
Munkásifjak! 
DoSgezó fiatalok! 

A rend és nyugatom helyreállításához, amely elengedhetetlen az 
élethez, céljaink, követeléseink megvalósításához, feltétlenül szüksé
ges a mi fiatalos lendületünk, áldozatkészségünk és szilárdságunk. 
Igazán segíteni azonban csak úgy tudunk, ha valamennyien össze
fogunk. 

Munkás és dolgozó fiatalok, hozzuk létre megfelelő szerveze
tünket, amely érdekeinket képviseli, sajátos problémáinkkal fog
lalkozik és amelyen keresztül hallathatjuk szavunkat az ország 
ügyeiben. Ezért haladéktalanul alakítsuk meg minden ipari és 
mezőgazdasági üzemben, intézményben az ifjúmunkások és fiatal 
dolgozók új harcos szervezetét. 

Az ifjúmunkások és fiatal dolgozók harcos szervezete erősíti a 
magyar ifjúság egységét és együttműködik a diák és parasztfiatalok 
szervezetével. 

Harcos szervezetünkben vegyenek részt mindannyian az üzemek, 
a gyárak és az intézmények fiatal dolgozói, ifjúmunkások, fiatal mű
szakiak, értelmiségiek. Válasszunk magunknak olyan vezetőket, akik 
velünk együtt élnek, ismerik gondjainkat, vágyainkat és ezek meg
valósításáért síkra szállnak. 

iFJÚfüUNKÁSOIC! 
Hívjátok össze azonnal az ifjúmunkások gyűlését üzemeitekben. 

ismertessétek az ifjúmunkások és dolgozó fiatalok harcos szervezeté
nek céljait, válasszátok meg szerveit, üzemi vezetőségét és haladék
talanul lássatok munkához. A munkástanácsokkal és üzemi. bizott
ságokkal együttműködve határozzátok meg feladataitokat. A jelen
legi helyzetben a legfontosabb feladatok: 



Minél több fiatal lépjen be a rend és a nyugalom helyreállítá
sára megalakuló Nemzetőrségbe. Segítsétek az üzemi munkástaná
csokat a termelés mielőbbi megindításában. 

Vállaljatok munkát a közlekedés helyreállításában', a romok el
takarításában, a lakosság ellátásának biztosíiásában« 

Munkások! Fiatalok! A nép számít rátok. 

Az ifjúmunkások és dolgozó fiatalok 
harcos szervezetének Előkészítő Bizottsága. 

* 

A Szakszervezetek Országos Tanácsának Elnöksége üdvözli a 
munkásfiatalok kezdeményezését, az ifjúmunkások és dolgozó fiata
lok szervezetének megalakítását, és a szervezett dolgozók támogatá
sáról biztosítja a megalakuló szervezetet. A SZOT Elnöksége ki
jelenti, hogy az ifjúsági szerveknek nagy szerepet biztosít az érdek
védelmi, a kulturális és sporttevékenységben, az üzemi bizottságok 
egész tevékenységében. A SZOT Elnöksége felkéri a szakszervezeti 
szerveket és az üzemi munkástanácsokat, hogy segítsék az ifjúmuHi-
kásokat szervezetük megalakításában. 

Szakszervezetek Országos Tanácsa 
Elnöksége. 
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