
SZENET 
A HAZÁNAK! 

A KORMÁNY FELHÍVÁSA A BÁNYÁSZOKHOZ 
Nehéz helyzetben fordul hozzátok 

a forradalmi munkás-paraszt kor
mány. A magyar nép életének alap
ját jelentő termelőmunka hetek óta 
szünetel, vagy csak igen alacsony 
színvonalon folyik. Az ország gazda
sági helyzete nagyon súlyos. 

A lakosság eddig alig érezte még 
a gazdasági bajok hatását, mert azt 
a kormánynak még sikerült elhárí
tania. Az állami üzletekben a régi 
áron vásárolhatnak. De semmi sem 
tart örökké. Kifogyóban vannak a 
raktárak és a külföldi segély is csak 
átmenetileg enyhíti bajainkat. Az 
infláció réme egyre fenyegetőbben 
közeledik. De még nem késő, még 
megállíthatjuk a pénzromlást. 

Kit segít ma a sztrájk? Csakis az 
ellenforradalmat. A sztrájk katasztró
fába sodorja a nemzetet, aláássa a 
szocialista vívmányokat, lehetetlenné 
teszi a rend, a nyugalom, a belső 
béke helyreállítását, meghiúsítja a 
kormánynak a munkásosztály élet
színvonal emelésére irányuló törek
véseit. 

„Az ország 
nyilvánossága előtt 

őszintén megmondjuk. . . " 
A munkások nagy többsége, látva 

az infláció veszélyét, dolgozni akar. 
Munkájukat ma két tényező gátolja. 
Készben a még fel-felbukkanó ellen
forradalmi csoportok provokációja, 
de főként a szénhiány. Az ország nor
mális vérkeringéséhez legalább napi 
7500 vagon szénre van szükség. Ennek 
ma csak töredéke kerül felszínre. Az 
erőművek szénkészlete kifogyóban 
van. A kórházaknak már csak 3—4 
napra elegendő a szenük, sőt több he

lyen már hideg kórtermekben feküsz-
nek a betegek. A Tüzép-telepek üre
sek, a lakosság nem juthat szénhez. 
Az üzemek többsége a folyamatos ter
meléshez szükséges energia egyötödét 
sem kapja. Ha ez így marad, további 
áramkorlátozásokat kell foganatosí
tani. A kormány elsősorban a sok 
energiát fogyasztó nehézipari üze
mekben, Budapesten és az ipari vá
rosokban lesz kénytelen a munkát 
beszüntetni. Az ország nyilvánossága 
előtt őszintén megmondjuk, bármeny
nyire is fájó, hogy ez az intézkedés 
több tízezer dolgozó munkanélküli
ségét jelentheti. Népünk iránti fele
lősségünktől áthatva, nem tűrhetjük 
tovább, hogy munka nélkül bért 
fizessenek és ezzel elkerülhetetlenné 
tegyük az inflációt. Ezért, ha a szén
termelés nem javul, óhatatlanul sor 
kerül a tömeges munkáselbocsátá
sokra. 

Ha nincs elegendő szén 
— elkerülhetetlen 
a munkanélküliség 

Értsétek meg az egész ország sorsa 
iránti felelősségteket. Érezzetek szo
lidaritást ezek iránt a munkások 
iránt, akik tízezrével kerülhetnek az 
utcára, ha nem emelkedik jelentősen 
a széntermelés. Ebben a helyzetben 
a magyar ipar dolgozóinak százezrei, 
de az egész magyar nép bizalommal 
fordul felétek, akiknek munkája nyo
mán villamosáram kerül a gépekbe, 
fény és meleg árad a ma már sok 
(helyen sötét és dermesztően hideg 
kórtermekbe, iskolákba, békés családi 
otthonokba; 

Ezekiben a történelmi órákban első
sorban rajtatok; múlikj hogy sokat 



szenvedett népünk elindulhasson a 
felemelkedés útján. Tőletek függ, 
hogy több százezer dolgozó munkája 
biztosítva legyen, hogy a magyar 
gyermekek és anyák milliói meleg 
szobákban tölthessék el a közelgő 
karácsonyi ünnepeket. 

Tudjuk, nagyon nehéz a munká
tok. Sok toborzott bányász vissza
ment a falujába. A szénbányákban 
ma nagyon kevés a munkáskéz. 
Szükség van mindenkire. Jelentkez
zenek munkára azok a nyugdíjas 
bányászok, akiknek egészségi álla
pota és más körülményei ezt lehe
tővé teszi. Menjenek vissza a bá
nyába azok a dolgozók, akik valaha 
bányászok voltak! 

