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uoziet szsBszíflainhnak! 
Kedves szomszédaink, 
barátaink, 
elvtársak / 

Napok óta nagy aggódással figyeltük hazátokban az ese
mények fejlődését. Sorsotokat féltettük, mert attól tartottunk, 
hogy a földbirtokosok, bankárok és gyárosok visszatérnek 
országotokba s a mi határaink mellett nem a mi őszinte bará
tainknak, hanem a reánk ellenségesen tekintő kakastollas 
csendőröknek lesz hatalma. 

Szívünk őszinte mélyéből üdvözöljük a bányászokat, a kohá
szokat, az élelmiszeripari munkásokat, a szállítási dolgozókat 
s a többi munkásokat megyétekben. 

Ugyancsak őszinte szívvel üdvözöljük a földműveseket, a szö
vetkezetek tagjait, az állami birtokokon és gépállomásokon dol
gozó testvéreinket és azt üzenjük Nektek, hogy minden erőnkből 
segíteni fogjuk begyógyítani az utóbbi két hét sebeit, s iparko
dunk megerősíteni a nép hatalmát is megyétekben. 

Nálunk a városokban és falvakban egyaránt az összes üze
mekben, hivatalokban és minden munkahelyen műszakok zajla
nak le és gyűjtések folynak a „Szolidaritás alapjára" — a magyar 
nép megsegítésére. 

Legyetek meggyőződve, hogy északi határaitokon olyan igaz 
barátotok van, aki bármikor kész nehézségetekben segíteni. 

Ki fogjuk cserélni munkatapasztalatainkat. Hívunk bennete
ket a mi iparilag fejlett, gazdag hazánkba, ahol a munkásosztály, 
földművesek s az egész dolgozó nép jólétben él. Hívjuk üze
meitek, járásaitok és községeitek képviselőit — gyertek, néz
zétek meg, hogyan kormányoz és él a mi népünk, hogyan 
szervezi munkáját, s építi boldog é! tét! 

Eddigi őszinte testvéri együvétartozásunkat a proletár inter
nacionalizmus szellemében továbbra is bővítjük és erősítjük.' 
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A SEGÉLYALAP ELSŐ EREDMÉNYEI 
A MAGYAR DOLGOZÖ NÉP RÉSZÉRE 

A Kassai Kerület dolgozói már az első órákban 
a következő felajánlásokat tették a magyar nép 
megsegítésére: 
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A leleszi Földműves Termelő Szövetkezet 50.000 Kcs (korona) 
értékben természetbeni juttatást. 
A rozsnyói Földműves Termelő Szövetkezet 20 métermázsa 
búzát és 5000 Kcs készpénzt. 
A Gömöri Vas- és Ércbánya rozsnyói üzeme 89.500 Kcs. 
A kúntapolcai öntöde 10.000 Kcs. 
A gombaszögi kőbánya 5500 Kcs. 
A Csehszlovákiai Autóúti Vállalat kassai dolgozói 7000 Kcs. 
A Kassai Húsüzem dolgozói 15;Ö00 Kcs. 
A kassai PRAVDA nyomdavállalat dolgozói ÍJO.OOO Kcs. 
A kassái péküzemek dolgozói 15.000 Kcs. 
A Nagyszlabosi Papírgyár dolgozói 20.000 Kcs. 
A Poprádi Erdőkitermelési Vállalat 2 vagon építési anyagfát. 
A Kassai Kerület Kisipari Termelő Szövetkezet 20.000 KSs. 
A kassai fa- és szénraktár muníFásai 10.600 KSs, 
A Kassai Építővállalat dolgozói 15.000 K6s. 

A megsegítési akció továBb* terjed! Egyetlen Soígozonk* se 
marad ki a segélyalapból, aki hozzá ne járulna a magyar dol
gozók támogatásához! Éljen a csehszlovák dolgozók és magyar 
dolgozók testvéries barátsága! 
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