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0 Magyar Dolgozók Pártja programjában 
T A Magyar Dolgozók Pártjának progranmyilalkoza-
ttt, amelyet a két munkáspárt közös politikai bizott-
sága dolgozott ki és terjeszt az egyesülési kongresszus 
fele, vasárnap nyilvánosságra bozták. A programnyilat-

Sozat a magyar politikai és gazdasági élet minden fon-
jsabb kérdéseit felöleli és határozottan megszabja azt 

fiz irányt, amelyet ez az uj, a nemzet minden d'olgozó^ 
|ét összefogó párt követni fog, 

Első két fejezetében 

a programnyilatkozat a két 
Világháború és az nzokat kö-
ltető bel- és külpolitikai esc* 
menyek mélyreható törté-
nelmi analízise után ismer-
teti a két munkáspárt sze-
repét a fejlődésben és azo-
kat a körülményeket, ame-
lyek parancsolóan időszerű-
Íré tetlék-Magyarországon az 
Egységes munkáspárt meg-
teremtését. Megállapítja, 
hogv 

a Magyar Dolgozóik Párt-
ja tudatában van aiiuak, 
hogy a munkásság harca 
a tőkésosztály ellen össze-
fonódik a demokratikus 
fejlődésért, a társadalmi 

is, amelynek főbb pontjai: 
a mezőgazdaság gépesítése, 
a falu beszerzési, értékesítő, 
termelő és egyéb szövetke-
zetelnek támogatása, a bel-
terjesebb gazdálkodás kiépí-
tése, az aszálykárok elkerü 
lése tízéves öntözési terv-ki-
dolgozása és a paraszti ma-
gántulajdon védelmében a 
föld adásvételénél az állam 
elővételi jogának biztositá-
ta: pénzügyi téren pedig az 
adórendszer egyszerűsítését 

haladásért, a nemzeti füg-
getlenség megvédéséért, a 
béke hiz!osiíásáér! vívott 
Imperializmus-e lenes fciiz- -
A*Lm» i - 6 s a progresszív adózás ko 

vetkezetesebb kiépítését delemmel; 

hogy ezt a harcot össze kelt 
kapcsolni a jobboldali szo-
ciáldemokraták elleni harc-
cal: hogy ebben a harcban a 
munkásosztállyal együtt 
yannak a parasztság milliói; 
hogy a demokratikus és im-
nerialistaellenes tábor erői 
hatalmasaid ak az imperia-
lista tábor erőinél és ezért a 
demokrácia, a haladás, a 
nemzeti függetlenség és béke 
ügyét meg lehet védelmrzni. 

A programnyilatkozat 

harmadik fejezete 

az ország politikai, gazda-
sági és társadalmi szerveze-
lében a felszabadulás ulán 
bekövetkezett alapvető vál-
tozásokat elemezve, leszö-
gezi. hogy Magyarországon 
ma a munkásosztály és a 
vele szövetséges dolgozó pa-
rasztság van hatalmon, de 
még mindig vannak nagy-
tőkések, sőt feudális és fa-
siszta maradványok A ha-
talmi viszonyok döntő meg-
változása lehetővé leszi a to-
fcés'ermclés ellenőrzését és 
jelentős mértékű felszámo-
lás:!!; mindamellett 

va nemzetgazdaság fejlő-
dése érdékéhen továbbra 
is szükségesnek tartja a 

kis árutermelők, kisembe-
rek muri á át hasr:!0»i ani 
kell az egész nemzetgaz-
daság érilekében: ezért a 
népi demokrácia nőin 
érinti termelőeszközeiket, 
műhelyei ke!, üzleteiket.* 

A nópi demokráciát a Ma-
gyar Dolgozók Pártja sajá-
tos. viszonylag békés átme-
netnek tekinti a szocializ-
musba. A párt tudatában 
van annak, hogy a tőkés 
elemek, a kizsákmányolók 
fokozatos felszámolása fo-
kozza azok ellenállását, te-
hát kiélezi az osztályharcot 
Ezt a harcot a népellenes 
reakció ellen a dolgozó nép 

maránk ei*eiré-ive^é*t~Is a,az államhatalom birtokában 
nént demokrácia érdeket- |vívhatja meg. 
nek megóvása mellett. A programnyilatkozat 

rt-'gvedffe f e j e z e t e 

a Magyar Dolgozók Pártjá-
nak konkrét célkitűzésétlar-
trimazza politikai, gazdasá-
gi, pénzügyi, szoeiálpoliti-
Jtai. köznevelésügyi, kulturá-
lis. honvédelmi es külpoli-
tikai vonalon. Politikai té-
ren a nép egyre szélesebb 
rétegeinek bevonását kí-
vánja az állami, önkormány-
rali és gazdasági élet ellen-
őrzésébe és irányításába, 
tik rászáll az igazságszolgál-
tatás és jogrendszer gyöke-
res demokratikus reformja-
ié), 

/ükségcsiiek tartja a né-
pi demokrácia alaptörvé-

lének, az uj Függetlenségi 
Frontnak megteremtését bel-
politikai életűnk egyik főfel-
adatának tekinti? 

