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Központi Vezetőségének nyíl ita : 
A második világháború óta nem voltak ilyen tragikus harcai hazánknak. 

Ez a harc testvéri harc, melyben ezrekre menő- a sebesültek és- százakra menő 
a halottak száma. Végét kell vetni a vérontásnak. 

Ennek biztosítására a Központi Vezetőség a következő intézkedéseket teszi: 
1. A Központi Vezetőség javaslattal fordul a Hazafias Népfront Országos 

Tanácsának Elnökségéhez, hogy tegyen előterjesztést a Népköztársaság Elnöki Taná
csához új nemzeti kormány választására. Ez a kormány arra hivatott, hogy jóvá
tegye a múlt hibáit és egész népünk minden jogos követelését. Népünk kimerít-
neteflen erej6vel^^ megteremjjiijí a_ jólétet g^ffggetien^ szociaHstji^^demokratikus 

Központi Vezetőségünk NAGY IMRE vezetésével a legszélesebb nemzeti alapon 
megalakuló kormány tagjaira javaslatot tesz, 

2. Az üj kormány tárgyalásokat kezd a szovjet kormánnnyál, hogy a függet
lenség, a teljes egyenjogúság, a belügyekbe való be nem avatkozás alapján rendezi 
az országaink közötti viszonyt. Első. lépésként a rend helyreálíía után a szovjet 
csapatok haladéktalanul visszatérnek támaszpontjaikra. Magyarország és a Szovjet
unió teljes egyenjogúsága megfelel mindkét ország érdekének. Ennek alapján épülhet 
fel a megbonthatatlan, valóban testvéri magyar-szovjet barátság. Ezen az alapon 
alakul -újjá a lengyel és szovjet viszony is. 

3. A Központi Vezetőség helyesnek tartja az üzemi munkástanácsok meg
választását a szakszervezetek közreműködésével. . A munkásosztály jogos követelé
seire béremelést kell végrehajtani, ennek érdekében anyagi lehetőségeinkhez képest 
maximális erőfeszítéseket kell tenni, mindenekelőtt az alacsony munkabéreknél. 

4.__A Kormány amnesztiát ad a fegyveres barc minden résztvevőjének^ Ennek 
egyetlen feltétele, hogy legkésőbb ma ̂ ste_10_óráig_a_ fegyvert tegyék le. 

5. A EL V. és a kormány nem hagy kétséget aziránt, hogy a szocialista 
demokrácia talaján áll, de ugyanakkor szilárd elhatározása, hogy megvédi népi 
demokráciánk vívmányait és nem tagit a szocializmus ügyétől. 

A K. V. nem feledkezik meg arról, hogy vannak népi demokráciánknak min-
- denre elszánt ellenséges elemei. Ezért felhívja a kommunistákat, magyar dolgozó

kat, munkásokat, fegyveres erőket, volt partizánokat, hogy azokat akik Népköztár
saságunk ellen fegyverrel támadnak, ha a megadott határidőig nem teszik le a fegy
vert, kíméletlenül semmisítsék ínég. 

6. A rend helyreállítása után. haladéktalanul hozzáfogunk mindazon változta
tásoknak a végrehajtásához, amelyeket népgazdaságunk irányítása az állami, politi
kai és egész munkája terén népünk vezetésével meg kell valósítanunk, hogy a szo
cialista demokrácia elvei teljes mértékben érvényesüljenek. 

Előkészítjük és megvalósítjuk a demokratikus és szocialista, az Önnáíló és 
független Magyarország nagy nemzeti progjamját. Heggedjenék be a sebek, melye
ket önmagunkon ejtettünk. Ha élni tikárunk, új életet keli kezdeni. Csak rajtunk 
múlik, hegy a megpróbáltatások után a belső béke, a félelem nélküli élet, a jólétet 
építő teremtő munka a szabadság és jog, igazság legyen népünk osztályrésze. 

Éljen a független, demokratikus, szocialista Magyarország. 
Budapest, 1956. október 26. 
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