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Éljen a független, szabad, 
demokratikus Magyarország!

t

1Vesz prémben a megye üzemeit 
bányáit, vállalatait, intézményeit, 
hivatalait, a Vegyipari Egyetem ta
nácsát és hallgatóit, továbbá a 
dolgozó parasztságot honvédséget, 
rendőrséget, szabad értelmiségieket, 
kisiparosokat és szövetkezeti ta
gokat képviselő, szabadon megvá
lasztott küldöttek 1956. október hó 
26-án megalakították a Megyei 
Nemzeti Forradalmi Tanácsol. A 
küldöttgyűlés egyhangúlag úgy ha
tározott hogy a rendkívüli helyzet
re való tekintettel a Nemzeti For
radalmi Tanácsot Veszprém megye 
egész területére a ncphaialom leg
főbb birtokosának nyilvánítja. A 
Tanács rendeletéit, utasításait a 
megye területén mindenki köteles 
betartani. A Forradalmi Tanács 
úgv határozott, hogy működése és 
hatásköre egyelőre Veszprém me
gye és egyben Veszprém város 
területére terjed ki. Ennélfogva a 
Nemzeti Forradalmi Tanács meg
alakulásával a volt megyei és vá
rosi tanácsi végrehajtó bizottságok, 
ezek elnökeinek, elnökhelyetteseinek 
és titkárainak megbízatása véget ér. 
működésük megszűnik, A Nemzeti 
Forradalmi Tanács irányítja a to
vábbiakban a megyei cs a városi 
közigazgatást.

MAGYAROK! 
v HONFITÁRSAINK!

VESZPRÉM MEGYE LAKÓI!
Az a napjainkban az egész or

szágban végbemenő nagy megúj
hodás, amely a magyar szabadság, 
nemzeti függetlenség és a szocialis
ta demokrácia szent jelszavát tűzte 
zászlajára, forradalmi erővel tört 
ie l megyénkben is. Egyetemisták és 
munkások, katonák cs dolgozó pa
rasztok. bányászok cs kisiparosok, 
diáklányok és tanáraik egyaránt 
tüntetésekkel, felvonulásokkal és 
nagygyűléseken tettek hitel az tij, 
valóban a magyar nép érdekeit szol
gáló nemzeti politika melleit cs 
ítélték el mindazt, ami rossz, ami 
gyűlöletes volt a múltban. Elemi 
erővel tört lel h felháborodás a 
zsarnokság, az elnyomás minden 
formája ellen, cs ez a felháborodás 
nem kímélte a zsarnokságra emlé
keztető jelvényeket, szobrokat, em
lékműveket sem.

Nekünk magyaroknak cpp úgy 
jogunk van a szabadsághoz, mint 
a földkerekség minden népének! El
vitathatatlan az a jogunk, hogy a 
nemzeti szabadságért — ha kc!I — 
küzdjünk is. Ez a küzdelem külön
féle lehet, a történelmi helyzettől 
os az adott lehetőségektől függően.

Mélységes a fájdalmunk. hogy 
hazánk fővárosában vér folyik sza
badságunkért, Ösziníén reméljük, 
hogy a szabadságharcosok igaz
sága rövid időn belül elismerést 
nyer, befejeződik a tragikus véron
tás s a szabadság kivívásával egy
idejűleg helyreáll a béke és a rend 
is, mert hiszen béke cs rend nélkül 
szabadságról sem lehet beszelni.

Megyénkben ezídeig nem történt 
komoly vérontás és minden remé
nyünk megvan arra, hogy megyénk 
területén békés úton kivívjuk mind
azt az igazságos követelést, amely
ért egész népünk ma harcban áll. 
Megyénk az ország harmadik 
ipari inegvéje, nagyszámú, haza firs

' jQondolkodású munkássága, elszánt.
I kemény bányászai, öntudatos, eszes

parasztsága, kiváló értelmisége van 
Ha ezek összefognak — a nemzeti

I ezabadság, függetlenség es dem >!<- 
,i Tácia megvalósítására. — akkor ki-
i ?soda akadályozhatná meg követe-

•(l léseik valóra váltását?
[ A mi feladatunk most sue. hogy

Veszprém tncoyébcn a tegsürgöseb- 
h  ben megvalósítsuk mindazt, amit a 
? >ewm.t követe], E követelések ma

már köztudomásúak, ezeket a Vesz
prémi Vegyipari Egyetem tanácsá
tól és MEFESZ szervezetétől kezd
ve a bányák, üzemek dolgozóinak 
gyűléséig cs a laktanyákig úgy
szólván a megye egész lakossága 
magáévá tette. E követeléseink 
megvalósításáért folytatott harcban 
nem támaszkodhatunk többé a régi 
államigazgatási szervekre, amelyek 
nem képesek a harc élére állni, de 
nem is élvezik a lakosság többségé
nek bizalmát. Ezért létre kellett 
hozni azt a forradalmi szervezetet, 
amely vezeti, irányítja és szervezi 
a megye lakosságának küzdelmét 
a nemzeti szabadság és függetien- 
cég, a demokrácia, az önálló, csak 
a nemzet érdekeit néző gazdaság
politika megvalósítása ' érdekében. 
Emellett látni kell. hogy a nemzeti 
forradalmi megmozdulást, a törvé
nyesség lazu’ísát egyes söpredék 
elemek felhasználhatják arra. hogy 
a polgárok javai cs élete ellen, a 
közvagyon ellen támadást kísérelje
nek meg. raboljanak cs fosztogas
sanak. Ennélfogva a rendet és a 
személyi és vagyoni biztonságot 
minden erővel fenn kell tartani. 
Nem engedhetjük meg, hogy most. 
amikor nemzetünk szent harcot vív, 
egyesek élelmiszer-raktárakat fosz
togassanak. üzletekbe betörjenek, 
mindnyájunk közös vágyénál, köz
épületek berendezéseit türpk-zúz- 
zák,. közönséges bűnözőket próbál
janak a börtönökből a becsületes 
emberek közé szabadítani.

