a Magyar Szocialista Munkáspárt Ideigleacs Kizoootl Bizottságának felhívása

Nagyar Kommunisták,
Magyar Dolgozók Pártjának tagjai!
Dicső múltú és sokat szenvedett pártunk történelmének legnehezebb szakaszát éli. A helyzet
megköveteli a párt minden erejét, mert csak igy tudjuk biztosítani a magyar munkásosztály a
dolgozó parasztság a haladó értelmiség és az egész magyar nép számára azt, hogy pártunk újból
erős legyen a tömeg élén járjon. Szakítani kell a Rákosi-klik káros politikájával, amely megren
dítette a tömegek bizalmát és szakítani kell Nagy Imre politikájával.
Hogy a múlt hibáival való határozott szakítást világossá tegyük, elhatároztuk, hogy a párt
nevét megváltoztatjuk. Uj életre keltjük a pártszervezetet, de az elvi alapok változatlanok. A marxi
lenini igazságok vezérlik a pártot és megvédjük a népi demokráciát a munkás-paraszt szövetséget
Hazánk szeretete elválaszthatatlan a proletár internacionalizmus eszméjétől. A szocialista országok
népeivel való szoros együttműködésben kivánjuk- felvirágoztatni hazánkat.
Fel kell tartóztatni az ellenforradalmi erőket. A párt minden tagja és a pártszervezetek
támogassák minden erővel a magyar forradalmi munkás-paraszt kormányt, mely a népi
demokratikus rendszer megvédését, az ellenforradalom szétzúzását tűzte célul. Támogassátok
a kormány programjának megvalósítását. Segítsétek a munka haladéktalan felvételét, a dol
gozók követeléseinek gyors megvalósítását. Fogjanak össze a .munkástanácsok, a demokratikus
érzelmű hazafiak, ha nem kommunisták is, de készek megvédeni a munkások bizalmát. A
munkásosztály egységét őrizzétek meg és ne engedjetek teret, az ellenforradalomnak. Támogatni
kell a szakszervezetek hatci erejét. Tömöríteni a munkás-paraszt ifjúságot, valamint a diák
ságot és egyetemistákat. A pártszervezetek álljanak talpra. A szakszervezetek életében érvé
nyesülni kell a párton belüli demokráciának, a lenini elveknek. A termelő munka irányítá
sában élen kell járni, példát mutatni a népi hatalom iránti hűségben és éberségben. Erősítse
a kommunistákat az a tudat, hogy a világ valamennyi testvér pártja szolidáris velünk.
Törhetetlen baráti viszonyt a nép és a szovjet katonák között.

Elvtársak!
Kommunisták!
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A helyzet súlyos, de ha összefogunk és rendezzük
sorainkat, elég erősek leszünk. Pártunk legyőz
hetetlen, ha kitart eszméi mellett és dolgozó
népünkre támaszkodik.
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