
o 

Ifjúmunkások, fiatal műszaki értelmiségiek, 
ipari tanulók, dolgozó fiatalok! 

A szocializmus eszméit megbecstelenítő Rá
kosi—Gerő-klikk elleni forradalmi fegyveres 
harc első napjaitól az Egyetemi Forradalmi 
Diákbizottsággal együttműködő Magyar Forra
dalmi Ifjúmunkás Szövetség nevében fordulunk 
hozzátok, akik tüntetéssel, sztrájkkal és fegy
verrel küzdöttek a jobb emberi életért, ifjúsá
gunk boldog életéért, szabad független szocia
lista hazánkért. 

Az október 23-i felkelés napjaiban az üzemek
ben és a kerületekben, Budapesten és vidéken 
egyaránt létrejöttek az ifjúmunkások önálló for

radalmi szervezetei. Ezeket a szervezeteket nem 
valamilyen felsőbb utasítás, hanem maga a fel
kelés hozta létre. A szervezetek más-más néven 
alakultak meg, de egy célért harcoltak. Már a 
harc első napjaiban hallatták szavukat, még ro
pogtak a fegyverek, de az utcán már megjelen
tek az ifjúmunkások lapjai, köztük a „Forra
dalmi Ifjúmunkás" és a „Magyar Ifjúság", me
lyek a különböző ifjúmunkás csoportok harci 
programját hirdették. Bár e követelések külön
bözők voltak, alapgondolatuk mind végig egy 
maradt : a szocializmus magyar sajátosságoknak 
megfelelő felépítése, a demokratizmus és a nem
zeti függetlenség biztosítása. 

Október 23-a az ifjúmunkások, egyetemisták* 
az egész ország fiataljainak, egész népünknek 
nagy megújhodást hozó demokratikus forradal
ma volt, mely elsöpörte hazánk szocialista fej
lődésének útjából a Rákosi—Gerő-klikket. 

Igazságos, jogos követelésekért harcoltunk és 
nincs olyan hatalom, amely meggátolhatná, hogy 
ezekért a célokért a megvalósulásukig harcol
junk. Tudjuk, hogy a felkelés napjaiban jelent
keztek a zavarosban halászó ellenforradalmi erők 
is. Sem Dudásokkal, sem a gombamódra szapo
rodó kétes célkitűzésű pártokkal és csoportosu
lásokkal mi nem azonosítottuk és nem is azono
sítjuk magunkat ma sem. 

Mit kell tennünk a most kialakult helyzetben? 
Vállalhatunk-e egy politikai és gazdasági bé

naságot? Nemzeti létünkről van szó. Kit erősít 
a mostani helyzet, amikor az életet jelentő ter
melő munka szünetel. A magyar népet semmi
képpen nem. Ez a helyzet legfeljebb a sztálinis
táknak és a burzsoá restauráció híveinek malmá
ra hajtja a vizet. 

It t állunk a kegyetlen tél előtt asszonyaink
kal, gyermekeinkkel, idős" szüleinkkel, fogytán 

az élelmünk, nincsen tüzelőnk. Nemzeti létünk 
fenntartásához szabad és független népi hatal
munk jövőbeni megteremtéséhez pedig élni kell! 
A véráztatta szent forradalom vívmányait, nem
zetünk egész létét nem dobhatjuk oda egy elke
seredett tespedtség állapotának. Élni és csele
kedni akarunk, de szabadon, függetlenül, ma
gyar módon. Termelni, dolgozni kell: élelmet, 

ruhát, gépeket kell adnunk népünknek. El kell 
takarí tanunk a romokat, gátat kell vetnünk az 
inflációnak, el kell hárí tanunk a járvány veszé
lyét, hajlékot kell adnunk a télvíz idején fedél 
nélkül maradt sok ezer magyar családnak. Se
gítenünk kell a közlekedés helyreállításában, 
meg kell indítanunk az életet jelentő építő mun
kát. 

Feltételek nélkül? Nem! 
Mindenekelőtt a leghatározottabban továbbra 

is fenntartjuk a sztrájk jogát és élni fogunk az
zal, ha a még meg nem valósított követelésein
ket a kormány nem teljesíti, és eddigi ígéreteit 

nem váltja valóra. Bár követeléseink egy ré
szét: a gyermektelenségi adó eltörlését, a fizetés 
felemelését, az üzemi munkástanácsok jogköré
nek kiterjesztését, .-x küleíező '••agyfljtfe meg

szüntetését, a Kossuth-címernek állami címerré 
való elfogadását, március 15-e nemzeti ünneppé 
való nyilvánítását eddigi harcunkkal elértük. 

Fiatal munkástestvéreink! 
Egyértelműen megmondjuk, hogy független 

demokratikus szocialista országot akarunk, eb
ből nem engedünk és ezt a követelésünket min
denkivel szemben megvédjük! 

