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Népünk egységével 
a szocialista demokrácia 

megteremtéséért
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.4 dolgozó nép ellensége, a reakció söfér hordája 

kihasználva az egyetemi ifjúság békés felvonulását, 
kezet emelt a magyar dolgozó nép államára. Megtá
madta a főváros fontos középületeit cs ellenforradal
mi jelszavak hangoztatásával gyilkolt, rabolt, rombolt 
és gyújtogatott.

Képi demokráciánk elleni aljas támadások célja, 
hogy a népi demokratikus erőket megdóntsék, meg
zavarják és ha lehet, elgáncsolják pártunknak és kor
mányunknak azt a legfőbb törekvését., hogy gazdasági 
cs politikai életünk fogyatékosságainak kiküszöbölésé
vel az eddiginél jobb életet biztosítsunk dolgozó né
pünk számára.

A Központi Vezetőség' megvitatja és 
az ország sajátosságainak megfelelően ala" 
kítja áf a népgazdaság fejlesztésére, a nép
jólét emelésére irányuló tervünket cs gon
doskodni kíván arról, hogy a mezőgazda- 
sági termelés biztonsága növekedjék, hogy 
országunkban tovább fejlődjék a szocialista 
demokrácia és ezen belül különösen az 

üzemi demokrácia,
Mindezt az egészséges kibontakozást akarja megakasz
tani az ellenforradalmi hordák, aljas támadása. Az 
élleriforradalmárok piszkos rágalmakkal meg akarják 
ingatni népünknek a Szovjetunió iránt érzett bizal 
mát. El akarják szakítani országunkat a szocialista

országok családjától, sötét, tervüknek célja, hogy 
szembeállítsák hazánkat barátaival cs védtelenné te
gyenek bennünket az imperialisták ármánykodásaival 
szemben, hogy megfosszák népünket szabadságától, 
visszaállítsák Magyarországon a tőkések cs földcsurak 
hatalmát.

A budapesti munkások számos helyen hő
siesen védték üzemeiket, a dolgozók mun

kahelyeiket.
Az államvédelmi hatóságok katonái és tisztjei, a 

honvédség, valamint a rendőri alakulatok és egyes 
szovjet alakulatok segítségével felszámoljuk az ellen
forradalmi banditák fegyveres csoportjait.

MUNKÁSOK. MAGYAR DOLGOZÓK!
A’e üljelek fel hamis jelszavaknak, ne hagyjátok 

megzavarni a termelő munkátokat,
sorakozzatok tol egyemberként pártunk, a
Központi Vezetőség, az újonnan megválasz
tott Politikai Bizottság és népi kormányunk 

mögé.
Támogassátok a rend visszaállítására es fenntartására 
tett intézkedéseket. Kemény visszavágással vegyétek 
rl. örökre az ellenforradalmi banditák kedvét attól, 
hogy kezet, emeljenek a nép á!lamára.

MAGYAR DOLGOZOK PARTJA 
KÖZPONT! VEZETŐSÉGE.

Veszprém megye dolgozóiI Elvtársik!
A budapesti események bizonyítják, hogy a hazánkban végbemenő 

demokratizálási folyamatot fasiszta, ellenséges elemek, hogyan igyekez
nek fegyveres ellenforradalmi támadásokkal kihasználni, azoknak a 
céloknak érdekében, melyeket a Magyar Dolgozók Pártja Központi Ve
zetősége felhívásában rögzít

Kérjük Veszprém megye minden becsületes, hazáját, népét szerető 
és félfő dolgozóját, a jövőben is olyan szilát d elhatározással utasítsa 
vissza az ellenséges elemek támadását, mint á tegnapi nap fojvamán. 
amikor üzemeink dolgozói, élükön hős bányászainkkal, kisgyíílésckcn 
czöyegezctt táviratokkal lettek Iliiét kormányunk és pártunk Központi

tősége, a magyar haza, a magyar nép ügye mellett.
Megyénk munkásai, közlük elsősorban bányászaink, tettekkel vála- 
íak a" fasiszták aljas támadásaira. Üzemeik fegyveres védelmének 
'szervezése mellett kimagasló termelési eredményeket értek el. A 
'épdunántúli Széntröszt bányái a tegnap délelőtti műszakon 105,7, 
Varpalotai Tröszthöz tartozó Herendi-bánya 134,2, a palotai kü'.fej-
< pedig 112,4 százalékra teljesítette tervét.

