkeztetés folyamatosságát. A cukrász
dákban frissítő italok, fekete, külön
féle sütemények elegendő mennyi

sége biztosítja az igények kielégítő- 
sél.

Az első két napban volt némi za
var. de utána mindenki elfoglalta 
munkahelyét, Zircen, Du dar on ha
sonló a helyzet.

Jelenleg egy teherautóval burgo
nyát, zöldséget, gyümölcsöt, geszte
nyét szállítunk az előbb említett he
lyekre. •

Az Üzem élelmezési Vállalat keres
kedelmi esoporLja nz iparmedencék 
ell á loll «ágúról beszél. A normál kész
let négyszeresét raktározták fel a 
várpalotai szénmedencében, Polen, 
Peremartonban, Fűzfőn és Ajkán.

A Várpalotán lévő tiízliorcok ide
jén sem állt meg az élelmiszer szál
lítás. A vállalat dolgozói ekkor is 
biztosították a szükségleteket.

*
A MEZŐK ER városi szabadtéri tá

rolóján jelenleg dO—5O vagon bur
gonyát helyeztek el. A szabad jel vá
sárlás egy pillanatig sem szünetel, 
hogy a tartalékok érintetlenek ma
radjanak.

A gyümölcsfélékből leállították 
az export szallitmanyolzn és így 
megjelelő menny ütégií. min őségi 
körte. alma. szőlő áll a lakosság 
rendelkezésére. A vállalat dolgozói 
két műszakban végzik nehéz, fárad
ságos munkájukat. hozzátehetjük, 
hogy a legteljesebb odaadással. ök  
ezzel kívánják a nemzeti forradalom 
ügyét szolgálni.

*
.4 Veszprémi Vízműveknél a szol

gáltató részlegnél dolgozók minden 
nap munkába álltak, hogy a város
ban ne legyen vízhiány. A készen
léti szolgálatot teljesítő szerelő Bri
gád, ha valahol csőrenedés történik, 
azonnal a helyszínre siet és orvosolja 
a hajt.

A VESZPRÉMI KISKERESKEDEL
MI VÁLLALAT értesíti a lakossá
got. hogy a Gázértékesítő lerakat az 
eddigiektől eltérően minden nap 
reggel hát órától délután fél há
romig ta rt nyitva ebédszünet nélkül.

•
NYIRÁDRÖL három teherautó 

élelmiszert küldtek Budapestre, A 
devecseri vajüzem 50 mázsa vajat 
és egy teherautó tejet küld Buda
pestre, a lakosság megsegítésére.

KOLONTAR KÖZSÉG LAKOSSÁ
GA ugyancsak gyűjtött egy vagon 
élelmiszert, amely a devecseriekével 
együtt holnap indul Budapestre.

A  i i ic g y i  t a n á c s n á l
tegnap délelőtt választották meg a 
hivatali munkástanácsot. A munkás- 
tanácsba  a dolgozók 33 küldöttet 
javasoltak. A munkástanács elnöké
vé Gulácsi Sándort választották. Az 
elnökség ta g ja i  p ed ig : Dom bóvári 
Mihály, Rántás Gábor, Molnár G. 
László, Németh Géza, dr. Rajnai 
Gyula, Szamosi Elemér, Vass Géza 
és Vörös Tibomé lettek.

Felhívás
Sorsdöntő napokat élünk. Az 

egész magyar nép követeli régi vá
gyának teljesülését, a szabadság, 
függetlenség kivívását.

E harcokban a tűzoltóság teljes 
egészében, egész erejével a nép 
akarata mellett ‘áll, gondoskodik a r
ról, hogy üzemeinkben, községeink
ben, városainkban tüzeset ne ke
letkezhessen. A tűzoltóság tagjai 
tisztában vannak azzal, hogy m in 
den forint kár, amely tűzesetből 
következik be, a népet sújtja és a 
nép további sorsát nehezíti meg.

Éppen ezért felhívással fordulunk 
a megye területén szolgálatot telje
sítő Összes állami, üzemi és községi 
tűzoltókhoz, hogy e percekben min
den körülmények között gondos
kodjon a tűzoltói szolgálat biztosí
tásáról, a tűzoltói felszerelések kar
bantartásáról és a rendelkezésekre 
álló lehetőségek között továbbra Js 
végezze a tűzesetek megelőzését cél
zó rendelkezések végrehajtását. Köz
ségi tűzoltóink az eddigihez hason
lóan bizalommal forduljanak min
den esetben a járási tűzrendészet! 
szervekhez, ahol intézkedések tö r
ténnek a községi tűzoltóság problé
máival kapcsolatos kérdések rende
zésében.

