
VESZPRÉM  M EGYEI S@m!©g©s M agyörofszág© !1!

fira: 50 lillér

A M E G Y E I  N E M Z E T I  F O R R A D A L M I  T A N Á C S  L A P J A I. évfolyam, 3. szám — Fenlek, 1955. novcmtor 2

A kormány az ENSz-hez fordult!
M int a Szabad K ossuth 

Rádió csütörtök esti adá
sában je len ti, Nagy Im re 
m iniszterelnök magához 
kérette  A ndropov u rat, a 
Szovjetunió magyarországi 
nagykövetét és közölte 
vele, a következőket:

Megbízható értesülések 
szerint ú jabb  szovjet egy
ségek lép ték  át a magyar 
határt. A  magyar kor
m ány bejelenti tiltakozá
sát ez ellen. Bejelenti, 
ho°y kinyilváníto tta a 
Magyar Népköztársaság 
örökös semlegességét és 
az ENSz főtitkárához fo r
du lt, hogy a semlegesség 
elism erésének kérdését a 
m ost megnyiló ENSz köz

Vegyük tel a m u n ká l!
A budapesti nagyüzemek munkástanácsai és Maiéter Pál 

,  ezredes, a Kilián laktanyai szabadságharcosok parancs
noka tegnap éjjel a Kossuth-adón felhívással fordult az 
ország népéhez, melyben kérik, hogy Budapest lakossá
gának a nélkülözés'ektől való megóvása és az ország 
teljes leromlásának elkciülése végett azonnal szűnjön
meg a sztrájk és mindenki vegye fel a munkát.

a  G éza  b e sz é d e
A magyar függetlenséget hirdető 

é j rádióállomás, a Szabadság rádió 
kezdte meg adását Békés megyében 
Az új rádióállomás a 372/372 és a 
387-es középhullámhosszon sugá
rozza műsorát. Első adásában Féja 
Géza, a Nemzeti Parasztpárt irányí
tó testületének tagja szólott Békés 
megye népéhez.

Po/gdr/QrsaúH, magyarok!
Soha a történelem folyamán nem 

veit még ennyire egy test, egy lélek 
ez a nemzet. A pesti utcán véres 
nemzeti zászlók alatt tudta min
denki, hogy mi a feladat, nem kel
lett parancsszó, nem kellett bizta
tás. ha valaki elesett. Öten nyomul
tak a helyükbe. Ugyanúgy összeforr
va, egy testté, egy lélekké kell őriz
nünk a forradalom vívmányait és 
csipetnyit sem szabad alkudnunk a 
magyar forradalom igazából.

A fegyverek végre elhallgattak, 
most a béke harca következik. A 
béke harca semmivel sem kisebb, 
semmivel sem könnyebb mint a 
fegyvereké volt. Dózsa György óta 
vagy vérbe fo jtották, vagy elsik
kasztották az igazi magyar forra
dalmat. Poígórfőrseim.' Most éljük 
torsunk legnagyobb próbáját: en
nek a ■forradalomnak győznie kell, 
mert akik hősök és igazak voltak a 
Harcban, hősök és igazak lesznek a 
békében is. Polgártársaim! Ti isme
ritek életemet. A t i  szenvedústek. 
clnyumottságolok. megalázó llságo- 
tok te tt íróvá engem. Tizenegy esz
tendeje pedig nem a kevés kivált
ságosok sorsát éltem, hanem egy 
voltam a megtaposott milliókkal.

gyűlés tűzze soronkivül 
napirendre.

Ugyanakkor a korm ány 
a semlegességi politika 
elism erése és támogatása 
érdekében a négy nagy
hatalom hoz fordult. Nagy 
Im re közölte a nagykö
vettel, hogy választ vár 
a Szovjet korm ánytól. 
A ndropov nagykövet meg
ígérte, hogy a magyar 
korm ány szóbeli jegyzékét 
azonnal továbbítja kor
m ányához. Nagy Im re 
m iniszterelnök valameny- 
nyi budapesti diplom á
ciai képviseletnek meg
kü ld te  a fen ti jegyzék 
szövegét.

nyomorúságban, szorongatottságban, 
kitagadottságban. Mégsem érzek 
szen»élyi bosszút senki iránt.

