
Munkások! Elvtársak! Dolgozók! 
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békés felvonulását kezet emelt a magyar dolgozó nép államára. Megtámadta a főváros fontos 

középületeit és ellenforradalmi jelszavakat hangoztatva gyilkolt, rabolt, rombolt. Népi demokrá

ciánk elleni aljas támadásuk célja, hogy népi demokratikus rendünket megdöntsék, megzavarják 

és ha lehet elgáncsolják pártunknak s kormányunknak azt a legfőbb törekvését, hogy gazdasági 

és poli t ikai életünk fogyatékosságait kiküszöbölve, minél jobb életet biztosítson dolgozó népünk 
számára. 

A Központi Vezetőség megvitatja és az ország sajátosságainak megfelelően alakítja át 

a népgazdaság fejlesztésére, a népjólét emelésére irányuló terveinket és gondoskodni kíván 

arról , hogy a mezőgazdasági termelés biztonsága növekedjék, országunkban tovább fejlődjék a 

szocialista demokratizmus és ezen belül különösen az üzemi demokrácia. Mindezt az egészséges 

kibontakozást akarja megakadályozni az ellenforradalmárok aljas támadása. Az el lenforradal

márok piszkos rágalmakkal meg akarják ingatni népünkben a Szovjetunió iránt érzett bizalmat, 

el akarják szakítani országunkat a szocialista országok családjától. Célúk az, hogy szembeállít

sák hazánkat a Szovjetunióval és védtelenné tegyenek bennünket az imperialisták ármánykodá

saival szemben, megfosszák népünket szabadságától, visszaállítsák Magyarországon a tőkések és 

földesurak hatalmát. 

A budapesti munkások számos helyen hősiesen védték üzemeinket, munkahelyüket, az 

államvédelmi hatóság katonái és t isztjei, a honvédség, valamint a rendőrség alakulatai és egyes 

szovjet alakulatok segítségével felszámolják az ellenforradalmi banditák fegyveres csoportjait. 

Munkások! Magyar Dolgozók! 
Ne üljetek fel hamis jelszavaknak, ne hagyjátok zavarni termelőmunkátokat. Sorakoz

zatok fel egyemberként pártunk, a Központi Vezetőség, az újonnan megválasztott Polit ikai B i 

zottság és népi kormányunk mögé. Támogassátok a rend helyreállítására és fenntartására tett 

intézkedéseket. Kemény visszavágással vegyétek el örökre az ellenforradalmi banditák 'kedvét 

at tó l , hogy kezet emeljenek a magyar nép ál lamára. 
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A Magyar Dolgozók Pártja 

Központi Vezetőségének ülése 

A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége 1956. október 24-én ülést 
tartott, melyen új tagokat választottak a Központi Vezetőségbe. 
Újjáválasztotta a Politikai Bizottságot és a Központi Vezetőség Titkárságát. 

A Központi Vesetőség- tagjai sorába választották s 
Donáth Ferenc 
Losoncai Géza 
Lukács György 
Münnich Ferenc 
Nagy Imre elvtársakat 

Az újjáválasztott Politikai Bizottság tagjai .* 
Apró Antal 
Gáspár Sándor 
Gero Lrno 
Hegedűs András 
Kádár János 
Kállai Gyula » 
Kiss Károly 
Köböl József 
Marosán György 
Nagy Imre 
Szántó Zoltán elvtársak 

A Politikai Bizottság póttagjai s 
Losonczi Gésa 
Rónai Sándor elvtársak 

A Központi Vezetőség első titkári megbízatásában megerősítette : 
Gerő Ernő elvtársat 

A Központi Vesetőség titkárai s 
Donáth Ferenc 
Kádár János 

4 Kállai Gyula elvtársak 

A Központi Vezetőség javasolja a Népköztársaság Elnöki Tanácsának, hogy 
N a g y I m r e elvtársat válassza meg a Minisztertanács elnökének és Hegedűs 
András elvtársat a Minisztertanács első elnökhelyettesének. A Központi Veze
tőség utasította a PB-t, hogy haladéktalanul dolgozza ki a párt és az ország 
előtt álló feladatok megoldására vonatkozó javaslatokat. 


