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unkások, E lv tá rsak I Dolgozok I 
A dolgozó nép ellensége a reakció sötét hor- tani országunkat a szocialista országok család-

dája kihasználva az egyetemi ifjúság békés fei- jától. 
vonulását, kezet emelt a magyar dolgozó nép Sötét tennivalóiknak célja az, hogy szembe
államára, megtámadta a főváros fontos *középü- állítsák hazánkat barátaival és védtelenné tegye-
leteit és ellenforradalmi jelszavakat hangoztat, nek bennünket az imperialisták ármánykodásá-
gyilkol, rabol és gyújtogat. vai szemben, hogy megfosszák népünket szabad-

Népi demokráciánk elieni aljas támadások ságátói, visszaállítsák Magyarországon a tőkések 
célja, hogy népi demokratikus rendünket meg- és földesurak hatalmát. 
döntsék, megzavarják és ha lehet, elgáncsolják A budapesti munkások számos helyen hősi
pártunknak és kormányunknak azt a legfőbb tö- sen védték üzemeiket, a dolgozók munkahelyei-
rekvesét, hogy gazdasági és politikai életünk fo- két. Az Államvédelmi Hatóság katonái és tiszt-
gyatékosságait kiküszöbölve, az eddiginél jobb jei, a honvédségi, valamint a rendőrségi alakula-
életet biztosítsunk dolgozó népünk számára. tok egyes szovjet alakulatok segítségével felszá-

A Központi Vezetőség megvitatja és az or- molják az ellenforradalmi banditák fegyveres 
szag sajátosságainak megfelelően alakítja át a csoportjait. 
népgazdaság fejlesztésére és a népjólét emelésére Munkások, magyar dolgozók ! 
irányuló tennivalókat és gondoskodni kíván ar- Ne üljetek fel hamis jelszavaknak, ne nagyjá
ról,, hogy a mezőgazdasági termelés biztonsága tok megzavarni termelő munkátokat! Sorakoz-
növekedjék, hogy országunkban tovább fejlődjön zatok fel egy emberként a Központi Vezetőség, 
a szocialista demokratizmus, s ezen belül különö- az újonnan megválasztott Politikai Bizottság, né-
sen az üzemi demokrácia. • punk és kormányunk mögé, támogassátok a rend 

Mindezt az egészséges kibontakozást akarja helyreállítására és fenntartására tett intézkedé-
megakasztani az ellenforradalmi hordák aljas seket. 
támadása. Az ellenforradalmárok piszkos rágal- Kemény visszavágással vegyétek el az ellen
makkal meg akarják ingatni népünkben a Szov- forradalmi banditák kedvét attól, hogy kezet 
jetunió iránt érzett bizalmat és el akarják szaki- emeljenek a magyar dolgozók államhatalmára. 

Az MDP Központi Vezetősége 1956. októ- tott a KV-be. Újjáválasztotta a Politikai Bizott-
ber 24-én ülést tartott, melyen új tagokat válasz- ságot és a KV. Titkárságát. 

A Központi Vezetőségbe választották: 
Donáth Ferenc Münnich Ferenc Nagy Imre Losonci Géza Lukács György 

.' . A Politikai Bizottság tagjai: 
Apró Antal Kádár János Köböl József 
Gáspár Sándor Kállai Gyula Marosán György 
Gerő Ernő Kiss Károly Nagy Imre 
Hegedűs András Szántó Zoltán 

Póttagok: 
Losonci Géza Rónai Sándor 

A Központi Vezetőség titkárai: 
I. titkár: Gerő Ernő elvtárs 
titkárok: Donáth Ferenc elvtárs 

Kádár János elvtárs 
Kállai Gyula elvtárs 

A Minisztertanács elnöke: 
Nagy Imre elvtárs, 
I. helyettese: Hegedűs András elvtárs. 

A Központi Vezetőség utasította a Politikai Párt és az ország előtt álló feladatok megoldása-
Bizottságot, hogy haladéktalanul dolgozza ki a ra vonatkozó határozatokat. 
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