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IIo Keftülétl Munkástanácsokne 

is 4„ Gépgyár ideiglenes Munkástanácsa folyó hó 16-áu munkás^ 
gyűlési tartottj melyes agyár dolgozőis közel 80Q~an 3 elentak meg, 3i a aunkásgyülés aegerősitette «s» Táeiglenüö Munkástanácsot a ^óglegss 
Munkástanács megválasztásáig és eddigi urnáké;}át jóváhagyta1* 
Az Ideiglenes Munkástanács javaslatára s munkás gyűl és nagy többséggel .elfogadta a XI. kerületi Munkástanács f„ hő 15*@n kelt határozatát, melj a. következői 
1./ A sztrájk további fenntartása azt a veszélyt rejti magában, hogy 

_ megszálló szovjet katonai parancsnokság az üzemek élére katonai ve
se tőket rendel és ezzel erőszakkal megdönti a monkáshatalmát 
mekben és megszűnik a lehetősége annak;, hogy a magyar munkásság egy
ségesen léphessen fel-,-.' 

2,/ Hovember 12-i határozatunkban foglalt összes követeléseinkéi ^szov» 
Jet haderő kivonása, saabad választások, stb,/ maradéktalanul fens 
tartjuke Követeléseink teljesitésének egyetlen biztosi téka a sora** inkbél toborzándó uj karhatalom /megalakítandó munkáemillcia/mel: 
a munkástanácsok és a mögöttük €.116 dolgozok egységes cselekvésén 
fenyegető ere^e^ Azonosit^uk magunkat nemzeti függetlenségi harcunk 
szabadságharcosaival. 

3?/ A fentiek alapján a reális helyzetet felmérve a XI, kerület* átrakás* 
tanácsai elhatározták, hogy a műszaki és közlekedési lehetőségek fi-

, 'gy elembevét síével a sztrájkot ideiglenesen felfüggesztik,, 
4«/ Amennyi ben a Kádár kormány ígéreteit nem tartaná meg, a kormány és 

• a mögött ÉS éllé ssovjet hatalom felelősségére a munkát azonnal u;jra 
beszüntetjük*, 

k munkásgyülósen, m :;eiek hozzáfuzését kérték a i£I;o kers. 
Munkás tanácsok hatás Lhan foglalt fel tételekhez^ 
Az ápri3 Gépgyár ése $>% elhangzott javaslatok alapján mé; 
«.,toví -lekkel hatáyc íl a munka felvételéts 

luk a munkát^ ha a legrövidebb idős belül nem kapnak meg 
vonatkozólag, hogy magyar állampolgáro« 

kat nem deportálnak elhurcoltakat sxabaű^ti bocsátottak, 
2 0 / Azonnal beszüntetjük a mu ü ha akár a szovjet * akár a msgya* hs« 

téságok munkástanácsunk bármelyik tagját letartóztatnák* bántalmaz^ 
nák, vagy b.a a tanácstagoknak ebbeli tevékenységükből kifolyólag 
bármilyfjc. bántódásuk vagy hátrányuk következne be-« 

gg « két feltétel következik gyárunk dolgozóinak aa egész magyar néppel 
éfí ggyénak képviselőivel vállalt szolidaritásába 
Kórjuk, hogy a 30D« kes ikástauásek testülete azt a telünket 
is fefí^ 51 --m és etékssek* ..tsav 

se* apás 1956'0 nőve;; 
Ápr i l i s 4 , Crépgyár 

Ide ig lenes Munkástanács, 
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