Bízunk abban, hogy megyénk munkásai, dolgozó parasztjai, értcl- 
iségiei és fiataljai az elkövetkezendő napokban is egy emberként áll

ak ki pártunk, kormányunk mögé, a haza nagy ügye, a rend fenntar
tsa. a békés cpítőmunka, és az ország demokratizálása terén előttünk

álló feladatok megvalósítása érdekében.
Veszprém, 1958. október 25.

Veszprém megyei Tanács MDP Veszprém megyei Bizottsága
Hazafias Népfront

Veszprém megyei elnöksége.

Visszaverünk minden olyan megmozdulást, 
mely a rendet szándékozik megbontani

l z  ajkai bányák, üzemek, vállala- 
; dolgozói is mélységesen elítélik 
főváros rendjét, az ország nyugal- 
át feldúló, fosztogató, lázadó íegy-
»ros ellenforradalmi elemek támadó
i t . A fclsőcsingcri bányában mű- 

rznkkezdés előtt röpgyűlcsckcn tájé
koztatták a dolgozókat az események
ről, A dolgozók állást foglallak amel- 
ett, hogy visszavernek minden olyan 
megmozdulást, amely a rendet szán- 
Íókozík m egbontani. Még nagyobb 
daadnssnl, szorgalommal dolgoztak 
'munkahelyeiken az emberek, ezzel is

bebizonyítva, hogy a párt, a kor
m án y  mellett állnak a rend helyre
állításában. A felsőcsingeri bánya 
dolgozói a délelőtti műszakban 135 
százalékra teljesítették tervüket, ami 
az utóbbi időben ritkán fordult elő. 
Ezen a napon, a mulasztók száma is 
jelentősen kevesebb volt, mint más 
napokon.

Az építőipar dolgozói táviratot in
téztek a párt Közponli Vezetőségéhez, 
melyben mélyen elítélik a fegyveres 
provokációt. A távirat szövegű így 
hangzik:

Ml, a Veszprém megyei Építő Vállalat ajkai munkahelyének cpífo- 
lunkásai. vezetők és dolgozók egyaránt mélységesen elítéljük, ezt az 
Icníorradalmi fasiszta provokációt, amely mérhetetlen szenvedést okoz 
udapest dolgozó népének, egész országunknak. Szilárdan és egysége
in felsorakozunk párlunk Központi Vezetősége, népi demokratikus kor
ányunk célkitűzései mögé. Mi építeni akarunk, békés családi otthono- 
it. elítélünk minden rombolást a banditlzmust, amely v'~* ontott 
■jdapest utcáin. ígérjük, hogy megvédjük munkahelyünket minden
son ló eseménytől.

Az építésvezetőség vezetői, pártszervezete, 
üzemi bizottsága és 450 dolgozója.

A ve5zprciDt Vegyipari 
Egyelem  T anácsa:

Teljes bizalommal 
és támogatással állunk 
a Központi Vezetőség 

mellé
Nagy Imre

a Magyar Népköztársaság 
Minisztertanácsának elnöke,

Budapest
A Veszprémi Vegyipari Egyetem 

Tanácsa a mai napon hozott határo
zatával politikája iránti teljes bizal
máról és támogatásáról biztosítja Önt 
és a Magyar Kormányt. Értesítjük, 
hogy egyetemünkön rend és bizako
dó hangulat uralkodik.

*
Magyar Dolgozók Pártja 
Központi Vezetőségének,

Budapest.
A Veszprémi Vegyipari Egyetem 

Tanácsa Örömmel vette a hírt, hogy 
a kibővített KV. napirendre tűzte a 
legégetőbb politikai kérdések megol
dását. Ebben a munkájukban teljes 
bizalommal és támogatással állunk a 
Központi Vezetőség mellé.

j A Veszprémi Vegyipari Egyetem 
Tanácsa,

Elítéljük az
ellenforradalmi banditák 

terrorcselekményeit
A Középdunántúli Szénbánya szád 

Tröszt bányaüzemeiben bár a dél
előtti órákban többen próbáltak el
lenforradalmi hangulatot kelteni, 
egész napon át nyugodtan folyt a 
termelés. A déleiül Lös műszakot 
105,7 százalékos eredménnyel zárták.

