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Nézzünk szembe a tényekkel!
Még mindig non  indult xu-e* az 

é le t  P ed ig  a p á rta tlan  józan  ész ii 
ezt követeli. llosszú Borok az üzletek 
előtt, mozdulatlan gépek az üzemek
ben. Ilyen suta béna volt a nem zet, 
3945-ben is, de ekkor háború volt 
és a munkás-paraszt tömegek a föld 
birtokbavételére, a gyárak, bányái, 
bankok államosítására, a munkás-pa
raszt hatalom megteremtésére készül
tek. De emlékezzünk azokra az idők
re, amikor a termelés elégtelensége 
folyton dühöngött az infláció. Nem 
lehet azt elfeledni, hog y  a munkás- 
osztály színe-java éllen-szomjan, de 
határtalan lelkesedéssel végezte 
ujjáépílés nehéz munkáját és utolsó 
ingétől is megválva teremte tie meg 
e napi betevő falatot.

És most miről van rzó? Arról, 
bogy a munkásosztály nehéz küzdel
mek és nélkülözések árán kivívott 
íialű Imát egy maroknyi csoport ha
talmi őrületéből magához ragadta. 
E z t a tobzódó önkényt elégelte meg 
o nép és leleltiál tolta a világot: so
ha többéi E kiállás harcra hívott 
minden becsületes magyar embert. S | 

i jogaiért küzdött, az ellen-

Azok a követelések, melyek fi nem
zeti forradalommal elindultak, lassan 
bár, de megoldást nyernek. A Mun
kás-Paraszt Forradalmi Kormány ed
dig hozott intézkedései ezt bizonyít
ják. Most mégis a napi követelések 
kiharcolásának alá támasz tás ára, o
munkásság « eztrájk fegyveréhez 
nyúlt. Ez a leghatásosabb fegyver? 
N em , m ert ez m a m ár  visszafelé sül 
eL Ki gondolt arra, hogy ha nincs 
szén, nincs fény, meleg otthon, közle
kedés? Ha nincs termelés, nincs áru, 
ba nincs közlekedés, nincs betevő fa
lat a gyerekek szójába. Van-e család
apa, altit gyermeke elleni bosszúál
lóéra lehet bírni? Vnn-e édesanya, 
aki éhezni, dideregni alt arja látni 
gyermekét? Ki vallja kárát a dü
höngő vásárlási láznak? Nem a régi 
világ lelünt lovagjai, akiit ingóságaik 
érié It esi léséből kényelmesen meg
élhetnek, hanem a  kétkezi dolgozók, 

munkások a bérből, fizetésből élő 
érlt’ímiségickA a kis parasztok. .

Nem lehet egy országot más orszá-mig a nep ikunuo., •— ——
forradalom JAbraknpott és az elkese- I goknak eltartani, magának kell lábra- 
redós ttizébe bedobta harms, megté- J józan észhez kell most appcl-
veszíő jelszavait, ugyanakkor roham- I sztrájk most katasztrófát jó
ra Indul! a hnt n lomért. A fost már L füle'len luk ásókat a
oszlik a kod. Művi már "106°“ "  1 m  dermesztő hidegében. Rongyos 
« 'n i ,  hogy n veres Sasain «erromdr l # mcgbénult  kohó-
EW sX ’a ’iosBtd gyűlöli embed kát, beomlott bányákat, vak solélsé-
reit lincselte, aztán embereket váloga- l get
tós nélkül De emlékezünk, hiszen! Nem! A munkásosztály nem akar- 
napj óinkban történi, amikor íorradal- I jl0l tömegnyomort, éhhalált, hisz ép- 
xnároknnk, szocialistáknak igazán nem I pcn a jobb életért emelte fel szaval

GOUDOLKQZZRTOK...!
ö t fiz cm munkásainak megbfxot- 

tai keresték fel tegnap a Magyar 
Szocialista Munkáspárt In téző  B i
zottságát ugyanazon kérdéssel.

— Dolgozóink nem akarják fel
venni addig a munkát, ameddig nem 
adják át a magyar hatóságoknak a 
fogvatartoltakat s a becsü letes h a 
zafiakat nem engedik szabadon . ..

Ekkor nyitott a jtót a kenyérgyári 
küldöttség s mindjárt a lényeggel 
kezdte:

— Mi Is felszólítást kaptunk a 
sztrájkra, n:lí csináljunk?

A jelenlévő megbízottak azhite 
egyemberként felelték:

— Ti természetesen csak dolgoz
zatok. a népnek kell a kenyér...

— De a kenyérgyárnak meg saén 
kell. máskülönben holnap, — akár 
van sztrájk, akár nincs — nem tu
dunk sütni! — felelték határozottan 
a kenyérgyáriak.

így kapcsolódik egymáshoz az 
Gzerrtek termelése. Sztrájk van, 
sztrájk már húsz nap óta és senki 
sem mer odaállni a leghangosabban 
sztrájkot követelők elé.

— Sarát pusztulásodat készíted 
elő a sztráikkal. Ma még fé lig  tele  
vannak az üzletek, de meddi » J e ’ z- 
nek. m*< gondoltok, ha ulátioótlást 
nem kíl'deret- a7 üzemek’ ! Infláció
ba. a spekii'ánsok karmaiba kergeti
tek az országot valón kinek az ér
deke ez?! Gondolkozzatok!...

Magyar hatóságok őrizetébe kerültek 
a fogvatartottak

Mint mdr MrtfZ adtuk, az 
MSZMP megyei intéző bizottságá
nak közbenjárására tegnap Apró 
Antallal érintkezésbe lépett Kovács 
Rudolf, a városunkban tartózkodó 
kormányösszekötő. Tolmácsolta a 
megye lakosságának követelését, 
hogy adják át a magyar hatóságok
nak a fogvatartoltakat. Apró Antal 
szerda reggel ismét beszélt telefo
non a kormúnyósszckötövel és kö
zötte, hogy ebben az ügyben máris 
intézkedést hozlak •  szovjet csa
patok budapesti legfelsőbb parancs
nokságán. Ezt követően jelent meg 
a veszprémi szovjet parancsnokság 
Konyisev ezredessel az élén az 
MSZMP Intézőbizottságának épüle
tében. Konyisev ezredes közölte, 
hogy a fegyveres harcok során fog
lyulejtett magyar személyek azért^ 
voltak eddig szovjet
alatt, mert egyáltalán

magyar karhatalom, ügyészség, 
ímeltj vizsgálatot tartson ügyükben, 
a becsületes hazafiakat hazaenged
je, a bűnözőket pedig — akik rész
ben a börtönökből szabadultak ki, 
részben ezeket a napokat használlak 
fel rablásra, fosztogatásra, esetleg 
gyilkolásra — példásan megbüntes
se. A szovjet parancsnokság most 
már hogy újjászerveződtek ezek a 
karhatalmi szervek, kész azonnal 
átadni a magyar hatóságoknak a 
működési területén fogvatartotla- 
kat. 'Néhány teherautón azonban 
Budapestre szállít oltok polgári sze
mélyeket, de azok átadása is folya
matban van.

A megyei intéző bizottság azonnal 
intézkedést te tt c megállapodás gya
korlati végrehajtására Ez azt jelenti, 
hogy a mai nap folyamán Veszprém- 

feliigyelet , be szállítják a fogvaiartottakal és 
nem volt I azonnal el is kezdik ügyeik jelm 

ezekben a napokban Veszprémben I vizsgáiását a magyar hatóságok.

Kádár János beszélgetése a ratHrtásterácsoX
A te g n a p i  n a p  fo ly am án  so k  m u n k ö sk ü ld ö tts é g  k e re s te  fe l  K á i á r  

J á n o s t ,  a M ag y ar F o r ra d a lm i  M u n k á s - P a r a s z t  K o rm án y  e ln ö k é t .  A. 
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Ü t ía ré s z le te s  tu d ó s í tá s t  ad  b e széd éb ő l.

Holnapi szamában az ú j

nevezhető, csupán a bókéért ezot 
emelő papokat is félreáll! tolták. Ez 
már nem a nemzeti ügy védelme, ez 
már nyílt reakció, nyílt ellenforrada
lom. Ne értsük félre! Az igazság az, 
lioay ma nekem, holnap neked Ne 
»íhassuk magunkat. a burzsoá föld
birtok os reakció soli a sem volt es 
ma sem kíméletes. Ha most nem 
találjuk m eg a helyes úlnt, nemcsak 
n féktelen elnyomás és nyomor ke
gyetlen súlya nehezedik a um likas- 
osztályra, mely fáradságot nem is
merve építene a maga hazáját ha
nem tűzfészekké válik hazánk Euro- 

, szívében. Kihallgattak a fegyverek 
élet. a munka megindulását 

várjuk. Várjuk, mert munka nélkül 
sohasem volt és most sem lesz élet.

pa !

és Öklét. De a fegyver, melyet most I 
szorongat, éppen az ő szívébe röpíti 
az első golyót. Erre várnak az úri 
banditák, hogy nyomorában legyen
gülve. megalázva megadhassák a 
kegyelemdöfést annak az osztálynak, 
mely az egész nemzet szabadságanak. 
jólétének, békéjének, szent eszméivel 
lelkesül len oly sok dicsőségei szer
zett az alkotó munkának.

Dolgozni! Ez. most n legnemzclibb, 
a legszentebb feladat. Szilárdan ki
tartani az egész nemzet érdekeit szol
gáló jogos követelések mellett, de 
dolgozni a nyugodt, boldog otthonok
ért. a csengő gyennekkaeajért, az or
szágért, az éleiéi t

39 lakást osztoltak ki
A Magyar Szocialista Munkás

párt Várpalotai ideiglenes Intéző 
[  1 „oltságának javaslóidra a Városi 
Tanács a híradós laktanyát lakás cél
jai ra ál adta. A 2d lakásban a Novem
ber 7 Erőmű. az Alumíniuiiikohó. a 
Péíi Nilrogénművek és a Kőolaj
ipari Vállalat dolgozói kapnak he
lyet. Ugyancsak ez Intéző. Bizott
ság javaslatára a volt pártbizottság 
épületébe költözött a bölcsőde és a 
napköziotthon. A bölcsőde helyén 
felszabaduló lakásokat a dolgozók 
kapják mejT. A régi napközi otthon
ból egy lakás lesz és a gyöngébb 
képességű gyerekek részére gyógy
pedagógiai osztályt állítanak fel- A 
Tanács azoknak a lakosoknak, akik 
épületkárl szenvedtek, építőanyagot
adott ki segítségül.