A Megyei Nemzeti Forradalmi 
Tanács, a megye lakosságának egy
öntetű állás ta-g'alárára azért alakult 
meg. hogy haladéktalanul meg
kezdje a megye területén a demok- 
ratlz.i'ást, a nemzeti szabadság és a 
ncp érdekeit szolgáló gazdaságpo
litika vaíóraváltását. Emellett log
ic nícsabb teendőjének tart ja a rend 
és a közbiztonság fenntartását, a 
(örvényességnek az rdo tt körülmé
nye!; közt tehetséges legteljesebb 
biztosításét. A Tanács nehéz és 
felelősségteljes feiadat ínak csak 
akkor tehet etegfct. ha élvezi a me
gye lakosságának támogatását és 
blzaimát. A most mcguiakuít Me
gyei »Nemzeti Forradalmi Tanács
nak 23 tagia v; n, akik a lakosság 
minden rétegének képviselői és 
kizárólag az őket megválasztó dol
gozók bizalmából kerültek a Ta
nácsba.

A Tanácsban a honvéd helyőrség 
és a rendőrség is megfelelően kép
viselve van, enné-fogva a Forradal
mi Tanács határozatai nemcsak az 
államigazgatási szervekre, hanem a 
karhatalomra is kötelezőek, szint
úgy a bírói, ügyészi és az országos 
főhatóságnak alávetett többi szer
vekre — nem érintve természetesen 
a bírói és ügyészi függetlenséget.

A Forradalmi Tanát*? megalaku
láséval a Megyei Páríb’zotteág és 
a DM. Megyei Főosztályának, az. 
át iáin verte’mi szerveknek ken vise tői 
is egyetértettek és egyel* rlenek. 
Természetes ez. hiszen mindenki
nek. aki úgy érzi. hogy a megvár 
néphez tartozik, támogatnia kell 
a ncp igazi kénvisclöit és a nép 
igazságos célkitűzéseit flonvédciiik 
netiig. a dicső tnagyrr hadsereg 
íaí»hi. egv rmberkeni. nagy lelke
sedéssel «álltak Forradalmi Taná
csunk és követeléseink mellé.

A Nemzeti Forradalmi Tanács 
bizalommal viseltetik Nagv Imre 
Szemelve és kormánya irányában, 
elismeri a törvényes magyar kor
mán vf. he :■ korma unva] szemben 
is lám ászt bizonyos követeléseket, 
amelyeket a tegnapi naucn hat 
••»ml ban hozott nvilvá nosr-ágrn. 
Ezeknek fc(i<*s’ íésc;p » megye terü
letére elrendelte az általános sztráj
kot az élelmiszeripari. egészség

ügyi szolgálat, a közművek cs köz
lekedési vállalatok kivételével.

A Forradalmi Tanács a megye 
területén az összes kormányzati 
teendői; ellátását kezébe vette. En
nek sikeres végrehajtása érdekében 
«azonban szükség van az alsóbb fo
kú, helyi Forrada’.mi Tanácsok, i l 
letve Bizet tea gok megalakítására 
is.

Felhívással fordulunk ezért Vesz
prém megye városainak, falvainak 
lakosságához:

HALADÉKTALANUL ALAKIT-
SATOK /MEG NEMZETI FORRA
DALMI TANÁCSAITOKAT!
A járások cs váró*ok lakói kül

döttgyűlésen — az üzemek, válla
latok stb.. a parasztság, katonaság 
és rendőrség szabadon választolt 
kü’dőlteinek részvételével — válasz- 
r “ ák meg a járási, iilető'e.g a vá
rosi Nemzeti Forradalmi Tmácsot 
A Forradalmi Tanácsba válasszatok 
11 —17 olyan tagot, akik a ncp min
den rétegét képviselik, Legyen kö
zöltük lega'ább egy. aki idáig VB.- 
1ag vo lt’ vagy a tanácsapparáíiis- 
h” u dolgozott, ért a közigazgatás
hoz ér. a iteo bizalmát élveri. s le
gyen közöttük legalább egv jo
gász (üqyvéd. bíró. vagv ügyé?” ). 
Adjatok helyet megfelelő' szám
ban a honvédség cs a rendőrség 
Itenviselőinek is És vonjátok be a 
legjobb szakembereket.

A községek is válasszák meg 
Forradalmi Nemzeti Bizottságukat! 
A Nemzeti Bizottságba 5—9 ta /o t 
” á’asc’zai’nk. a község nagyságától 
fügpétep. falugyűlésen vagy* küldött
gyűlésen.

