Eger város ossz. üzemei Munkástanácsának elnökei és tagjai

NYILATKOZATA
a helyzet megítéléséről és a kibontakozásról:
Elítéljük a hétfőn és kedden történt provokációkat,
amelyek a következőkben nyilvánultak meg:
A Szovjet hadsereg állomáshelyén lévő nemzeti vörös zászlónak elé
getése, majd a továbbiak folyamán a Megyei Börtön ablakának kézi
gránáttal való betörése. Továbbá azokat a fasiszta ízű röplapokat és
jelszavakat, amelyek Petőfi nevével visszaélve a következő idézetet
tartalmazták t „A szabadság úgy szép, ha azt Terűnkkel öntözzük." Ez
véleményünk szerint fasiszta, ellenforradalmi elemek tudatos előké
szítő tevékenységét bizonyítja. Azokét, a k i k becsületes, jószándékú
munkásokat félrevezetve vért akartak látni Eger város utcáin.

Állást foglalunk amellett, hogy a Munkástanácsok meg
erősödésének, a munkás önigazgatás megvalósításának egyik

legfőbb feltétele, hogy rend, békesség, nyugalom legyen,
hogy a termelő mnnka meginduljon, mert csak ez biztosítja
anyagi jólétünk növelését, demokratikus vívmányaink meg
valósítását.

Ezért elhatározzuk, hogy a mai nap folyamán
a munkát mindenütt felvesszük
A Munkástanácsok egyes tagjai Űzött még nincs meg mindenfitt a teljes
egyetértés a jövő tennivalóit illetően. Felhívjuk Eger város valamennyi Mun
kástanácsát, hogy tegyük félre ezeket a vitákat és egyik legfőbb feladatunk
nak a rend, a termelő munka helyreállítását tektntsflk.
Alulírottak kijelentjük, hogy következetesen küzdünk továbbra is törvényes eszközökkel azért, hogy
o munkásosztály erdőkéit érvényesítsük. Ezeket az érdeket a rend és a termelő munka mellett biztosítani fogjuk.
Eger város üzemein kívül felhívjuk megyénk valamennyi üzeménolt Munkástanácsát, hogy hasonlóképen
foglaljanak állást a munka felvétele, a békés életnek, a jólétnek, a termelő munka megindítása útján tör
ténő megvalósítása mellett. A Megyei Tanács vezetőivel történt tárgyalás során kértük rendfenntartó szer
veinket, hogy teljes erővel támogassák a közbiztonság megszilárdítását, a munkásak és vezetőik
azon
törekvését, hogy szervezett munkánk megindítását ne akadályozhassák
népünktől idegen
ellenforradalmi
törekvéseket folytató elemekEger, f756. december hó 14.
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