
ö r f t k r * ©It i l toWak 

egy fasiszta ügyvédet 
ügyvédi gyakorlatától 

VI. e*i. 61. szám. Ara 6 0 f i l lér Szagod, 1949 Március 13. Vasárnaf 

| / é t nap múlva ül össze a 
Magyar Függetlenségi Nép-

front országos kongresszusa. 
Nem véletlen, hogy a kongresz-
BZUS megnyitása március 15-én 
történik. Azoknak a céloknak a 
megvalósítása, ame'yeket ICO év-
vel ezelőtt Kossuth, Petőfi, Tán-
csics, a magyarság legjobbjai 
irtak zászlajukra — mondotta 
Rákosi Mátyás elvtárs, a Nép-
front Ideiglenes Országos Taná-
csának megalakulásán —, meg-
valósítása, beteljesítése és to-
vábbfejlesztése a mai magyar 
nemzedék történelmi feladata. És 
mi vállaljuk, hogy a Magyar 
Függetlenségi Front zászlaja 
alatt ezt a feladatot győzelmesen 
meg is oldjuk. 

fl Népfront, a haladó erőknek 
egy laborba való összefogása 
nem uj jelenség: mély gyökerei 
vannak nemzetünk történelmé-
ben. Nemzeti összefogás az ége-
tően sürgős belpolitikai és kül-
politikai feladatok megoldására: 
ezt hirdette Zrínyi, a költő a 
XVII. század második felében. 
Ezt próbálta megvalósítani Rá-
kóczi, aki felkeiö parasztokat, 
városi polgárokat és nemeseket 
vezeteti az idegen elnyomók el-
leti. fl haladó erők összefogása 
— a szabadelvű nemességet kép-
viselő Kossuth és a városi ple-
bejus-demokratikus elemek ösz-
szefognsa teremtette meg az ala-
pot 100 évvel ezelőtti szabadság-
harcunk legdicsőségesebb kor-
szakához, honvéd hadseregünk 
győzelmes 18% tavaszi hadjá-
ratához. De száz évet sem kell 
visszafelé mennünk: a Magyar 
Nemzeti Függetlenségi Front. 
8melyet Pártunk kezdeményezett 
és vezelett, ugyancsak a haladó 
erők szövetséne volt, kezdetben 
a fasizmus elleni harcra, később 
egy meghatározott politikai pro-
gram végrehajtására. A Nép-
front ujat jelentő programja 
miatt. 

A Függetlcnfégi Front pro-
gramja antifasiszta pro-

gram volt, — a Népfront pro-
gramja szocialista program. Köz-
társaságunk népköztársasággá 
való kiépítése, tervgazdálkodá-
sunk erősítése, a szocializmus 
építése a falun, a szilárd helyt-
állás a békefronthan, a néphad-
sereg megteremtése, a dolgozók 
életszínvonalának és kulturszin-
vonalának emelése, a régi reak-
ciós Ideológia maradványai el-
lent küzdelem — s mindez a 
munkásosztály és pártjának veze-
tésével: ez a Népfront program-
ja. Uj, gyökeresen uj tehát a 
Népfrontban az — s ez egy-
szersmind megvilágítja azt ts, 
hol tartunk —, hogy a szocia-
lizmus építésének programja 
alapián tömörít minden tisztes-
séges embert, minden demokra-
tikus erőt a munkásosztály, a 
Magvar Dolgozók Pártja körül. 
Uj, hogy a program világosan 
kimondja: »Igazi demokrata, 
igazi hazafi nem maradhat a 
Alegyar Függetlenségi Népfront 
egységes sorain kivül.* 

Ebben természetesen benne van 
. n munkásosztály vezető szerepé-

nek és eredményeinek elismeré-
se, benne van az, liogy a Nép-
front osztályösszelétele egészen 
más, mint a Füg; et'en égi Fronté 
volt. A Népfront hosszúlejáratú 
szövetség, olyan osztályok szö-
vetsége, amelyek nemcsak egy 
meghatározott közeli célig tud-
nak egvüttmenni, hanem együtt 
akarnak végigmenni a szocializ-
mus építésének utján. A Nép-
front programja azért lehet szo-
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cialista program, mert maga a 
Népfront mindenekelőtt a mun-
kásosztály és a dolgozó paraszt-
ság szövetsége a munkásosztály 
vezetésével. 

