
Paraszif latolok, 
fiatal agrárértcliiiiségiek! 

• 

Az október 23-i nemzeti felkelésben résztvett magyar fiatalok a Jobb embert 
életért, ifjúságunk boldogulásáért, szabad, független szocialista hazánkért 
küzdöttek. i 

Harcuk kivívta a parasztság legégetőbb követeléseinek megvalósítását is. A parasztság által annyira 
gyűlölt begyűjtési rendszert és a biztonságos termelést akadályozó tagosításokat eltörölték. Tudjuk, hogy 
a felkelés napjaiban jelentkeztek a zavarosban halászó ellenforradalmi erők is és gombamódra szapo
rodtak a kétes célkitűzésű csoportosulások. Ugyanakkor szembe fogunk szállni minden olyan törekvéssel, 
amely hazánk igazi demokratikus, szocialista fejlődésének útjából elsöpört Rákosi-Gerő klikk politikáját 
megpróbálná visszaállítani. Ennek a politikának, mely mérhetetlenül sújtotta a parasztságot, mindörökre 
vége. 

A felkelés vívmányainak megvédésére szervezettségre, összefogásra és közös 
erőre van szükség. E cél megvalósítása érdekében megalakult az Egységes 
Parasztifjúság Országos Szövetsége (EPOSZ). 

Hívunk és várunk szervezeteinkbe minden parasztfiatalt. Az EPOSZ elítéli az erőszakosan létrehozott 
DISZ szervezeteinek többségénél kialakult erőltetett, egyhangú szervezeti életet, de ugyanakkor soraiba 
hívja a volt DISZ-tagokat is, akik nem lehetnek felelősek a DISZ hibáiért. 

Az EPOSZ a független, szabad, demokratikus Magyarországért harcol. " 
Véleménye, hogy az egyenlőség és a nemzeti szuverenitás alapján kell rendezni nemzetközi kapcsola
tainkat minden állammal és a Szovjetunióval is. Ennek alapján szükségesnek tartjuk, hogy a rend és a 
nyugalom helyreállta után vonuljanak ki a szovjet csapatok. 

Az EPOSZ érvényt fog szerezni a parasztifjúság legégetőbb Jogos követeléseinek. 
A gazdálkodás biztonságos, nyugodt folytatása mellett legfontosabb a gazdaság célszerű fejlesztéséhez 
oly nélkülözhetetlen szaktudás megszerzése. Ezért az EPOSZ minden segítséget megad a legkülönbözőbb 
szakiskolák, de elsősorban az ezüst- és aranykalászos gazdatanfolyamok megszervezéséhez. Helyeseljük 
azt a régebben felvetődött javaslatot, hogy a falun megszervezzék a népfőiskolákat. Meg kell szüntetni 
a traktoristáknál, állami gazdasági dolgozóknál jelentkező fizetési aránytalanságokat, az állami gazda
ságok és gép állomási dolgozók tűrhetetlen szociális helyzetét a legsürgősebben rendezni kell. 

ParaszAfiatalok, fiatal agrárértcliuiségic^k! 
Alakítsátok meg az EPOSZ községi alapszervezeteit. A mi véleményünk, hogy most egyelőre minden 
községben c~ak egy alapszervezet alakuljon, bár ez rajtatok múlik, ahogy ti akarjátok. Válasszatok ki 
azok közül, akikben legjobban megbíztok, 5-11 tagú ^elnökséget az alapszervezet vezetésére. Az alap
szervezet élén az EPOSZ alapszervezeti elnök áll. 

Az EPOSZ-nak — vallásra, pártállásra, világnézetre és gazdasági helyzetre való 
tekintet nélkül — minden fiatal tagja lehet 

Felhívásunk alapján kezdjetek munkához, vegyétek birtokba a volt DlSZ-helyisé-
geket, a kuliúr- és sportintézményeket, azok felszereléseit l Kérjük, hogy az EPOSZ 
alapszervezet megalakulásáról értesítsetek bennünket* ( C í m : EPOSZ Járási Ideig
lenes Szervező Bizottság, Gyula, Sugár-út 65 . Ifjúsági Székház. Telefon: 273.) 
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