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„ H a z á d n a k r e n d ü l e t l e n ü l l é g y h í v e , óh, m a g y a r ! "

Magyarok !
Hazafiak ! Munkások ! Parasztok !
Értelmiségiek ! Fiatalok ! Katonák !

i i z i s varos dolgozói!
A Kisújszállási Városi Forradalmi Tanács a dolgozók
véleményei,
javaslatai alapján az alábbi követelésekkel lép fel az új kormány felé:
1. A személyi kultusz ideje alatt kompromittált egyéneket távolítsák
el a párt, a kormány, gazdasági, államvédelmi szervekből. Olyanokat az
új vezetésbe, akik biztosítékot nyújtanak arra, hogy a múlt hibái nem
térnek vissza.
2. Farkas Mihály és bűntársai bűneit tárgyalják nyilvánosan, függet
lenül attól, hogy jelenleg is fontos beosztásban lévő egyéneket is kompro
mittálnak.
3. A tervgazdaság terén mutatkozó hiányosságokat és hibákat tárják
fel, az ebben bűnös egyéneket állítsék bíróság elé. A magyar gazdasági
életet szervezzék át gazdasági szakemberek bevonásával.
4. A külkereskedelmi szerződéseket hozzák nyilvánosságra. Az előny1telén kereskedelmi szerződéseket számolják fel. Az egyenlőség alapján
létesítsenek külföldi kereskedelmi kapcsolatokat.
5. Az urániumot és az alumíniumot kizárólag a magyar nép és a
béke érdekében használják fel.

6. Követeljük a kategorizált alapbérek és általában a reálbérek
emelését, a burkolt áremelések megszüntetését, igazságos normák meg
állapítását.
7. Követeljük az értelmiségi dolgozók, különösen a pedagógusok
fizetésének emelését, mivel az igen alacsony és nem áll arányban azzal
a munkával, amit ifjúságunk nevelésének területén végeznek.
8. Támogatói vagyunk a szövetkezeti mozgalomnak, de követeljük,
hogy a dolgozó .parasztság saját belátása szerint választhassa meg a
gazdálkodási formát. A kormány semmiféle kényszert ne alkalmazzon.
9. A termelőszövetkezeteknek teljes önállóságot kell biztosítani; ez
az alapja a jövedelmező gazdálkodásnak. Ehhez feltétlenül szükséges,
hogy a termelőszövetkezetek meglévő adósságait — melyek a helytelen
gazdaságpoliíikából eredtek — a kormány haladéktalanul engedje el.
Biztosítani kell, hogy a tsz.-tagok havonta kapjanak jövedelmet.
10. Meg kell engedni a termelőszövetkezetből való kilépést bármikor.
A kilépő dolgozóval szemben semmiféle követelést nem lehet támasztani.
A tsz-ből kilépőnek a bevitt földje helyett ugyanolyan minőségű földet
kell adni.
11. Biztosítsa a kormány, hogy a termelőszövetkezetek kedvezmé
nyes hitelek mellett erőgépeket vásárolhassanak. A gépállomási munka
ne legyen kötelező a termelőszövetkezetekre. A gépállomás által végzett
munka díja a termeléstől függjön, a termés 10 százaléka legyen a munkadíj.
Az 1955—56-os gazdasági évben felmerülő gépállomási munkadíjakat
a kormány engedje el.
12. A kormányzat biztosítson több anyagot a kisiparosok részére
és csökkentse a kisiparosok jövedelem és forgalmi adóját.
13. Követeljük a nyugdíjalap emelését. Korhatár férfiaknál 55 év,
nőknél 50 év. Követeljük a családi pótlék.emelését, a 4 %-os gyermektelenségi adó eltörlését, a vasúti kedvezmény visszaállítását. Továbbá a
dolgozó nők számára a szombati munkaszüneti napot úgy, hogy ez ne
okozzon keresetcsökkenést.
14. Radikális intézkedéseket a lakásviszonyok megjavítása érdeké-

ben. Különös súllyal elősegíteni a kislakás-építkezéseket, ehhez a kor
mány hosszúlejáratú kölcsönt biztosítson. Ezt ne a bürokrácia útvesztő
jén keresztül, hanem városonként és községenként állapítsa meg a szük
séges összeget, az igényeknek megfelelően. A helyi állami szervnek le
gyen joga azt felhasználni. A lakásépítkezésekhez anyagot biztosítani
kell a külkereskedelem útján is. A lakbér után fizetendő adót a kor
mány törölje el.
m
15. Követeljük a kormány hathatós intézkedését a felduzzadt bürok
rácia csökkentésére. A minisztériumoknál a létszámcsökkentést meg
kezdeni.
16. Síkraszállunk a magyar-szovjet barátság mellett, de a teljes
egyenlőség alapján, gazdasági és politikai, katonai beavatkozás nélkül,
az internacionalizmus szellemében. Harcos szolidaritást vállalunk a
Gomulka által vezetett lengyel néppel és az Egyesült Munkáspárttal.
Őszinte, igaz barátságot akarunk Jugoszláviával és további jó együtt
működést a népi demokráciákkal.
17. Teljes vélemény- és sajtószabadságot. Széleskörű, ős~<nte és ál
landó tájékoztatást az úgynevezett kényes kérdésekben is.
18. A választott szervek úgy politikai, mint gazdasági kérdésekben
mielőtt határozatot hoznának, kérjék ki az értelmiségi dolgozók vélemé
nyét, javaslatait és ezt a határozat hozatalánál vegyék figyelembe.
19. Általános, titkos, szabad képviselőválasztást. Országgyűlésbe a
nép bátor képviselőit.
20. Az új magyar kormány tárgyaljon az egyenjogúság elve alapján
a szovjet kormánnyal az ott jogtalanul fogvatartott és elitélt hadifoglyok
hazaszállítása ügyében.
21. A szovjet csapatok haladéktalanul vonuljanak ki az országból.
22. Március 15-e és október 6-a újból pirosbetűs ünnep és munka
szüneti nap legyen.
23. A meglévő, a magyar népnek idegen címer helyett kívánjuk a régi
magyar Kossuth-címer visszaállítását, a magyar honvédségnek a nemzeti
hagyományokhoz méltó, új egyenruhát követelünk.

24. A magyar ifjúság 16 pontos követelésével egyetértünk s harco
lunk annak rriegvalósításáért.
25. Üzemek, Tsz-ek, KTSz-ek, vállalatok dolgozói a szakszervezetek
segítségével alakítsák meg a munkástanácsokat.
Kérjük a város dolgozóit, hogy legyenek segítségünkre a rend és
fegyelem megtartásában, támogassák ezen törekvéseinket,
akadályozza
nak meg minden rendbontást, biztosítsák a folyamatos munkák végzését.
Kisújszállás, 1956. november 2.
Kisújszállási Városi Forradalmi Bizottság.

Cflqyelem 1t
A Magyar Pedagógusok Szabad Szakszervezete Kisújszállási Cso
portjának gimnáziumi alapszerve a szabad és demokratikus Magyarország
jövője érdekében határozottan követeli a nemzeti kormánytól:
1. A varsói szerződés haladéktalan felmondásával a szovjet hadse
reg azonnali kivonását az ország egész területéről.
2. Az ország Svájchoz és Ausztriához hasonló ö r ö k s e m l e g e s 
s é g é n e k azonnali kimondását.
A Városi Forradalmi Tanács kéri az üzemeknek és a város min
den munkás-paraszt-katona tanácsának ehhez a követeléshez csatlakozását.
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