A bányaüzemek dolgozói a dél
utáni órákban táviratot intéztek a 
Magyar Dolgozók Pártja Központi 
Vezetőségéhez:

A KözépdunántúJi Szénbányászati 
Tröszt dolgozói — hangzik a távirat, 

. amelyet valamennyi bányaüzemben 
megtárgyaltak — mélységes felhábo
rodással elítélik az ellenforradalmi 
banditák terrorcselekményeit. Az ed
diginél m ég szorosabban zárkózunk 
fel a Központi Vezetőség és a kor
mány mögé. Bányászbecsülettel, a 
párt és a kormány politikája szelle
mében végezzük munkánkat,

Köztomény a Magyar Dslgszók Pórija
Központi Vezetőségének ülésére?
A Magyar Dolgozók Pártjának Központi Vezetősége 1956 október 

24-én ülést tartott, amelyen új tagokat választott a Központi Vezető
ségbe. Újjáválasztotta a Politikai Bizottságot és a Központi Vezetőség 
titkárságát.

A Közponli Vezetőség tagjai sorába választotta Donáth Ferenc, L&- 
sonczy Géza, Lukács György, Münnich Ferences Nagy Imre elvtár
sikat.

A Politikai Bizottság tagjai sorába választotta Apró Antal, Gáspár 
Sándor, Gero Ernő, Hegedűs András, Kádár János, Kállai Gyula, Kiss 
Károly, Köböl József, Marosán György, Nagy Imre, Szántó Zoliin elv. 
társakat

A Politikai Bizottság póttagjául Losonczy Géza és Rónai Sándor 
elvtársakat választották meg.

A Központi Vezetőség első titkárának megbízatásában megerősít 
telte Ccrö Ernő elv társat. A Központi Vezetőség titkárai: Donáth 
Ferenc, Kádár János c-s Kállai Gyula eívtárs.

A Központi Vezetőség javasolja a Népköztársaság Elnöki Tanácsá
nak, hogy Nagy Imre elv társat válassza meg a Minisztertanács elnö
kének és Hegedűs András elvtársat a Minisztertanács elnökhelystie» 
senek.

A Központi Vezetőség utasította a Politikai Bizottságot, hog*j‘ Í4 ’ 
ladékla’anul dolgozza ki a párt és az ország előtt álló feladatok ntev„ 
oldására vonatkozó javaslatait (MTI)
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A íelsocsttgiT! bányászok a 
budapesti hírek tudom ás u! vétele 
után a mai napon minden eddigit 
felülmúló fegyelmezettséggel fog
tak munkához. A korábban elofor- 
dúló napi 10—12 hiányzóval, 
szemben a szerdal napon egyet
len hiányzó sem volt A délelőtti1

műszak tervet 135 százalékra telje
sítették. Amikor tudomást szerez
tek a tatabányai bányászok hő
sies helytállásáról, együttérzésü
ket fejezték ki és kijeién főtték, 
hogy minden ellenséges kísérlet
tel szemben megvédelmezik a 
munkásosztály hatalmát.

A pórt bízhat a herendi bányászokban
A herendi bányászok szerdán reg

gel a munka megkezdése előtt gyű
lést tartottak. Elhatározták, hogy a 
párt, a népi demokrácia melletti hib 
séguket a termelő munkában való 
helytállásukkal fejezik ki.

A műszaki dolgozók a gwilfii'n. 
úgy nyilatkoztak, hogy minden se
gítséget megadnak a bányászoknak 
ígéretük valóra váltása hoz. A gyűlé
sen többen hangot ed tok annak a 
meggyőződés üknek, hogv a budapesti 
ifjúság békésen induló tüntetéséi

megzavaró fasiszta provokátorokat 
mélységesen elítélik és e2cn a napon 
minden eddigi teljesítményüket túl
ér árny alják. Az élenjáró bánynézek 
arról beszéltek, hogy úgy mint eddig, 
a munkásosztály most is el van szán
va, hogy minden ellenséges kísérlet-» 
tel szemben mcgvédclmezi hatalmát.- 
Pártunk, egész munkásosztályunk és 
dolgozó népünk bízhat a herendi bá
nyászokban; mert megteszik köteles-» 
següket.

