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Ne visszafelé 
— csakis előre!

F elhívás a b a rá ti szo c ia lis ta  o rszá g o k  
h o rm  a n y a ih o z

Még hosszú idő fog el
múlni, amíg mindenki 
megérti, mi ment végbe 
az országban október 23-a 
után. Még igen sokszor, 
szívósan, és meggyőzően 
kell megmagyarázni min
den becsületes embernek, 
mi volt az ifjúság, a nép- 
tömegek mozgalmábanjo- 
gos, helyes, demokrati
kus, szocialista, tehát elő
revivő — és hogyan kap
csolódott bele a mozga
lomba a nép ellenforra
dalmi ellensége, amely a 
fasizmus irányába igyeke
zett terelni a mozgalmat.

Az utolsó két hét ese
ményeinek ezt a kettős
ségét: egyrészt a jogos nép- 

-másrészt az 
ellenforradalmarok akti
vizálódását nemcsak el 
kell ismerni, hanem szi
gorúan külön kell válasz
tani. A mozgalom tehát 
nemcsak egyszerűen kct 
irányú, hanem két ellen
tétes irányú volt. Azért 
szükséges ezt egyértelmű 
határozottsággal leszögez
ni, hogy a tömegek meg
értsék a történteket és az
ért is, nehogy néhány túl
buzgó és forrófejű ember 
semmit se ismerjen el jo
gosnak a támasztott köve
telésekből. Ideje tehát ki
mondani: jóvátehetetlen 
és megbocsáthatatlan hi
bát vét, aki azt gondolja, 
hogy ott lehet folytatni, 
ahol október 23-án abba
maradt a fejlődés. Nem!

Elég elővenni és nagyon 
figyelmesen áttanulmá
nyozni a forradalmi mun
kás-paraszt kormány prog
ramját, hogy felismerjük: 
az ország vezetői elisme
rik mindazt a pozitív ele
met, amelyet a nagy nép
mozgalom hozott, hiszen 
ők is e mozgalom szerve
zői voltak. Ez így helyes, 
e program azért támasz
kodhat a legszélesebb nép
tömegekre. És így, csakis 
így, a tömegekkel együtt

lehet véglegesen megfé
kezni az ellenforradalom 
sötét erőit.

Amint politikailag sú
lyos hiba volna ott foly
tatni, ahol október 23-án 
abbamaradt, úgy a veze
tési stílus, a módszer te
kintetében is legfőbb ide
je szakítani mindazzal, 
ami rossz, elavult és gyű
löletes. Ez a néptömegek 
és vezetőik ereje, tudása 
összesítésének legfőbb 
kérdése. Most már vég
képpen tűrhetetlen a kis
királykodás, a rideg pa
rancsolgatás a becsületes 
dolgozó emberekkel, ha
zafiakkal szemben. Nem 
velük, hanem a tényleges 
ellenséggel szemben vau 
szükség kemény fellépés
re!

S itt kell megjegyezni 
azt, amit a forradalmi 
munkás-paraszt kormány- 
program mond: a legszé
lesebb munkásdemokrá
ciát akarjuk és fogjuk 
megvalósítani és amikor 
a rend helyreáll, a kor
mány biztosítja az eddigi 
közigazgatási szervek és 
forradalmi tanácsok de
mokratikus választását. 
Addig természetesen, ép
pen a rend mielőbbi hely
reállítása, az élet zavarta
lan továbbvitele végett fe
gyelmezetten teljesíteni 
kell a hivatott vezető szer
vek intézkedéseit, ezeket 
tiszteletben kell tartani.

A kormányprogram: 
nagy program előre. Jel
szavunk most az legyen: 
egyetlen lépést se vissza
felé, hanem csakis előre 
a néphatalom megszilár
dításának, a szocialista de
mokrácia erősítésének, a 
szocializmus győzelmének 
útján!