Csak olyan embereket válassza
tok a Nem re! i Forradalmi Tmács- 
b». vagy FűzőííSágba, akik felles 

lekben élvezik a lakosság több- 
ségéimk biza'mát. akik bátran cs 
megalkuvás nclkíil tudnak és mer
nek küzdeni nemzet? s^abadságíö-
rai-veséink vn lóra vált ásáérí!

A Forradalmi Tanácsok cs Bizottsá
gok merészen és késcdc’cni nélkül 
vegyek át ieriiíetük igazgatásának 
irányítását, n közrend cs a bizton
ság minctan körülmények közötti 
fenntartását. A Forradalmi Taná
csok a városi, illetve járási, a For- 
rada'mi Bizottságok a községi 
VB.-k helyébe lépnek. elnökük be
tölti a VB.-cInöki funkciókat. Ha
táskörük azonban — éppen a rend
kívüli hciyzet mind — sokkal na
gyobb, mint amekkora az eddigi 
tanácsoké volt. Éppen ezért fokozot
tén kell ügyelni arra, hogy munká
jukban semmi rété személyeskedés, 
vagy önkény ne ülhesse fel a fe
jét. (Maga a nemzet fogja felelős
ségre vonni azokat, akik ezekben <i 
történelmi napokban bizalmával 
visszaélnek!

A Fórra da'mi Tanácsok söpörjék 
iélrc az úiból. távolítsák cl hiva
talukból azokat, akik súlyosan vé
tettek a nép ellen, durván megsér
tették a törvényességet és még ina 
is a szfalinisfa-rákosisía visszahú
zó elvek mellett és a nép szabad
ságtörekvései ellen foglalnak állást. 
Pe seniilyen személyi bosszúra, ül
dözésre nem kerülhet ser! Ma a 
nemzeti erők legteljesebb, összefo
gására van szükség. Aki vételt is 
a múltban, de most szívvel-létek ke! 
a nemzet mellé áll. annak köztünk 
a helve, annak a mmkáiára ma is 
számítunk A VB.-clnökök. titkárok 
és ta«ok funkciója ugyan megszű
nik. de továbbra is igeivbe kell 
venni — mcgfe'clö beosztásban — 
azon volt tanácsfunkcionáriusok 
munkái á.t. akikben bízhat ti nie akik 
becsületesen szolgálni kívánják a 
•’cmzoíct akik eg vet értenek a sza
badság és szocialista demokrácia 
iránti vágyunkkal. Tudjuk' jól, nem 
egy VB.-elnök és titkár van, akik

emberséggel látták cl a műit nehéz 
körülményei közt is feladatukat, 
akik ellen nem merült tel komo
lyabb kifogás, akiknek munkájára a 
jövőben is számítunk. A tanács
apparátus dolgozóinak általában 
helyükön kell maradniuk, szolgál
ják teljes tudásukkal és képessé
geikkel az új, a független, demok
ratikus A4 agyarországot! Ismétel
jük: Csak azokat szabad eltávolíta
ni, akik durván visszaéltek a kezük
ben volt hatalommal és akiktől a 
jövőben sem váriba lő, hogy né
pünket becsületes, önzetlen mun
kájukkal szolgálják. Ezek ellen sem 
szabad azonban .fellépni. a felelős- 
sógreyonásnck most nincs i l t  az itk-_ 
jc. Távolítsák cl, fegyverezzék le 
őket, de egyébként semmi bántódá- 
suk nem tehet, mindenfajta üldözést, 
a leghatározottabban elítélünk.

Miért hívjuk ú j tanácsainkat 
„Nemzeti Forradalmi Taná«” -nak? 
Forradalom vau országunkban? 
Igen, nemzeti forradalomnak lehet 
nevezni azt a hatalmas népi meg
mozdulást. melynek célja, hogy vé
ge tvessen a személyi önkénynek. a 
iörvényíctenscgeknck. az elnyomás, 
zsarnokság minden formájának és 
elsöpörjön mindent, ami a demok- 
ratizá’ódas. a nemzeti függetlenség 
útjában áll „Ellenforradalom" ez, 
mely a szocializmus rendszere el
len irányul? Szó sincs erről. A nem
zeti forradalom azok elten irányul, 
akik. mint a párt cs az ország ve
zetői, a nép bizalmával visszaélve 
a népet becsapva, tőlünk idegen 
zsarnokságot és saját klikkérdckcT- 
keí szolgálták csak. de nem a szó
fia i izmus cs főleg nem -a demokrá
cia ügyét. Nemzeti forradalmunk 
ma azért folyik, hogy megvalósítsa

Megolakuh sj Magyar Hépk&zfárssség 
új, rwmzeíi kormánya

A Magyar Népköztársaság El
nöki Tanácsa, a Magyar Dolgozók 
Pálija Központi Vezetőségének, va
lamint a Hazafias Népfront Orszá
gos Tanácsa Elnökségének javasla

