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A boldog jövő program ni ja 
1 Milliókat tölt el mérhetetlen nem-
Beti büszkeséggel a Magyar Füg-
getlenségi Népfront vasárnap nyil-
vánosságra hozói' választási fel-
hívása. Ezt a dokumentumot né-
pünk történelmének aranyoldalára 
jegyzik be. mint a béke, a munka, 
a jólét és a felemelkedés pro" 
grammját Nincs még egy év'i-
aede annak, hogy a második világ-
háború szörnyű pusztítása köze. 
pette a magyar nép többsége két-
ségbeesve kérdezte: elvész ez a 
nemzet? Csak a nép legjobbjai, a 
kommunisták tudták és hirdették: 
csak az a nép vész el, amelyik 
örökre lemond a szabadságért, a 
függetlenségért, az életért folyó 
harcról. A győzelmes szovjet nép 
nemcsak a puszta életét ad'a visz-
sza nemzetünknek, de a szabadság 
nyolc évének minden napjában ta-
nított és tanít ma is bennünket ar-
ra, hogyan lehet egy kis nép nagy. 
gyá. 

Évek' számával mérve, röpke idő, 
ami 1945. április 4-e óta napjaink-
ig eltelt. De az 'dót nemcsak az 
órák és évek, hanem az alko'ások 
is mérik. Magyar népünk szor-
galmas,-áldozatos, küzdelmes mun-
kával, nehéz harcokban, a szabad 
nemzetek erős bástyájává, nagy 
nemzetté lett. „Magyarország a 
hárommillió koldüs, a népnyomor, 
B gazdasági és kulturális elmara-
dottság országából élenjáró ország-
gá lett, — mondja a Magyar Füg-
getlenségi Népfront választási fel. 
hívása — amelynek gazdája a szo-
cializmust építő dolgozó nép. A 
tegnap még gondoktól űzött ma-
gyar nép nem reszket többé a be-
tevő falatért, nem ismeri többé a 
félelmet a bizonytalan jövőtől, 
nyugodtan néz a holnap elé." En-
nek a megtett útnak eredményeiről 
ed számot a Magyar Függetlenségi 
Népfron' választási felhívása és 
egyben arról Í6, hogy nemcsak tel-
jesítette, hanem idóedőtt teljesí-
tette mindazokat a vállalásokat, 
eme'yekhez a'népfront négy évvel 
ezelőtt, 1949.es választások alkal-
mával, a magyar nép jóváhagyását 
kérte. Azt vállaltuk, hogy öt esz-
tendő alatt 35 milliárdot fekte-
tünk be a népgazdaságba és már 
hz ötéves terv három esztendejé-

-ben 40 milliárdot ruháztunk be. 
Acéltermelésünk már az ötéves 
*enr harmadik esztendejében el-
érte a másfélmillió tonnát, szén. 
termelésünk túlhaladta a 18 millió 
tonnát, villamosenergia-termelé-
sünk elérte a 4.2 milliárd kilowatt-
órát. Iparunk munkáslétszáma 300 
ezerreLnőtt, nem öt, hanem három 
év olafl. Magyarországon a mun-
kanélküliség örökre a muhé. Ak. 
kor értük el ezeket a nagyszerű 
eredményeket, amikor nap, mint 
nap hirt kapunk a tőkés országok-
ban állandóan növekvő munkanél-
küliségről: akkor, amikor hírt 
kapunk arról, hogy az Egyesült 
Államokban a Ford MotoTgyár a 
napokban is 45 ezer munkást bo-
Bsá'ott el. 

Még amiékezünk azokra az idők. 
te, amikor a múltban a hordószó-
nokok fűt-fát ígértek. 

Népünk csak a felszaba. 
dúlás óta bízik a vezetők szavai-
ban. mert tudja, hogy a mi orszá-
gunkban o szó és tett egybe esik. 
'Amit pártunk mond — az logada. 
lom és rá, mint a kősziklára épít-
tetünk. 

Négy évvel ezelőtt a vásárhelyi 
Választói nagygyűlésen Révai e'v-
társ a népfront nevében ipart igért 
Csongrád megyének. Négy év mul-
tán Hódmezővásárhely, Makó, 
Szentes iparosodó városok. Az 
egészségvédelmet, a szociális biz-
tosítást az Ígérethez híven soha 
nem ismert méretekben terjesztette 
ki népi demokráciánk. Hazánk ma 
mindem dolgozó ember számára a 
korlátlan lehetőségek országa 
lett. Mindezt nz egyszerű ma-
gyar do'gozó emberek millióinak 
szorgalmas munkája révén értük 
el: annak eredményeként, hogy 
dolgozó népünk egységesen követ-
te a harcokban edzett magyar 
munkásosztályt, a Magvar Dolgo-
zók Pártját és szeretett Rákosi 
Mátyás elvtársunkat. 