Kérjük egész megyénk lakosságát, 
2 Forradalmi- és Katonai Tanácso
kat, hogy ebben a munkában a tűz
oltók részére nyújtsanak hathatós 
segítséget, biztosítsák azt, hogy tüz
esetek alkalmával a tűzoltóság 
helyszínre való kiérkezése minél rö- 
videbb idő alatt megtörténhessen és 
minél rövidebb idő alatt a tűzesetek 
eloltása bekövetkezhessen.

Megyei Tiízoló Parancsnokság.

Felhívás
Bányászok'
Megyénk dolgozói fordulnak hoz

zátok! Szénre van szükség, nemcsak 
a megyének, hanem az egész o r
szágnak. A tél küszöbén állunk, sok 
ezer családnak, iskolának, intéz
ménynek n’ncs biztosítva a további 
szén ellátása.

Várpalotai, dudari, ajkai bányá
szok! Álljatok munkába, termeljetek 
több szenet, hogy meginduljon a 
vérkeringés a megsebzett ország
ban. A hős szabadságharcosoknak 
meleg kórházakra van szükségük, ez 
is szénen múlik.

A bányában való helytállás, a 
több szén termelése is a forradalom 
ügyét szolgálja. Adjatok több sze
net, erre kér benneteket az egész 
megye népe!

Veszprémi TÜZÉP 
Munkástanácsa.

VESZPRÉM MEGYEI HÍRLAP 
A M egyei Nem zeti F orrada lm i Tanács 

napilap ja
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 

Felelős k iadó: Lóránd Im re.
T erjesz tik : a  M egyei Postahivatal 

íffrlaposztálya és a hírlap-kézbesítő  
postahivatalok. E lőfizetés: postahiva
taloknál és kézbesítőknél. Havi elő

fizetési d íj; l l  forin t.
MNB egyszámlaszám: 01 915 06G-137.

V eszprém  m egyei Nyom da Vállalat. 
Felelős vezető: S teltzer Ferenc.

15gy :iS fó r r a  (ln l in  sír 
j e l le m é r ő l

Mély megdöbbenéssel olvastuk a 
Veszprémi Népújság október 30-i 
számábaii Majoros Púi főliudnogy 
„Levél a szerkesztőséghez’1 című cik
két, melyben a legnagyobb forradal
márnak mulatja be magát.

Mi, az egység harcosai, tiszthe
lyettesei, tisztjei, éppen az ellenke
zőjét úllíljuk.

1. Az első pillanattól elítélőieg 
nyilatkozott a forradalmi megmozdu
lásokról, a harcoló ifjúságot „csőcse
léknek, fasiszta provokátoroknak“ 
nevezte.

2. A régi sapknclmcrt csak az 
egység nyomatékos felszólítására 
vette le. A tömeg felvonulásakor 
meghúzódott az emeleten, amikor a 
személyi állomány lelkesen fogadta a 
dolgozókat és sapkájukat, nemzeti- 
színíí szalaggal díszítenék. Ugyan
ezen a napon Majoros főhadnagy pa
rancsot adott Major lőmi.-nck, hogy 
a csillagokat ossza ki és varrassa fel. 
A harcosok természetesen megtagad
ták ezt a parancsol, tekintettel népei* 
lenes jellegére.

3. Az elöljáró magasabb parancs
nokság felé rendszeresen tájékoztató

Már a Gazdasági Tanács irányítja 
a munkákat

A Szabadságpusztai Állami Gaz
daságban két napja már a Gazda
sági Tanács intézi a gazdaság 
ügyeit s irányítja az őszi munkák 
menetét. 21 tagú bizottságot hoztak 
létre, a termelés minden ágából 
vannak képviselők, akiket a dolgo
zók választottak meg. A Gazdasági 
Tanács elnöki teendőivel Káposztás 
Gyula agronómust bízták meg.

Most ült Össze a tanács megtár
gyalni a bérkérdéseket. A dolgozók 
követelték, hogy végre teljesítsek 
jogos követeléseiket. Szüntessék 
meg a normarendszert és adjanak

Segítettek a falusi Forradalmi Tanácsok 
megalakításában

Balogh Sándor, a Balatonfüredi 
Hajógyár munkástanácsának tagja 
szerkesztőségünkben jártakor mond
ta el:

A m u n k ás ta n ác s  kedden  reggel 
elhatározta, hogy további intézke
désig az üzemben sztrájk van. A 
rend fenntartására, a gyár védel
mére 50 tagú gyárőrséget szervez
tek.