Fnacfo 5
~ T e n i akarunk többe burzsoá kizsákmányolás!
A Fűzfői Nitrokémia Ipartelepek 

dolgozói minden üzemrészben rop- 
gyűléseket tartottak. A munkások 
nagy többsége mélységesen elítéli 
a fegyveres, provokációs felkelést.

Röplapot szerkesztettek, melyben 
kifejeztek véleményüket. Nem aka
runk többé burzsoá kizsákmányo
lást, munkanélküliséget, nyomort, 
éhezést. Ilyen jelszavakat hangoz
tattak. A röplap végén azt írják: 
„Mi a  szocialista társadalmat épít
jük és ezért tiltakozunk minden 
olyan provokációs kísérlettel szem
ben, mely bennünket ezen törek
vésünkben megakadályoz. .

A munkások többsége hiszi azt, 
hogy hamarosan helyreáll a rend, 
és minden üzemben zavartalanul 
folyik tovább a termelés. A jelen
legi kormányt kópéinak tartják ar

ra, hogy ura legyen a helyzetnek- 
Van. a dolgozók közül néhány; 

aki egyenlőre a  passzivitás állás
pontját fogadja cl. Várja, hogy m it 
hoz a holnap. Ezeket a munkásokat 
gvőzzo meg társaik példamutatása, 
bátor vélemény nyilvánítása, és mi
nél előbb csatlakozzanak ehhez a
nagy többséghez.

A munkások luigyrészft éber fi
gyelemmel kíséri az események 
alakulását, de a termelést egv pil
lanatra sem szakítják meg. Joggal 
kísérik figyelemmel, hisz a mun
kásosztály hatalmát veszélyeztetik 
a nacionalizmus és sovinizmus mé
telyével álilátólt csoportok. Ma
niég termeléssel bizonyítják hű
ségüket, de ha szűk lóg lo*z 
mással
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Kiállunk pártunk, kormányunk mellett
A munkában lévő* P iti Nitrogén- 

m űvek dolgozói, munkások, mérnö
kül; elítélték a limkipesten lezaj
lóit provokáiiős egyének ténykedé
sed. Munkájukkal akarják bebizo
nyítani a maguk igazát. A röp- 
gyűlésekcn egységes front ala
kúit ki: kiállunk pártunk és kor-

Olajgyár: 202,2 százalék
Egységesen sorakozunk fel pórin uk. korina nyűnk mögé. Megelégedés

sel töltött el ben niinkcl Nagy Imre elvtárs rádióbeszéde. Mi. a Péli Kőolaj
ipari Vállalni dolgozót, mérnökök, műnk ósok a magunk részéről elil óljuk 
a provokációs lény kedést, belbáborodva vesszük ludmniísul országunk 
fővárosában dúló barrokal. Az ügynek lugígazibh segítői úgy leszünk, 
ha nap. mini nap leljcsiljük lorveíükcl. Mn reggelig üzemünk 202.2 szá
zalékom ItTvleljcsilésl éri el. Ha raj Inuk múlik, nem is adjuk nlnbb.

A munkába állt Péli Kőolajipari Vállalat dolgozói.

Helyesléssel fogadták 
Nagy Imre elvtárs szavait

A kép, amellyel a Balatonfüredi 
Hajógyár fogadott, ugyanolyan volt, 
amilyennek ezelőtt néhány hónap
pal láttuk. Kalapácsok csattantak 
az acélon, lemezek engedelmesked
tek a munkások akaratának, he
ge sztopiszt oly ok sziszegtek és sár
gára festették a velük dolgozók 
orcát. Mindennapi látvány ez itt.de  
tegnap többet mutattak a képek, 
többről beszéltek az arcok, a tekin
tetek, aggódás ült a szemekben, 
igen, aggódás. A testvér aggódása 
a testvérért, a magyar felelősség
érzete a magyarért, a dolgozó nép
ért, a hazáért.

