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A% Egyetemi Nyomda 
ideiglenes Munkástanácsa a vállalat 63S dol
gosója nevében a következő pontokban terjessíi. 

követeléseit 
a magyar kormányhoz s 

1. A kormány haladéktalanul rendezze viszonyunkat a 
Szovjetunióval az egyenjogúság alapján. A szovjet csapatok 
kezdjék meg kivonulásukat az egész ország területéről — hala
déktalanul. 

2. Szüntesse meg a kormány a hátrányos külkereskedelmi 
szerződéseket. Hozza nyilvánosságra a már megkötött külkeres
kedelmi megállapodásokat, beleértve az uránércre és a bauxitra 
vonatkozókat is. 

3. Általános titkos választásokat! A nép szabadon állíthas
son jelölteket. 

4. A gyárak, a bányák legyenek vaióbaíi a munkásoké. 
Gyárat, földet tőkéseknek, földbirtokosoknak vissza nem adunk. 
Üzemeink igazgatását a szabadon választott munkástanácsokra 
keli ruházni. 

5. Szüntesse meg a kormány a kiszipolyozó normákat. Gaz
dasági lehetőségeinkhez mérten emelje fel az alacsony béreket 
és nyugdíjakat. 

6. Állítsa vissza az önálló és független Nyomdaipari Dol
gozók Szakszervezetét. A szakszervezetek legyenek a munkások 
valóságos érdekvédő szervei, szabadon választott vezetőikkel. 

7. Biztosítsa a kormány a mezőgazdasági termelés szabadsá
gát és biztonságát, az egyéni termelés és az önkéntes szövetkeze
tek támogatása révén. Töröljük el a parasztokat kirabló gyűlöle
te-. beszolgáltatási rendszert. 



8. Szolgáltassanak igazságot és adjanak anyagi kárpótlást a 
tagosítással és egj-éb törvénytelen intézkedésekkei sújtott parasz-
oknak. 

9. Teljes szólás-, sajtó- és gyülekezési szabadságot! 

10. Az Egyetemi Nyomda dolgozói elhatározták, hogy a ter
melő munkát addig nem kezdik el, míg a szovjet csapatok a ki
vonulást meg nem kezdik. 

11. Az Egyetemi Nyomda dolgozói kérik a Minisztertanácsot, 
hegy Kossá István pénzügyminisztert váltsa le tisztségébői. Kéré
sünket az alábbiakban indokoljuk: Kossá István a felszabadulás 
előtti és utáni magatartása nem teszi alkalmassá árra, hogy'a 
nyomdaipari dolgozók érdekeit képviselje kormányon belül, mert 
ő volt az, aki elsősör bar* a Nyomdaipari Dolgozók Szakszerveze
tének önállóságát, mint a szaktanács titkára megszüntette. Ö volt 
az, aki a demokratikus alapokra épített szakszervezetünk felszá
molásával a dolgozókat nyomorba döntötte. 

12. Október 23-át, nemzeti felszabadító harcunk kezdetének 
napját nyilvánítsa a kormány nenízeti ünneppé. 

13. Követeljük Kós Péter ENSZ-beli követünk azonnali 
leváltását. 

Budapest, 1956. október 30. 
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