A Minisztertanács elnöke: Nagy Imre. A Minisztertanács elnöké
nek helyettesei: Apró Antal, Bognár József. Erdei Ferenc. ÁlJantini- 
niszlcr: T ildy Zojiá ti Külügyminiszter: Horváth Imre. Belügyminisz
ter: Münnich Ferenc. Honvédelmi miniszter: Janza Károly. Földműve
lésügyi miniszter’ Kovács Bela, a Független Kisgazdapárt v. főtitká
ra. Pénzügyminiszter: Kossá István, Igazság ügy miniszter: Molnár 
Erik. Kohó- cs Gépipari miniszter: Csergő János. Egészségügyi mi
niszter: Babies Antal egyet, tanár. Bánya- cs Energiaügyi miniszter: 
Czottner Sándor. Külkereskedelmi miniszter: Bognár József. Belkeres
kedelmi miniszter: Tausz Janes. Vegyipari miniszter: Szabó Gergely. 
Könnyűipari miniszter: Nafty Józsefné. Város- és Községgazdálkodási 
miniszter: Nczvál Ferenc. Az Alfami Gazdaságok minisztere: Rí- 
biánszky Miklós Elei miszeri pari miniszter: Nyers Rezső. Begyűjtési 
miniszter: Gyenes Antal. Építésügyi miniszter: Apró Antal. Közleke
dés és Postaiigyj miniszter: Bebrits Lajos. Népművelési miniszter: Lu
kács György egyet, tanár. Oktatásügyi miniszter: Kónya Albert. Az 
Országos Tervhivatal elnöke: Kiss Árpád. Az Állami Ellenőrzési M i
nisztérium vezetése egyelőre betöltetlen.

Az új nemzed kormány az eskütétel után azonnal hivatalba lépett.

Mindenben támogatjuk 
a Nemzeti Forradalmi Tanácsot

Mi, a Belüpynimisztérium Vesz
prém megyei rend Srkapilánysdg 
rendőrei — rendfokozattá tekintet 
nélkül ■— üdvözöli ük a Megyei Nem
zeti Forradalmi Tanács megalakulá
sát.

A dolgozók köve lel weit jogesnak 
tartjuk és mincku erőnkkel u  ao- 
galjnk. Nincs más célunk és nein 
is lehet más kötelességünk — n Rá
kosi önkény megszűnése után -  v.‘g- 
vc szabadon, rendőri cskuuMiöz hí
vn i szolgálni dolgozó népünket. |

Elhatároztuk, — mindenben iáino-, 
gátjuk a Nemzeti Forradalmi Taná

a szocialista demokráciát cs meg
tisztítsa az alapjában helyes cső
mét mindattól a szennytől és sa
laktól, arni egyes vezetők bűnös 
tevékenysége folytán az elmúlt 
hosszú években rárakódott. Nem 
ellenforradalom ez, hanem a nem
zet forradalma az új, a tisztább 
szocialista demokráciáért, a valóban 
független, szabad Magyarországért.

Ebben a bonyolult és súlyos hely
zetben, melybe az országot a nrc*i 
letűnt vezetők gonoszsága és vak
sága sodorta, a forradalmi taná
csok és bizottságok felelősségteljes, 
de egyben felemelő feladata.' hogy 
a nemzet küzdelmét, a független
ségért és demokráciáért úgy vezes
sék, hogy közben megőrizzék a 
nemzeti forradalom tisztaságát, 
megvédjék a népet a rablóktól és 
fosztogatóktól, megóvják «a közva
gyont és elkerüljenek minden vér
ontást.

MAGYAROK!
TESTVÉREINK!
VESZPRÉM MEGYE LAKÓI!
Ne legyen több vérontás! Mulas

suk meg, hogy Veszprém megyében 
minden visszahúzó erő és ellensé
ges indulat ellenére békésen meg 
tudjuk va’ósítanj a nemzet Igaz
ságos követeiére? ti Vezessük be 
Veszprém me gyében a független, de
mokratikus közigazgatást, a nép 
érdekeit szolgáló gazdaságpolitikát, 
a '■j’í'bad magyar életet.

Fel hát a küzdelemre! A tét 
n?gv. őrizzük meg békénket, és 
közben építsük fel — egyedül nem- 
zc liir ’'  számára — az új Magyaror
szágot!

A VESZPRÉM MEGYEI 
NEMZET’ FORRADALMI

TANÁCS.

1
tára megválaszt c l 5 a a Magyar Nép« 
köztársaság új kormányát.

A  kormány összetétele a követ
kező:

csot. Kérjük, hasson oda, hogy ne 
következzék be megyeakben fcías- 
Icge5 vérontás.

Egyetértünk ubbau, hogy moat a 
legfőbb felad a I a nyugalom cs rend 
megőrzése ós fenntartása, s minden 
erőnkkel a Forradalmi Tanács ren
delkezésére állunk.

K érjük nyilatkozatunk nyihátt'JS* 
ságra hozatalát.

Veszprém, 1956 október 20«án.
Erőt, cg eszi égeti

UAL Veszprém megyei
f iciidörkapiläiiysag doljzozJf.