Máskor hosszú idő telt el, hogy 
az egymás mellett lévő munkások 
nem váltottak szót. Dolgoztak, hogy 
magasabb legyen a teljesít meny, 
több a kereset. Tegnap is ezt te t
ték, csak néha egyenesedtek fel a 
munkadarab mellett, csak néha állt 
üteg a szerszám kezükben és fe 
szült figyelemmel hallgatták a rá
dió időközönként adott híreit. A 
gyár területén kisebb-nagyobb cso
portokat lehetett látni. Azokról az 
eseményekről beszélgettek, melyék 
néhány nappal ezelőtt, mint hamu 
alól a parázs, úgy villantak ki az

Hitet teszünk a párt újjáválasztott 
Politikai Bizottsága és a kormány mellett

A Minisztertanács és a DÍSZ 
Központi Vezetősége vörös vándor- 
zászlajával kitüntetett Ajkacsinger- 
völgyi Vájáriskola tanulói és dolgo
zói mélységes megdöbbenéssel vet
tük tudomásul a hazánk fővárosá
ban történt szomorú eseményeket. 
Teljes mértékben tisztában va
gyunk azokkal a határozatokkal, 
tmelvek hazánkat a júliusi úton 
egy szebb élet felé elindították. In
tézetünkben ifjú és felnőtt egyaránt 
azon fáradozik, hogy a múlt hi
báit megszüntetve, segítse drága 
hazánk boldogulását, a szocialista 
demokrácia megvalósítását. E ször
nyű órákban, amikor a fasiszta 
provokátorok leiki ismeretien táma
dása következtében gyönyörű fő
városunk utcáin vér folyik, fájda
lommal és aggódással figyeljük az 
eseményeket. Meggyőződésünk, hogy

Tiltakozunk...
MDP KÖZPONTI VEZETŐSÉGEN EK Budapest.

Mi, a Várpalotai Szénbányászati Tröszt Ernő-, Ferenc-. Gépüzem 
és Vegyesüzem dolgozói a leghatározottabban elítéljük az ellenforra
dalmi provokátorok aljas támadását és szilárdan állunk a párt és a 
kormány mögött, a szocialista demokrácia megteremtéséért, a szocia
lizmus felépítéséért. Mi továbbra is népi demokráciánkat akarjuk épí
teni, úgy ahogy azt munkásosztályunk, dolgozó népünk érdekei meg
kíván jók. Elsősorban a termelés, a tervteljesités, és a békés építő 
munka területén. Elítélünk minden olyan provokációt, amely a párt, 
a munkásosztály hatalmának megdöntésére irányul.

Mi a tervünk túlteljesítésével, munkafegyelmünk megszilárdítá
sával bizonyítjuk be sziklaszilárd helytállásunkat a párt és a kor
mány mögött.

A négy üzem  dolgozói.

Teljesíti vállalását
A Doverben Gépállomás dolgozói 

vál laki m i kot így'’kéznek becsülettel 
I'ljffi’lriii. Hintó István föúllat te
li y/^zt/í például nzt váll uhu. hogy a 
'.'••páll um.is körzet éhez Inrlozn terme- 
f'i x« vetkezetek silózási tervét iw-

mányunk melleit. A m unká la ta i-  
inat nem engedjük megtiporni. 
Nyugodt, békés életei akarunk s ha 
kell, segítségükre sietünk a bu
dapesti elvlársaknnk a rend mi
előbbi helyreállítása érdekében.

Péli Nitrogénművek dolgozói.

ifjúság szívéből, azóta pedig pusz
tító lánggá nőve, az elégedetlenség 
és bosszúállás tüzévc fajulva vet
ték körül fővárosunkat. Az egyete
mi hallgatók nagygyűléséről, a 
budapesti tüntetésről, amelyet re
akciós ellenforradalmi elemek 
a kormány, népi államunk meg
döntésére akartak felhasználni. 
Sokan tanácstalanok, nem szíve
sen nyilatkoznak, képtelenek fe l
mérni a holnapot. De többen van
nak az olyanok, akik bátran és biza
lommal állást foglalnak, s helytele
nítik mindazt, ami Budapesten tör
ténik.

Harsog a hangoshlradó. Nagy 
Imre elvtárs, a Minisztertanács e l
nöke beszél. Szavai messze hallal - 
szánok. Cencz Gyufa lemezdombori- 
ló brigádjának tag iái szinte min
den mondatot helyesléssel fogadtak. 
A tekintetükben új remény, új bi
zakodás fénye csillant, új érzések
kel a szívükben gyönyörködtek a 
magyar Himnusz akkordjaiban és 
visszatértek a munkahelyekre, hogy 
termelési eredményeikkel is kifeje
zésre juttassák gyűlöletüket azok 
ellen, akik 11 éves eredményeink 
lerombolására szervezkedtek.

pártunk új Politikai Bizottsága, 
valamint népköztársaságunk kor
mánya népünk megelégedésére fog
ja megoldani a problémákat.

