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A magyar országgyűlés
törvényben örökítette meg
Sztálin elvtárs emlékét

WMWT&VAV
AHA 50

IX. ÉVF. 58. SZÁM

és vezérünk,
rs

eretett
Gyászgyíílés
Moszkva, 1953. március 9.
A moszkvai rádió az alábbi helyszíni közvetítésben számolt be a h a .
ladó emberiség nagy
halottja, J .
V. Sztálin emlékének szentelt gyász,
gyűlésről:
A Szakszervezetek. Házának Oszlopcsarnoka . . . Elérkeztek a búcsú
utolsó pillanatai . . Itt vannak
a
Szovjetunió
Kommunista
Pártja
Központi Bizottságának
tagjai, a
temetési bizottság tagjai, a miniszterek, a Szovjet Hadsereg marsalljai és tábornokai. Kimondhatatlanul
súlyosak ezek a percek, különös
erővel érezni most az országunkat
ért gyász egész mélységét,
A p á r t és a kormány veze'ői, n
Szovjet Hadsereg marsalljai és tábornokai búcsút vesznek a nagy h a .
lottói és lassan az
Oszlopcsarnok
kijárata felé i n d u l n a k . . , Kihozzák
n Szakszervezetek Házából a koszo.
rúkat. Sztálin elvtárs vörös pári á k r a helyezett érdemrendjeit és érdemérmeit . . .
Sztálin elvtárs holttestét ágyútalpakra helyezik . . . Megindul a gyász,
menet a Vörös-tér felé.

G. M. Malenkov
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D r á g a Honfitársaim! Elvtársaim!
B a r á t a i m ! Drága Külföldi Testvéreim!
Pártunkat és a szovjet népet, az
egész e mceriséget óriási, pótolhatatlan veszteség érte. Joszif Visszá.
rionovics Sz'álin, tanítónk és vezérünk, az
emberiség
legnagyobb
lángelméje, dicső életútjának végére ért.
Ezekben a nehéz napokban, a
szovjet nép
mélységes
gyászát
osztja az egész élenjáró, haladó
emberiség Sztálin neve kimondhatatlanul drága a szovjet emberek,
a világ legszélesebb néptömegei számára.
Sztálin
elvtárs munkássága felmérhete.lenül nagy és jelentős
a
szovjet r.ép é s minden ország dolgozói számára. Sztálin ügye évszázadokon át élni fog és a hálás utódok éppúgy, mint m i dicsöiteni fogj á k Sztálin nevét.
Sztálin elvtárs egész életét arra
áldozta, hogy a munkásosztály és
minden dolgozó felszabaduljon a kizsákmányolók elnyomása és rabsága alól. hogy az emberiség megmeneküljön a pusztító háborúktól,
egész, életében azért harcolt, hogy
a dolgozó népnek szabad és boldog
élete legyen a földön.
Sztálin
elvtárs,
korunk
nagy
gondolkodója, az ú j történelmi viszonyok
között alkotóan
tovább
fejlesztette a marxizmus-leninizmus
tanítását. Sztálin neve méltán áll az
egész emberi
történelem
legnagyobbjai, Marx, Engels és Lenin
neve mellett.
P á r unk a marxizmus-leninizmus
nagy tanítása! követi, azt a tanítást,
amely legyőzhetetlen
erőt ad
a
pártnak és a népnek és megtanítja
ú j utakat törni a történelemben
Lenin és Sztálin hosszú éveken
át harcoltak az illegalitás
súlyos
körülményei
közölt
azért, hogy
Oroszország népei
megszabaduljanak az önkényuralom igájától, a
földesurak és kapitalisták elnyomásától A szovjet
nép
Lenin és
Sztálin vezetésével megvalósította
az emberiség törté?: etének legnagyobb fordulatát, végetvetett a ka.
pi-alirta rendnek országunkban^ és
ú j ú t r a tért, a szoc'alizmus útjáraSztálin elvtárs
folytatta
Lenin
ügyét, szüntelenül fejlesz'elte Lenin
tanílását, amely megvilágí'otta _ a
párt és a szovjtt á'.lam előtt o jő
vőbe vezető útat. Sztálin elvtárs
országunkat a szocializmus
világ-

a moszkvai

. . A Vörös-téren m á r összegyűltek Moszkva dolgozóinak, a szövetséges és autonóm köztársaságoknak, a területeknek és kerületeknek
küldöttségei és képviselői. I t t vannak a nagy kínai nép, a népi demo. kratikus országok és m á s országok
küldöttségei és képviselői, a diplomáciai testületek tagjai.
Csendben
ál'-nak a
moszkvai
helyőrség szabályos sorokban kiigazított csapa ai. A gyász csendjében
fogadja a Vörös-tér a gyászmenetet. A menet közeledik a mauzóleumhoz. J V- Sztálin koporsóját a
Vörös-téren felállított ravatalra helyezik. A Párt és a kormány vezetői felmennek a mauzóleum emelve,
nyére.
Megkezdődik
a
Joszif
Visszárionovics Sztálin elvtárs emlékének szentelt gyászgyűlés.
A Szovjetunió Kommunista Pártjánál; megbízásából
N. Sz. Hruscsov, a Szovjetunió
Kommunista
P á r t j a Központi B'zottságának titkára a J- V. Sztálin
emlékének
szentelt gyászgyűlést
megnyitott,
nak nyilvánítja. A szót átadja G.
M Malenkov elvtársnak.

elvtárs
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beszéde

történelmi jelentőségű
győzelmére
vezette, ami lehetővé tette, hogy az
emberi társadalom évezredes történetében először megszűnjön az cm.
beinek ember által való kizsákmányolása.
Lenin és Sztálin alapította meg
a világon először a munkások és
parasztok államát, szovjet államunkat. Sztálin elvtárs fáradhatatlanul
munkálkodott a szovjet állam megerősítésén. Államunk ereje és h a .
talma
legfontosabb
feltétele
a
kommunizmus felépítésének országunkban.
Legszentebb
kötelességünk,
hogy lovábbra is fáradhatatlanul Ó3 sokoldalúan
erősítsük
hatalmas szocialista államunkat,
a békének és a népek biztonságának bástyáját
Sztálin elv'árs nevéhez fűződik a
társadalom fejlődésének
történeté,
ben az egyik legbonyolultabb kérdés, a nemzeti kérdés megoldása.
Sztálin elvtárs a nemzeti
kérdés
legnagyobb elméleti kidolgozója. A
történelemben először
biztosította
egy óriási, soknemzetiségű államban évszázados nemzeti
viszályok
felszámolását. Sztálin elvtárs vezetésével pártunk leküzdötte a m u l t .
ban elnyomott népek gazdasági és
kulturális elmaradottságát, egységas. tesivéri családba tömöritette a
Szovjetunió minden nemzetét és kikovácsolta e népek barátságát.
Legszentebb
kötelességünk,
hogy biztosítsuk a szovjet ország népei egységének és ba.
rútságának további megerősítéséi, a soknemzetiségű
szovjet
állam megszilárdítását. Ha országunk népei testvériségben élnek, nem félemlíthet meg ben.
nür.ket sem belső', sem külső
ellenség.
Sztálin elvtárs közvetlen vezetésével született, nőtt és erősödött a
Szovjet Hadsereg. Sztálin
elvtárs
fáradhatatlanul gondoskodott az or.
szág védelmi képességének megszi.
lárdítázáról és a szovje': fegyveres
erők megerősítéséről. Sztálin generalisszimusz. a nagy hadvezér vezetésével .a Szovjet Hadsereg törté,
nelmi jelentőségű győzelmet aratott
a második világháborúban és megmentette Európa é s Ázsia népeit a
fasiszta rabság veszélyétől.
Szent kötelességünk, hogy minden eszközzel erősítsük a hatalmas szovje: fegyveres erőket.
IIar~l készen'ctbcn k e " tartanunk ó"ket, hogy pusztít© csa-