/



2 VESZPRÉM rtieOYEI NÉPOJSAG 1956. október 28.

M egalakult a Faárugyárban a Munkás Tanács
Pénteken a Veszprémi Faárugyár 

ku 1 túrótthonában megtartott gyűlé
sen nem kellett szólásra bírni az 
üzem dolgozóit. Mindenkinek volt 
m it elmondani a hosszú évek hall
gatása után. Mindenki kiönthette, 
ami a szivét nyomta, hogy segítse 
a szebb, boldogabb élet. formálását. 
A szombat délelőtt megtartott gyű
lésen is ennek adtak kifejezést a 
gyár dolgozói, amikor megalakítot
tak a 21 tagból álló munkásigazga- 
tííst, melynek tagjait a gyár leg
jobb do'gozóiból nyílt szavazással 
választották meg. A tnunkásigazga- 
tás tagjai többek között: Jakab Ist
ván technikus, akit az igazgató he
lyettesi teendők végzésével, Próder' 
Lászlót pedig az igazgatói teendők 
végzésével bízták meg. A pénzügyi 
vonalra Szikla Margit volt főköny
velőt állították, az anyag- és áru
forgalmi osztály vezetésével Antal- 
fai Jánosi bízták meg. Sebestyén 
I  &.jcs gépmunkást *s Sándor László 
gtpniunkást is beválasztották a 
n.unkés'gazgatásba.

A 21 tagú munkásigazgatás a 
megalakulás után megbeszélést tar
to tt .  Elhatározta, hogy Csonka De

-jSiraes <s?3«í sí >a«ái*IfiisÉ
A z élelmiszerellátás biztosított!

Egyesek elhíresztel lek. hogy fon
tosabb él el mi szerek biJI. tekintenél n 
válságé« belyzeire, hiányok állnak 
elő. A hazug híresztelések hálásává 
A jkán. Veszprémben és Keszthelyen 
Szinte vásárlási híz iilö lle  fel a fe
jé!. Kenyérből például a szokásos 
mennylsii.'iiek in in légy 40 százalékára 
Z 'iih ó l pedig csak nem háromszoro
sára emel kedd i a napi felvásárlás. 
C’iko i‘\ ásírlás terén is lapas/lalhn'.ó 
em elkedés.

Ezzel knprsnhi'osíui felkerestük n 
m egje i lantié« kereskedelmi osxlá- 
Iva l és ! , ’ i ii':k, hoary tájékoztassa 
megyénk lakosságát az élelmiszer c i
lái ás helyzetéről. Közöli ék. Imgv n 
ióíesl; ■•ilehiii osztály minden szük- 
••'•íes inlézhedé-l m egleli és ineg- 
’ hegy a lakosság élelmiszerek- 

vrőn ellátását teljes egészéin*!,
Msítsíi.

A ken vér ell ál ás érdekében szói Il
iin Ion a ve'Z[!r-"’i ' i i  vasutasok 12 
iir. s ' vagon! iudilollak az enyingi 
ni.’d nnü 'oz . ;n ind vek m ár ma vissza
érkeznek rakonrínvnkkal \  eszprém- 
hc. Az inolai. ju tád . lóivázsonvi és

Á. szabad sajtó visszhangja
Nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy 

s Veszprém megyei Népújság talán 
soha sem örvendett a nép olyan 
tetszésének, mint tegnap. A szom
bati szám hu tükrözője — a meny
nyiben tájékozódni lehel — a me
gyében. az országban történt esemé
nyeknek. Bátor, őszinte hangon, a 
szabad sajtóhoz méltóan, cenzúra 
nélkül, a kényes kérdések mellőzése 
nélkül ír.

Szombat hajnalban, a lap kézhez 
vétele után néhány perccel így nyi
latkoztak Veszprém varsány ban azok 
a dolgozó parasztok, akik a falu la
kóinak nyugodt, békés éjszakája fe
le tt őrködtek, miután megalakítot
ták a falu dolgozó parasztjaiból a 
községi őröket.

László Imre gazdálkodó elő
ször csak egy példányt vett, de 
az újság úlapozgatása után rövide
sen 20 példányt vásárolt kölcsön- 
f.tnzzeh hogy virradatkor társaik
hoz eljuttassa a Veszprém megyei 
K'pmzeli Forradalmi Tanács közle- 
Jnenycit.

— Nekem adjon eoye t... Én 
ke llő t ké rek ... mondták a nagy- 
flyimótl asszonyok, leányok, dolgozó 
parasztok az e'árusitónok, s ö l perc 
t la tt  már 52 példánvt vásároltak 
meg a falu. lakói, míg 2—3 hé1 lel 
ezelőtt egv hét e’a it nem fogyott 
€■1 ennyi a községben.

Több posta ve-elője. ahogy á t
vette az előfizetett példányivá mo
hát, m'nd ’árt kévéséi te és 20—30 
példányt kért hozzá.

Púra várasbán már a lap meg- 
■^elenóie előtt való nap várták az ú j

zső vállalati igazgatót leváltja és 
még a gyűlésen felkérték, hogy 
hagyja el a gyár területét.

A munkás igazgatás határozatát 
nyomban foganatosították is. így 
került a gyár élére Próder László.

Fehér Ferenc és a gyár több dol
gozója kérte, hogy az üzem dolgo
zóiról készített kádervéleményezé
seket tárják a nyilvánosság elé. 
Adják mindenkirek a kezébe. Ezt a

M unkás T an ácso l vá la sz to tta k
Szombaton délelőtt az É. M. Vesz

prémi Épitógépjavító Vállalatnál is 
döntöttek további sorsukról a mun
kások.

