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Megszüntettük a normarendszert 
Külön számolják el a földalatti pótlékot

Véget vetünk a túlóráztatásnak, a vasárnapi termelésnek
Visszaállíijáh a bányász sajátház építési akciót

R Magyar Bányászok Szabad Szakszervezetének felhívása
A magyar bán yarn u n t ások sza

bad szakszervezete felhívással for
dult n bányászokhoz. A felhívás n 
töb b i közölt ezeket mondja:

Az utóbbi belekben a magyar 
nép egységesen és összeforrottan 
lépett fel nemzeti függetlenségünk 
és demokratikus jogaink megváló- 
Fitosáért. A m agyar nép egységes 
fellépése lehetővé telte, hogy el
távozzanak politikai cs gazdasági 
életünk minden területéről a Rá
kosi- és Gerő-ünkcny táplálta ele
mek. Alihoz, bogy a bányászok 
részéről felmerült jogos problémák 
megoldási nyerjenek, az szükséges, 
bogy a szén, érc, olaj, vegyesás
vány  és a  bányászathoz tartozó 
valam ennyi dolgozó c nehéz hely- • 
zelben egységesen érezze n m agyar I 
nép és haza iránii felelősséget, az J 
intézmények és nx ipari alapanyag- J 
szükséglet, kiéi égi Vésel hnzaifjus Ló- 1

1. A szén, érc és ás vány bányászat f i i  lkat dolgozóinak kereseti 
szintjét 195Ö. november 1-töl megemeltük. A bányászattól idegen nor
ma-rendszert minden bányászati iparágban megszűnte ti ük és november 
1-től visszaállítjuk a bányászatban jőlismert, hagyományos szakmany- 
bérezést. A bányabcli munka nehézségét és veszélyes voltát l bejező 
20 százalékos földalatti pótlékot ismét külön fogjuk elszámolni.

A bányászok 30 százalékos földalatti pótléknélküli. _ egy műszakra 
eső 100 Százalékos alapbére november 1-töl a következő:

1. Feltárást vájároknál 57‘ Főműszak, földalatti pótléknál 74.10.
2. Eiővájási vájároknál 54 Ft/mííszak 70.20.
3. Fejtési vájároknál 51 Ft/mííszak 63.60.
4. Fenntartó vájároknál 48 l'l/müszak 62.40. , ,
2. A munkahelyi darnbbérezés- a dolgozók béremelésének arányá

ban emelkedik a rászoruló munkások keresete is, iparosok, szállítok, 
betanított és segédmunkások. A rokkant vájárok miiszak-birét a kiiiszi- 
nen 35, a föld alatt 50 százalékkal e m e l jü k . ..................................

3. Veget vetünk a bányaipar területén általánossá vált lulorazta- 
íásnak és vasárnapi termelésnek. Biztosítjuk a napi nyolcórás munka
időt, amelybe a be- és a kiszállás I le jtt be kell számítani. Azoknál 
az üzenteknél, ahol fennáll a szilikózis megbetegedés veszélye, fokoza
tosan áttérünk a hatórás munkaidőre.

4. Az üzemi konvhákat. étkezdéket, napközi otthonokat, bölcsődé
két vissza kell adni a" banya üzemek kezelésébe. A munkástanácsok es 
üzemi bizottságok nyújtsanak segítségei ezen intézmények megfelelő 
üzemeltetéséhez.

5. Megszüntetjük a munkaruha kihordási idejét szabályozó jelen
legi rendeletét. A munkaruha kihordási idejét a bányászat sajátos 
helyzetét ti ryclcmbevéve, 15 hónapról 12 hónapra szállítjuk le úgy a 
fizikai, mint a műszaki dolgozóknál.

6. A bányavidékek lakásviszonyainak javítása érdekében visszaál
lítjuk a bányász saját-házépítés a k il/t .

7. A jelenleg érvényben levő vájárkepzést megszüntetjük és azt az 
MTH hatásköréből a bányaüzemek hatáskörébe helyezzük.
. S. A természetbeni járandóság terén vissza kell állítani a bánya
üzemek és a bányaüzemeket közvetlenül kiszolgáló üzentek és intéz
mények dolgozóinak szerzett jogait. Az olajbányászatban a jelenleg 
működő és a jövőben létesítendő vállalatok dolgozói számára a föld
gáz és villanyjáraniióságoi változat’íuiul meg kell knpi l.i.

9. A magyar bányamunkások szabad szakszervezete elnökségének 
határozott álláspontja hogv a hűségjutalom eddig érvénvben lévő rend
szeréi' változatlanul meg kell hagyni. Ezen túlmenően ki kell terjesz
teni a nehéz körülmények közölt dolgozó olajbányászokra is.

10. A nyugdíjak, orvosi ellátás és üzemegészségügy kérdésében a 
XVI. kongresszus határozatának megfelelően részletes javaslatot dol
gozunk ki, amelyet rövid időn belül a kormány elé terjesztünk és erről 
részletesen tájékoztat ;uk bányászainkat

Bányászok! Szervezett dolgozók’ Szabad szakszervezetünk elnök
sége a ícníkk azonnali megvalósításával fordul a bányászok százezres 
tömegéhez és kéri. hogv minden halogatás nélkül kezdje meg az életet 
jelentő munkái és ezzel segítse elő a súlyos napok okozta sebek miha
marabbi begvógyítását. Az ország vérkeringésének megindítása, n kór
házak. üzemek szénnel való ellátására Trösztbizotlságok! Üzemi bi
zottságok! MííIic’vbl.oHságok! Bizalmiak! Kiizdjünk a munka miha
marabbi beindításáért, a dolgozókat érintő ni indem rányíi érdekvédelmi 
Jeladói megoldásáért. Segítsék elő az előbbiekben foglalt, a dolgozók 
anyagi helyzetének megjavítását érintő feltételek azonnali megvalósí
tását/ a munkástanácsok eredményes tevékenységén

telességéuek tekintse és kezdje meg 
a termelést. Be kell látnia a jelen
legi helyzetben minden bányász
nak, hogy a  munka további szii- 
neicltctósc nem segíti elő nemzeti 
függetlenségünket és demokratikus 
céljaink továbbfejlesztését. Tud
nunk kell azt, hogy a külföldi se
gítségekkel — csak idcig-óráíg tud
juk  megold,írd helyzetünket. tla 
tovább is szünetel a  m unka, ez 
népgazdaságunk gyengítését, az 
inflációt, a magyar nemzet siíl vé
dését segíti elő, nem pedig nzl. 
am it a m agyar nemzet forrón 
óbnjt'

Á magyar bányamunkások sza
bad szakszervezetének elnöksége a 
b á n v a - és energ iaügy i m inisztó
rium mal egyetértve, a XA 1. kong
resszus határozatainak megfeleljen 
n termelés zavartalan folytatására 
az alábbi intézkedéseket i:

Jő szerencsét!
Mafcyar Bányamunkások Szabad Szakszervezete.

Ferenci László őrnagy 
vette át

a rendőrség vezetését
Ferenci László őrnagy, a Megyei 

Forradalmi Tanács tagja, akit néhány 
napig fogvaIártották, újra átvette a 
rendőrség vezetését. Mint értesültünk, 
Ferenci őrnagyot örömmel fogadták 
az újjászervezett rendőrségen.

Hétfőn a Nemzeti Bankban já r
tain. Közel a bankhoz van egy kis 
emeletes épület. Súlyosan megron
gálódott a .harcok során. Az utca 
felőli falát teljesen szétlőtték. Más
nap ismét arra mentem. Ürömmel 
láttam, a romokat eltakarították. 
6—7 ember serénykedett. Kavicsot 
szitáltak, maltert kevertek, falaz
tak. Ma ismét ez élő it a ház előtt

A  korm ány tárgyalni fog N agy Im rével 
Szabad választások, a szocializmus alapjain átló pátiak m n é t e l m l  
Á további sztrájk csak inflációt, éhínsége? hozhat 

SenXit nem érhet báni las, aki résztw tt az elmúlt beleb nagy népi mgslmailian
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Kádár János beszélgetése a budapesti munkásküldöttekkcl

fog la lta  össze. Bevezetőben leszögezte, hogy a 
munkástanács szigorúan a szocializmus elve alapjait 
ád. A továbbiakban egyebek közt követelik, hogy 
Kagy Im re vegye á t a kormány vezetései. Mielöub 
vonják k i a szovjet csapatokat. Legyen több part 
rendszer, de csak a szocializmus alapján dolgozó 
partok működését engedélyezzék. Tartsanak titkos  
választást bizonyos idő eltelte ulán.

Szerda dé le lö lt uz Egyesült Izzóban a budapesti 
nagyüzemek munkás latiácsainak több m int 50 tagú  
k in a ö li sége ii it  össze, hogy egybchangolja a kü lön
böző üzemek dolgozóm at véleményei cs megvá
lasszák a nagybudapesii munkástanácsot. 19 iag ti 
küldöttség felkereste a parlamentben Kádár Jánost, 
a M inisztertanács elnökét, hogy tolm ácsolja a bu
dapesti és több vidéki nagyüzem követelésed. A kö 
veteléseket a budapesti munkás-anács több púmba

kád á r János behatóan elemezte 
ezeket a követelésekéi. Mindenek
előtt ismertette a kormány álláspont
já t Xagy Imrével kapcsolalbau . Kö
zölte, hogy A’agy hnro jelenleg egy 
külföldi lítium budapesti követségén 
kén menedékjogai, s így funcs mú
lt úrikban vele tárgy (diu. Ha Xu?y 
Imre isméi matiyar földre lép, meg 
lesz a lehetősége annak, hogy tár
gyaljunk és megegyezzünk vele.