Vörös-téren

pással visszaverhessék az ellenség bármely támadását.
Sztálin
elvtárs
fáradhatatlan
munkássága nyomán az általa kidolgozott tervek szerint pártunk a régi
elmaradott országból erős, ipari —
kolhozhataiommá
fejlesztette
hazánkat. 0 j gazdasági rendszert teremlett, amely nem ismer válságot
és munkanélküliséget.
Legszentebb
kötelességünk,
hogy biztosítsuk szocialista hazánk további felvirágzását. Minden eszközzel fejlesztenünk kell
a szocial'sta ipart, országunk
hatalmának és erejének támaszát. Továbbra Is erősítenünk
kell a kclhczrendszert, a szovjet
ország minden kolhozának fel.
emelkedésérc és felvirágzására
kel!
törekednünk, erősítenünk
keU a munkásosztály és a kolhozparasztság t e stvéri szövetsé.
gét.
A belpolitika terén az a fő feladatunk, hogy állandóan
törekedjünk a munkások, ko'.hozparasztok,
az értelmiségiek, minden
szovjet
ember anyagi
jólétének
további
megjavítására Pártunk
és a korm á n y számára törvény az a kötelezettség, hogy állandóan gondoskodjon a nép javáról, anyagi és kul'urális szükségleteinek maximális kielégítéséről.
Lenin és Sztálin megteremtett©
•és megacélozta pártunkat, a társadalom hatalmas átalakító erejét.
Sztálin elvtárs életében azt tanította. hogy semmi sem magaszto.
sabb a kommunista párttag címénél.
Sz'álin elvtárs az ellenséggel vívóit
kemény
harcban
megvedelmezt©
pártunk sorainak egységét, tömörségét és összeforrottságát.
Legszentebb
kötelességünk,
hogy továbbra is erősítsük e hatalmas kommunista pártot.
Pártunk ereje és legyőzhetetlens'ége
sorainak egységében és összeforrottságában, akarati és cselekvési egységében áll, abban, hogy a p á r t
tagjai egybe tudják forrasztani akaratukat a pár': akaratával és kívánságaival. Pártunk ereje és legyőzhetetlensége abban rejlik, hegy elszakíthatatlan szá'-ak fűzik a néptömegekhez. A párt és a nép egységének alapja pedig az, hogy
a
párt rendületlenül a nép érdekeit
szolgálja Mint a szemünk
fényét
kell őriznünk o párt egységét, m é g
jobban kell erősítenünk az elszakíthatatlan kapcsolatokat a pár? és a
nép között, a kommunistákat
és
minden dolgozót a magasfokú politikai éberség és a belső és külső
ellenséggel szembeni harcos engesz.
telhetetlenség és szilárdság szellemében kell nevelni.
A nagy Sztalin vezetésével létrejött a béke. a demokrácia és a szocializmus hatalmas tábora. Ebben a
laborban szoros testvéri egységben
halai' előre a szovjet néppel együtt
a nagy kínai nép, Lengyelország,
Csehszlovákia, Bulgária,
Magyarország, Románia, Albánia, a Német Demokratikus Köztársaság, a
Mongol
Népköztársaság
testvéri
népe. Kitartó harcban védelmezi
hazája függetlenségét Korea hősies
népe. Bátran küzd szabadságáért és
nemzeti függetlenségéért Vietnám
népe
Legszentebb
kötelességünk,
hagy megőrizzük és erősítsük a
népek hatalmas
vívmányát, a
béke. a demokrácia és a szocializmus táborát, erősítsük a
barátság é3 a szolidaritás szálait a demokratikus tábor országainak népei közölt. Minden eszközzel erősítenünk kell
a Szovjetunió örök, megbont,
hnta'.lan testvéri barátságát a
nagy kínai "éppel, minden népi

demokratikus

ország dolgozóival.
Minden nép a béke nagy zászlóvivőjének ismeri Sztálin elvtársat,
Sztálin elvtárs lángelméjének
legnagyobb erőfeszítéseit arra irányította, hogy megvédj e a békét minden ország népe számára. A szovjet állam külpolitikája, a béke és a
n épek barátságának politikája döntő
akadálya az ú j háború kirobbantáaának és megfelel minden nép élet.
bevágó érdekeinek. A Szovjetunió
következetésen síkraszállt és síkraszáll m a is a béke ügyének védelméért, mert érdekei elválaszthatatlanok a világ békéjének ügyétől. A
Szovjetunió mindig a béke fenntartásának és megszilárdításának következetes poli ikáját, az
ú j háború előkészítése és kirobbantása
elfeni harc politikáját, a
nemzetközi együttműködés és a minden o r .
szaggal való kereskedelmi kapcsolatok politikáját folytatta és folytatja
ma is. E z a politika abból a leninisztálini tételből indul ki, hogy lehetséges a két különböző rendszer,
a kapitalista és a szocialista rendszer tartós egymásmelleit élés© és
békés versenye.
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A nagy Sztálin abban a szellemben nevelt bennünket, hogy határtalan odaadással szolgáljuk a
nép
érdekeit. Mi a nép hű szolgái vagyunk, a nép pedig békét akar,
gyűlöli a háborút. Legyen legszentebb valamennyiünk számára a népnek az ,a kívánsága, hogy megakadályozzuk embermilliók vérének kiontását és biztosítsuk a boldog tjlet
békés énítésél!
Külpolitikai téren f ő feladatunk
az, hogy megakadályozzuk az ú j
háborút, békében éljünk minden o r .
szaggal A Szovjetunió Kommunista
P á r t j a , a szovjet
kormány
úgy
véli hogy a leghelyesebb, a legszükségesebb
és
legigazságosabb
külpolitika a népek közötti
béke
politikája, amely a kölcsönös bizalmon alapul, aktív, a tényekre támaszkodik, s amelyet tények igazolnak. A kormányoknak hűségesen
kel] szolgálniok népüket, a népek
pedig békét akarnak, á?kozzák a
háborút. Bűnösök azok a
kormány ok, amelyek félre akarják vezetni
a n'épeket, szembeszállnak a népek
szent óhajával, azzal az óhajjal,
hogy megőrizzék a békét és megakadályozzák az ú j vérontást.
A Kommunista Pártnak és a
szovjet kormánynak az a meggyőződése, hogy a népek közötti béke politikája az egyetlen
helyes, minden nép létérdekel.
nek megfelelő politika.
Elvtársak! Vezérünk és tanítónk,
a nagy Sztálin halála azt a kötelességet rója minden szovjet emberr e ,
hogy fokozza erőfeszítéseit a szov.
jet nép előtt álló gigászi feladatok
megvalósításáért, fokozottabban járuljon hozzá a kommunista
társa,
dalom építésének közös ügyéhez,
erősítse szocialista hazánk hatalmát
és védelmi képességét.
A Szovjetunió dolgozói látják és
tudják, hogy hatalmas
hazánk ú j
sikerek felé halad. Minden rendelkezésünkre áll ahhoz, ho-gy felépít,
stilc a teljes kommunista társadalmat. A szovjet nép kimeríthetetlen
erejébe és lehetőségeibe vetett szilárd hittel megvalósítja a kommunizmus építésének
nagy
ügyét
Nincs a világon olyan erő, amely
fel tudná tartóztatni a szovjet társadalom előrehaladását a kommunizmus felé.
Búcsúzunk Tőled, tanítónk és vezérünk, drága barátunk, szeretete
Sztálin elvtárs.
Előre
a LeninSztálin nagy ügyének teljes diada.
iához vezető úton!
(Folytatás a második oldalon)
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(Folytatás as 1. oldalról)