Röviddel 10 óra után a helyben - 
lakó munkások, akik mintegy há
romnegyed részét teszik ki az üzem 
összdolgozóinak, megválasztották a 
Munkás Tanácsol. Az öt főből álló 
jelölőbizottság javaslatára Sótonyi 
István esztergályost, Szabó György 
esztergályost, Rezeli Kálmán mo
torszerelőt, Szlávik Ferenc géplaka
tost, Szabó János pénzügyi előadót 
és Szabó István technikust válasz-

a pápai malmokban az eddigi egv 
műszak beíveli kél m űszakban ő r
l ik  a gabonái. A kél műszak köz ül 
az. egyik a la II vámőr lést. míg a má
sik műszak ideje nlaíi k erei ked eh ni 
Őrlési végeznek. A Termény for
gat mi Vállalat a szükséges g.ihono- 
niennyiséüekei zavarta hm ni sz.íllilja 
a malmokba, l-'.niiek eredmény ókép
pen a síi lő ipari vállalatok jelenleg 
kél hétre elegendő ken védi sziléi 
rendelkeznek. A inegvében vala
mennyi snlőiizem munkába állt. 1 le
lvén kén l n [»él;síilemény kés/ilé; !er
be re j< gyártanék kenyerei, de ez 
nem jelenti azt. hogy a k ó i  házak és 
»z.oeuili« inlézeh lí síi lemén v etlá'á-.il 
lelje.« egészében ne fedeznéd,.

A énkor ellálás’ id kai>e-.ul:ili»>:m a 
helyzet az. Imgv a megye reldárai
ban lévő m ennyiség több hrl'-e Í-- 
(h'zi a lakossá" eukniTal \u ló  ellá
tásál.

A ne;.!; ellenére, lmt’V legnagyobb 
m érlékhen ’zsírból nőll a felvásárlás. 
— az az el ölti napi T0 m áz-áról 80-rn 
em elk ldell — a kereskedelem  111 Inden 
napra hi/losíljn  n felemel ked «Ml zsír*

ságot. A város lakói tudomást sze
reztek ariól. hogy az újságírók le
váltották vezetőjüket, aki mindez- 
ideig gátolta a sajtó szabadságát, 
akadályozta az újságírók szabad vé
lemény nyilvánítását, mellőzte az 
úgynevezett kényes kérdésekről való 
írást, amelyek a dolgozók jogos ké
rései, igényei kielégítésének adtak 
bangót.

Hogy milyen, kelete volt az ú j 
szellemmel átita to tt lapnak, an
nak leghűbb kifejezője talán az. 
hogy a «nép korü’á'lta Pápán az 
autót, ami e ljuttatta a városba az 
újsápot. Percek alatt több mint 200 
darab fogyott el. A hírlapkézbesitők 
is keveseilék azt a mennyiséget, 
amit kaptak. — Nem mindenkinek 
tudtunk adni belőle, pedig a bent- 
íog'altak mindenkit érdekelnek. Ez 
volt tapasztalható Veszprém vá
rosban és a megye egész területén. 
Mindenütt kevesell ék a Népújságot, 
s ezért a szombat délelőtti órákban 
újabb többezer példányt nyomat
tunk ki. Ilyenre még nem volt példa 
a lap életében, pedig szombaton 
annyi példányszámban jelent meg a 
Népújság, amennyiben még soha.

Knuács Karola.
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határozatot Is végrehajtották és a 
kád er lapokat a kézhezvétel után 
mindenki elégette.

I t t  választották meg az üzem 
dolgozói a gyár megvédésére n 40 
főből álló munkásőrséget. S elha
tározták, hogy megvédik az üzem 
berendezéseit, a gépeket, hogy a 
rend helyreálltával megkezdhessék 
a békés termelőmunkát.

K. K.

tották meg a Munkás Tanács tag
jainak.

A megalakult Munkás Tanács 
tagjai elismerőleg nyilatkoztak Var
ga István igazgató eddig tanúsított 
emberséges magatartásáról, további 
bizalmukról biztosították és meg
erősítették beosztásában.

A Munkás Tanács egyelőre nem 
dolgozott ki önálló programot, ha
nem amellett döntöttek, hogy mű
ködésüket a SZOT javaslata alapján 
végzik. A választás után lelkesen 
fogadták a rádióból az új. nemzeti 
kormány összetételét.

vásárid ' kielégíté-éi is. Ezentúl fz.ren- 
bahin déhiíán G yőr városából kél 
vagonnyi étolaj érkezeti.

Az Á llatim  gainn Vállalat a fel
vásárló.! zavurliiluniil végzi, és ez 
bizlosílja a husi nin i vállalniuk kellő 
('Hálásai. így tehát friss húsfélékkel 
i« kielégilik a .szükségletet.

A lobbi élelmiszerből — bur
g o n y á ié i. z.ólds égből. lészlarélékből. 
ka vész erekből és csokoládé« áruk
ból — jelenleg m kláron lévő meny- 
ny bégek lm<-/abb időre biztosítják a 
szili; ségleh’kel.

M egyénk dolgozói! Nines ok v á
sárlási lázra. A keres Led« lein a Me- 
;r* n  \ " i i  /e li bniTüdnhiii 1-liiúes se
gítségéve! kom oly m unkál végez, 
é- bizlOsíljn az élelm iszer •‘Hálást. 
\  vasul és i i’d ie ifnvar dolgozói pe

dig az élelm iszers/áH ílásoklioz a 
Vasuli és gé|d;oe«i!;al sorim kiviíl b-z- 
l o s í l j á k .  A kíizsziibrállalási üzemek 
is. első-orbaii az élelm iszer üzemek 
T ejipar. siilŐipar' részére biztosi l jók 
a vizel és az ál ami)!.