Arra kérem régi bajtársaimet és 
Békés megye egész népét, hogy 
őrizze, védje a forradalom vívmá
nyait. Mi nem akarjuk visszaállíta
ni az úri Megyarországot, de Rá
kosi, Gerő rémuralmat sem aka
runk. Testvéreim! A mi lelkünket 
nem terhelheti nemtelen cselekedet, 
a mi jóhírünket nem szeplősítheti 
személyi bosszú aljas indulata.

A nemzeti egység most lett élénk 
valósággá. Szélesre tárt karral vá
runk minden jóakarata, tiszt asztvíi 
és megtisztult magyart, aki vállalja 
a forradalom ügyét és jegyeimét. 
Hallgassatok reám. Á lljatok egyen
rangú polgártársként, testvérként 
mellém. Ide magyarok! — fejezte 
be szavait Féja Géza.

Féja Géza 
megszólalt

A Viharsarok, valamint egy kiváló 
magyar irodalomtörténet szerzőié 
elüicsekedhetett azzal, hogy Horthy 
és Rákosi versenyt üldözték. 1945 
e-ótt egyévi börtönre ítélték. JQ45 
után pedig elhallgattatták a leg
nemesebb és legtehetségesebb ma
gyarok egyikét, Kuruc-Féja Dávid 
leszármazottját. Hangja nem hiá
nyozhat uz igaz magyar hangok kó
rusából. Megyénkben sokan ismerik, 
gyakran já r Füredre és Veszprémbe 
is.

Nagy Imre csütörtökön este a kö
vetkezőket mondotta a rádióban:

Magyarország népe! A magyar 
nemzeti kormány a magyar nép és 
a történelem előtti mély felelősség- 
érzettől áthatva, a magyar nép m il
lióinak osztatlan akaratát kifejezve, 
kinyilvánítja a Magyar Népköztár
saság semlegességét.

A magyar nép a függetlenség és 
egyenjogúság alapján, az ENS£ alap
okmánya szellemének megfelelően 
igaz barátságban kíván élni szom
szédaival, a Szovjetunóval és a v i
lág valamennyi népével. Nemzeti 
forradalma vívmányainak megszi
lárdítását és továbbfejlesztését 
óhajtja anélkül, hogy bármelyik ha- 
ta’mi csoportosuláshoz csatlakoz
zék! A magyar nép évszázados álma 
valósul meg ezzel. A forradalmi 
harc, melyet a magyar múlt és a 
jelen bősei vívtak, végre győzelemre 
vitte a szabadság, a függetlenség 
ügyét. Ez a hősi küzdelem tette  le
hetővé, hogy népünk álamhoz« kap
csolataiban érvényesítse alapvető 
nemzeti érdekéi, a semlegességet.

Felhívással fordulunk szomszé
dainkhoz, a közeli és távoli orszá
gokhoz, hogy tartsak tiszte'ctben 
népünk megmásíthatatlan elhatáro
zását. Most valóban igaz az a szó, 
hogy népünk olyan egységes ebben 
az elhatározásban, mint történelme 
során talán még soha.

Magyarország do’gozó müliói! 
Védjetek és erősítsétek forradalmi 
elszántsággal, önfeláldozó munká
val, a rend megszilárdításával ha
zánkat, a szabad, független, demok
ratikus és semleges Magyarországot!

Nagy Imre előzőleg magához ké
rette Andropovot, a Szovjetunió

XII. Pius pápa távirata Mindszenty bíboros hercegprímáshoz
A Magyar K urír jelenti:
A vall kán áll ni nőkből ma a kövel-

kezű távirat érkezett Budapestre: 
M IXD SZEXTY JÓZSEF 

bíboros esztergomi érseknek
Budapest.