H á r o m  n a p  a l a t t  1 3 0 0  f e g y v e r t  s x e d te k  ő s .v w  
a  v á r o s  k ö r n y é k é n

Az elmúlt napokban számos fegy
veres egyén húzódott te Budapest 
felöl Veszprém környékére és a 
Bakonyba. Tés környékén 30—35 
fős csoportokban bujkálnak s nagy 
részük már tetette a fegyvert. Ta
polca környékén egy 150 főnyi cso

port adta meg magát, amelynek ve
zetője Gyenge Lajos többszörös 
betöréses lopást elkövető _ bűnöző 
volt, akit kiengedtek a böricnbJ.

a ’ szovjet csapatok ezekben a na
pokban 1300 fegyvert szedtek össze 
a városban, és kornyékén.

Ülést tartott a m egyei tanács 
munkástanácsának intézőbizottsága

Követeléseik valóraváliásáért
A Veszprémi Építőgépkarbantartó 

Vállalat műhelyeiben gépek zugnak. 
Csattog, zakatol minden. Dolgoznak 
az emberek. A munkái már a mull 
hét péntekén felvei tők, s a munká 
sok mintegy kétharmada dolgozik. 
A többiek a közlekedési zavarok 
miatt maradlak otthonukban. A 
környező községekből a vállalat szál
lítja be és haza a dolgozókat. így 
rendben, zavartalanul folyik a mun
ka.Ebben az üzemben a 21 fős mun
kástanács jól irányítja, vezeti az 
Hetet. Amíg szén és anyag lesz, 
nem állnak le a gépek. Talán más
fél hétig kitartanak. Utána becsuk
ták a kapukat.

Remélhetőleg erre nem kerül sor. 
Ebben bíznak az emberek. Továbbra 
i.i dolgozni akarnak. A létük függ 
Ibié.

— Mi munkával harcolunk a kö
veteléseinkért — mondja Bisi Gyula. 
— Mert vannak követeléseink. . .  
Engedjék szabadon a letartóztat ott 
fiatalokat mindenütt. Ezért harco
lunk most munkával, de ha kell, 
akkor sztrájkkal is.

Mindig több és több ember kap-' 
csolódik bele a beszélgetésbe. Fia
talok és éltesebb emberek. Az ola
jos arcokból égetően villognak a 
szemek.

Egy magas, izmos férfi a-z asztal
ra csap. Erős keze van. Megremeg 
az asztal, szinte egy szuszra el
mondja a munkások követeléseit.

— Le a normával! — Az SZTK 
biztosítsa a drágább gyógyszert is 
a rászoruló munkásoknak.' — Az 
üzemi balesetesek kapjanak 100 
százalékos fizetést.

Csécs Zoltán kovács az egyik sze
mét veszítette el az üzemben. S bar 
karja erős, bírja a munkát, mégis 
csak az egyévi átlagkeresete 65 szá
zalékát kapja kézhez. Ezen változ
tatni kelt!

A munkások legtöbbje « norma - 
rendszer eltörlését kívánja. Kiemelt 
órabért akarnak.

A munka azonban továbbra ts be
csülettel folyik.

Az emberek tudják, hogy jogos 
követeléseik csak akkor teljesíthe
tők, ha helytállnak a munkában. 
Mert a munka maga az élet. Értőikül 
sírba kerül a nemzet. A Veszprémi 
Epítőgépkarbantartó Vállalat mun
kásai nem akarnak sírásók lenni. 
Eletet akarnak. Virágzó, független, 
szocialista Magyarországot. Ezért 
harcolnak — munkával.

(Tudósít ónld ól.)
A megyei tanács munkás tanácsá

nak intéző bizottsága és végrehajtó 
bizottsága szerdán délelőtt együttes 
ülést tartott. Az ülésen Kovács Ru
dolf, Veszprém megve konninyosz- 
szekölőjc tájékoztatást adott a Fur
ád almi Munkás-Paraszt Kormánynak 

a munkástanácsok létrehozásával, fel- 
adnIliikével kapcsolatos hatürozutárol, 
majd tübl) fontos, kérdést beszéltek 
meg. A munkástanács intéző bizott
sága megállnpodotl abban, hogy n 
mni napon változtatnak a munkás
tanács személyi összetételében. Egyes 
szemé,veket visszahívnak s helyet
tük az’ illetékes osztályok önállóan, 
saját hatáskörükben választják meg 
új képviselőjüket.

Döntött a munkástanács ínléző hí- - , 
zoltSHga azoknak a tanácsi dolgozok- l lyczkcJósukét.

nak a kérelme ügyében is, akiket az 
elmúlt napokban károsodás ért és 
gélvt kérlek. A harcok sorún a h"> 
sűlvosabb károsullak közölt a ren
delkezés re álló pénzből nyolcezer fo
rmtet osztanak ki. Az inlczo bizott
ság egyik tagja kérésére megegyezi- k 
a megyei tanács apnorálusáhól ko
rábban jogtalanul cl bocsa j toll dolgo
zók ügyének felülvizsgálásában M. 
Az clböesájtett tanácsi dojgu/ókkal 
— a vezető beosztásunkat kivéve — 
nz az osztály foglalkozik, amelyhez 
tartozik. Akinek az elküldése jog
talan volt. hatálytalanítják felmondá
sát, okiké pedig jogos volt, azok ét 
megerősítik. Ez utóbbiaknak is s*’si- 
leni akarnak azonban, ezért lánicgal- 
iák a termelő munkában való el be

i tM m rv a r  k a r h a t a lm i  « s é r v e k  v e s s ’? 
a  k ö z b iz t o n s á g  v e a le h n e t

hogv a város legfontosabb középüle
te nek őrizetét máris vegyék át a 
magyar hatóságok. Szó volt airol 
is hogy Veszprém városban meg
hosszabbítják az esti Iont torloz-

A magyar karhatalmi szervek, az 
újjászervezett rendőrség és katona
ság — az MSZMP intéző bizottsá
gának kérelmére — mától kezdve 
fokozatosan átveszik a szovjet ka
tonaságtól a város közb'ztonsígá- 
nak védelmét. Intézkedés történt.

kodási Időt. Erről ma döntenek vég- 
legesen.

Áruhiány, pénzrom lás, h ideg  la hús, éh ín ség ...

E Z T  A K A I I » » ?
Ha nem, á ll j  m unkába, sesjjs 
az országnak új életei kezdeni í
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A bányászokra m i k , Hírek a m egyéből
fiffßS SZGRböR’s'äSZÜa, a munkásság 

derékhada... Hányszor hallattunk és 
mondtunk az elmúlt esztendőkben 
ilyen és ehhez hason'.ö dicséreteket 
a föld méhének munkásairól!. . .  S 
a nép, amely mindig u legjobb fia i
nak vallotta a bányúszkcdás nehéz, 
vcntékes, de az országnak roppant 
hasznú munkál végzőket, valóban 
eszincén, nagy tisztelettel emlegette 
a dicsérő jelzőket.

Emlékeztünk a 43-ös időkre, ami
kor a bányászok mindenkinél előbb 
tudták feladatukat, éhezve vagy di
deregve, de leszálltak a föld mélyé
be a^drága kincsért, oz o rí® g  vér
keringését elindító szénért. Az in
fláció r.ehéz hónapjaiban nem éltek 
fényesen □ bányászok sem, a pénz 
kezükben értéktelenné vált már s 
r.cm igen Jutott szalonna a műszak
ra levitt falás kenyérhez. De nem 
tágítottak, fogukat Összcszorítva 
dolgoztak — örökre szívünkbe, a 
dolgozó ncp szívébe vésve a köteles- 
sóniudás, a helytállás ragyogó pél
dáit. Azután is, mindig rászolgáltak 
a szénbányászok a legnagyobb d i
cséretre, tiszteletre is.

C-s most újra rájuk, a hősöknek, 
a kötelességérzet példáinak tisztelt 
szénbányászokra néz szemünk, a 
dolgozó nép, oz egész ország szeme. 
Tőlük várja, kéri, hogy kipróbált jó 
zanság ultra, jó érzésükre hallgatva 
álljanak be ismét a sorba, kezdjék 
meg a teljes ütemű termelést. Ma 
a szénbányászat — szerencsére — 
nem ta rt még o tt, ahol 1945 után 
állt. A bányák berendezései épek, 
a földalatti térségekben (ha esett ig 
kör a több, m int három hete tartó 
inunkaszünete’és folytán) hamar 
rendet lehet csinálni, ellátásukról 
egyelőre gondoskodni tudnak a kor
mányzati szervek, s méltó fizetsé
get is kaphatnak a munkáért: a fo
rin t egyelőre teljes értékű. De maga 
az ország, ziláltságával, rohamosan 
romló gazdasági helyzetével nem 
veit még 1915 óta ilyen nehéz hely
seiben.

í.T'ihsn meg fceíf EfliiJsíi!, hogy
kevesen vannak a dolgozó nép köré
ben. akik a három hete viharzó, fo r
rongó eseménysorozatban ne vesz
tették volna el higgadtságukat, ne 
hagyták volna csorbulni itélőképes- 
sjgüket, ezért aziún a normális te r
mei óm unka kezdete napról-napra 
o'odázódik. Vannak, akii: megfon
toltan, tudatosan sztrájkolnak, de 
kérdezzen meg közülük valakit a 
bányász, akarja-e azt is, hogy amíg 
c igaz vagy vélt érdekekért vona
kodik doigozni, a bányászság is kö
vesse a példát, s ne jusson éltető 
fény és meleg a csaiűdi otthonokba, 
a kórházakba és az iskolákba, a köz
lekedés szénhiánya pedig megsok
szorozza a valódi távolságokat az 
egymásért aggódó hozzá tartozók 
közölt? Nem, ezt egyetlen sztráj
koló sem akarja, nem akarhatja! De 
mondjuk meg Q2t is — mert igaz
talan dolog lenne munkát, „sztrá ik- 
lürést“  kívánni a legfontosabb szak
mák munkásaitól, miközben az egész 
do!gozó társadalom tétlen vesztegel 
— hedd jelentsük ki o helyzet Is
meretében, hogy ma már nincsen 
általános sztrájk, a munka szüne
telését nem valamiféle politikai kö
vetelések tel jcsitli etet lenné ge okoz
za. Minden józanfejü embernek lát
nia kell, hogy az ország vezetőinek 
határozott inlézkedúoeí, világosan 
kinyilvánított szándékai elvolték a 
korábbi politikai sztrájk élét, s a 
termelőmunka további stagnálása 
mar csak oktalan katasztrófa, kol
lektív öngyilkosság fe’é viszi az o r

szág szekerét. Nem lehet ma már 
magát felelősségtudőnak, Igaz ha
zafinak tartó ember, alti ezzel nincs 
tisztába A. A műnk «szünetel és azon
ban ma már a legtöbb helyen kény
szerű. mert néhány jogos vagy je 
lenleg nem teljesíthető követelés, 
vagy pedig az elemi termelési fe l
tételek — például a fűtőanyag — 
hiánya okozza. Belekerültünk, saj
nos. abba a furcsa, idegesítő hely
zetbe, hogy egymásra bámulunk, 
egymást lessük: vajon ki veszi, ki 
nem veszi fel a munkát — mert to 
vább tétlenkedni nincs inár ok — s 
a munkásság egyik rétege a másik
tól várja, hogy hozzálásson a ko
moly munkához. Idegtépő és trag i
komikus ez a közhangulat, mert ál
tala nemzeti létünket tesszük nsúr- 
már kockára. Soha ily  kísértetiesen 
közelállónak nem érezhettük még 
Vörösmarty Szózatának fájdalmas 
látomását: ,»A sírt, hol nemzet süly- 
lyed el, népek veszik körül, s az 
ember millióinak szemében gyász
könny ü l." Az most már a kérdés: 
altarjuk-e még küzelebbhezni a nem
zeti tragédiának ezt a kilátását?

