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Éljen a független, 
demokratikus Magyarország!

S sa b a d  a, V eszprém  m egyei 
N épú jság  !

A hömpölygő tömeg hangját felénk sodorja a szél. Csak, alá vált, az 
nem látja, csak aki süket, az nem  hallja meg. A nemzeti zászlók alatt me
netelő ifjúság szabad sajtót követel. Égig csapolt az elfojtott, keserűség. 
Köszöntünk ifjúság ki letépted a gondolat, a szó rab láncait! Szárnyal
jon szabadon a szó, az igaz gondolat! Jogos, ezerszer jogos ez a követelés.

- M i a toll munkásai vagyunk, s bennünk cppenúgy elfojtotta az iga
zat. a feltörekvőt, az önkény m int bárkiben, aki igazságra nyitotta az aj
kát. Kern tagadjuk, úgyis tudjátok, hogy meggyőződésünkkel csatázva, 
de gyáván, féltve kenyerünket, meghamisítottuk az igazságot. Demagó
giának m ondtuk jogos követeléseiteket. Lelkes, szabad elhatározásnak ir
tuk kikényszerített 'epéseiteket. Megelégedettségnek álcáztuk családi gond
jaitokat. De ahogy gyűlt bennünk a munkás, a paraszt, az értelmiség han
gulatából a bizakodó lelkesedéi, úgy vetettük papírra egyre bátrabban az 
igazságot. A cenzúra által kihúzott. sorok lehetnének a tanúi annak. hogy 
a mindenható egyhez oodl'lm hogyan süllyesztette a szü rk^égb i, az cse- 
ménytelenségbe lapunk magasztos feladatát. Hiába volt nekünk, is szer
keszt obi zoti súgunk, a hamis sztálinista, rákosista önkény hatására szer
kesztőségünkben is működött a visszahúzó erő, mely a nép véleményéből, 
hamis csengésű pártvélemcnyt csinált, olyan pártvélemcnyt, m ely m in
dig idegen volt a párttól cs idegen m a is. Azokról se feledkezünk meg, 
akiket ez az önkény, ez a visszahúzó erő elüldözött a nép szolgálatának 
e tisztes hivatásától. N em  soroljuk tovább. Jól tudjátok, hogy a hangza
tos jelszavak mögött m i volt az igazság. A sajtó, am elynek szent hivatása, 
hogy a közvélemény parancsnoka legyen, a sztálinista, rákosista önkény 
hitvány eszközévé vált. De vége ennek, megszabadítottuk, a nép újságját
attól, aki nem engedte kimondani az igazságot. Slamovics Zoltántól.

C j szelek fújnak. A nép ereje meghozta a szocialista demokrácia haj
nalát. Szabaddá leltünk végre. Szabad a Veszprém megyei Népújság is. 
A s újságírók, az igazságot keresők ereje megszabadult a visszahúzástól, és 
hűséggel a nép szolgálatába állt. Veletek élünk olvasóink. Dólatok írunk 
nektek. Az új lappal fegyvert adunk kezetekbe, igazságos követeléseitek 
kiharcolásához a tegnap megalakult Megyei Nemzeti Forradalmi Tanacs 
oldalán tanácsadótok leszünk és hangunkat nem fojtja el többé semmi.

Szilárd a hitünk abban, hogy most halad igazán jó úton a magyar 
nép és ú j nem zeti kormánya, valamint az újjászülető pártvezetés határo
zott intézkedése folytán kivívja jogos követeléseit.

Az MDP Központi Vezetősége helyesli 
a Munkás Tanácsok megalakítását

^ le ^ a la k n lt  a  M eg y e i N e m z e ti  
F o r r a d a lm i  T araáes

A Magyar Dolgozók Pártja Köz
ponti Vezetősége helyesli a Munkás 
Tanácsok megalakítását. A Központi 
Vezetőség helyesli a SZOT Elnök
ségének ezzel kapcsolatos határoza
tát. A SZOT Elnökség javasolja a 
munkásoknak és alkalmazottaknak, 
hogy a gyárakban, üzemekben, bá
nyákban kezdjék meg a munkásigaz
gatás megalakítását, válasszák meg 
a Alunkás Tanácsokat.

I, A Munkás Tanács működésére 
a SZOT elnöksége javasolja, Jiogy 
a Munkás Tanács tagjait az üzem, 
gyár, bánya összes kilói gőzéi válasz
szák. A választás '-módjáról a vá
lasztásra összehívott gyűlés dönt 
A Munkás Tanácsok tagjaira általá
ban az üzemi bizottság, vagy vala
melyik tekintélyes dolgozó terjesz- 
szen elő javaslatot. A Munkás Ta
nácsnak, a munkahely nagyságától 
függően általában 21—71, tagja le
gyen és benne a dolgozók minden 
csoportja arányának megfelelően 
kapjon képviseletet A száznál ke
vesebb dolgozót foglalkoztató üzem
ben az összes dolgozók is alkothat
ják a Munkás Tanácsot.

II. A Munkás Tanács feladatai:
A Munkás Tanács dönt minden, a 

munkahely termelésével, igazgatásá
val, gazdálkodásával kapcsolatos 
kérdésről.

P ető fi S án flór:

F Ö L T Á M A D O T T  A  T E N G E R ...
Föltámadott • a tenger,
A népek tengere; ~ 
Ijesztgetve eget földet, 
Szilaj hullámokat vet 
Rémítő ereje.

Látjátok ezt a táncot? 
Halljátok e zenét?
Akik még nem tudjátok, 
Most megtanulhatjátok, 
Hogyan mulat a nép.

Reng és üvölt c tenger, 
Háuykódnak a hajók, 
Sűlycdnck a pokolra,

1. A gyár termelésének, gazdál
kodásának irányítására saját sorai
ból válasszon a gyár állandó igazga
tója mellé öl-tizenöt icnyi igazgatói 
tanácsot amely a Munkás Tanács 
közvetlen utasításainak megfelelően 
dönt a gyár vezetésével kapcsolatos 
kérdésekben. Felveszi, illetőleg el
bocsátja a gyér dolgozóit, gazdasá
gi és műszaki vezetőit.

2. Kidolgozza a gyár termelési 
tervét, megszabja a műszaki fe j
lesztéssel kapcsolatos feladatokat

3. A Munkás Tanács dönt az üzem 
sajátosságainak legjobban megfe
lelő bérrendszer kialakításában, be
vezetésében, valamint az üzem szo
ciális ellátásának tévesztésében.

4. Dönt a beruházás és nyereség
részesedés felhasználásáról.

5. Megszabja a gyár, bánya, 
munkahely rend fél.

6. Az Összes dolgozók előtt és az 
állam iránt felelős a helyes gazdál
kodásért.

A Munkás Tanácsok jelenlegi fő- 
feladata, hogy a munkahelyen bizto
sítsák a rendet, fegyelmet, megindít
sák a termelést.

A SZOT Elnöksége az elhangzot
tak alapján javasolja, megszervezni 
a Munkás Tanácsokat

A Szakszervezetek Országos Ta
nácsának Elnöksége. (MTI)

Az árboc és vitorla 
Megtörve, tépve lóg.

Tombold ki, te özönvíz. 
Tombold ki magadat, 
Mutasd mélységes medred 
S dobáld a fellegckre 
Bőszült tajtékodat;

Jegyezd vele az égre 
örök tanúságul:
Habár fölül a gálya.
S alul a víznek árja,
Azért a víz az úri

A Veszprémi Vegyipari Egyetem 
Tanácsának felhívására a veszpre- 
tii üzemek, bányák, intézmények, 
vállalatok, a Vegyipari Egyetem, ,a 
parasztság, honvéd helyőrség és 
rendőrség küldöttel a péntek dél
utáni órákban gyűlést tartottak. A 
gyűlés megválasztotta a Megyei 
Nemzeti Forradalmi Tanácsol, me
lyet Veszprém megye és Veszprém 
város területére a néphatalom leg
főbb birtokosának nyilvánított. A 
Forradalmi Tanács tagjai a követke
zők lettek:

Angelt János élelmezési ipari 
dóig., Arnhoífcr István kisiparos, 
Biró Sándor egyet, halig., dr. Brusz- 
nyay Árpád tanár, dr. Héthelyi 
Ferenc orvos. Horváth József Fém- 
feldolgozó műnk., Horváth Tibor 
mérnök, Jenő László bányamérnök,

1. A budapesti harcok azonnali tűzszünet meghirdetésével fejeződjenek be.. •
2. Általános amnesztiát, a statáriális rendelet azonnali visszavonását követeljük.
3. Követeljük a szovjet csapatok azonnali visszavonását és azonnal kezdjék meg az ország terüle

téről való kivonását.
4. Követeljük, hogy a fenti pontokat Nagy Imre elvtárs, mint elfogadott követelést mondja be még a 

mai nap főt várnán a rádióba.
5. Álláspontunk határozottságának alátámasztására felhívjuk a megye területén lévő üzemek munká

sait, kezdjük meg az általános sztrájkot, az élelmiszeripari, egészségügyi szolgálat, a közüzemek és köz
lekedési vállalatok kivételével.

6. A jelenlegi súlyos helyzetre való tekintettel megalkotjuk Veszprém megye és város Nemzeti Forra
dalmi Tanácsát. A Nemzeti Forradalmi Tanács gondoskodjék a város biztonságának, a közrendnek és az ellá
tásnak biztosításáról.
Ezután a megválasztott Nemzeti 

Forradalmi Tanács azonnal megbe
szélésre Füt össze és elnökének Ló
ránd Imrét választotta meg.

