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Magyarország 
újjáépítésének hároméves 

terve 
A Magyar Kommunista Párt választási programja 

.Választások elölt 411 Nagy-Bu-
lopesl:, választások előtt áll az or-
uág népe. 

Ezeken a választásokon dől el: 
«ikcrül-e meggyógyítani a vesztes 

háború ütötte sebeket* jnegszilár-
dilaui a magyar demokráciát., biz-
tosítani a nemzet egységét, meg-
alapozni a magyarság jövőjét. 

A demokrácia megszilárdítása 
AZ ország helyzete súlyos. A ma-

gyar reakció háborús bűneiért a 
magyar nép szenved. Horlhyék, 
Szálasiék tették hadszintérré az 
országot, ők az okai. hogy a ma-
gyar ipar, a magyar mezőgazdaság 
termelőerőinek tekintélyes része 
elpusztult, mialluk éhezik a vá-
rosok népe, miattuk szenved a 
lerongyolt magyar paraszt. A vá-
lasztásokon ítélkezni kell az or-
izágveszlő reakció felelt. Mondja 
ki a nép; A régi rendszer nem 
térhet vissza soha töhbé! A nép-
ellenes reakciónak pusztulnia kell! 

A fialal magyar, demokrácia sú-
lyos örökséget vett át, de siker-
rel indította el a nemzeti újjászü-
letés munkáját. 
~ Az ország megmentésére nem-
zeti egységbe fogtak össze a de-
mokratikus pártok. A szétesett 
Kllam újra lalpraállt: a főhatafma) 
i lyet le az Ideiglenes Nemzetgyű-
lés; Megalakult a független ma-
K a r nemzeti állam uj végrehajtó-
palalma: az Ideiglenes Nemzeti 
Kormány. 

Az uj demokratikus államhata-
lom végrehajtotta a földreformot. 

ODO 000 magyar paraszlcsalád tu-
lajdonába adta a nagybirtok 4> 
millió hold,földjét. 

Megindult a romok eltakarítása, 
a gazdasági újjáépítés,'a vasúti for-
galom., a szénbányászat, az ipari 
termelés talpraállitása. 

A nemzetii .újjászületés munká-
ba mindenütt a Kommunista Párti 
járt elöl. mint kezdeményező, elő-
rehajtó.. vezető erő. 

A' fiatal magyar demokrácia ed-
digi vívmányait U választásokon 
kell bizjosiláni. Tovább kell men-
ni az ország újjáépítése terén. Szi-
lárd, megbízható többséget kell az 
uj országgyűlésbe küldeni, hogy 
az ujiáépités(müvétfbátran, erélye-
sen vigyük/előre/leküzdve minden 
reakciós ellenállást/A bátorság, az 
erély pártja: a Kommunista Párt. 
A magyar demokrácia legszilár-
dabb.. legmegb.izha.tóbb támasza: a 
Kommunista Párt. Az újjáépítést 
elgáncsoló reakció legkérlelhetct-
lenebb ellensége: a Kommunista 
Párt. A Kommunista Pártot kell 
győzelemre juttatni a választáso-
kon. 

Az újjáépítés hároméves terve 
Az ország helyzete sulyos. de 

van belőle kjut. Hazánk gazdag 
ország, népünk dolgos pép. Ila 
belső erőforrásainkat észszerűen, 
gazdaságosan használjuk ki, ak-
kor nem évtizedek, dc évek alatt 
felépíthetjük a romhadónlölt ha 
zát. Nemcsak fiájuk és unokáink, 
hanem a magunk számára akarjuk 
felépíteni az országol! Nc csak a 
lövő nemzedék, hanem már cz a 
nemzedék lássa hasznát az újjá-
építésnek! 

A Magyar Kommunista Párt a 
nép elé terjeszti választást prog-
ramját. az ország felépítésének há-
rom éves tervéi. 
* Három esztendő alatt el lehet, 

fel kelt éruüiik, hogy a magyar dol-
gozók megszabaduljanak nyo-

masztó gondjaiktól. Három év alatt 
•izlosiljuk a nép keuyerét, élel-

mezéséi. Három év alatt biztosít-
juk a nép ruházkodását. Három 
év alatt mindenkinek lesz ember-
hez méltó lakása. A magyar újjá-
építés hároméves terve: a magyar 
ipar és közlekedés, a magyar me-
zőgazdaság.. helyreállításának, a 
háborús romok eltakarításának 
terve. 

Ahlíoz. hogy a hároméves újjá-
építési terv megvalósítását meg-
kezdjük- erélyes végrehajlőszerV 
és szigorú tervszerűség szükséges. 
Ezért javasoljuk: 

1. Háromtagú miniszteri bizott-
ság alakítását az újjáépítés teljha-

ímu vezetésérc. ta 
2 Hathónapos gázdasági és pénz-

ügyi kormányzati program kidől 
gozasát azonnal végrehajtandó 
rendszabályokról a leeégetőbb ba-
jok orvoslására. 

Ar infláció megszüntetése 
.'A magvar dolgozó pépet, az u|-

táépiiéet fenyegető legnagyobb ve-
fzély: az infláció, g pénzromlás. 
(Á Magyar Kommnnisla Párt az 

ínf/áejó megáJlitáeára. a pengő ér-

tékállandóságának bizlo'i'ására ja-
vasolja: 

1. Az alapanyagok (vas. széu. 
villany, nyersolaj) közszolgállalú-
sok, gabona, kenyér árainak haló-

sági maximálását és fokozalos rög-
zítését. Ezen a lércn a szabad for-
galomról áttérést a szigorúan kö-
tött gazdálkodásra. 

