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Gerő Ernőt felmentették
Kádár János a Központi
Vezetőség első titkára
Az MDP Kiízponti Vezetősége Politikai Bizottságának közleménye
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Á Magyar Dolgozók Pártja Közponü Vezetősége

zottsúg a Központi Vezetőség első titkárának tisztse-*

Politikai Bizottsága ma, 1956. október 25-én megtar-

gével Kádár János elvtársat bízta meg. Kádár János

tott ülésén GerŐ Ernő elvtársat felmentette a Központi

és Nagy Imre elvtárs a Politikai Bizottság ülésének

bö titkárának tisztje alól, A Politikai BU

befejeztével nyilatkozatot tesz a rádióban,

Lobogjatok
magyar zászlók!
Eggf ét» előtt t ű perccel felcsendült a magyar
4t*mgja a budapesti rádióban^ Levett kalappal, meghatoltan
hallgatták mindenütt. Ezekben a percekben a házak ablakai*
ban megjelentek azok a lobogók, amelyeknek színeivel annyi
dicsőséget vívlak ki nehéz századok sodrában a magyar nép
NairMos4, ezekben az órákban, véres napok után fennen lo*
fog « magyar zászló- Jól tudjuk, hogy népünk egészséges
fcöveieléseml a mostani pártvezetőség már nemcsak, hogy
egyetért, hanem e követelések élére áll* Ahhoz, hogy vala*
stennyi magyar kommunista és pártankívüli teljesítse haza*
Has kötelességét, rend és nyugalom kelL Szüntessük meg a
íesívérháborút! Ne tűrjük, hogy ártatlan emberek vére foly^
jéfe a budapesti utcák kövein. Bízzunk erőnkben, mert ez
a-míp ereje. Bízzunk Nagy Imróbcu, a Minisztertanács clníi-i
kében, a nép választottjában, s bízzunk abban, hogy Kádár
Jánosi a magyar munkásosztály hűséges fia, a nép igazsága*
ttsk és szabadságának érdekében fogja vezetni a megtiJuK
Politikai Bizottságot*
Budapestiek! A háromszínü zászló lobogása- nyissa meg
Tarosunk nyugalmát, az emberek megbékéléséti hiszen ez a
[obogás a magyar nép akarata, böveteMee volt, hiába is prő*
balták egyesek különböző oldalakról a szent

követeléseket

megszentségtelenítenJ. Nyugalmat, rendet, fegyelmet és békét!
Lobognak a magyar zászlók, Petőfi és Kossuth lobogói.
Nem lehetünk hűtlenek hozzájuk!

Mindannyian megértjük,

hogy a kibontakozás záloga a rend és a fegyelem! Lobogja-*
Mtotaddfcf Hirdwwétek a nép akaratát, a nép snbadaáeátt

Rendet nyugalmat amnesztiát 1
Következő kiadásunk Kádár János és Nagy Imre beszédével
és az ifjúság kiáltványával hamarosan megjelenik
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egész magyar nemzet, a

uránérc o magyar nép érdéi

magyar ifjúság mögött áll és

Az

kében, a. magyar nép rendel*

teljességgel

kezesére álljanaki

magáévá teszi a

MEFESZ tizenöt pontját,
A

magyar munkásság, pa-

Követeljük az összes púliti*
kai perek felülvizsgálatát és aa

rasztság és értelmiség nem túr

ártatlanul elitéit politikai fog*

megkülönböztetést

lyolc azonnali szabadónbocsá-'

soraiba%

tnagét egységes nemzetnék te-*
kmtL
Tvljes

tását. A teljes aéleviénu- és
sajtószabadság azonnali biztu*

amnesztiát fcfiuefe-

sítását követeljük és kuJdita-i

tünk a magyür smbaű&dffharc-

sea

í>ort fegyverrel

•magyar kulturális élei vezetői

részt -úevöfc

követeltük a rádiónak a

tzámára. Ök ő magyar •nemzet

ellenőrzése alá helyezéséit

hősei, A magyar nemzet kö-

rádió haln.deidalQ.nul szüntesse

veteli m eltítitíí korszak bűnös

•meg a magyar közvélemény

politikusainak; Rákost Mátyás,

félrevezetései.

Farkas Mihály, Gerö Ernő és

A

A zsarnokság és Önkúny fék*

társainak azonnali felelősségre

telén kiszolgálóját, a magyar

vonásáti és ezekben az ügyek-

nép ellenségét, az államvédel-

ben nyílt tárgyalásh Különö-

mi Juítósúgot azonnal fél íteíi

sen tnegbélyegzi GerŐ Ernőnek

Q&Z\G-ÍVX. KülÖiiröseii msgbélye*

0 rádióban 1956 október 23-án

gezzük az államvédelmi ható*

este mondott beszédét, amely

súgnak a Parlament előtt hé*

a magyar nép szabadságharcát

késen tüntető tömeggel szem*

ellenforradalmi

akciónak ne-

bem

újabb fegyverhasználatát,

vezte és az abban részt vevo-

melynek rengeteg áldozata vaui

Itet -fosztogatóknak, csőcselék'

Piros László belügyminiszter

iiek bélyegeztet

azonnal távozzék a kormány-

A

magyar nép követeti az

összes szovjet csapatok azon*

ból
Követeljük

az

sztrájkot

ról a békeszerződés érteimé-'

Amennyiben a kormány ne M-I

ben*

teljesíti

Minden néppel békében aka-t
runk élni, do a teljes egyen*

október

általános

Vall kivonását Magyarország-

26-rai

követeléseinket

a

sztrájkot meghosszabbítjuk.
A magyar nemzet szabadsá-

A magyar

aánafc és jogainak biztosítása

nép /caueíelí általános, egyenlő

érdekében követeljük, hogy a

jogúság alapján,

és titkon választások azonnali

•magyar honvédség arra mélló

megrendezését több part réar^

parancsnokolt vezetésével

vételévél.

rendfenntartást Budapesten és

A magyar nép követeli, hogy
a magyar fötá", ipar és mesőSasdaság termékeit fi magyar

a

az egész ország területén biz*
tosítsa.
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