A Magyar Dolgozók Pártja 
Központi Vezetőségének határozata

Fiatal hazafiak, elég volt a vér
ontásból, kevesen vagyunk magya
rok, no folyjon több vér, haladékta
lanul véget kell vetni a vérontás
nak. Ennek biztosítására a Köz
ponti Vezetőség a következő intéz
kedéseket teszi. Először:

A Magyar Dolgozók Pártja Köz
ponti Vezetősége javaslattal fordul 
a Hazafas Népfront Országos Ta
nácsának Elnökségéhez, hogy te
gyen e’őterjesztést Népköztársasá
gunk Elnöki tanácsához ú j nemzett 
kormány választására. Ez a kor
mány arra hivatott, hogy maradék
talanul jóvátegye a m últ hibáit és 
bűneit és az egész nemzetre tá 
maszkodva, megoldásra segítse né
pünk mmden jogos követelését. Né
pünk kimeríthetetlen erejével meg
teremti a jólét, a függetlenség és a 
szocialista demokrác’a szabad o r
szágát. A Központi Vezetőség Nagy 
Imre elvtárs vezetésével a legszéle
sebb nemzeti alapokon megalakuló 
kormány megalakítására javaslatot 
Lesz.

Az új kormány tárgyalásokat kezd 
a szovjet kormánnyal, hogy a füg
getlenség, a teljes egyenjogúság és 
a belügyekbe való be nem avatko
zás alapján rendezze az országaink 
közötti viszonyt. Ennek első lépése
ként a rend helyreállítása után a 
szovjet csapatok haladéktalanul 
visszatérnek támaszpontjaikra.

Magyarország és a Szovjetunió 
teljes egyenjogúsága megfelel mind

Leírhatatlan, lángoló lelkesedés a veszprémi telvonulassn
Este van. Köd ereszkedik a város

ra. Vastagon, jtuhán teríti be a háza
kat. a fákat. Csütörtököt jelez a nap
tár. As emberek várnak valamibe. 
Csoportokba verődve tárgyalnak a na-

dr. Jónás Oszkár jogász, Kcrbolt 
Kornél gyógyszerész, Kis-Gál Imre 
szds., Lóránd Imre újságíró, Marko- 
tics Lajos szds., Mészáros Sándor 
vasutas. Mohos Gábor dolgozó pa
raszt, Nagy Béla tanár, Pál Ferenc 
sn. tanácsi dóig., Rózsás József rend
őr alhdgy.. Sánta Károly alezredes, 
Succhta Péter ezredes, Straub 
Gyula egyet, docens. Szűcs István 
egyet, halig., Tóth szds.

A Forradalmi Tanács átvette a 
megyei és városi közigazgatás irá
nyítását. Megalakulásával megszű
nik a megyei és járási vb, elnökök, 
elnökhelyettesek, titkárok és a vég
rehajtó bizottságok jogköre.

A Forradalmi Tanács rendele
téit, utasításait a megye terű le
ien mindenki köteles betartani. A

A Megyei Nemzeti Forradalmi. Ta
nács a magyar nép szabadságtorek- 
véseinck megvalósulása érdekében 
harcol. Elvárja, hogy minden be

két ország érdekeinek. Mert csak 
ezen az alapon épülhet fel a való
ban testvéri és megbonthatatlan 
magyar-szovjet barátság.

Ezen az alapon alakul majd ú jjá  
Lengyelország és a Szovjetunió vi
szonya is. A Központi Vezetőség he
lyesnek ta rtja  az üzemi Munkás 
Tanácsok megválasztását, a szak
szervezeti szervek közreműködésé
vel. A munkásosztály jogos anyagi 
követelésének kielégítése érdekében 
béremelést kell végrehajtani. En
nek mértékére anyagi lehetősége
inkhez képest maximális erőfeszíté
seket kell tenni.

Mindenekelőtt az alacsony kere
setűeknél kell végrehajtani. A kor
mány a harcban való részvételért 
amnesztiát ad a fegyveres harc min
den résztvevőjének. Ennek egyetlen 
feltétele a fegyverek azonnali, de 
legkésőbb ma este 22 órá!g való le
tétele. A Központi Vezetőség és a 
kormány nem hagy kétséget az
iránt. hogy a szocialista demokrácia 
i olaján áll, de ugyanakkor szilárd 
elhatározása, hogy megvédi népi de
mokráciánk vívmányait és nem tá
gít a szocializmus ügyétől. Prog
ramja alkalmas nőiden becsületes 
magyar hazafi egyesítésére. A Köz
ponti Vezetőség nem feledkezik 
meg arról, hogy vannak népi de
mokráciánknak elkeseredett és min
denre kész ellenségei és felhívja a 
kommunistákat, a magyar dolgozó
kat, mindenekelőtt a munkásokat, a 
fegyveres erőket, a volt partizáno

.  . . K I  je n  a  l ia z a
pi eseményekről. Különösen a fiata
lok beszélnek hévvel, tűzzel. Arról, 
hogy a szebb életért küzdeni kell. 
Nem fegyverrel Hát kc!l-e nagyobb 
erő, hatásosabb fegyver a lángoló /m-

Forradalmi Tanács hivatalos kikül
döttei hatósági közegekként já r
nak el.

A Forradalmi Tanács egyik tagja, 
Sánta Károly alezredes a Veszprém 
város és kornyékén állomásozó ka
tonaság nevében bejelentette, hogy 
a nép katonaruhába öltöztetett fiai, 
tisztjeikkel együtt népirántí eskü
jükhöz híven nem fognak soha fegy
vert testvéreikre, mert teljes egé
szében egyetértenek az egyetemi 
ifjúság és egész megyénk lakosságá
nak követeléseivel. De megakadá
lyoznak mindenfajta provokációt, 
amely a nép vagyonát veszélyez
teti. —

A gyűlés a következő pontokban 
foglalta össze a megye lakosságá
nak követeléseit:

csületes magyar ember támogassa 
nehéz és felelősségteljes munkájá
ban.

kat, a néphatalom szilárd-.oltalma- 
zóit, hogy azokat, aUfk népköztár
saságunk államhatalma ellen fegy
verrel támadnak, a Snegadott ha
táridőig nem teszik le- a fegyvert, 
kíméletlenül semmisítsék' meg. A 
rend helyreállítása után haladékta
lanul hozzáfogunk mindazoknak a 
változtatásoknak kidolgozásához, 
emelyeket népgazdaságunk irányí
tása, a mezőgazdasági politika, a 
népfrontpolitika és pártunk vezeté
se, valamint egész munkája terén 
meg kell valósítani. A szocialista de
mokrácia elvei teljes mértékben ér
vényesüljenek. Az egész néppel 
fo lyta tott eszmecsere útján előké
szítjük és megvalósítjuk a demok
ratikus és szocialista, az önálló és 
független Magyarország nagy nem
zeti programját. A nemzet egysége, 
testvériesülése örökre váltsa fel az 
öldöklő testvérharcok tragikus kor
szakát.

Hegedjenek be a sebek, amelye
ket Önmagunkon ejtettünk, ha élni 
ekarunk. ú j életet kel! kezdenünk. 
Csak rajtunk múlik, hogy a szörnyű 
megpróbáltatások után a belső bé
ke? a féle'emnélküli é>et, a jólétet 
teremtő termelő munka, a szabad
ság. a jog és az igazság legyen né
pünk osztályrésze.

Éljen a független, demokratikus 
és szocialista Magyarország.

Budapest. 1956 október 26-án.
A Magyar Dolgozók Pórija

Központi Vezetősége.

zaszer el étnél? Mert e: sugároz elő a 
nemzeliszínü kokárdák mögül. a pa
rázsló szívekből.

Már lassan pislákolni kezdenek •  
(Folytatás a 2. oldalon.!



s VESZPRÉM AtCGYEJ NEPDJSAG
1956. október 27.

(folytatás az 1. oldalról) 
fények, amikor énekszó csendül. Száz 
cs száz torokból száll a párás őszi 
levegőbe.

— Éljen a magyar szabadság! Él
jen u haza!. . .

Kossuili dala. Példaképünké. S mini 
•'égen. most. is Kossuth útján akar 
haladni a nép. Szabadon, nemzeti 
■ iigi&rtvnscgéiu k t lustaságában. A z 
éneklők végigsétáljál': a város uleáít. 
Kiöl nemzeti szitui' lobogók lengenek, 
tündökölnek. Fiatal fiúk, lányok tart
ják magasra, kiadd lássa mindenki.

.4 járdákon megállnak az emberek. 
\'ézik á békésen tüntető egyetemistá
kat s diákokat. Csillog a szemük. 
Egy idősebb néni könnyet sajtol a 
szeméből. Aztán odaszól a mellette 
tipegő. bozontos bajuszú bácsikának.

— I,á:nd! Fjra magyar a magyar!
S nézik a hömpölygő áradatot. 

i  Micsoda erő s tűz van ezekben a
fiatalokban! Hogy lelkesednek, küz

Választottak
Mint a felajzott tenger, úgy hul

lámzik a tömeg. Fegyelmezett so
rai magával ragadják a járdákon 
állókat is. A megízlelt szabadság 
édes zaniata érződik a levegőben. 
Kopottak a szavak ahhoz, hogy hű
en vissza lehessen adni a nép igazi 
hangulatát. A fegyelmezett sorok 
áradatként indulnak az 1848-1948- 
as centenáriumi emlékmű felé. A 
nagy nemzeti függetlenségi .harc 
meg elevenedett emlékévei kötötték 
össze a ma helyes, igazságos köve
teléseit. Jobbat, szebbet, szabadabb 
hazát akarnak; ez szűrődött át, ez 
fonta át a fegyelmezett sorokban 
hullámzó tömeg mély, izzó hangu
latát.

Talpra magyar, hí a haza,
I t t  az idő, most vagy soha.
Rabok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok!

é s  a  szó  sz a b a d sá g a  jogára
•jelentjük Veszprém város, és a me
gye dolgozóinak, hogy péntek esti 
órákban több vidéki várossal sike
rü lt  összeköttetést teremteni.

© e lire c c n
Az ősi város utcáin rend és nyu

galom van. Ne.nzetiszínü zászlók, 
Kossuth-címerek díszítik a házakat. 
Párttagok, pártonkívüliek, civilek és 
katonák ölelkeznek, hurráznak örö
mükben, hogy vér nélkül valósít
hatták meg követeléseiket.

M egalakult a Szocialista F orra
dalmi Bizottmány. A megyei párt
bizottság mellette áll.

