
A magyar néphez! 
A Magyar Szakszervezetek programja 

azonnali intézkedésekre: 
l. POLÍTiKAI TÉREN. 

1. A harcot beszüntetni, amnesztiát 
hirdetni és a szakszervezetek bevoná
sával tárgyalást folytatni az ifjúság 
képviselőivel. 

2.) Széles alaDokon nyugvó kor
mányt létrehozni a szakszervezet és 
az ifjúság részvételével, Nagy Imré
vel az élen. Őszintén feltárni az or
szág gazdasági helyzetét. 

3.) Intézményes anyagi támogatást 
nyújtani a tragikus harcok rokkant
jainak és az elesettek családtagjainak. 

4.) A rend biztoskása végett a 
rendőrséget és a honvédségei munkás 
és ifjúsági nemzetőrséggel kiegészíteni. 

5.) Munkásifjúsági szervezetet ala
kítani a szakszervezetek messzemenő 

. támogatásával. 
6.) Az újonnan alakítandó kormány 

azonnal kezdjen tárgyalásokat a 
szovjet fegyveres erők visszavonására 
az országból. 

13. GAZDASÁGI TÉREN. 
1.) Minden termelő üzemben mun

kástanácsot alakítani az üzemi ér-

Nyugalom és rend kell. Elég volt 
a vérontásból. Három napon át vér 
folyt Budapesten, legyen béke. Le
gyen rend, nyugalom, béke. Valósul
jon meg az, amiért sokan meghal
tak, amit a magyar nép java várt, 

Magyarország legyen független, 
demokratikus ország, amely a 
maga útján halad a szocializmus 

felé. ' 

Beszélni fogunk még, mert beszél
nünk kell még az okokról, amelyek 
a felkelést kiváltották. Beszélni fo
gunk a nyomasztó felelősségről, 
amely egy népünktől elidegenedett, 
gonosz, a párt tal nem azonos vezető 
klikket terhel. Beszélni fogunk e 
klikk hibáiról, bűneiről és vakságá
ról. Beszélni fogunk arról, hogy a 
felkelésben nemcsak azok vet tek 
részt, akiket az ország helyzete fe
lett érzet t elkeseredés vitt a fegy
veres harc útjára, hanem nagyobb 
ellenforradalmi erők és más rossz 
elemek is. És beszélnünk kell majd 
arról, hogy e harc tüze, ha nem is 
volt salakmentes, mégis elég erős 
volt ahhoz, hogy fejlődésünk sok 
gátját elégesse. 

telmiség bevonásával. Megalakítani 
a munkásigazgatást. Ezzel párhuza
mosan gyökeresen átalakítani a köz
ponti tervezés és az állami gazdasági 
irányítás rendszerét. 

Munkások! üzemi értelmiségiek! 
Vegyétek kezetekbe a gyárak veze
tését. Haladéktalanul alakítsátok meg 
a munkástanácsokat. A munkástaná
csok sürgősen keressék fel szakszer
vezeteik központjait a további teen
dők megbeszélése végett. 

2. Bérrendezést végrehajtani: a 
800 forintig terjedő béreket 15 
százaléklial, az 1500 forintig terje
dőt 10 százalékkal azonnali ha
tállyal felemelni. A magas fizeté
seket havi 3500 forintban maxi
málni. 

3.) Általánosságban megszüntetni 
a normákat, kivéve azokat az üze
mekel, amelyekben a dolgozók, illetve 
a rmmliástanácsok azok megtartását 
kívánják. 

4.) Eltörölni a 4 százalékos gyer-
mektelenségi adót. 

Ma még másról kell beszélni. Nagy 
Imre miniszterelnöksége, Gerő Ernő 
leváltása, Nagy Imre és Kádár J á 
nos első nyilatkozatai, a kormány 
várható átalakítása azt mutatja, 
hogy végre elkezdtük a helyes in
tézkedéseket. De még sokat, nagyon 
sokat kell cselekednünk, hogy el
mondhassuk, hogy a gyakorlatban 
is megvalósulnak ifjúságunk, dolgo
zó népünk demokratikus követelé
sei és hogy hozzáláthassunk égető 
gazdasági, anyagi problémáink 
megoldásához, a népjólét emelésé
hez. 

Ma még arról kell beszélni, bár! 
volna erőnk olyan meggyőződéssel 
és hévvel mondanunk, amilyennel 
érezzük, hogy mindehhez nyugalom 
és rend kell. 

Nyugalom és rend kell, hogy 
egyetlen élet se vesszen el többé. 

Hogy újra megtalálják egymást a 
szülők és a gyermekek, a házastár
sak és a szerelmesek. Hogy begyó
gyíthassuk a sebeket, megvigasztal-
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5.) Felemelni az alacsony nyugdí
jakat, figyelembevéve a munkában 
eltöltött éveket. 

6.) Növelni a családi pótlékot oly-
képen, hogy alapvetően javítsunk a 
többgyermekes családok helyzetén. 

7. Nagymértékben kiszélesíteni az 
állami, a szövetkezeti és a magán
kezdeményezésből folytatott lakás
építkezést. Hatalmas társadalmi moz
galmat szervezni lakások sorozaton 
építésére. 

8. Megvalósítani Nagy Imre igére
tét: az egyenlőség elve alapján tár
gyalásokat kezdeni a Szovjetunió 
és más országok kormányaival köl
csönösen előnyös gazdasági kapcsola
tok megteremtésére. 

A Magyar Szakszervezeteknek úgy 
kell dolgozniok, mint 1948. előtt. Ne
vüket „Magyar Szabad Szakszerveze
tekre" kell változtatni és ezt a szak
szervezetek kongresszusa elé kell ter
jeszteni. 

!A Szakszervezetek Országos 
Tanácsa elnöksége. 

hassuk a gyászolókat. Nyugalom és 
rend kell, hogy újra megindulhas
son a munka, hogy biztosíthassuk 
Budapest élelmiszereilátását, rend
behozhassuk fővárosunkat. Nyuga
lom és rend kell, hogy Budapest
ről kivonják a szovjet csapatokat, 
hazahívják a magyarországi csapa
tokat és igazságosan rendezzék a 
magyar-szovjet viszonyt. 

Nyugalom és rend kell, mert am
nesztia kell. Nyugalom és rend 
kell, hogy a kormány és a nép 
alkotó hazafias programot dolgoz
hasson ki és hajthasson végre. 

Bölcs politika és megbízható k a r 
hatalom, a demokratikus tömegek 
józan követeléseinek teljesítése és 
teljes határozottság a rendbontók
kal, lövöldözőkkel szemben, mind
erre szükség van ahhoz, hogy a 
nyugalmat és rendet biztosítsuk. 
Ez a történelmi pillanat parancsa. 
Erre fogjon össze a párt, a kor
mány és minden becsületes magyar 
hazafi. 

(A Szabad Nép mai számának vezér-
cikke.) 

Nyugalom és rend kell! 