sorainak
és vezetésének
acélos egy- s Lenin és Sztálin
hagyatékához
hí- delmi
kapcsolatok
fejlesztésének
ségét
erősítse
a Szovjetunió
népei- ven elve zesse a szocializmus
orszá- politikája minden
olyan
országL, P. Berija
elvtára
beszéde
nek törhetetlen
barátságát,
gya'ra. gát a
kommunizmushoz.
gal, amely maga is erre törekszik.pitsa a szovjet
állam
hatalmát,
válÖrök dicsőség a szeretett drága Ez a külpolitika megfelel a szovL P Berija elvtárs J. V. Sztái n végezhetik munkájukat,
hogy a tozatlcrnul
megőrizze
a hűséget
a
vezérünknek és tanítónknak, a nágy jet nép
alapvető érdekeinek
és
Nvlárs temetésén & következő be- szovjet kormány a jövőben is gonmarxizmus-leninizmus
eszméi
iránt
Sztálinnak!
ugyanakkor minden más
békeszeszedet mondotta:
dosan és fáradhatatlanul
megvédi
rető nép érdekeinek is.
— Kedves Elvtársak, Barátaiml
a sztálini alkotmányban
biztosított
V, M, Moloíov
elviára
beszéde
Nehéz szavakkal kifejezni azt a jogaikat.
Országunkban a szovje*
alapon
ttögy Ryúszl, amelyet e napokban
olyan soknemzetiségű
állam
jött
Kedves
Elvtársak
és
B
a
r
á
t
a
i
m
!
Külpolitikánk világos és érthető.
dött meg és rálépett a kommunista létre, amely szilárdságba**, anyagi
pártunk és
országunk népei,
3/
Ezekben
a
napokban
valameny.
Lenin már a szovjet hatalom
első
társadalom építéséhek útjára. M i n d . erejének
egész hatadó emberiség érez.
szakadatlan
növekedéhatározta meg
a nyiünket nagy bánat sújtat): meghall ezek irányításában, Pártunk és a sében és kulturális
Nincs már Sztálin_ Lenin
nagy napjaiban úgy
fellendüléséharcostársa és
ügyének
zseniális szovjet állam külpoütikájá', hogy Joszif Visszárionovics Sztálin. El- szovje- állam erejének fejlesztésé- ben páraüanul áll a
történelemvesztettük nagy vezérünket, azt az ben. hatalmas szerepet töltött be
folytatója. Elment közülünk nz az nz a béke politikája.
ben. Mindebben és
mindenekelőtt
embert,
aki
olyan
közel
állt
hozSztálin elvtárs.
ember, aki a legközelebb élit minEzt a békepo'itikát
következeteaz országunkban
élő népek
új,
zánk, aki olyan végtelenül
drága
Sztálin ezekben az években nern- baráÜ kapcsolatainak
den szovjet emberhez, az egész vi- sen megvalósította
Lenin
ügyékifejlesztévolt
számunkra.
Mi,
régi
és | csak a szocialista építést
irányí- sében kivételes, rendkívül nagylág dolgozóinak millióihoz aki
a nek nagy folytatója,
bölcs vezébenső barátai a szovjet emberek totta szüntelenül a Szovjetunióban.
legd i'úgúbb volt számunkra.
rünk, Sztálin.
szerepet töltött
ba
milliói
ugyanúgy,
mint
min. Szakadatlanul dolgozott a kommu- jelentőségű
A nagy Sztálin
egész élete
és
Emellett
Sztálin
A szovjet kormány külpolitikája den ország dolgozói az egész vilá- nizmus országunkban való felépíté- Sztálin elvtárs.
munkássága lelkesítő példa
volt a továbbra is a béke megőrzésének és
irányígon, ma búcsút veszűnik
Sztálin sének elméleti kénlésein és az egész nemcsak hosszú éveken át
leninizmus iránti hűségre, a
mun- megszilárdításának
totta a soknemzetiségű szovjet állenini-sztálini elvtárstól akit mindannyian
úgy nemzetközi helyzet
kialakulásának
kásosztály és az egész dolgozó nép politikája, az ú j háború előkészítélam fejlődését, hanem
elméletileg
szerettünk és a k i m i n d i g élni f o g problémáin, a
marxizmus-leniniz.
önfeláldozó szolgálatára,
annak az se és kirobbantása elleni politika, a
is megvilágította a
nemzeti
és
szívünkben
mus
tudományának
fényével
világíügynek
önfeláldozó
szolgálatára nemzetközi együttműködés és mingyarmati kérdés legfontosabb mai
totta
meg
a
Szovjetunió
további
fej.
Sztálin
elvtárs
Lenin
taní-ványáamelynek célja a dolgozók felszab.v den országgal a kölcsönösség alapproblémáit és ezen a téren i© hoz.
dltása az elnyomás és kizsákmánvo- j á n való kereskedelmi kapcsolatok nak nevezte magát. Leninnel együtt lődésének útját, valamint a szo- zájárult
a
marxizmus-leninizmus
cializmus
és
a
kapitalizmus
fejlődéteremtette m e g és építette fel a m i
lás ulól.
nlapjainak
fejlesztéfejlesztésének politikája lesz.
hatalmas Kommunista
Pártunkat, sének törvényeit a mai viszonyok tudományos
A nagy Lenin megalapította p á r
tudo- séhez.
A szovjetkormány továbbra is erő- vele együtt vezeti© a nép forradal- között A marxista-leninista
tunkat, elvezette a proletárforradaA jelenlegi
körülmények között
síteni fogja a testvéri
szövetséget m i harcát a cáriz.mus és a kapita- m á n y ú j és igen fontos felfedezéIcm győzelmére.
mindez különösen nagyjelentőségű,
A nagy Leninnel együtt lángeszű és barátságot, a világ békéjéért lizmus ellen, a földesurak 'és kapi- seivel fegyverezte fel Pártunkat és
demokra'ikus
meg- az egész szovjet népet Ezek a fel- kiváltképpen a népi
közös
harcban
való talisták elnyomó uralmának
harcostársa Sztálin
megszilárdítot- vívott
létrejöttével, a gyarmati
Leninnel fedezések hosszú évekre megvilágít- államok
gaz- döntéséért országunkban.
ta a Bolsevik Patt >t és megterem- együttműködést, a széleskörű
felszaegyüttműkö- együtt teremtette meg és építette j á k előrehaladásunkat a kommuniz- és függő országok nemzeti
tette a világ első
szocialista álla- dasági és kulturális
badító mozgalmának
növekedésémus
győzelme
felé.
fel
szovjet
szocialista
államunkat
dést
a
nagy
K
í
n
a
i
Népköztársaságmáto r vele együtt fektette le a nagy és
Sztálin közvetlenül irányította a vel kapcsolatban.
Lenin halála után S/tftlin csak- gal, minden népi demokratikus
Demokratikus kis népek szemünk láttára növeikvő Vörös Hadsereg megteremtésé* es
A proletárinternacionalizmus elnem 30 esztendőn át
vezette p á r szaggal és a Német
testvére- testvéri együttműködésének és ösz- megszervezését,
népei
ő
irányította
e veihez híven a Szovjetunió
tunkat és országunkat a lenini úton. Köztársasággal. Külföldi
szefogásának
alapjait.
Sztálin
Lenin
lehetnek
erősíhadsereg dicsőséges fegyvertényeit fejlesztik és szakadatlanul
Sz'álin megvédte a leninizmust szá- ink ég barátaink biztosak
Kom- nagy művének nagy foly'atója.
a polgárháború legdöntőbb front- ' tik a testvéri barátságot és együtt,
mos ellenséggel szemben, tovább fej- abban, hogy a Szovjetunió
A szovjet nép a Sztálin elvtárs szakaszain- Szlá'in, mint
a
Szovjetunió
legfelső működést a nagy kínai néppel, H
lesztette és gazdagította Lenin
ta- munista Pártja és
országok
dolnítását az ú j történelmi
körülmé- népei híven a proletárinternaciona- vezette Kommunista P á r t irányítá- főparancsnok a Nagy Honvédő Há- népi demokratikus
Lenin-Sztálin sával felépíletje országunkban, a szo- ború éveiben győzelemre vi'te or- gozóival, a kapitalista
és
gyarnyek között. A nagy
Sztálin bölcs lizmus zászlajához,
is erősíteni cializmust, hozzákezdett annak a szágunkat a fasizmus felett é.s ez a mati országoknak a békéért, a devezetése biztosította a szocializmus zászlajához, továbbra
szocializmusért
felépítését a Szovjetunióban és
a és fejleszteni fogják a baráti kap- hatalmas programmnak megvalósí- győzelem gyökeresen megváltoztatta mokráciáért és a
harcoló dolgozóival.
Szovjelunió
világtörténelmi jelentő, csolatokat a kapitalista és gyarmati tásához, amelynek célja a szov.ie. az európai és ázsiai helyzetet.
Kedves Elvtársak és B a r á t a i m !
Sztálin hűséges és méltó kövelőségű győzelmét a
Nagy
Honvédő országok dolgozóival, akik a béke, nép anyagi jólétének és kulturális
szakadatlan jénék tenni annyit jelent, mint szaés a
szocializmus színvonalának további
Ezekben a nehéz napokban valaHáborúban.
A kommunizmus nagy a demokrácia
emelése, világtörténelmi
jelentő- kadatlanul gondoskodni a Szovjet mennyien jól látjuk és állandóan
építőmestere,
lángeszű
vezérünk, ügyéért harcolnak.
ségű győzelmet aratott a fasizmus
megin.
drága
Sztálinunk,
felfegyverezte
n o u s c w s és
es haditengerészet
uauiicugeieszei. erejéereje- érezzük, milyen hatalmas,
5lély baráti érzelmek kapcsolják c-f." 6JU"'|||« maiul- a. liisiimus |Hadsereg
pártunkat é9 népünket a
kommu- össze népünket a hős koreai
nép- fölött a második világháborúban és , nok növeléséről, biztosítani, hogy a galhatátlan és h ü támasz a szovnizmus építésének
nagyszerű pro- pé], amely függetlenségéért harcol. ezzel döntő módon meggyengített©, szovjet fegyveres erők kellőképpen jet nép számára Kommunista Pára Szovjetunió külső
ellenségeinek
tunk, a párt acélos egysége, elszagramm jávai.
Nagy vezéreink, Lenin és Sztálin ..
<
— ' -•--«- fel legyenek készülve arra az eseta
Szovjetuniót
kíthatatlan kapcsolata a dolgozó tö.
Elvtársak! Csillapíthatatlan a bá- arra tanították bennünket, hogy fá- erejét, kivezette
re, ha az agresszorok
bármiféle
nat szivünkben, mérhetetlen sülyo, radhatatlanul fokozzuk és fejlesszük nemzetközi elszigeteltségéből, biz- merényletet követnek el országunk niegekkel. Párlunk a n a g y Sztálin
a békeszerető
államok
végakaratát
követve
világosan
a veszteség, de még e súly alatt sem éberségünket a szovjet á l l a m ellen- tosította
elten. Sztáün hűséges és méltó kő
mutat
nekünk
a
kom.
hajlik meg a Kommuitásta Párt acé- ségeinek cselszövényeivel és fotidor. nyolcszázmilliós legyőzhetetlen tá- vetőjének lenni annyit jelent, hogy irányt
borának létrejöttét, országunk számunizmus országunkban való fel>los akarata, nem inog meg egysége tataival szemben.
megfelelő éberséget és ábhatatossámára világos távlatokat nyitott
a
építésének
nagy
ügyéért
vívott
és kemény elszántsága a
kommuM o t t még jobban kell fokoznunk szabad munkán, az emberek igazi got kell tanúsítani eltensége.'nk. az további harcban. M é g szorosabban,
nizmusért vívott harcban.
imperialista
agresszív
állambk
ügyéberségünket. Senki se higyje, hogy
Pártunk fölfegyverezve Marx En- a szovjet állom ellenségei meglep- egyenlőségén és testvériességén ala. nökeinek mindenféle cselszövényc még erősebben össze kell fognunk
nuló
kommunista
társadalom felpártunk Központi Bizottsága és a
gels Lenin, Sztálin forradalmi el- hetnek bennünket.
elleni harcban.
építésére.
Méltán
lehetünk büszszovjet kormány körül.
méletével, bölcsebbé
válva azokkal
Szovjet államunknak
nincsenek
Szovjet
hazánk
védelmére
min- kék arra; liogy az elmúlt har.
a tapaszía'atokkal,
amelyeket
a
Sztálin halhatatlan n é re örökké
semmiféle
agresszív céljai, szovdenfajta
korszerű
fegyverrel
ellátluk minc év
alatt
Sztálin
elvtárs
munkásosztáy és valamennyi dolgojet állomunk nem
avatkozik
be é| szivünkben, a szovjet nép és az
dicsőséges
fegyveres
erőinket.
Kato- h á n y i fásával
éltünk és dolgozzó érdekeiért folytatolt bar-ban fé'emberiség
szivében.
ügyeibe.
Külpoliti- egész haladó
tisztjeink
és tunk. Bennünket Lenin és Sztá- raá® államok
évszázad ulatt szerzett, tudja
ho- náink és tengerészcink,
kánk — amely
világszerte, mint Népünk és az egész világ dolgozói
tábornokaink
a
Nagy
Honvédő
Há"
lin
nevelt.
Lenin
és
Sztálin
tanítvá.
gyan kell vezetni az ügyeket, hogy
véghez^
