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A Magyar Szocialista Munkáspárt Zalaegerszegi 
Járási Intézi Bizottságának és a Járási Tanács 

Végrehajtó Bizottságának közös felhívása 
a pártszervezetekhez és tanicsokliz! 

Hozzátok szólunk pártszervezetek tagjai, vezetői, tanácstagok, végre
hajtó bizottsági tagok és tanácsdolgozók. 

Az elmúlt napok után, amelyek tele voltak megrázkódtatások, nehéz
ségek és küzdelmekkel, ismét kezd megindulni a vérkeringés, a normális 
élet szocialista hazánkban. 

Pártszervezetek! Elvtársak! 
Álljatok a jogos követelések megoldásának az élére, mutassatok példát 

az előttünk álló nehézségek leküzdésében. A dolgozó néppel egybeforrva 
kövessetek el mindent a rend, a nyugalom, "helyreállításáért, a termelő, 
alkotó, munka minél előbbi beindításáért. Szervezzétek meg a Magyar 
Szocialista Munkáspártot és válasszátok le magatokat Rákosi—Gerő nép
ellenes politikájától. Ne engedjétek, hogy a jogos követelések helyes vol
tát valaki is kétségbevonja. Ne engedjétek, hogy a. szétvert reakciós ele
mek rémhírekkel zavarják a kialakuló új életet. Ne engedjétek, hogy a 
legjobb szándékkal segítséget nyújtó szovjet katonákat rágalmazzák. Lep
lezzétek le a rémihírek terjesztőit. 

Tanács- és végrehajtó bizottsági tagok! Tanács-dolgozók! 
Benneteket a dolgozó nép küldött a tanácsokba azzal a céllal, hogy 

minden erőtökkel segítsétek előre őket a jobblét íelé vezető úton. Menje
tek ki a nép, a dolgozók, a választóitok közé és velük együtt segítsetek a 
rend, a nyugalom helyreállításában. A munkás-paraszt 'forradalmi kor
mány helyesnek tartja a munkástanácsok megválasztását. Eltörölte a kö
telező beszolgáltatást, határozottan felszámolja a termelőszövetkezeti moz
galom terén elkövetett törvénysértéseket, elősegíti a nemzeti függetlensé
günk és országunk szuverenitásának biztosítását, intézkedik a dolgozók 
életszínvonalának gyors, hathatós emeléséről. Mindezen jogos követelések 
folyamatban lévő elintézéséről tájékoztassátok választóitokat. Kérjétek a 
dolgozó parasztságot, minél több élelmet szállítson Budapestnek s a Zala 
megyei városoknak, hogy ezzel is minél előbb behegedjenek a fájó sebek 
országunk egész testén. 

Kérünk benneteket párttagok, tanács- és végrehajtó bizottsági tagok, 
tanácsok dolgozói, legyetek ott, ahol segíteni kell. 

Legyen rend, béke, megelégedett nyugodt élet az egész járásban, ame
lyet mi is minden erőnkkel támogatunk. 
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