
1. A szovjet hadsereg Magyarországon állomásozó. „összes 
alakulatai a családtagoldcal egyetemben haladék nélkül hagyják,:el 
az ország területét. 

2. A Vas megyei Áljami Építőipari Vállalat dolgozói mindaddig 
nem veszik fel a munkát, míg a szovjet csapatok Magyarország 
területén tartózkodnak. .. ' 

3. Az általános amnesztiát biztosítani minden magyar számára, 
akik a szabadság és függetlenség nemes eszméért harcoltak és 
harcolnak. . 

4. A Szovjetunióban, Magyarországon .és egyéb más államok
bán sínylődő hadifoglyok azonnali szabadon bocsátása. 

5. Ártatlanul elítélt politikai foglyok szabadon bocsátása. 
6. Teljes vallásszabadság, az ártatlanul elítélt Mindszenty 

bíboros hercegprímás, valamint az összes rtöbbi fogvatartott egyházi 
személyek szabadon bocsátása és ' rehabilitálása. 

7. A legszélesebb alapokon nyugvó nemzeti kormány meg
alakítása. 

8. Az egypártrendszer megszüntetése és ennek folyamánya-
l~é.y??r,.- szabad, demokratikus választások megtartása, több párt
rendszerrel a legrövidebb időn belül. 

9. Egyenjogú kereskedelmi szerződés megkötése valamennyi 
külföldi állammal. 

10. Üj iskolatörvényt hozni és bevezetni a kötelező hitoktatást. 
11. Életrehívni és kiszélesíteni a kisipart. 
12. A nyugdíjtörvény átdolgozása olyan formában, hogy az 

biztosítsa a létminimumot és a nyugdíjöaszegek megállapításánál 
a szolgálati idő is figyelembe vétessék, 

13. A beteg dolgozóknak teljes fizetést és orvosi ellátást nyújtani. 
M. A magyar uránérc és bauxit nyersanyagoknak magyar 

nemzeti célokra való fordítását. 
15. A magyar anyák és nők ne a termelésben, hanem első

sorban a gyermeknevelésben vegyék ki részüket. A dolgozó család
apáknak oly fizetést biztosítani, hogy családját el tudja tartani. 

16. Gyermektelenségi adó eltörlése és az egy gyermekes család 
is kapjon családi pótlékot, 

17. Az eltörölt. nemzeti és vallási ünnepeket állítsák vissza, 
18. Követeljük a politikai bűnösök nyilvános bírósági tárgya

lását. . •-. 
19. A nehézipar termelésének csökkentése. 
20. Kiemelt személyi, fizetések eltörlése és általános bérrendezés. 
21. Rendet kell teremteni a bérezés területén, a normák eltörlése. 

az slacswtfy fteetésüek b%Ének ffelöinelésö' legalább a létminimumra; 



22. Az építőipari dolgozók kivétel nélkül munkaruhával lá
tandók el. A munkaruhák viselésének időtartama maximum 1 ér 
legyen. 

23. A stúdiót a munkástanács kezelje. 
24. Az ipari tanulók fizetését a termelés után fizessék, ezzel 

is segítve anyagi helyzetükön. 
25. A határlaktanyák építését azonnal beszüntetjük és a jövőben 

sem folytatjuk. 
26. A varsói szerződést a kormány azonnal mondja fel. 
27. Követeljük Magyarország független é9 semleges kül

politikáját. 
28. A 12 napi alapszabadság után évenként 1—1 napi pótsza

badság megadását követeljük. 
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