
Követeljük, mint legfontosabbat, hogy az úgy-8 oe-íezett személyi kultusz uralma alatt ön
magokat kompromittált személyeket — mindenre 
való tekintet nélkü! — nevezzék meg és haladék
talanul távolítsák el a Központi Vezetőségből, a 
kormányból és az állami szervekből. 
O A párt- és államvezetés legfontosabb funkcióiba 

* kerüljenek olyan kommunisták és pártonkívü-
liek, akik a proletárnemzeiköziség elvének betar
tása mellett elsősorban magyarok; tisztelik nemzeti 
hagyományainkat, ezeréves nemzeti múltunkat. 
Személyük, hazaszeretetük és munkásságuk legyen 
a biztosíték arra, Iiogy a múlt soha többé vissza 
né térhessen. 
J | Követeljük az államvédelmi hatóságok intéz

ménye felülvizsgálását, a múltban a legkisebb 
mértékben kompromittált vezetőinek és funkcioná
riusainak megnevezését és azonnali eltávolítását. 
Továbbá követeljük, hogy az államvédelmi szervek 
minden tevékenységét a magyar nép érdekei alá 
rendeljék. 
A Követeljük Farkas Mihály ós társai bűn-a ügyének nyilvános, független bírósági tár
gyalását, függetlenül attól, hogy ez a per esetleg 
egyes, jelenleg fontos beosztásban iévő egyénekei 
kompromittálná is. 
g Az új, haladó értelmiség legharcosabb réiegei-s vei, az egyetemi ifjúsággal és a haiadó írókkal 
és újságírókkai, akik elismerik a párt és munkás
osztály vezető szerepét, valamint minden olyan 
megmozdulással, amely az itt kifejtettekkel egyet
ért, legteljesebb mértékben szolidaritást vállalunk. 
í j Követeljük az elumit években kötött és az s ország gazdasági életében károsan ható 
külkereskedelmi szerződések felülvizsgálását 
és nyíltan az ország közvéleménye elé terjesztését. 
Követeljük az esetleges, népgazdaságunk egészére 
előnytelen kereskedelmi szerződések felbontását. 
Követeljük, hogy az ország külkereskedelme a leg-
íe!je«cbbíokú egyenlőséggel alakuljon. Követeljük 
a küi kereskedelmünkben megmutatkozott hibák oko 
zóinak megnevezését és felelősségrevonásák 
"S* A tervgazdaság terén megmutatkozó súlyos hi-s bakkal kapcsolatban követeljük a Tervhivatal 
vezetőjének és a. tervezés terén meglévő hiányos
ságokban bűnös egyéneket sürgősen leváltani. 
j | Követeljük, hogy mind a mai napig a titok s fátyoléval borított uránium-ügyre derítse
nek fényt. Követeljük, hogy a magyar nép nem
zeti kincsét, az uránércet és alumíniumot ki
zárólag a magyar nép és a béke érdekében 
használják fel. Az uránérc felhasználásáról a való
ságnak megfelelően tájékoztassák a közvéleményt. 
€|-.-Követeljük a kategóriái alapbérek, az or-88 szag gazdasági élete által megengedeti leg
nagyobb mértékű emelését, a reálbérek eme
lését, a burkolt áremelés megszüntetését. 
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1 0 Követeljük a nyugdíj korbatár férfiaknál 55, 
nőknél 50 évre való leszállítását, a nyugdíjak 

reális felemelését. 
11 Követeljük a családi pótlék felemelését, a 8 4 százalékos gyermektelenség! adó eltörlését. 
1 2 Követeljük — mint szerzett jogunkat — adják 

* vissza a vasúti kedvezményt. Évi kétszeres 
ingyenes és évi kétszeres kedvezményes utazás 
esetére. 
1 3 Követeljük az égető lakásproblémák íoko-m zottabb mértékű megoldása érdekében bizto
sítani Miskolcon az 5090 lakás feltétlen felépí
tését, valamint azt, hogy a vállalatok nyújtsanak 
sokkal nagyobb mértékű támogatást a kislakás épí
tési akció beindításához, elfogadható pénzügyi fel
tételek mellett. 
§M A mezőgazdaság szocialista útjával egyet-

* értünk, de követeljük, hogy az átszervezés 
a legteljesebb őszinteség és a parasztság érdekei
nek és nemzeti sajátosságainak szem előtt tartásá
val történjen. Vizsgálják felül a parasztság be
adási rendszerét 
I I I A legteljesebb mértékben egyetértünk a 

* Gomuíka elvtárs vezetésével Lengyelország
ban végbemenő politikai változásokkal és mi, dol
gozók, szolidaritásunkról biztosítjuk a lengyel elv
társakat. 
! H Mindezen követeléseink megvalósítását 

csak ügy látjuk biztosítottnak, ha az 
országgyűlés nem lesz többé szavazógép és a 
képviselők nem lesznek Fejbólintó Jánosok. Köve
teljük tehát, hogy az elkövetkező választások 
során biztosítsák az általános és titkos választó
jogot, nemcsak szavakban, hanem tettekben is. 
Ezáltal azt, hogy az országgyűlésben a nép bátor 
képviselői legyenek. 
i"7 Az új, független kormány lépjen ki a varsói 

szerződésből és ne vegyen részt semmiféle 
katonai tömbben. 
1 8 ^ békeszerződés értelmében 1957. január l-ig 
s<i#a v o m i i janak ki a szovjet csapatok Magyar
ország területéről. 
ggj\ Március 15-éí nemzeti ünnepnappá és nmnka-
te szüneti nappá, október 6-át nemzeti gyász
nappá való visszaállítását követeljük. 
2 0 Az új kormány folytasson tárgyalásokat m a szovjet kormánnyal a politikai ós hadi
foglyok hazaszállítása érdekében. 
g l A fentiekben leszögezeíteket elküldjük gyá-

* runk parlamenti képviselőinek is azzal az uta
sítással, hogy a közeljövőben összehívott parlament
ben a fenti kérdésekben interpellációi nyújtsanak be 
és követeléseinknek végrehajtásáról hetenkint szó
ban, vagy írásban tájékoztassanak bennünket. 
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