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FELHI VÁ S ! 
Békés üiepe, Békéscsaba város dolgozói! 

Hazánk és megyénk területén lezajlott forra
dalmi események, dolgozó népünk jogos felhá
borodását fejezték ki Rákosi és klikkje által 
folytatott káros politikával szemben. A forrada
lom vívmányainak megtartását, megvalósítását 
ma azok veszélyeztetik, akik akadályozzák a 
rend, a normális élet beindulását. Ezek bár for
radalmi jelszavakat hangoztatnak, de tevékeny
ségük forradalomellenes, népellenes, reakciós. 

A legnagyobb veszedelem az immár hetek 
óta húzódó munkaszünet, illetve sztrájk, amájr 
előbb-utóbb inflációhoz, az ország tönkretételé
hez, nyomorhoz vezet. A sztrájk további folyta
tása a munkásosztály hatalmát gyengíti, és 
azon reakciós elemeknek segít, akik a népi 
demokratikus rendszer, a munkásosztály hatal
mának megdöntésére törekedtek és töreksze
nek ma is. 

Mmtkásek! ParasztokI Értelmiségiek! 

Minden becsületes dolgozó, munkás, paraszt, ér
telmiségi a forradalom vívmányainak megszi
lárdítását akarja, nem kívánja vissza a nagytő
kések, nagybirtokosok hatalmát, de nem kíván
ja vissza a Rákosi klikk uralmát sem. A forra
dalmi munkás-paraszt kormány el van tökélve 
arra, hogy a Rákosi, Gerő klikk uralmát soha 
nem engedi visszatérni. Minden dolgozónak vi
lágosan kell látni, hogy a Kádár-kormány által 
meghirdetett programot csak úgy tudjuk végre
hajtani, ha minél előbb megindul az országban a 
normális élet, az életet jelentő munka. A mun
ka felvétele nem jelenti és nem jelentheti 
azt, hogy a nemzeti felkelés alapvető célkitűzé
seiből jottányit is engedni kellene. 

Békés megye, Békéscsaba váras dolgozói! 

Felhívunk és kérünk benneteket, hogy a dolgo
zók többségének akaratához híven a dolgozó pa
rasztok érdekeinek megfelelően vegyétek fel a 
munkát, hogy minden becsületes célkitűzés, 
amelyet ez a népi mozgalom maga elé tűzött és 
amely kifejezésre jut a Kádár-kormány által 
meghirdetett programban, minél előbb megva
lósításra kerüljön. 

Munkások I 
Indítsátok be üzemeitekben a termelést, fogha
tok hozzá az alkotó munkához, ne engedjétek, 
hogy kétes szándékú emberek a munkában gá
toljanak benneteket. 

Parasztok I 

jó-A forradalom vívmányainak megtartásához 
ruljatok hozzá azzal, hogy fejezzétek be az 
betakarítás munkáit, fejezzétek be a kenyérga
bona vetését. Biztosítsátok jövő évi kenyerün
ke t 

Értelmiségiek! 

Orvosok, egészségügyi dolgozók! Tegyetek meg 
mindent a betegek gyógyítása érdekében. 
Tanárok! Tanítók! Fogjatok hozzá ifjúságBnk 
hazafias szellemben történő neveléséhez. 

Kezdjétek meg a munkát! 
Az alkotó munka az alapja demokratikus, füg
getlen, szabad hazánk megteremtésének. 
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