
forradalmi munkás-paraszt 
kormány felhívása 

a Bűmúnmmi i 
Magyar bányászok! 
Nehéz belyxctben fordul hozzátok a 

forradalmi munka—para-zt korniánv. A ma* 
gyár nép életének alapját jelenti** termelő-
inun ka hetek óta szünetel; yagj csak igen 
alacsony ssínvonalon folyik. Az ország gaz
dasági helyzete nagyon súlyos. 

A lakosság eddig alig érezte mée a 
gazdasági bajok hatását, mert azt a kor
mánynak még sikerüli elhárítania. AB álla
mi üzletekben a régi áron vásárolhatnak. 
De semmi sétn tart örökké. Ki fogyóban 
vannak a raktárak és a külföldi segély is 
csak átmenetileg enyhíti bajainkat. As 
infláció réme egyre fenyegetőbben közele
dik. De még nem ké-ű. .még megállíthat
juk a pénzromlást. 

Kit segít ma a sxtráik ?' Csakis as el
lenforradalmat. A sztrájk katasztrófába so
dorja a nemzetet, aláás-a a szocialista vív
mányokat, lehetetlenné teszi a rend, a 
miigalom. a belső béke helyreállítását, 
meghiúsítja a kormánynak a munkásosz
tály életszínvonal emelésére irányuló törek
véseit. 

A munkások nagy többsége, látva az 
infláció veszélyéi, dolgozni akar. Munkájú-' 
Kat ma két tényező gátolja. Réssben a 
még fel-felbukkanó ellenforradalmi csopor
tok provokációja, de főként a szénhiány. 
As ország normális vérkeringéséhez leg
alább napi 7500 vagon szénre van szükség. 
Ennek ma csak töredéke kerül a felszínre. 
As erőművek szén készlete kifogyóban van. A 
kórházaknak már csak 3-1 napra •legendő 
a szenük, sőt több helyen már hideg kór
termekben fekfisznek a betegek. A TUZEP-
telepek üresek, a lakos--ág nem juthat 
szénhez. Az üzemek többsége a folyamatos 
termeléshez szükséges energia egyötödét 
sem kapja. Ha es így marad, további áram-
korlátozásokat kell foganatosítani. A kor
mány elsőso<*ban a sok energiát fogvasztó 
nehézipari üzemekben, Budapesten és as 
ipari városokban less kénvtelen a munkát 
beszüntetni. As ország nyilvánossága előtt 
őszintén megmondjuk, bármennyire is fájó, 
hogy es as intézkedés több tízezer dolgozó 
munkanélküliségét jelentheti. Népünk iránti 
felelősségünktől áthatva nem tűrhetjük to
vább, hogy munka nélkül bért Etessenek 
és ezzel elkerülhetetlenné tegyük as inflá
ciót. - Ezért, ha a széntermelés nem javul, 
óhatatlanul sor kerül a tömege.- munáás-
elbocsátásokra. 

Bányászok, munkás tes lvé -
r e i n k ! * 

Értsetek meg az egész ország sor
sa iránti felelősségeteket. Erezzetek 
szolidaritást azok iránt a munkások 
iránt, akik tízezrével kerülhetnek 
az utcára, ba nem emelkedik jelen* 
tősen a széntermelés. Ebben a hely
zetben a magyar ipar dolgozóinak 
százezrei, de az egész magyar nép 
bizalommal fordul felétek, akiknek 
munkája nyomán viUamosáram ke
rül a gépekbe, fény és meleg árad 

a ma már sok helyen sötét és der
mesztően hideg kórtermekben, isko
lákba, békés családi otthonokba. 

M a g y a r b á n y á i i z o k ! 
Ezekben a történelmi órákban 

elsősorban rajtatok múlik, hogy so
kat szenvedett népűnk elindulhasson 
a felemelkedés útján. Tőletek függ. 
hogy több százezer dolgozó munká
ja 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 állapo
ta-és más körülménfyei ezt lehető
vé teszik. Menjenek vissza a bányá
ba azok a dolgozók, akik valaha 
bányászok voltak! 