Czibnr I .ász Iá

Közlemény
1ík»íi. ok ló i »er 2G-Ú11 íi Megyei Pái't- 

bizoll-iíg — n iiicgvc lakosságának 
követelésére — Kiss Im réi. :i Megyei 
Tanács elnökéi eh n ózdHolla állásából.

A Megyei Nemzeti Forradalmi Ta
nács bizottságot küldött ki a vesz
prémi megyei börtönben fogvatar- 
to tt rabok ügyének felülvizsgálaté
ra. A rendkívüli felülvizsgálatban 
resztvettek a Forradalmi Tanács k i
küldöttein és az illetékes büntetés
végrehajtási szervek képviselőin k í
vül a megyei bíróság elnöke és el
nökhelyettese, a megyei ügyész he
lyettese és a járási ügyész. A felül
vizsgálat eredményeként 1956 ok
tóber hó 27-én szabadonbocsátották 
az összes politikai elítélteket, vala
mint azokat is, akiket kisebb súlyú 
közönséges büntettek miatt ta rto t
tak fogva, vagy akiknek büntetésük 
rövidesen lejár. Ezidó szerint a bör
tönben csupán tíz elvetemült bű
nöző maradi, akik közül 2 gyilkos
ságért. Ö pedig fegyveresen elköve
te tt, többszörös rablásért van el
ítélve. Ezeknek kiengedése a város 
lakosságának biztonságát súlyosan 
veszélyeztelte volna. A Forradalmi 
Tanács kéri a lakosságot, hogy le
gyen a hatóságok segítségére a ra
bok minden esetleges szökési kísér
letének elhárításában.

A Hazafias Népfront 
megyei elnöksége üdvözli a Megyei

Nemzeti Forradalmi Tanácsot
A Ilfizn liiis  .Xépfrotil Veszprém 

megyei Elnöksége leik esed énscl kö
szönti a -Megyei Nemzeti Eurnidfilini 
lauácsol. Küszünii azt n iiicgújlió- 
dott szabad, nemzeti szellem cl. mely 
elvezette Veszprém megye népéi lör- 
ténelinének dicső napjaihoz. Kö
szönti az új hangú, a nép hangján 
író \  cszpréin megyei Xépűj.-ágol, 
amely bátron csHllakozcil c nemzet- 
formáló mozgalom mellé.

Most, am ikor a magyar nép lö- 
megei Kostiulh. Pelöli nyomd okain 
haladva h nemzeti újjászületés ne
héz, de dicsőséges harcait vívja, 
nagy feladni vár a lln /n fias Nép- 
íiütil-iuozgahmirn. Ennek a mozga
lomnak, mely magában tömöríti a 
nemzet s/ínc.-jnvni, minden erejé
vel azon kell munkálkodnia, hogy 
egybefogja megyénk népét a -zabai 1. 
fuggedeu. demnkrniikiia M iig; aror- 
szág felemelkedésére.

A  Forradalm i Tanács vezet m ár
\  ároslodön is éjjpen úgy. mint 

máshol, reggeltől estig szólall:iljak a 
rádiókat «’•« harsog a hangszóró, flor- 
zongva hallgatják a Budapestről 
adott híreket, de ugyanakkor biz.i- 
koíh-a néznek a jövőbe is. Nem ("-iik 
rosszal, bánéin j«>t is mondott a rá
dió. — Nagy Imre le li a Miniszler- 
• enács elnöke, s Kovács Béla. a 
földrnííveléáiigyi miniszter. Kell-e en
nél nagyobb örömhír a parasztnak.

— ßijen. m indig a m i emberünk 
volt — élteih'J; a fa Inban, Más lelt 
a 1 lángul at. M indenki beszél, az is. 
aki eddig magába főj to lla keserűsé

A Sxa b a d  G yő ri R á d ió  
a d á sá b a n  b a l  lá ttá k

''zombaion e<-(e 7 áralmr á j ndóiítloiiiáii jelenti,ezrft ..Szabad Győri 
Piádiá " máén. Adásából megludtii!;. Iin^y Gyárán n munkás-. í.atona- és 
ilfúságt tanácsok részeálelével megalakult a .\emzeti Tanács. A A emse fi 
Tanács fii unhat őságál a honvétl helyőrség, rendőrség és «?. államvédelmi 
szervek is elfogadták, a Tanács így zavartalanul irányítja  a város életét. 
Megalakult továbbá az \ l .  I). I1. Györ-Snprun megyei párt-intézőbizott
sága. mebi elismeri a kormányt, de több követelést támaszt a szociális-, 
la demokrácia kiszélesítése érdekében és támogatja a Nemzeti Tanácsot

M egalaku lt a Katonai Biztonsági Tanács
Október 2G-án este lelkesen t iil i lé i

tek a lóivázsonvi dolgoz.ó parasztok 
a párt és az új '■kormány mellei l. a 
fiiggctleuségérl. Kár. hogy a szép 
este rosszul végződön. Egyesek li'ibli 
bori illák a kelleiénél « be hír lék a 
begyűjtési hivatal ajtaját. ?\z ir.tlo

Szolidaritást vállalunk mellettetek
Ajka község if  jósaim és dolgozói 

üdvözli k a X’eszui'émí \  egy ipari 
Egyelem MEFESZ «zervezelél. Az 
ország egyelemeil és főiskoláit.