ta. A bűnös gazdaságpolitika szét- 
zülles2teLte, vagy legalábbis o szük
séghez képest nem fejlesztette a 
bányászság fő rétegét, az üzem mel
lett megtelepült, jól élő lörzsbányú- 
szokét azáltal, hogy hosszú éveken 
át elhanyagolta a szénbányászati 
lakásépítést, s a bányászatba to
borzottaknak csak a ozükségszálló- 
sok, vagy a nagy távolságról ké
nyelmetlen munkásszállítás rend - 
szerét nyújtotta. Elégedetlen a két
kezi munkát végzőkön kívül a bá
nyászat másik, irányító rétege is, n 
műszakiak. Aligha termelt ki a Rá
kosi—Gerő-féle poitika olyan bü
rokratikus, minden szabad, okos 
kezdeményezést gátló gazdasági 
szervezési rendszert, mint amiiyen 
a szénbányőszaté volt. A felső irá 
nyítás kivette a gyeplőt ez üzemek, 
trösztök vezetőinek kezéből és író
asztal mellett született adnvníszt- 
ratív intézkedésekkel kötötte gúzs
ba a bányászatot legjobban ismerő 
helyi szakembereket. (Mindemellett 
és ráadásul ez a központi irányítás 
gyenge, szakmailag alacsony nívójú 
és a fe'ülről d ik tá lt hibás, merev

Akarunk-e még kilátástalanabbul j gazdaságpolitikának alázatosan haj-
belemerülni a gazdasági nehézségek 
hínárjába, ahova a „gyorsított üte
mű szocialista építés" címén a m últ
ban véghezvitt ország vesztés taszí
to tt?  Aknrunk-c a zűrzavaros (mert 
ki meri állítani, hogy poiiliksílag 
egységes és megfontolt?) tétlenség.- 
gél minden nap százmilliókat k i
dobni az ablakon? . . .

Várjuk a választ a nemzet nagy 
fenntartó erejétől, a munkásság tó’ , 
és elsősorban a szén hányás- ok 161. 
Rájuk nézünk, jó i ismert felelősség- 
tudatukra appeli álunk: vállalják-e 
önként, a haza sorsára gondolva e 
sztrájknak nevezett, de voltaképpen 
az események kérlelhetetlen logiká
ja következtében előállt kollektív 
veszt eg lésnek megtörését? Azért 
töiük várjuk a leállást elsősorban, 
mert tudjuk, s tapasztaljuk, hogy 
Szénbányászaink az igazi forradalom 
melleit vannak, s mert az ország 
vérkeringésének ’ fő ütőere a szén- 
termelés. minden érdek ennek azon
nali, teljes megindítását kívánja.

fí SZtífl?jSíi'jCSi.ÖN jogos kívánsá
gait ismerjük, ismeri a kormányzat 

Tudjuk, hogy a régi ponti ka 
áruló képviselői a hangzatos dicsé
retek sokszor már ömlengős kinyil
vánítása leplében sok igazságtalan
sággal sű jtc tlák a bányászokat. A 
szocialista építés erőltetett üteme 
talán sehol sem okozott ennyi bajt. 
mint éppen ebben az iparágban, s 

múlt gazdaságpolitikajínak min
denfajta hibáját éppen a szénbányá
szatban lehet legszemléletesebben 
lemérni. A bányászok bére, minden 
mutatós statisztika ellenére, mél
tánytalanul alacsonyabb a megérde
meltnél. Az Igazságtalan pregrész- 
szív bérezés kitermelte az egyfor
mán nehéz és vesrélyes munkát 
végző százezres bányászságból azt 
a szűk réteget, amely megelégedett 
fizetésével, körülményeivel, s a bá
nyászok többségének kereseti- és 
életnívóját alacsony szinten ta rto t-

bókoló erőkből tevődött össze.) A 
egész népgazdaságban tú lzott Üte 
mű és sajátosságainknak nem is 
megfelelő iparfejlesztés véget nem 
érő hajszává tette a bányászok s 
vezetőik életét, a hősiességükről 
cdafent zengedezett szózatok nem 
egyszer csak minden lehető szén- 
mennylség kicrésolésSl szolgálták. A 
bányászok fájó sebeit az országban 
minden hozzáértő ismeri, ismeri a 
kormányzat — és szötnonlartja. 

| Nem felelőtlen jóslat, vagy esdeklő 
| ígérgetés hát, hanem az élet. a jö - 
* vőben egészségesen fejlődő népgaz
daság kérlelhetetlen törvénye az, 
hogy a normális élet elindulásával az 
elsők közölt, sót talán elsőként ke
rülnek napirendre a szénbányászat, 
a bányászok helyzetét most már 
gyökeresen javító intézkedések.

íísm hiiHiénS, hogy volna olyan 
bányász, akt !lyen célokért, ilyen 
távlatokért ne akarna mindjárt 
munkaeszközéhez, az clkotás fegy
veréhez nyúlni. Nem hisszük, hogy 
kipróbált szénbányászaik ne akar
nának jó l fizető, az ésszerű gépesí
tés nyomén egyre könnyebbé váló 
bényészmunkáfc. liogy a műszakiak 
ne akarnának több önállóságot, é r
dekeltséget, szabad kezdeményezést 
a nagy jövő előtt áüú szénbányászat 
irányításában. Ám nrndcnnek fel
tétele. hogy meginduljon a munka 
e szénbányászatban, mert a tél előtt 
álló országban szén, több szén nél
kül nem indulhat semmiféle alkotó, 
a régi hibákat eltemető élet. Me
gyénknek jelentős szénbányászata 
van, ameiyet egy napra sem nélkü
lözhet nagy károk né'kill nemzet
gazdaságunk. Eorsodból, Nóg- 
rádfcól s máshonnan érkeztek már 
hírek, hogy a szénbányás.ok véget- 
vetettek a célt elan munkaszünete
lésnek. Reméljük, pem várja hiába 
ugyanezt a középdunúntúU s a vár 
palotai bányászoktól sem az ország 
annyit szenvedett nípc.

Pápa
A púpoi üzemek közül a közmü

vek dolgozói megkezdték a műnkéi, 
a Húsíirugyár dolgozói pétiig Cokii- 
mntosnn termelnek a város és n 
megye ellátására, a  sütőüzemek és 
a kereskedelmi vállalatok állandó 
munkájukkal biztosítani tudjál: u 
lakosság szükség létéit élelmiszerrel 
és Iparcikkekkel. A megye és az o r
szág köze Hálásához jelentős segít
séget ad o Sertéstenyésztő és Hiz
laló Vállalat, amely folyamatosan 
2000 db. sertést ad a közeilátás- 
nak. A tangazdaság, □ város dolgozó 
parasztsága és a Kossuth Termelő- 
szövetkezet az őszi munkák elvég
zésén szorgoskodik.

A járás területén a ,dolgozó pa
rasztság igen n3gy megnyugvással 
fogadta a kormánynak a begyűjtés 
eltörléséről hozott határozatát. En
nek hatása máris tapasztalható. 
Számos dolgozó paraszt az elmúlt 
évinél nagyobb területen vetett ke
nyérgabonát. hogy a szabadpiaci é r
tékesítés útján mind a maga, mind 
pedig az ország kenyér ellátását b iz
tosítsa.

Tapolca
A tapolcai járás üzemei ugyan

csak megkezdték a munkát. A dol
gozóknak mintegy 00 százaléka je 
lent meg a munkahelyeken. A távol
lévők munkábaállésát a közlekedés 
iránya akadályozza. A köze!'úté 
legszükségesebb élelmiszerekből 
iparcikkekből biztosítva van

Súlyos gondot okoz a tüzelőanyag 
hiány, mely nemcsak a lakosságot 
sú jtja , hanem az iskolákban a ta 
nulók dideregnek a fűietlen ter
meimen.

Tapolca község lakossága megelé
gedéssel fogadta az MSZMP ideig
lenes Intéző Bizottságának és a ta
nácsnak azon javaslatát, hogy a 
községi pártbizottság, a volt hon
véd tiszt'k.'ub és egyes vállalatok 
ku li úVhdylsSg élt lakás céljára át
adják.

küldöttség utazott Budapestre, hogy 
egyéb követeléseikkel együtt ezt is 
az illetékes ezervek elé terjesszék. 
A bányászok munkahelyre való a rfi-  
Ktftsfl nincs biztosítva, mert a 
MÄVAUT gépkocsivezetők biztosíté
kot követeinek n nyugodt éjszakai 
közlekedésre. Tanácskoztak a szov
je t és magyar katonai parancsnok
sággal, hogy a bányász járatokra 
fegyveres kísérőt biztosítsanak.

•
Az ajkai téglagyár dolgozói felis

merve o harcok tűzében kclotkezctt 
károk jelentőségét, teljes üzemben 
fo lyta tják a tég’agyártást. Igyekez
nek elősegíteni, hogy mind a jtv í- 
tfial, mind pedig a lakásépítkezések 
munkálataihoz tő lük telhetőén m i
nél több téglát biztosítsanak.