M mdcbből szükségszerűen kö-
vetkezik a Népfrontnak 

egy másik uj vdnása: a Népfron-
ton belül megváltozott a pártok 
viszonya, másként érvényesül, fo-
kozottan érvényesül a Magyar 
Dolgozók Pártjának vezető sze-
repe és ez kifejezésre jut a 
Népfront szervezetében is. A 
munkásosztály, a Magyar Dolgo-
zók Pártjának vezetőszerepe per-
sze tény volt már 1945-ben, sőt 
azelőtt ts és fokozatosan megva-
lósul, különösen a fordulat éve 
óta az állami, politikai, gazda-
sági, társadalmi élet minden te-
rületén. De a Függetlenségi 
Front, a régi koalíció — bizo-
nyos fokig még a fordulat éve 
után is — magán hordta azok-
TTABAFII^Q B JJUBITOÍIUOZSRA B ÍIBU 
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régi Függetlenségi Frontban bent 
volt az osztályellenség is. 

fl Népfront tehát nem lesz 
többé harci telep, mint a régi 
Függetlenségi Front volt, de an-
nál crösebir és eredményesebb 
harci szövetség lesz. És ez ls 
uj a Népfrontban: nemcsak a 
feladatokat jelöli meg, amelyeket 
végre akar hajtani, hanem az el-
lenséget is, amely ellen harcol-

va kell dolgozni. »Szükséges — 
mondja a Népfront programja 
—, hogy közös erővel harcoljunk 
a kizsákmányoló osztályok és 
maradványaik reakciós törekvé-
sei ellen, semmisítsük meg a 
nagybirtokos és nagytőkés, vala-
mint a velük szövetkezett ku-
lák és klerikális reakciót. Közös 
erővel védjük meg népi demo-
kráciánk nagy vívmányait, né-
pünk békéjét, hazánk fiiggetlen-
lenségét az imperialisták gyar-
matosító, háborús törekvéseivel 
szemben. 

| y | i volt a helyzet négy éve? 
^ Népi demokráciánkkal, 

partunkkal kezdetben nemcsak 
az osztályellenség állott szem-
bon, a dolgozó parasztságnak, a 
városi kispolgárságnak vollak 
nem jelentékte'cn ré'egei, ame-
lyek a tőkések, kulákok, impe-
rinli-ta ügynökök uszályába ke-
rültek. A most feloszlott Baran-
kovics párt például — mint 
Rákosi elvtárs mondotta — az 
1947-es választásokon elsősor-
ban a vallásos katolikus pa-
rasztok szavazalait kapta meg. 
Azokét a parasztokét, akik re-
akciós egyházi körök befolyá-
sa alatt - akkor még — ellen-
zéki álláspontot foglallak cl, 
nem egy kérdésben a népi de-
mokráciával szemben. Ezen a 
téren döntő változás követke-
zett be. Ezek a tömegek is ta-

nullak, tanullak saját tapasz-
talataik alapján. Tanítottuk 
őket mi, kommunisták, demok-
raták, tanitoltuk őket eredmé-
nyes munkánkkal, az ország fel-
emelésével, éle! színvonaluk ja-
vításával, igazi ellenségeink le-
leplezésével. Megtanulták, hogj 