Az események forr pontján szov
je t csapatok vonultak a városba. A 
Szocialista Forradalmi Bizottmány 
tagjai felkeresték a szovjet csapa
tok parancsnokságát. Tárgyalásokat 
kezdtek. A megbeszélés eredménye
ként a szovjet csapatok kivonultak 
a városból. Visszatértek állomáshe
lyükre.

A rendre egyetemisták vigyáznak.

Üdvözöllek benneteket...
y l/g  hömpölyög hint az utcán a tömeg, függetlenséget, emberibb éle

tet követelve. ÍLS én ülök a szobámban, gondolkodom. In ti akarok, de ne. 
kezeit megy. Nehezen, mert egyszerre sok minden lóiul az agyamba. Ré
gen is írtam már. Két éve annak, hogy kiütötték kezemből a tollal, azok, 
akik a szerkesztőségben meggátolták az igaz szó kimondását. Nem is 
tudok most különösebbel Írni, csali annyit:

üdvözöllek benneteket lia'alok, kik -  a többi között -  sajlószabmk 
nl"ol kövelallak a Nép nevében. Sajtószabadság kell, a szó igazi értelmé
ben' legyen  benne ezután mindig szabad magyar népünk vcleménye az 
ú jtá sb m t,a  Nép úiságjában, hogy soha többi ne ismétlődhessenek meg 
azok a hibák, amelyeket a sztálini vezetők előidéztek.

l-'s üdvözöllek benneteket, barátaim, újságírók, Veszprém megyei 
Népújság munkatársai, akik a szabad szó képviselői közé tartoztok. Legye
tek C’njek mindig a magyar néppel, segítsétek elő mankótokkal, hogy 
iiuugodt és boldog legyen az élete. Hithez kíván nektek sok sikert:

( zibor l.ávzló.
a Xrpújttáf} voh muukvlór^i.

denek az igazságért, n nemzeti füg
getlenségért! Ez a felvonulás tüntetés 
a múlt önkénye, hibái ellen, tüntetés 
a magyar-szovjet baráti viszonyt el
homályosító tettek ellen. .4 magyarok 
barátai akarnak lenni továbbra is a 
szovjet népnek. Kölcsönös, egyenlő 
alapon, nem  szolga módon. Ezt fejezik 
ki a harcos kiállás, a jelszavak.

Egyszerre dobbannak a léplek a si
ma úton. Szorosan karöltve, fegyel
mezett rendben vonulnak fel a ress- 
prémi diákok.

— Aki magyar, álljon közénk — 
hangzik a sorokból.

Aki magyar, odaáll. Növekszik. tc- 
rebciycscdik a tömeg. S énekkel, bc- 
kés jelszavakkal tüntetnek az új 
kormány, a párt ú j vezetősége mel
lett a magyar függetlenségért. Aj
kukról csendül, kavarog az ének:

...K o ssu th  Lajos azt üzente, elfo
gyott a regimentje . .  i

I\. A-

— dübörgött a szavaló fiatal, Soly
már Károly egyetemista hangja. S 
a tízezrek torkából felemelt kézzel, 
pgy hangként tö rt elő:

A magyarok istenére esküszünk, 
esküszünk,

Hogy rabok tovább nem leszünk: 
Hongja nyomán szinte megjelent 

alöttünk a sok száz, ezer dicső ma
gyar szabadsághős, akik piros vér
rel küzdöttek már altkor Is a sza
bad, függet’en Magyarországért. 
Branyiszkó hősei, Petőfi magasztos 
alakja elevenedett meg előttünk. De 
felrémlett a messzi távoli ködben 
a tragikus világosi fegyverletétel, 
amely gyászos pontja volt a sza
badságharc bukásának. Azóta is a 
szunnyadó parázs, hű kezek nyomán 
nem aludt ki, és ízzott 1945 tava
sza. De ez sem hozott elegendő vál
tozást. A munkásoknak, parasztok-

G jö i-
Győrött megalakult a munkásta

nács, valamint az Ideiglenes Győri 
Nemzeti Tanács. Tagjait a lakosság 
legszélesebb rétegeiből választották.

A honvédség és a2 ÁVH a tünte
tők mellé állt. Fegyveres harcra 
egyedül Moson ma gy a vóvá ró tt került 
sor. A harc a délutáni órákban vé
gétért. 59 halálos áldozata és se
besültje van.

Az Ideiglenes Győri Nemzett Ta
nács lapzártakor még ülésezett. El
nökéül Szigeti A ttila , volt Nemzeti 
Parasztpárti országgyűlési képvise
lőt választották meg.

S o p ro iib a is
é s  C so rn á i!

a Nemzeti Tanácsok békésen, vér 
nélkül vették kezűkbe a hatalmat.

*
Miskolccal és a nagy alföldi pa

raszt váró sokkal nem sikerült össze
köttetést teremteni.

Veszprémi MTI.

nak teljesebb, Igazibb szabadságra 
van szüksége. Olyanra, ahol minden 
ember egyenlő, és valóban szabadon 
kimondhatja, amit akar, amit a szí
ve diktál.

A hatalmas felvonulás, gyorsan 
előkerült, fel lobogózott piros-fehér - 
zöld zászlóval. — ezt akarja, ezt 
kéri., ezt követelj végre! Szocializ
must magyar módon, mindenféle 
idegen palánta nélkül. O’yan 
országot építeni, mely a pana
szos kenyér helyett feliér cipót ad 
végre a népnek! Mert gazdag az 
ország, te lik  természeti kincseiből, 
iparából, mezőgazdaságából. A jó
zan mérlegelést, a valóság reális 
talaján álló nemzeti politikát kell 
folytatni, ami kivezeti az országot 
a kátyútól. Erre van szükség, ezt 
értse meg mindenki, és ennek szel
lemében cselekedjék! Érzésem sze
rin t a fegyelmezetten elvonuló tün
tetők Ilyen gondolatokkal eltelve 
hagyták el az emlékművet.

Kerekes Imre.

Asszonyok, lányok, i f 
jak, öregek, júmíiudók, de 
akik mankók segítségével 
mennek, azok is részt vet
tek Veszprém város békés 
felvonuló töm egei között, 
akik rendben, fegyelme
zetten vonultak fel. A 
Veszprémi Faárugyár dol
gozóit sem lehetett volna 
megtartani a gépek mel
lett. — Majd rápótoljuk — 
gondolattal nemzeti zász
lók alatt sorakoztak fel a 
tüntető tömeg meilé. A 
felvonulást követően visz- 
szatértek üzemükbe. Gyű
lésre jöttek Össze a ku l- 
túrotthonba. hogy megvá
lasszák küldötteiket a 
délutáni gyűlésre.

A gyár dolgozói nem 
emlékeznek arra, hogy va
laha is ennyien egybejöt
tek volna és nyíltan, bát
ran, szabadon nyílvánít
hatták volna ki vélemé
nyüket. Minden kinek volt 
mond altival ója, s minden

I h u i  lesK  sa in a & ia i’ f a l u ?
E SOROKAT nem a szerkesz

tőségi íróasztalnál írom. Ha 
nyugodt tudnék lenni, s ha nem 
éreznék felelősségei, és ha nem 
tartanám kötelességemnek az ú j 
vezetők ú j célkitűzései megvalósítá
sának a segítését, sohasem láttak 
volna napvilágot szavaim. A sors
fordító gondolatok és határozatok 
születése napjaiban — szabadságom 
töltöm idehaza, a falumban, Ba
konyságon.

Már vasárnap éreztem, hogy 
mindazt, amiről 0 kocsmapultja 
körül egy-egy borospohár szoron
gat ása közben beszélnek az embe
rek, meg kell írnom. Azóta sok 
minden történt. A paraszt szava 
azonban maradt, csak bátrabb, 
őszintébb, szenvedélyesebb és han
gosabb, nvnt vasárnap, vagy valaha 
volt.

A bevezetőhöz még ennyit: a 
szerkesztőség felkeresett telefonon, 
hogy írjam meg az itthoni parasz
tok véleményét nemzetünk ú jjá 
születése kérdéseiről- E kérésnek 
örömmel teszek eleget annál is In
kább, mert tudom, hogy efféle élet
ig nz írásra máskor is szükség lett 
volna, és mert meg vagyok győ
ződve. hogy az újságíró és a sajtó 
csakis a va'ó tények feltárásával, 
valamint a jobb út keresésével ké
pes hivatását betölteni. A kép szo
morú lesz, szomorú. De hogy akár 
egy-két év múlva is vigasztaló le
gyen, tudjuk meg, honnan i3 keJ 
fulvaipknak eiindulmok.

Mellettem kenyérrel S2őlöt sze
mezget anyám, vacsorázik. Bátyáin 
gyereke tépi a nadrágom, sír a má- 
tik . Félíüllel a rádióra figyelek: mi 
van Budapesten? És keresem a pa
raszti jövőt. Azét a parasztét, aki 
egész nap szedte a répát, aki ve
tett; aki most présel a szőlőhegyen 
éa azét, aki mcgelégsz'k egy sze’et 
kenyér és két blllng szőlő vacsorá
val,

l í ir d e tm é u y
\  Veszprém megyei Nemzeii Forradalmi Tanács, m ini a megye 

terűiden a legfőbb néphalaiom birtokosa, a megye munkás., paraszt-, 
értelmiségi és'kalona-kiikiiittek gyűlésétől nyert felhatalmazas alapján 
a következőket határozza:

Veszprém megye egész területére nézve elrendeli a 
RÖGTÖNITELÖ (STATARIALIS) bíráskodást

wilkossá». szándékos emberölés, rablás gyújtogatás. lőfegyverrel 
vagy robbanószerrel elkövetett bííncselekmcnyek, valamint betöréses 
lopás bunicitére. __ ,

A fent felsorolt bűncselekmények elkövetőit a rögföuítclo bíróság 
gyorsított eljárás soréin -  fellebbezés kizárásával -  vonja lelelős- 
ségre cs

H A L A L L A L
bünteti. Felhívunk ezért mindenkit, hogy a megjelölt bűncselekmé
nyek elkövetésétől tartózkodjék cs a fenti bűncselekmények elköve
tőinek ártalmatlanná tételében legyen a Forradalmi Tanács és a ha-- 
tőssgok segítségére.