Keszthely
Keszthelyen a közművek, « keres

kedelem és az élelmiszeripar dol
gozói naponta biztosítják a dolgo
zók ellátását. A város élelmiszer 
készlete elegendő. Az autúbuszkö2- 
iokedes üzemanyag és gumihlÖÄgr 
következtében csak a Keszthely— 
Hcviz vonalon indult meg. A válla
lat dolgozói a benn lévő gépkocsikat 
javítják, és amennyiben s hiányzó 
anyagokat megkapják, a többi vo
nalakon is megindítják a forgal
mat, A kisiparosok azt a követelé
süket hangoztatják, hogy szüntes
sék meg az OKISZ-t, és a KlSZÖV- 
Öt. mert szerintük ezek a szervek 
teljesen feleslegesek. Követelik az 
eddigi alapszabály felülvizsgálását, 
mert ennek egyes pontjai részükre 
hátrányosak.

Keszthelyen a téglagyár Is meg
kezdte a munkát, mivel azonban a 
legyártott téglát elszállítani nem 
tudják, a város szükségletének k i
elégítésére használják fel.

Az iskolákban megkezdődött a 
tanítás, a városban meglevő teljes 
rend és nyugalom ellenére több 
.izílíő indokolatíenuJ nem engedi 
gyermekét Iskolába.

A jk £3
Sümeg

Kik vezessék a nyomdaipari dolgozók 
szakszervezetét ?

A  Budapesti Lapnyomda munkástanácsának 
levele

Az ajkai szénbányában a dolgo
zóknak mintegy 40—45 százaléka 
jelent meg a keddi nap folyamán. 
Szerdán hasonló létszámban jelen
tek meg. A szénbányászok előter
jesztették azon követelésüket, hogy 
töröljék el a normát. Ennek meg
tárgyalására a keddi napon Össze
ült egy bizottság, amely ledolgoz
za, hogy a bányamunkákra milyen 
béreket lehat megszabni. Ennek 
végleges tisztázása végett szerdán

A sümegi járásban a kőbányák 
megkezdték a munkát, hagy a dol
gozók keresetét biztosítsák. A mész- 
mű do’gozői szén hiányában ugyan
csak a kőbányákba mentek dolgoz
ni.

Az általános iskolákban mindenütt 
folyik a tanítás. Kevesen hiányoz
nak, ezek is főleg a távol lakó szü
lök gyermekei. Ugyancsak nem tel
jes létszámmal a gimnáziumban is 
megindult a tanítás, a diákok hiány
zásának közlekedési okai vannak.

3 J § a 3 a < © s a £ ö r c d

rjyh.tonfiiiedcn is helyreáll a rend I raktárból bizlosíljúi, így nemcsak
nyugalom. A dolgozók egyre na

gyobb számban 'keresik fel munka1 
helyeiket és kezdik meg a termelésű, 
A községi tanács végrehajtó bizottsá
ga első legfontosabb tevékenysége a 
lakosság zavarta lan ellátásúnak biz
tosítása volt.

A lis/lellatás körül mukilkozlnk 
problémák, (le ezt n.ár megoldották 
úgy, hogy a helybeli maion mól meg- 
szerveznék a három műszakos terme
lést. A gabonái az aszófői termény-.

helyi sztdisóglc leket tudták kiclóg 
leni, bantun Budapestre is juttattak 
élelmiszert. Az elmúlt napokban műi
den egyes alkalomkor egy-egy teher
gépkocsit indítottak útbu, tunely ősz
iét, inísl, zsírt, készételeket. kon- 
zci'vekct szállított Budapestre. Teg
napelőtt inár öt tehergépkocsi indul!: 
el. Elszáilíloitak 20 mázsa kenyeret, 
50 mázsa lisztet, nagyobb mennyi
ségben lejet, vajat, sajtot éí küldn- 
köző létfontosságú élelmiszereket.
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Rondőrségi hír
A rendőrség tagjai ismét teljcsílc- 

? k rzolgókilol. egyelőre még a régi 
Sora iában. A rendőrség úl szervezésé re 
eíőrcKiihulúlag rövidesen sor kerül. A 
megyében, a járásokban, községek
ben vigyáznak o rendőrök a közbiz- 
topsrigrn, rendre és védik a lakosság 
vagyonát, n társadalmi tulajdont, el
járnak bűncselekmények (lopás, be- 
íöríu slb.) elkövető'vei szemben.

Jelenleg a nappali őrszolgálatot n 
vópo’b.'in a rendőrség Ionjai látják el.

u szovjet katonákkal kíjzö- 
nui liljesítenek őrszolgálatot. Ezen
kívül a honvédséggel közösen is d-
táüi-'ik ilyen rzo’gálntól

A nyomda- és papíripari dolgozók 
szakszervezetei a Uákosi—Gerü-klikk 
uralma ideién Galin Ernő vezette. 
Egész tevékenységével kiszolgálta n 
régi rossz vezetést és a maga terltle- 
lén  ló i is hajtotta annak hibáit. Mini. 
a szakszervezet {ótitkára, semmi be
vet te a dolgozóit jogos érdekeit, egy 
szava sem volt a teljesíthetetlen, rossz 
normák ellen. Nem csoda, hogy a 
dolgozók megvonták lóle bizalmukat, 
s november 2-án a nyomdai dolgozóit 
kiildöttei megfosztották tisztségétől, 
amelyet sohasem az ó érdekükben 
töltött be. Ugyanakkor szahályszcrfí, 
demokratikus választással olyan ve
zetőséget választottak, amelyben meg
bíznak.

Most felháborodással értesült Hide 
róla. hogy Gallé Ernő, a szakszerve- 
,eti demokráciát durván megsértve, 

visa zat ért fun hciójáhn. Követeljük, 
hogy Callő Ernő ét társai tdvozza-

nah a szakszervezet éléről és he
lyűid te azok kerül jenek, akikel a 
nyomdai munkásság megválasztott.

A Budapesti Lapnyomda 
munkástanácsa

. Mi, n Veszprém megyei Nyomd»
Vdialnt dolgozói rial lakozunk n Bu
lin pesti Lapnyomda munkástanács»- 
nők levéléhez, melyben hl lak óznak 
Gál ló Ernő és társainak visszaállítása 
ellen a szakszervezet élére. Mi is bő
rünkön éreztük, hogy Gál ló Ernő és 
r söpöri ja nem a dolgozók érdekeit 
képvisel le. A 95 esztendős Nyomdai 
Szakszervezet harcos liagyománynil 
seinmíbevéve elárul In a rzakszerve- 
zelhc tömörüli munkásság érdekei!. 
Gállá Ernő i rá nyílás óval semmiféle 
nlasílásl, illclve rendelkezést nem 
fogadunk el.

Veszprém! Nyomda Váll. munkás
tanácsa és az Ej Pl szerkesztósége.

A Kiingöfci Állami Ciliid óságban is 
szorgalmazzák az őszi munkákat. Ed
dig clveletlek 1117 hold Őszi búzát, 
314 hold rozsot, még 90-100 hold 
v.ir vetésre, amit néhány napon be
lül befejeznek, A kapások betokarí- 

is folyik. A répát 50 hold:

cubol 40—j 0 hold van ' ’issza, most 
a. gyalogerői erre a munkám állítot
ták be. Tegnap már a vidéki munká
sok dolgoztak.

A város búseHátásáról is gondos
kodónk. Tegnap 50 hízott«értést in-

LLzidték, ezzel végeztek is. Ktikori-í dilolíak útba Veszprémbe.

sío iíc3* <a ó Z c ls isczcsó í.
Amint egy kicsit helyre állt a rend, 

tiegpziiiili"l: n fővárosban n fegvver- 
ropORŰsok. Ajkáról is karavánokban 
indullak a gépkocsik, tele ni kom anv
il y ok kai, élelmiszerekkel, hogy Pest 
lakossága ne élezzen hiányiregv pil- 
la untig sem éhezzen.

A 64-c? A l\lí\ 4S gépkocsija kü
lön bűző élelmiszerrel «Jeteit segítsé
gére a fővárosnak. A gépkocsivezetők 
közölt szinte napról-noprn nőtt azok
nak a bátor vállalkozóknak a száma, 
akik a válságos, bizony lahm időhrn j

rnfmiiiukohú. az Ajkai Erőmű, az 
épiluipari vállalatok gépkocsija.}, szin
tű pihenő nélkül közkkedlek. Meg
érkezve a fővárosba, szétosztották í z  
élelmet s itthon már újabb szállít
mányt hordtak össze a falu jószívű 
adakozói. Azl lehet mondani, liogv 
a gépkocsivezetők kivétel nélkül, v i«- 
szm-rkezvo n főváros]<61, azontuil pa
koltak é«. újabb szállítmányokkal in
dullak Budnpcat felé. Ajkáról és 
türnyékéről több mint (10 kocsiszál-

útrakellek. hogy lo\ábbílsák a falu I tflmónyrn lehet becsülni a föviíiO'l ■ 
adományod. A Timföhlgyár és Alti- ’ küldőit élelmiszert.
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A becsü let védelm ében
C^an emberekkel beszélgedenL, akik a legnehezebb napokat Buda- 

ftÜÄfln/Öredai és Szombathelyen töltöttek. Mindazt, amis elm«-
MtfAk, «PuífffTrt, de nem hiiiam. Ju mégis, as emberbe vetett bizalmam 
késztet arra, hogy igaznak toltam , mert mindazok, tü d lM  beszéltem, 
becsületet, magyar emberek. A nemzet jogos követeléseit magáénak val- 
Jo» hr ''*űk‘í r , ( torrödahm időszak után nx ellen?orradabnárok gyültvéit 
hada kerítette kezébe c t irányítást és joem, igoz agyúnkét beszennyezte, 
rnyan^ tettekkel, amikéi rajtuk kívül senki nem vall magáénak.