' a kommurislúkvezette demokra-
tikus erők tábora Magyarorszá-
gon erősebb, egymásután min-
den ellenségét legyőzte, meg-
tanulták, bogy ez a tábor az 
építőmunka, a növekvő jólét, a 
szocializmus tábora. Megtanul-
lak, bogy ez a tábor a béke 
lábora, szemben azokkal, akik 
az országon belül és az orszá-
gon kivül egyformán készek 
volnának csóvát dobnt a dolgo-
zó emberek házára, vagyonuk, 
hasznuk, halalmi állásuk védel-
mében készek volnának vér- és 
tűztenger be borítani az egész 
világot — hazánkat is. A válto-
zás nem ment gyorsan. Szívós 
aprómunka és nagy győzelmek, 
a dolgozó parasztot védő ren-
deletek és Mindszenty pere, a 
népboltok növekvő árukészlete 
és az imperialisták vérszomjas 
üvöltése egyformán szükséges 
volt ahhoz, hogy ezek az egy-
kor reakciós befolyás alatt álló 
tömegek rájöjjenek: a ml older 
tnnkon van a győzelem, az épí-
tés és a béke, a belső is külső 
ellenség oldalán pedig a vere-
ség, a rombolás és a háború. 
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A minisztertanács jelölőbizott-
ságának javaslata alapján meg-
történt a döntés az idei Kossuth-
díjak kiosztásáról, fl Kossuth-
dijasok között négy szegedi is 
szerepel. 

Elsőnek emiitjük meg Nagy 
Sándor elvtárs, írót, a •Délma-
gyarország* munkatársát, aki Írá-
saiban a falu mai problémáit 
veti fel és meggyőző erővel áb-
rázolja a szegényparasztságot. 
Nagy Sándornak több novellája 
jelent meg különböző folyóira-
tokban, igy a Forumban, a Csil-
lagban, a Tiszatájban, a mult 
év végén pedig »flz Ur jó vité-
ze* címen regénye jelent mgg. 
Nemrégen kapta meg a Batim-
garten-dijat is, 

fl kémia 20.000 forintos nagy 
dijában részesült dr. Bruckner 
Győző szegedi egyetemi tanár, 
a szerves kémia elismert szak-
tekintélye. fl mezőgazdaság 10 
ezer forintos kisdiját Obermayer 
Ernő szegedi kisérletügyl főigaz-
gató, a rizs meghonosítója és 
nemesitője kapta, aki jelenleg a 
gyapot mcghonoritásával foglal-
kozik. flz orvostudomány 10 ezer 
forintos kisdiját Gerendás Mi-
hály biológusnak, a szegedi egye-

tem magántanárának Ítélték oda, 
az izomműködés és a véralvadás 
kutatása terén elért eredmé-
nyelért. 

fl Kossuth-díjasok között 
egyébként természettudományos, 
műszaki filozófiát, zenei, képző-
művészeti, publicisztikai életünk 
legkiválóbb alakjai szerepelnek, 
valamint azok, akik az újjáépítés 
terén kimagasló eredményeket 
értek el. fl publicisztikai nagy-
dijban Révai József elvtárs, a 
•Szabad Nép* főszerkesztője ré-
szesült, akinek publicisztikai 
munkássága milliókat mozgősit a 
reakció ellent harcra és lépésről-
lépésre megvilágítja az uj szo-
cialista Magyarország felépité-

nek útját, flz újjáépítési nagydíj-
ban Gerő Ernő elvtárs, pénzügy-
miniszter részesült, a világszerte 
megcsodált magyar újjáépítés 
egyik fő szervezője és vezetője, 
flz irók között Tersánszky J. Je-
nő, Gergely Sándor, Zelit Zol-
tán, Gellért Oszkár és a fiatal 
flczél Tamás nevét olvashattuk, fl 
szellemtudományok terén flndtcs 
Erzsébet és Ember Győző, a filo-
zófia terén Rudas László része-
sült Kossutli-dijban. Rusznyák 
István az orvostudomány nagy-
diját kapta, fl művészek között 
Rátkal Márton, Gobbt Hilda, 
Hont Ferenc, Palló Imre, Szé-
kely Mihály és Rudnay Gyula 
festőművész nevét olvashatjuk. 

Q r á f i március 15-án bozveliti 
Rákosi elvtárs beszédét 

a FüggetSenségl Népfront kongressziEsáro! 
Rákosi Mátyás elvtárs beszédét a Magyar Függetlenségi 

Népfront kongresszusáról a rádió március 15-én délután 4 
óra 50 perckor közvetíti. A beszédet a Kossuth-rádió közve-
títi. 