K ádár Ján o s  ezután  m iért a pár
tok kérdé.-ére. lob bek közöli a ko- 
\étkezőkét mondott»:

..Feladjuk a párt monopol hely
zetét. liíbb párt rendszeri, tiszta, 
becsületes választásokat aka

runk.
T ud ju k , hogy ez nem tesz egyszerű 
dolog, mert nemcsak puskával, ha
nem sznvazócédnlá v:il is ki lebet lőni 
a munkáshalalmnl. számolhatunk 
esetleg nzznl. hogy alaposan , meg
vernek benn »ink el a választásokon, 
de vállalunk mindent. A koinmunh- 
1a pártnak nemcsak hibái vannak, 
most minden mocskot ró hánynak, pe
dig a pán  nem azonos azokkal, akik 
ezt a bűnös politikai folytatták. A 
pártnak 900.000 tisztességes ember 
voll a lúgja- Emlékeznek rá. hogy 
milyen késhegyremenő harcot foly
ta ttunk  a Kisgazda Párttal a 3 leg- 
na.rvohh gvár államosításáért. Erről 
sokán megfeledkeznek, de bizonyos, 
hogv a nép nem fidedkeze.lt meg.” 
A 'továbbiakban rámutatott. Imgv ..a 
kommunisták kiszorítása a parlament -

Világos <
Á dudari bányászok még nem 

kezdték meg a rendes termelést. Azt 
viszont elhatározták, hogy a íeun- 
tai-lásí m unkát nun deck or becsülettel 
elvégzik. Tegnap például 80—90 bá- 
nvász szállt le az aknákba, hogy el
végezzék a szükséges fenntartási mun
kál. Elakarják, kerülni a frontok to
vábbi Összeomlását. Eddig 1—2 front 
összeomlásáról van tudomásuk. Bá
nyászok 1 Xc engedjétek tönkretenni

illáspont
munkahelyeiteket, védjétek meg az 
összeomlástól.

A környező községekből bejáró bá
nyászok azért nem vették fel eddig a 
munkát, m ert óljukon többször jatt- 
zollatlák Őket a  szovjet katonák. Ez
ért követelték, hogy az ólakról vo
nuljanak he.. Ez most m ár elintéző
dik, mert tárgyaltak a szovjet pa
rancsnoksággal cs eleget tesznek a 
követeléseknek.

jöttem el. Az ú j fal már elkészült, 
csak a vakolás van hátra, visszaköl
tözhetnék lassan a lakók is.

Ez csak egy eset, de lehetne to
vább sorolni a példákat, hogyan 
tűnnek el a harcok nyomaj az építők 
munkája nyomán.

Nehéz helyzetbe ju to tt országunk. 
Vannak, akik azt mondják, talán ki 
sem lábolunk belőle. Az ilyen h itü-

• • • i
két veszített emberek, ha ránéznek 
a romokat tüntető, sebeket gyógyító 
építőkre, a sérült házak elé szállí
to tt homokra, téglára, állványokra, 
ú j remény ébred bennük: van k i
vezető út, mert van a magyar em
berekben élniakarás, tudnak és 
akarnak dolgozni, országot, boldog 
életet építeni.

Tndnak és akarnak dolgozni

búi szükségképpen a népi demokrati
kus rend megdöntéséhez vezet. Nincs 
okunk kételkedni, hogy akarjak a 
szocializmust, de a  választás után 
ezeket a politikusokat saját pártjuk 
állítaná főire. Nines olyan jóozúndé- 
kú politikus, aki a munkásosztály 
nélkül meg tudná védeni a gyárat, 
földet.’'

Ezután a szovjet csapatok kérdé
sére tért át. Elmondotta, hogy kény
telenek voltunk a  szovjet csapatok 
segítséget kérni. Az elmúlt napok ese
ményei bebizonyították, hogy ezt 
nem mindenki érti meg, inert nem is 
olyan egyszerű megérteni.

Valamennyien láttuk, hogyan 
alakult ál egy teljesen jogos 
követelésekkel induló diáktünte
tés 2 óra alatt olyan fegyveres 
harcra, amelynek során c’ioglal- 
ták a rádiót, a Szabad Nép 
székiiázáf, a katona raktárakat, 
telefonközpontot. Lehetetlen, 
hogy mindezt a diákság spon
tán cselekedte. Ezek az nkd>k 
nem szervezetlenségre vallanak.

.4 későbbiek során ast láttuk, hogy 
munkások is tüntetnek. Megértettük, 
hogy az egész megmozdulást nem le
het ellenforradalomnak nevezni. de 
vakok /ennénk, lm nem látnánk. Iiogii 
a dolgozók jogos követelésein kívül 
ellenforradalmi tnegm mintásul: is 
vannak. A harcok folyamán rendes, 
becsületes emberek ö«s?7ekeveredh‘k 
<4 h-n fórra didi ni elemekkel és igon 
nehéz helyzet állt elő. A kormány

kimondta a tűzszünetet és ekkor el
kezdődön. valami, amit sokan nein 
látlak . A  harc  fo ly tatódott m ás cé
lokkal, ágyukkal ostromolták u bu
dapesti pártbizottságot. A budapesti 
pártbizottság ostroma Suiúu megöl- 
lék  Mező Im re elv lársal, aki egc.-z 
életéi a forradalomnak áldozta, re;-/l- 
vetl a spanyol sz.abiu'ságíiareoklj in, 
és akinek minden gondolata, lelte a 
közösségé volt. Feldúllak u kommu
nisták lakásait, s ahol nem találtak 
otthon, akii kerestek, a családtagjait 
ölték inig úgy, inninl azt az elten- 
forradalom  lenni szokta.

A továbbiakban Kádár János né
hány kisebb epizódban jellemezte a 
fegvverszüuel után kialakult helyze
tei.’ El in.', mim, hogy „számos párt, 
amely ezekben a napokban alakult, 
vagy újjáalakult, mással smn törő
dő» l. mint nulókat kért és nz/a!, 
hogy pozíciókat biztosítson m agá
nak. Részletesen beszélt ezeknek a 
napoknak egyik jellegzeles figurájá
ról, Dudás Józ-efiöl. Dudúsród ak
kor hallóimul először élelem ben — 
mondotta Kádár János elv társ —: 
amikor az illegaliIá-lián szeivezlük a 
harcot. Akkor, amikor a magyar ha.l- 
M-reg vereség.* I szén vedelt és Horl'iv 
békéi akart kölni n Szovjet unió« vak .» 
lépő delegációt küldőit a Szovj-t- 
uniói m és nirv good óba. jó lesz. ha 
kmm.mui-lát is kiihl. Tá-gv.dl az ilh‘- 
páll« Kommunista Partiéi i«. hogv 
.„űköilinak vele egvíill. mi <ire azS

(F o lya tás  a 2. oldalon)
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Kádár János beszélgetése a budapesti munkásküldöttek} el
(Folytatói as ?. oldalról) 

válaszolt uh, hogy adjanak 5 ezer 
puskát, ükkor tárgyalunk. Horthy 
kii hl ott sógében a két úgynevezett 
kunullumMu közül az egyik Dudás 
mérnök vall. E h szentély szerint is
mertéül a kouiiniiiiisláknt. de Dudás 
nevű nem volt közöltük. Ki bízta 
meg Dudást, hogy kommunistának 
ydjn ki magái? Horthy! A lek-znbu- 
iliilás illán Dudás a 1-'ogn-ikerékgyár
ban felvétene magát a páll lúgjai 
sorába, ahol népszerűségre te lt szert. 
Ez akkor nem volt nehéz, m ert mi

'Lonuuuiiisták akkor azt mondtuk, 
hogy előbb dolgozzunk, csak akkor 
tudunk élni. Az októberi vád oszlásu
kon a Kisgazda Párt jelölőlistáján 
szerepelt Dudás. Az elmúlt betekben 
nieg-iiit felbukkanl, mint az egyik 
Fegyveres c<opon vezetője. A tűz
szünet után tárgyaltam a  fegyveres 
csoport vezetőivel. 15 vezetővel bc- 
.-zéliem, akiket tisztességes emberek
nek tartok. Ezek azt mondták, Du
dás szélhámos, kérték vessünk végét 
annak , hogy Dudás, mint az összes 
felkelők vizére lépjen fel. Dudás 
m eglelte azt is. hogy bement a Nem
zeti Bankba, felvett. 1 millió forintot

zsákból osztogatta a járókelőknek 
a  Blaha Lujza-léren. Így akart nép
szerűvé lenni Ugyanígy történt a 
Gut lmnnn-áruháznál is azzal a kü
lönbséggel, hogy itt télika bálokat és 
öllöuyökel oszlogöloll és hozzá 5—5 
kézigránátot.'’

Ezzel kapcsolatban Kádár János 
még elmondotta, hogy Dudást végül 
is letartóztatták, de mindjárt szaba
don is engedték. Jellemző, hogy erről 
Nagy Imre csak utólag értesült. Du
dás szabadon bocsátását Nagy’ Im re 
természetesen árulásnak minősítette. 
K irály Béla vezérőrnagy, a  katonai 
foiTadalnű tanács elnöke volt az, aki 
Dudást szabadon engedte. Amikor 
Király megtudta, hogy Dudás szaba- 
doobocsátását árulásnak minősítik, 
a  ta tai erdőkbe a  felkelőkhöz mene- 
kíilt. Mi várt volna arra a kormány
ra, a lőnek ilyen városrparnnesnoka 
volt. Dudáson kívül még néhány más 

••fegyveres csoport tagjai is fosztogat
tak, garázdálkodtak, közben m int a 
hazafias felkelők képviselői, a kor
mányhoz jártali tárgyalni. Ekkor fel
ismertem, hogy ezen az alapon nem 
•lehet demokrácia és nem lesz függet
lenség, s még egy hét és kitúrják 
Nagy Im rét is a koalícióból. Ekkor 
szántom rá  magam, hogy kiválók a 
kormányból. Miodszenly rúdióbeszé- 
do m ár nyíltan uszított, do még ez 
is előszele volt csalt annak, omi ké
sőbb következett volna be.