Kedvelt Fiúnknak!
Ugyanazzal az atyai lélekkel,

amellyel nyolc cv elölt keserű fájda
lommal mcgsirallunk, hogy székhe
lyedről igazságtalanul elragadtak es 
börtönbe vetettek cs nein egyszer 
nyilvánosan, főként pedig a rendkí
vüli konziszlóriumon fölpanaszoltuk, 
most erős vigaszunkra van az érte
sülés. hogy szabadságodat vissza
nyerted az egész vi/úg katolikusainak 
és hazádnak ujjongása közben. Bő
séges áldási adunk annak, aki min
den keresztény hivő könyörgését jósá
gosán meghallgatta és akinek ke
gyelme segítségével a te hited és lel- 
kierűd annyi és olyan nagy a Krisztus
ért viselt szorongaltalás között meg
izmosodva tündökölt. Legyen ez elő
jele annak, hogy a te és a többi ke
gyes főpásztor apostoli buzeósága 
folytán — amelyre híveitek készsé
ges lélekkel felelnek — az igen ked
ves magyar nemzetben oly súlyos té
ved ése.k és vérontás után virágozzék 
s mindig tündököljék az a hűség, 
amelyet, az egyház és az apostoli 
szentszék irányában őseinktől öröhöl-

Nagy Imre beszéde
magyarországi rendkívüli és meg
hatalmazott nagykövetét. Közölte 
vele. hogy a Magyar Népköztársa
ság kormányához értesülések ér
keztek újabb szovjet katonai alaku
latoknak Magyarországra való be
vonulásáról. Követelte ezeknek a 
szovjet katonai alakulatoknak ha
ladéktalan. azonnali visszavonását. 
Kijelentette, hogy a magyar kor
mány a varsói szerződést azonnal 
felmondja, egyidejűleg kinyilatkoz
tatja Magyarország semlegességét, 
az Egyesült Nemzetek Szervezeté
hez fordul és az ország semlegessé-

Hagy to re  ísv ka ía  a Szavjeiums Laglelsä íaoácsa  
Elnösisége elnäRsiielt

őexcellenciájának, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége elnökének
Exceliencíás Gr! 05 2 ‘̂ VG
A Magyar Népköztársaság kormánya haladéktalan tárgyalásokat 

kíván kezdeni a szovjet alakulatok kivonulásától Magyarország egész te
rületéről.

Hivatkozással a Szovjetunió kormányának legutóbbi nyilatkozatára, 
amelyben kijelenti, hogy kész tárgyalásokat folytatni a magyar kor
mánnyal ós a varsói szerződés más rész'/evőivel a szovjet csapatok k i
vonásáról Magyarországról, a magyar kormány felkéri a szovjet kor
mányt: jelölje ki küldöttségét a tárgyalások mielőbbi megkezdésére és 
egyben kéri, jelölje meg a tárgyalás helyét és időpontját.

Fogadja Exceliencíás Uram őszinte nagyrabecsülésem kifejezését.
Budapest, 1656 október 33. }mre

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke.

N agy  Im re  m in is z te re ln ö k  v e tte  á t 
a  k ü lü g y m in isz te r i tá rc á t

A Minisztertanács szőkébb kabi
netjének csütörtök délelőtti ülésén 
úgy döntöttek, hogy a külügyminisz
térium vezetését — miniszterelnöki 
megbízatásának megtartásúval — 
Nagy Im re veszi át. A változást az 
telte szükségessé, hogy érvényesül

tek. Mindazoknak, akik e nap esemé
nyei következtében cletükét vesz
tették, az örök nyugodalmat esd- 
fűk, neked kedvelt fiunk, aki melleit 
mindig ott álltunk könyörgéseinkkel 
és aggódó gondoskodásunkkal, ra- 
Iamint a többi föpásztornak, nem-

Minslszeaíy Józse! fosreegpráás nyilstata
Mindszenty József bíboros herceg

prímás csütörtökön délelőtt budai 
palotájában fogadta a  magyar ós a 
külföldi sajtó, rádió és televízió mun-

— Hosszú fogság után szólok a magyar haza valamennyi gyermeké
hez, senkivel szemben sincs gyűlölet szivemben.

— Csodálatra méltó hősiesség szabadítja meg most a hazát. A v ilá g 
történelemben példátlan ez a szabadságharc: minden dicsőséget megérde
melnek fiataljaink. Hála és imádság az áldozatokért,~ honvédségünk mun
kásságunk,' földműves népünk példát mutatott a hős hazaszeretetben.

— Az ország helyzete rendkívül, súlyos. Kapok óta hiáuyzíl: az , elet 
/olylattístinnlí minden közös jcltclclc. A legsürgősebben meg kell találni a 
kibontakozást, ................