Elvíúrsak J
Hazául: és népünk súlyos 

eseményeket élt át. Most 
m érjük a végső csapásokat 
a népi demokratikus rend
szerünk, szocialista vívmá
nyaink megsemmisítésére 
törekvő ellenforradalmi erők
re. Jelenlegi fő gondunk a

A  S k o vJ c I hubkó BiyBBsitlkuäUkta
Tisztelt Miniszterelnök 

E lvtárs!
A szovjet kormány meg

vizsgálta az Önök felhívását 
és elhatározta, hogy ellen
szolgáltatás nélkül, testvéri 
segítséget nyújt a magyar 
dolgozóknak és ezennel a 
következő árukat küldi Ma
gyarországra :

őfl ezer tonna gabonát 
és tisztel, 3 ezer tonna kúsl, 
2 ezer tonna vajai és zsi
radékod, 3 ‘Tífíniö -tioboz 
lejkonzcrvel, 3 ezer tonna 
cukrot, 10 ezer tonna ce
mentet, 10 ezer köbméter

A M agyar Szocsdisf® Munkáspárt 
ideiglenes központi bizottságának felhívása

Magyar Kommunisták! 
Magyar Dolgozók Pártjá
nak tagjai! Elvtársak! 
Dicső rnuitú és sokat szen
vedett pártunk történel
mének legnehezebb idő
szakát éli át. A helyzet 
megköveteli, hogy össze
fogjuk a párt minden 
erejét, mert csak így tu
dunk eredményeseit szem
beszállni a kapitalizmus 
visszaállítására irányuló 
ellenforradalmi gálád tá
madásokkal és megvédeni 
a nép hatalmát. Csak így 
tudjuk biztosítani a ma
gyar munkásosztály, a 
dolgozó parasztság, a ha
ladó értelmiség, az egész 
magyar ncp számára a 
demokratizmus legszéle
sebb körű kifejlesztését, 
nemzeti függetlenségün
ket, és szuverenitásunkat, 
a szocialista rend győzel
mét. Hogy pártunk újból 
erős legyen és a tömegek 
élén járjon, határozottan

békés, normális életre való 
visszatérés és a sebek be- 
gyógyítása. Hogy ezt minél 
előbb elérhessük, kérjük 
testvéri segítségüket. Külö
nösen hiányt látunk élel
miszerekben, fűtőanyagban, 
építőanyagban és gyógysze
rekben. Meggyőződésünk,

hogy kérésünk a velünk 
közÖ3 eszmékért, a szocia
lizmusért küzdő országok 
népeinél cs kormányainál 
meghallgatást talál.

Budapest, 1956. nov. 5-én. 
Küd á r  J á n o s  

a magyar forradalmi munkás- 
paraszt kormány elnöke

rönkfái, 300 ezer négyzet 
méter ablaküveget 1000 
tonna tetőfedő lemezt, 3000 
tonna hengerelt vasárul.

A fenti árukon kívül, 
hogy a munka folyamatos
ságát biztosítani lehessen 
Magyaroszágon az ipar és a 
népgazdaság egyéb ágaiban,
a szovjet kormány kötelezte I 
a Szovjetunió Külkcreske-I 
dchni Minisztériumát, hogy 1 
haladéktalanul szállítsa le 
azokat a nyersanyagokat, fél- 
készárnk'at, fűtőanyagokai és 
más olyan árukat, amelyek 
a két ország közt fennálló 
kereskedelmi szerződések 
szerint az lílöG. év negyedik}

negyedévében,valamintazo- 
kát az árukat is, amelyek 
az Illői, év első negyedévé, 
ben esedékesek.

Utasították a Szovjetunió 
Egészségügyi Minisztériu
mát, hogy ' haladéktalanul. 
cllenszolgáltatá,s nélkül 
küldjön a Magyar Népköz- 
társaságnak olyan gyógy
szereket, amelyekre a la
kosságnak szüksége van.

Moszkva. K rem l, 1936. 
novem ber 5-én.