A hajógyár munkástanácsa fel
vette a kapcsolatot a helybeli forra
dalmi tanáccsal és a környékbeli 
községekkel. A hajógyár munkásai 
már vasárnap önkéntes falujáráson 
voltak és több helyen, mint például 
Bal atonud vari ban. Örvényesen, Dor- 
gicsén, Akaiiban és Tihanyban segí
tettek a fo rra d a lm i tanács megala
kításában. Nem csak a környékbeli 
községeket segítik, hanem a füredi 
kisebb üzemeket is. Kedden a Hon
véd-üdülőben, a SZOT szanatórium
ban segítettek a munkástanács meg

jelentéseket tett, melyekben az egy
ség fórra did mi súgót elítélte. így töb
bek közölt még a mai napon is 
helyteleníti a tömegek azon követe
léséi, hogy a szovjet csapatokat azon
nal vonják ki hazánk területéről.

4. Továbbá a hazafias megnyilvá
nulásokat felforgató tevékenységnek 
minősítette.

Az alakulat személyi állománya 
előtt nem vitás az a  tény, Hogy Ma
joros Púi főhadnagy az események 
lefolyása során, tanúsított magatartá
sával bebizonyította azt, bogy a 
Népújságban közzétett cikkét az el
lene clliang’zott bírálatok nyomán 
csak pozicíófcllésből, megalkuvó mó
don, a  további érvényes ülését elő
térbe helyezve, s nem az új, felsza
badult, hazafias érzelem sugallatára 
id le ,

6978/8. személyi állományai

Szerkesztőségünket e levél kéz
hezvétele után felkereste egy tiszt- 
helyettes és egy honvéd, akik az 
alakulat legénységi állományának 
nevében a közölt levéllel meg
egyező álláspontot fejtettek ki.

kielégítő fizetést. Erre vonatkozólag 
a szakszervezetek központja már 
előre gondolt. Megállapították a 
minimális és maximális fizetéseket.

A Gazdasági Tanács bebizonyítot
ta, hogy tudja irányítani a munká
kat. A munka nem szünetel. A nö
vénytermelésben folyik az őszi mély
szántás, eddig 240 holdon végezték 
el. A betakarításban a cukorrépa 
szedése folyik, már csak két hold 
van vissza. Az állattenyésztésben is 
becsületesen végzi mindenki a 
munkáját.

alakításában. A munkásság követe
léseit pontokba foglalták. Ezek a 
következők: A varsói szerződés fel
mondása, a szovjet csapatok kivo
nása.

Nagy Imre vezetésével alakítsa
nak új kormányt, mert a mostani 
kormány néhány tagját nem fo
gadják el.

Üj választás kiírása több párt 
indulásával. A Magyar Dolgozók 
Pártja nevét változtassák vissza 
kommunista pártra és egy párt lé
gyen a többi között.

A sztrájkot a további intézkedésig 
határozta el a munkástanács. Lé
nyegében a sztrájk addig tart, amíg 
a kormánnyal megegyezünk és ga
ranciát kapunk követeléseink vég
rehajtására. Ez pedig dátum kitű
zése a választásokra és a szovjet 
csapatok kivonására, továbbá a 
kormányban a személyi változások 
megtörténtére.

Tanúságtétel a felkelő fiatalok mellett
Csalt látszólag apróság, amiről írunk, de tud

ja íok kell mindazoknak, okik esetleg nem láttok vagy 
ntm tapasztalták saját maguk, hogyan viselkednek a 
felkelők. Szó esik fosztogatásról és rablásról e na
pokban — el kell mondani, hogy koránlsem  ez a 
jellemző, ez nagyon ritka. Csak végig kell m enni a 
Bajcsi-Zsílinszky úlon, s megnézni a b etö rt k irak a to 
kat, a golyó találta, hatalmas nyílásokkal tátongó 
üvegekéi, a magukat kinálgató árukat. A kirakat 
ugyan betört, az áru ugyan egy kézmozdulattal el
érhető s mégis: napok óla nem nyúlt hozzájuk senkii 
Akad-c akinek fáj rá a foga? Hogyne akadna hiszen 
In ég nem volt olyan forradalom, arnelymek zűrzavarát 
nu próbálta volna kihasználni néhány csirkefogó. De 
most nagyon nehéz helyzetben vannak ezek, mert a 
tényleges forradalmárok, mert a forradalm i ifjúság 
nem engedi őket,’

