
A Magyar Dolgozok Pártja Zala megyei Intézőbizottságának felhívása 
a munkásokhoz, parasztokhoz, értelmiségiekhez és minden dolgozóhoz 

Kéthetes belső harc után el
érkeztünk ahhoz a forduló
ponthoz, amikor a helyzet 
megszilárdításával a követelé
sek megvalósításán dolgozha
tunk. 

Az MDP Zala megyei Intéző 
Bizottsága egyetért a követe
lésekkel, melynek egy része 
már megvalósult, más részük 
pedig a helyzet megszilárdu
lása után rövidesen valóra 
válhat. 
Megvalósult már, hogy a 

munkások igazgatják a gyára
kat, üzemeket. Megalakultak a 
munkástanácsok, melyek to
vábbi munkájára a párt fel
tétlenül számít. Megvalósult a 
dolgozó Earasztság követelése: 
eltöröltük a kötelező begyűjtési 
rendszert, az önkéntesség szi
lárd alapjaira helyeztük a ter
melőszövetkezeti mozgalmat és 
orvosoltuk az egyéni tulajdon
ban álló paraszti földek körül 
támadt sérelmeket. 

Sok nemzeti önérzetből faka
dó kívánságra mondott igent 
kormányunk, és határozott ígé
retet tett arra, hogy 

a rend megszilárdítása után 
tárgyalásokat kezd a Szov
jetunió kormányával, a szov
jet csapatoknak az országból 
való kivonásáról. 
Mérföldes léptekkel halad

tunk előre a demokrácia útján. 
A párt tiszta szándéka az, hogy 
újszerű politikával a továbbiak
ban is biztosítja a demokrati
kus kibontakozás feltételeit. Az 
elmúlt két hétben forrpontig 
hevültek a szenvedélyek, a 
munkagépek azonban hidegek 
maradtak. Alit a termelés úgy
szólván az egész országban, 
megbénult a közlekedés és a 
munkáskezeket, melyek a ter
melés annyi csatájában példa
mutatóan helytálltak, az el
múlt napok bizonytalansága 
semmittevésre kárhoztatta. Így 
értünk el gazdasági életünkben 
odáig, hogy 

a központi készleteknek las
san a végére járunk és ha 
nem fogjuk meg azonnal is
mét a szerszámot, ha nem 
kezdjük el a termelést, ne
héz gazdasági helyzetünk 
kritikussá válhat. 
Első és legfontosabb feladat 

most az, hogy a rendet és nyu
galmat megőrizzük, megszilár
dítsuk, és mindenki munkához 
lásson. Helytelen lenne a mun
ka . megkezdését ezekben az 
órákban olyan feltételekhez 
kötni, melyek azonnali megva
lósítására jelenleg nincs lehe
tőség. A munkás-paraszt kor
mány első felhívásában lerögzí
tette, hogy a szovjet csapatok 
magyarországi kivonásáról tár
gyalásokat kezd, s arra a rend 
és nyugalom helyreállta után 
sor kerül. 

A forradalmi munkás-pa
raszt kormányunknak ehhez 
a programjához valamennyi

ünknek előlegeznünk kell a 
bizalmat és végrehajtásához 
a munka megkezdésével meg 
kell teremteni a reális alar-
pot. 
Értelmetlen lenne a további 

sztrájk, mert nemcsak a kibon
takozást akadályozzuk vele, 
hanem nehéz helyzetbe hozzuk 
saját magunkat is. A kifizetés
re kerülő munkabérek mögött 
nincsen tényleges termelési ér
ték, s ha a munka szünetelteté
se tovább tart, a jelentkező vá
sárlóerőt kereskedelmünk nem 
tudja kielégíteni. Ez az út pe
dig az infláció felé vezet. 

Akik egyszer átélték már az 
1846-os esztendő millpengős, 
bilipengős világát, tudják, mit 
jelentett az a magyar munkás
ság és az egész nép számára. A 
nemzet jövőjét féltve, a dolgo
zók Összességének sorsát szem 
előtt tartva egyet mondhatunk 
hát: 

mindenkinek és azonnal meg 
kell kezdeni a munkát. 
Nehéz lenne fontossági sor

rendet megállapítani, de első 
helyen 

a vasút, a közlekedési dol
gozók 

munkafelvételére van szükség. 
Az ő segítségük szükséges ah
hoz, hogy a munkások eljus
sanak a gyárakba, és az üze
mekbe, a szállítóeszközök be
indítása kell ahhoz, hogy bolt
jaink, üzleteink üres polcait is
mét árucikkek töltsék be. A 
közlekedés megindítása kell 
ahhoz is, hogy az ország más 
területén rekedt hozzátartozók: 
apák, anyák, gyermekek haza
térhessenek övéikhez. 

