
Salgótarján dolgozói! 
A, uaai napon a rendőrségi szervek törvényes eljárást alkalmaztak olyan felelőtlen egyének* ' 

kel széniben, akik az elmúlt napokban sztrájkra uszítottak és kormányellenes propagandát folytattak. 
Az úgynevezett Megyei Munkástanács szervezésével a gyülekezési tilalom ellenére tüntetést szervez
tek, Becsületes embe-ekef: férfiakat, nőkéí vonultattak fel aljas céljaik elérésére. A Megyei Rendőr-
kapitányságnál lévő belügyminiszteri kiküldött a honvéd parancsnokságtól Salgótarjánban tartózkodó 
Vezérőrnagy, valamint a szovjet katonai'városparancsnok kérte a tömeg elvonulását, de a tömegben 
lévő fasiszta ellenforradalmi elemek durva kiabálásaikkai, fenyegetőzésükkel megakadályozták ezt. 
Később a város északi irányából újabb csoport közeledett. A közeledő csoportból aljas provokátorok 
a Magyar Karhatalmi Egységekre, a Szovjet Katonai Alakulatokra kézigránátot dobtak és a Rákóczi 
úít iskolából, valamint a mellette lévfl épületekből géppuskatüzet nyitottak. Az ellenforradalmi elé
rnek aljas provokációja áldozatokat követelt. 

Munkások! Dolgozók! 
Sajnálatos, hogy ez az eset bekövetkezett. De nyíltan meg keli mondani, hogy a bekövet-

kezeit esetén minden felelősség a törvényellenesen működő Megyei Munkástanácsot terheli A tör
vényellenesen működő Megyei Munkástanácsban fasiszta elemek a volt usalkodóosatály tagjai fér
kőztek be, akik naponként olyau kormányellenes követeléseket hangoztattak bűnös felelőtlenséggel 
aminek célja a mankás-parasat hatalom megdöntése, a munkások rabságbadöntése, a földbirtokos-íókés 
úri Magyarország feltámasztása. 

A Megyei Munkástanács tagjai e felelőtlen lépések mellett fegyveres felkelésre is szervez
kedtek. Az illetékes szervek birtokákan vannak olyan adatok, amelyek ezeket félreérthetetlenül iga
zolják, 

Ismételten hangsúlyozni kell, hogy ezért az aljas provokációért az ártatlan és becsületes 
munkások életéért minden felelősség a törvényellenesen működő Megyei Munkástanácsot, az abba 
furakodó fasisztákat, Kecskéseket, dr. Garamvöigyieket és felelőtlen cinkosait terheli. 

A megtörténtekért ezeknek a sötét gondolkozású egyéneknek a törvény előtt íehlni kell. 

Munkások! Dolgozók! 
A mai nap eseménye uj megvilágításba helyezte az eseményeket. Láthatjátok, hogy a tör

vényellenesen műitödő Megyei Munkástanács mesterkedései vérengzéshez vezettek. A járható út a 
Munkás-Paraszt Forradalmi Kormány által megjelölt program megvalósítása. Az ellenforadalmárok 
által nehéz helyzetbe juttatott hazánkat, népgazdaságunkat csak a magyar munkások szorgalmas mun
kájával kiváló szakképzettségévei, műszaki és szervezési tapasztalatai felhasználásával tudjuk kive
zetni. A szorgalmas alkotó munkának a rend, nyugalom mielőbbi megteremtésének mindannyiunk 
jóléte, családunk boldogsága, hazánk függetlensége, népünk szabadsága lesz az eredmény. 

A mindannyiunk által kívánt célok mielőbbi megvalósulása egyedül rajtunk malik. Éppen 
ezért a legrövidebb időn beiül vegyétek fel a munkát, indítsátok meg a termelési. A termelés 
megindítása meghozza a meleg otthont, a szükséges árukat, a békés életet. 

Külön szólunk hozzátok. Bányász Elvtársak! 
Rajtatok, a Ti munkátokon múlik, hogy m élet mielőbb meginduljon. Rátok a Kommunis

ta Párt mindig támaszkodott, A? a kérésünk : adjatok minél előbb minél több szenet. A Kormány 
a kiemelt bérezés bevezetésével már megmutatta, hogy segít a helyzeteteken. A lehetőségekheg mér
ten teljesíteni fogja a többi jogos követeléseket is. Indítsátok meg a termelést, mert easel megindul 
a többi üzem munkája is. 

Munkások! Dolgozók! 
Távolítsátok el az útból mindazokat, akik a munka ellen vannak, sztrájkra uszítanak. Sö

pörjétek ki a Munkástanácsokból az oda befurakodott fasiszta elemeket, a volt uralkodóosztály tag
jait, Ne hagyjátok lejárattá a munkásosztály fontos szervét oda nem való elemekkel. Küldjetek oda 
becsületes, józan gondolkodású elvtársakat, akik értenek a termelés szervezéséhez, a bérügyi ás szo
ciális kérdésekhez egyaránt. Ha ezt megteszitek, megkezdődik a felemelkedés, elmúlik m elienfora-
dgliaérok rátok sebesedett Bvomáaa 



Munkások! Dolgozók! 
A Magyar Alakulatok, Szovjet Karonat Egységek mindem megtelnek a rend, a nyugalom 

helyreállításáért, intézkedéseiket segítsétek végrehajtani. 

Munkások! Dolgozók! 
Ne engedjétek félrevezetni magatokat aa ellenforradalmárok által. Lepiezxétek le az ellen

forradalmi elemeket, segítsetek azok lefegyverezésében és ártalmatlanná tételében. 
A Magyar Karhatalmi Alakulatok, a Szovjet Katonai Egységek erélyes intézkedéseket foga* 

natositanak a provokátorokkal szemben Biztosítják, hogy a becsületes embereknek nem lesz bántó
dásuk és megteremtik a nyugodt és biztos munka feltételeit. 

Munkások! Dolgozók! 
Tudjuk, hogy a becsületes dolgozók mellettünk állnak éa a megtévesztettek aggályai a pro

vokáció utáu eíosslik és felzárkózik a Munkás-Paraszt Forradalmi Kormány mögé. A munkásoknak 
bátor kiállása elsöpri a provokátorokat, megsemmisíti azok végső mesterkedé^eiket és a parasztok 
baladó gondolkodásé értelmiségiek ösgaefogásával megteremi! a nyugodt életet. 
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