
i magyar forradalmi munkás-paraszt 
kormány programja 

1. A nemzeti és gazdasági függetlenségünk és országunk szuverenitásának biztosítása. 
2. Népi demokratikus és szocialista rendszerünk megvédése, minden külső és belső 

ellenséggel szemben. Gazdasági, politikai és kulturális előrehaladásunk biztosítása, szocialista 
építésünk útján. 

3. A testvérharc megszüntetése, a rend és béke helyreállítása. A kormány nem tűri, 
hogy azokat a dolgozókat üldözzék, akik a legutóbbi időben bármely területen munkát végeztek. 

4. Szoros gazdasági viszony kiépítése minden szocialista országgal, a teljes egyenjogú
ság elve alapján. 

5. Békés együttműködés minden országgal, társadalmi rendszerüktől és állami formá
juktól függetlenül. 

6. A dolgozók és a munkások életszínvonalának emelése. Lehetővé kell tenni, hogy 
a gyárak és az üzemek, intézmények maguk építsenek dolgozóiknak lakást. 

7. Az ötéves terv módosítása, figyelembe véve az ország gazdasági adottságait. 
8. A bürokrácia megszüntetése, a demokratizmus további kiszélesítése a dolgozók 

érdekében. 
9. A legszélesebb demokrácia alapján meg kell valósítani a munkásigazgatást a gyá

rakban, üzemekben, vállalatoknál. 
10. A mezőgazdasági termelés fejlesztésének biztosítása, a beszolgáltatás megszüntetése, 

egyéni dolgozó parasztok segítése, minden törvénytelenség felszámolása, melyet a tagosításnál 
és a tsz-szervczésnél elkövettünk. 

11. A gazdasági, közigazgatási szervek és forradalmi tanácsok demokratikus iválasztásá
nak biztosítása. 

12. Támogatjuk a kisiparosokat és kiskereskedőket. 
13. A magyar nemzeti kultúra fejlesztése, a haladó hagyományokra támaszkodva. 
14. A munkás-paraszt kormány azzal a kéréssel fordult a szovjet hadsereghez, hogy a 

legmesszebbmenőkig segítse a magyar kormányt a belső reakeió szétverésében, a rend hely
reállításában. 

15. A magyar forradalmi munkás-paraszt kormány a rend és nyugalom helyreállítása 
érdekében tárgyalásokat kezd a szovjet kormánnyal a szovjet csapatok kivonását illetően. 

Munkások, parasztok, értelmiségiek csatlakozzatok a forradalmi munkás-paraszt kor
mányhoz, támogassátok, nyújtsatok segítséget at ellcnforradalmárok megsemmisítésében-

Munkások, vegvétek fel a munkát. Dolgozó parasztok, védjétek meg földjeiteket. Dol
gozók, vállalatok munkásai, ne engedjétek magatokat félrevezetni, megtéveszteni. Tanuló ifjú
ság, csatlakozzatok munkás-paraszt kormányunkoz, segítsetek a rend helyreállításában, a 
termelés megindításában. Erre hívja fel a haza minden igaz állampolgárát 

1956. november 4. 
A MAGYAR FORRADALMI MUNKÁS-PARASZT KOBMÁNY 

Somogy dolgossá parasztságai 
Az utóbbi évek során sok sérelem érte dolgozó parasztságunkat. A rossz párt- és kor

mányvezetés, a helytelen intézkedések, amelyek idegenek a helyes parasztpoütkától, sértették 
meg a parasztság biztonságérzetét s vették el termelési kedvét. 

Á magyar forradaimi munkás-paraszt kormSny eltökélt szándéka, melyet programja is 
határozottan leszögez, orvosolja a m igyar dolgozókkal, parasztságunkkal szemben elkövetett 
hibákat. 

A begyűjtés eltörlése, súlyos tehertől mentette meg parasztságunkat. Szabadon termel
jenek és értékesítsék terményeiket. Megvédi a földet a földesurakkal szemben. A program 
tartalmazza mindazt a követelést, mely parasztságunk részéről az utóbbi időben elhangzott. 

Zárkózzon fel megyénk dolgozó parasztsága a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány 
mögé. Támogassa programjának végrahatjását. 
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