Gazdasági téren 
A Magyar Dolgozók Párt-

ija á dolgozó nép életszínvo-
nalának állandó és rendsze-
res emeléséért küzd, az or-
szág termelőerőinek fej-
lesztése, a munka termelé-
kenységének fokozása, az 
ipari és mezőgazdasági ter-
melés növelése, a kizsákmá-
nyolásból eredő jövedelem 
további csökkentése és meg-
szüntetése utján.. Sikraszáll 
a tervgazdálkodás megszi-

o,vének megalkotását, a lárdltásáért és kiterjesztésé-
kormány/at szerkezetének 
es módszereinek megvál-
toztatását, tekintettel ar-
ra, hogy a népi demokra-
tikus állam feladatai gyö-
keresen megváltoztak és 
megszaporodtak. 

Íz eddigi többé-kevésbé laza 
oalició helyett a népi egy-

•ég politikai tömegszerveze-

ért, az önköltségi árak csök-
kentéséért, a munkafegye-
lem, a munkaerkölcs továb-
bi megszilárdításáért és a 
munkaverseny módszerének 
egyre szélesebb alkalmazá-
sáért. A nyilatkozat ezulán 
részletesen ismerteti a Ma-
gyar Dolgozók Pártjának 
mezőgazdasági programját 

f engos és félpengős regényeket vásárol 
könyvesbolt, Hó cser-otc* 1. 

tartja legfontosabb feladat-
nak. 

A szociálpolitikában 
a betegségi? rokkantsági és 
balesetbiztosításnak és a tár-
sadalombiztosításnak kiter-
jesztését, -a z. egészségvédel mi 
intézményeknek az üzemek-
hez kapcsolását, a dolgozók 
üdüléséhez és gyermekeik 
nyaralfatásához fokozottat) 
állami Segítséget, az anya-
és csecsemővédelmi intéz-
mények kiterjesztését. a 
népbetegségek elleni harc 
fokozását, a dolgozók lakás-, 
viszonyainak Imegjavitását, a 
hadirokkantak munkábahe-
lyezését és megsegítését, a 
munkanélküliség teljes föl-
számolását követeli a Ma-
gyar Dolgozók párija. 

A köznevelés, művelődés 

terén a párt fŐelvel: a va-
gyonos osztályok műveltségi 
monopóliumának megszün-
tetése, a jövő nemzedék de-
mokratikus szellemű és 
munkára való nevelése, a 
demokratikus nevelés egy-
séges szellemének biztositá-
sa, a nevelés egységes irá-
nyit ása. A programnyilatko-
zat részletesen ismerteti 
azokat a módozatokat, ame-
lyek által ezeket a céíokat a 
párt el akarja érni és köve-
telésként'állítja fel az egysé-
gcS(állami tankönyvek beve-
zetését valamennyi iskolá-

OIcsó afcriös kerékpárok: 
Üzemeknek WM férfi kerék-
pár 596, női kerékpár 634 
együttes rendelésnél, havi 90 
forintos részletre megren-
delhető Kelemen Mártonnál, 
Kelemen-utca 11 szára. Te-

lefon 13-22. 

FhHWtéssfl, szerzési juta-
lékkal és uttköltségtérítéssel 
alkabnázunk üzletszerzéshez 
és szervezéshez értő olyan 
referneiaképes egyéneket, 
akik a szakmában már mű-
ködlek. vagy ahliozj kedVet 
éreznek írásbeli ajánlatokat 
Biztosítás? jeligére a ki-

adóba kérünk. 

ban, valamennyi fokozat-
ban, valamint a tanügyigaz-
gatás egységesítését és kor-
szerű reformját, az egyházi 
iskolák államosítását, az 
egyház hitoktatási jogának 
és a papnevelő iskolák egy-
házi jellegének csorbítása 
nélkül. A tudomány és mű-
vészet kérdéseiben a Párt 
álláspontja többek között: 
meg kell teremteni a ma-
gyar tudomány legfelsőbb 
iránvitó szervét és mentesí-

teni kell a tudomány ésmü« 
vészét kiváló munkásait as 
anyagi gondoktól. 

A honvédelem 

területén a régi hadsereg 
népellenes szellemének ki« 
irtását, a honvédség tiszthe-
lyettesi és tiszti kádereinek 
népi elemekből való kiválo-
gatását, erős, demokratikus 
néphadsereg kiépilését és 
korszerű felszerelését szor-
galmazza a Párt.. 

Külpolitikai téren 

a Párt céljai a békének, a 
népi demokrácia vívmánya-
inak, a magyar nemzeti füg-
getlenségnek védelme es 
biztosítása, szövetségben a 
Szovjetunióval és a béke-
szerető népi demokráciák-
kal. 

A programnyilatkozat 

ötödik fejezete 

kimondja, hogv a Magyar 
Dolgozók Pártja a marxiz-
mus—leninizmus ideológiá-
ját vallja, Marx, Engels, Le-
nin, Sztálin tanitásMt alkal-
mazza és fejleszti tovább a 
magyar viszonyoknak meg-
felelően. Kifejti a nyilatko-
zat, hogy a Part a dolgozók 
pártja, nemzeti és egyben 
nem zel közi párt, amely 
szervezeti téren a demokra-
tikus centralizmus alapján 
áll. 