Elvtársi üdvözlettel : 
»irLCAivyiiV  
a Szovjetunió

Minisztertanácsának elnöke

szakítaui kell a Kákosi- 
klikk káros politikájával 
és vétkes módszereivel, 
melyek megrendítették a 
széles dolgozó tömegek 
pártunkba vetett bizalmát 
és alapjaiban ásták ala a 
párt erejét. Ugyancsak 
határozottan szakítanunk 
kell Nagy Imre rcformi 
csoportjával, amely a mun
kásosztály és a népi ha
talom pozícióit feladva, 
nacionalista, soviniszta 
alapra helyezkedve, úlat 
nyitott az ellenforradalmi 
erőknek és ezzel tényle
gesen elárulta a szocia
lizmus ügyét. Hogy a múlt 
hibáival való határozott 
szakítást ilv módon is 
világossá (együk, határoz
tuk el, bogy a párt. nevét 
megváltoztatjuk. A Magyar 
Szocialista Munkáspárt 
nevet vettük lel. A párt 
összes egységes erőire tá
maszkodva helyrééi ütjük 
és új életre keltjük a

párt szervezeteit. Pártunk 
elvi alapjai változatlanok. 
A marxizmus-leninizmus 
megdönthetetlen igazságai 
vezérelnek bennünket. A 
szocializmus megvalósítá
sáért küzdünk. Megv édj ük 
a népi demokrácia álla
mát és ennek alapját, a 
megbont hatatlan munkás- 
paraszt szövetséget.

A munkásosztály nagy 
nemzetközi táborához tar
tozunk. Hazánk forró sze
retőiét elválaszthatatlan
nak tartjuk a proletár
internacionalizmus esz
méitől, amelyet rendíthe
tetlenül vallunk. A szo
cialista országok népén él 
való szoros testvéri együtt
működésben, valamennyi 
nép békés együttélésének 
és barátságának alapján 
kívánjuk felvirágoztatni 
hazánkat.

Most pártunkfóTeladata, 
hogy szétzúzza az ellen-

(Tolataltis a 2. oldalún)
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forradalom immár leple
zetlenül fellépő erőit, a- 
melyek kihasználták a tö
megeknek a múlt hibái
ból folyó, de semmiképen 
nem a népi hatalom ellen 
irányuló jogos elégedet
lenségét. A párt minden 
tagja és szervezete támo
gassa teljes erővel a ma
gyar forradalmi munkás- 
paraszt kormányt, amely 
népi demokratikus rend
szerünk megvédését, az 
ellenforradalom szétzúzá
sát, a dolgozók békés 
munkájának és jólétének 
biztosítását tűzte zászla
jára. Támogassátok a ma
gyar forradalmi munkás
paraszt kormányt prog
ramja megvalósításában. 
A. párt erejével segítsétek 
elő a normális élet azon
nali helyreállítását, a 
munka haladéktalan fel
vételét, a jogrend bizto
sításának továbbfejleszté
sét, a dolgozó tömegek 
legégetőbb követeléseinek 
gyors megvalósítását!

Fogjatok össze a mun
kástanácsokban, más új 
hatalmi szervekben, a 
hazafias népfrontban, a 
demokratikus é rz e lm ű  
hazafiakkal, ha nem 
kommunista világnézetü- 
( is, akik készek meg
védeni a dolgozó nép 
hatalmát. Meggyőző erejű 
p o l i t i k a i  felvilágosító 
munkával nyerjétek meg 
ó'ket a magyar forradalmi 
munkás-paraszt kormány 
támogatására.

Tisztítsátok meg ezeket 
b szerveket az ellenforra
dalom szószólóitól. Tart
sátok ébren a munkás- 
osztály szocialista öntuda
tát, harcos hagyományait. 
Őrizzétek meg a munkás
osztály e g y s é g é t,  ne 
engedjetek teret a dolgo
zók sorait m e g b o n tó  
ellenforradalmi demagó
giának. Támogassátok a 
nagymultú magyar szak- 
szervezetek harci erejét 
és soraik szilárdságát.