Május 17-én a Magyar Függet. 
lenségi Népfront a magyar nép 
helyeslését kéri az ötéves terv be-
fejezésére,. Az első ötéves terv 

végére befejeződik az új üzemóri-
ás, a Sztálin Vasmű építése: új. 
jáalakítjuk a Diósgyőri Kohászati 
Műveket, amelyek egymagukban 
több acélt adnak majd, mint amenY-
nyit a régi Magyarország összes ko-
hászati üzemei termeltek. Műkö-
désbe lépnek a Sajómenti Vegyi-
müvek, a Borsodi Kokszolómű, a 
Borsodi Hőerőmű, a Keletmagyar-
országi Golyóscsapágygyár, a He-
lyőcsabai Cementgyár, a Szolnoki 
SzalmaceTiulóze-gyár. Elkészül a 
tiszaiöki duzzasztómű, erőmű és 
a keleti hajózható főcsatorna. 
Megépül országunk büszkesége, a 
szocialista Sztáüváros; az új nagy 
bányaváros, a szocialista Komló; 
megnyílik a budapesti Népstadion. 
De lerakjuk a szocializmus alap-
jait a mezőgazdaságban is- Népi 
demokráciánk a mezőgazdaság szo-
cialista fejlődését továbbra is tel-
jes erővel támogatja, amelynek 
bizonysága az 50 új kombájn, ame-
lyet ebben az évben a megye gép-
állomásai kapnak'; a termelöszövet. 
kezetekben és ál'ami gazdaságok-
ban folyó sok-sok milliós építke-
zés. A mezőgazdaság szocialista 
útja a dolgozó parasztság számára 
a jómód, a kultúrálj emberi élet 
útfa, egész népünk számára a köz-
ellátási kérdések végleges meg-
oldásának útja, 

Mindezek megvalósításához egész 
népünk további fáradhatatlan szor-
gos munkája szükséges. Nagyszerű 
terveink végrehajtására máris meg-
kezdődött a szavazás a választási 
békeverseny hatalmas mére'ű ki-
bontakozásával. A szegedi üzemek 
dolgozói, a termelőszövetkezetek 
tagjai a választási békeverseny 
keretében, nap, mint nap munkájuk-
kal szavaznak országépítő, nagy ter-
veink mellett. Erre szavaz az a 
több. mint 500 egyénileg gazdálko-
dó élenjáró dolgozó paraszt is, 
aki vasárnap együttesen fogadta 

hogy május 17-re teljesíti fél-
évi beadási kötelezettségét. 

A Magyar Függetlenségi Nép-
front választási felhívása egyben 
a második ötéves terv programmja 
is. A második ötéves tervvel fel-
építjük hazánkban a szocialista tár-
sadalmat Acélterme'ésünk 3.5—4 
millió tonnára, széntermelésünk 
40—50 millió tonnára, villamosj 
energia-termelésünk 10—12 millió 
kilowattórára — tehát a jelenlegi-
nek két-háromszorosára növekszik. 
Merész, de megvalósítható terv ez, 
mintahogy megvalósítottuk és a 
hátralévő években túlteljesítjük 
első ötéves tervünk cé'kilűzéseit 
is. A második ötéves terv idősza-
ka alatt 250 ezer lakást építünk. 
Mintegy 50 százalékkal emeljük a 
dolgozók reálbérét, a dolgozók 
vásárlóerejének további nagy-
arányú növelése érdekében pedig 
rátérünk a fogyasztási és ipari 
cikkek árleszállításának útjára. 
Arra törekszünk, hogy falun leg. 
alább az általános iskola nyolc 
osztályát, városokban és ipari 
központokban pedig legalább a 
középiskolát minden gyermek kö-
telezően elvégezze. Magyarorszá-
got a jómód, a virágzó kultúra 
földjévé tesszük. Ehhez kéri a 
Magyar Függettenségi Népfront az 
egész magyar nép támogatáséi. 

Természetesen merész terveink 
megvalósításának változatlanul elő-
feltétele a tartós béke. Ennek ér. 
dekében a Magyar Népköztársa-
ság úgy mint eddig, ezután is szi-
lárdan íolytatja békepolitikáját. A 
béke védelmében erőt meri'ünk 
Szovjetunió vezette nagy béketá-
bor szilárd egységéből. Békénk 
védelmében nemcsak saját erőnk, 
re építhetünk, mert mellettünk áll 
a hatalmas Szovjetunió, a nagy Kí-
nai Népköztársaság, valamennyi 
népi demokratikus ország, a sza 
badságáért küzdő koreai és viet-
námi nép és a békeszere'ö emberek 
milliói szerte a világon. 