Nem magyar, rt nem érzi testinek minden porákájában ' azt, nrnil 
w íi magyarnak és ambemek éretnie kell, oki egyetért azzal, hogy föld- 
reink a volt földbirtokosok kezére jussanak, aki egyetért ázzál, hogy « 
fítárshai voh tulaj dánosaik vegyék birtokukba, A becsületes ember nem 
hallhatja magáénak vd , hogy Szombathelyen kakastollas csendőrök ré- 
tídjanrtkj t Balaton?Oredcn régi horthysta nyugalmazott tisztek fcldUve 

őrzött egyem-uhájitkatj a napfényre lépjenek. Mindenki, aki nem érn mátt, mini fcbdönégci c haza jövőjéért^ erők ezi válthatja; « rendet 
*eiyra kell áUltammk, azoknak cégit régével, akiket a nép bizalma és akn-
#Wa áffltott helyükre^ « /otfTcftsbrn CanáeioWarfi

AxofteOi akik igaz fu^afíoft, a budaperü és as anzdgo-e t»emAxyck 
* bogy mindennapi ßezfinhban a nstzz vezetőknek nin.es ke- 
/wmvtM piki és « Sctó&í nettemében tovékenyked-S funkcionáriusoknak

tw idejük*. Bad̂patíen •  ÄfflssüT Se«B5«a*ft «fanUbp*« ssTgs&ÄtriS
WÉM hnetüágafoan sen  bapszoti neiytt « d b  efák&en magíngoct « f t b *
ton, önkény vagy c föroeye* f&reirmsrhetetlan vSksmérvrének hatáséraés d kríJ tűnnie mmdcnétirtíit * közélet porenAMrÓJ, a&k a ®óo

_&wSrt oft tóCni f i*  <a jogos ígeá^nígofsM tftajeö n̂ e> news saonctiíje 
*  ^c/tfÄdÄ Btarofesjfi öK?>orffi£vrf. De franStaím essrÍRf « tt&sgyor

, * g  «wMöftjo n w f t  «&& P ftta rim  Hag&x-crrxágrt kteetefnob
«JhÄ se® érsiS- hogy « mrtgyor f&a kincseinek Magtrazvmfcot kelt «WfdgítOBA

A magyar nfy sssoérte^ p&íffri Ä ,  «at w&ftKt SUg? « <«wtífíi 
W t r  mgiferaA eftrarfc

. -  . - . - .---------------- - he fyrtáW ítffi______
cl ea arg^ágoi^ A magyar nemzet jogos "követelésével

^ fe d ewfet ^ g gffrs, «Aa « fuiaí&űR &  fe Mert jogos a fcSvctcl&s,
■ li„.j drrfbréaáist a» gysl&xz-a s&tti, e heg# sjy an-de a nép Rgy

* w £triCK>^  sney&rfffíj &  ßrt» rotj fcy egytu emberek r övi dr
>7 * ^ ? 730 fanszsincft sScnforradalmínok. A szem--

S— * »  * w í «  Jfcirf«?ewí ä  <ss <â r«fg »épe os igazságért fogott fegyvert.
A> #b ccseAg n£pi az Igasságéri és a becsület védetmé-

*****3^ ,_ fra5»Jt) eidkar e^£ü o ja^&riíöi m ’rtdcn tcvckenyrégéSi de «rjw ÄtiJXKXWf«, « wmwf vedame>K»yí. fogsz követelését ~  « becsület MhMt.
Äori/Sff Tibor

A k ápiirágiti& tL  e l l e n
tyy zr zsBoyobn gendot o^nx ■ ?

atz «sxnortyoktuü: «z
ÉíjefeoÍBziK', a tüjjrfö a •  iegfiri'k- 
ségesehe iparrfWrííc beŵxrz A
tcrmeléa, a töztekedéa telje« be
indításéra var» tzOkség, hogy eze
ken a gondokon enyhíteni lehes- 
aen.

De aKÍStség vtca e. b2ía0o eScctÖ 
lawmk* haíadGktaíaa folytatására 
ajsért te, mert fijra jelentkeznek 
azok az elemek, akik kihasználva 
mi eflátisbctn it t -o t t  el Gáli ott íd- 
sebb zavarokat, k&j^elen árukon 
tgyeleeznek áruikat — elsősorban 
élelmiszerekéi — eladni. Egyes 
helyeken megint megjelentek «2 
árdrágítók, a szükség vámszedöí,
• jnűsot nehéz helyzetót leBdis- 
anerKlenOl kűjanznóivi meggaz
dagodni akarók. Várpalotán a fe l
háborodott háziasszonyok például 
a fejükhöz akarták vágni s tojást 
azoknak. «leiknek volt képük arra, 
hogy a tojás darabjáért 5—10 fo
rin to t kérjenek. Hallottunk olyan 
esetréi is. amikor a hízódisznóik- 
nak takarmányt venni akarók.

Akiknek o villamosáramof köszönhetjük
(Ajkon, tudósítónktól)
A forradalom uyoreui pergő eac- 

Miénycibca a eok találgatás mellett 
egyeljen biztos támasz a rádió volt. 
Feszüli figyelemmel hallgatta min
denki a nap bármely órájában a rá
dió hírszolgálatát, Hányszor sóhaj
tottak fd  aggódva az anyák, nz utcai 
járókelői, — csak villanyunk, legyen, 
no kelljen ilyen nehéz időkben vilá
gítás és rádió nélkül ó,hij. Megköny- 
nyebbühek nz emberek, amikor hal
lották az Ajkúi Erőmű dolgozóinak 
ígórclól, hogy ük helytállnak, bizto- 
t-itjólc az áramszolgáltatást. Hasonló* 
képpen, vélekedtek a bányászok is. 
Annyit lermcltiuk — mondták —, 
hogy az erőműnek legyen elegendő 
szén. A vasutasok pedig, akik itt 
tartózkodtok Ajkán, éjt-noppidlú té
ve dolgoztak, rakták a vagonokat, 
inozdonj okra öllek, ki mníhcz éppen 
érteit, dolgozott, bogy u bányák ter- 
kielésn cljiisíon az rrőrnílhű/.

Nem egyEzer volt oly nehéz hely
zetben ez erőmű, hogy csak pár óra 
váltéértot In el ni lói, hogy megáll ott 
it, az élet, M i h it  volnrf akkor nzo- 
iú« a helyeken, ahova nz erőmű ve-

meg aa«rtfi& verni art, ató q e^ö- 
vea tuaoríco mázsájáért »em 
•tafloíS 600 forinto t kérni.

A dolgozók felháborodást »z 
árdrágítás láttán, teljes mérték- 
bea jogos, de to ttleg megbírálni 
az árdrágítókat még nem c’égsé- 
gea. Az árdrágítók elleni eredmé
nyes harchoz a legteljesebb ösz- 
szelog&s kell, mert féló, hogy az 
egyes élelmiszerek árának ugrás
szerű növekedése folytán hamar 
elfogy a dolgozók megtakarított 
pénze la  Meg kell bélyegezni az 
árdrágítókat és minden munkás, 
illetve háziasszony őrködjék azon 
is, hogy a meglévő élelmiszer no 
jusson felvásárlók, spekulánsok, 
árdrágítók kezébe. Az áremelke
dés elleni harc mn éppen olyan 
fontos feladat, m int a különböző 
mesék alapján az üzletek előtti 
sorban ál 3 ást szervezők és rém- 
hírtorjesztGk leleplezése. Nem 
kétséges, hogy ha egyöntetűen 
fellépünk a zavarosban halászók 
ellen, nem marad eredménytelen.

rétikéi vitték a világosságot? Még 
gondolni sem jó rá. Szárnyat kaptak 
volna a legszömyűbb rémhírek, ha 
a rádió elnémul és teljes le lt volna 
a fejetlenség^ ha egy ncp nem gyűl ki 
a villany. Es, hogy nem így lett a 
munkástanácsoknak ós mindazoknak 
küszünhelő, okik fáradságot nem is
mertek annak érdekében, hogy’ az 
erőmű dolgozzon, A  műszakiak is 
megfogták nein egyszer a csákányi, 
hogy a szénre váró üres vagonok 
megteljenek ós elindulhassanak az 
erőműbe. Az állomás vezetői sem 
restéih‘k n muuka bármely oldalát 
megfogni. Az erőmű munkásban ácsá
nak kezelői pedig maguk mentek 
kérni a bányászokat, hogy dolgozza
nak, annyi szenet adjaunk, amennyi-, 
vei ű z  crőui fl mű kiül telesét biztosít
ják. A 8zénkír.ril:iiHt több esetben az 
erőmű műszaki gárdája, technikusai 
végezték el. így sikerüli funnlurtniií 
a termelést minden nap, sikerült bíz- 
losílúni, hogy oz Ajkai Erőmű egy 
pillanatra sem állt me", vezetéke] el
vitték n nehéz napok ban sokat je
lentő villamos áramot n lakásokba, a 
kórházakba.

Külföldi hírek
A stockholmi rádió közölte, hogy 

HemtmartlijiHd, az ElVSZ főtitkára 
egyiptomi látogatása után esetleg 
Magyarországra, vágy a. nmgyur ha
tárra utazik.

Svédországból 10 tvheroutá indult 
el. Magyaron? Eágra élelmiszer- és 
gyógyszerszöUilmdiuiyal. A svéd női 
szervezetek határozniot hoztál: ma
gyar gyermekek befogadására. Svéd 
nkadémikasok bejelentették^ íre^ilcni 
akarnak abban, hogy magyar diákok 
Stockholmban tanuBiassannk.

*
x4 bralisla^^d rádli közötte, hagy tt 

parsartyi vasúdgaigatósdg 15 szak
embert leüld Magyarorsságra < meg
rongált vasűts'OTudak helyreállítása 
cclfdbőL

nerinA
Gomsákni <9 faagyd EgyesSh Mun- 
kásp&i Közpanii Biaottságanak tit
kára vatŐsaÁtÜJeg e háí Isöscpért 
CyrardRCvicz miniszfcrelnök és Ed- 
r ,r il  Ochab IcísércLében Moszkviba 
cToai. A fdrek n érint tc.sk ekkor 
índulnali élj ha a ssejm befejezte 
müsCará ülérszaká:. A jelenleg Ülés- 
sjaküfi több fontos törvényjavaslat 
került a képviselők üli, így többek 
köxStl ot ctJ í̂rd állasKvédaími kaSá- 
ság megszűnteié se. Egb/ módii cör- 
versyjavaslói a murdtastan&ccoh léte- 
sítésére vonatkozik és előírja, hogy 
a rmmkßsok maguk döntsenek « vál
lalatvezetés legjobb módszereiről.

*
A  íepán paidament flflíst tfirt&ű. Az 

ölé* egyik napirendi pontja *  szov
jet-japán békeszerződ&s ratifikálás^ 
volti

A i Artgoí jtftmAáipört as altóhás- 
E>on bimlmatkensági intSlványl ter- 
jesoteic be a konzervatív kormány 
irán& Az ütdilvönjf birrUta a kor
mány politikáját c köséplicleti ese
ményekkel kapcsolatban. Az alsóház í 
hétjön éjszalut S21 szavazattal 259 e l-1 
lenében elvetette a bisttbrvrclcrtságí\ 
javaslatot.