Jelen rcndeletíink 1956. október 26-án 20 órával lép hatályba.
A Veszprém megyei Nemzeti Forradalmi Tanács nevében:

L óránd  Imre elnök.

A G Y Á R K A P U N  B E L Ü L
k i el akarta mondani azt, 
ami a szíve mélyén hosszú 
idők óta bentrekedt és 
emberi önérzetüket bán
totta.

A délutáni küldöttgyű
lésre háromtagú munkás
küldöttséget választottak.

— Ezt most igazán mi 
választottuk — mondják 
a dolgozók —, nem előre 
meghatározva, kijelölve, 
hogy ho’, kik képviselje
nek bennünket. így Is 
tudjuk azért, hogy kik a 
legjobbjaink, akik műiket 
cs érdekeinket képviselik.

Nem szólamokkal, ígé
reteket hangoztatva, csak 
két-három mondatban ad
tak kifejezést vélemé
ny ültnek.

— A szakszervezetek 
programjával, a dolgozók 
fizetésének emelésével mi 
egyetértünk. Ennek tá
mogatásához hozzájáru
lunk — mondja Fehér Fe
renc gépmunkás.

— Ezt azért is helyes
nek ta rtjuk , hogy felesé
geinknek ne kelljen dol
gozni — erősítették meg 
Vadas József gépmunkás 
szavai. — Idegenek neve
lik  gyermekeinket a böl
csödében, akik nem része
sítik  n szülői szeretetben 
azokat. Kevesebbet ta r t
sanak fenn, de azok meg
felel jenek a követelmé
nyeknek.

— Javaslom, hogy laká
sok odaítéléséről ne fe let
tes szerveink, hanem he
lyi vezetőink rendelkezze
nek — mondja Fenyves- 
ku ti József. — A rászo
rultaknak adják azokat, ne 
pedig azoknak, akik leié
pé sért százakat Tizeinek.

— A vállalat felszaba
dult üzemrészét a Rózsa- 
utcában alakítsák £t laká
soknak, az üzem dolgozói 
számára! — Egyhangúlag 
hangzott ez a szó is.

De így lehetne sorolni

Tudom, a munkás és az érte lm i
ségi jövő útjára más elvtársaink 
világítanak rá. VcgsÖsoron mind
egyik ú t az ország útja.

Akkor is igazat írnék, 
ha csak azt mondanám, hogy 

boldog a falu. Ezt is k i kell mon
dani! K i. . . ,  mert igazabb m int va
laha volt; valaha, amikor boldog 
békekölcsön jegyzőnek, a tsz-moz
galom iránt boldogan érdeklődőnek, 
boldog beadónak és boldog adófize
tőnek titulálták. Ehhez a boldog
ság-igazsághoz azonban hozzá kell 
tenni néhány szomorúság-igazsá
got, amely pártunk és kormányunk 
többéves politikája helytelenségei
nek a következménye.

Amikor elmondtam a község dol
gozóinak, hogy a szerkesztőség ké
résére szeretném meginni vélemé
nyüket. Butkovics Nándor, a köz
ség egyik legtekintélyesebb közép- 
parasztja ezzel kezdte: — írd meg, 
hogy gratulálunk fiainknak, az 
egyetemistáknak! Gratulálunk Nagy 
Imrének és Kádár Jánosnak is. De 
írd meg azt is, hogy gyűlöljük azo
kat az embereket, akik békés embe
reket gyilkolnak meg és gyújtogat
nak, fosztogatnak.

Mindenkinek ez a véleménye. Po
hár borra pohár bor jön (szesztila
lom falun, szüret után?): bővül a 
sző. Egyik a másikba vág, soksror 
szeretném befogni a fülein. Félek, 
hogy egy szó is elröppen. Le jegyzek 
m'ndent.

Hűy Gyula Ifjúsághoz szóló sza
vát hallgatjuk a .rádióból. Azt 
mondta az író, hogy nem az Ifjúság 
& bűnös (tudniillik a tüntetés eltor
zulásáért).

— Nem ám, hanem a sorozatos 
törvénysértés — mondja a tízcsa- 
lados Zíirnbó János. — Mienk volt 
a d ik ta tú ra . és m iellenünk fo rd í
tották. — És még hozzáteszi: — 
Gcrő is sztálinista. Jó, hogy le \ á l
lottak»

hosszan a dolgozók jogos, 
eddig elhallgatott, napvi
lágot nem látott kéréseit, 
amelyeknek most adtak 
kifejezést. Voltaic, akik a 
dolgozók felszólalásaival 
nem értettek egyet. Csűr- 
kének nevezték őket. Ez 
rágalom azokra nézve, 
2kik az igazságért, az el
követett hibák felszámo
lásáért emeltek szót.

— Sok kár érte szép 
fővárosunkat, de nincs Idő 
a sok beszédre. Helyre kell 
állítani a békés építőmun
kát. Én egy hetet dolgo
zom azért, hogy segítsem 
a budapesti romok eltün
tetését — mondta Debre
ceni János. Az üzem dol
gozói nagy tapssal juta l
mazták e gondolatot, ame
lyet követnek is. De nem
csak beszéltek, hanem a 
délutáni műszak dolgozói 
munkához :s láttak.

Kovács Karola.

M egszólal a himnusz. -
Most már kell a H’tnnusz?

— mondja az egyik. — Tűzzék ki 
a piros-fehér-zöld zászlót! — A 
rádió kéri. — Most már kell a ma
gyar zászló? — Így egy paraszt. 
Nagy Imre ezt mondja: magyarok... 
— Meg m erjük vallani, hogy azok- 
vagyunk? — szól a harmadik. Az
tán Tiboréra gondoltam minden szó 
hallásakor.

— Azt mondta Pesten Rákosi, 
hogy mi parasztok nem adtuk be 
a tojást, azért nincsen, azért drá
ga. Beadtuk mink, 38 fillérért. A 
munkásnak m iért két forintért kell 
megvennie? „Dicső vezérünk“  így 
akart ellentétet szítani a népben?

— Igen — szól Szabó Kúroly^lO 
holdas. — Beadtuk a disznót is í)t- 
lia t forintjával. M iért 23-ért adták 
a munkásnak?

Kiss József 10 holdas 480 liter 
te je t adott bs az idén. Két kis csa
ládja van, de míg le nem adta a 
kötelezőt, nem maradt elég te j a 
gyerekeknek. — 338 forinto t kaptam 
a te jé rt — mondja Kiss, de az ál
lam 1269 fo rin té rt adta a munkás
nak — mondja kisebb számítás 
után.

— A paraszt 60 forintért adta be 
gabonáját — mondja Baranyai 
Vilmos. Az állam 300 forintért adta 
tovább a kenyeret, amit egy má
zsából előállíthattak.

— Az ütvén forintos árpát íntért 
400-ért adja 02 állam? így 
másik. — Kevesebbért is lehetne, ha 
nem lenne akkora admuv'sztréciós 
bürokrácia.

— M iért kell a parasztnak enge
délyt kérni, hogy csépelhessen, hegy 
fát vághasson, hogy arathasson, éfi 
hogy levághassa disznaját. Milyen 
törvény az, amely szerint megbün
te tték  Szalczer Imre gazdatársun
kat, mert nem volt összesöpörve a 
azürüje? M iért adtak négyhónapi 
börtönt nekem, hogy levágta« *
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Fogadalmat tettünk

Magyarok! Barátaim! Testvéreim!
Azt hiszem, az a harc, amelyet 

írótársaimmal együtt évek óta a 
Rákosi-féle te rro r ellen vívunk, fe l
jogosít m inket és engem is arra, 
hogy ebben a nehéz órában biza
lommal szóljunk egymáshoz.

Budapest utcáit hazafiak vére Ön
tözte.

Mindenekelőtt: ki ezért a tragé
diáért a fő felelős? Egy percig sem 
habozom, hogy kimond fam: a sztá
linista, rákosista kalandor-politika.

Vádolom Rákosi Mátyást, aki vé
reskezű önkényével, nemzetellenes 
k iit- és belpolitikájával, a gyűlölkö
dés szításával egyik legfőbb előidé
zője a mostani vérontásnak.
'  Vádolom Gerö Ernőt, aki a gaz

dasági élet vezetőjeként a romlás 
szélére sodorta az országot és Rá
kosi utódaként is a legutolsó pilla
natig lassította, fékezte a demokra
tizálódás folyamatát.

Vádolom a legfelső vezetésbe be
furakodott tehetségtelen, karrierista  
klikket, a személyi titkárokból, fe j-  
bólintó Jánosokból kinevezett p á rt
i t  állami vezetőket, akik tudatlan
ságukkal, poffeszkedŐ életmódjuk
kal, suhanó luxusautóikkal kihívták 
a dolgozó nép ellenszenvét.

Olt voltam a nagy tüntetésben. 
Szilárd meggyőződésem, hogyha 
kedden este 10 óráig Gerö Ernő 
félreáll és Nagy Im rét nevezik ki 
miniszterelnöknek, egyetlen puska

J e le n té s  » t i t la p e s ír o l

A tűzoltók küzdelme a Nemzeti Múzeumért
A' budapesti tűzoltó parancsnok

ság tájékoztatása szerint Budapes
ten- több középületet, lakóházat és 
áruházát gyújtottak fel. A tűzoltó
ság tagjai hősies munkával, életük 
tcszélyezte Lésével a karhatalommal 
és a tömegek támogatásával a tü 
zeket e lfojtották. A délelőtt folya
mán komoly küzdelem folyt a Nem

saját disznóm? ~  buzogja Lasko- 
vícs Lajos.

— Decemberre szólt az engedé
lyem, hogy kivághassak egy nyárfát. 
Eri ezt januárban tettem. 320 fo - 
i.'ntra büntettek érte — mondja 
Márlcus Sándor. — M ícrt mozdítot
ták el Takács János bútorait, ha 
nem tudta teljesíteni kötelezettsé
gét? El kellett vinni az ágyat?