2. 'Az államháztartás egyensúlya 
érdekében lervszerü pénzügyi po-
litikát., szigorú takarékosságot, az 
állami hitelek megszorítását, aZ 
állami és közületi bevételek foko-
zását. Olyan adórendszert, mely 
a közterhek javát a tehetősek, a 
gazdagok vállára rakja."A spekulá-
ciós nvereség jcljes elkobzását. 

3. A' penzhigitás megakadályo-
zására a bankjegyek kicserélését, 
melyet a vagyouosokra kiterjedő 
egyszeri kényszcrkölcsónnel k"c!I 
egybekötni. * W ^ j B i * 

4. A' bankok hitelpolitikájának 
állami ellenőrzését és.irányítását. 
Szigorú ^.rendszabályokat annak 
megakadályozására, hogv a terme-
lésnek szánt hitelek a spekulációt 
táplálják. e . . , 

5. A peugő értékének rögzítésé-
re belföldi és külföldi kölcsön fel-
vételének előkészítését s biztosí-
tását oly, feltételek mellett. melyek 
a magvar állam'függetlenségét nem 
sértik. ró^iA*3-- * 

6. A Németországba hurcolt "ma-
gyar arany- ós valutakészlet yisz-
szaszerzése. A külföldön Jévő raa-
gvar bankbetétek és értékek záro-
lása/ z & t & b , - r m t t 

A pénzromlás megállítására, sür-
gős pénzügyi rendszabálvok mel-
lett,. a termelés fokozása szüksé-
ge^ Ennek érdekében a Magyar 
Kommunista Párt javasolja: 

1. Az újjáépítés feladatainak sür-
gősségi sorrend szerinti végrehaj-
tását. Az erőket ipari téreu a vas-
út̂  .a hidak., n közlekedés, a mező-
gazdasági gépipar, a szén- és érc-
bányászat, valamint a textilipari 
lalpraállitására, termelésének fo-
kozására; mezőgazdasági téren az 
uj gazdák (megsegítésére, a gabona-
vetésterület fokuzására, 'és az állat-
és gépállomány fokozatos pótlá-
sára kelt összpontosítani. 

2. 'Államilag irányilott központ*" 
nyersanyaggazdálkodást, a ha-
zai nyersanyagforrások számbavé-
teléi és fokozott feltárását 

3. A kisipar bekapcsolását az 
rijjáépitésbe, ebből a célból a kis-
ipar nyersanyaggal, forgótőkével 
való ellátása. •> » • 

4. Külkereskedelmi szerződések 
kötését minden országgal, mely-
től gazdasági segítséget kaphatunk. 
A külkereskedelem állami ellenőr-
zését. -- -s - . _ 

5. A Németországba hurcolt gé-
pek és értékek visszaszerzését 

6 Állami munkaerőgazdálkodástt 
a munkakötelezettség bevezetését 
és szigorú végrehajtását. Fegyház-
ba. kényszermunkára a feketéző-
két! A szükség szerint és a szak-
szervezetek közreműködésével i 
munkaerő álírányitását az ajj -
építés és nemzetgazdaság szer -
pontjából kevésbé fontos fogla -
kozási ágakból a döntő fontossága 
termelési ágakba, megfelelő szak 
mai átképzés után. A leíjcsitménv 
szerinti bérek, a prémiumrendsze.-
bcvezetését - r^ 

7. Az elhagyott javak ne szo' 
gálják a magánvagyonosodást, ha 
nem a nemzetgazdaság újjáépít 
sét. Elhagyott javakat áltnlátx- * 
csak közületeknek vagy szövetk 
zeteknek adjanak át. 

8. A magánkezdeményezés hasz-
nosítását az újjáépítés érdekében; 
a magánvállalkozás érdekeinek alá-
rendelését a nemzetgazdasági ér-
dekeknek. Ezért: állanil ellenőr-
zést. az ipari termelés állami irá-
nyítását* A. közszükségleti árakat 
gyártó iparágak termelésének leg-
alább 70 százalékát ki kell vonni 
a szabadforgalomból és fenn kelF 
tartani a dolgozók közvetlen kilá-
tásának céljaira maximális árakon. 

9. A szén- és bauxitbányák, a2 
olaj források, az energiaforrások, 
áramfejiesztőtetepek államosítását 
vagy községe$jtését. 

10. Szélesíteni kell a nemzetgaz-
daságnak azt a területéi, uielyben 
nem a niagánhaszon. hanem a köz-
érdek az irányadó. _ 

A közellátás biztosítására a Ma-
gyar Kommunista Párt a követ-
kező sürgős rendszabályokat java 
solja: 

A közellátás biztosítása 
1. A tcrniénvbeszolgáltatásról és 

a természetbeni adóról szótó ren-
deletek szigorú végrehajtását.,, a 
készlelek elkobzásáig menő bün-
tetések kiszabását azokra, akik new 
szolgáltatják be a kirótt termény-
mennyiséget valamint szigorú bün-
tetőjogi felelősségrevonását azok-
nak a közhivataloknak/akik a ren-
deletek végrehajtását szabotálják. 
A szabad gabonaforgalom engedé-
lyezését csak a beszolgáltatás és 

a természetben; adó teljesítése 
után. " " • * • ' 

2. A közellátásban tlőnybeii kell 
részesíteni az újjáépítés számára 
elsőrendű fontos termelési ágak-
ban dolgozókat. 

3. A közszükségleti árukat Kyü> 
tó iparok termelésének a dolgozók 
közvetlen ellátására (állami akciók* 
jutó részéből legalább 50 százalé-
kot a mezőgazdaság részéfa fcell 

V 