Tömöri tsélek a párt 
köré a munkás és paraszt 
ifjúság, valamint a dolgozó 
nép soraiból jött óiák- és 
egyetemi ifjúság legjobb
jait. Álljanak helyt a 
pártszervezeteink. Minden 
párttag, aki kész a töme
gekre támaszkodva harcba 
szállni a dolgozó nép 
hatalmáért, pártunk poli
tikájáért, — jelentkezzen 
haladéktalanul pártszer
vezetében és l á s s o n  
m u n k á h o z .  A párt- 
szervezetek életében tel
jesen érvényesülnie keli 
a széleskörű, a párton 
belüli demokrácia lenini 
elveinek. Szervezeteink 
járjanak élen a békés 
termelőmunka megindítá
sára irányuló harcban.

A kommunisták, a 
párttagok mutassanak pél
dát a népi hatalom iránti 
hűségben, a nép ellensé
geivel szembeni harckész
ségben és éberségben. — 
Erősítse a kommunistákat 
annak tudata, hogy szoli
dáris velünk a világ 
valamennyi testvérpártja, 
az összes szocialista orszá
gok népei, a haladás ügyét 
veszélyeztető ellenforra
dalmi kísérlettel szemben 
foglalnak állást. Teremt
setek b a r á t i  viszonyt 
népünk és a szovjet had
sereg katonái között, akik 
segítenek a magyar nép- 
hatalom megvédésében a 
reakciós elleuforradalmi 
támadással szemben.

Kommunisták, elvtár
sak! A helyzet súlyos, de 
ha összefogunk és rendez
zük sorainkat, elég az 
erőnk. Pártunk legyőzhe
tetlen, ha kitart eszméi 
mellett és ha a munkás
osztályra, dolgozó népünk 
széles tömegeire támasz
kodik.

Elvtársak!
Munkára, harcra fe l! 
Budapest, 1956. nov. 6. 
A Magyar Szocialista 

Munkáspárt
Ideig lenes K özponti B izottsága

F  e  B 5b b v  si <§
Veszprém megye üzemeinek dolgozói! Hazafiak!

Megyénk iizenwinek nagy részében több mint 
2 hete áll a termelés. Az a veszély fenyeget, hogy 
a sok milliós kár mellett munkások ezrei válnak 
n iimk:'nélkülivé.

A békés cpílnmiinta megkezdése, a termelő- 
munka beindítása nélkül nem áll helyre a rend és> 
dolgozó népünket a nélkülözés, az infláció réme 
fen vegei i.

BÁNYÁSZOK! A városok és falvak dolgozói, 
a bölcsődék, a napköziülIhonok, iskolák, a vasutak 
cs az erőniiívek szenet vániíik tőletek. A  szénbányák 
melle t i  indítsátok meg a termelőmunkát, a bauxii 
és a mangánércbányákban is.

ERŐMÜVEK DOLGOZÖ1! Adjatok áramot a 
lakosság és a közvilágítás számára az üzemeknek 
és az intéznie nyéknek.

ÉPÍTŐIPARI ÉS ÉPITŐANYAGIPARI DOLGO
ZÓK! Munkátokkal segítsétek elő, hogy mielőbb 
helyre legyenek állítva a lakóépületek. Üveggyári 
dolgozók adjatok minél több üveget az ablakok 
beüvegezéséhez.

VEGYIPARI! TEXTILIPARI ÉS EXPORTRA 
TERMELŐ ÜZEMEK DOLGOZÓI! Termelésiekkel 
segítsétek elő az ország normális gazdasági életé
nek beindítását. Adjatok műtrágyát a parasztoknak, 
textilanyagot a város és falu dolgozóinak, lássatok 
hozzá export kötelezettségeitek teljesítéséhez.

ÉLELMISZERIPARI ÉS KERESKEDELMI 
DOLGOZÓK! Rajtatok most kétszeres felelősség

van. Szervezzétek meg a dolgozók élelmiszerellátá
sát. El kell kerülnünk, hogy a gyermeke^ a váró« 
.sok dolgozói éhezzenek.