Az egyik kirakatból kilógott egy vég szövet Va
laki fel akarta emelni. Erre odalépett hozzá bárom  
diák, egyikük a szövethez nyúló férfi vállára tette a 
kezét s csendesen így szólt: „Ne nyú ljon  hozzá, mi 
nem ezért harcolunk! Nekünk semmi nem kell, ami 
a másé. Ne kelljen magának sem, mert nem en
gedjük meg.“

A kirakatokba odaírlak az érintetlen árú  fölé:

nem fosztogat a magyar. Rendüljön meg ettől min
dönki, aki m ég most is arról beszól, vagy gondolni 
is mer arra, bogy a forradalmárokat ezzel sértse meg. 
Lehel-e fosztogatásról beszélni általában — ha elő is 
fordul ilyesmi — am ikor olyan jelenetek zajlanak le, 
m int pédőul a következő:. A Híradó Mozival szem
ben van egy cipőüzlet. Az emberek a tüzelés elől a 
közeli kapuk alá bújtak. Valaki, aki úgy’ érezte, hogy 
itt van oz Ő ideje, betörte a cipöüzlet kirakatát egy 
söprű nyéllel, s hívta az embereket. A nép odatódult, 
de nem azért, hogy lopjon, hanem azért, hogy meg
verje azt, aki betörte a kirakatot. Dühösen, az igaz, 
a lisztes séges emberek felháborodásával hozták el a 
tolvajt a kirakatból.

Még egy jelenet A Hold utcai csarnokba, mint 
mindenütt, nagy tolongás volt az élelmiszerekért. Rö
viddel a csarnoki boltok kinyitása után megjelent egy 
csoport fiatal, odaálltak a sorok elejére, s elkezdték 
irányítani. Rendezett, szervezett lett az élelmiszer- 
árusítás. Nyugodtan beszéltek arról, hogy ők a felke
lőkhöz tartoznak, s rnofit nagyon fontos, bogy a nép 
fegyelmezett legyen, hogy megőrizze nyugalmát, hogy 
vigyázzon saját magára, az ország javaira. Mindenki 
szeretettel, tisztelettel nézelt ezekre a fiatalokra.

(Szabad Kép oki. 29-i számából.)

Jelentés Pétről
A Péti Nitrogén müveknél — az 

üzem természeténél fogva — a 
sztrájk ideje alatt sem volt teljes 
leállás. Csökkentett terheléssel men
tek, hogy a rendelkezésükre álló 
szénkészlettel az üzembentartást 
biztosítani tudják.

Szombaton éjjel a nedves idő 
áramkimaradást hozott létre. El
vesztették a szintézisben a hőfokot. 
Utána lefúvattak és indulásra kész 
állapotba hozták az egységet. Vár
ták, mikor kapnak szenet, mert szén 
nélkül indulni nem lehet.

Most már megindult a Pét—Vár
palota közötti kötélpálya, a csillék 
szállítják a nyers és ahydrált sze
net. Megkezdik a magasabb terme
lést. Ahogy kapják a szenet, úgy 
fejlődnek fel az erőtelepen és o 
gázgyárnál a magasabb terhelésre s 
ahogy a kétnapi szénkészletük 
meglesz, elkezdik a szintézis meg
indítását,

A Péti Nitrogénműveknél szom
baton 32 tagból álló munkástanács 
alakult, amelynek elnökévé Thomözy 
Vilmost választották meg.

HAROM3ZOBAS csa
ládi ház eladó, elfogad
ható áron. Mező Ferenc, 
Király szem lstván.

A ZO N N A LI B E L E P E S- 
RE K E R E SŐ N K  K Ő 
M ŰVES, ACS. V ASBE
T O N SZER ELŐ , K U B I

A próhirdetések
KOS SEGÉDMUNKÁS 
DOLGOZÓKAT. Mun
kásszállást, napi három 
szori étkezést biztosí
tunk . Je len tkezni lehet 
az E. M, 1. sz. Mély
ép ítő  V á lla la t A JK A I, 
PETFÜ RD Ö 1, V A R PA 
LOTA 1, B A L A T O N FÜ Z -

För. BAKON YBELIj
KÉKKÚTI építésvezető-’
ségeben.

ela d ó : a Veszprémi 
Vörösoktóbci* utca ífl. sz. 
ház. Érdeklődni lehet: 
Nagy István , V eszprén^ 
Cser h*t-u tea 16. a la tt.
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