A haláron á t egy re-másra jöttek a 
katonai egységeket szállító gépek, 
fegyverek. Nyugat-Neme tors zugban fa
siszta magyar hadsereg van, 10 esz
tendeje csend őrezredek állnak fegy
verben és csak az t várják, bogy’ mi
kor csaphatnak le erre a népre. Ezek
nek az előőrsei szálltak meg Auszt
riában és jöttek be az országba.

A győri forradalmi bizottság meg
alakította a dunántúli köztársaságot 
és kijelentette, hogy nekik nem pa
rancsol a  Népköztársaság Kormánya. 
Közben autón, repülőgépeken vörös- 
keresztes adományok keretében özön
lőit az országba a fegyver. Mit 1 elle
tett lenni ilyen helyzetben? Mi a 
perspektívája a demokráciának. a 
szabadságnak, a függetlenségnek, a 
semlegességnek? Mindez vágyálom 
csupán, ha nincs erő, amely megvé
dene. Ilyen helyzetben jutottuuk n<’-  
hányán arra az álláspontra, hogy 
előbb minden eszközzze), a szovjet 
csapatok bevonásával is, le kell verni 
az ellenforradalmat, meg kell erősíte
ni a népi halaimat, lüknek közölt 
fel fegyverzett munkásokkal.

Ebben a helyzetben tehát meg 
kellett fordítani a sorrendet, elő
ször összezúzzuk az el let; í orra - 
dalninf, megerősítjük a népi- 
dcmokraiikiis hatalmat olyan 
fegyveres erővel, amely a szo
cializmus alapján áll és képes 
is az t megvédeni. Ezután ke
rülhet sor a szovjet csapatok
nak a fővárosból és az ország

ból való kivonására.
Ezen az alapon és csokis ezen az 
alapon lesz szabad, független Ma-

íirnrszág. A kérdés röviden mo«l 
eZ: legven-c népi di'ieokráein? Jla 
megszilárdítjuk n népi demokráciái, 
akkor lehet vitatkozni n kormány sze
méi sí ö’SZfiételén. Egyébként a kor- 
ináay faízelételét mi magunk min

tartjuk véglegesnek, ki kell szélesí
teni a kormányt.

Az AVlI-vid kapcsolni hun Kádár 
János börtönéimónyci alapján  e lm on
dotta. hogy az ÁYH több Ingjál sze
mélyesen is isméi i. ennek ellenére 
mérsékletié in lett ebben a Lérdédien. 
Hangsúlyozta. hogy az ÁAIl-ba mun
kás embereket kii Id tik és nem az ő 
bűnül;.- hogy idáig fejlődlek a dol
gok. Az ÁYII-bnii nemcsak nyoinc- 
zúk vollak. hanem egyszerű sorozoll 
katonák, akikéi nem szabiul legyil
kolni J-';iikas Mihűlv és inás veze
tők bűneién. Ez nem a munkások 
akarata. Az ÄYII széthullott, szél ver
tük, de nincs is rá semmi szükség, 
<le nem szabad hajszát indítani az 
ÄYI1 rgy-zeríí sorozol I fiataljai el
len. 1 "gyanúkkor meg Leli akadálx óz
ni, hogy az AYIÍ volt lagjai külön
böző kedvezményes helyekre kerül
jenek.

Ezután a sztrájk kérdéséről beszédl 
Kádár János. Arra kérte  a küldött
ség tagjait, hogy

gondolják ál a helyzetet és ha 
meggondolták, rájönnek, hogv «a 
további sztrá jk  csak Inflációt, 
éhínséget hozhat. És már nem 
is kell hozzá csak egy két hét, 
s koldusai leszünk a világnak. 

Sokan nem hiszik, hogy voll ellen
forradalmi irányzat, pedig az rlb ’ii- 
fórradalum ma is ill van. Idust k i
adják a jelszót: sztrájk, és bojkott. 
Az ellen forradalmi erők na*rynn ügye
sen és szervezetlen dolgoznak, min
dig a helyzetnek megfelelő jelszava
kat adnak ki. Senki sem állt ki az
zal, hogy el hm forradalmár vagyok, 
:!e egyes követelésekben világosan 
felismerni az ellenforradalom cél
kitűzéseit. Ilyen például az a köve
teiéi?, hogy ne legyen az ti/emckbcn 
semmiféle párt.

Nines a világon olyan Kommu
nista Párt, amelynek néni lenne üze
mi szervezete. Ha az ellenforradalom 
győzőit volna és illegalitásba «zorí- 
lolto volna u pártot, a m unka so.-z- 
tálynak akkor is lelt volna parija, 
ha a föld alatt is. és ez n párt akkor 
is az üzemi szervezetekre épült vol
na. A Kommunista Párt acm n ion fi
ba L le az üzemi szervezetekről még 
akkor sem. ha egyes félrevezetett 
munkások most ezt követelik. Nem 
azt mondjuk, hogy ne legyen párt
szervezet az üzemben, hanem azt. 
hogy ne legyen olyan nxinL volt, ne 
legyen a munkásoktól elszakadt, bü
rokratikus szerv.

Kádár János befejezésiil a követ
kezőket mondotta: Ha az alapkérdést 
érijük és ha van bá to rság  szembe
nézni a helyzettel, ha  vau bátorsá
guk nemcsak kellem es és népszerű 
dolgokat mondani az. embereknek, 
akkor álljanak mellénk.

Ezután a küldöttség tagjai még 
hosszasan tárgyallak és v itáztak  K á
dár clvlárssol. A. tárgyalás elején 
többen leszögezték, hogy az alapkér
désben egyetértenek'. de több rész
letkérdésben vita alakult ki. Ilyen

jVrtg'y ín iv e  ü g yéb en
Sok embert foglalkoztat Nagyi 

Imre ügye. A budapesti munkás-1 
tanácsok küldöttei is kérdést in- 1 
tézlck erről Kádár János kor
mányéi nőkhöz, Mindez azt mulat
ja, hogy a magyar nép többségé
nek kívánsága. Nagy Imre ve
gyen részt a kormány munkájá
ban, segítsen tudásával, tehetsé
gével és népszerűségével a nem
zet ügyeinek rendezésében.

Nagy Imre az egyik, talán azt 
is mondhatnánk legtehetségesebb 
és legnépszerűbb magyar politi
kus és an 1 a legfontosabb, a ma
gyar nép bízik benne. Nagv Imre 
két-három héttel ezelőtt olyan 
időpontban és helyzetben került a 
kormány élére, amikor a Rákosi- 
klikk akkor még itt tartózkodó és 
pozícióját, önkénnyel, terrorral 
megszerzett hatalmát tébolyulj an 
fellő maradványait Gerőt és He
gedűst «.r érült íélreállílani a ha
zájukat. népüket szerető magya
roknak.

A nemzeti forradalom szent 
céljait, a jogos követeléseket 
azonban ekkor kezdték elfordíta
ni. a kormányt lofobralolní a fejü
ket egyre erősebben Fc Iliin  ellen- 
h rra ík lm i erők. Nagy Imre és

probléma volt többel, között a suidc- 
ge.sscg I: érd őse.

Kádár János hangsúlyozta. hogy 
nagyon, is érthető követelés ez, csak
hogy ez csak óhaj és kívánság 
dolga mindaddig, nmig vannak embe
rek, akik nein ezt akarják. akikn>*k 
nem ez. hanem a háború az érdekük. 
Csakhogy ez nem abból áll. hogy egy 
papírra láirjuk, hogy seiulegvsség'l 
akármik, ehhez olyan erőviszonyuk, 
olyan nemzetközi helyzet szükséges, 
ami realitást ad egy ilyen követe
lésnek. Hiába ‘követelünk mi scmle- 
gesiéuel. ha az ellenforradalom, az 
imperialista erők köpnek a mi sem
legességünkre.

Egy másik kérdésre válaszolva Ká
dár János huíáiozoitan megcrőUtel
te. hogy

senkii sem érhet bántódás az
ét I, mert részivel t az című If 
hetek nagy népi mozgalmaiban. 
Nyomatékosan hangsúlyozta azl 
is. hogy az Illetékes szovjet há
lósa gokkal egye törlésbe ti meg
állapodás történt arról, hogy az 
országból senkit sem szabad ki

vinni.
Mindez azonban nern ji-Ienlheli azt. 
bogy nem lépünk' fel n proletár hata
lom teljes súlyával azokkal szemben, 
diiket terror, vagy közönséges bűn

cselekményeken tellenérünk. Erre 
annál i.< inkább szükség van. mert 
ha Ma gyár országot eltiporja az. el
lenforradalom. ez a háború veszélyét 
rejli magában. Az ellenforradalom 
keresi a háborús konflilíln-t.

Az intent beszeltem a kínai nagy- 
követtel -- mondotta Kádár János. 
— aki hangsúlyozla. hogy a (iül) m il
liós Kína minden segítséget megad 
hazánknál:, mert itt az. emberiség, a 
világbelié ügyéről is szó van. Hason
lóképpen nyilatkozott a jugoszláv 
kormány is.

A megbeszélés végén K ádár János 
arra kérte a kü ldöttség  tagjait, hogy 
alaposan gondolják ál mindazt, ami 
a tárgy a Iá.-on elhangzott és abban a 
ezilárd . h idal bau térjenek vissza Ü/O- 
luedkbe. hogy ' Magyarországon soha 
többé nem kéz Jód bel újra a Tégi bu 
kóit politika.