békeszerető
külpolitika javáért és boldogságáért
tapasztalataival
gazdagodva nyai vagyunk És m i n d t a emlékezni sztálini
biztosítsa a kommunista társadalom ború
közötti
béke vitt nagy tetteinek dicsősége örökké
megfelelően
tudnak
fogadni
minden, fogunk arra, amire a m i Sztálinunk ismert — a népek
fe'éoitését.
politikája,
a béke élni fog!
nemű
agresszort,
amely
meg meré- élete utolsó napjáig tanítóit bennün- védelmének
fenntartásának és
megszilárdításáPártunk Központi Bizottsága e« a szelné támadni
Éljen
Marx-Engels-Lenin-Sztálin
országunkat.
ket, mert Lenin h ü és m é l t ó tanítelőkészítése és nagy, mindent legyőző tanítása! Élszovjet kormány nz ország vezetéÁllamunk ereje és legyőzheteflen- ványai és követői, Sztálin h ű és nak, az új háború
meg- jen hatalmas
szocialista
hazánk,
kében kijárta
Lenin
és
Sztálin sége nemcsak abban rejlik,
hony méltó tanítványai és követői aka. kirobbantása elleni harcnak
ingathatatlan politikája, a nemzet- hős szovjej n é p ü n k ! Éljen a Szovnagy iskoláját.
harcokban edzett, dicsőségtől ővezelt runk lenni.
o *—
f„.- i..„i..,
i jiws cz/ovjc* creyuiiicí r.cjeu a ozo v
A polgárháború és az interven- hadserege van. A szovjet állam
ere.
Sz'álin elvtársnak a kommuniz- közi együttműködés és a kereske- jetuníó nagy Kommunista P á r í j a !
ció tüzében, a pusztulás és éhség je a szovjet
nép egységében,
a nép- musért küzdő ihletett népi harcos
Lenin mellé helyesik Sztálin
koporsóját
Párt,
a
szovjet nagy eszményeinek fényével bera.
elleni harc nehéz éveiben, az or- nek a Kommunista
vezető
ereje
iránt
táp- gyogott egész élete
szág iparosításáért é„ a mezőgaz- társadalom,
élő és
éltető
A 12 eshez közeledik a Kreml to- Szovjetunió
a népnek
a szovjet példa számunkra.
állami
himnuszának
daság
kollektivizálásáért
vívott lált bizalmában,
ronyórájának mutatója. A Kommu- dallamai,
a szocializmus nagy oriránti
bizalmában
rejlik,
harcban, a Nagy Honvédő Háború kormány
Sztálin a
népből való,
mindig
A
nehéz éveiben, amikor hazánk sor- A Kommunista Párt és a szovjet érezte vérségi kapcsolatát a néppel, nista P á r t és a szovjet kormány szága himnuszának dallamai.
sa és az egész
emberiség
sorsa kormány nagyrabecsüli a nép bi- a munkásosztállyal és a dolgozó pa- vezetői a ravatalhoz lépnek. Fel- szovjet emberek gondolatban mini
emelik J . V. Sztálin
koporsóját, fogadalmat ismétlik a himnusz szadőlt el. a Párt Központi
Bízott só. zalmát.
ra:zt£aggal. Egész hatalmas erejét,
vállukon viszik a mauzóleumba
és vait.
A szovjet nép egyhangú
helyes- egész hatai' inas zsenijét a
gn ée a szovjet kormány
vezette
népnek
ott elhelyezik V. I. Lenin mellé.
„És Sztálin
tanított, hogy néés irányította a
ezovjeí nép hősi léssel fogadta pártunk Központi Bi- ad'a. Sztálin ragyogó elméjével már
Eldördülnek a tüzérségi díszlövé- pünkhöz hívek, liogy munkán
is,
Minisz- ifjúkorában felismerte és mé'ysége*
harcát, óriási
tapasztalatokat szer- zottságának, a Szovjetunió
sek.
harcon is hősök legyünk!"
zett a párt és az ország vezetésé- tertanácsának és a Szovjetunió Leg- sen megértette, hogy korunkban a
sEbben a nehéz órában a szovjet
A Szovjetunió Kommunista Párta
felső Totlnnan — -- - — J nép csak a kommunizmusért vívott
ben.
felső Tanácsa elnökségének határoemberek százmilliói mély csendben jáuak vezetői visszatérnek a tribünharc
útjain
!alálha[ja
meg
boldog
Ennélfogva a Szovje'unió
népei
a
búcsúznak drága
tanítójuktól.
zatát, amely rendkivül fontos intéz— —, ba- re. Velük együtt a tribünre lépnek
élethez vezolő útat
továbbra is teljes biztonsággal rákedéseket tartalmaz oz ország egész
_
. ,,
,
—
,, ,
. . . . . ' r ú t j u k t ó l és vezérüktől. Az
o ' « z á g a Szovjet Hadsereg
marsalljai és
bízhatják magukat
a kommunista
Ez határozta
mcgélcte
útját i v s ! a n r n n y i vasútvonalán á l l n a k
a tábornokai.
élete fennakadásmentes és helyes
Pótra, Központi
Bizottságára' és
Szta1-n egész eletét maradéktalant, 1 V O n a t o k . Mozdulatlanok
a
vezetésének biztosítása céljából.
gépkoA Vörös-tér fölött repülőgépraszovjet kormányukra.
...
.
.
••
E fontos
határozatok
egyike
az, a k o m m ü n zimisert folyó harcnak. I csik
a
városok
utcáin.
Megálltak jok száüanak cl. A mauzóleum előtt
A szovjet állam ellenséget arra
a do'gozók
boldogságáért, a
nén
hogy a Szovjetunió
minisztertanácsa boldogságáért
Nem elvonulnak annak a Szovjet Hadsefolyó
önfeláldozó útjukon a tengerjáró hajók.
számítanak, hogy a bennünket
ért
elnökének
tisziséaére
Georgij
Mak
működnek a gyárak, az üzemek gé- regnek a katonái, amelyet Joszif
arcnak szentelte.
súlyos veszteség viszályra és fejszimiljanovics
Majenkovo'.,
Lenin
Sztálin m i n d i g össze 1udt a kap- pei, az építkezések toronydarui. A Visszárionovics Sztálin gencraliszvesziet'ségro vezet sora'nklian.
nagytehetségű
tanítványát
és Sztálin csolni a kommon'sta-fnrradalmárnak gyász csendjét csak a tüzérségi díszr szimusz teremtett
meg, acélosített
Számításaik azonban
hiábavalók:
hű küzdőtársát
nevezték
lei.
a mnnkástömegok
közö't
végzett lövések, a gyárak, az üzemek, a vo- meg harcokban és vezetett győzelkegyetlen
csalódás vár
rájuk.
Azok a határozatok, amelyeket -"'nd-nnapi
nalok
és
a
hajók
hosszú
szirénajelnehéz
tevékenységét
mekre. Megadják a katonai
végAki nem vak, az láthatja,
hogy országunk legmagasabb párt és álzései szakítják meg.
tisztességet minden idők és népek
pártunk e súlyo® napokban
még lami szerve* hoztak, ékesen kifejez. összekapcsolja a marxizmus elméleA gyászmelódiákat felváltják
a legnagyobb hadvezérének.
tének mélyreható
tanulmányozásászorosabbra zárja sorait, hogy pár. |ék a teljes egysége* és összeforrott
tunk
egységes és megingathatat- ságot a p á r t és az á l l a m vezetésé- val.
Ilven volt ifjú éveiben Tbilisz'hen
lan.
ben.
és Bakuban. í'yen vo't az orosz for"
A k i nem vak, az láthatjn, hogy
E z a z ország vezetésében mutat- rada'om v'haros éveiben és a rári
ezekben a szomorú
napokban
a
kozó egység és összeforrottság a reakció nehéz éveiben, amikor szoGyásziinnepség Berlinben
Március G-án a buenosairesi és
Szovjetunió minden népe
testvért
biztosíték annak a bel- és külpoliti- ros kapocs kötötte össze n pétci"
környéki gyárak és üzemek dolgozói
egységbein a nagy
orosz néppel kának
!
Berlin
(
M
T
I
)
.
Hé
főn
délelőtt
10
sikeres
megvalósítására, vfiri munkásokká' és amikor az á gyászuk jeléül öt-tíz percre beszünm é g szorosabban
felzárkózott
a amelyet évek során dolgozott
N é n i d tették
ki tándó megtorló intézkedések núttot. órától 10 óra 5 percig a
a murikét.
Országszerte
szovjet kormány és n Kommunista pártunk és kormányunk Lenin-Szta. ták, üldöztetés volt
Demokratikus
Köztársaság
gyászo
ó
osztályrésze,
gyász,gyűléseket tartanak, amelye,
Párt Központi Bizottsága
köré. A lin vezetésével
börtönökben
és KZámüzrtésbin fe- városaiban és falvaiban szünetelt a ken előadá&olí hangzanak cl Joszif
közlekedés és a munka,
•szovjet
nép egyhangúlag
támonyegették.
Visszárionovics Sztálin életéről és
Leninhez
hasonlóan
Sztálin
is
gatja a szovjc' állam bel- és külA csendes emlékezés percei után munkásságáról.
nagy
örökséget
hagyott
pártunkra
Sztálin elvtársnak, cártunk és a
politikáját egyaránt.
az üzemekben és
az
iskolákban
és országunkra, s ezt az örökséget, szovjet állam
páratlan szervezőjéA csehszlovák dolgozók
Belpolitikánk a munkásosztály és
gyászüiinepségoken méltatták komint a szemünk fényét kell óvnunk nek és
a
marxizmus-leninizmus
írté y g y á s z a
« kotaozpnrnsziság
wegingathatat.
runk
legnagyobb
férfiúnak,
a
néés fáradhatatlanul kell
gyarapíta- lángeszű teoretikusának .rendkívüli
tan szövetségén, uz
országunkban nunk.
met nép felszabadítójának
életműadottáágai a forradalomnak és a szo.
Prága ( M T I ) . A csehszlovák főélö népek testvéri
barátságán,
a
vé'-.
város dolgozói a gyászt öltöt* VenA nagy Sztálin harcokban edzett cia!izmus építésének éveiben bontanemzeti
szoviet
köztár a -' -okkoztak
ki
teljesen.
Németország Szocialista Egység- celttéren tarto tok gyászgyűlést
nak agy egységes, nngy
soknem. vezetők csapatát nevelte fel és töBizcttrá-m. a
Az ünnepségen Zárotodky m'niszEzekben az években pártunk meg p ' r i j á n a k Központ:
ze' ségü állam, a
Szovjet Szocia- mörítette maga köré.
Köztársaság :e"-lr.3k mondott gyászbeszédet.
nőtt.
fc! emelkedett
országunk Német Demokratikus
lista
Köztársasagok
Szövet-ége
Ezek a vezetők elsajátították o szrc'a'ista forrad tárnának hata'mas i kormánya é~ népi kamarája hétfőn
Z'.potoc % y minlszterc'nök g-ászrendszerében való
szilárd
egye- vezetés
lenini-sztálini
művészetét. vezetőerejévé vá'l
elvtárs benzéde után Siroky m nlrzter 'nök.
és
vezetőereje 1 délelőtt 10 órakor. Sztálin
1
»ü'.6-én alapú .
E politika
célja Nekik jutott az a történelmi fele•rtt a nemzetközi munkásmozgalom- 'emeténín~k időpontjában g y ' s z ü n
helye'tas olvasta fel a csehs-'o ák
továbbra ls ál'amubk gazdasági
és lősség, hogy elvezessék
győzelmes nak.
népséget tartolt a Berlini
Állam' nép hűtégfo-ar'almát a nag-' Sztálin
katonai
erejének
gyarapítása, befejezéséig azt a nagy ügyet, ameOperában.
emlékéhez. A coebsz'ov&k dolgozók
Ezekben az evőkben a soknemzenépgazdaságunk további fejlesztése lyet Lenin kezdett és Sztálin sikemege-küdtok: örl'kro hűol: maradtiségű
szovje'állam
példamutatóan,
és az egész szovjet társadalom nö- resen folytatott.
Argentin dolrozób cvószo jélc nak a nagy Sztáün
tanításához,
gyakorlatilag valósította meg a ne.
vekvő anyagi és kulturális
szükOrszágunk
népei
biztosak
lehet- pok barátságát és testvéri együttmég jobban megszi'árdítják a párt
). V. Sztálint
ségleteinek maximális
kielégítése. nek abban,
hogy
a
Szovjetunió működését, ezekben az években a
egységét és szövetségéi a dolgozó
Buenos-Aircs ( T A S Z S Z ) . J . V. t ö m e g p ü ' l . megszilárdítják a cseh.
Országunk munkásai,
kolhozpa. Kommunista
Pártja
és
kormánya munkásosztályra és a kolhozparaszt,
Sztáün.
a
népok
nagy
vezére
haláffasztjni, értelmiségi
dolgozói nyu- nem kíméli
szlovák népi demokratikus államo^
erejét és éleiét
annak ságra támaszkodó államunk a győzlának híre mélyen megrendítette az következetesen teljesítik a szocializgodtan és abban a htttoc tudatbon érdekében,
hogy megőrizze
a pfcrf tes szocializmus államaként erösöargentin n'épet.
mus építésének feladatait.
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Gyásznagygyűlés Budapesten Sztálin elvtárs szabta e ott
Budapesten,
a
hatalmas
Sztálin-tér
gyászpömpába
öltözött. A
forrón Szeretett
vezér és
bölcs
tanító szobrának talapzatát
és a
szobormű két
oldalszárnyát
feketével szegélyezett vörös drapéria borította, a szobor két oldalán
fekete és vörös
lobogók lengtek,
fonta kö6 a talapzatot virágerdő
rül. A szobor előtt a
néphadsereg,
az ál'amvédelmi hatóság és az államrendőrség tagjai álltak
díszőrsé gett