Minden magyar ifjúmunkás számára szent, ha
zánk függetlenségének, önállóságának megvaló
sítása. Követeljük, hogy népi demokratikus ren
dünk, a munkásosztály hatalmának biztosításá
hoz szükséges magyar katonai és karhatalmi 
erők megteremtésével párhuzamosan előbb állo
máshelyeikre vonják vissza, majd egész hazánk 
területéről vonják ki a szovjet csapatokat. Erről 
a kormány nyújtson biztosítékot, a megegyezést 
pedig hozza nyilvánosságra. 

Ami az új karhatalmi szerveket illeti: erős, 
szilárd, valóban népi karhatalmat akarunk, 
amely megvédi szocialista rendünket. Ne csem
pésszék be azokat, akik a múltban résztvettek a 
népellenes bűnök elkövetésében, de nem kaphat
nak helyet azok sem, akik az ellenforradalmat 
akarják hatalomra segíteni. Vonják be viszont 
a becsületes ifjúmunkásokat és munkásokat, a 
munkáshatalom alappilléreit. Tegyék lehetővé, 
hogy a karhatalomba kerülhessenek azok a fia
talok, akikért az Ifjúmunkás Szövetség felelős

séget vállal. A karhatalomba fel vetteket kötelez
zék arra, hogy harcot folytassanak a Rákosi
klikk és az ellenforradalom minden restaurációs 
követelése ellen. 

övezze megbecsülés az október 23-i felkelés 
résztvevőit, akiket becsületes, hazafias célok ve
zettek. Azokat pedig, akik egyéni terrorral, fosz
togatással stb. szennyezték be forradalmunk 
tisztaságát, független magyar bíróság nyilvános 
tárgyaláson ítélje el. 

Követeljük, hogy az ifjúmunkások választott 
képviselőit vonják be a munkástanácsokba és 
minden szervbe, ahol képviselni kell az ifjúmun
kások érdekeit. Az ifjúmunkásokat, az október 
23-i felkelésben résztvett fiatalokat bátran, ha
tározottan vonják be a politikai és gazdasági 
irányító munkába. 

Követeljük, hogy az országgyűlés mellett a 
dolgozók választott képviselőiből hozzák létre a 
termelők tanácsát. 

Követeljük, hogy népünk tragikus helyzetét 
kihasználó feketézőkre és árdrágítókra, a nép 
vagyonát tékozló fosztogatókra a legszigorúbban 
sújtson le a törvény. 

Követeljük, hogy a középületek jelentős részét 
a kormány és a különböző társadalmi szervek az 
eddiginél gyorsabb ütemben lakás cc'Íjaira adják 
át az arra rászorulóknak. 

Az ifjúmunkások követeléseinek megvalósítá
sához szervezettségre, erőre van szükség. Ebből 
a célból alakult meg a pártoktól és kormánytól 
független Magyar Forradalmi Ifjúmunkás Szö
vetség és annak Országos Ideiglenes Bizottsága. 
Ifjúmunkások, fiatal műszaki értelmiségiek, 
ipari tanulók, dolgozó fiatalok! 

Azzal a forradalmi lendülettel, amellyel elsö
pörtük a Rákosi—Gerő-klikket és megteremtet
tük a lehetőségét egy szabad, demokratikus szo
cialista Magyarország kivívására, most vegyünk 
részt az élelembegyűjtő és szállító csoportokban, 
romeltakarító és a közlekedést helyreállító br i 
gádokban, segítsünk a lakások helyreállításában 
és a termelés mielőbbi beindításában. Azoknak 
a becsületes szándékú fiatal munkástestvéreink
nek, akik még halogatják a munka felvételét, 
magyarázzátok meg, hogy saját érdekeik és 
egész népünk ellen tesznek. Azok ellen pedig, 
akik népellenes célokból, a munkástanácsok fel
hívása ellenére akadályozzák a munka felvételét 
és zűrzavart idéznek elő, bátran lépjenek fel! 

Felkelők, ifjúmunkások, dolgozó fiatalok! 
Csatlakozzatok a Magyar Forradalmi Ifjú

munkás Szövetség felhívásához. Alakítsátok meg 
helyi szervezeteiteket, a legjobbakat válasszátok 
meg vezetőiteknek. Lássatok munkához, most 
tet tekre van szükség. Vegyétek fel a kapcsolatot 
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az Országos Ideiglenes Bizottsággal (Dózsa 
György út 84.), a budapesti szervezetek pedig a 
Budapesti Ideiglenes Bizottsággal (Magyar Ifjú
ság útja 124, volt Andrássy út), hogy közösen 
szabjuk meg további tennivalóinkat. 

A Magyar Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség 
teljes egységben kíván harcolni továbbra is az 
egyetemi és diákifjúsággal, a parasztfiatalokkal. 
Küzdjünk továbbra is együtt közös céljainkért! 

Magyar Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség 
Országos Ideiglenes Bizottsága 


