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-4 magyar asakaservesetek programja 
azonnali imiéskedésehre 

A Népsxav® pénteki számából 

Senkit sem végeztek ki, senkit sem állítottak statárlális bíróság elé — címmel az Igazságügyi Mi
nisztérium közleménye alapján hozza, hogy olyan hírek terjedtek el, hogy többeket kivégeztek az őrizetbe 
vettek közül. Ez azonban nem álL 
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A fejléc alatt nagy címmel közli: Ma délelőtt megalakul a széles nemzeti egységen alapuló új kor
mány. 

A magyar szakszervezetek programja azonnali Intézkedésekre: 
I. POLITIKAI TÉREN: 
1. A harcot beszüntetni, amnesztiát hirdetni és a szakszervezetek bevonásával tárgyalást folytatni az 

ifjúság képviselőivel. 
2. Széles alapokon nyugvó kormányt létrehozni a szakszervezetek és az ifjúság részvételével, Nagy 

Imrével az élén. őszintén feltárni az ország gazdasági helyzetét. 
3. Intézményes anyagi támogatási nyújtani a tragikus harcok rokkantjainak és az elesettek családtag

jainak. 
4. A rend biztosítása végett a rendőrséget és a a honvédséget munkás és ifjúsági fegyveres nemzetőr

séggel kiegészíteni. 
5. Munkásifjúsági szervezetet alakítani a szakszervezetek messzemenő támogatásával. 
6. Az újonnan alakítandó kormány azonnal kezdjen tárgyalásokat a szovjet fegyveres erők visszavoná

sára az országból. 
II. GAZDASÁGI TÉREN: 
1. Minden termelő üzemben munkástanácsokat alakítani az üzemi értelmiség bevonásával. Megalakí

tani a munkásigazgaiást. Ezzel párhuzamosan gyökeresen átalakítani a központi tervezés és az állami gaz
dasági irányítás rendszerét. 

Munkások! Üzemi értelmiségiek; Vegyétek kezetekbe a gyárak vezetését. Haladéktalanul alakítsátok 
meg a munkástanácsokat. A munkástanácsok sürgősen keressék fel szakszervezeteik központjait a további 
megbeszélések végett. 

2. Bérrendezést végrehajtani: 800 forintig a béreket 15 százalékkal, 1500 forniíig 10 százalékkal azon
nali hatállyal felemelni. A magas fizetéseket havi 3500 forintban maximálni. 

3. Általánosságban megszüntetni a normákat, kivéve azokat az üzemeket, amelyekben a dolgozók, 
illetve a munkástanácsok azok megtartását kívánják. 

4. Eltörölni a 4 százalékos gyermektelenség! adót. 
5. Felemelni az alacsony nyugdíjakat, figyelembe véve a munkában eltöltött éveket. 
6. Növelni a családi pótlékot olyképpen, hogy alapvetően javítsuk a többgyermekes családok anyagi 

helyzetén. 
7. Nagy mértékben kiszélesíteni az állami, a szövetkezeti és a magán kezdeményezésből folytatott 

lakásépítkezést. Hatalmas társadalmi mozgalmat szervezni lakások sorozatos építésére. 
8. Megvalósítani Nagy Imre igéretét: egyenlőség elve alapján tárgyalásokat kezdeni a Szovjetunió és 

más országok kormányaival kölcsönösen előnyös gazdasági kapcsolatok megszerzésére, 
A magyar szakszervezeteknek úgy kell dolgozniok, mint 1D48 előtt. Nevüket „Magyar Szabad Szak

szervezetekére kell változtatni és ezt a szakszervezetek kongresszusa elé kell ^terjeszteni. 
A Szakszervezetek Országos Tanácsa Elnöksége 
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AZ ÍROK KÖVETELÉSE; 
Teljes amnesztia, az AHV tegye le a ísgyvertl 
Magyarok, fiatalok követeljük: 
1. Az AHV azonnal szüntesse be a tüzet. 
2. Teljes amnesztiát a harcolóknak és a katonáknak. 
3. A szovjet csapatok vonuljanak vissza állomáshelyeikre, 
4. A rend fenntartását a magyar néphadsereg biztosítsa. 
5. Nagy Imre azonnal alakítson egységkormányt. Álljon az új kormány a nemzeti mozgalom élére. 
8. Minden üzemben válasszák meg a munkástanácsokat: 

A Magyar írók é* Művészek 
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idMi oktéb&t Mű, páatek. 

Szabad Nép vezércikke 

Nyugalom és rend kell. Elég volt a vérontásból. Három napon át vér folyt Budapesten, legyen 

béke. Legyen rend, nyugalom, béke, valósuljon meg az, amiért sokan meghaltak, amit a magyar 

nép java vár. Magyarország legyen független, demokratikus ország, mely a maga útján halad a 

szocializmus felé. 

Beszélni fogunk még, mert beszélnünk kell még az okokról, amelyek a felkelést kiváltották. 

Beszélni fogunk a nyomasztó felelősségről, amely egy népünktől elidegenített gonosz, a párttal, nem 

azonosítható vezető, • klikket terhel. Beszélni fogunk arról, hogy a felkelésben nemcsak azok vettek 

részt, akiket az ország helyzete felett érzett elkeseredés vitt a fegyveres harc útjaira, hanem na

gyobb ellenforradalmi erők és más rossz elemek is. És beszélnünk kell majd arról, hogy a harc 

tüze, ha nem is volt salakmentes, mégis elég erős volt ahhoz, hogy a fejlődés sok gátját elégesse. 

Ma még másról kell beszélnünk. Nagy Imre miniszterelnöksége, Gerő Ernő leváltása, Nagy Imre 

és Kádár János első nyilatkozatai a kormány várható átalakítása azt mutatja, hogy végre elkezd

tük a helyes intézkedéseket, de még sokat, nagyon sokat kell cselekednünk, hogy elmondhassak, 

hogy a gyakorlatban is megvalósulnak ifjúságunk, dolgozó népünk demokratikus követelései éa hogy-

hozzá láthassunk égető, gazdasági, anyagi problémáink megoldásához, a népjólét emeléséhez. 

Ma még arról kell beszélni, bár volna erőnk olyan meggyőződéssel és hévvel mondanunk, ami

lyennél érezzük, hogy mindehhez nyugalom ós rend kell. Nyugalom és rend kell, hogy egyetlen élet 

sem vesszen el többé. Hogy újra megtalálják egymást a szülők és gyerekek, a házastársak és szerel

mesek. Hogy begyógyíthassuk a sebeket, megvigasztalhassuk a gyászolókat. Nyugalom és rend kell, 

hogy újra megindulhasson a munka, hogy biztosíthassuk Budapest élelmiszerellátását, rendbehoz

hassuk fővárosunkat. Nyugalom és rend, hogy Budapestről kivonják a szovjet csapatokat, hazahív

ják a magyarországi szovjet haderőt és igazságosan rendezzék a magyar-szovjet viszonyt. 

Nyugalom és rend kell, mert amnesztia kell, hogy a kormány és a nép alkotó hazafias progra

mot dolgozhasson ki és hatjhasson végre. Bölcs politikai és megbízható karhatalom, a demokratikus 

tömegek józan követeléseinek teljesítése és teljes határozottság a rendbontókkal, lövöldözőkkel 

szemben. Minderre szükség van ahhoz, hogy a nyugalmat és rendet biztosítsuk. Ez a történelmi pilla

nat parancsa, erre fogjon össze a párt, a kormány és minden becsületes magyar hazafi 
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