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FELHÍVÁS! 
aii, * 0497. alakulat személyi állománya, követeljük a független, 

szabad, demokratikus magyar kormányt Mi, magyar katonák, az 
alábbi 10 pontban foglaltuk össze azokat a követeléseket, melyeket 
az új kormánnyal sAmben támasztunk: 

1. A katonai szolgálat idejét Jövészalakulatoknál egy, a műszaki 
és egyéb alakulatoknál kettő, vagy lehetőség szerint két év alá szál
lítsák le. 

2. A sorkatonák illetményének megállapításánál fokozott figyel
met szenteljenek a fizika/, és szellemi igénybevételnek, valamint a 
szociális' helyzetnek. A fentiek szem e'.ött tartásával állapítják meg 
a sorállomány illetményét. * 

3. A jelenleg harmadéves katonák részére biztosítsanak állandó 
kimaradást, ahol ennek lehetősége fennáll. 

4." A leszerelő katonákat részesítsék 500—1000 forintig terjedő 
segélyben —••% szociális helyzetüknek megfelelően — mivel sem a 
katonai szabályzatok, sem a Munka Törvénykönyve nem gondosko-
9ik róluk. 

5. Uj Szolgálati Szabályzatot dolgozzanak ki, mciy tükrí/rf • 
magyar nemzeti hadsereg új és demokratikus szellemét. 

8. A műszaki alakulatoknál a kiképzési évet követő évben, a 
továbbképzések óraszámát minimumra csökkentsék, tekintettel az 
erős szellemi, illetve fizikai igénybevételre. 

A politikai oktatás legyen egyéni. 
7. A szabadabb bíráiaiot, a szocialista szellem érvényesítését mén 

szélesebb alapokra terjesszék ki, hogy hadseregünk valóban népi 
demokratikus legyen. 

8. A honvédelmi miniszter bajtárs gondoskodjon róla, hogy nép
hadseregünk új, a magyar nép hagyományainak megfelelő, a magyar 
nép ízlését tükröző egyenruhát kapjon. 

9. Az egy évig tartó állandó hajvágást azonnal EZüntessék be, 
mert idegen a magyar katonáknak és ezen felül az egészségre is 
ártalmas. 

10. A hadsereg legyen valóban magyar. Számolják fel minél 
előbb, minden megnyilvánulásában a szovjet kultuszt. Dolgozzanak 
ki minden vonatkozásban magyar hagyományokat. 

Bízunk abban, hogy a kormány és a honvédelmi miniszter baj
társ követeléseinket záros határidőn belül felülvizsgálja, kéréseinkre 
válaszol és teljesíti. 

Felhívással fordulunk a magyar ifjúsághoz és néphadsoregünk 
8zem<'l>i állomanyához, hogy követeléseinket támogassák. 
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