A küldöttség tagjai kijelentél lék. 
hogy ;>z ö véleménvúk -zerip.l is 
a fő kérdés, hogy megszilárdiNiik a 
népi haiidin.it és ez 'n  az alapon biz 
losítbaljuk az ország függetlenségét.

A szovjet-ma gyár gazdasági kap
csolatról szólva a vita során Kádár 
János e]mond ó i la . hogy a jövőben 
nyilvánosságra fuej'.tl: hozni az. ész- 
s=e.í kereskedelmi szerződéseket, kik 
mondta továbbá, hogy a magyaror
szági uránércet viláz'ninci áron '.ifi
jük el a Szovjetuniónál:, mivel m 
r.em rendelkezünk azokkal a rendkí
vül költséges • berendezésekkel, amik 
a feldolgozásához szükségesek. Egyéb
ként az urán-érc kit -nnelése Ma
gyarországon kezdeti stádiumban 
von, azaz eddig urán-ére kivitelről 
nem igen lehetett czé.

1956. november 15,

kormánya nem tudta ugyan visz- 
szafordítani a jobbra tolódást és 
engedett a nyomásnak, de mint 
Kádár János is mondotta vasár 
napi rádióbeszédében, hogy sze
mélyes meggyőződése szerint sem 
Nagy Imre, sem politikai csoport
ja nem akarta az ellenforradalmi 
rendet tudatosan segíteni. És ez 
a mi véleményünk is.

Nagy Imre po íi'lia i nézetei — 
amelyeket 1953 júniusában kifej
tett — úgy gondoljuk, nem vál
toztak. csak tisztullak, kristályo
sodtak. Bizonyára alaposan nteg- 
hányía-vetet le magában, megvi
tatta baráti körében a magyar 
kibontakozás, a magyar fejlődés 
útját. Lehet hogy ebben vawvk 
téves nézetek l>. de ezek eszme
cserék. viták és szóértés esetében 
tisztázódhatnak és bizonyára tisz. 
táződni Í5 fognak.

Nagy Imrének a helye a veze
tésben van. Ezt látja a kormánv 
b. és tárgyalásokat kezd majd 
Nagy Imrével. Minél síirgősebb-*»i 
le li ezt megehetit, mert ez a !'■ 
bontakozás út fát segíti «In. hoz
zájárul a vend és nyugalom meg-1 
teremtéséhez, ,i békés termelő 
munka megindításához.

ItcM ideleick
A m unkástanácsokkal kapcso la tban

A Forradalmi Mi: nk ás-Paraszt Kormány a Magyar Szabad Szak- 
szervezetek javaslatára a szociális’ a demokrácia fejlesztése, a dolgo
zóknak a haLalorn gyakorlásába való fokozottabb bevonása, az üzemek 
munkás vezetésének biztosítása érdekében a munkástanácsokkal kapcso
latban a kővetkezőket határozta:

A munkástanácsokon keresztül valósul meg a munkás-önkormány
zat. A munkástan ácsok hatásköre kiterjed az üzemi élet minden tsrü* 
leiére, úgy m n t: határozatokat hozhat minden kérdésben és a határo
zatokat az igazgató köteles végrehajtani, ha azok nem ellentétesek az 
álta’ános érvényű törvény elekek törvényerejű rendele tokkel. A  munkás- 
tanács dönt sz üzem viszonyainak leg .jobban meg felelő bérrendszer k i-  
alakításSben, e rendelkezésére átló béralap felhasználásában. Az üzem 
GszLa jövedelmének egy része, amelyet a kormány később szabályoz, a 
munkástanács határozata alapján kerül feloszlásra a dolgozók között.

A jelenleg megválasztott munkástanácsok gyakorolják a fenti jo 
gokat, azonban tekintettel arra, hogy a most működő munkástanácso
kat nem m:ndenütt a dolgozók többsége választotta meg, a munkásta
nácsok újra választását minden üzemnél és munkahelyen az üzem ösíz- 
dolcozóín&k részvételével a munka felvétele után három héten belüt 
meg kell ejteni.

A Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány felkéri a Magyar Szabad 
Szakszervezetek országos szövetségét, hogy a munkástanácsok válasz
tásával és működésével kapcsolatos végleges és részletes útmutatást 
mielőbb dolgozza ki az üzemek bevonásával.

Ez a rendelet k ;hírdelésének napján haiálybalép.
Kádár János

a Forradalmi. Munkás-Paraszt Kormány elnöke.

A munkaerőgazdálkodással kapcsolatos 
törvénysértő intézkedések hatálytalanítása

A Magyar Forradalmi Munkás- 
Paraszt kormány rendeletét adott 
k i a mun kasrögazd ál kod ássa! kap
csolatos egyes rendelkezésekre. A 
munkás-paraszt kormány hatálycti 
kívül helyezte a 55/1955. számú 
rend eletet. Ez sz úgynevezett ön
kényesen kilépő, illetve regye’mi ha
tározattal elbocsátott dolgozók el
leni jogkorlátozó rendelkezéseket 
tartalmazott. Ezek csak munkaköz
vetítés útján helyezkedhetnek el, 
illetve kisipari szövetkezetek, vagy 
magánosok által egyáltalán néni

A term elés m eg indítása  érdekében
A Forradalmi Munkás-Paraszt 

Kormány a termelés nr'nél előbbi 
megindítása, az fnf'úcíós veszély 
elhárítása céljából az alábbi hatá- 
lozatot hozza:

1. Az üzemek, hivatalok dolgozói
nak, alkalmazottainak, akik saját 
hibájuktól november 10-lg nem 
vették és továbbra sem veszik fel 
a munkát, va’amint egyénileg, vagy 
csoportosan megtagadják a munka 
felvételét, a le nem do'gczott na

.'V vm zeíi í í - j j ik k a I  U a p c s o S u tb a n
A Forradalmi Munkás-Paraszt 

Kormány'’ rendele te t adott ki. Esze
rint a Magyar Nemzeti Bank felett 
a felügyeletet a pénzügynr'nlszter 
gyakorolja, A törvény erejű rendelet 
k 'h frdeLésével valamennyi ezzel el
lentétes rendelet hatályát veszti. A 
törvényerejű rendelet 3953 novem
ber 30-én lépett haLíilvba. A ren
deletét Dobi Istv in , a Népkö’ túrsa- 
róg Eüiöki Tanácsúnak elnöke és 
Kristóf István, a Népköztársaság

A kormány teljesítette legfőbb 
követeléseinket

Á sztrájk m a :
, FEGYVER ÖNMAGUNK ELLEN!

voltak alkalmazhatók. E rendelet 
hatályon kívül helyezése folytán az 
úgynevezett önkényes kilépők, vogy 
fegyelmi határozattal elbocsájt'ot- 
tek minden megkötöttség és közve
títés nélkül szabadon alkalmazha
tók állami vállalatoknál, iosíparí 
szövetkezeteknél, vagy magánosok
nál, illetve íagken: kisipari szövet
kezetbe felvehetők.

A Magyar Forr ad át mi Munkás- 
Paraszt Kormány vendelete kihirde
tésének napján lépett hatályba.

fi Magyar Szabad Szsiism vszslek elsiöKsége részveleis 
a

A munkás-paraszt kormány ha
tározatot hozott a Magyar Szabad 
Szakszervezetek Országos Elnöksége 
részvételéről a munkás-paraszt 
kormány ülésein.

A határozat, amelyet K ádár J á 
nos ír t alá. k’m ondja, hogy a Mun

kás-Paraszt Forradalmi Kormány 
meghívja Gáspár Sándor elvtársat, 
a Magyar Szabad Szakszervezetek 
Országos Szövetségének elnökét, 
hogy a kormány ülésein rendszere
sen vegyen részt..

pokra bért, fizetést kiadni nem sza
bad.

2. .Ahol az összes dolgozók, al
kalmazottak munkába állása az 
üzem, intézmény, hivatal megsérü
lése m iatt, valamint nem az üzem 
dolgozóitól függő okok nvatt nem 
lehetséges, o tt a do'gozókct az el
múlt hetekben keletkezett károk 
helyreállítására kell szervezetten 
Irányítani és ebben az esetben mun
kabér, illetve fizetés folyósítható.

Kádár János miniszterelnök.

E’nöki Tanácsának titkára  írták alá 
#

A Népköztársaság Elnöki tanácsa 
Ilüy Lászlót, a Magyar Nemzeti 
Bank elnöki tiszte alól felmentette 
is  Szántó Dénesi a Magyar Nem
zeti Bank elnökévé kinevezte.

Dobi 1st cárt
az Elnöki Tanács elnöke. 

Kristó f Is i vált
az Elnöki Tanács titkára.
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H á b o rú é , l í i s v  b é l i é i?
lapozgassunk csak történelmünk-1 meSBOWioISsra int bennünket Dűl

őén. Nem egyszer öllt nemzetünk I  I icíJ;<?1< az “  kijelentése, hogy előre 
s ir szélén. Pedig az igaz,, a nemzeti I ’  magyarországi
lét adta hazánk legjobb fiainak ke
zébe a fegyvert. Emlékezzünk Mo
hácsra. ahol a nyugati keresztény
be g ved elmében veszett el nemze
tünk. Emlékezzünk Világosra, mély 
a Habsburg önkény ellen dicsőség- 
j,jcl küzdő magyar nép temetője lett. 
ils  most ismét a zsarnokság, a 
szlúlinísta-rékosista önkény ellen 
legott fegyvert a nemzet. Jogos kö
vetelései alátámasztásához k i-k i a 
inaga keze ügyében lévő fegyverrel 
harcolt. Jogos ez a harc, jogosak 
erek a fegyverek, mert igaz ügyet 
szolgálnak.