Ax A íT  jrfenzr; Az Egy^jflh Nem
zetek Szervezetének közgyűlései főbi
zottsága után 11 szavazattal 2 ello^ 
nőben és egy tartózkodás tneSeta « 
közgyűlés reftdes ülésszakának napi
rendjére tűzte s ixssgynr kórdéÉt, 
Úgy an csak napirendre tűzték a közei
kéi cti kérdés mcgtárgyalásáL

<Sh9Írem&e markolt
Kedden este kaUgattam a rddtfft. S z t^S tt kis

lányom az Ölemben Ölve szundikált, látszottam  
selymes, lágy fürtjeivel. Egy gyermekotthon igaz
gatója szólalt meg ekkor a rádióban. Szavai szi
vembe markoltak. Arról beszólt, hogy a gyermek- 
otthon 120 kis lakájának már csak három napra 
elegendő tüzelő és élelmiszer áll rendelkezésére és 
<utána jön a hideg, a fagy, as. éhezés.

A gyermekotthon nevét nem tudiam meg je- 
Egyezni, de a szavak ott égtek, lüktettek az agyam
ban, a szivemben. Az értelemhez szóllak, az érzé
sekhez beszéltek.

Fázni, éhezni szörnyű 'dolog. 1Q45 január, feb
ruárjában magam Is voltom hasonló helyzetben Bu
dapesten. Mardosolt az éhség, összehúztam lesová
nyodott testemen a nadrágszíjat, étökapartáin egy 
csipetnyi dohányt télilcabútoin zsebéből, cigarettát 
sodortam újság papirosba. Lett egy egész cigar e l- 
^úm, mert a dohány por közé kenyérmorzsa, s a 
zseb bolyha keveredett. Mélyen rnsllresiíütam a 
csípős, büdös füstöt. S éheztem . . .  Kibírt can, mert 
felnőtt, egészséges fiatalember voltam.

De a gyermekek. Nem tudnak semmiről, nem 
értik meg azt, hogy 'nincs. Vékonyka, síró hangocs
kájuk ennivalót kér. S mily nehéz azt rrtortdará ne
kik: nem tudok adni, nincsen. Az első napon még 
lassan álomba sírja magát a gyermek, de éjjel fel
riad. kínozza az éhség, s kér, emtí kér. De csak 
Ígéretet kap. Mi lesz holnap, s holnapuiún?

És a fagy, a hideg csak tetézi a nehézségeket, 
a borzalmakat. Éhség és hideg, c kettő együtt sor- 
resztó, tébolylió, halált jelentő.

Gyermekek! Szőke, barna, fékéiehajúak, fcaco- 
gdsuk odrit a csengetyli, de elnétnul a kacagás a 
hidegben, éhezve. A mi gyermekeink ők, mindenkié, 
az egész népé. Ne hagyjuk őket fázni, éhezni.

A nemzet a szebb, a boldogabb, a független 
Magyarországért, a nép logoit lübba'.Hprő bűnös 
klikk, a bűnös vezetők, a nép állal ezerszer meg- 
út kozott Rákosi és társai elten kelt fel. Ezek már.

eltűntek pűJTríjfccs, a tártsdahri, ic Jcözölet rztnpo- 
dairól. Itt maradt a magyar nép, amely saját maga 
formálja most a sorsát, gyermekei jövőjét.

Hogyan for módjuk, ml a kibontakozás ótija? 
lázas forty lobog a szemekben, a hazaszeretet fé 
nye. A kormány Intézkedései eddig azt mutatják: 
szakítom akarnak a múlttal, orvosolni a nép jogos 
lúoánsúgait. Mindet — reméljük és követeljük ~  
idejekorán. Da ehhez bizalom kell. Bizalom, rend és 
nyugalom, béke és munka.

Amit eddig tettiink, magunkért tettük, amit 
ezután teszünk, azt' is magunkért tesszük. De 
atnit teszünk, józanul, okosan tegyük. Fontoljunk 
meg mindent. Mi lesz, ha bekőszöntenek a még 
hidegebb napok, mi lesz, ha a téli hóviharok be
fújják az írtakat, megbénul a közlekedés. Hontván 
pótolják akkor a iüzélöanyagot, az éldmiszart, ha 
kifogy a raktárakból minden.

Egy kevés tartalék, néhány napra étegendő, 
szinte minden családnál akad. De nem sok és ha
mar elfogyhat. S ha ez télen következik be, rhi 
feszt

Az írás elején említett gyermekedtfion sorsa az 
egész ország sorsa tehet. Éttől csak a munka, a 
béke, a rend és a nyugalom menthet meg bennün
ket. A külföldi segélyekre nem lehet alapozni a 
nemzőt jövőjét. A magyar nép elsősorban csak 
magára szándthat jövője formálásában, 5 az ország 
gazdag, termékeny földjére, a föld méhében rej
tőző kincsekre, é s  a magyar nép képes kilábalni e 
nehéz helyzet bői.

A szív parancsa, az agy parancsa: az élei pa
rancsa. Gyermekeknek, felnőtteknek, ifjaknak és 
öregeknek keli-e az élet? Kelt, jobb, sokkal jobb és 
szebb, mint eddig. Dolgozzunk ezért, lássuk meg a 
kivezető utat. A munkásosztálynak megvan az »re- 
ie okhoz, hogy a termelőmunka felvétele mellett ts 
> ’harcolja jogos és teljesíthető követeléseit.

Az írás eltért talán az eredeti gondolattól, n 
budapesti gyermekotthon 120 kis lakójától. De úgy 
érzem, mégis hozzütartozik m indez.!4

Szüntessék meg törvényerejű 
rendelettel is a személyzeti osztályokat

A nép, a forradalom gyakorlati- 
lag már mcgszüflíeíle a személy
zeti osztályok mííkcidcsét, a leg
több helyen elégették a káder
anyagokat, a nép kinyilvánította 
vélemény ét: az embe helfet ne a 
káderlap, a Szociális származás 
szerint ítéljék megé hanem mun
ka luk, tehetségük képességeik 
után.

Jogos volt ez a gyakorlati tett. 
de meg kell i t t  említeni azt is, 
hogy ■ Veszprém megyei Forra
dalmi Tanács rendeletét is hozott 
erre, melyet min den Ölt egyetértés
sel fogadtuk az emberek, A Me
gyei Nemzeti Forradalmi Tanács 
e rendelet« a ftopnány jóváhagyá
sa nettül nem érvényesíthető, te- 
Wntettel arra, hogy a Magyar 
Forradalmi Munkás-Paraszt Kor
mány határozata értelmében ja- 
taslattevS szerepük van. Mégis 
azt kell mondani, hogy ezt a ren
deletet, hofyességét tekintve, meg 
kóKenc erősítem. A személyzeti 
osztályok ugyanis már működé
sükben m iaukkal hordok a blzal- 
niaftanság csíráit és « számtalan 
önéletrajzzal, kérdőívvel és adaí- 
kiegészítéssei csak a marAások és 
alkalmazottak bizalmai! ans ág áj 
és az amúgy sem kevés bürökrá- 
cíjít nőve Kék. Nincs ß Sírta ké
pünk arról, hány ember dolgozott 
országos viszonylatban ilyen mun
kakörben, de biztos, hogy szá

ft l«W8¥ár bezlcî nve
A Veazpníml Kenyérgyár Á lunkig  

fanácsa közi! a város dolgozóival., 
hogy a kenyérgyár teljes erővel 
dolgozik és birícwHja a város dol
gozóinak e llá tását Nem felelnek 
meg a valóságnak m ik  a híres«telé- 
sefe, mely szerűit a kenyérgyár dol
gozói be akarják szón lelni a mun
k á t A kenyérgyár dolgozói tudják, 
hogy az Ő munkájuktól nagyTttérfék- 
ben fögg a város dolgozóinak c l l i - , 
fása és erejüket Fáradságot nem í 
kímélve dolgoztak a legnehezebb !

A kormány teljesítette legjobb 
követeléseinket

A sztrájk ma:
FEGYVER ÖNMAGUNK ELLEN?

muk sok ezerre tehető, nem be
szélve a személyzeti osztályokon 
adírilnÍMffádós munkával clfog- 
laltakról. Minden vállalatnak, hi
vatalnak — talán csak a légkí- 
sebbfckrtek ném ~  volt személy
zeti osztályvezetője, a nagyobb 
helyeken pedig apparátusa is. Sok 
pénzébe került ez az országnak.

Az üzemekben, hivatalokban a 
nemzeti forradalom létrehozta a 
munkástanácsokat, amelyek biz
tosra vesszük, röpíti időn bel fii 
jó l megoldják az üzem irányítá
sinak, bármilyen bonyolult prob
lémáját És miért ne vehetné át 
a munkástanács a személyzeti 
ügyek intézését Is? Ez lenne a he
lyes, hiszen Ők, a munkások tud
ják legjobban értékelni az enibe, 
rcket, nem 2 káderlap, hanem 
munkájuk alapján. A személyzeti 
osztályoknak nincsen létjogosult
ságuk! A nép mondta ki ezt »ä 
Héletef, s üfhos lenne, ha a kor
mány az ügyek rendezésével 
együtt ezt a kérdést is megtár
gyalná és törvényerejű rendelet
tel egyetértését fejezné ki a nép
pel éhben a kérdésben is.

A Személyzeti osztályokon, 6ze- 
métyzeti munkakörben foglalkozta
tottakat pedig képességeik, Szak
mai tudásuk alapján helyezzék 
olyan munkára, ahol valóban gyü
mölcsözően tudnak dolgozni az 
ország, a nép érdekében.

napokban Is a szükséges kersyér- 
mermyiség biztos Hasáért Az ilyen 
hazug híreszteléseknek az a célja, 
hogy megrágalmazza a kenyérgyár 
dolgozóit, nyugtalanságot keltsen a 
város lakosai k ö rö tt A kenyérgyár 
dolgozói a jövőben is folyamatosan 
biztosítják a kenyeret, sőt a közel
jövőben megkérdik a íehcrsüiemé' 
nyék sütését Is.

V es zpr érni Kenyérgyi r 
Munkás tanácsa.

1



•< 0  J OT 1050. november 13.