Ilyen nagyszerű jelent és ragyo-
gó jövőt ígéró programmja nem 
volt még a magyar népnek. Ez a 
programm: a béke, munka, jólét, 
felemelkedés programmja. Nem két. 
séges, hogy a magyar nép soha 
nem tapasztalt egységben 'ámogat 
ja a Magyar Függetlenségi Nép-
frontot célkitűzéseinek megváló-
sításában és május 17-én egyem-
berkénk a Magyar Függetlenségi 
népfront jelöltjeire szavaz. 

Forróhangu lelkes nagygyűlésen 

Rákosi Mátyás és Révai József elvtársakat 
választották meg képviselőjelöltjüknek 

az Üjszegedi Kender- és Lenszövő Vállalat dolgozói 
Két órát fújt a gyúr. A délutáni 

műszak dolgozói már elfoglalták 
a gépek melett helyüket. Az udvar 
benépesedik, mindenki sjet a ku.túr-
terembe. 

A feldíszített emelvényen két ha. 
talmas kivilágított ötágú csi'lag 
között Rákosi elvtárs képét világít 
ják meg a reflektorok. Fél három 
és már megtelt a terem. Az ének-
kar Rákosi elvtársról, Sztálin elv. 
társról énekel. 

Csóji János elvtárs, a gyár párt-
bizottságának titkára lép a mikro-
fon elé. Javaslatot tesz a jelölőgyü. 
lés elnökségének megválasztására. 
A megjelentek lelkes tapssal fogad 
ják a javaslatot. Eperjesi Júlia 
elvtársnő, a városi pártbizottság 
párt- ®s tömegszervezetek osztályá-
nak vezetője, majd a gyár legjobb 
dolgozói, sztahánovisták, békeharco-
sok foglalnak helyet az emelve, 
nyen. 

— Ma ünnepi gyűlésre jöttünk 
össze — nyitotta meg a jelölőgyű-
lést Csóti elvtárs. — Felada;unk, 
hogy képviselőjelölteket válasszunk 
a május 17_én megtartandó képvise 
leválasztásra. 

A múltban senki nem kérdezett 
bennünket, üzemi dolgozókat, hogy 
kit akarunk az országgyűlésbe kül-
deni. Ez már csak a mult emléke. 
Ma Magyarországon minden hata-
lom a dolgozó népé és a dolgozó 
nép halalmának legfőbb képviselője 
az országgyűlés. Ezért választ dol-
gozó népünk s ezen belül a mi üze. 
münk dolgozój is képviselőjelölteket, 
akik készek önzetlenül szolgálni a 
nép ügyét. 

Csóti elvtárs beszél a pártról. 
Szavait figyelmesen hallgatják a 
munkások, technikusok, művezetők, 
mérnökök, fiatalok. 

— Lehetetlen a Magyar Dolgo-
zók Pártjáról, fejlődésünk motorjá. 
ról úgy szólnunk, hogy ne gondol-
nánk népünk szeretett vezérére, Rá-
kosi Mátyás elvtársra. Dolgozó nér 
pünk úgy érzi, hogy Rákosi elvtárs 
a pár'ot jelenti számára és a párt 
nevének hallatára Rákosi elvtársra 
gondolunk. 

Rákosi e'vtárs harcos munká-
járól beszél Csóti elvtárs. Aztán 
javaslatot tesz: 

— Legyen az Üjszegedi Kender, 
és Lenszövő Vállalat dolgozóinak 
első képviselő jelöltje, Rákosi Má. 
tyás elvtárs! 

Felzúg a taps. Mindenki feláll, 
.,Éljen Rákosi", hallatszik üteme-
sen. Forrón szeretett vezérünket 
ünneplik a dolgozók. Köszönik, 
hogy az ő névé' viselő hídon me-

hetnek naponta a munkába, hogy 
villamos közlekedik Újszegedre, 
köszönik az egész megváltozott 
életüket. 

Péter Jánosné szólal fel első-
nek. Forró szeretet érződik ke-
resetlen szavaiból. Aztán egy-
másután szólalnak fel a választók. 
Rácz Jenőné, Kispéter Ferencné 
sztahanovista szövőnő, aki java-
solja, küldjenek táviratot Rákosi 
elvtársnak, képviselő jelöltté való 
választása alkalmából. Cink Má-
tyásné, a cémázóból, majd Abt 
Antal szövő segédművezető emel-
kedik szólásra. 