Ezt a harcot, mely a népszabad
ság jegyében indult, a letűnt világ 
legsötétebb elemei az ellenforrada
lom eszközévé tettek. A magyar 
népnek ez a harca nemcsak az 
együttérzést váltotta k i a magyar 
nép iránt, hanem a nemzetközi im 
perializmus alkalmasnak találta a 
magyarországi eseményeket egy 
harmadik világháború kirobbantú 
Sára. Világosan kell látnunk, hogy ; 
nemzetközi helyzet éleződésének 
súlypontja Egyiptom mellett Ma 
yyarorszúgon van. Nemcsak arról 
van most sző, hogy az imperialista 
propaganda féktelenül uszít a ma
gyar munkáshatalom ellen, hanem 
arról is, hogy ez az uszítás azt a 
veszett fegyverkezést akarja elta
karni, amely nyugaton folyik. Ki 
hiszi, hogy a magyar nép iránti szo
lidaritásból érkeztek Nyugat-Ké- 

-i.net országba az amerikai bombá
zók? Ki hiszi, hogy nem a harmadik 
világháború előkészületeinek jelét 
műt a lják azok a Franciaországban 
part rászállt angol—amerikai had
osztályok, melyeknek láttán, vásár
lási láz, háborús hisztéria tö rt k i 
Franciaországban is? Különös és

eseményekről.
Ne áltassuk magunkat. A harma

d ik világháború küszöbén úUunk, 
És ez a világháború, amely a jelen
legi modern haditechnika egész ar
zenálját felvonultatja, nem ismer 
kíméletet és ífncs Lalán a világnak 
egyetlen pontja sem, ahol súlyos 
hatását ne éreztetné.

fi mBEjvararszági események taia-
járói elindulva most a legfőbb kér
dés a világbéke ügye. Nincs a vi
lágnak egyetlen olyan országa, ahol 
a nép legjava: tudósok, művészek, 
egyszerű munkások vagy papok az 
emberiség iránti szeretetböl és is
merve az atom- és hidrogén fegy
verek borzalmas hatását, no emel
ték volna fe l szavukat a béke ér
dekében. — A nemzetek ön
rendelkezésének, belső ügyeinek 
tíszteletbentartísa mellett a világ 
leghaladóbb elemei emelték fel sza
vukat a bőkéért. Budapest ma tűz
fészekké vált abban az érlelőmben, 
hegy a nép igaz jogaiért megindult 
nemzeti forradalom és a reakció 
összecsapása a lit almássá te tte  a bu
dapesti eseményeket a harmadik 
világháború kirobbantására. Különö
sen fóíitos ez abból a szempontból, 
hogy a kapitalizmus és a szocializ
mus erői állnak most szembe egy
mással. És leül wiesen jelentős ab
ból a szempontból, hegy Magyar- 
ország műidig a hadak országú íja  
volt, ezt a sorsút egy esetleges há
ború esetén most sem kerti’he t i  ei.

Nekünk függetlenség, semleges- , 
ség cs munkásba* 0*0111 kell. A sza
bad szó, a szabad gondolat kifeje
zése, a nép jólétének emelése. Meg- 
van-e ennek minden feltétele? 
Megvan, és ez a feltétel a magyar 
munkásosztály kezében van. Míg

Jegyzetek a véráztatta budapesti utcákról
Talán el tudom ntár mondani,
* amit akarok. Remélem, hogy 

dög érthető szavakba sikerül ön- 
lenem gondolataimat, s nem tör ki 
bc-lóltm dühödt, tehetetlen károm
kodás, mint amikor a vér áztatta 
budapesti utcákon barangolva 0 ne
héz harc napjaiban, a gyújtogató és 
fosztogató ellenforradalmi bandák 
veres gaztetteit voltam kénytelen 
szemlélni. Mert, ha akartam, ha 
nem, majdnem egy hétig látnom 
kellett a Városi’get fáira, a Köz
társaság-tér lámpaoszlopaira, a fő
város sok házának erkélyére aljas 
brigantik által brutális módon fe l
akasztott emberek holttestét. Be
vallom őszintén, hogy ha akkor kel
lett volna papírra vetnem a látot
takat, úgy jártam  volna, mint Ka
rinthy Frigyes egyik novellájának 
■löse, akinek Irtózta tő háborús szín
játék elé kellett volna bevezetőt Ír
nia, s nem tudott mást írni, csak 
azt: ja j, Istenein! ja j, Istenem! Bár 

.most Is frissen élnek emlékezetem
ben a szörnyű élmények, de az em
lékezés üzért mégis más.

Ila emlékezni tud az ember, rend
szerezni tudja mondanivalóját s 
nyűgödtabbá Is válik, mert ez azt 
jelenti, hogy sikerült átvészelnie a 
szörnyű napokat és nem kell re t
tegnie a felbőszült terrorlegények 
bármikor bekövetkezhető pogromjá
tól. O lt a budapesti utcákon akkor 
ettől ta rtha to tt mindenki. Elég volt 
valakire ráfogni, hogy kommun’'sí a, 
s ha nem is volt az, az óllig fc l- 
iegyverzett banditák máris megra
gadták és vagy a helyszínen agyon
lőtték, vagy pedig nyomban fe l- 
ükűszLottók. Az V. kerületben, az 
Akadémia-utcában láttam november 
>!so napjaiban, amikor két géppisz- 
iolyos suhanc hátulról agyonlőtt egy 
középkorú fé rfit, mert Önkényesen 
ráfogták, hogy párttag. Amikor a 
járókelők megnézték az illető sze
mélyi Igazolványát, akkor derült ki, 
hogy az áldozat budai lakos, az 
fövik fővárosi üzem alkalmazottja

volt, aki valószínű do’gát végezni 
jön  át Pestre. Láttam félmeztelen
re votkőzt etett embereket, akiket 
lakásukról hurcoltak el és hideg 
őszi Időben, havas esőben az utcá
kon fegyveres vadállatok — nem le 
het másnak nevezni őket — röhög
ve, kísérve a vesztőhelyre, véresre 
vertek.

Hiábavalónak bizonyult a Kos- 
suth-rád'ö és a különböző újságok 
felhívásai, hogy ne lincseljenek, sz 
ellenforradalmi csoportok figyelmen 
kívül hagyták ezeket. Nem törődlek 
veíe, hogy a lincsoléssel beszennye
zik azt a jogos, népi mozgalmat, 
amely október 23-án kezdődött.

Láttam a lábuknál fogva a lám
paoszlopokra felakasztott embere
ket. akiknek fejét úgy rugdal Iák 
széjjel, mert kommunisták voltak. 
Láttam mindezeket a bestálisnúl 
bestiái isabb gyilkosságokat és lá t
tam a VI. kerületben lévő Köröndön 
mezítlábas halottakat :s. Azért vol
tak mezítláb a harcokban elesettek, 
mert lábukról még a cipőt Is el
lopták egyesek. Mondom, ha akkor 
aksriem volna e szörnyűségeket le
írni,; csak Knr;nthy novellája hősé
nek ' szavalt tudtam volna ismétel
getni. De ml mást is lehel e tt volna 
tenni, mint aggódni magunkért, 
családunkért, hozzá l autózóinkért, 
hazánk sorsáért?!

A pusztítás, a Lorrorcselekmé- 
■* nyék — melyekhez hasonlót 

csak az 1919 utáni időkből ismerünk 
— mnden becsületes magyar haza
f it  megdöbbentettek és felháborítot
tak. Beszélgettem ez orvlövészek 
álLal leadott gépfegyvorsorozat elöl 
a kapui: aki menekült emberekkel 
és ezeknek egyöntetű volt a vélemé
nyük, hogy nem akarnak ellenfor
radalmi rendszert. Nem akarják 
som Nagy Ferencet, sem Varga Bé
lát és más nyugatról jöttekel a kor
mányban látni, ő k  azért harcoltak, 
hogy hazánk ne legyen kiszolgál
tatva senkinek sem, hogy felszámol
ják a közelmúlt hibáit és a legfőbb

Magyarországon botladozik az élet, 
am’g a bizahr.at’anság képes éket- 
vernl a munkásosztály sorai közé, 
amíg nem ismerjük fel az egész 
nemzet igazi érdekeit, addig i t t  á ll
nak kapuinkon prédára lesve mind
azok, akik vérből, nyomorúságból, 
anyák és gyermekeit halálhörgésébőí 
gyűjtik  űz aranyat. AKamaíc-e a 
magyar anyák a hirosímai anyák 
sorsára jutni?  Akarunk-e porig sú j
to tt, felperzselt otthonokat, bénán, 
vakon, szülőket kereső kezüket felé
jük nyújtó elhagyott gyermekeket 
lötnl? Nem. Nem akarunk.

Van még era M agyarerczagsg,
mely kimondhatja a döntő szót. Ez 
az erő a munkásosztály, mely ha el
szántan védelmezi hatalmát, és 
akarja a szocialista országépítést, 
megállíthatja ezt a mérhetetlen fö l
di tragédiát.

Most a józan észre appellálunk. A 
munkásosztály józan eszére, mely 
a megoldás útján haladó napi kér
déseken felülemelkedve, a legna
gyobb, a legszentebb célt ta rtja  
szemelőLt a magunk és az egész 
emberiség békéjét. Az elmúlt hetek 
eseményei félreérthetetlen ÜJ meg
mutatták. hogy a magyar nép és 
ezen belül a magyar munkásosztály
unk megvan az ereje alihoz, hogy 
követeléseit még s munkapadok 
mellett, a szénbányák frontjain, 2 
tervező asztalnál is kivívja

Elet kell most, nem pusztulás. 
Ezt az é’etet akarnunk kell, dol
gozni kell érte, hogy az éhség he
lyett az alkotás induljon meg, 
erőssé tegye országunkat, és az ok
tóber 23-án elindult hősi küzdel
münk után az a megbecsülés is 
joggal illethesse meg a magyar né
pet, hogy e lfojtotta a harmadjk v i
lágháború lűngcsúváját.

vágyuk már akkor Is a vend m i
előbbi helyreállítása, a munka meg
kezdése volt.