E G Y E T E M I S T Á K Í g y  EasaSssrozt a k
zgZ ELMÚLT HÁROM HET 

■* ALATT sok tudósítást, ripor- 
'ol szereltem volna írni az egyete
mül tikról. Az elsőket azért nem ír- 
'icliatn meg, mert akkor még nem 
volt olyan újság. amely közölte — 
'ivzölheiic — volna. Később, a forra
lni mi események rendkívül gyors
ra tmi és sokszor összekuszált forga- 
' agában nem jutott rá idő, hely. 
Most szerelnek valamit pótolni az 
símaradt tudósításokból.

ábK TÖ B E ll 22-EN, hétfőn volt 
az egyetemisták „első“ gyű

lése. Ar egyik diákszálló nagyszobá- 
iában gyűltek össze, tiibbszázan. A 
hallgatókon kívül csalt a tanári kar 
két tagja és a szegedi MEFESZ kül
dönc volt oll. .4 másnapi, emlékeze
tes színházi nagygyűlést készítették 
elő. A ..közömbös“', „cinikus“, „jatn- 
pec’’ egyetemisták — még idézőjelben 
is fáj ezt. leírni, hiszen, de sokan 
hangoztatták komolyan és megbé
lyegzőm ezeket a jelzőket — ország- 
vezetőknek is példát szolgálható fele
lősséggel és megfontoltsággal tárgyal
ták meg ügyeiket. Amikor a ME- 
FESZ-ről volt szó. valaki hangsú
lyozta; nem elszakadni akarnak ez
zel a munkás- c.s paraszt fiataloktól, 
hanem éppen reális tartalmat akar
na!: adni az ifjúsági egység üresen 
csengő jelszavának- Egy nyúlánk, 
szőke fiatalember akkor megbökte a 
könyökömet.

— Elvtársnő, ezt aláhúzva írja 
meg, ez nagyon fontos!

De elhangzott olyasmi w, amiről 
azt kérték: ne írjam meg. Kern em
lékszem nuír pontosan, melyik egye

temista mondta ezt a társainak;
— Tudom, legfontosabbnak mind

annyian hazánk függetlenségét, a 
szovjet csapatuk kivonulását, tartjá
tok. kiégis azt tanácsolom, erről ne 
beszéljünk a keddi gyűlésen. Ha ezt 
most nyilvánosan felvetjük, könnyen 
olyan eseményekre vezethet, amelye
ket valamennyien szerelnénk elke
rülni, Ha viszont belpolitikai követe
léseink lunnarosan megvalósulnak, ha 
a kormány és a párt élére becsületes 
magyar emberek kerülnek, velük 
majd szót ériheiürdi a legfontosabb 
dologban is.

Ezzel valamennyien egyetértettek. 
S a keddi nagygyűlésen, a szovjet 
csapatok kérdéséről a veszprém iek  
mindaddig egyetlen szót sem ejtet
tek, amíg n e m  értesüllek a pesti ese
ményekről. Arról pedig nem a vesz
prémi egyetemisták, hanem a nem
zetvesztő Rákosi—G erő-klikk tehe
tett, hogy nemzeti függetlenségünk 
belpolitikai előfeltételeit is csak fegy
verekkel lehetett kivívni.

fi?PPEN HÁROM HETE, hogy 
J csütörtökön este a szerkesz

tőségből, a kattogó távirógép mellől 
hallgattam az első tüntetést. Először 
néhány részeg ember hangját, aztán 
olyanfajta zúgást, morgást, ami a 
rombolásért való rombolás előjátéka 
is lehetett. Egyszerre csend lett. Az
tán ismét hangok szálltak de mi
lyen másképp, mint az imént! Fe
gyelmezetten. erőteljesen zengett a 
Marseille se és a Kossuth-nóta.

Néhány órával később, péntekre 
virradó éjszaka , a MEFESZ-ben tud
tam meg, hogyan biztosították az

egyetemisták, 
demokratikus 
lő tüntetést 
liesse.

hogy a nép hazafias, 
kövei eléseit dcnionslrá- 

scnlu be ne szennyez-

/S KÖVETKEZŐ NAPOKBAN
*  a Forradalmi Tanácsnál sok

ilyen párbeszédet hallottam:
— N.-ben kitörtek a rabok a bör

tönből. Ki próbálná meg biztosítani 
ott a nyugalmat?

— Mi megyünk, vállaljuk — je
lentkezik két egyetemista.

— Kevesen lesztek . . .
— A többiekre szükség lehet még

máshol. Mi elintézzük.
VAZEK KÖZÜL az egyetemisták

J közül — bár igen sokat már 
szabadon engedtek — mintegy 30-an 
negyvenen tegnap a szovjet ka 
tonai hatóságok őrizetében voltak. 
Igaz, ezek az egyetemisták — mind- 
annyian-e, vagy csak egy részük, ezt 
nem tudom pontosan — használták 
fegyverüket. A hazaszeretet, hazánk 
függetlenségének Lángoló akarata 
késztette őket erre, — s emellett a 
meggondolatlanság, a Veszprémen 
kívüli helyzet nem kellő ismerete. 
Es, hogy akadt talán a hat száz hall
gató, vagy éppen a még őrizetben le
vők között olyan, akinek ezzel ellen
kező, ncpellcncs céljai lettek volna, 
vagy aki egyszerűen gyilkolt, foszto
gatott volna? Látatlanban nem lehet 
erre sem határozott igennel, sem 
határozott nemmel válaszolni. De 
ennek kivizsgálása, s a tények kö- 
vekezntény cinek levonása a magyar 
nép államának illetékes szerveire, az 
igazságügyi és ügyészi hatóságokra 
tartozik.

36 fővel 221 Imid földön folytat
tak nagyüzemi gazdálkodóst a csaj ági 
termelőszövetkezet hígjai. Az utóbbi 
hetekben azonban bizonytalanság 
ütötte fel magúk

— Menjünk szól — m o n d ták  né
hány an.

— Ezt emberek alaposan meg kell 
gondolnunk, hiszen most már rendbe 
jötlünJc gazdaságilag — mondta az 
egyik alapítótag.

— Beszóljunk sürgősen erről n 
közgyűlésen — ós beszéllek is- 
Egyenként m o n d ták  el ki-ki a m aga

véleményét. Tizenöten úgy hatArow 
lak, hogy továbbra is közöscu dol
goznak. Ezeknek az embereknek leg
nagyobb része alapító tag volt és úgy 
látják, hogy a közös gazdálkodásnak 
‘meg vannak n jelentős előnyei.

A kilépett tagok, akiit valaiocnjw 
nyicn felszerelést bevitték a közös
be, azokat arányosan, visszakapják. 
Ugyanakkor a tsz költségeiből rájuk 
cső reszt meg kell nekik fizetniük.

Az őszi munkák zömét már elvé
gezték. Elvetettek G3 hold rozsot, és 
12 hold őszi árpát.

Szántanak a traktorosok a tótvázsonyi 
Uj Barázda TSZ földjén

A tótvázsonyi Üj Barázda Termelő
szövetkezetben az egész tagság « 
mezon szorgoskodik. Takarítják be 
az őszi kapásokat. A Nemes vámosi 
Gépállomás is teljes kapacitással se
gít a velési-szánlásí munkákban. Je
lenleg is állandóan, négy traktor dől-

gozik a termelőszövetkezet földjein;
Az őszi munkák befejezése után 

kerül sor majd a döntésre. Aki ki 
akar lépni, minden akadály nélkül 
megleheti, de előbb végezni kell a 
munkákkal. Ezt mindenki megértett o
és nincs is emiatt zúgolódás.

Továbbra ss közös erőve!
Egy gazdasági év újra lázárul a 

tenne! ősz öveik ez etek ben. Ott, ahol a 
Ingok jól dolgozlak, és a könyvelő is 
szorgalmas volt, már készülnek a 
zárszámadások. A márkái Megértés 
TSZ-ben is a zárszámadáson dolgozik 
a könyvelő.

Biztató számok^eredmények látnak 
napvilágot. Az előzeles számítás sze
rint GO—65 forintot ér egy munka-

egység értéke. Eddig két tag jelen« 
lelte be kilépési szándékát, a lobbiik 
viszont úgy nyilatkoznak, hogy kö
zösen dolgoznak. Az őszi munkákkal 
már végeidé tartanak. 14—15 hohl 
kalászos vár elvetésre, de ezt már 
rém  tudják elvetni Éppen ezért úgy 
döntöttek, hogy a hiányzó kalászos 
területet majd tavasszal tavaszi bú
zával vetik cL

Mögysi’ünyú nemzefközi mozgalom 
®j magyar nép megsegítésére’

A magyar nép megsegítésére szé
leskörű állaim és társadalmi moz
galom van kibontakozóban az égési 
i'íá 'on . Jelen lös segítséget nyűjLa- 
/.£.k~ hazánknak a testvéri népi de- 
rrckral.'kus országok kormányai és 
társadalmi szervei. Egyre nagyobb 
méreteket Ölt a nemzetközi vörös
kereszt szervezet segélyakciója. A 
Szovjetunió már ismertetett segélyét 
követően egymásután jelentik be a 
népi demokratikus országok hozzá
járulásukat sebeink begyógyí tusá
hoz. A ROMÁN NÉPKÖZTÁRSASÁG 
5GG0 tonna kőolajterméket, 5000 
tonna tűzifát, 23 0C0 köbméter kü- 
Icnbüző faanyagot, 100 000 négyzet- 
méter kátrány-papírost, 10 C00 tenna 
sót, több ezer tonna cementet és 
szeget szállít hazánkba. A EOF. GÄR 
NÉPKÖZTÁRSASÁG haladéktalanul 
Magyarországra küld 1000 tonna 
cukrot, 700 tonna rizst, 1000 tonna 
szárazbabot, 100 tonna kekszet, 5000 
tonna cementet, 2000 köbméter ke- 

‘ meny fa-gerendát, 2000 köbméter 
kemény fa-deszkát, 30 000 köbméter 
tűzifát, £6 000 tenna fekete kősze
net, 3000 tonna nyersolajat.

Széleskörű tömegmozgalom in
dult a Bolgár Népköztársaság
ban „A testvéri magyar nép 

megsegítésére“* elnevezéssel.
A mozgalom célja, hogy a bolgár 
nép adakozásából gyógyszereket, 
élelmiszert és iparcikkeket juttassa
nak a magyar népnek.