— Rákosi elv lársat jelölőm, szí-
vem egész melegével. Nézzünk 
körül az üzemünkben, hogy meny-
nyi mindent köszönhetünk neki. 
Hogy csak egyet említsek belőle. 
A szövőüzemrészben a szövőgé-
peknél a telső transzmissziót át-

alakítottuk alsó meghajtásra. Hogy 
a munka könnyebbé váljon, hogy 
elkerüljük a balesetet. 

A gyűlés elnöke szavazásra te-
szi fel a kérdést. 

— Aki Rákosi elvtársat Jelöli, 
hyujtsa fel 9 kezé'. 

Szinte egyszerre emelkednek a 
magasba a karok, s büszke öröm-
mel jelölik az Üjszegedi Kender, 
gyár dolgozói első képviselő-jelölt-
jüknek Rákosi elvtársat. Sokan 
akarták vo'-na elmondani, hogy mi-
ért. Egyéni érzések fűződnek 
hozzá. Nagy Ádámné leánya egye-
temre jár, gyógyszerész le«z. Bo-
dó Pálné fia a Veszprémi Nehéz-
vegyipari Egye'em másodéves 
hallgatója. És sok-sok egykor ki. 
zsákmányolt munkás megváltozott 
életét neki köszönheti és ezért 
jelöl'e Rákosi elvtársat. 

Üzemünk második jelölt jének Révai József 
elvtársat javaslom 

Molnár József DISZ-titkár kért 
szót. 

— Második jelöltnek, üzemünk 
dolgozói Rákosi elvtárs közvetlen 
munkatársát és harcos 'ársát, a 
magyar kultúrforradalom irányí-
tóját, Révai elvtársat javasolom. 

Ismét felzúg a taps, lelkesen ün-
neplik Révai elvtársiat. Majd így 
folytalja a felszólaló: 

— Révai elvtárs egész élete és 
munkássága összefonódott a ma-
gyar és a nemzetközi munkásmoz-
galommal. A 21 éves R'évai József 
aktiv harcosa volt a 19-eg Tanács-
köztársaság megteremtésének. 

A dicsőséges Vörös Hadsereg 
felszabadító csapatai után Révai 
elvtárs a Magyar Kommunista Párt 
szegedi szervezetének megalakítója 
volt Közvetlenül irányította 1944 
októberében a megbénult és kifosz-
tott Szeged helyreállításának mun-
káit. Révai elvtárs irányítása mel-
lett jelent meg 1944 november 19-
én a Délmagyarország. 

Révai elvtárs felszabadulás után 
végzett nagy munkáját ismertette 
Molnár József, majd így fejezte be 
felszólalását 

— Javaslom Révai elvtársat kép-
viselő jelöltünknek. 

Ismét felzúg a taps, a karok ma. 
gasbalendülnek, egyöntetűen sza-
vaznak a dolgozók Révai elv+árs je. 
1 ölése mellett. 

Harmadik j'elöltnek 
Vígh Istvánnét javaslom 

Pászti Ferencné tesz most javas-
latot. 

— Vígh Istvánnét, üzemünk dol-
gozóját js válasszuk mep képviselő-
jelöltnek. 

Röviden Ismerteti Vigli Is'.vánné 

munkásságát. Még a felszabadulás 

előtt lépett n munkásmozgalomba. 

Felszabadulás után tagja lelt az 

üzemi bizottságnak és az 1919-es 

választásokon jó munkájáért kép-

viselőnek választották. Azóta is 

fáradhatatlanul, becsületesen végzi 

munkáját. A gyár dolgozói jól is-

merik Vighnét, ami a felszólalá-

sokból is kiérződik és lelkesen sza-

vaznak reá. Most ö kér szót. A 

meghafódoltságfól nehezen tud 'be-

szélni. Ha megválasztanak képvise-

lőnek — mondotta —. minden 

erőmmel azon leszek, hogy ezt a 

bizalmat kiérdemeljem, de kérem a 

segítségüket 'is ehhez a munkához, 

A tervek maradéktalan végrehajtá-

sával, jó minőségi munkával har-

coljunk eredményeink továbbfej-

lesztéséért. 

Csóti elvtárs zárja be a lelkes 

hangulatú gyűlést. Zárszavában a 

Magyar Függetlenségi Népfront vá-

lasztási felhívásával foglalkozik és 

elmondja, hogy május 17-én milyen 

nagyszerű, ragyogó jövőre szava-

zunk. A gyűlésnek vége. A dolgo-

zók jelöltjeikről beszélnek és siet-

nek haza, hogy másnap újult erő-

vel dolgozzanak a választási béke-

verseny sikeréért. 

