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Vidék dolgozói és ifjúsága! 

A Budapesten spontán kirobbant forradalmat hősiesen kivívó fegyveres diák és munkás 
csapatok összefogására és vezetésére megalakultak a Magyar Forradalmi Bizottmány vezeté
sével az egyetemi és üzemi Forradalmi Bizottságok. 

A forradalom még nincs befejezve, szervezetten kell harcolnunk tovább, hogy minden 
szándékos megtévesztés a külső és belső ellenség minden taktikája ellenére kivívjuk függet
lenségünket. Célunk a Béke helyreállítása, Független Szabad Hazánk felépítése. Addig azon
ban nem állunk munkába míg nem tudjuk kinek dolgozunk, míg az orosz fegyveres elnyomó 
alakulatok Országunk határát el nem hagyják. 

Fegyverben áll Budapest ifjúsága és munkássága, mert a Bákosi és Gerő klikk gyil
kosai, az ÁVH szervezete a provokációk sorozatával próbálja megbontani szervezett és fegyel
mezett sorainkat, őrködünk minden áron a nagy áldozattal kivívott függetlenségünk felett. 

Nagy Imrében bízunk! 

Hogy a forradalmat befejezhessük és országunk szabadságát megtarthassuk minden 
agresszív elnyomó nagyhatalommal szemben az egész országnak egységben kell harcolnia. 

Értesültünk a vidék nagyszerű forradalmi tetteiről, tehát fogjunk kezet a közös cél 
érdekében. 

Ezért: 

építsünk ki szoros kapcsolatot és tömörítsük 
az ország területén szétszórt forradalmi erő
ket — tehát feltétlenül próbáljatok össze
köttetést teremteni a 

Budapesti Forradalmi 
Bizottmánnyal 

alakítsatok Nemzetőrséget szervezetien fel
fegyverezve a vidék dolgozóit, hogy az egész 
magvar nép egyként őrizze H a z á n k a t . 

Ellenőrizzétek az ÁVH 
felszámolását! 

a felszámolt állami szenrek helyére azonnal 
állítsatok forradalmi szerveket, hogy az orosz 

csapatok kivonulása után azonnal zökkenő
mentesen megindulhasson az országépítö 
munka. 

Ne tűrjétek a garázdálkodást! 
Fegyelmezett forradalmi szervezet vagyunk! 
Ellenőrizzétek és a mi szerveinknek küldjétek 
a Budapestre irányított élelmiszer, valamint 
egyéb segítségeteket. 
lazánkból eddig elrabolt, a világon igen 
nagy értéket jelenti p é c s i u r á n ország-
építő célra való felhasználása Hazánkban 
eddig soha nem látott jólétet és gazdasági 
fejlődést jelent. 

Vigyázzatok, hogy ÁVH-sok és provokátorok be ne férkőzzenek sorainkba! 

Követeléseinket tegyétek' magatokévá feltétlen 
ragaszkodjatok kozzá és karcoljatok érte — meg

alkuvást nem ismerünk szabadságunk kérdésében! 
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