
Mi, a Szabad Nép munkatársai, látva a hazánkban létrejött 
rendkívül feszült helyzetet és a nemzetközi események alakulását;, s 
látva egyúttal, hogy még mindig nem szűnt meg a huza-vona ,• áthatva 
pártunk és népünk iránti felelősségérzettől, kérjük a Központi Veze
tőséget,, hogy az ország nyugalma és előrehaladásunk érdekében, a leg
rövidebb időn belül teremtsen tiszta légkört, ad jen a múlt hibáit és 
bűneit most már kibúvók nélkül kimé lei; lenül elitélő,, s a szocializálás 
épitésének magyarországi perspektíváját világosan kitűző programot. 

Egyben - látga azt5 hogy a Szabad Nép tekintélye nagymértékben csökkenj hogy az emberek bizalmatlanok lapunk iránt, s nem egy 
helyen ugy emlegetik a KV lapját, mint a restaurációs törekvések esz
közét, - kérjük a Központi Vezetőséget, hogy már a holnap reggeli 
Szabad Néptől kezdve a lapban határozott és következetes változás ér
vényesüljön. A hasát és a népet, a szocializmus építését kívánjuk 
szolgálni, tisztán akarunk állni népünk előtt, segíteni akarunk a ki
bontakozás megmutatásában; ezért elkerülhetetlennek tartjuk a Szabad 
Népben tükröződő huzu-vona azonnali megszüntetését is* 

Kéréseink; 
1,/ Kérjük a Közpoati Vezetőséget, hogy a legrövidebb időn 

belül üljön össze,_ nyíltan számoljon le a múlt hibáival, hajtsa végre 
a Politikai Bizottságban szükséges személyi változtatás cica t, s adjon 
következetes programot az országnak,, Egyben kérjük: határozza meg, 
- ha hozzávető lógóson, is - a közeljövőben összehívandó pártkongrosz-
szus időpontját. 

2,/ A Szabad Nép helyes vezetésének megteremtése érdekéten 
az uj szerkesztőbizottság - amelyről mindeddig csak híreszteléseket 
hallottunk - haladéktalanul álljon munkába. Az illetékes szervek ad
janak lehetőséget arra, hogy a Szabad Néptől bátor kiállásukért, a 
múltban eltávolított olyan elvtársak, akik nem voltak szerkesztőbi
zottsági tagok - amennyiben ezt kérik, ugyancsak visszakerülhessenek 
a szerkesztőségbe. 

;$./ Kérjük a Szabad Hép párt irány itásáaak azonnali következe
tes megjavítását, A lap szerkesztéséért a szerkesztőbizottság és a 
szerkesztőségben dolgozó KV-tagok a felelősek^ mindenekelőtt, legyen 
meg tehát joguk ahhoz, hogy a napi politikai eseményeknek megfelelően 
önállóan döntsenek cikkek megjelenéséről. * 

4,/ legkésőbb a vasárnapi lapban közöljön a Szabad Nép szer
kesztőségi cikket, amelyben a dolgozók elé tárjuk mély és alapos ön
kritikánké, fc, megbíráljuk a szerkesztőségi munkánkat, s egyben tájé
koztatjuk az országot azokról a harcokról, amelyek az elmúlt években 
a szerkesztőségen belül folytak, Minderről a teljes igazságot kell 
megírnij s biztosítékot nyújtani arrovoaotkozóan, hogy a Szabad Nép' 
ezután valóban egy szabad nép legnagyobb lapjához, pártunk Központi 
Vezetőségének kommunista munkájához méltóan fogja tájékozbetni az or
szágot* 

5-/ Azonnal - legkésőbb ő- napon belül --kezdjük meg olyan cik
kek közlését, amelyek nyilt és félreértbetétlen,.választ adnak a lakos
ságot élénken foglalkoztató kérdésekre /Rákosi Mátyás szerepe a közel
múltban, nyílt tárgyalás a Earkas-ügyben stb./.Ezt sürgetően követeli 
az is, hogy a funkcionáriusok mindaddig bizonytalanok lesznek, amig e 
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kordásékben nem látaak teljesen tisztán, Azonnal kommentáljuk a lengyel
országi eseményeket. 

6,/ Azonnal meg koll kezdeni az üzemi élőt, a tervezés, a bére
zés stb. demokratizálása problémáinak nyilt földolgozását:,; s közölni 
kell e kérdésekről és minden egyéb politikai és gazdasági kérdésről a 
munkások teljes véleményét. 

7./ Azonnal foglalkozni koll - elvileg és gyakorlatilag - a 
mezőgazdaság problémáival* Segitoni koll a magyar viszonyoknak megfe
lelő ut kidolgozásában. A leghatározottabban fel kell lépni a törvény
sértések és erőszakoskodások ellen, követelni kell a ma is erőszakos
kodó emberek felelősségrevonását. Közöljük azonnal a KV mezőgazdasági 
osztályán lefolyt vita anyagát és 3 napon belül Pozsgoi elvtárs győri 
cikkét. 

8./ A Szabad Nép folytasson következetes és nyilt harcot, min
denféle helytelen, a kibontakozást akadályozó, nehozitő nézet, állás
foglalás ellen. 

9./ A Szabad Nép elvi cikkekben foglalkozzék az ország szuve
renitásának kérdéseivel„ a prol.internacionalizmussal, s a Szovjetunió
val való törhetetlen barátságunk lenini elveken való további megszilár
dításának kérdéseivel. Ugyancsak nyiltan és bátran kell foglalkozni a 
szocializmus épitésének magyar útjával, az ebből adódó feladatokkal. 

lo»/ A Szabad Nép munkatársai és dolgozói táviratban üdvözlik 
a Trybuaa Ludu munkatársait. Ezt a táviratot a Szabad Nép holnap reg
geli számában teljes®, terjedelmében közölje. A távirat szövege; 

:'Kodves Elvtársak! A Szabad Nép munka társai és szerkesztőségé
nek dolgozói - együttérzéssel és Örömmel figyelik azt a nagyszerű harcot, 
amelyet a Loagycl Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságának vezetésé
vel Ti és az egész lengyel nép vivtok a szocializmus épitéséért, a de
mokratizálásért, hazátok szuverenitásának crősitéséórt5 Lengj?elország 
és a Szovjetunió közti barátságnak, a proletárinternacionalizmus elvei 
-lapj-án való megszil-árditásáért, Kivonunk kedves Elvtársak további si
kereket harcotokhoz, hazátok és a nemzetközi munkásmozgalom javára. A 
Szabad Nép szerkesztőségének kollektívajo." 