Éljen a Magyar Függetlenségi Népfront 
és vezére R Á K O S I M Á T Y Á S ! 

| \ e a felismerés végül meg-
" érett és a tavalyi beszol-

gállatási kampány sikerétől a 
falusi népi bizottságok megala-
kulását kisérő' lelkesedésig és 
helyeslésig, amellyel népünk 
Mindszenty elitélését fogadta, 
számtalan jele vott ennek a for-
dulatnak. Ez egyik legfontosabb 
feltétele a Népfront lét rejt té-
riek, biztosítéka sikeres műkö-
désének. Tükröződik ez a for-
dulat a pártok megváltozott vi-
szonyában, a demokrácia veze-
tő pártjához, a Magyar Dolgo-
zók Párijához. Amikor a Kis-
gazdapárt, vagv a Nemzeti Pa-
rasztpárt vezetői elismerik és 
hangsúlyozzák a Magvar Dol-
gozók Pártjának, a munká'osz-
lálynak vitathatatlan és szüksé-
ges vezető szerepét, akkor an-
na,k aváliozásnak adnak világot 
kifejezést felül, ami lassabban 
és kevésbhé tudatosan, dee*rv-
re fokozódó mértékben végbe-
megy a tömegekben alul. Per-
sze ez a harc közhen történik, 
az ellenséges oszlólyok minden 
erővel megkísérlik, hogy meg-
tartsák befolyásukat a dóleo-
zók elmaradottabb rétegeire, 
éppen ezért előfordulnak za-
varó jelenségek is. Nem tulzás 
(ebát kimondani: történelmé-
nek Során még soha olyart egy-
séges nem volt a dolgozó ma-
gyar nép, mint azon a március 
15-én, amelyen a Népfront Or-
szágos Kongresszusa megkezdi 
tanácskozásait. 

A z élmunkások. a munka-
" versenyben győztes pa-

rasztok, az ujitók, az értelmiség 
legjobbjai, tudósok, irók és mű-
vészek, a nők és az ifjak kül-
döttei választják majd meg a 
Népfront Országos Tanácsát. 
Ezek a küldöltek már valóban 
az uj munkásosztály, a meg-
újuló parasztság és értelmiség 
képviselői. a munka, amely 
elöltünk áll, amely a Népfront 
elölt, népünk előtt, nagif pár-
tunk előtt áll. hatalmas munka. 
Hatalmas volna yfekor is, ha-
csak építeni kellene. De harc 
közben kell épilenl. a falust 
kizsákmányolók elleni harc nél-
kül lehetetten a szocializmus 
építése falun. Az imperialista 
uszttők őrült tervei ellen kell 
felkészülnünk ugyanakkor, ami. 
kor befejezzük hároméves ter-
vünket és felkészülünk ötéves 
tervünkre. A nagyszerű felada-
tok és a nagyszerű lehetőségek 
márciusa ez, amelyben a Nép-
front Országos Kongresszusa 
tanácskozik. Örököse ez a már-
cius nemcsak a forradalmi 
1848-nak, hanem az idegen el-
lenséget nz országból ki-
űző 1819-nek. de örököse a di-
csőséges 1919 márciusának is, 
a Magyar Tanácsköztársaság-
nak. És ma már elmondhatjuk, 
hogv örököse 1945 márciusá-
nak is, annak) a tavasznak, melv 
népi demokráciánk alapjait I--
rakta. a parasztok kezére a ha 
a földet, annak a tavasznak, 
amelyben a legyőzhetetlen szov. 
jet hadsereg katonái elüzt'k 
földünkről a fa i :> ta betoladó-
kat és megnyitották népünk 
előtt a fejlődés ut ját a szocia-
lizmus felé. A Magyar Függet-
lenségi Népfront Országos Kon-
gresszusának munkája hoz-á 
fog járulni ahhoz — mint Rá-
kosi elvtárs mondotta — vM'sl 
már egyenes nton, kevesebb 
megrázkódtatással, kisebb ál-
dozatokkal ludad hassunk a b .1-
dogulás és a felvirágzás ntjá.a.« 


