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Felhívás ! Veszprém megye dolgozói! Hazafiak! 
Megyénk üzemeinek nagy részében több mint 

2 hete áll a termelés. Az a veszély fenyeget, hogy 
a sok milliós kár meHett munkások ezrei válnak 
munkanélkülivé. 

A békés építőmunka megkezdése, a termelő
munka beindítása nélkül nem áll helyre a rend és 
dolgozó népünket a nélkülözés, > az infláció réme 
fenyegeti. 

BÁNYÁSZOK! A városok és falvak dolgozói, 
a bölcsődék, a napköziotthonok, iskolák, a vasutak 
és az erőművek szenet várnak tőletek. A szénbányák 
mellett indítsátok meg a termelőmunkát, a bauxit 
és a mangánércbányákban is. 

ERŐMÜVEK DOLGOZÓI! Adjatok áramot a 
lakosság és a közvilágítás számára az üzemeknek 
és az intézményeknek. 

ÉPÍTŐIPARI ÉS ÉPITÖANYAGIPAR1 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 fialu dolgozóinak, lássatok 
hozzá export kötelezettségeitek teljesítéséhez. 

ÉLELMISZERIPARI ÉS KERESKEDELMI 
DOLGOZÓK! Rajtatok most kétszeres felelősség 

Veszprémmegyei 

van. Szervezzétek meg a dolgozók élelmiszerellátá
sát. El kell kerülnünk, hogy a gyermekek, a váro
sok dolgozói éhezzenek. 

KÖZLEKEDÉSI DOLGOZOK, VASUTASOK, 
SZÁLLÍTÁSI DOLGOZÓK! Indítsátok el az ország 
vérkeringését. Szállítsatok szenet a lakosság, az 
üzemek számára. Gyorsítsátok meg az élelmiszer
es gyógyszerszállítást, biztosítsátok a személyfor
galmat. 

Tél előtt állunk. A fűtetlen, üvegnélküíi laká
sokban veszély fenyegeti a felnőttek és gyermekeink 
életét. A városi dolgozók ellátásához további élel
miszer és egyéb iparcikkek szükségesek. 

MUNKÁSOK! MŰSZAKI ÉRTELMISÉGIEK! 
ÜZEMI DOLGOZÓ-K! SEGÍTSETEK! Támogassátok 
a kormányt, • meiy a szocializmus" építésének, a 
munkáshatalom megtartásának ügyét képviseli. 

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

A Magyar Szocialista Munkáspárt 
Veszprém megye! Ideiglenes Intéző Bizottsága. 

A Veszprém megyei Tanács 
Végrehajtó Bizottsága. 
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