Felbivaslokol az ajkai nép oklá- 
ber 2G-i tüntetésén elfogadta és kö
veteléseikkel teljes mértékben cg; ét
ért. Módosításokat csupán az alábbi 
pontokban kívánunk:

3. A fz.ovjet csapatokat azonnal 
vonják vissza a fegyveres ii i közel
ből.

8. Kölcsönös gazdasági és ku li urá
li.« kapcsolatot Kelettel é< N'vngatlal 
a teljes egyenjogúság alapján.

9. Követe I liik  az a inn c«z.l iát m in
den fegyveres felkelőnek.

f t .  Követeljük a politikai bőnö- 
sök felelősségrevoná«ál és nvilväm 's 
tárgy alá sál. Engedjék szabadon az 
ártatlanul Ciliiéit no lilikn i foglyokat. I

A réaB iharckról
Az emberek e napokban lesik, 

várják a híreket, az eseményeket. 
Különösen a budapesti eseményekre 
és a megyében történő dolgokra, 
fejleményekre kiváncsiak. Hallunk 
is sok hírt; hivata’osat nem hiva
talosat, olyat aminek van alapja, de 
alaptalant is éppen eleget.

Sokszor magunk okozunk pánikot 
egy félfüllel hallott hír bővített to

1'- napokban alakulnak a járási és 
községi A’einzcti l-orrnidülm i Taná
csok. Ária  kérünk minden igaz ma
gyar hazafit, hogy □ népfrontba tö
m örül ve segítsék a Nemzeti Forra
dalmi Tanácsok munkáját. A Haza
fias Képíróul.bizottságok a nép bi
zalmából vegyenek részt a Nemzeti 
Forradalmi l'anácsok munkájában. 
Szabadságunk kilian-olásn súlyos ál
dozatokat köve leli. Sok drága vér 
hu líd ll ki eddig, melynek minden 
eseppje drága a m ag\ar nemzet szó
in ám. A ránk váró nagv építő mun
ka sok szorgalmas kezet követel. 
Éppen ezért legfőbb feladatunk a 
rend és a nyugalom megőrzése.

(Jszínii* lelkesedéssel köszöntjük új 
neu ize li kormán v ii nkal. bizalmunkról 
«’■« lámogalásunkról biztosítjuk. a 
nemzet boldogulása érdekében v ciló 
inuiikálkodáslmz sok sikert kívánunk. 

/I ll(tztt{i(is \ ’éftfrnnt Veszprém
megyei Elnöksége.

get, mert hántolták emberi önérze
tét.

A rendre, fegxflenire. és a lakos
ság vagyoni ja vajra mo»l m ár a 
í'o irndalu ii lanáes őrködik. Ezt, tűz
ték célul, am ikor pénteken este k i
lenc taggal megnbikítollák a Forra
dalmi Tanácsot. Tagja Svédcr Janó«. 
Varga Kálmán, az ifjúság részéről 
Pmilox'icsol választották be. Tóvári 
Lajos pedagógus az értelmiség állás- 
ponlját tolmácsolja. A Forradalmi 
Tanács iiiindenl elkövet, bogy a fa
luban békesség legyen. É jié i inár a 
tanács tagjai közül is őrködlek.

kal. aktákat, elégellek. A rend és 
b'gyelein betartása érdekében hét 
fővel megalakult a községi Eaton ni 
Biziunsági Bízol 1 «ág. A bizottságnak 
a  vezetője Kenyeres Imre körzeti 
megbízón.

lő. Bendel jók 
IG. Ezt a

el az áric.vzállítást; 
pun tol kiílun is mcge.'ő- 

s íiiiik . a k.ub-rlapókat azonnali Im
ié Ily  n! xziinlessék meg és n dolgoz.ók 
kívánságál a hozzák nyilvánosságra.

Kör« I elései lek kel teljes inórlékb/'i 
egyetért íink és szol id ári ló? t vá 1.1 nluid 
mell e ll elek. A véronlást elítéljük, 
‘■zabád, független sz.üciolistn Magva] 
or-zásérl báréul mik. Semmiféle k ii 
földi ber.valkozást nem tűrünk. Síi 
gő*-. békés intézkedést várunk.

Előre n «zahad. független, szocí 
IKia /il'igyarországérl. Testvéri «1 
vözlellel Ajka dolgozó népe és if j 
*ágn.

Záradék: Ezi a memorandumot f 
hív islokkal egv iill haladéktalan 
kiíld jéiek el az új nemzeti k« 
nniny mik.

vábbadásával, nem gondolva ai 
hogy ezzel csak a2 amúgy is túl 
szítéit idegeket korbácsoljuk, 
igazság győzelmébe vetett hitű 
forradalmi szenvedélyünk ébien t 
tása. fokozása mellett azonban sz 
ségünk van a fo r ra d a lm i higgs 
Ságra is. Ne üljünk fel nrnden r> 
hírnek!
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