KÖZLEKEDÉSI DOLGOZOK, VASUTASOK, 
SZÁLLÍTÁSI DOLGOZÓK! Indítsátok el az ország 
vérkeringését. Szállíthatok szenet a lakosság, az 
üzemek számára. Gyorsítsátok meg az élelmiszer- 
és gyógyszerszállítást, biztosítsátok a személy for
galmat.

Tél előtt állunk. A fű teilen, üvegnél külí laká
sokban veszély fenyegeti a felnőttek és gyermekeink 
életéi. A városi dolgozók ellátásához további élel
miszer cs egyéb iparcikkek szükségesek.

MUNKÁSOK! MŰSZAKI ÉRTELMISÉGIEK! 
ÜZEMI DOLGOZÓK! SEGÍTSETEK! Támogassátok 
a kormányt, melv a szocializmus építésének, a 
munkásba tolom megtartásának ügyéi képviseli.

Kommunisták álljatok a termelést elősegítő 
munkának az élére. Ma kommunistának igazán csak 
az val Illatja magát, aki kétszeres erőfeszítést tesz 
azért, hogy országunk, nemzetünk mielőbb talpra- 
álljon és meginduljon az új, a boldogabb, szebb, 
igaznbb magyar úton. Ezt kéri megyénk üzemeinek 
valamennyi dolgozójától:

A Magyar Szocialista Munkáspárt 
Veszprém megyei Ideiglenes Intéző Bizottsága 

A Veszprém megyei Tanács
Végrehajtó Bizottsága.

Felhívás Veszprém megye dolgozó 
parasztságához f

Dolgozó parasztok! TSZ-tagok! 
Állami gazdasági, gépállomási dol
gozók!

Hozzátok fordulunk, hogy segít
setek az ország gondjainak elhárí
tásában. V/iresuríiisaii,- jpv ri centru
mokban komoly élelmezési gond
jaink vannak. Segítselek ennek le
küzdésében.

Ahhoz, hogy megfelelő ipari t e r 
mékek álljanak az ország rendelke
zésére, gondoskodni kell az ország 
ipari munkásai élelmezési gondjai
nak megszüntetéséről.

Városokban, ipari településeken 
azt kérik tőletek, ltogy te jet adja
tok a kisgyermekeknek, tojást, ba- 
rom íit. sertést, marhahúst és 
kenyérgabonát adjatok a dolgozók
nak, mert csak így tudnak gond
talanul dolgozni az ország rendjé
nek helyreállítása érdekében.

Ez a dolgozó parasztok érdeke Is. 
Mert iparcikkel csak úgy tudjuk e l
látni a falu dolgozóit, ha megfele
lően gondoskodnak az élelmezési 
nehézségele leküzdéséről.

Kommunisták! Községi Forradal
mi Tanácsok! Termelőszövetkeze
tek! Állami Gazdaságok! Gépállomá
si munkástanácsok!

Segítsétek elő, hogy minél több 
élelmiszer kerüljön a városok pia
caira, valamint az állami felvásár
lók raktáraiba. Ez igen fontos fel

adat, mert s dolgozók csak akkor 
tudnak munkához látni, ha a leg
szükségesebb élelmezési gondjaikat 
megoldjuk.

Küzdjünk becsületesen azok el
len, akik az ország nehézségeit ki 
akarják használni, és a piaci árakat 
igen magasra felemelik. Ez nem jo 
gos annál is inkább, mert az állam 
nem emelte fel az iparcikkek és 
egyéb kereskedelmi áruk árait. En
nek ellenére vannak olyanok, akik 
ezt a nehézséget kihasználva há
rom-négyszeres árat kémek bizo
nyos áruikért. Ez a munkásokat és 
alkalmazottakat nagymértékben 
sújtja. Harcoljunk azok ellen, akik 
a zavarosban próbálnak halászni, 
akik a nehézségeket látva akarnak 
meggazdagodni. Ezeket el kell ha
tárolni a becsületes, józan gondol
kodású dolgozó parasztoktól.