— Most tájékozódom, két napon belül a kibontakozás ut/arol sze
mélyes szózatot intézek a nemzethez.
fsütörlőkön délelőtt Mindszenty 

hercegprímást palotájában felkereste 
Tildy Zoltán állam miniszter és Mnlé- 
ter Pál ezredes a honvédelmi minisz
ter első helyei lese. Az államférfiak 
rövid megbeszélést folytattak a her
cegprímással.

A budni prímást palolát cg} mls-

gének védelmére a négy nagyhata
lom segítségét kéri.

A Minisztertanács elnöke a buda
pesti szovjet nagykövettel folyta
to tt tárgyalásról szóbeli jegyzékben 
tájékoztatta a Budapesten akkredi
tá lt összes diplomáciai képviselet 
vezetőjét. Ugyanakkor táviratilag 
értesítette az ENSZ főtitkárát az 
eseményekről és a magyar kormány 
elhatározásáról és kérte, hogy az 
Egyesült Nemzetek Szervezete most 
megnyíló közgyűlésének napirendjé
re a kérdés tárgyalását soronkivül 
tűzze ki.

liessen a magyar népi kormány új, 
független politikai irányvonala, az 
az irányvonal, amely a varsói szer
ződéssel kapcsolatos azonnali tárgya
lásokat és a szovjet csapatok kivo
násával kapcsolatos tárgyalásokat 
tartja legsürgősebb feladatának.

különben a papságnak, továbbá az 
összes többi keresztény hívőnek s 
azoknak névszerint is, akiltet a bor
zalmas csapások sújtotlak, apostoli 
áldásunkat, uz égi segítség vigaszát 
túláradó szereltnél küldjük.

X II. FIÚS PÁPA.

kalársait és rövid nyilatkozatot lett 
előttük. A hercegprímás a következő
ket mondotta:

ulán keresik fel a küldöttségek. Csü
törtökön délelőtt többek között a hit- 
tudományi kar professzorai tettek 
tisztelgő látogatást a prímásnál. El
jött az egyetemi hallgatók küldöttsé
ge is. S o rra  keresik fel Miudszcnty 
Józsefet u katolikus egyház vezetői 
ós a magyar közélet személyiségei.

PYCCKME flOMAMTE AOMOM! oroszok, mehetek hazai
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Ss«i ba dságh  «'< m m  fe 
hősi hahiífaiiKJ: em lékezete

Halottak napján évről-évre mindenki szeretettel emlékezik meg 
kedves halót tatról. A holtak iránti kegyelet mostani ünnepnapján a 
fájdalmas visszaemlékezés szelíd érzéseihez egy jnásik érzés is kapcso
lódik a magyar telkekben, amely dicső nemzeti szabadságharcunk hősi 
halottainak szól. Ez az érzés a lángoló büszkeségé. Büszkék vagyunk 
orra. hogy magyarok vagyunk és közülünk támadlak azok a nagyszerű 
hősök, azok a világtörténelemben példa nélkül álló bátor fiatalok, a 
szabadságunkért életüket áldozott ifjak, nők és férfiak, akik Buda
pesten és vidéken frissen hántolt sírokban pihennek és akiket ma az 
epés: szabad világ velünk együtt forró könnyekkel és mély részvéttel 
gyászol.

Nyugodjatok bekében, szabadságküzdelmünk hős vértanúi! Mi, akik
nek halálotokkal megszereztétek a régen sóvárgott szabadságot, az 
emberséges élet légkörét nem akarunk méltatlanok lenni emléketekhez. 
.4 véreteken szerzett szabad életet bátran, örökre megőrizzük!