A bányászmunka nem könnyű 
munka. A forradalmi munkás-pa
raszt kormány tudatában van ennek. 
A kormány, az egész dolgozó ma
gyar nép őszinte megbecsüléssel te
kint áldozatos munkálatokra. Ennek 
tanúbizonyságát jelentette az is, hogy 
a kormány kinyilatkoztatta: A Ma
gyar Népköztársaságban a bányászok 
keresetének kell az első helyen ál
lania valamennyi munkás keresete 
közül! A kormány továbbá elren
delte, hogy azoknak a bányászoknak, 
akik október 23-a előtt dolgoztak, s 
legkésőbb december 15-től ismét fel
vették a munkát, az augusztus, szep
tember és október hónapban elért 
keresetüknek megfelelően, december 
22 én az erre az időre esedékes 
hűségjutalmat megkapják. Az eddigi
nél sokkal jobban kívánjuk támo
gatni a bányászok családi házépíté
sét Az a bányász, aki legalább há
rom évet a bányában töltött, csalá
di ház építésére állami kölcsönt és 
építőanyagot kaphat. Azoknak a 
nyugdíjas bányászoknak, akik mun
kát vállalnak, a korábbi rendelke
zésekkel ellentétben, rendes munka
bérükön kívül teljes nvugdijukat is 
folyósítják. 

Biztosak vagyunk abban, hogy 
a bányászok megértik a nép, a ha

za gondját A bányájukat szerető 
dolgozók, vájárok, aknászok, mér
nökök nem nézhetik tétlenül bá
nyájuk pusztulását. Nem tűrhetik, 
hogy a fenntartás elhanyagolása 
miatt a vágatok lönkremenjenek, 
a frontok beomoljanak, a bányák 
elvizesedjenek, s ezzel évekig jóvá
tehetetlen kárt okozzanak az ország
nak, 8 veszélyeztessék munkatársaik, 
családjuk kenyerét is. 

B á n y á s z o k ! 
Szenet kér a s ország, szenet 

Tár tőletek a népi Olyan szüksége 
Tan basánknak a szénre, mint még 
soha. Állítsátok meg az ország gaz
dasági romlását. Szenet adni most 
annyit jelent, mint szolidaritást 
•állatni a munkánok százezreivel, 
segíteni a dolgozó népet, védeni 
a hazát, védeni a nép hutáimat. 

Bányászasszonyok! 
Tőletek is függ, hogy a kórhá

zakban a bet egeket) mr. iskolákban 
a gyermekeket, az otthonokban 
sok-sok százezer családot meleg 
szoba Tárjon. Segítsetek megelőzni 
tasi a sok *zőrnyü szenvedést, ame
lyet a szénhiány amiatt bekövetke
ző mankunélküliség okozhat tíz
éi* százezer munká*r«aládban. 

Bányaüzemek munkástanácsai! 
Ebben a nehéz helyzetben 

egyetlenegy iparág munkástaná
csaira nem hárul olyan rendkívül 
nagy feladat, mint éppen tirátok. 
Munkaerőhiánnyal, leromlott bá
nyaüzemekkel kall megküzdene-
tek. A korsaáay eredményes) tevé-
kenységtekhez minden támogatást 
megad. Mi hisszük — árrá lesztek 
a aekés helyzeten. Bennetek kas
nak a bányászok, hiszen ők küld
tek erre a felelőn posztra és éppen 
ezért bizalommal fordul hozzátok 

•a magyar nép is. Szilárdság tok, 
eredményes szervező munkátok 
próbakő* e less a munkashatalom 
új. nagy történelmi > í> mányának, 
a mwwhástwnáesoknHk, Áldozatos 
—nfsirr***»fcS'*t, bányásstársaitok se-
gítségéTel hassatok oda, hogy el
lássátok a magyar Ipart « £ » » e l , 
szenet adjatok a kórházaknak, a s 
iskoláknak, a melegre Tágyó esa-
ládoknak. 

M a g y a r b á n y á s z o k ! 
Ha összefogtok, s közös erővel nekt-

gyürköztök a munkának: lesz szén! S k i 
lesz szén, hamarább összeomlik a sötét 
ellenforradalom összes mesterkedése: íjra 
vérkeringés indul meg a gyárakban, meleg 
lesz a családi otthonokban — győz a 
Magyar népköztársaság, gyiz a magyar nép 
élniakarása! 