Három irányból, lassú menetben,]
néma csendben vonultak
Budapest
dolgozói a Sztálin-térre.
Vörös és
fekete lobogók
erdeje
lobogott,
csattogott a
friss
6zélbem,
feliratok hirdették a
nagy
Sztálin
örök dicsőségét.
4 órakor vonultak fel a
szobor
oldalszárnyain lévő mellvédre
az
elnökség tagjai. Itt foglalt
helyet
Gerő Ernő,
Farka s Mihály, Révai :
József, Nagy Imre,
Hidas István
Kiss Károly, Horváth Márton, Apró

— A nagy Leninnel együtt, hűsé- zelemre a Nagy Októberi Szociages fegyvertársa, Sztálin elvárs te- lista Forradalmat!
remtette meg, edzette évtizedes harTömörüljünk
valamennyien
cokban aeélkeményre és rugalmasra még egységesebben Sztálin elvtárs
a Szovjetunió Kommunista Pártját, legjobb magyar tanítványa, pártunk
minden ország forradalmi pártjá- és népünk vezetője, Rákosi Mátyás
nál: példaképét, azt a pártot, mely- elvtárs köré!
hez fogható hatalmas politikai erőt
— örök dicsőség tanítónknak, a
nem ismert és nem ismer az embekommunizmus építőmesterének, nériség történelme!
pünk
felszabadítójának,
Sztálin— E nagyszerű, céltudatos, for- nak!
radalmi párl élén, Leninnel együtt,
— Éljen Marx, Engels,
Lenin,
Sztálin elvlárs vezette diadalra
a
parasztság
sokmilliós
tömegeivel Sztálin győzhetetlen tanítása!
— Vezessen bennünket győzelemszövetséges oroszországi munkásosztályt, a világon először törte át az ről-győzelemre a nagy
Sztálin lolendületben, eredményeiben
tegyük imperializmus frontját, vitte győ- bogója!
a „Felszabadulási Hetet"
méltóvá
ahhoz, akinek nevéhez hazánk felMuszka Imre elvlárs beszéde
szabadulása fűződik: Sztálin apánk,
hoz!
üzenet
Gerő Ernő elvtárs emlékbeszéde netét hozta ő el s ez az
— Sztálin elvtárs tanításához hí- után Muszka Imre, a Rákosi Má- nemcsak nekem szólt, hanem mun«
ven zárjuk még szorosabbra
nagy tyás Művek Kossuth díjas sztahá- kásosztályunk minden tagjának.
pártunk, a Magyar Dolgozók Póri- novista esztergályosa mondott beszé— Nekem osztályrészül jutott aB
jának sorait. Vigyázzunk
pártunk det.
a kitüntetés, hogy láthattam
Sztá*
egységére, mint a szemünk fényére,
lln elvtársat. Láttam ö t a 70. szüKedves Elvtársak!
mert a Szovjetunióval való barátsáNehéz a szivem. Olyan
nehéz, letésnapja alkalmából rendezett üngunk mellett, a marxizmus-leniniz. milyennek m é g sohasem éreztem. nepségen Moszkvában. Láttam Őt a
mus vezérelte ©ártunk, a párt által Meghalt a mi drága
Sztálinunk. Kremlben rendezett fogadáson Mao*
vezetett munkásosztályunk a mi f ő Meghalt a mi legigazibb barátunk Ce-tung elvtárs és a mi szeretett
erősségünk! Alapozzuk
meg
még Meghalt a mi édesapánk.
Rákosi elvtársunk között ülve. Soszilárdabban országunkban a mun— Ne haragudjanak,
Elvtársak, ha, m í g élek, nem felejtem el mekásosztály szövetségét a dolgozó pa- én nem találok méltó szavakat, hogy leg szemének t e kintetét. Arra gonrasztsággal, mert ezen a szövetsé- el tudjak búcsúzni tőle. É n
cS3k doltam, hogy mennyire hasonlít az
gen nyugszik népi demokratikus ál- azt tudom, hogy elvesztettül: azt, édesapámhoz. Olyan ö , mintha malamrendünk!
akinek mindent köszönhetünk. Neki gyar ember volna.
— Leninnel együtt Sztálin
elv. köszönheti munkásosztályunk, hogy
— Elvtársak! Nemcsak én gonlárs alapította a világ első szocia- ma övé a hatalom. Neki köszönhet- dolom ezt. Nem volt nála szeretöbb
jük, hogy szeretett pártunk kipró- édesapánk. Nem volt jobb barátja
lista államát, a szovjetállamott
köszönheljük, nála a mi magyar népünknek, mun— Sztálin elvtárs megvédte Le- bált és erős. Neki
nin örökét a belső és külső ellenség | hogy visszakaptuk a mi szeretett kásosztályunknak. Tegyünk fogadalnyílt támadásával és sötét akna- Rákosi elvtársunkat, aki a szocia- mat temetése n a p j á n , hogy életünk
munkájával szemben!
lizmus felé vezet bennünket. Neki végéig hűek leszünk hozzá, az ö ta— Lenin elhunyta ulán,
Szlálin köszönhetjük, hogy nálunk, Csepe- nításaihoz. Fogadjuk
meg,
nogy
elvtárs csaknem három
évtizeden len, örökre eltűnt a bárók, a tőké- méltók leszünk a szivünkben örökát vezette a szovjetországot győze- sek vérszopó uralma, neki köszön- ké élő drága Sztálin elvtárshoz.
lemről-győzelemre! Irányt mutatott hetjük, liogy a csepeli munkásgye— É n azt a fogadalmat tettem,
a világ kommunistáinak, az impe. rekek arca és hazánkban
minden
rializmus által elnyomott és kizsák- kisgyerek arca mindig
mosolyog. hogy a Sztálintól kapott felszabadumányolt dolgozóknak, a szabadság- Elvtársak, én azt hiszem, mindent lás, április 4-e tiszteletére a „Felműszakonkint
ért és békéért küzdő népeknek!
mindent neki köszönhetünk!
Azért szabadulási Héten"
végzem
el.
Sztálin elvtárs megalkotta és va- olyan nagy a mi fájdalmunk. Az- három nap munkáját
hogy
ezentúl
is
lóra váltotta a szocializmus építé- ért nem szégyeljük, hogy idős mun- Megfogadtam,
jobb munkával
ünneplem
könnyekkel mindig
sének elméletét s ennek révén
a kások, meglett férfiak
Szovjetuniót gazdaságilag
elmara- a szemükben fogadták a legnagyobb meg Sztálin elvtárs születésnapát,
mert úgy érzem, hogy ő
bennünk,
dott országból, a kizsákmányolástól ember halálának hírét.
a mi munkánkban él
tovább.
Én
mentes, élenjáró ipari
szocialista
— Nekünk, csepeli munkásoknak,
országgá, a szocializmus bevehetek különösen a szivünkbe markolt a szo- megfogadom, hogy éberebb leszek az
len erődjévé, minden
támadással morú hír, hogy Sztálin elvtárs el- ellenséggel szemben, amely most arra vár, hogy megtorpanjunk, ellandacolni képes nagyhatalommá tette! ment tőlünk. 1949-ben, a
Sztálin
kadjunk.
Lenin lángeszű útmutatására tá- elvtárs 70-ik születésnapja tisztele— Nem, Elvtársak! Mi egy percmaszkodva, Sztálin elvtárs megal- tére indított munkaversenyben munkotta és valóra váltotta a mezőgaz- kásaink, mérnökeink, technikusaink re sem fogunk ellankadni. Munkásdaság szocialista átalakításának el- soha nem látott eredményekkel gaz- osztályunk. dolgozó népünk sorakozzék fel még egységesebben pártunk,
méletét, új, addig töretlen úton ki- dagítottál: országunkat.
Ekkor az Ő nevével bontakozott Rákosi elvtárs mögé. Töröljük le
vezette a dolgozó parasztok száz.
Szfahánov-mozgalom. könnyeinket, keményítsük meg szi.
millióit a boldog élet, a szocialista k i nálunk a
A z ő neveltjei tanítottak meg ben- vünket. Százszorczzuk meg erőntársasgazdálkodás ú t j á r a !
ket, teljesítsük túl felszabadulásunk
Sztálin elvtárs éles elméleti fegy- nünket jobban dolgozni. Engem B i . ünnepére tett vállalásainkat.
kov
elvtárs
tanított
meg,
hogyan
vert adott az elnyomott nemzetisé— Drága
tanítónk,
édesapánk,
gek, az imperializmus igáját nyögő, pergethetem gyorsabban a gépemet.
hogy
a gyarmatt rabságban sínylődő né- De nemcsak erre, hanem arra is, Sztálin Elvtárs! Esküszünk,
hogyan
gyorsíthatom
meg
a
szociami, magyar munkások, a mai naptól
pek és forradalmi,
demokratikus
lizmus
építését,
ha
megse-'/ezem
a
kezdve még jobban dolgozunk, még
pártjaik kezébe!
munkámat, karbantartom ú szerszáSztálin elvtárs minden idők leg- maimat, újításokon töröm a fejemet fegyelmezettebbek és éberebbek lenagyobb hadvezére ú j
haditudo- Bikov elvtárs látogatása után s z á r szünk. Magasra tartjuk és győzemányt teremtett. Azt a
haditudo. nyakat kaptam. Sztálin elvtárs üze. lemre visszük a szocializmus sztálini zázlaját.
mányt, melynek lebrihalatlan erejét
megmutatta már a Nagy Októberi
Boér Béla elvlárs beszéde
Szocialista Forradalom ellen acsarkodó és fegyveresen beavatkozó imEzután Boér Béla. Sztálinváros
Először
a
Magyar
Dolgozók
perialista bandák szétzúzása. E z az dolgozóinak küldölte szólalt fel:
Pártja Központi Vezetősége racv.'b'n
ú j , Sztálini haditudomány a Nagy
Gerő Ernő és Révai József, u M a .
— Kedves Elvtársak!
Honvédő Háborúban teljesedett ki
gyar Dolgozók Pártja Politikai Bi—
Sztálinváros
és
a
Sztálin
Vasés döntő szerepe volt abban, hogy a
zottságának tagjai helyezték el a
megdöbbenszabadság és szocializmus erői, Sztá- mű dolgoméit mélyen
kegyelet és hála koszorúját a nagy
lin elvlárs lángeszű vezetésével, dia- tette az a fájdalmas 'hír, hogy meg- Sztálin szobrának talapzatára. A
dalmaskodtak a világot m á r már el- halt a világ népeinek szeretett I Magyar Népköztársaság Miniszferborító fasiszta
barbárság
felett! vezére, a mi drága Sztálin elvtár- ' tanácsa nevében Nagy Imre és
felszabaduláEnnek az új, sztálini haditudomány- sunk. Ő az, akinek
Hidas István, a minisztertanács elnak, a sztálini hadvezetésnek, a sunkat és békés szocialista építő- nökhelyettesei koszorúzta!:. A Mamunkánkat
köszönhetjük,
ö
tette
Sztálin szervezte Szovjet Hadsereggyar Népköztársaság Elnöki Ta-áSztálinvánek, a Sztálin lelkesítette szovjet lehetővé nekünk, hogy
csa nevében Nagy Dániel elnökhercet
és
a
Sztálin
Vasművet
fel.
nép helytállásának felülmúlhatatlan
lyettes
a néphadsereg növi ben
építhessük.
szimbóluma vott és marad a hős váFarkas Mihály hadseregtábornok,
ros: SztáliDgrád!
— Sztálin
elvtárs
édesapánk honvédelmi miniszter koszorúzott. A
volt nekünk. Másfél éve, mióta az Szovjetunió budapesti nagyköve: séSzlálin elvtárs iránli hálánk
ő dicső nevét viseljük, még emel- gének koszorúját J . D. Ktszeljov,
örökkön tartó
tebb fővel járnak
nálunk az em- nagykövet helyezte el, majd a Kínai
Népköztársaság, a Lengyel Népberek, magasabbra nőnek a
házak
— összejöhetek itt,
fővárosunk és lendületesebben megy a munka. köztársaság, a Csehszlovák Köz á r .
saság. a Rolgár Népköztársaság, a
dolgozói, hogy mély megrendüléssel
követs 'ge
Ezekben a nehéz órákban elhatá- Román Népköztársaság
s a milliók szivében sajgó fájdalommal kifejerésro juttassátok soha el rozzuk, hogy még szorosabban tö- nevében helyeztek koszorút a szobor
nagy
pártunk
mögé, talapzatára, maid a Német Demonem múló, mélységes szeretetetekei, mörülünk
Köztársaság
budapesti
s örökkön tartó hálátokat a férfiú amely Sztálin elvtárs tanítása nyo- kratikus
a Koreai
edződött
legyőzhetetlenné. diplomáciai m'sszióia,
iránt, akinek parancsát
követve,
követjük né- Népi Demokratikus Köztárcaság bu.
szabadította k i a dicsőséges Szovjet Még hűségesebben
szeretett
vezérét,
Rákosi dapes'i ügyvivője, az Albán NépHadsereg hazánkat a fasiszta rab- pünk
ügyvivőié,
Mátyás
elvtársat.
Kommunisták' köztársaság budapesti
ság i g á j á b ó l !
egyaránt fokoz- az Indiai Köztársaság budapesti k ö .
— Eljöttünk valamennyien, hogy és pártonkívüliek
vet&éne. a Török Köztársaság kömeghajtsuk vörös és nemzetiszínű zák éberségüket és a munkában is vetsége koszorúját helyezték el. Eznrég
jobban
megállják
helyüket.
lobogóinkat az ú j , az igazi magyar
— Ezért Sztálinváros technikumi után a- Államvédelmi Ható'á'* álfüggetlenség atyjának, nemzeti újnegyedének
dolgozói
egyöntetűen lamrendőrség nárt s töméregerve.
jászületésünk legfőbb istápolójának,
ze:ek helyez'é': el koszorú kot.
vá'Ia'.ták,
hogy
sztahánovista
munszocializmust építő népi demokráépítkezésüket.
ciánk
legönzctlenebb segítőjének, kahellyé fejlesztik
A dicső vezér szobr'rrk (alapzaLauffer.brigád
sztahánovista
forrón szeretett vezérünknek és ta- A
;
nap- tát elborították az é~ő v' röc, viránítónknak, népünk legjobb barátja fogada'ma' tett. hooy a mai
örökzöld
bzb'rl-velLből
tól kezdve
állandóan
patronálni gokból.
nak szent emléke előtt!
fogja a száz s-ázalékon alul teste- font koszorúk. Fc'esandü'te' a f - r v .
— Elvtársak! Budapest dolgozó
sítő brigádokat
Nagyon
Sokáig °3Í és a magyar h'm-.us- hang 1 *' s
népei
sorolhatnám
dolgozóink
fogada'- az Internacionálé örökszép ( V a rai,
— A magyar ég a nemzetközi mát. hogy a
munkában
lesznek val véget ért a Budapest dolgozói,
munkásosztály, a magyar
dolgozó méltók a nagy Sztálin nevéhez.
nak mérhetetlen gyászát
kifejező
nép, a tőke igájából kiszabadult és
Pongrácz
Kálmán, a
budapesti
végeztével
a szabadságra, békére s boldog' élet- városi tanács végrethajtóbizot'sága nagygyűlés, amelynek
re áhítozó emberek százmilliói mér- elnökének zárószavai után 24 löveg Budapest dolgozói helyezlek el a
hetetlenül sokat köszönhetnek Sztá- össztűz lövései mellett
megkezdői kegyelet virágait a szobor talaplin elvtársnak.
zatára.
dött a koszorúzás.
Antal,
Rónai Sándor,
Harustyák
József,
Szabó István,
Hegedűs
András,
Zsofinyec Mihály Kristóf
István, Piros László, Dénes István,
Nógrádi Sándor, Pongrácz Kálmán,
Bat a István. Ott volt J. D. Kiszeljov, a Szovjetunió
magyarországi
nagykövete.
A
gyá6zinduló
hangjai
után
Pongrácz Kálmán, a Budapesti Városi Tanács
Végrehajtóbizoltságá.
raak elnöke nyitotta meg a gyásznagygyűlést.