Mi hitet teszünk az új pártveze
tőség, a kormány mellett munkánk
kal, mely a bánya mélyén, egyetlen 
mulasztó nélkül 14 ezer tonnás vál
lalásunk mielőbbi teljesítése érde
kében folyik. Tanulásunkkal, jövő
beni munkánkkal bizonyltjuk be, 
hogy a leghatározottabban elítéljük 
az ellenforradalmárok ténykedéseit. 
Bebizonyítjuk, hogy egyemberként 
követjük kormányunkat és fárad 
hatatlanul dolgozunk népi demok
ráciánk boldogulásáért, jövőjéért.

Jó szerencsét!
Az MTI! 301.-es Bercsényi 
Miklós Vájártanuló Intézet

négyszáz ifjú és felnőtt 
dolgozója.

vem her első beléig 102 százalékra 
teljesítik. Vállalását október 20-ig 
56,7 száza lék m te lje s  ítél le. U g y a n a k 
kor elkészítette a isz-ck I n kormán y- 
mérkgől november elseje beíveli ok
tóber 20-ig.

Termelőmunkánkat 
nyugodtsággal 

folytatjuk tovább
UDP KÖZPONTI VEZETŐSÉGÉNEK 

Budapest.
Mi, a Veszprémi Vas-, Fém- és 

Gépipari Javító Vállalat dolgozói 
mélységes felháborodással vettük 
tudomásul, a felforgató ellenforra
dalmi erők fegyveres támadását. 
Elítéljük őket és biztosítjuk a Köz
ponti Vezetőségei és az új kor
mányt teljes támogatásunkról.

Ennek adtunk k> felezést azáltal 
is, hogy a termelő munkánkat tel
jes nyugodtsággal folytattuk és 
folytatjuk tovább, hogy ezzel is 
csökkentsük a népgazdaságunk 
veszteségét.

Veszprémi Vas-. Fém-, Gépipari 
Javító Vállalat dotgozói nevében:

Simon Ernő Somogyi Gyula 
párttitkár. igazgató.

Radnai György 
üb.- elnök.

Á veszprémi sütőipari 
dolgozók szolidaritása
A Veszprémi Sütőipari Vállalat 

dolgozói vállalták, hogy csütörtökön 
délig terven felül 45 mázsa kenyeret 
sütnek Budapest lakosságának ke
nyérellátása biztosítására

H Í R E K
Mai sz«írnunk technikai okokból 

4 oldal helyett 2 oldal terjedelem
ben jelent meg.

A VÁRPALOTA! VÁROSI TANÁCS 
kereskedelmi állandó bizottsága a 
kereskedelmi felügyelőséggel együtt 
tartott tanácsülésen vitatta meg a 
vendéglátóipari vállalat működését. 
Ezen az ülésen a kereskedelmi fel
ügyelőséggel közösen elhatározták, 
hogy a társadalmi ellenőrök részé
re tanfolyamot szerveznek, amelyen 
keresztül segítséget nyújtanak a 
társadalmi ellenőrök munkájának 
megjavításához.

NEMZETISÉGI NAPOT tartónak 
október 23-án, kedden Nagy teve- 
len. a Német Kulturális Szövetség 
és a Hazafias Népfront rendezésé
ben.

SZÜLÖK AKADÉMIÁJA címmel 
előadássorozatot indított Pápán a 
TTIT Pápa járási szervezete és a 
Hazafias Népfront Pápa lárosi bi
zottsága. Az első előadást „Szülői 
tekintély kialakítása“ címen An- 
dorka Sándor, a járási tanács vb. 
oktatási osztályának vezetője kö
zel 200 szülő jelenlétében tartotta 
meg, akik egyértelműen úgy nyi- . 
latkozlak, hogy nagy szükség van 
ezeknek az előadásoknak megtar
tására.

„Vadászok figyelem! “
A Vápái Gépjavító Vállalat 
november I-évcl beindítja 
fcgyvcrjavítő részlegét. —

Mindenfele fegyver szak
szerű javítását vállalja. —

Pápa. Jókai Mór utca los. 
Telefon: 12-51.

Mérlegműszerészt
azonnali belépésre keresünk 
(körszámlapos, tizedes-, híd
mérleg stb.) javításához, 

PAPAI GfiPJAVITO VÁLLALAT 
Pápa, .lókai Mór utca 108. 

