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Az MSZMP Nógrádmegyei Intéző Bizottsága december 9-én aktívaülést tartott. Az aktíva-
ülés résztvevői megrendülten értesültek a provokációs cselekményekről és nagy felháborodással Ítél
ték el azt. 

AB aktíva résztvevői több hozzászóló egybehangzó véleménye alapján, hoay a december 
nyolcadiki tüntetés nem a dolgozó tömegek érdekeit érintő spontán felvonulás volt, hanem az ellen
forradalmi elemek által tudatosan előkészített és előre megszervezett fegyveres provokáció. Sajnálatos, 
hogy a provokációnak becsületes emberek estek áldozatul, mig a tüntetés szervezői a tömegek háta 
mögött szőtték aljas terveiket, küldték telefonérfesííéseiket a legkülönbözőbb helyekre, ujabb fegy
verekért. 

Az ellenforradalmi elemek előre megfontolt szándékát bizonyítja, hogy minden üzemből a 
bjcíületes dolgozókat akaratuk ellenére erőszakkal kényszeritettek a felvonulásra. Bűnös módon visz-
gzaéltek a munkások igaz hazafiságával, hazaárulónak nevezték azokat, akik nem akartak a tüntetés
ben réíztveuni. Emellett, akik nem akartak felvonulni, íeköpködték, inegveréssei fenyegették. Mind
ezekért a provokáció szervesői a felelősek, akik a gyülekezési tilalom ellenére utcára vitték a embe
reket ! 

Az események után már ismertettük, hogy a provokációs események elkerülése végett a 
magyar és szovjet hatóságok képviselői többször felszólították a tömeget, hogy oszoljanak szét és 
válasszanak képviselőket tárgyalásra. Ezt a tömegbe vegyült elíeoforradalmárok közbekiáltásokkal, dur
va jelszavakkal zavarták. A,s őket csendesíteni igyekvő magyar és szovjet hatóságokat leírhatatlan mó
don szidalmazták és a rendet fenntartani akaró tűzoltó, rendőr és karhatalmi alakulat tagjai közé ké
zigránátot dobtak, majd orvul tüzetnyitottak. A szovjet és a magyar karhat&hni alakulatok ÖJXUÍ-Í:!-
mán múlott, hogy a féktelen uszításra és provokációra, sőt az ellenséges tűznyitásra is nagyrészt a 
tömegek fölé lőttek. Ennek köszönhető, hogy több áldozatot az eset nem követelt. 

A provokáció az éjszaka folyamán más helyen és más formában folytatódott. Kazáron aljas 
provokátorok kézigránátot dobtak Kovács D. László eivtárs lakásába. A provokáció következtében 
Kovácsnét súlyos sérüléssel kórházba szállították. 

Pásztón felrobbantottak egy kisebb vasúti hidat és felszedték a síneket. Mindezek bizo
nyítják, hogy népelienes céljuk elérésére dobták oda a védtelen, megtévesztett tömeget, és azt az 
utat járják, amit más ellenforradalmi csoportoktól vettek áí. 

Mi, az aktíva résztvevői, egyhangúlag kifejeztük, hogy az újabb tragikus események elke
rülése végett az illetékes szervek maradéktalanul számolják fel az ellenforradalmi szervezkedést, te
gyék ártalmatlanná azok szervezőit. Ezt annál inkább is követeljük, mert a munkások nagy többsége 
dolgozni akar, mivel tisztában van a meggondolatlan sztrájk következményeivel. 

Felszólítunk minden kommunistát, hogy szervezze a munka megindítását, járjon élen a 
termelés szervezésében, a rend, nyugalom helyreállításában. 

Felszólítjuk továbbá a becsületes munkásokat, a kommunistákat, hogy minél többen je
lentkezzenek a magyar karhatalmi alakulatok szerveibe, támogassák a fegyveres erők munkáját, mert 
ezt a rend helyreállítása, a muasa megindítása követeli meg. 

Nehéz helyzetbe került hazánk, népünk, pártunk. De bármilyen nehéz' helyzetben voltunk, 
a tömegekre támaszkodva, a pártszervezetek, a kommunisták munkájával kijutottunk a nehéz helyzet 
bői. Ezért alakítsátok meg a pártszervezeteket, tömörítséíek soraitokat, hogy igen rövid időn belül 
pártunk vezetésével, a dolgozók összefogásával megteremtsük a szabad, független hazát. 
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