Olajbányászaink! Lássatok 
munkához és folytassátok a 
termelést, melyet teljesen az el
múlt napokban sem hagytatok 
abba. Ahhoz, hogy árukat szál
lító gépkocsikkal népesüljenek 
be ismét útjaink, hogy megin
dulhasson az autóbuszforgalom, 
hogy forogjanak üzemeink gé
pi berendezései, hogy energiát 
termelhessen sok-sok erőgép — 
olajra vlan szükség. 

Munkások, üzemi dolgozók! 
Nemzeti eredményeink nagy ré
szét eddig is a ti becsületes, 
odaadó helytállástokkal értük 
el. Erre a helytállásra van 
szükség ezekben az órákban is. 
Arra hívunk fel Benneteket, 
hogy foglaljátok el helyeteket a 
gép, a munkapad mellett. Min
den munkafolyamat, melyet 
most elvégeztek, kétszeresen 
segíti kormányunk előre vivő 
programjának megvalósulását. 

Egyénileg dolgozó parasztok, 
termelőszövetkezeti tagok! A 
forradalmi munkás-paraszt kor
mányunk követeléseiteknek 
széleskörben helyt adott. Most 
rajtatok a sor, hogy a kormány 
intézkedéseire helytállássá1! vá
laszoljatok. A földek művelés
re várnak: szántsatok és véssé
tek el a jövő évi kenyeret. Sa
ját szükségletek fedezése mel

lett gondolkodjatok a városi la
kosság ellátására is: hozzatok a 
piacokra élelmiszert, zöldséget, 
gyümölcsfélét, tejet, tejtermé
ket minél nagyobb mennyiség
ben, hogy ezáltal is enyhítsétek 
a közellátás nehézségeit. Ne 
hallgassatok az üzérkedők sza
vára és a megnövekedett ke
resletet kihasználva, ne speku
láljatok az áruval: 

a nemzet új felemelkedéséért 
induló harcban, legyetek hű 
szövetségesei a munkásság
nak. 
Közigazgatási dolgozók, ér

telmiségiek! Az élet újra indu
lása fokozott feladatokat ró reá
tok is. Szükség van a meggon
dolt, célszerű, bürokráciamen-
tes intézkedésekre, a felvilágo
sító beszédre és az okos ta
nácsra. Lássanak feladataikhoz 
tanácsaink! Kezdődjön meg a 
tanítás és pezsdüljön alkotó 
munka minden intézménynek 
hivatalnál. 

Elejét akarjuk venni minden 
félreértésnek és ezért nyíltan 
megmondjuk, hogy nemcsak 
a dolgozó tömegek, de pár
tunk sem kíván a régi mó
don tevékenykedni. 

Ezért elítéljük azokat az- elve
ket, módszereket, melyek eddig 
pártunk és az ország életét jel
lemezték. Nemcsak szavakkal 
deklaráljuk ezt, hanem ennek 
szolgálatába állítjuk munkán
kat is: 

a nép érdekeinek megfele
lően, a dolgozók jogos kíván
ságait szem előtt tartva aka
runk és fogunk dolgozni a 
demokratikus, független, sza
bad élet kialakításáért. 

Ebben a munkában pedig nincs 
helye a személyi bosszúállás
nak, a felelőtlen önbíráskodás
nak. Most 

arra van szükség, hogy az 
egyéni célok végső fokon kö
zös utat találjanak a nemzeti 
érdekkel, hogy a szerteágazó 
kívánságok olyan hajtóerővé 
fonódjanak össze, mely ki
vezet bennünket a nehézsé
gekből. 
A tennivalókban álljanak a 

kommunisták az élre és mun
kájukkal, józanságukkal, ma
gatartásukkal mutassanak pél
dát valamennyi dolgozónak. A 
forradalmi munkás-paraszt kor
mány programja lehetőséget 
nyújt arra, hogy a demokrati
kus élet megteremtésén váll
vetve, kéz a kézben, együtt dol
gozzon az egész nemzet. Helyt
állást, hősi erőfeszítést kíván ez 
a munka. A kormány felhívá
sára csak egy lehet a vála
szunk: helyreállítjuk a rendet 
és a nyugalmat és haladék nél
kül hozzákezdünk a munkához. 
A további követeléseink teljesí
tésének ez az • elengedhetetlen 
záloga. 

Magyar Dolgozók Pártja 
Zala megyei Intéző 
Bizottsága. 