A szegedi egyetemek és a főiskola első jelöltje: 
Rákosi Mátyás elvtárs 

Szól a zene, s a pattogó indulók 
hangjai közben egyre gyűlnek a 
Szegedi Tudományegyetem, az Or-
vosegyetem és a Pedagógiai Fő. 
iskola dolgozói, egyetemi tanárok, 
az okta'ó-szeméyzet tagjai és a 
hallgatók az Ady-téri nagy elő-
adóteremben. hogy éljenek új tör-
vényadta jogukkal: eldöntsék, ki. 
kei jelölnek képviselőjüknek a 
május 17-i választásokra. A hatal-
mas terem elégtelennek bizonyul a 
résztvevők számára: a falak mel-
lett is állnak, s még négy terem-
ben gyülekeznek. Különös jelentő, 
séget ad ennek a jelölő gyűlésnek, 
hogy egy nappal a Magyar Füg-
getlenségi Népfront választási fel-
hívása után tartják meg: a válasz-
tási felhívás sugallja a felszólalók 
szavait, eimek szellemében beszél-
nek az egyetemi dolgozók. 

Pár perccel négy óra után . meg. 
kezdődik a gyűlés. Megválasztják 
az elnökséget. Az elnökség tagja 
lesz Pamuk István elvtárs, a Me-
gyei Pártbizottság agit. prop. tit-
kára, Strack Sándor elvtárs, a Vá-
rosi Pártbizottság kiküldötte, Fo-
dor Gábor eMáns, Kossuth-díjas 
akadémikus, a Tudományegyetem 
rektora, Kukán Ferenc egyetemi 

tanár, Lerner Károly elvtárs, a Fő-
iskola igazgatója, Baráti Dezső elv-
társ, a Bölcsészkor dékánja. 

Tury Géza elvtárs, az Egyetemi 
Pártbizottság titkára nyitja meg 
az ülést. 

— Megváltozott viszonyok, az 
új világ megváltozott viszonyai 
között készülhet do'gozó népünk 
a május 17-i választásokra, — 
mondja a többi között. Ragyogó 
jelenünk, a mi boldog, szabad éle. 
tünk, drága Szabadságunk nyolc 
esztendeje a miénk. Éz a nyolc 
esztendő végtelenül hosszú idő-
nek tűnik: héttnérföldes csizmá-
val járta dolgozó népünk ezalatt a 
fejlődés útját. A Horthy-reak;ió 
sötét éveihen, uirak, grófok, bá-
rók ültették saját jelöltjeiket a 
magyar dolgozó nép nyakára. 

— Az 1949-ben megválasztott 
parlamentben is a mi fiaink, mun-
kások. parasztok, néphez hű értei -
miségiek képviseltek bennünket. Az 
ő munkájukban is mindig ott érez-
tük, hogy vezetőnk a Magyar Dol-
gozók Pártja, 6 népünk szeretett 
vezérére, Rákosi Mátyás év'ársra 
gondolunk, . 

Izeknél a szavaknál az egyetemi 
dolgozók felállva, percekig taite, I 

lelkes tapssal köszöntik Rákosi 
elvtársat. A gyű'.és résztvevőt üte-
mesen kiáltják: „Éljen Rákosi!", 
„Éljen a párti" 

— Rákosi Mátyás személyes pél-
dája — folytatja tovább beszédét 
Tury Géza elvtárs — a nagy Sztá-
lin legjobb magyar tanítványának 
munkája, nemcsak felnőtt dolgo-
zóinkat lelkesíti, nemcsak őkef ta-
gadja új és új munkahőstettekre, 
hanem ez a példa jövő reménysé-
günknek, iljúságunknak is nevelési 
eszménye. 

— ötéves tervünk ragyogó ered-
ményei elválaszthatatlanok Rákosi 
elvtárs nevétől. Mi, csongrádme-
gyei dolgozók, /ervünk ezernyi 
más alkotása mellett neki köszön-
hetjük a Csongrádmegyei Tégla-
gyárat, a Szegedi. Rákosi. Mátyás 
hidat. a Textilmüveket; az Egyetem 
új Béke-épületét. 

— Hálánk spha el nem múló 
szeretetünk jeléül javasolom, hogy 
az országgyűlésbe a szegcdi egye-
temek és a töiskola első küldölte 
Rákosi Mátyás elvtárs legyen 

Elemi erővel zúg fel a ta.ps: fel-
állva, véget nem éró tapssal 
döntenek a szegedi egyetem és a 

(Folytatás a második oldalon) 