Jelentős segítséget nyú jto tt és 
nyújt hazánknak a LENGYEL NÉP
KÖZTÁRSASÁG. Eddig légi úton 
795 liter vért, 415 lite r vérplazmát, 
lü  torma gyógyszert és vért helyet
tesítő szert, 4000 kg ablaküveget és 
3G00 kg élelmiszert, lehergé»kocsin 
Magyarországra küldtek 4000 kg 
te jport, 8000 kg gyógyszert és kö t
szert. Előkészítés alett áll 15 tonna 
liszt, 2 tonna füstölc szalonna és

0  J ÚT
A Magyar Szocialista Munkás Párt
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6 tonna gyógyszer kü'dése. A követ
kező napokban ú tnak  Indítanak 
gyógyszeren és kötszeren kívül 52 
tonna lisztet és 20 tonna halkonzer
vet, valamint építőanyagot.

Társadalmi gyűjtésből novem
ber 11-ig már 10 millió zloty 

gyűlt össze.
A NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZ

TÁRSASÁG rádiója által kezdemé
nyezett gyűjtés eddigi eredménye 
2 336 000 keleti márka. Az OLASZ 
VÖRÖSKERESZT elnökének tá jé
koztatásából megtudtuk, hogy 10 
vagon ciLrom van útban Bécs felé 
és 400 tonna rizs áll útrakészen. A 
GÖRÖG VÖRÖSKERESZT november 
2-án útnak indított 770 kg külön
böző gyógyszert, 1000 láda élelmi
szert és 2000 dollár készpénzt a bé
csi vöröskereszt címére.

A SVÁJCI VÖRÖSKERESZT köz
leménye szerint a készpénzben be
küldött adományok összege meg ha
had ja a 2 és félmillió frankot, ezen
kívül több m 'nt félmillió csomag 
gyűlt össze ruhanemű-, cipő- és 
élelmiszer-adományokból, A zürichi 
diákszervezet éle'met. ablaküveget 
szándékszik Budapestre szállítani. 
BELGIUMBAN a belga vöröskereszt, 
a kommunista és szocialista párt 
indított gyűjtést o magyar nép meg
segítésére. Kü'cnböző FRANCIA tá r
sadalmi szervek gyűjtésének ered
ményeként nagymennyiségű ruha
nemű, gyógyszer és élelmiszer gyük 
Össze. A FINN KORMÁNY az állami 
költségvetésből 5Q0 millió márkát 
irányoz elő Magyarország megsegí
tésére. A társadalmi gyűjtés ered
ménye Finnországban november 
11-ig 18 millió márka.

Az utóbbi hetek eseményei nehéz 
helyzetbe hozták a Magyar Népköz- 
társaságot. A magyar nép nehé2 
tél elé néz. Ezért nagyfontosságú 
nrnden segítség, amelyet hazánk 
számára a kü’onbözó országok népei 
nyújtanak.

Értesülésünk szerint a határállo
másokon nagymennyiségű élelmi
szer, gyógyszer vár szállításra. Most 
elsősorban a magyar vasutasokon 
múlik, hogy a nagyfontosságú ado
mányok mielőbb rendeltetési helyük
re kerüljenek. Az adományok ki
osztását a Magyar Vöröskereszt a 
legsúlyosabban sérült budapesti ke
rületekben kezdi meg a kerületi el
osztóhelyeken.

A megyei tonócs 
hírei

Veszprém város terül elén a harcok 
megszüli le után, azonnal megkezdő
dött a károk fulmércsc és azok hely
reállításának munkái. A Megyei Ta
nács VégrehajlóbizoUsága 1 millió 
forinlot biztosítóit a helyreállítási 
végző vállalatok részére. A város te
rületén elsősorban a lakások, egész- 
ségCgyi intézmények és n legfonto
sabb - középületek rendbehozása fo
lyik. A vógrehaj Főbizottság a kül
földről érkező építőanyagok megérke
zéséig a megye területén fellelhető 
valamennyi építőanyagot igényt evet- 
le s azok elszállítása Veszprémbe fo
lyamaiban van. A károk helyreállítá
sának meggyorsítása éidekéhcn sür
gős segítséget kér a végrehajtóbizott- 
ság a kormány lói. elsősorban üveg, 
épületfa, cement és cserép biztosítá
sa érdekében.

Veszprém megye területén vala
mennyi járási és városi végrth ajtó- 
bizottság megkezdte működését, s el
sősorban a lakosság közel Iá tsúnuk 
biztosítását tartják fő céljuknak.

Veszprém város óvodáiban, általá
nos iskolai napköziollbonokbnn meg
kezdődött n rendszeres tanítás már 
november 1'2-én. Tegnap az 1. számú 
fiúiskolában és a gyógypedagógiai is
kolában is megkezdődött az oktatás.

A megyei tanács végre! lajlóbizoll- 
ságának szociálpolitikai csoportja 2— 
300 forint összegű pénzbeli gyors
segélyben részesítene azokat a vesz
prémi károsultakat, akik erre rá
szorullak. A Ezociálpolitikai csoport 
10,000 forintos pólhilelt nyílott, hogy 
az e téren jelentkező jogos igényeket 
gyorsan kielégíthesse,

A  járási TSB  elnökök 
ügyeimébe

A megyei TSB felkéri a járási 
TSB elnököket, hogy kezdjék meg a 
téli falusi sportversenyek szervezé
sét. Azoknak a falusi sportkörök
nek, amelyek jelentkeztek a téli 
versenyekre és felszerelési hiányuk 
van, a megyei TSB felszerelést utal 
ki. A sportkörök ezlrányú igényüket 
levélben a járási TSB-nek jelentsék 
be.

Feloszlott az évek óta egyhelyben topogó tsz
Nemesbük községben éveken ke

resztül gyengén működött a terme
lőszövetkezet. Mindössze néhány 
öreg ta rto tt ki a közös mellett, a 
icJbb'ek szétszóródtak s a termelő- 
szövetkezet napról-napra erőtlenebb . 
lett. A termeiőszövet kezet no vem- j

® B® IS. riT

Mi újság a megyei sportéletben?
Kétségkívül ma sokkal fontosabb 

problémák, események foglalkoztat
ják az embereket, az egyszerű dol
gozókat, mint a sport. Országunk 
nehéz helyzetben van és igen sok a 
megoldásra váró feladat. Az embe
rek többsége éles s se mm cl figyeli 
özeket az eseményeket, de azért 
in r t i-a m o tt a sportra is ssót vet 
nek, a sporteseményekre is gondol 
nak. Ma hazánkban nem folynak 
versenyek, nincsenek bajnoki mór- 
kötések, de az emberek szívében él 
a sport és sokat gondolnál« a jövő 
eseményeire.

Ez nem csoda, hiszen a három 
hetLel ezelőtt megszakadt sportélet 
sok érdekes, a jövő szempontjából 
igen fontos mérközéssorozat meg
szakítását is jelentette. Bajnoki 
versenyek maradtak el, osztú’yozó 
mérkőzések nem kei ülhettek 'orra. 
s ezek a tények ma mind fogja!koz- 
ta tják a sportolókat, sportembere
ket egyaránt. Csapatok jövőbeli sze
replése függnek ezektől, s az egy
szerű szurkolók is várakozással te- | 
kntenek a sportélet elkövetkezendő 
lehetőségei felé.

Mi újság a sportéletben?
Tegnap ezzel a kérdéssel fordu l

tunk a megyei TSB-hez. ahonnét 
több más kérdésro kaptunk felele
tet. Lássuk először is az osztályozó 
mérkőzések ügyét. Az OTSB értesí
tése szerint osztályozó mérkőzése
ket egyelőre nem kell rendezni. A 
V. Haladásnak és a megyei II, o. 
bajnokoknak az osztályozó mérkő
zésektől nem kell tartani. Az OTSB-

Győzött a Honvéd a Bilbao ellen
Nem hivatalos értesüléseink sze

rin t a Bp. Honvéd labdarúgó-csapa- 
ta első Európa Kupa-mérkőzésén a 
spanyol Bilbao ellen győzelmet ava

to tt. Egyes hírek szerint 4:1, más 
közlemények szerint 5:1 arányban 
győzött a magyar bajnokcsapat.

Két magyar labdarúgó győzelem Belgiumban
Értesülésünk szerint a Honvéd és I vét nem sikerült megtudnunk, csu- 

az MTK ’obdarúgő-csapata legutóbb { pán az eredményt: a Honvéd 3:0, ax 
I Belgiumban játszott. Ellenfélül« ne- j MTK pedig G:2 arányban győzött,

bér első napjaiban feloszlott, A tag
ság között — a bevitt földterületet 
és állatállományt figyelem bévé ve — 
erdem szerint osztották szét a tsz 
vagyonát. A nemes büki Szabadság 
TSZ tagjai egyénileg dolgoznák 
egyelőre.

nél most folynak a tárgyalások a 
magyar sport átszervezésére vonat
kozóan és természetes ezzel egy- 
idöben a labdarúgó bajnoki rend
szer megváltoztatásáról is szó van. 
Hogy nílyen bajnokságok lesznek, 
őrről még n'ncs végleges döntés, de 
a tájékoztatás úgy szólt: e-;t a fon
tos változtatást a közeli napokban 
nyilvánosságra hozzák.

Másik kérdésünk az volt: milyen 
versenyek és bajnoki mérkőzések 
vannak elmaradva, illetve miiyen 
sporteseményekre lehet számítani a 
közeljövőben, amikor már helyre áil 
□ teljes rend. A versenynaptár sze
rin t vívásban, birkózásban, ökölví
vásban. asztaliteniszben, tornában, 
kosárlabdában és labdarúgásban 
vannak még hátra bajnoki verse-, 
nyék. Természetesen ezenkívül a k i
mondottan téli sportágak küzdel
meiről lehet szó.

A megyei TSB a labdarúgók fog
lalkoztatásúra is gondol. Téli Kupa 
kiírását tervezik, melyben a megyei 
lí. osztályú csapatok is résztvehet- 
nek majd. A kézilabda szövetség ez 
évben is kúria a nagy népszerűségre 
szert tevő téli teremkézi'abda baj
nokságot, amelyen a m últ évhez ha
sonlóan labdarúgók alkotta csapatok 
is resztvehetnek.

A sportolók vágynak a verseny
zésekre. A szakosztályok kezdjék el 
a tervszerű munkát, készüljenek az 
elkövetkezendő versenyekre. A TSB- 
nél megkezdték a munkát, mihelyt 
’ehet, kiírják a versenyek Időpont
ját.
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