Á forradalmároknak üzenek
Ha van még ereje emberi szónak,
Könnyekkel küzdőnek, — meifiatntHak 
■H van még zengése a k ii'M s i -ik ,
U/tnek élőknek és h a lo tt«  lök.
H5s harcolok a nemzet széni íigye, —
Dobogó szívelek maga a nép . . .  I 
Ti írjátok az új Töri énei met, —
Véretek rajta a piros pecsét.
Hiába tört rátok vassn’ és Híz. cl 

Zsarnokok pokoli, vad serege, —
Puszin két kézzel, és csákánnyal, kövei 
Hős harcba szálltatok szembe vele.
Ajkatokon a Himnuszból ígv left 
Orkán és fergef eg. — jogos harag. . ,  !
A cseppből leltelek viharzó tenger,
S lesietek verte szét a gátakat.
Hínárját téptétek hamis eszméknek, -  
Hazugság bilincsét törtétek szét. —
Gnzs£? helyébe a vére lek árán —
Hisszük. — hogy végre az igazság lép.
Porban a zsarnokság jelképe, szobra, — 
Zász'őnkről vér mosta le bé lyegét...!
Nekünk az utat csak ti mutatjátok, — 
«Megszentelt földjén, ha magyar c nép.
Ha van még ereje emberi szónak.
Ezt üzenem most ír kiden ni .a gyárnak:
Soha ne feledje egyetlen élő. —
Ali vei adós a hős halottaknak!

GYALOG ISTVÁN

Az atunu'mum, az uránérc, 
a szaktanácsadók és egyebek

Önkény, guzd ;i.«á g i le i gú zo t Súg, 
J-i>zipoJyozullf.ú'rl Ez voll Mii- 
gyonirszú!' több mint cg> év tize
den ól. A Juiznűi'iiló J Iák ősi, Gero 

Higedüs s-zolgni módon elb ilu il- 
goIliik it in.ígynr főid kincseit íiz 
oroszokn;ik. .« még voltai: olyan ar
cú liánok. Iiojrv úl szent képpel 
n y e i’s a u y a gs z égé n y ségu n k rő 1 h .az n -
dozzunak.

Igaz. vasércben és néhány ásvá
nyi a híj'anyagba ii nem bővelke
dünk. De ez nem is fontos, mert 
büux:hmk. uránércünk bőven fe
dezte volna vasérekészl eleink hiá
nyai. különösen akkor, lm a Káko- 
.M-kliI<I; a sztálini ipnros-ílási politi
ka go 11 d o 1 k od á s n él k ii l i lemásol á s á - 
vul nem épített. volna olyan gyára
kul. amelyekre több a ráfizetés, 
mbit a nyereség.

S mi van az alumíniumunkkal? 
Bőven van belőle, de rni édeskeve
set lia-ználtnnk fel e drága fém
ből. Egyik ióismerősöin. mmikiís- 
ember mondta a nvárun: — Miért 
olyan drágák nálunk az alumínium
ból készüli, lái-nyak? — S meg is 
odla rá  n választ. — Elviszi az 
orosz pólóm ár on.

Igaza volt. Elvitték, mint a len
gyel szenet, ninil értesülésünk sze
rint a világpiaci árnál 20 százalé
kai ob-Mibbon vp’tek úl Jogosan 
követel ezért a lei'.gvel nép jelen
tős ftcwgíí k á i’ériiést. Jogosan 
ni^rfil fel nálunk i-: v :/!-gálin meg 
s lcormánv a Szovje'unióval kölöli 
gnzda’:á"'í szerződ''>.-ekrf. ■< ba Szük
sége«. követeljen k-írtéi ílé<( h zsa
rolásért.

Ezt akarták nr uránnal is. p.l 
dig már 15 iná/sányit el is «z.-'dlí-

VESZPHÉM MEGYEI HÍRLAP 
A Megyei Nem zeit Forradalmi Tanács 

napilapja
Szerkeszti: u szerkesztőbizottság 

Felelős kiadó: Dr. Brusznyay Árpád 
Veszprém nwayel Nyomda Vállaltit.

F cIa SG« vezető; Sleltzer Ferenc.

toltuk belőle. Magyar kézbe u m a
gyar urán t’

Itt van a »zakianáesctlók kér
dése. Az orosz szaktanácsadók ott 
voltuk ni in J e n i ü l  az ország polili- 
kui. katonai, guzdnsági éleiében, 
keziikbini tíirtvn az irányítási. Kon
dukt orov Igor fin ások szeri m  Leó) 
szovjet állampolgár például Kós 
Péter néven az ENSZ-ben kérni- 
sehe a szovjetet, s nem Magyaror
szágot. MosL m ár köztudomású, 
hogy n Rajk és más pőlílikni pere
ket Rákosival és Farkassal egviill 
szovjet esekisták készítették "elő. 
Minden ült orosz! Béni loan, leigá- 
zóan ura lkod lak egész életünkön. 
Béni lóun, mert szak embereink csak 
azt lehelték, amit a tanácsadók 
mond lak, De próbállak volna nem 
azt ten n i. . . Lealázóan. mert nagv- 
ludású. jól képzett tudósainknak, 
szakembereinknek ilyen kényszer- 
körülmények között kellett munká
jukat végezni.