Gerő Ernő elvtárs beszéde
E z u t á n Gerő E r n ő elvtárs, a minisztertanács elnökhelyettese lépett
a mikrofon elé 'ás mondott beszédet.
— Budapest dolgozó népe! Elvtársak! Barátaink!
— A Magyar
Dolgozók
Pártja
Központi Vezetőségének és a Magyar Népköztársaság Minisztertaná.
csának hiV(')S?avána eljöttetek a nagy
SztáPn szobrához, fővárosunk dolgozóinak százezrei. Eljöttetek
a
nagy, a halhatatlan Sztálin szobrához. hogy kegyelettel
adózzatok
a m a férfiú emlékének, akinél aenki
nem tett többet a népeik szabadsáv
gáért és függetlenségéért, az egyetemes emberi haladásért, a békéért!
Sztálin elvtárs nevéhez fűződnek,
az ö nevét hirdetik korunk gigantikus békeművei, a
kommunizmus
nagy építkezései a Szovjetunióban.
A z ő gondolata nyomán,
az
ő
szavát követve mozgatnak hegyeket,
változtatják meg a folyók folyását,
alakítják át a természetet a kommunizmust diadalmasan építő boldog szovjet emberek!
Továbbfejlesztve nagy
tanítóink,
Marx,
Engels,
Lenin
tanítását,
Sztálin elvtárs új korszakot nyitott
a marxizmus elméletében. És mielőtt eltávozott tőlünk, olyan nagy.
szerű művekkel ajándékozott
meg
bennünket,
amelyeknek
reflektorfénye
évtizedekre,
évszázadokra
világílja meg az emberiség ú t j á t !
Eltávozván tőlünk, Sztálin
elv.
társ erős, egységbe kovácsolt, öntudatos pártot, a Szovjetunió K o m .
munista Pártját hagyta hátra, azt
a párot, amely képes valóra váltani
Szjálin elvtárs örökét!
Eltávozván tőlünk, Sztálin elvtárs erős, hatalmas államot hagyott
hátra, azt a szovjetállamot, amely
Szlálin elvtárs vezetésével klállotjta a legnehezebb próbát, amely elé
a tör'énelem valaha is államot állított!