A másik igen fontos feladat, hogy 
minden dolgozó paraszt, termelő- 
szövetkezet, állami gazdaság, gép
állomás minden erővel harcoljon 
azért, hogy az Őszi gabona féleségek 
mielőbb a földbe kerüljenek. Jóle
het, hogy ma még kedvező a hely
zet, az időjárás, az őszi gabonák 
elvetésére, ezért is minden erővel 
harcoljunk a jövőévi kenyér bizto
s ítá sa  érdekében. Ezt kéri tőletek 
az egész magyar nép ahhoz, hogy

biztosítsuk felemelkedésünket, nem^ 
zeli függetlenségünket. Ez csakis a 
közös munka eredményeképp jöhet 
létre.

Gépállomás! dolgozó*’ - . Állami' 
gazdasági traktorosok! 
vei harcoljatok az őszi mezőgazda-? 
sági munkák mielőbbi elvégzéséért, 
mert az időben végzett munka elö-i 
feltétele a jövő évi magasabb ter-i 
mésátlagok biztosításának.

Nagy munka vár reálok a mező
gazdaságban. Biztosítanunk kell aí 
dolgozó nép ellátását, több, jobb 
élelmiszerrel. A dolgozó parasztoké 
nak át kell érezniük az ország ne-« 
héz helyzetét és mielőbb segédkezet 
kell nyújtani a nehézségek megoldd«* 
sához.

Kommunisták! Dolgozó parasztok? 
Termelőszövetkezeti tagok! Állami 
gazdasági és gépállomást dolgozók.^

Minden erővel segítsétek a mun-i 
kás-paraszt kormány intézkedései
nek megvalósítását. Ez a biztosíték 
fejlődésünk további előrehaladásán 
ra. Minden erővel segítsük a gyö-» 
zelem teljes kivívását,
A  MAGYAR SZOCIALISTA M U N K Á S

PÁ R T VESZPRÉM MEGYEI
IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGA  

VESZPRÉM  MEGYEI TANÁCS  
VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA

A  m a g y a r  n ép  jfa lád  e l le n s é g e i  ö s s z e fo g la k

a  m a^ Y tír  p a r a s z t  fö ld je !Veszélyben
Különféle sajtóirodák 

jelentése szerint visszatért 
Budapestre Eszterházy Pál 
herceg, akit 1945 után 
Magyarországon a fasiszta 
rendszer támogatása miatt 
15 évi börtönre ítéltek. 
Eszterházy a magyar ne
messég leggazdagabb réte
gének első embere, a mo

narch ist Mindszeuty bí
boros és Habsburg Oltó 
közeli barátja. Eszterházy 
azért érkezett Budapestre, 
hogy megkísérelje vissza
szerezni latifundiumait. 
Magyarországon ugyanis a 
földreformig 115,000 hek
tár földet birtokolt (vagy
is Magyarország szántó

földjeinek egy negyvene
dét). Ezenkívül csekély 3 
millió dollárra íúgott a 
vagyona. Eszterbázynak 
Ausztriában 60.000 hek
tárnyi kiváló föld a bir
toka. Nvugat-Németor- 
szágban 67.500 hektárja 
van.

Elegendő
a Rostkik

A D unántúli Rostkikészítő 
Vállalat valamennyi helybeli 
dolgozója megjelent tegnap 
a gyárban és munkához kez
dett.

Nyersanyag bőven van. A 
raktárakban közel három- 
négy hónapra elegendő 
nyersanyag. len vár feldolgo
zásra.

A turbinák teljes ütem
ben tilozzák a lent, s ren-

anyag van 
észífőben
desen folyik az osztályozás 
a gumós len kóró magtalaní- 
tása, a magtisztítás.

ÚJ Ü T
A Veszprém megyei forradalmi 

szervek lupja
Szerkeszti: n szerkesztőbizottság

T erjesztik : a Megyei Postahivatal 
llírlaposziálya és a hírlap-kézbesítő 
postahivatalok. Előfizetés: postahivn- 
tatoknál és kézbesítőknél. H avi elő-« 

lizelési ölj; 11 forint. 
Veszprém m egyei Nyomda Vállalat,

Felelős vezető: S ich re r  Ferenc.
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