Sok eseménynek szemtanúja vol
tam fővárosunk véráztatta utcáin 
és ha egyelőre most mégsem tudok 
több élményről beszámolni, annak 
egyedül felháborodásom az oka. 
Megbotránkoztat és mélységesen 
felháborít, hegy akadna-í nyugatén 
fe’elős beosztásban lévő emberek, 
ak'k ezeket 0 gyilkos cllenforrada’ - 
már brigantíkat valamiféle szabad- 
sághesöknek igyekeznek feltüntet
n i .  Ezek az urak az emberi jogok 
védc1 mérői szónokolnak és a szen
vedélyek további szítására töreked
nek, újabb gyilkosságokra uszíta
nak. Bezzeg egy árva szavuk n’ncs 
ezeknek a nyugati diplomatáknak a 
Budapesten és másutt a békés pol
gárok ellen állati módon elkövetett 
fos’szta gyilkosságokról. Vagy ta
lán a hazájukhoz hú magyar polgf

toltokbem, m int ezekben 
pokbon, hetekben. Az utcán egész 
tiűp hullámzik a tömeg, a járókelők 
kezében csomagok. Van aki három 
pár cipót is visz. A ruha- és cipö- 
boltok előtt egész napokon át hosz- 
szú sorok állnak. A.z egyik méter- 
árubolt előtt várakozók között két 
barátnő beszélget: paplant aka'ok 

tok e-ien végbevitt bűncselekmények 1 venni, ha nem kapok, torontáli sző
ném jelentik az emberi jogok meg- : nyeget veszek, vagy angint.
-sértését és lábbal tiprásút?! De J Van, aki cél n llkü l áll a bolt
iüen, ez még a legalapvetőbb em
beri jogok scmm’bevcvősínél is 
több. Ez vandalizmus, amely a fa
sizmusból rúpiái Rozik!

S hogy 0 fasizmus uralomra 
jutása elé gátat vetettünk, 

hogy minden erővel szembesróliunk 
az eilenforrada’mi bandákkal, ezt 
létünk érdekében, a munkás-pa
raszt hatalom megvédése érdekében 
cselekedj ük. Azért tesszük ezt, nem 
akarjuk, hogy temetővé változzon az 
alföldi rima és a lankás Dunántúl. 
Aki csak egy kicsit is magáinak 
vallja e hazát, annak arra kell min
den erejét fordítania hegy a rette
gés éjei után újra felragyogjon a 
nap, és ne fegyverek zajától, hanem 
gyermekeink Önfeledt kacagásától 
legyenek hangosak az utcák. Az 
esős, veres eszi napok--n árUcltnu*
meggyilkoltak is erre figyelmeztet- c raktárban, majd hoznak, annak ; 
tok mindenkit, aki csak látta a bu- 1J!CrJl történt semnú baja. j

, Ha gondolkozunk, csak: azt mond- 
j/zaf/ufc, valóban nem kifogyhatatla-

dapesti utcákon, a liget fáin széltől I — Aaf hiszik soha nem fogy k i n ő k  a raktárak, el keli hát kezde- 
íngüduzó holttestüket. K. h ía  raktár? — felel rá keserű rno- pióriA: a munkál.

A R á k w si-k lik b h cz  ta rto zó  
v ezető k  e ltá v o lítá sa

Mhrt Kádár János, a m igyar ferradalmi monkis-pu-awt kormány 
elnöke vasárnapi rác lueszedében közötte, a Magyar Szocialista Mun- 
kaspari intézöbizollsága lrafározatot IwzotL hogy a párt cs a kormány 
volt vezetői közill azok, akik a Rákosi-klikk káros politikájának kípvi- 
5C ui voltak, a jövőben scmmöále párt és állami funkciót Hím tölthet- 
nck be és utasította okét, hogy térjenek vissza eredeti foglalkozásuk
hoz. Az Intézőt H olfcá j e-zen rendelkezése elsősorban azokra az Ismert 
személyekre vonatkozik, akiknek elvitathatatlan vezető szerepük volt a 
R kosi—Gcrö-klikk népcllímcs politikájában. Munkatársunk értesülése 
szc l.it a többi között szerepel Andios Erzsébet az MDP KV. volt tag
ja. Acs Lajos 3 PB. volt tagja, a KV. volt titkára. Buta István hoilvé- 
I , ' . '  ,,? 'n‘sí ! er’ 4 ?B- volt b SÍ’ ’ Deroi Andor, az Országos Tervhiva- 
• aj sóit elnöke, a KV. volt tagja. Hidas István volt mii Lzíerelnőkhc- 
J ' -a PB’ -Vo,t í?9-*3' Hcgadiis András volt miniszterelnök, a PB. 

volt tagja, Gcró Ernő, a KV. volt első titkára, Kovács István a PB. 
volt tagja, Szítai Béla. a PB. vo lt tagja, a KV. volt titkára. Piros 
I v o l t  belügyin liszler, a PB. volt tagja, Vég Béla. a KV. volt 
ritkára, Non György, a Népköztársaság volt legfőbb ügyésze a KV. 
volt tagja.

Értesülésünk szerint az MDP volt megyei titkárainak működését a 
Magyar Szocialista Alunkáspárt most vizsgálja felül.

Tiszta pártot, tiszta államvezetést
akar az ország — címmel cikket 
közölt a Népszabadság november 
13-1 száma.

A cikk többek között megemlí
tette, hogy „a Magyar Szocialista 
Munkáspárt Intézőbizottsága ha
tározatot hozott több tucat olyan 
ember ügyében, eleik a Rákosi- 
klikk politikáját képviselték e 
párt-, társadalmi- és állami élet 
vezető posztjain". Ezeket a volt 
párt és állami vezetőket arra kö
telezték, hogy térjenek vissza ere
deti foglalkozásukhoz és dolgoz
zanak íg y , mint az állam bármely 
más polgára, a termelésben, az 
épltőmunkában.

Csütörtökön reggel a rádióba is 
beolvasták néhány ilyen leváltott 
vezető nevét. Ez azt m utatja és 
Igazolja, hogy a Magyar Szocia
lista Munkáspárt ténylegesen és 
véglegesen szakítani akar a m últ 
káros politikájával. Nem személyi 
bosszút akar, nem üldözést, ha
nem azt, hegy ezek az emberek, 
akik minden erejükkel Rákosi bű
nös. népeJlcnes politikáját segí
te tték elő, eltűnjenek a közélet
ből. Csak helyeselni lehet ezt az 
intézkedést.1 a kiskirályok, tú l-  
hajtók letűnését.

Sorban állók között
Túlzás nélkül mondhatjuk, soha f sollyal egy komolyarcú magas szóke 

Ilyen forgalom nem volt a veszpré- ' asszony.
tatán maga sem gondolta, tneny- 

' nyíre igazat mondott, s mennyire 
érdemes elgondolkodni szavain. B i
zony nem kifogyhatatlanok a rak
tárak. Az igaz, hogy ma még, ha 
kifogy az üzletben az áru, hoznak 
a raktárból. De mi lesz, ha kifogy? 
Nli lesz holnap, meg holnapután, ha 
nem indul meg a munka?

Húrom hete állnak a gyárakban 
a szövőgépek, szünetel a munka a 
ruházati üzemekben, kötödúkbeji, 
cipőgyárakban, s a sok más üzem
ben, gyárban. Ugyanakkor ez alatt 
az idő alatt annyi iparcikk fogyott 
cl, mint amennyit hó:lapokon ke
resztül készítettek a szorgos mun
káskezek. Most már tényleg érde
mes gondolkozni azokon, amit ez az 
egyszerű asszony mondott: ha mm  
indul meg az élet, ha nern termel
nek újra a gyárak, akkor már a 
sorbanállúsra sem lesz szükség, 
mert nem lesz miért rorbanállni. 
Üresek lesznek az üzletekben a 
polcok, nem lesz raktár, ahonnan 
utánpótlást szállítsanak. S hogy 
ndndez milyen életet jelent, azt 
nem kell mondani, hisz átéltük az 
1915~46-os nincstelen éveket, ami
kor a munkás nyomor got t, a feke
tézők, a spekulánsok pedig gyara
podtak a mi vérünket szíva.

elölt. Mit vásárol? ~  érdeklődik a 
szomszédja.

— Kern tudom, majd meglátom, 
mit lehet kapni. Mások a „szeren
csésektől“ , a boltból kijöaőktöl ér
deklődnek. m it vetlek, mi van még 
bent az üzletben.

Sápadt arcú, inrékeny fiatalasz- 
szony panaszkodik egy helyen. Csak 
egy pár harisnyát akorok kisleá
nyomnak, mégis órákat kell vár
nom, narrt sokon Össze-tússzá ucud* 
rölnek incident.

A 7-es számú méteráru bolt előtt 
állók között három asszony beszél
get. Az egyik azt mondja:

— Nem tudom, érdemes-c várni, 
kapok-e bútorvásznai? — Legyitil 
erre a másik:

Ugyan, mit esik kálscgbel Van

A Népszabadság is utal arra, 
hogy ezzel csak a kezdeti lépése
ket te ttük meg. Ezt követni kell 
mindenütt, a megyékben, a járá
sokban és mindenütt, ahol kiski
rályok Ültek a nép nyakán és 
most Is visszakapaszkodtak he
lyükre, vagy erre törekszenek.