Óriási teher volt ez az ország
nak. Pontosnn nem Indjuk, de 
egyes emberek, akik ilyen vagy 
olyan formában közelükben dol
gozlak, horribilis összegekről 1 0 -  
L5 ezer forintos, vagv ennél több 
fizetésről beszélnek. S 'm indez ma
gyar pénzből, a magyar munká
sok verejtékéből.

Elég volt ebből! A magyar föld 
lemiészeli kincsei a magyaroké s 
csal; annak adjuk el. aki a legtöb
bet ad érte. De elég volt a szuk- 
InniiC'.nJókból is. A mi tudósaink
nak. mérnökeinknek pedig. akik 
eddig rl voltak zárva a külvilágtól, 
teret kell adni az érvényesülésre, 
«znbad ólat külföldre: Nyugatra és 
Keletre egyaránt. ’ran ni jónak, sze
rezzen*-k Iapasztalatokai. Es bizó- 
iivoa, Iiogv a magvar szakemberek 
jobban megáll iák helvnkel gazda
g é i  életiínk iránvitásában. mini 
bármilyen, ránkkényszeríletl, bu- 
«'•«•«n megfizetett, idegen tanács
o l A. (hl. J.)

Forradalmi hőseink 
emlékünnepe Tapolcán
Tapolcán 1950 november 1-én 

déli 12 órakor a llŐsük-terén a  vá- 
i'os lakosságú a honvédséggel kar
öltve ni ege ni léke zést tartott a forra
dalom elesett hőseinek emlékére. A 
megemlékezésen résztvett a Forradal
mi Katonai Tanács valamennyi tag
ja, élén Gucsi István  őrnaggyal, a 
Eorradalmi Katonai Tanács elnöké
vel.

Az ünnepség mcgkezxlése elölt a 
lakosság megkoszorúzta a Hősok- 
szobrát. A Himnusz után Gyári La
jos Tapolca plébánosa ünnepi be
szédében a  nemzeti egység és sza
badság megőrzését, a forradalmi esz
mék melletti bátor kiállást hangsú
lyozta.

Néhány szó a pártokról
A függetlenségért harcoló haza éle

tében újra megjelentek a  pártok. Mi 
az egypártreodszer ura lomraj utásá ban 
a magyar szabadság felszámolásának 
fontos állomását láttuk. Tehát azt a 
tényt, hogy újra megjelennek a köz
életben a  pártok, csak a legnagyobb 
örömmel fogadhatjuk úgy is, m in t a 
szólásszabadságnak szervezeti formá
ban való megjelenését. Úgy gondol
juk. hogy sok régi harcos örül annak, 
hogy a politikai illegalitás után ismét 
hallathatja hangját.

Politikai érettségük — biztosan 
hisszük — azt mondja nekik, hogy 
ebben a mai nemzeti egységben 1 ál
ságosán korai volna a pártok megje
lenéséből több konzekvenciát levon
ni. m int a szidnid vélemény újbóli 
örvendetes jelentkezését. Az ország 
jelenleg egy világjelentöségíí szá
ll n< Is ágii arc lÄzszii nőiében él. A pár
tok vezetői és tagjai csak ehhez ido
míthatják m unkájukat és semmi más
hoz.
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SZABADSÁGHARC HŐ SI HALOTTAD
L E L K IU D V É É R T  a  S Z E N T H Á R O M S Á G -terek

ÜNMEPÉLYES GYÁSZMISE LESZ
A S Z E N T M IS É T  É S  U T Ä N A  A  S Z E N T B E S Z E D E T  

A  P Ü S P Ö K  A T Y A  M O N D JA

M ajd  a f e lá l l í t o t t  k a ta fn lk  e lö lt  e lv é g ü l az  flu n e p é lj  

G Y A S Z S Z K R T A R T A S T

Mi a jelenlegi feladata a MEFESi
Az egyetemi MEFESZ szervezet

nek most három fő feladata van, 
amelyért a legnagyobb lelkesedés
sel és odaadással dolgozik.

