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F e l h í v á s ! 

A csepeli Forradalmi Ifjúsági Szövetség felhívással fordul az 
ország dolgozó, tanuló és paraszt fiataljaihoz. 

Követeljük, hogy a magyar ifjúság, a magyar Nemzetgyűlés
ben képviselve legyen. A területenként megalakítandó ifjúsági szer
vezetek szoros érintkezésbe lépjenek egymással; területileg szerves 
egységet alkossanak, hogy a közeljövőben bekövetkezendő szabad és 
titkos választásokon mint önálló párt, az Ifjúság Pártja vegyen részt, 
és a kialakítandó választókerületekhez idomulva, kerületenként 
ifjúsági képviselőket jelöljenek, akik az ország ifjúságát az ország 
legfőbb törvényhozó testületében képviseljék. 

Mi, csepeli dolgozó ifjúság, dolgozni és tanulni akarunk minél 
előbb és úgy gondoljuk, hogy az ország többi fiataljai is ezen a véle
ményen vannak. Ahhoz pedig, hogy a békés építőmunkát, a tanulást 
meg tudjuk kezdeni, szükséges a nyugalom, a rend legsürgősebb 
helyreállítása. A nyugalom és rend helyreállításának legfőbb aka
dálya a szovjet csapatok Magyarországon való tartózkodása és orszá
gunk belügyeibe való beavatkozása, ezért mi, csepeli dolgozó ifjak 

k ö v e t e l j ü k : 
1. Tekintettel arra, hogy a szovjet csapatok a mai napig nem hagy

ták el még Budapest területét sem és biztos tudomásunk és 
tapasztalatunk alapján állítjuk, hogy az ország területén (pl. Ba
racska községben) fosztogatnak. A nyugati országokból érkező 
segélyeket szállító magyar vöröskeresztes gépkocsikat megtá
madják, rakományukat elrabolják és lövöldöznek reájuk. Köve
teljük, hogy a kormány utasítsa az ENSZ-hez már elindult bizott
ságot, hogy országunkban lejátszódó eseményeket a valóságnak 
megfelelően tárják az ENSZ elé és szükségesnek látjuk, hogy a 
kormány utasítsa az ENSZ-hez küldött magyar bizottságot, hogy 
kérje országunk ENSZ védnökségé alá való helyezését és a rend 
helyreállta után az ENSZ ismerje el a független Magyarország 
teljes semlegességét. 

2. A Nagy Imre vezetésével megalakult kormány tisztázza szere
pét a magyar ifjúság vérontásában. Követeljük, hogy a kormány 
nevezze meg a Rádió útján, hogy az első napi vérontás után a 
szovjet csapatok miért nem lettek kivonva a harcból. Követeljük 
a felelős személyeknek őrizetbevételét és a rend helyreállítása 
után azonnal nyilvános tárgyaláson felelősségre vonásukat. 

3. A szovjet csapatoknak Magyarország területéről való kivonásá
nak fenntartás nélküli megkezdését. 

4. Követeljük, hogy a Szovjetunió térítse meg az országban okozott 
károkat. 
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