Á bányászok keresete 
az első helyen! 

A bányamunka nem könnyű 
munka. A Forradalmi Munkás-
Paraszt Kormány tudatában van en
nek. A kormány, az egész dolgozó 
magyar nép őszinte megbecsüléssel 
tekint áldozatos munkátokra. Ennek 
tanúbizonyságát jelentette az is, hogy 
a kormány kinyilatkoztatta: a Ma
gyar Népköztársaságban a bányászok 
keresetének kell az első helyen állnia 
valamennyi munkás keresete közül! 
A kormány továbbá elrendelte, hogy 
azok a bányászok, akik október 23-a 
előtt dolgoztak, s legkésőbb decem
ber 15-től ismét felvették a munkát, 
az augusztus, szeptember és október 
hónapban elért keresetüknek meg
felelően december 22-én az erre az 
időre esedékes hűségjutalmat meg
kapják. Az eddiginél sokkal jobban 
kívánjuk támogatni a bányászok 
családi ház építését. Az a bányász, 
aki legalább 3 évet a bányában töl
tött, családi ház építésére állami köl
csönt és építőanyagot kaphat. Azok
nak a nyugdíjas bányászoknak, akik 

- munkát vállalnak, a korábbi rendel
kezésekkel ellentétben, rendes mun
kabérükön kívül teljes nyugdíjukat 
is folyósítják. 

Biztosak vagyunk abban, hogy a 
bányászok megértik, a nép, a haza 
gondját. A bányájukat szerető dol
gozók, vájárok, aknászok, mérnökök 
nem nézhetik tétlenül bányájuk pusz
tulását. Nem tűrhetik, hogy a fenn
tartás elhanyagolása miatt a vágatok 
tönkremenjenek, a frontok beomol

janak, a bányák elvizesedjenek, s ez
zel évekig jóvátehetetlen kárt okoz
zanak az országnak, s veszélyeztes
sék munkatársaik, családjuk kenye
rét is. 

Szenet kér az ország, szenet vár 
tőletek a nép! Olyan szüksége van 
hazánknak a szénre, mint -még soha; 
Állítsátok meg az ország gazdasági 
romlását. Szenet adni most annyit 
jelent, mint szolidaritást vállalni a 
munkások százezreivel, segíteni a dol
gozó népet, védeni a hazát, védeni 
a nép hatalmát! 

Bányászasszonyok! 
Tőletek is függ, hogy a kórházak

ban a betegeket, az iskolákban a 
gyermekeket, az otthonokban sok-sok 
százezer családot meleg szoba vár
jon. Segítsetek megelőzni azt. a sok 
szörnyű szenvedést, amelyet a szén
hiány miatt bekövetkező munkanél
küliség okozhat tíz- és százezer mun
káscsaládban. 

Munkástanácsok! 
Ebben a nehéz helyzetben egyetlen 

egy iparág munkástanácsaira sem 
hárul olyan rendkívül^ nagy feladat, 
mint éppen tirátok. Munkaerőhiány
nyal, leromlott bányaüzemekkel kell 
megküzdenetek. A kormány eredmé
nyes tevékenységiekhez minden tá
mogatást megad. Mi hisszük — úrrá 
lesztek a nehéz helyzeten. Bennetek 
bíznak a bányászok, hiszen ők küld
tek erre a felelős posztra és éppen. 
ezért bizalommal fordul hozzátok a 
magyar nép is. Szilárdságtok, ered
ményes szervezőmunkátok próbaköve 
lesz a munkáshatalom új, nagy tör
ténelmi vívmányának, a munkás
tanácsoknak. Áldozatos munkátokkal, 
bányásztársaitok segítségével hassa
tok oda, hogy ellássátok a magyar 
ipart szénnel, szenet adjatok a kór
házaknak, az iskoláknak, a melegre 
vágyó családoknak. 

Ha összefogtok, s közös erővel 
nekigyűrkőztök a munkának: lesz 
szén! S ha lesz szén, hamarabb össze
omlik a sötét ellenforradalom összes 
mesterkedése: újra vérkeringés indul 
meg a gyárakban, meleg lesz a csa
ládi otthonokban — győz a Magyar 
Népköztársaság, győz a magyar nép 
élniakarása! 
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