A programnyilatkozat 

befejező szakasza a követke-
zőket tartalmazza: 

»A Magyar Dolgozók 
Pártja a szocialista társada-
lomért küzd, melyben meg-
szűnnek a kizsákmányoló 
osztályok, megszűnik em-
bernek ember által való ki-
zsákmányolása, elmosódnak 
a szövetséges, dolgozó osztá-
lyok különbségei, az egvé-
nek boldogulása a közjó fel-
tétele, a közérdek szolgála-
ta az egyéni boldogulás utja 
és a fejlődés a kommuniz-
mus felé vezet.« 

| K a l á n k a E s p r e s s o S a f f i * 

A demokrácia minden hívét megvédi 
mindenfajta terrorral szemben 

Gerö Ernő beszéde a kisújszállási kisvssut 
megnyitásán 

szemben. 
Gerő Ernő ezután foglal-

kozott a demokrácia ellen-
ségeivel is Rámutatott arra, 
hogy vannak olyan reakciós 
eleinek, akik az" egyház, kü-
lönösen a katolikus egyház 
palástjával takaródznak. A 
hivők bizalmával visszaélve 
lelki terrort alkalmaznak a 
hivőkkel szemben. Nem álal-
lanak ilyen eszközöket ven-
ni igénybe olyan- pappal 
szemben például, mint a ba-
konykuti plébános, aki min-
denben elegei tett vallásá-
nak, de e mellett a demo-
krácia mellett is szint val-
lott. Jó lesz azonban tudo-
másul venni, hogy 

» demokrácia minden igaz 
hívét megvédi mindenfaj-
ta terrorral szemtan. 

A tnagvar nép türelmének 
van halára és az cgyMz a! 
szemben megnyilvánuló bé-
külékenység nem gyengé-
nek. hanem erejének bizo-
nyítéka. 

Gerő Ernő beszéde után 
Dobi István átadta a megye 
lakosságának a szolnokme-
gvei traktorállomások 30 
vontatóját. 

Vasárnap nagy ünnepsé-
get rendeztek Kisújszálláson 
Kunságból ötvenezr ember 
jött össze a déli órákban, 
hogv részt vegyen a Kisúj-
szállási és Knncsorbát ősz-
szekölő kisvasút megnyitá-
sán Ez a 15 kilométer hosz-
szu vasút már nem helyre-
állítás. hanem a magyar de-
mokrácia uj ajándéka Kun-
ság számára. 

Az ünnepségen a köztár-
sasági elnök képviseltében 
Nacv Imre. az országgyűlés 
elnöke. Gerő Ernő, Dohi 
István, Rónai Sándor, Dar-
vas József miniszterek vet-
tek részi. 

Az ünnepi beszédet Gerő 
Ernő elvtárs mondotta. Ki-
hangsúlyozta a négy, külön-
böző párthoz tartozó mi-
niszter jelenlétének fontos-
ságát Az, hogy együtt ün-
nepelhetnek itt — mondot-
ta — jelenti azt, hogy 

a demokratikus crök egy-
re szorosabbra záródnak, 
kezd háttérbe szorulni a 
versengés a nép érdeké-
ben vészelt munkával 

A Szaaefli NesizcÜ Satohás heti műsora-
Kedden, 11-én este fél 8-kor: Mosotv ois/á«a. (Bérlelsz.) 
Szerdán, 12-én esle féi 8-kor: .lános vlléz.(Premiorbérl. 19) 
Csütörtökön, 13-án esfe kivételesen 7-kor: Madarász: (B*z.) 
Pénteken. 14-én este fél 8 kor Idegen gyermek. /Bérletsz.) 
Szombaton. 15-én fél 8 érakor: .fáiios vitéz. (A-bérlet 19.) 
Vasárnap, 16-án este fél 8-kor: .láisos viléz. (Bérlclsz.) 
Hétfőn, 17-cn eslc fel 8-kor: János vitéz. Térje tsz.) 
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Kedden. 11-én este fél 8 kor Mosoly országa. 
Pénteken. 11-én este tél 8-kor: Islc&eii (permek. 
Igen kedvezményes jegyek xaJialók a Magvai-

a Déluiaifvnrorszác kiadólűvalaláhan. 
Mázsánál, 

Szakszervezeti Hirek 
Ma délulán fél 5 órakor a 

íestők és ynsok szakszerve-
zete taggyűlés! tart. 

A Famünkások Szakszerve-
zete értesiti az, összes vezető-
ségi lakokat és bizalmiakat, 
liogy kedden a vezetőségi ülés. 
valamint taggyűlés elmarad, 
helyette szerdán délután 5 óra-
kor vezetőségi és 6 órakor 
bizalmi ülés lesz. 

Csütörtökön déjelöU 9 óra-
kor a uiozialkalmazolták tag-

kvulésl tartanuk. 