Az első: amíg egy szovjet katona 
is Magyarország területén van, a 
tanítást nem engedjük elkezdeni, 
sem az egyetemen, sem a középis- 
ko'ákban, mert ez az első és leg
fontosabb követelésünkért fo lytatott 
harcnak a feladását jelentené.

A második: minden áron meg kell 
akadályozni — és ezért is szerveztük 
meg a nemzetőrséget, — hogy a Pest
ről vidékre szokott ávós banditák i t t  
próbáljanak álruhát és igazolványt 
szerezni, mert Pestről most vidékre 
özönlenek az ávósok. I t t  is a megyé
ben nagyon sok van, és ezektől meg

kell tisztítani az orszá< 
egyre nehezebb lesz, 
többen szöknek Ide Pe

A harmadik: A hírsz 
nappal dolgozik, a mi 
igyekszik a MEFESZ 
teljesíteni. Tanácsokat 
reket küld ki széjjel 
hogy minél ha marabi 
diadalra vinni szent i  
MEFESZ harcol azért, 
léseink teljesüljenek, 
felkelést már megnyert 
folyik a harc tovább: 
az ávősoktól az orszác 
vívni a szellemi csatát, 
ges maradjon a magy 
egységesen küzdjön az< 
vetéléseink teljesüljene

Köszönjük Nektek, gráci egyeteFelhívás
űrömmel és 1 lelkesedéssel értesiil- 

lünk, hogy megídakult Győrben a 
Dunánlúli Nemzeti Forradalmi Tu- 
uács és ehhez már az ország más me
gyéi is csal Inhoz luk. Szükségesnek 
tartjuk ki jelen leni, hogy a Magyar 
Nemzeti Bank veszprémi fiókján-ik 
dolgozói is elfogadják ezt űz egység
re való felhívást.

Egyben felhívjuk a Dunántúl és 
az ország Összes fiók jail, hogy For
radalmi Bizottmányaikat, haladékta
lanul alakítsák meg és azonnal csat
lakozzanak felhívásunkhoz, hogy egy
ségesen végre „Magyar“ és valóban 
„Nemzeti” bank legyünk.

Magyar Nem zeti Bank 
veszprémi fiókja I

Nemzeti Bizottmánya. I

November 1-én 15 óra 15 perckor osztrák kocsi gört 
lem elé. Gráci egyetemisták szálltak k i belőle, lelkesen üd\ 
gatóinkat és át nyújtották az osztrák diák- vöröskereszt 
Gyógyszer, kötszer antibiotikumok, élesztő és élelem volt 
ban. Mi ezt majd továbbítjuk oda, ahol szükség van rű.

Elmondották, hogy ez csak egy előzetes küldemény, 
tudták, hogyan tudják e lju tta tn i hozzánk. Mivel sikerült 
niok, így holnap még két teherautó küldeményt szándékoz 
ni hozzánk, melyek már megrakodva, útrakészen is állana

Nagyon nagy öröm volt számukra, hogy velünk besz 
mondták, hogy az osztrák ifjúság velünk van. Ők is szín 
téseket rendeztek szent Ügyünk melleit, melyet először a 
ellenzett, majd ez is melléjük állt. Nagyon kértek bennünk 
meg, hogy mire van szükségünk és Ők mindenben segítene

Köszönjük Nektek gráci egyetemisták ezt a határtálc 
és lelkesedést, mellyel ügyünket, munkánkat és harcunkat

Az egyetem MEFES

ídéB ái saé|e
jtfí’jf /fír irrn ffá fc  « » s tá lin is ta —ráku sisU í ve ze tő k  ü g yé  

u m e g y e i ta n á cs  d& 'gtizái
A sztálinista szellem* 

kodással vádolt tanácsi 
viselkedtek egyformán, 
runk személyeskedni, d 
mondán', hogy sokuknál 
denkinek az érzése: 
igyekeznek jófiú lónak Iá 
m ndig jó t akartak“  -  
rokba szorítva érzik mi 
ha az elmúlt rend mii 
poszton lévő embere 
akart vo'na — hogy nel 
na annyi szakemberre, 
a terror, a félelem, a k 
zés tudata? Annál nagy 
tet váltott ki a népgyí 
vőíböl Bartyik Mária a( 
egyik elbocsájtásra jav 
— felszólalása, amelybe 
kezelt kisebbíteni hibáii 
sen megmondta, hogy a 
zetök árulása után is a 
párt tagjának vallja m..