Veszprém megyében is voltak 
és vannak ilyen vezetők, akik 
egyedül, magukra maradtak, el
vesztették a nép bizalmát, de ezt 
ők nem é rtik  meg. Pedig a nép 
olyan vezetőket akar látni a párt 
intéző bizottságaiban, az állami 
és gazdasági posztokon, akikben 
bízik. Eddig hat megyei, városi és 
üzemi vezető leváltásának jóvá
hagyását közölték, ped-g van 
még néhány olyan vezető beosz
tásban lévő ember, aki ezt nem 
é rti mag, mert nem akarja meg
érten/.

Az MSZMP Veszprém megyei 
ideiglenes intézőbizottságának is • 
alaposan elemezni keil a helyze
te t s a nép és a párttagság k í
vánsága szerint eltávolítani be
osztásukból azokat, akik nem ké
pesek tettekkel sohasem vezetni 
a magyar nép kívánságainak, é r
deminek megfelelően.

Áruhiány, pénzromlás,

K Z T
hideg Ittká ,. élintsé^...  n a nem> á | | j  m u n k á b a , segíts 

A K  A l t o n ?  az országnak új életet kezdeni!
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A CGT november 13-án anti fá
jsz! a napol tartott, tiltakozásul az 
itóbbi íiapókban Franciaországban 

. ■lefordult fasiszta akciók ellen.
A BELGRÁDI RADIO KÖZÖLTE, 

ogy Algírban az utolsó 24 órában 
harci művelet éknek több, mint 100 

< a kilos áldozata volt.
GÜNTHER TÁBORNOK, a Ka'o- 

•aderök voll európai parancsnoka 
aj tónyilat kosaidban kijelentette, hogy 
■ z atlanti haderőt tovább kell fej- 
eszleni. As újságíróknak arra a kér- 
lésére, hogy a NATO hcavntkozna-e 
Lengyelországban, vagy más ncpi 
lemokratikus országban, ha a mo- 
’.yarországikoz hasonló helyzet állna 
•ló, azt válaszolta, hogy ez nein való
színű. Annak a meggyőződésének 
idolt kifejezést, hogy a nyugati ha- 
almait nem. küldenek fegyvereket 
Magyarországra.

AZ ENSZ-KÖZGYÜLLS Ú£y ha
tározott, hogy a világpolitikai ker
ekseket olyan sorrendben kell tár
gyalni, ahogy azt a szükség meg
parancsolja. Á közgyűlés napirend
jének első pontjaként a közclkcleti 
kérdést, illetve a magyarországi 
helyzet megtárgyalását tűzték ki.

TOKIÓI JELKNTES szerint az 
ól tani politikai körökben az a  véle
mény. hogy Egyiptomból ki kell von
ni az angol, francia és izraeli csapa
tokat. A japán Szocialista P árt szó
vivője kijelentette, bog},- Egyiptom el
leni angol-francia-izracli támadás az 
imperialista politika megnyilvánulása.

A BUKARESTI RÁDIÓ közlése 
szerint a  Szíriái miniszterelnök be
szedet tarlóit, melyben hangsúlyoz
ta. hogy Szíria a  végsőid" k itart a 
barcban. Nehéz napok választanak el 
a harc végső befejezésétől, de kife- 
ji-zlc azt a  véleményéi, hogy Egyip
tom győzni fog ebben a harcban.

NOVEMBER 11-ttN Anglia több 
városában gyűléseket tartottak. Eze
ken elítél lék a kormány agresszív po- 
1-Ilkáját,

DE 1.1 .ES amerikai külügyminiszteri 
űj.-ágírókból álló CFOpnrl m e g 

kérdezte, hogv volf-e előzőleg lnílo- 
iná-a az egyiptomi és magyarországi 
virbnló eseményekről. Dulles azt vá
laszolta. hogy a mngvnr események- j 
rój voltak m ár előzetes értesülései, I

K ü lfö ld i h írek
ELNAPOLTAK, a Nápolyban állo

másozó ENSZ-csapolok Egyiptomba 
történő ni bőin di tusaik

A MOSZKVAI ÍU D IÖ  magyar- 
nyelvű ndásn megemlíti, hogy na
ponta 200 vagon segély szállít many 
hal ad ál Csapon keresztül élelemmel 
és építőanyagokkal.

PRÁGÁI JELENTÉS SZERINT a 
prágjI munkások ■ 517,000 koronát 
gyűjtöttek össze, a cseh munkások 
pedig fizetésük cgy-két százalékát 
ajánlották fel a magyar munkások 
megsegítésére.

Csehszlovákiában az iskolasgycr- 
mekek vasárnap segítettek a mező
gazdasági szövetkezetek munkála
tainál és kercseliikct Magyarország 
megsegítésére ajánlották fel.

A MOSZKVAI RÁDIÓ szerint szov
je t önkéntesek ezrei mennek Egyip
tomba, ha az ngresszorok nem vo
nulnak ki onnan.

A LONDONI RÁDIÓ arról ad 
hírt, hogy Bcvrutli-ba tegnap az 
arab államfők értekezletre gyűltek 
össze. Az Egyiptomnak nyújtandó 
támogatást tárgyalják meg.

A MOSZKVAI RÁDIÓ orosznyel- 
vő adása közli, h<r— külföldi újság
írók egy csoportja Pori-Sóidba akart, 
utazni. Az angol csapatok azonban 
í  eltart ózta! iák és egy ideig fogva tar
tották őket.

A MOSZKVAI RÁDIÓ párizsi tu
dósítás alapján közli, hogy egyes pá
rizsi újságok tényeket sorolnak fel 
a fasizmus magyarországi tombo-ásá- 
ról. A „Trance Soir” , amelynek tudó
sítója résziveli a budapesti esemé
nyekben, kijelenti, hogy a külföldi 
rádiók igen sok hamis adatot k\i:öl
tek a magyarországi hely zeit ól. Kü
lön kiemeli a Szabad Európa tulásait, 
amelyek igyekeztek programot adni 
oz ellenforradalmi erőknek.

I IÁMMÁ R SKJ Ul .1), az Egyesült 
Nemzetek Szervez-’lénck főtitkára az 
egyiptomi kérdőiben folvlatandó meg
beszélésekre Rómába utazott. A je
len lések szerint a főtitkár egv ké
sőbb nicg'illnpjlaiidó időpontban és 
helyen megbeszélés eket akar folvl it- 
ni n magva r kormány kép viselői v 
a Nemzetközi Ví-ríbkereszt Magynr- 
o rszá gr a küld c n d ő adományainak
szétosztásáról.

BOLOGNÁBAN S0,000-rn líinlcllek 
a fasizmus ellen.

A BUKAUESTF RÁDIÓ magyar
nyelvű adása ismerteti' a Koreai Nép
köztársaságnak u magyar csc.aéuyi k- 
kel kapcsolatos iiy.l.ilkoza: íl. I ÍihÖ] 
kitűnik, hogy a koreai kormány 10 
ezer négyzet méter ablaliiiv«'^*>l, J0 
ezer tonna cementet és egyéb anya
gokat küld a magyarok megsegíté
sére.

A BELGRÁDI ILÁDIÓ Ismerteti a 
Népszabadság szerdai vezércikkéi, 
valamint Gáspár Sándor nyileikoza- 
tál, kiemelve a munka felvételének 
szükségességét, továbbá a  szakszer
vezel függetlenségére vonatkozó meg
állapításait.

A LONDONI RÁDIÓ magyarnyel
vű adása b írt ad arról, hogy’ oz 
Egyesült Államok képviselője ÖL mil
lió dolláros csekkel adott á t nz 
ENSZ-nek a magyarországi segélyak
ció céljaira.

JUGOSZLÁVIA budapesti nagykö
vete Belgrádija utazott.

A K 1 NA I N ß  PKÖZTÁ R S A SÁG 
kormánya 41,000 tonna élelmiszert 
és gyógyszert küld Magyarországnak.

POPQYICS Jugoszláv külügyi ál
la inlilknr New-York ha utazóit, hogy 
átvegye a jugoszláv ENSZ küldött
ség vezetését.

A BUKARESTI ..ELŐRE“  CI MC 
LAP külföldi jelentések alapján közli, 
hogy a nyugati országokban széles
körű fasiszta-ellenes megmozdulások 
vannak. A franciák tiltakoznak az 
..1 Ium anilc‘ szerkesztősége ellen in
tézett támadás miatt. A francia szak
szervezetek tiltakoznak a jobboldali 
támadások ellen.

NYUGATI RÁDIÓK HÍRT AD
NAK arról. hojyv Lenjfyeíországbaii 
telekkönyvi leg bekebelezik a pa
rasztságnak a nagybirtokokból ka
póit földjét. Ugyanakkor nyug i'I 
laptiidósilók úgy trtesii'nck. hogy 
Lengyelországban megszüntetik az 
„Amerika Hangja’, a „Szabad Eu
rópa*’ és ,T „BBC”  adásainak za
varását. Hivatalos nyilalkoz: t  ez
zel kapcsolatban még nein jelent 
meg. de tény az. hogy a lengyel 
zavaró állomásokat már le is szerel
ték.