— Az én adóm 10 év a la tt hat
szorosára emelkedett, tavaly ö t
ezerrel növekedett. Jövöre is így 
szaporodott volna? Műtrágyát meg 
egy szemet ssm kapok.

— Cséplőt sem — csap bele Csi- 
esaí Kálmán. — M iért kellett nrnd 
a két cséplőgépet elvinni a faluból. 
Szegény embereké volt, mindegyik, 
feledben. Szűcs Gábor, az egyik tu 
lajdonos i t t  maradt föld nélkül, va
gyon nélkül, nekem meg tegnap 13 
órámba került, míg elvittem Csótra 
és elcsépeltem 20 kéve luce ina , 
mert nem találtak egy szál szíjat a 
gépállomáson. Mondtam nekik, ve
gyenek ki a raktárból egyet, fele
lek érte. — Hogy beszél, ne han
goskodjék! — loy beszéltek velem. 
É jjel ködben csépelni aprómsgot, a 
megváltóját, hét kilométerre a fa
lu tó l ! . . .  , ,  ,

— Én az idén egy hold rnaglu- 
cernfit hagytam volna meg, de m -  
vei tudtam, milyen huzavona van 
í z  aprőmagvak csépiése körül. le- 
kaszältam Idő előtt. — Ezt Kovacs

e mondja.
- Elvették a szeszfőzdét Is. Fe
li z nem „kizsökmányolóké“  volt, 

em dolgozóké. Amennyi gyű- 
c& és  szőlő terem  a faluban, évi 
000 fo rin t jövedelmet bJztosita- 
a szeszfőzde pálinkából. Egy-egy 
ódnak körülbelül 1600 forinto t 
:otna . . .  Felesben, enne! is toö- 

— nem ta r tjá k  érdem esnek 0
MSdséget. Csináljunk kisgéptárBU-
. Most? H átha elviszik tőlünk 
két a gépeket is. — Ezt már so- 
1 mondják. A kővetkezőt is.

Kit támogatott az ál
lam, ha nem a bürokratáit,

M.éray Tibor felszólítása 
a harcoló ifjúsághoz

lövés nem dördül el Magyarorszá
gon. De a sztálinista k likk  fonto
sabbnak ta rto tta  saját pozícióit, 
MQ9y Imre-ellenes gyűlöletét az o r
szág érdekeinél. Csak a tömegek 
nyomása tudta végül is megbuk
tatni.

Nem vagyok hajlandó sem ellen- 
forradalminak, sem reakciósnak, 
sem fasisztának nevezni az ország 
függetlenségéért, a nép jogaiért, a 
magyar szabadságért síkraszállt 
fiatalokat, munkásokat, honvédeket 
még akkor sem, ha ilyen elemek is 
keveredtek közéjük.

Ellenkezőleg: a magam tapaszta
latai és a hozzám érkezett megbíz
ható értesülések egyértelműen arra 
vallanak, hogy a tüntetők nagy 
többsége a hazáért, a népért, a sza
badságért ment ki életét kockáztat
va az utcára.

Meg vagyok győződve, hogy Nagy 
Imre, alá nekünk, íróknak, művé
szeknek példaképünk volt a sztáli
nista elnyomás elleni harcban, 
ugyanúgy fogja értékelni a nagy 
népmegmozdulúst, mint mi.

Meg vagyok győződve, hogy Nagy 
Imre, aki — és ezt jó l kell lá t
nunk — a legnehezebb pillanatban, 
a legsúlyosabb körülmények között 
került a kormány élére, megtisztítja 
a vezetési a Rákosi-féte salaktól és 
olyan tisztakezű. emberekkel veszi 

I magát körül, akik felkarolják és va- 
I lóra váltják a magyar nemzet szent

követeléseit. Legutóbb: nyilatkozata 
a szovjet csapatok kivonásává!, a 
kormány széles nemzett alapokon 
való átalakításával, a megbékélés 
politikájával kapcsolatban erre en
ged következtetni.

Magyarok, akik még az utcán 
vagytok, tüntettek, vagy fegyver 
van a kezetekben!

Nem, nem arra akarlak felszólí
tani benneteket, hogy szüntessétek 
be a harcot, hiszen még hosszú, ne
héz harc áll előttünk. De annyit 
tiszta lelkiismerettel, a közös ügy, 
a közös érdekek nevében tanácsol
hatok: az államvédelmi alakulatok
kal, a szovjet egységekkel együtt 
haladéktalanul szüntessétek be a tü 
zelést, mindkét részről legyen vége 
a vérontásnak.

Igazságos követeléseitek ország
világ előtt döntő győzelmet arattál:. 
A követelések pontos, alapos, kö
vetkezetes válóraváltása most már 
a békés munka, a tüzelés nélküli, de 
szívós harc dolga.

A magyar írók, akik az első vo
nalban voltak a harc megindítása
kor, együtt lesznek veletek a to 
vábbi küzdelemben is. Nem fogjuk 
hagyni kijátszani, megtéveszteni, 
vagy leszerelni magunkat. K ivívjuk 
a teljes szabadságot, a jobb életet, 
a boldog magyar jövőt.

bízunk bennetek — eizza
tok BENNÜNK!

zeti Múzeumnál a tűz eloltásáért. A 
Nemzeti Múzeumnál a harcok folya
mán három esetben keletkezett tűz. 
A tűzoltóságnak ezeket sikerült el
fojtani. A negyedik esetben, októ
ber 25-én egy óra három perckor 
érkezett jelentés újabb tűzesetről. 
A Nemzeti Múzeumban ebben az 
időben komoly fegyveres harcok 
folytak. A tűzoltóságnak kétszer

Menj el fiam, járd be a körvidék I 
falvaiL, meglátod minden futurás 
építkezik. Palotákat építenek. Ho
gyan? Egy vagon gabonára két má
zsa szóródási százalékot állapítanak 
meg. Hát hol szóródna annyi? _A 
futurásnak szóródik! Nekünk .175 
kiló csöveskukoricát kell leadni 100 
kiló májusi morzsolt helyett. Érde
kes, a mi padlásunkon 130—140 
küó csöves lead egy mázsa morzsol
tá l. A futurásén nem?-... .

_ Miért volt kötelező bebiztosí
tanunk a hatvan forintos búzát? Ha 
én tudom , hogy jó a tűz ellen biz
tosítani, miért akarna valaki meg
győzni, hogy ez nem jó? S ha tu
dom, hogy nem jó a földbiztosítás, 
m iért agitálnak, hogy jó bizony? S 
mi az adógabona? — mondja Szabó 
Károly. — Nem elég a többi be
adás? S mi az a földár-eiőleg, oni-t 
az én adókönyvemre évről-évre rá
vezetnek? Nevet kerestek a kifosz
tásra? Sohasem fizettem meg, nem 
i t  fizetem meg.

— Énelőttem szent ez a magyar 
föld. Azt mondta Rákos!, azé, áld 
megműveli. Ennek csak egy része 
igaz. Vagyis a föld a mienk, már 
d in i'a  nüenk — mondja Zámbó, de 
o termény nem. Nem gazdálkodhat
tunk vele. Másrészt, amit kiosztot
tak a kisdémi uradalomból, m iért 
vették vissza? Azért, hogy csinálja- 
raJc egy adminisztrátorokkal és m il
liós deficitekkel működő állami 
gazdaságot? Úgy érzem, szenvedő 
clánya vagyok a földnek. Tíz csalá
dom van. M it örökölnek az én gye
rekeim? Nyomort nem engedek! Az 
a szovjet százados, akit e nyilas 
érában hónapokig rejtegettem , fl’s 
nőm ilyen világ tüzőt gyújtotta be
lém. S még csodálkoznak, hogy m n t 
lógj parasztpárti, félreálltam a po
litikától. ,

_ S a törlesztést, miután elvette
tőlünk Q földet, miért nem fizette 
viasza az állam? Egyébként sétálj 
ki fiam Klsdémrc, tudd meg, nem 
azt mond.’ák-e a gazdaság dolgo
zói, hogy jobb volt a Böröczld kon-

vissza kellett fordulnia és csak har
madik esetben sikerült megközelí
teni a helyszínt, e1 kezdeni a tűz ol
tását. A tűz elfojtása a déli órák
ban még folyt. A felbecsülhetetlen 
nemzeti értékre való tekintettel a 
tűzoltó parancsnokság utasította 
egységeit a legnagyobb körültekin
tésre és óvatosságra. Késő délután
ra sikerült megfékezni a tüzet.

venciósának? De nem általánosí
tok! . . .

Mit ÍRJAK MÉG, ugyan mit 
hagytam ki? Azt mondják a 

parasztok, holncp folytathatnák a 
szót.

Folytassák! S hallgassuk meg 
őket! Hallgassuk meg, s ne titko ljuk  
el véleményüket. Mert ini a végső 
szó? Rákosi váltig félte, hogy meg
esszük a jövőnket. Nos, hogy fél
tette? Paraszti viszonylatban hogy? 
F'áj a szívem, amikor leírom, hogy 
Bakonyságból, ebből a városoktól, 
üzemektől nagyon is távolesö, iga
zán Iőföldü, mezőgazdasági jellegű, 
csinos kis faluból az utolsó 30 év 
alatt több 15—-35 éves fiata l ván
dorolt k i a jobb világ reményében, 
és lett tanító, bürokrata, munkás 
(ez utőbib csai< 12), mint amennyi 
fiatal az utóbbi 15 év alatt szüle
te tt!!! Szentiván példáját vegyem, 
hogy még jobban megdöbbentsek? 
Onnan nemcsalt azért menekült az 
ifjúság, mert rossz volt általában 
gazdának, hanem azért is. mert 
tossz volt tsz-es parasztnak is. 

Nem mondok mást, még egyet: 
Bakonyságon azt mondja minden 

paraszt, hogy oz idei kötelezettségé
nek eleget tesz. Sőt! Vállalni kíván
jál« a budapesti és az országos ká
rok helyreállításából reájuk háruló 
részt. De azt is akarják, hogy szebb, 
boldogabb életük legyen ezután . . .