Eltávozván tőlünk, Sztálin elvtárs, nyolcszázmilliós demokratikus
és szocialista tábort hagyott hátra,
amelyet az ő eszméi, Lenin—Sztálin
halhatatlan eszméi, a proletár-in ter.
nacionalizmus és az igazi hazafiság
legyőzhetetlen
eszméi hevítenek és
forrasztanak
megbonthatatlan egységbe!
Eltávozván tőlünk, Sztálin elv.
társ, az egész világot átfogó szervezet békemozgalmat hagyott hátra,
amely széKéphetetlenül összenőtt az
ő nevével! Olyan mozgalmat, amelyhez foghatót azelőtt nem ismert a
történelem, s melynek erejél megsokszorozza a tudat, hogy Sztálin
harcos szellemét követve, Sztálin
útján járva, meg kell és meg lehet
védeni a béke szent ügyét az ím.
perialista agresszorokkat és háborús gyujtogatókkal szemben!
Sztálin elvtárs arra tanított és
lanít bennünket, hogy legyünk szigorúak és követelők önmagunkkal,
saját hibáinkkal és hiányosságainkkal! Hogy ne kendőzzük el. hanem
kíméletlenül fedjük fel a hibákat és
hiányosságokat, mert csak így javít©
hatjuk ki, szüntethetjük m e g a hibákat és hiányosságokat!
Sztálin elvtárs arra tanított és
tanít bennünket, hogy soha ne szédüljünk meg a sikerektől, ha még
olyan nagyok is ezek és soha ne es.
sülik pánikba a nehézségek láttán!
Hogy józanul értékeljük az ellenség
erőit s hogy főkénit ne becsüljük le
saját erőinket, a szocializmus és a
demokrácia táborának,
s a béketábornak erőit, mert ezek az erők
megszámlálhatatlanok és mérhetetlenek.
Sztálin elvtárs ugyanekkor arra
is tanít bennünket,
hogy legyünk
éberek és mindig éberebbek a sötétben bujkáló alattomos vagy nyíltan
támadó ellenséggel szemben, S az
ellenség minden csapására kettőzött
csapással válaszoljunk!

