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Felhívás Veszprém város dolgozóihoz !
Október 23-án megindult forradalmi felkelés a nép jogos követeléseinek kivívásáért robbant ki
A nép egységesen kelt fel a Rákosi—Gerő klikk eiien és harcba indult a múlt hibáinak megsemmisí
téséért. Mint tudjátok, mi a jogos követelésieket az első napoktól fogva támogattuk. A forradalom
győzött. Elsöpörte a Rákosi—Gerő klikk teljes hatalmát, a bürokráciát, mely fojtogatta a népet és
nemzeti önállóságunkat porba tiporta.
A forradalom győzött, és hatalmas eredményeket ért el. Igaz azonban, hogy a dolgozók egyes
követelései még nem váltak valóra, de a munkás-paraszt kormány komoly ígéretet tett a követelések
belátható időn való teljesítésére.
Tudjuk, hogy vannak még dolgozó népünknek és nekünk katonáknak is jogos követelései, —
ilyenek például:

— A szovjet csapatok azonnal vonuljanak vissza a régi támaszpontjaikra
és onnan kezdjék meg az ország területéről való
kivonulásukat.
— A sztrájk-jog és az üzemi önkormányzat
biztositása.
— Mindazon személyeknek, akik nem gyilkosok, nem, bűnözők,
nem
fasiszták, haladéktalan és feltételnélküli szabadon bocsátása.
— Kormány összetételének megváltoztatása ugy, hogy a haladó demokratikus
magyar hazafiak is helyet kapjanak benne.
— A bányák, gyárak, földek soha többé ne kerülhessenek vissza a tőkések
kezébe.
Ismerve ezeket a jogos követeléseket, helyőrségünk tisztikara a rend helyreálliíása érdekében önként
vállalta egy karhatalmi század felállítását, hogy a rendőrséggel karöltve V e s z p r é m városban
a rendfentartást folyamatosan átvegye a szovjet csapatoktól.
Kérjük a város minden polgárát, hogy ebben az első lépésben támogasson bennünket, mert csak
a rend helyreállításával és annak biztositásával érhetjük el, hogy a szovjet csapatok a városból
kivonuljanak. Kijelentjük, hogy sorainkban egyetlen egy volt AVH beosztott nincs és soha meg nem
engedjük, hogy legyen.
Helyőrségünk tisztjei és harcosai aggodalommal nézik, hogy országunk napról-napra rohamosan
közeledik a gazdasági romlás és az infláció szakadékába. Lassan beköszönt a tél, lakóházainkban,
üzemeinkben, a vasutaknak nincs fűtőanyaga. Kialszik a villany. A rohamos vásáriások következtében
a raktáraink kiürülnek. Már nem sok idő választ el attól, hogy az országban teljesen megbénuljon
az élet, ezzel ismét a munkásság és parasztság amúgy is nyomorúságos helyzetét súlyosbítjuk.
Becsületes, józan gondolkodású emberek nem nézhetik közömbösen, hogy az ország nyomorba és
pusztulásba rohan.

Veszprém város

dolgozói!

A forradalom vívmányai veszélyben vannak. Ha a munkások, a bányászok nem dolgoznak, leáll
az élet az egész országban, éhínségben, nélkülözésben lesz részünk. Nemzeti létünk kérdései is ez.
Egy gazdaságilag lerongyolódott, szegény ország nem képes saját erejéből talpra állni. Nemzeti létünk
érdeke, függetlenségünk biztositása paraacsolólag írja elő a rend minél gyorsabb helyreállítását,

az alkotó munka

Bányászok,

megindítását.

ipari

munkálok!

Gondoljatok szeretett kicsinyeinkre, akik kenyér és meleg nélkül maradnak, gondoljatok drága sebe
sültjeinkre, akiket nem tudunk megfelelő gyógyszerekkel ellátni.
Hazánk függetlensége, nemzeti létünk biztosítása követeli tőletek, hogy termeljetek, dolgozzatok saját
magatok és az egész magyar nép javára.
Mi, Veszprém város helyőrségének tisztjei és harcosai veletek tartunk a jogos követelések kivívásában
és azon fáradozunk, hogy sokat szenvedett országunkban rend, nyugalom és béke legyen, hogy
hazánk valóban független nemzeti méltóságban álljon a világ népei elé és hallassa szavát
a világbéke megőrzésében.
Egy jottányit sem engedünk követeléseinkből. Küzdünk továbbra is a szabad, demokratikus Magyar
országért, azért, hogy magyar honban, magyar emberek békésen építhessenek olyan szocialista
országot, amilyent a 48-as szabadságharc lángeszű költője is már megénekelt.

„Ha majd a hőség kosarából mindenki egyaránt vehet,
Ha majd a jognak asztalánál mind egyformán foglal helyet,
Ha majd a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán,
Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk
mert itt van már a kánaáni"
Ahhoz, hogy a költő által is kivánt szocialista országot építsünk drága hazánkban az szükséges,
hogy újra meginduljon a nemzet életét biztosító alkotó munka.
Népünk jogai és követelései elsősorban a sztrájkjog megtartása mellett, adjunk lehetőséget az ország
vezetőinek, hogy követeléseinket teljesíteni tudják. Erre hivunk fel minden hazafit, akinek nem
mindegy, hogy hazánk nyomorba, pusztulásba jut-e, vagy a jogos követelések megvalósításával szabad,
független, szocialista Magyarországot teremtünk. x
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