Szép is volt, jó is volt a 10 év
ken. De nem ezt hangoztattuk töb 
bet? Százszor is e z t. . .

Most már befejezem. S hogy meg
írtam mindezt, 0 bokonysági dol
gozó parasztok 100 példányt kémek 
az újságból. Ha egyszer róluk van 
ezó! Igaz sző . . .

Arra kórlek benneteket, elv tá r
saim, hogy ómig vissza nem me
gyek, eddig is csináljatok olyan 
laoot, amelyet minden dolgozó 8 
magáénak vallhat.

Baráti üdvözlettel •
Bakonyság. 1950 október 23.

Márkus Zoltán 
újságíró.

A szivem fölött kabátomat pi
ros, fehér, zöld szalag díszíti, egy 
darabja megtépázott nemzeti lo
bogónknak. Ereimben magyar vér 
pezseg, cgy-egv csbppja azokénak, 
akik zászlókkal a kezükben az ut
cára vonultak, hogy világgá har
sogják Petőíi szavait: ,..A magya
rok istenére esküszünk, esküszünk 
hogy rabok tovább nem leszünk.’

Emberektől népes az utca. Le
á llt a íorgaíom. s a nép írtat lÖr 
magának. Atintegy tízezren lehet
nek s köztük egy vagyok én is. 
Köztük? Nem, velük is. Egy a 
néppel. A szabadságért, hazánk 
felvirágoztatásáért küzdő soka
sággal: az egyetemistákkal, a 
vasutasokkal, a bányászokkal, a 
f tűnt gyár dolgozóival, a bátor i f 
júsággal testben és lélekben. Nem 
most csatlakoztam hozzájuk: hat 
évvel ezelőtt leplem be a vége
láthatatlan sorba s mint a sajtó 
munkása azóta küzdők velük 
együtt. Igen, így a szó legtelje
sebb érteimében. Alert küzdelem 
volt minden sor papírra vetése, s 
bizony nem egyszer hiábavaló. 
A Rákosi önkényuralom lehetet
lenné tette, hogy nyíltan megír- 

w juk az igazat, a nép oromét és 
bánatát egyaránt Hazug szavak 
nőttek törvénnyé, egy ember aka
rata érvényesült, ami szent és 
sérthetetlen volt. Láttuk és tud

tuk, hogy amit teszünk, nem min
dig jó, meggyőződésünk volt. 
hogy cikkeinkben nem mindig úgy 
képviseljük a népet ahogy kel
lett volna, de nem tehettünk mást 
Nem egyszer magam is könnyez
tem. Testemen érezlem anemzet 
sebét, sajgott a szívem a fájdalom
tól. Kerestem az u ta t az egyedü
li t, amelyet igaznak tartottam, 
mely a néphez vezet. Megtaláltam 
és vigyáztam lépteimre, hittem, 
hogy csak egy igazság van. a nép 
igazsága, mely előbb vagy utóbb 
győzni fog. És ma találkoztam a 
néppel. Izma pattanásig feszült, 
jogot, szabadságot követelt. Jel
szavaktól harsogott o város. — 
Szabad sajtót akarunk — ^kiáltot
ta. harsogta tízezernyi száj.

A szavak messze hallatszottak, s 
behatoltak az agyba, szókéba ifi, 
akik puszta szemlélői voltak az 
eseményeknek, A szíveket még a 
m últ iránti gyűlölet feszítette, de 
a szemek már bizakodva tekintet
tek a jövőbe. Alindez olyan új 
volt, szinte idegennek tűnt.

Szabad sajtó. Régi vágyunk ez, 
több mint egy évszázaddal ezelőtt 
hazánk nagy fiával, Petőfivel az

A nép
Tudjuk, szól emelnének Veszprém 

dolgozói, ha a tegnapi nap egyik ese
ményéről hallgatnánk. Elég volt a 
„kényes kérdésekből“ , melyekről, ha 
nem szólt a sajtó, egyesek hajlandók 
voltaic meg nem  történteknek nyil
vánítani. Tudjuk, szólnunk kell arról, 
hogy a veszprémi tüntetők ledöntöt
tük, ossz törték a Rákosi-, Sztálin- és 
Ix>nin-szobrokat, valamint a középü
letek homlokán uralkodó ötágú csil
lagokat, népköztársasági címereket.

Talán vannak, akik megköt ránk óz
tak ezen. Talán a jövendőt félik m á
sok az áradat tette m iatt Vagy ta
lán fel világosul at laus ággal, művelet- 
lenséggel vádolnának némelyek.

De kit? A népet? Szabad-e hibáz
tatni ezt. A veszprémiek a magyar 
jövő, & szabadság é3 függetlenség 
szent jelszavaival vonultak fel. Senki 
sem sajnálja a megbúvó Rákosi- és 
Szlália-szobrokat! A csillagok és Le
nin egyik mellszobrának tönkretételén 
voltak azonban, kik megbotránkoz- 
tak. A proletárja len i acionalizmus, a 
lenini eszmék, a kommunisták iga« 
harcának történetét vélték meggya
lázni. Ehhez hozzá kell fűzni néhány 
magyarázó szót.

A tömegnek --  úgymond — k iilö n  
lelke van. Szóval a szenvedély, az 
akarat, a tűz nem az egyedek Össze- 
gerődá’c arányában gyarapodik, Ez a 
nép a jogos követelések nagyobb ré
szének c kielégítését máról-holnapra 
v iija . A sok némaság, tett-várás cl- 
k cseredéi tsrgr, bosazú-vágyat is 
gyarapítóit Valahogy úgy rogyunk

élen, a márciusi ifjak is ezt kö
vetelték. A nép akaratit juttatták 
kifejezésre, c ezt tesszük mi is, 
akik valamennyi magyarral együtt 
független hazát, igaz szót aka
runk. .

Eltévedtünk, nem voltunk elég 
erősek. Dicsőítettük, amit a nép 
gyűlölt, engedtük, hogy tespedt- 
seg legyen úrrá a nemzeten, sö
tétben kerestük a szellem napvi
lágát, szó nélkül hagytuk a hibá
kat, szavakkal cáfoltuk az érzése
ke t nem egyszer ellentétbe ke
rültünk Önmagunkkal, pedig érez
tünk és láttunk. Irtunk és segí
teni akartunk, de a sorok nem 
kerülhettek úgy az olvasó elé, 
ahogy azokat papírra vetettük. 
Nehéz volt nekünk a sajtó njun- 
katársainak is. Szívünket 3 fele
lősségérzet marcangolta számos 
éjszakán á t  De most. amikor mun
kás -paraszt és értelmiségi kezek 
kulcsolódnak egymásba, amikor a
nemzet sorsáért és jövőjéért való 
aggódás kovácsolta megbontha
tatlan egységbe a népet, tudtuk 
kötelességünket Most, amikor 
végre szabad a sajtó, amikor gát
lások nélkül mondhafjuk d  mind
azt, amit az életben látunk, őszin
tén írhatunk munkás és paraszt- 
emberek gondjairól, megígérjük, 
hogy soha többé nem feledkezünk 
meg Petőfi szavairól, az 0 Szel
lemét követve segítjük a népet, a 
Kánaán felé.

Szabad a sajtó. Felmérhetetlen, 
szavakban el sem mondható bol
dogságot jelent ez az egész ma
gyar népnek. De nem egyoldalú 
az öröm. Boldoggá tesz minket 
újságírókat is, és köszönetét mon
dunk érte. Köszönetét a népnek, 
mely letépve láncait, maga vá
lasztotta meg az irányt, amerr* 
haladni akar.

Ősz van, soha nem volt még 
ilyen ősz. A lomHuillás ideje egy
beesik a rügyek fák adásával. Sze
münk elé az elmúlás ezer jelké
pét vetíti a természet, s bátran 
figyeljük az élet eleven ritmusát, 
minden erőnkkel segítjük évszáza
dos reményeink valóra váltását. 
Igen, segítjük- Józan ésszel, hite
les írásokkal. Ezt akarjuk. így 
határoztunk akkor, amikor váro
sunk tüntetőinek soraiba lépve^ 
együtt, ünnepélyesen haladtunk 
előre. Fogadalmat tettünk rá a 
4S-as szabadságharcban életüket 
vesztett magyarok hősi emlékmű
ve előtt, amikor felcsendültek a 
Himnusz Crökszép akkordjai.

Fodor Gábor

íté le te
ezzel, m int Illyés Gyula kohónk 
Fülemüle versének a madaraival. Ab 
esős napokban gyűlt-gyű It az énekel- 
nivágvás, a mikor kiderült az cg, so«* 
hasem énekelt dalba kezdtek«. .

Még valamit! Egyes fondorlatos 
nagy-hatalmasságok miatt annyi 
ecenny és annyi átok érte legszentebb 
céljainkat is, hogy a nép undorral és 
utálattal gondol rájuk- Vajon a nép- 
köztársaság alkotmánya (am elynek,a 
címereit Összetörtéit a  veszprémiek) 
valóság volt-e a  mi hazánkban? A a- 
jón nz in tern acion a lizm u s politikájún 
(amit n csillag jelez) nem esett-c eleg 
csorba? Nem volt valóság. . .  j és  
százszor is csorba ese tt ; . ;  I

Megmaradt az 1S48—19-íS-as «m* 
lékmű és a ligeti Lenin-szobor. F.z 
is a nép fi élete. Egyszóval: megválo
gatta, kit tiszteljen. Mindenki^ veg^-a 
tanulságul; a  nép maga választja meg 
példaképeit A „La Barre — Dózsa 
György“ dm ű cikkben Ady Endre 
így mondta ki: Válasszunk magunk
nak szimbólumot. Állítsunk szobrot 
Dózsa Györgynek! Ha a franciáknak 
La Barro tel szelt, nekünk Dózsa tet
szett volna. Ma nekik állítsunk Bzoba 
rőt. ma őket tiszteljük: — a miau* 
kel!