Telefon: 12-54.

VESZPRÉM »MEGYEI NÉPÚJSÁG
A M egye: P á rtb iz o tts á g  

és Megyei Tanács napilapja. 
Szerkeszti a azorkesztőblzaltság. 

Felelős kiadó: Sebestyén Ferenc. 
Szerkesztőség: Veszprém, Vörös Had

sereg-lét 1. Telefon: 12-51, 12-52. 
Kiadóhivatal: Veszprém, Vörös Had

sereg-tér 7. Telefon: 22-87.
Terjesztik: a Megyei Postahivatal 

Hlrlaposztúlya és a hfrlap-kézbesilfi 
postahivatalok. Előfizetés: postahiva
taloknál és kézbesítőknél. Havi e lő

fizetési díj* 11 forint.
MNB egyazámlaszám: 0t 015 068-197. 
Veszprém megyei Nyomda Vállalat 

Veszprém, FeL tfez.i Steltzer Ferenc.

Hogyan fejlődik Várpalota, Pápa 
1957-ben

Elkészült Várpalota város irmá- 
csának 195*7. évi költségvetési ter
vezete, amely bű tükörképe él kife
jezője a város további lejb.délé
nek. Főbb udatűih«u Is "tegmn (át
kozik ez. amikor városiéi lesz lési és 
lakásgazdálkodási célokra, ólok. hi
dak. járdák, s ti város tereim k. ul- 
eáinak rend behozásé™. « víz veze
tékhálózat bővítésére az előirányzói 
szerint jövő évben 2 millió 193 
ezer forintot fordítanak, szemben 
az ez évi 910 ezer forintlnl.

Egészségügyi célokra: k ó rh á z  Fej- 
le szí és re és fenn tarlósra az ezéví 2 
millió 53 ezer forintlnl szemben 2 
millió 352 ezer forintot irányoztok 
eJő. A rendelőintézet és n körzeti 
orvosi ellátás fen ulti Húsára az 1956.

A Pápa városi fanáes egyik ülésén elhatározta, hogy a várkertben 
a városfejlesztési alapból szabadtérj színpadot építenek. A tanácsülés 
feladatul szabta meg minden tanácstagnak, hogy körzetükben hívják 
fel társadalmi munkára választóikat és segítsék a szabadtéri színpad 
felépítését. Császár Sándomé tanácstag is eleget tett ennek a felhívás
nak, Felkereste a körzetében lévő diákotthont és mintegy 30 diákot 
mozgósított, akik 3 napon át két kcf óra társadalmi munkával járultak 
hozzá a szabadtéri színpad építéséhez. Császár Sándomé tanácstag 
nemcsak a szervezésből, hanem a tényleges munkából is kívcfle részéi 
a diákokkal együtt.

Már 24-en teljesítették egész évi 
beadásukat

A keszthelyi járásban a hévízi 
begyűjtési megbízott végzett eddig 
legeredményesebb munkát. Pedig 
neki sem volt könnyű dolga. Fáj
lalták a dolgozó parasztok, amikor 
a termésük legnagyobb részét be 
kellett adni. De a begyűjtési meg
bízott igyekezett sokat kint járni

K e d v e z ő  r é s z e r e d m é n y e k
Kél hónap lelt el azótn. bogy mér

nökökből és technikusokból megalakull 
a Péti Nitrogén művek ben a fiatul 
műszakiak tanácsa. Magái a tényt 
közelebbről úgy határozliatnánk meg. 
hogy létrejön '•ay komplex-brigád, 
melynek tagjai közölt a vegyészek, 
gépészek, közgazdászok és vülnmus- 
sági szakéinberek egyaránt incgl'dál- 
britók Tervükben, melynek alap ián 
munkához láttak, a műszakiak kö
zösségi életének megjavítása, szakmai 
továbbképzésük lehetőségének biz

Naponta háromezer liter tejet szállítanak el
Lázi a zirci járás egyik legjobb ál

lattenyésztő községe. A dolgozó pa
rasztok világéletükben szerették az 
álla lókat. Különösen tehén tort ássál, 
scriéshizlalássál foglalkoztak és fog
lalkoznak mn is. A tehenek tejterme
lése is jó. A községből naponta 3000

M egoldódik a balatonalmádi egészségház kérdése
A Vöröskereszt Megyei Titkársága és a Veszprémi Járási Tanács 

egészségügyi osztálya köszönetét fejezi ki a balatonalmádi Vöröske
reszt szervezet azon tagjainak, akik telkes, odaadó munkájukkal, á t
érezve a társadalmi egészségügyi munka jelentőségét, elősegítették a 
régóta húzódó egészségház létrehozását. De köszönetét mondunk a 
Fűzfői Papírgyár igazgatóságának, valamint a kijelölt egészségház volt 
lakóinak, akik megértve az ügy fontosságát, lehetővé tették az épület 
átadását egészségház céljára.

