
Másold le és terjeszd a magyar dolgozók között! 

i. Az összes szovjet csapatoknak azonnali kivonását követel
jük Magyarországról a békeszerződés határozatai alapján. 

2. A Magyar Dolgozók Pártjában alulról felfelé titkos alapon 
új alap-, kqzép és központi vezetők választását követeljük, ezek 
a legrövidebb időn belül hívják össze a Pártkongresszust és 
válasszanak új központi vezetőséget. 

3. A kormány alakuljon át Nagy Imre elvtárs vezetésével, a 
sztálinista Rákosi-korszak minden bűnös vezetőjét azonnal vált
sák le. 

4. Nyilvános tárgyalást követelünk Farkas Mihály és társai 
bűnügyében. Rákosi Mátyást, aki első fokon felelős a közel
múlt minden bűnéért és az ország tönkretételéért, hozzák haza 
és állítsák a nép ítélőszéke elé. 

5. Általános, egyenlő és titkos választásokat követelünk az 
országban több párt részvételével, új Nemzetgyűlés megválasz
tása céljából. Követeljük^a munkásság sztrájkjogának biztosítá
sát. 

6. Követeljük a magyar-szovjet és magyar-jugoszláv poli
tikai, gazdasági és szellemi kapcsolatok felülvizsgálatát és új 
rendezését a politikai és gazdasági teljes egyenrangúság és az 
egymás belügyeibe való be nem avatkozik alapján. 

7. Követeljük az egész magyar gazdasági élet átszervezését 
szakembereink bevonásával. Vizsgálják felül a tervgazdaságon 
alapuló egész népgazdasági rendszerünket, a hazai adottságok
nak és magyar népünk létérdekeinek szemelőtt-tartásával. 

8. Hozzák nyilvánosságra külkereskedelmi szerződéseinket 
a soha ki nem fizethető jóvátételek tényleges adatait. Nyílt és 
őszinte tájékoztatást követelünk az ország uránérc készleteiről, 
kiaknázásáról, az orosz koncessziróló. Követeljük, hogy az urán
ércet világpiaci áron nemes valutáért Magyarország szabadon 
értékesíthesse. 

9. Követeljük az iparban alkalmazott normák teljes revízió
ját, a munkások és értelmiség bérköveteléseinek sürgős és alap
vető rendezését. Követeljük a munkások létminimumának 
megállapítását. 

10. Követeljük a beszolgáltatási rendszer új alapokra fekte
tését és a termények okszerű felhasználását. Követeljük az 
egyénileg gazdálkodó parasztok egyenrangú támogatását. J 

, 11. Követelj ?ük az összes politikai és gazdasági pereknek füg
getlen bíróságon való felülvizsgálatát, az ártatlanul elítéltek 
szabadonbocsátását, rehabilitását. Követeljük a Szovjetunióba 
kihurcolt hadifoglyok és polgári személyek azonnali hazaszállí
tását, beleértve a határon kívül euítélt foglyokat is. 

12. Teljes vélemény- szólás- és sajtószabadságot, szabad rá
diót követellünk és a MEFESZ szervezet számára nagy pél
dányszámú új napilapot. Követeljük a meglevő káderanyag 
nyilvánosságra hozatalát és megsemmisítését. 

13. Követeljük, hogy a sztálini zsarnokság és politikai nyo
más jelképét; a Sztálin szobrot a leggyorsabban bontsák le és 
helyébe az 1848-49-es szabadságharc hőseinek és mártírjainak 
méltó emlékművet emeljenek. 

14. A meglevő, magyar népnek idegen címer helyett kíván
juk a régi magyar Kossuth-címer visszaállítását. A magyar hon
védségnek a nemzeti hagyományokhoz méltó új egyenruhát 
követelünk. Követeljük, hogy március 15. és október 6. nem
zeti ünnep és munkaszüneti nap legyen. 

15. Az egyetemi ifjúság a munkássággal és parasztsággal 
karöltve, egyhangú lelkesedéssel nyilvánította ki teljes szolida
ritását a lengyel és varsói munkásság és fiatalság felé, a len
gyel nemzeti függetlenségi mozgalommal kapcsolatban. 

16. Az Építőipari Műszaki Egyetem diáksága a leggyorsab
ban felállítja a MEFESZ helyi szervezeteit és elhatározza, 
hogy folyó hó 27-re (szombat) Budapesten ifjúsági parlamen
tet hív össze, melyen küldöttséggel résztvesz az ország egész 
ifjúsága. 

17. Tiltakozunk az államvédelmi hatóság fegyveres beavat
kozása ellen! 

A MAGYAR EGYETEMI IFJÜSÁG 

Felhívjuk az ország dolgozó népét, hajtsa végre felhívásunkat! 

Általános sztrájk október 24! 

Ez a tiltakozás legyen Gerő Ernőjrádió beszédében használt 
kijelentés ellen, aki provokátornak nevezte 250 ezer fegyel
mezett magyar egyetemi hallgató és munkás tüntetését. 

Követeljük a kormány lemondását! 

Ha elolvastad add tovább! 