A nép az érett, a nép nem gye« 
rck: a  nép csakis jól választhat. Ha 
le ö n tö tte  a Rákosi- és Szlúlin-szob
rokat, csak félig feierte hp müvét; 
Állítsunk szobrot Dózsa Györgynek; 
Kosaothnnk. Adynak, Ilnjknnk és a 
többieknek' jkus.zĉ

I I
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Friss hírek a megyéből 
Tapolca

Tapolca lakossága ma délelőtt nemzetiszfnű zászlók alatt, rendezett 
sorokban vonult végig a község utcáin. A felvonulók felszabadultan, 
lelkesen énekelték a magyar nemzet himnuszát. A tapolcaiak nem ér
tenek egyet azzal, hogy Magyarország szovjet tartomány legyen, s 
azzal sem. hogy szovjet csapatokat vetettek be a harcba Budapesten.

A felvonulás után a résztvevők békés rendben visszatértek ottho
naikba.

A kertaiaknak is megjött a kedvük
Parázs izzik a kertai dolgozó pa

rasztok szivében is, amióta meg
tudták, hogy Nagy Imre elvtárs 
lett a Minisztertanács elnöke. Tap
soltak örömükben, mert sokat vár
nak az ú j kormánytól. Várják, 
hogy könnyítsenek lerheiken, ad
já k  meg .vögre nekik a termelési

Függetlenséget...
— Békéi akarunk — Függetlenségei — ezek a jclszam k hangzottak 

el a balatonfüredi dolgozók, munkások ajkáról is. Reggel gyülekeztek a 
hajógyáriak, s a különböző vállalatok dolgozói, akik békés felvonulást 
rendezlek. Elmentek az 1848-as szabadságszoborhox, ahol szolidaritásukat 
fejeztek ki az ifjúság mellett.

ElszavaUák a Talpra magyar-l, és Kossuth nótákat énekellek. Egyút
tal követelték a vörös csilla g o k  leszedését, helyette mindenütt kitűzték a 
magyarszinű zászlókat. Még a délelőtt folyamán befejezték a tüntetést.

Bíznak az új kormányban
Soha ilyen izgalomban nem vol- 

lak a devecseri dolgozó parasztok, 
m int az elmúlt napokban. A rádiók 
naphosszat szólnak. Mindenkit ér
dekelnek a mai események.

— Üj ú l előtt állunk — hallani 
jobbról-balról is a véleményeket.

— Nagy Im re a mi em berünk ' — 
m ondják  n parasztok.

Pápai Textilgyár
A Pápai Textilgyárban a péntek délelőtti m űszak utolsó órája lázas 

izgalomban telt. A Szövő 11-ből jött ál küldöttség. A SsÖvő /.  területén 
lévő rezsiműhelyben tartottak gyűlést, s Összefoglalták az üzem dolgozói
nak részben helyi, részben országos jellegű kívánságait.

Követelik, hogy néhány személyt távolítsanak el az üzemből, illetve 
váltsanak le jelenlegi beosztásából.

A pártbizottság még pénteken összeült, hogy a munkásoknál: ezt a 
jogosnak tartott követelését teljesítsék.

A saját üzemüket érintő követelésükön túl a textilgyári munkások 
hangot adlak alábbi kívánságaiknak is:

A szovjet csapatok szüntessék be Budapesten a harcot és hagyják t i  
az ország területét, azonkívül hatálytalanítsák a statáriumot. -A Pápai 
Toxtilgyár dolgozói bíznak a kormányban.

A széntéri harmad beszél
A November 7 Erőmű turbináinak 

dübörgése most megnyugtatóan . hat. 
Termelnek. Az üzem valamennyi 
részlegében mintha még jobban igye
keznének a dolgozók, ezeket a nap* 
eseményeket hozó napokban, mint 
máskor. Az első néhány szó után 
meg lehet állapítani, hogy aggódnak 
Budapestért. Mégis a változásokról 
beszélnek it t is, ki csendesebben; ki 
nagyobb hanggal, de egyaránt biza
kodva. Mit mondanak a szén tériek? 
Tamás László és Balogh László a 
harmad vezetői. Amíg a brigádok felé 
haladunk és a vélemények felől ér
deklődünk, Tamási elvtárs kezdi el 
a beszédek

— Bizonytalanok vagyunk, de ez 
érthető is. Naponta olyan, változások 
történnek, amelyeket nem. vagyunk 
képesek figyelemmel kísérni. Tegnap
előtt még megerősítették Gerő Ernőt 
a KV. első titkári tisztségébe, azután 
pedig felmentették. Ezek 'után. nem
csoda, hogy nem tudjuk mit hoz 
m a jd  a  holnap. — Itt  abbahagyja, 
mert a vagonüritő brigád ta g ja i  is 
körénk seregleltek. Látszik öz arc«-, 
kon, hogy beszélni nkernak. Le még 
a fontolgatás is látszik. P fe iffe r  J ó 
zsef, az egyik idős brigádlag m égis 
tlkezdi. , ,

— Súlyos hiba történt. Nem kellett 
Volna annak a sok fioláinak meghal- 
ni. Meg o családapáknak sem. Bi- 
zony weglelielcll volna előzni — szol 
közbe Jártás György. Hogyan? — 
I J a  te l je s í t ik  m in d a z t ,  a m i t  a mun
kásosztály kíván, ha Gerő Ernőt hú- 
íom nappal előbb mentik fel, Nagy

kedvet, akkor majd megmutatják, 
mit tudnak a parasztok, S ezért 
bíznak Nagy Imre elv társban. A 
községben sokat beszélnek, vitat- 
koznak, minden új h ír hallatán és 
együtt éreznek mindazokkal, akik 
a békét, nyugalmat kívánják.

örültek is, am ikor megtudták a 
rádióból, hogy Nagy Imre a  kor
m ány vezetője. Nagy figyelemmel 
hallgatták Nagy Imre elvtárs néphez 
intézett szózatát Az arcok kisimul
lak, most már csak arra várnak, 
bőgj- Budapesten legyen nyugalom 
és béke.

Imrét pedig két nappal előbb leszik 
meg a  Minisztertanács elnökének.

— Csupán ebben látják az okokat? 
— Nciu kérem — szól aztán q sa

já t, meg a többiek ruhájára mutat, 
így folytatja: Ezekben. Rongyosak a 
munkaruháink, s az ígérgetések, ame
lyek utón nem következett a  tett. — 
Amiből végre’ elég volt — kapcsoló
dik be SzŐnyi János is. IláL igen. 
Meg kellett volna előbb hallgatni, mi 
fáj a népnek. L e nem hallgattak meg 
cs még a hibák feltárása után . is tib- 
láboltak. Maga a Központi Vezetőség 
ia — folytatja Boncz János.

— Nem Kelőt, hanem N yugat felé 
kellett volna nekünk oiientálódni — 
böki ki hirtelen valaki. A többiek azon
ban egyszerre hurrogjúk le. — Mit 
nem beszélsz. Van nekünk minde
nünk, csak engedjenek a magunkéval 
úgy gazdálkodni, ahogyan azt sokan, 
valamennyien kívánjuk. Minden ál
lammal harásúgot kell tartanunk, de 
olyan barátságot, ami megfelel a dol
gozók. az egész ország érdekeinek is.

— Bízunk. Nagy Imre elviárs. ige
rietet tett az 1953-as progiam végre
hajtására, Kádár János elvtárs sze
mélye és a KV. m ár most beválasz
to t t 'ú j  tagjai adják meg az alapot 
ehhez. A párt vezessen, továbbra is, 
hogy a hibákat közösen a munkások, 
a dolgozók tömegei véleményeinek, 
javaelatainak érvényesítésével javít
suk ki, és így lássunk a feladatok 
végrehajtásához. Meri akkor végre is 
hajtju k . — Bizakodó szavak, a közös 
alkotás, a szebb óidét, a jövőt jelentő 
szabadság.

V é r  n c lh i i l !
Munkások, parasztok és sok, sok 

f ia ta l. . .  Nézem őket s szívemben 
velamí nagy Örömmé oldódik régi, 
unalmas történe'emóráim ezernyi 
száraz adaLa.

Most történelem vagyunk!
A lobogó szemek fénye a lapokra 

betűket éget. Írjuk a jövőt.
Szép legyen! — Csodaszép.
Lázasan doboló szívünk, a vérünk 

lüktesse gyermekmosollyá ezeknek 
a napoknak az izgalmát!

Agyunk, szívünk egymással v i
tatkozik. Jó lenne valami szép cso
dát cs'ná'ni. — Behegeszicni min
den sebet. Letörölni minden kony- 
nyet. A kis ablakoknál annyit f i 
zetni, amiből telük élni, amiből még 
néhány órányi mosolyra is tellik. Ez 
a szívünk. Az így akarja.

Az agyunk, ez a két kegyetlen 
gyémánt-csúcs pedig forog, forrong, 
lázad, s valósággá köszörüli a leg
szebb vágyakat.

A nagy kokárdás ünnepre hét
köznapok jönnek. A tapsra és a nó
tára munka.

Le csak józanul! inkább az agy. 
Az a jobb tanácsadó. Szívünk cso
dás nagy hatalma öntsön szabad
ságot a világra. Száműzze az olcsó 
frázisokat. Minden hazűgságot.

Le ezután az agy. Belátás, józan
ság. Csak így haladhatunk! — A 
kis ablakoknál holnap is kevés lesz 
& bér, s a munkáslakásokban több 
öröm is elkelne. De Irggyünk! Ügy 
higgyünk, akkora legyen a bizal
munk, mint még soha. Most mi va
gyunk az élet. Most ml vagyunk a 
történelem.

Munkások, parasztok, drága fia 
talok . . .  A holnap is mi vagyunk. 
Szürkén és egyszerűen és munká
ban, de az is mi vagyunk. Szükség 
van m:nd enkire. Szívre, agyra, 
nagy-nagy építő akaratra.

Vigyázzatok! az élet a fontosabb. 
A szabad élet! Ez az ünnep jő, de 
ez után az ünnep után a hétközna
pok a fontosabbak.

Ne öljetek! Egy csepp magyar 
vér se hulljon feles’eg esen!

Koronczay Emil.