A megyei tanács dóig* 
lése úgy döntött, hogy > 
meghallgatása és a non 
sito vezetőkről alkut i t t  
niegrnondása után a dt 
k it menes/tenek és k it 
alacsonyabb munkakörbe 
kástcnács 29 tagjára 1 
ön te iüen — és nagy-n 
séggel — határozták el 
a tanácstól elkerülöket 
kívánják elhelyezkedésül 
letesebb életük elkezdés

iiyen tekintetben meg kell tárgyal
ni. Eröszakoskodók, volt államvé- 
delmisták, embertelenek, szakmailag 
képzetlen hajbókolők szerepeltek a 
listán elsősorban és — amint a vita 
folyamán kiderült — olyanok Is, 
akiknek elsősorban csak funkcióik 
voltak népszerűtlenek. Ezek közé 
számít Simon polgártárs — egykor 
munkásember — a tanács személy
zeti osztályának vezetője és még 
néhány személyzeti vezető is, akik
ről kiderült, hogy voltaképp szabo
tálni igyekeztek a hivatalos, felső 
irányvonalat a személyzeti munká
ban, igyekeztek megmenteni a ta- 

' nács becsületes, íó szakembereit. 
Keményen ostorozták viszont Simon 
elődjét, a most Pápán tartózkodó 
Bognárt, aki például az öreg He- 
rencsényi Bélát csak azért üldözte 
el a tanácstól és Veszprémből, mert 
házára szüksége volt az ÄVH egyik 
veszprémi hatalmasságának. Nya
kába varrta Bognár azt a vádat, 
hogy Mindszeniy József hercegprí
mással „összejátszott“  — pusztán 
azon az alapon, hogy az idős He- 
rencsényi évtizedeken ót volt a bor
sospusztai egyházi urad alomban 
(egyébként: igen köztiszteletben ál- ' 
lő) gazdatiszt. (Megjegyezzük: he- ’ 
lyesnek tartanánk, ha a pápai to - j 
nácsnöl dolgozó Bognárt megidéz- J 
nék a Veszprém megyei tanács nép
gyűlése elé, feleljen tetteiért.) j

Ha valaki képet akart magának 
alkotni a nemzeti forradalmat vívó 
egységes magyar nép határozott, 
gyors és bölcs politikai cselekvőere
jéről, annak részt kellett volna ven
nie a megyei tanács dolgozóinak 
szerdai tanácskozásán. Az igaz
ságos, a szembekötósdire nem al
kalmas magyar nép nevében ítéltek 
a tanács vezetői azoknak a vezetőik
nek sorsáról, akikre a sztálinista- 
rákossta uralom tudatos, rosszhi
szemű szolgálatának gyanúja vető
dött. Ügy döntöttek a tanácsiak: 
egyetlen napig sem akarnak együtt 
dolgozni azokkal, akik a sztálinista 
népelnyomás normáját „túlteljesí
tették“ .

Nem valami elvakult, tajtékzó 
gyűlölet vezette a „népííélet" alko
tó it, hanem a néphez igazán méltó 
józanság, emberség, belátás, vagyis 
olyan „káderezés" zajlott le a ta
nács nagytermében, amelyet a talp- 
nyaláson, spicli-rendszeren felépülő 
régi hatalomtól sohasem várhat
tunk. Világosan megfogalmazták 
már a gyűlés kezdetén, hogy nem 
általában a vezetők leváltásáról, ha
nem csak az általános politika, felső 
utasítások keretein túl sztalin'sta 
módon cselekvő, vagy szakmailag 
alkalmatlan emberek félreállitásáról 
van sző.

A munkástanács elnöksége fel
olvasta azoknak neveit, akik ügyét
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