
Megyénk 
szervesett dolgozói ! 

Kövessünk el mindent,;;hogy! megyénkben továbbra is rend 
és nyugalom legyen! 

Ahhoz, hogy követeléseinket megvalósíthassuk, rendre és 
fegyelemre van szükségünk. 

Nevetekben az alábbi legsürgősebb követelésekkel fordulunk 
orvoslásért a kormányhoz, a párthoz és a SZOT-hoz, 

1. A rend helyreállításának érdekében megyénk szervezett dol
gozói nevében követeljük, hogy a szovjet csapatok haladék
talanul hagyják el az ország területét! 

2. Az újonnan megalakult kormány sürgősen kezdjen az egyen
jogúság elve alapján tárgyalásokat a Szovjetunióval! 

3. A szakszervezetek legyenek a pártoktól íüggetleiT'érdekvé-
delmi szervei a dolgozóknak, mint a dolgozók legnagypbb 
szervezete. Alapszabályát a magyar sajátosságnak megfe
lelően dolgozza ki! 

4. Követeljük, hogy a rend helyreállítása után a SZOT haladék
talanul tűzzön ki demokratikus titkos szakszervezeti válasz
tásokat!- ~ ~ '-•; :' 

5. Követeljük az alacsony keresetű dolgozók azonnali béreme
lését. A dolgozóknak szakmai képzettségnek megfelelő igaz
ságos bérezését. 

6. Rendezzék az alacsony nyugdíjakat. A jogtalanul megvont 
nyugdíjakat azonnal folyósítsák! Követeljük új, igazságos 
nyugdíjrendszer kidolgozását! 

7. Követeljük a 85%-os táppénz bevezetését! 
8. Emeljék fel a családi pótlékot és egy gyermek után is folyó

sítsák! 
9. Töröljék el az igazságtalan 4%-os gyermektelenségi adót! 

10. Teljesen új alapokra helyezett munkatörvénykönyvet köve-
i telünk! - .. . ... * ': 

11. Követeljük a 8 órás munkaidő feltétlen betartását, ezen twl-
. menően a munkáid* fokozott csökkentét! 
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12. Követeljük, vessenek véget a burkolt áremelésnek! 
13. Megfelelő szakembereket megfelelő helyre! 
14. Egészséges korszerű üzemeket, egészségi es munkavédelmi 

felszereléseket a munkahelyekre! 
15. Területi Bizottságok kidolgozzák szakmai ^sajátosságnak 

megfelelő követeléseiket és haladéktalanul eljuttatják a köz
pontoknak. 

Kaposvár, 1956. október 26. 

' Szakszervezetek Somogy megyei Tanácsa:. 

Kereskedelmi & Péassűsryf ft<á%Qgjgs. Építők Fa-, Építffaiiyagipari Dolgo-
Területi Bizottsága Mk Területi Bizottsága 

Pedagógus Szakszervezet Helyiipari és Városgazdálkodási 
Területi Bizottsága Szakszervezet Területi Bizottsága 

Mezőgazdasági és Erdészeti Dolgozok Élelmiszeripari Dolgozók Szakszer-
Területi Bizottsága vezet Területi Bizottsága 

Közalkalmazottak Szakszervezete Orvos—Egészségügyi Dolgozok 
Területi Bizottsága Területi Bizottság* f 
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