A községi tanács 35 ezer forintot szavazott meg az épület tataro
zására, bár ez az összeg nem lesz elég, de a Vöröskereszt szervezet 
ebben is segíteni akar, részben társadalmi munkával, részben egyéb 
anyagi eszközökkel kivan hozzájárulni ahhoz, hogy Balatonalmádinak 
is üdülőhelyhez méltó orvosi rendelője, orvosi lakása, anya- és csecse
mővédelmi tanácsadó helyisége legyen.

Horváth Ferencné.

A p ró h ird e té se k
ŐSZIBARACK I. osz

tályú egyéves oltvá
nyok. a legkeresettebb 
fajták kaphatók nagy 
tételben is c Ft egység
áron a Budapesti V. t . 
Kertgondozó Vállalatnál. 
Budapest V., Kecske- 
rnétl-u. 5. — Telefon:
188-781.

AZONNALI BELÉPÉS
ÜK KERESÜNK KŐ

MŰVES. ACS, VASBE
TONSZERELŐ, KUBI
KOS SEGÉDMUNKÁS 
DOLGOZÓKAT. Mun
kásszállást, napi három
szori étkezést biztosí
tunk. Jelentkezni lehet 
az E. M. I. sz. Mély
ép ítő  V á lla la t A JK A I. 
PETFURDO1. V A R PA 
LOTAI, BALATONFÜZ- 
FOJ, BAKON VBÉLI,

évi 1 millió ó51 ezer forinttal szem
ben <• következő évben 1 millió 852 
ezer forintot állítottak be a  tervbe. 
Anya- és csecsemővédelemre 629 
ezer forintot fordítanak ti terv sze
rint 1957. évben. Ez az összeg 
csaknem másfélszerese az 1956. évi
nek.

A költségvetési előirányzatok 
összegének emelkedése egyben azt 
is jelenti. hogy bővül a város 
egészségügyi ellátása. A jövő ó\> 
ben áj TBC gondozó készül el és 
átépítik n jelenlegi bölcsődéi.

Az 1956. évi l millió 59á ezer 
forinllol szemben az ok la lá s  és is
kola úgy 1957. évi kó Ilsesvetési elő
irányzatban 2 millió .173 ezer fo
rin t szerepel.

a gazdák között és ahol csak lehe
tett, segített nekik. így tudta elérni, 
hogy a járásban az Ö községükben 
vannak legtöbben olyanok, akik már 
teljesítették egész évi beadásukat, s 
naponta no a beadók száma. Eddig 
már 25-en rendezték beadási kö
telezettségüket.

tosítása. a műszaki klub létrehozása; 
a gőz előállító kemence svél-göz ter
mékének hasznosítása és számos igen 
fontos tényező szerepelt. Augusztus
ban mindezek csupán lervek voltak, 
még nui sem mond haljuk őket való
ságnak. annyi azonban már megálla
pítható, hogy' különösen a műszaki 
problémák •megoldására telt eddigi kí
sérletek és számítások kedvező rész- 
eredményei igazolják a brigád in tri
kájának hasznosságát.

liter tejet szállítanak el a zirci sajt 
üzembe.

A scrtésbizlal áss a] járó előnyöket is 
kihasználják a gazdák. Kemény Ig
nác például 15 darab bacon sertésre 
kötött hizlal nsi szerződést.

KÉKKÚTI építésvezető'« 
ségeken.

KERESKEDELEMBEN 
jártas férfi dolgozót fel
vesz az Eszakdunántüli 
Pa pír értékesítő Vállalat 
veszprémi lerakata. írás
beli jelentkezés: Észak- 
dunántúli Papírért. Váll, 
Központja, Győr, Czu- 
ezor-u. 3.
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