Pápa
Simon István, a pápai tanács 

oktatási osztályvezetője mondja:
— Pápán is nagy érdeklődéssel 

figyelik a pesti eseményeket mind 
a  diákok, mind a felnőtt lakosság, 
s várják a Központi A czelőség rá
diónyilatkozatát.

Az iskolában rend, fegyelmezett
ség van, zavartalanul folyik a ta
nítás, de a rádió feli)ívasát meg
szívlelte öreg, fiatal, diákok, fel
nőttek, vasutasok, honvédek kivétel 
nélkül nemzeti színű szalagot tűztek 
kabátjukra, sapkájukra.

A szerkesztőbizottság 
közleménye

A Veszprém. megyei Népújság Szer
kesztőbizottsága közli, hogy a megyei 
pártbizottság a veszprémi újságírók 
javaslatára Slamovics Zoltán felelős 
szerkesztőt leváltotta.

A Népújság szerkesztését új logok
kal kibővült szerkesztőbizottság vette 
át.

VESZPRÉM MEGYEI NÉPÚJSÁG 
A Veszprém m egyei I-lazaCias Nép

front napilapja
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 

Felelős k iadó: Lőrinci Im re. 
T erjesztik : a  M egyei Postahivatal 

H íríaposztálya és a  hírlap-kézbesítő  
postahivatalok. Előfizetés: postahiva
taloknál éa kézbesítőknél. Havi elő

fizetési d íj: H forint.
MNB egyszám laszám : 01 015 Düű-107. 

Veszprém  m egyei Nyom da v á lla la t.
F elelős vezető: S teitzer Ferenc.

V IL L A N Á S O K . . .
E j szuka. A köd unalomba olvasztja 

a házakat. Jtt-ott lámpa fénye villan, 
s a 12 éves hamu alatt parázslónak a 
szivek. Dobogásuk iiululú.

Az általános gimnázium folyosóján 
szbszmötölnek.

— Rá ne cseppentsd!... Ferde!... 
Pirosai. . .  Elég! — Hol a zöld?

Csend. Elsurrannak a pusmogók.
M i volt?
A forradalom egyik hőstette.
Kossuth címert festettek. Mindenki 

gyönyörködjön benne. Ott van. az 
Általános Gimnáziumon. Éiicl készült. 
Sötétben. Keni szabályos. Mégis ez a 
legszebb.

Kovács néni mindig csak panaszko
dott. Vékony, sipító hangja sose volt 
erélyes. Hol zsír hiányzón, hol úgv- 
nconű, Máskor a cipő volt lyukas és 
bizony a zsebében nem volt egyetlen 
g aras . . .  így aztán Kovács néni min
dig panaszkodott.

Pénteken reggel nem állt az utcai 
kúlnál. Nem sírt a hangja: mit is főz
zek.

Persze fél. Biztos. Egy ilyen sírós 
hangú öregasszony . : :

Kik játszottak legjobban a megyei I. o. 
labdarúgó bajnokság utolsó fordulójában ?

A m egye! I. o. labdarúgó ba jnok
ság u to ’.só fo rdu ló jában  a  V. H aladás 
—Fűzfő és a B í. Vasas—V. Törekvés 
m érkőzést kivéve nem  volt különö
sebb Jelentősége a m érkőzéseknek, 
m ert hiszen a ba jnok i cím  sorsa a 
veszprémi, a  kisés kérdése pedig a 
ba la tonfü red i találkozón dőlt el. Az 
utolsó fordulóban a  m érkőzések á l
talában  a  közepes színvonalon m o
zogtak, egyéni teljcsítm énybell k i
em elkedő já ték o t is  csak  kevés lab
darúgótól lá tha ttunk . E zú tta l a  közép
hátvédek és »a kapusok  te ttek  k i m a
gukért, m íg a  balfedezetek és a jobb
szélsők „lem arad tak” . Tudósító ink  ja 
vasla tai a lap ján  a  k é t csapato t így 
Qllítjuk össze:

A z  első csapat: Vajda (Várp.) — lk -  
]ádi (Várp.). M artos (Inota), M olnár 
(p. VL)' — M odrovics (V. Hal.). Hő- 
gyészl (V. Hal.) — Házi (P. Bás.), Vá
mos I. (P. VL). H orváth  (V. Hal.), He
gedűs (Fűzfő). Ja ltab íi (Inota).

A tartalékcsapftt: H orváth  H. (Fűz
fő) — Kovács II. (V. Hal.), Böröcz (V. 
Hal.), P ro tá r  (Keszth.) — Aladl I. 
(Csingert, Szakalv (P. VL) — Miklós 
(Inota), Szandi (V. Ép.), O rbán (P. 
VL), Bali (P. Bás.), Csurgói (P. Bás.).

D icséretet é rdem elnek: Bállá, Pócz 
(Fűzfő). Boros. M üller (Várp.), Mn- 
gyor I.. P ém  T. (Keszth.). Föczén, 
B auer (V. V as). Varga. Csánltz (Aj
ka), Ny Iga (P. VL). H ujbcr, K rav ják  
(Csingcr), P od’ócz, PŐcz (V. Ép.), Gcl- ( 
lért, G yőri (Dudar), Czobor, Szabó S. 
(P. Bás.).

KIK A LEGEREDMÉNYESEBB 
CSATÁROK

Az 1956. évi m egyei I. o. labdarúgó 
bajnokság a V. T örekvés—A jka m ér
kőzést kivéve végétért. A bajnoki év
ben az alább  felsorolt játékosok  bi
zonyultak a legeredm ényesebb csatá
roknak:

A felnőtteknél 28 gólos: Hegedűs 
(Fűzfő), 24: Kocsis (Fűzfő). 23: Ball 
(P. Bás.). 20: R upert (V. Vasas), 19: j

KERESŐNK zöldség- 
kertészt azonnali belé
pésre. Vórösmezö TSZ 
Tapolca

ELADÓ beköltözhető 2 
szoba, konyha, pince, 
kertes családi ház. Vesz
prém , Bajcsy-Zs. u. 52. 
szám alatt.

KERESK E DE LE MB E N 
já r ta s  férfi dolgozót fel- 

I vesz az ÉszakdunántúLi

zí prók i rd  elések
P ap írértékesítő  Vállalat 
veszprém i leraknia . — 
írásbe li jelentkezés: 
É szakdunánlú li Papír- 
értékesítő  Vállalat Köz
pontja . Győr, Czuczor 
U. 3.

AZONNALI BELÉPÉS
RE KERESÜNK KŐ
MŰVES. ACS, VASBE
TONSZERELŐ. KUBI
KOS SEGÉDMUNKÁS

Istenem! — de szógycnlcm magami 
— Atya Isten!

Kovács néni zászlót v itt a tűnte* 
lók között: Ruszki mars ki!

A hangja se sipított. Erélyes volt,' 
Bátor. Ügy’ látszik, ő is megtalálta,

*

A Keszthelyi Mezőgazdasági A k a 
démia körül szovjet páncélosok áll
nak. A  pillanat szörnyű. A feszültség
ben ezerszeres munitára hajszolt agyak 
élet-halál felelt döntenek.

A környező utcákból traktor dobo
gós hallatszik. Néhány perc, s min
den tankkal szemben egy-egy traktor 
áll.

Vthenger cs gyufásdoboz! — -Meg
örültek ezek a kokárdás keszthelyi 
traktorosok? — Mit akarnak?

A tankol: nyílásain izzó szemelt 
villannak. — Szégyenlősen fehliibö- 
rügnek a tankok motorjai.

Győztek a traktorok. — Elvonulnak 
a páncélosok.

•

A veszprémi vár előtti téren óriást 
tömeg. A házakon nemzeti zászló. Az 
épületeken Kossuth címer.

Besenyel (P. VL), 13: Hel] (V. Hal.); 
17: M agasházi (V. Hal.), Borbély (A*. 
H al.), 16; Schlögl (V. Ha!.), Palo tás 
(V. Hal.), 15: Ivanlcs (P. VL), Fábián 
(Keszth.).

E lm arad  a V eszp rém i 
H a la d á s—H a lié i  

W issen sch a ft SC 
ta lá lk o z ó

A Veszprém i H aladás SK és a Hal
lei W issenschaft SC vezetői között 
tö rtén t m egbeszélés értelm űben a 
ném et csapat veszprém i vendégsze
replésére  későbbi időpontban k erü l 
sor. A k é t sportkör az új Időpont
ban még nem  állapodott meg.

K ésőb b  k ezd ő d n ek  az  
I. o .-b a  ju tá sé r i fo ly ó  

o sz tá ly o z ó  m érk ő zések
A m egyei TSB közlése szerin t az I. 

o. bajnokságba ju tá sé rt folyó osztá
lyozó m érkőzések október 23-án. va
sárn ap  m ég nem  kezdődnek meg. A 
sorsolás érvényben m arad, az osztá
lyozó ú j időpon tjáró l a m egyei TSB 
értesíti a csapatokat.

A Veszprém i Törekvés—A jkat Szik
ra m érkőzést nem  játszották  le csü
törtökön. A m érkőzés új Időpontjai 
később á llap ítják  meg.

A h é tv é g i  
sp o r tm ű so rró l

A megyei TSB közlései szerint az 
október 28-ra, vasárnapra  kisorsolt 
bajnoki versenyeket és m érkőzéseket 
nem  rendezik meg. Ezek a versenyek 
késő b b  m e g á lla p íto tt  Id ő p o n tb an  k e 
rü lnek  lebonyolításra. íg y  többek kö
zött elm arad  a m egyei torn  a verseny 
és a  középiskolás k ispályás kézilabda 
bajnokság megyei döntője is.

DOLGOZÓKAT. MUTW 
kússzál lás t. napi három 
szori étkezési biztosí
tunk. Jelen tkezni lehet 
a2 E M. 4- sz- Mély
építő  Vállalót AJKAI; 
PÉTFÜRDO1, VARPA
LOTÁI. BALATONFUZ« 
FŐI, ’ BAKONY BELI; 
KÉKKÚTI építésvezető
ségeken.
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