
MDP. KÖZPONTI VEZETŐSÉG 

F E L H Í V Á S A 
MUNKASOK! DOLGOZOK! ELVTÁRSAK! 

A dolgozó nép ellenségei a reakció sötét hordája felhasználva az egyetemi ifjúság 
békés felvonulását, kezet emelt a magyar dolgozó nép államára, megtámadta a főváros 
középületeit és ellenforradalmi jelszavakat használva, gyilkolt, rabolt, gyújtogatott. 
A népi demokrácia elleni támadások célja, hogy népi demokratikus rendünket 
megzavarja és ha lehet, elhomályosítsák pártunknak és kormányunknak azt a leg
főbb törekvését, hogv gazdasági és politikai életünk fogyatékosságait kiküszöbölve, 
az eddiginél jobb életet biztosítsunk dolgozó népünk számára. 
A Központi Vezetőség megvitatja és az ország sajátosságainak megfelelően alakítja 
át a népgazdaság fejlesztését, a népjólét emelésére irányuló terveinket, gondoskodni 
kíván arról, hogy a mezőgazdasági termelés biztonságát növeljék, hogy országunk
ban tovább fejlődjék a szocialista demokratizmus és ezen belül különösen az üze
mi demokratizmus. • 
Mindezt az egészséges kibontakozást akarja megakadályozni az ellenforradalmi hordák 
támadása. Az ellenforradalmárok piszkos rágalmaikkal meg akarják ingatni népünknek 
a .Szovjetunió iránt érzett bizalmát, el akarják szakítani hazánkat a szocialista tá
bor országaitól. Sötét tervüknek célja, hogy szembeáll í tsák hazánkat barátaival és 
védtelenné tegyenek bennünket az imperialisták ármánykodásaival szemben,-hogy meg
fosszák népünket szabadságától, visszaállítsák Magyarországon a tőkések és földbirto
kosok hatalmát. 
A !>uil«|M'sii munkások számos helyen hőslesen védték üzemeiket a dolgozók munkahelyeiket. Az Államvédelmi 
Hatóság; katonái és tisztjel, a honvédségi, valamint rendőrségi alakulatok és egye* szovjet alakulatok segítségével 
(elszámolják az ellenforradalmi banditák fegyveres csoportjait. 

Munkások! Magyar dolgozók! 
Ne üljelek fel hamis jelszavaknak, ne hagyjátok megzavarni termelőmunkátokat, sorakozzatok fel egy emberként 
pártunk, a Központi Vezetőség, az újonnan megválasztott Politikai Btzotütág és népi kormánynak mfigé. Dolgozzatok, 
támogassátok a rend helyreállítására és fenntartására tett intézkedéseket. 

Kemény visszavágással vegyétek el örökre az ellenforradalmi banditák kedvét at
tól, hogy kezet emeljenek a nép államára. 
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MDP. Központi Vezetőség ülése > 
Az MDP. Központi Vezetőség 19SG. október 24-én ülést tartott, amelyen í j tagokat választolt a Központi Vezetőségbe, 
íjjáválasztotta a Politikai Bizottságot és a Központi Vezetőség Titkárságát. 

I K. V. tagjai sorába válaszlina: 
Donátit. Ferenc Losonczi Géza Münich Ferenc 

^'aH!f Imre Lukács György elvtársaiul. 
Iz újjáválasztott Pelitikai Bizottság tagjai: 

Apró Antal ^ - Gerő Ernő Kiss Károly Nagy Imre 
Gáspár Sándor Kádár János Köböl József Szántó Zoltán 
Hegedűs András Kállai Gyula Marosán György elvtársak 

A Politikai Bizottság póttagjai: Losonczi Géza és Hónai Sándor 

A Központi Vezetőség első titkári megbízatásában 
megerősítette Gerő Ernő elvtársat. 

\ Központi Vezetőség"titkárai: Oonáth Ferenc, Kádár János, Kállai Gyula 
A Központi Vezetőség javasolja a Népköztársaság Klnokl Tanácsának, hogv- NAGY IMRE elvtársat válassza meg a 

Minisztertanáes elnökének és HKCFDf S ANDRÁS elvtársat a Miniszter Tanát- első elnBkhelyeltesének. 
A Központi Vezetőség utasította a Politikai Bizottságot, hogy haladéktalanul dolgozza ki a Párt és az ország elölt 

álló leiadatok megoldására vonatkozó feladatait. 