BORBÉLY TIBOR:

Vádoló, s könyörgő ének
Vádolok, mint ember és magyar.
Vádolok József A ttila  nevében,
Akit kerekek alá a tőke lökött.
Az ö nevűben vádolok,
KI lélekgyilkosok kezűi öl,
E rendben le tt másodszor halott.
Mert szelleme élt,
A dolgozók okos szívében.
E li, — de nem hatott.
Rossz szóval oktatlak a népet,
S most ezért vádoltak benneteket,
K ik  nem engedtétek
A szép, komoly fiú t, — sohasem játszani, 
De boldogok voltatok,
Mikor ringattak gyilkosokat,
A parancsolt hazugság 
Lágy hullámai.
A nép szavához 
Fordítót keresletek.
K i különös nyelvetek 
Szótára szerint,
Lángoló lelkesedésre fordíto tta  a kín t.
<S így éltetek éveken át.
És mind, — aki tiszta szavátí 
Merle a rendre emelni, *
A homlokára izzó bélyeget kapottá 
S gyűlt a bélyegesek serege,
És végül — a bélyegzők lettek maroknyion. 
Ezért vádolok én,
József Attila nevében, «■»
Ezért vádolok én, * .
K i egy vagyok csupán 
A .bélyegesek seregében.
"Vádolok, — s követelem:
Halljátok A ttila  hangját, —;
A népnek kórusát,
A végtelen sorokba verődött 
Hunnia népének 
Törvényét a jelenről:
Félre szeméttel'.
Ész! Értelem! Tiszta beszéd!
Ez ma a szó!
De vádoló soraimmal 
Összefonódik 
Most a könyörgés.
Népem!
Fegyveredet ne szivedre szorítsd! 
Könyörgöm, —
Az ellent érje golyó.
S hogy így legyen,
Az értelem kívánja:
Ne kába, — összekuszált 
Idegekkel élő ember tartsa a fegyvert. 
Adja azoknak, — kik  célozni tanultak 
és lássa a nép:
Ész! Értetem! Tiszta beszéd!
Ez ma a szó!

K IJ Á R Á S I  TILALOM és 
egyéb kényszerítő körűimé

nek estenként helyhez szögeznek, 
összeköt azonban a várossal, isrne- 
rcse'inme!, barátaimmal a — tele
fon. Jó érzés tudni, hogy a te'efon 
nem hegy cspfben bannünket. Nem 
okoz csalódást*, mert a központ dol
gozói a nehéz napokban is becsület
te l helytál’naic. A kezelők — úgy 
néz ki — semmit som találnak te r
mészetesebbnek, minthogy posztju
kon ftlljenak.

Aránylag én sokszor felhívom 
például a tudakozóL és majdnem 
m ndíg azonnal jelentkezik egy nöl 
hang. Készségesen megmondjál« az 
o tt dolgozók a pontos időt, vagy ép
pen arra válaszolnak, ami után ér
deklődöm. „Jól ismerjük már”  egy
mást. űk többet tudnak rólam, 
mint én örőluk. Űk legalább a ne
vemet ismerik és azt tudják, hegy 
hosszú idő óta reggelenként mindig 
azonos időben ébresztenek. £n ró 
luk eddig csak annyit tudtam, hogy 
végtelenül türelmesek és udvaria
sak. A többit most tudtam meg, 
ezekben a napokban. Tudom már. 
hogy kötelességtudók is, olyanok, 
elekre mindenkor számítani lehet.

Ha majd az élet hazánkban min
denütt visszazökken a rendes ke
rékvágásba, akkor is felhívom a 
veszprémi telefonközpont do'gozóit. 
Akkor — k'vételesen — nem a pon
tos időre, hanem arra teszek kíván- 
rs;, hogy mikor Látogathatom meg 
7 két munkahelyükön Szeretném 
í/emélyesen üdvözölni m n nyáju

Ä E «  ¥  Z F  T E l í
kat és megkérdezni véleményüket 
az eseményekről, illetve elképze’ésü- 
Let jövőnkról. Addig is azonbpn, 
amíg a kijárási tilalom és egyéb 
kényszerítő körülmények szögeznek 
helyhez bennünket, a telefon kezelői 
— és ugyanígy az egyéb közművek 
dolgozói — példájából le kell von
nunk a tanulságokat.

A közmüvek do'gozó nak a nehéz 
napokban vc-gzeit Önzetlen és fárad
ságot nem ismerő munkája alapján 
a legk sebb következtetés, amire ju t 
nunk kell, hogy nem a só ié in , ha
nem az é:c-t parancsa, hogy megis
merjük azokat az embereket, akik 
helytől'tak, anrkor mi otthonaink
ban éltük öt az elmúlt napokat. 
Meg koll ismernünk ezeket az em
bereket, azért, hogy megköszönjük 
nek'k m’ndazt, amit a köz érdeké
ben tettek!

*
ESZPRÉM VÁROS UTCAI 

napközben már éppen olyan 
mozga'masak, m'nt néhány hónap
pal ezelőtt. Az emberek s:etnek dol
gukat végezni és közben örcmmel
üdvözlik régen Iá lő t t Ismerőse két.

A városi tanács őrülete előtt, o tt
ahol a sarkon óra áll. egy javarészt 
középkorú emberekből álló kis cso
port beszélget. V itatják az esemé
nyeket, tervezgetnek. s néhány, pil- 
tenatnyilsg még megoldatlan jogos 
követess is s'teba kerül, amikor 
egyikük ezt mondja:

— Hallottátok m!t üzent a m a
ny er népnek a napokban az egyik 
nyugati rádióállomás? Azt mondta,

hogy . ..
Nem tudta befejezni a megkez

dett mondatot, mert a társaság le
intette.

— Ugyan hagyd már azt a nyu
gati rád ót. Nem érdekel bennünket, 
akármit is beszél. Többől nyernénk 
vele. ha üzenetek helyett mást, 
mondjuk ablaküvegei kü'dene Ma
gyarországra — jegyezte meg a cso
port idősebb k tagja.

Azt his>em. tiegy a teljes igaz
ságot mondta ez az ember!

*
&  KI SIR, attól el kell venir,

* 141 cki pedig dicsekszik, annak 
adni kell. A parasztot nem érde
mes sajnálni, mert csupán azért sír, 
hogy szánakozást keltsen maga 
iránt. Ezért panaszkodik a paraszt, 
mert elégedetlen, fukar és kapzsi 
slb.

Ezeket a szavakat még a nyár 
elején mondta egy akkori begyűj
tési dolgozó, amikor a munkájáról 
beszélgettünk. Hogy miért ismétlem 
meg most mndezt? Azért, mert 
eszenibejutott, hogy müven sok 
óle’met küldött fel a falu a harcok 
óta a főváros dolgozó nak. Magam 
is láttam Veszprémen keresztül ha- . 
ledá, élelmiszert szállító teherautó- ‘ 
kát. Ugye milyen furcsa dolgok 
ezek? E’ törölték mar a kötelező be- 
s o'gá’tatást, mégis mennyi min
dent ad a parasztság. Meg is kér
dezem, ha véletlenül találkozom az
zal a volt begyűjtési dolgozóval:

— Mondja, barátom, maga ho
gyan értékeli ezt a kérdést?

Apróhirdetések
ŐSZIBARACK I. osztályú egyéves 

oltványok a let: keresettebb  fajták  
kaphatok  nagy tételben Is. 6.— Ft 
egységáron a Budapesti V. T, Kert- 
gondozó Vállalalnánál. Budapest, V., 
K ecskem éti u. 5. Telefon: 18-1-701.

KAROMSZOBAS családi ház eladó, 
elfogadható áron. Mező Ferenc, Kl- 

1 r i ly  szent istván. |

Dolgozik a dörgicsei
A Munkás-Paraszt K ormány a ter

mel üszővel keze leknek is új progra
mot adott. Nem lesz már erőszakos 
a szcivezés. muri a dolgozó parasztok 
önként határozhatják meg gazdálko
dási módjuk formáját. De a meglevő 
lermeh'íszö vet kezet ekben sem lesz. 
nini eddig meg volt, A központi irá
nyítás megszűnik, nem lesznek meg- 
lerliefve különböző növények köte
lező termelésével, egyszóval saját 
maguk tervezik meg, mit hogyan és 
mennyit akarnak termelni.

A dörgicsei Munkára Kész Terme
lőszövetkezet tagjai is örömmel vet
ték mindezt tudomásul. Ledre? bnro 
azonnal kijelentette, hogy ő bizony 
továbbra is isz-lag lesz. ßs még 2ü 
társa döntött hasonlóan, hogy egy Ült 
maradnak.

termelőszövetkezet
Az őszi munkákkal sem várakoz

tak. Dolgozlak minden nap. Jgy el
vetettek m ár 50 hold rozsot é< 20 
hold búzát. Moe| még mindig búzái 
vélnek, egy másik 20 holdas tábla 
vetésé van folyamatban.

Már beszélgetnek jövő évi tervek
ről is. Legfontosabb feladatuknak n 
belterjes gazdálkodás megszervezését 
tartják. Eddig üt hold szülőjük volt, 
az idén három hold új telepítésű sző
lővel gyarapították.

(Delhi) A eofomboi hatalmak meg
tartatták második ülésüket India, 
Burma. Indonézia külügyminiszterei
nek rcszvélrlrccl. As ülésen a ma
gyar és a közclkelcii I: érd essél fog
lalkoztál; és mindkét ügyben elvi 
megegyezést értek el.

D J Ú T
A M agyar Szocialista M unkás P árt 

Veszprém m egyei Ideiglenes Intéző
Bizottságának lapja 

Szerkeszt 1: a szerkesztőbizottság 
T erjesztik: o Megyei Postahivatal

H írlaposztálya és a lilrlap-kézbcsíiö 
postahivatalok. Előfizetés: posta hiva
taloknál és kézbesítőknél. Havi elő

fizetési d íj. 11 forint.
MNB cgyszamtíiszám: 0t 915 OM-197. 

Veszprém megyei Nyomda Vállalat.

o ias$%ag* u r a :  a  d o lg o z ó  í s c j í !
Lieg erős ahhos, hogy követeléseinek n innnka /elvétele utón is érvényt szerezzen.

AkS laeiM «BoBgoxik, a  n e m z e t  ö iig y ilk o ssa g 'á ít  a k a r j a !
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