Sztálin elvtársnak köszönhetjük, hogy népi demokrácia lettünk
Drága Barátaink, Elvtársak!
Pártunk, munkásosztályunk, dolgozó parasztságunk, értelmiségünk,
egész magyar népünk szerető édesiatyját. legnagyobb jótevőjét, bölcs
tanítóját gyászolja Sztálin elvtársban. Mert
országunkban mindenki
tudja, hogy Sztálin elvtárs segítse.
Igével nemcsak nemzeti függetlenségünket szereztük vissza, s töltöttük
Hieg új, gazdag tartalommal, hanem az ő segítsége révén sikerült
megdönteni országunkban a kizsákmányolók és népelnyomók hatalmát
is.
Elsősorban Sztálin elvtársnak
köszönhetjük, hogy népi demokrácia
lettünk
hogy országunk, a még
nemrégen elmaradott Magvarország,
az ezerholdasak és nagytőkések M a .
gyarországa, a „hárommillió koldus" hírhedt Magyarországa helyén
m a fejlett ipari ország van, mely
egyenragú tagja a szabad népek
családjának! Elsősorban Sztálin elvtársnak köszönhetjük,
hegy a m i
hazánk, Magyarország, — a kommunizmust építő Szovjetunió és a
népi demokráciák oldalán. — a szocializmus\rohamcsnpatának büszke,
de egyben nagyon Sokra kötelező
nevet viselheti!

riinkbőL Ezért gyászol
országunk,
ban minden hazafi, minden becsületes magyar. Ezért az egész magyar
nép, Magyarország nemzeti halottja Sztálin elvtárs!
— Sztálin meghalt, de műve él és
örökké élni fog!
— É l és élni fog a megújhodott,
mindinkább szocialistává váló
ma.
gyar nemzetben is! É l és élni fog a
kizsákmányolástól és
elnyomástól
mentes szocialista Magyarországban
is, melyet az Ő tanítása Dyomán, a
Szovjetunió segítségével épít
népünk !
— Pártunk, a Magyar Dolgozók
Pártja, munkásosztályunk, dolgozó
'népünk úgy lesz méltó a nagy Sztálin emlékéhez, ha még hívebben és
következetesebben valósítja meg tanítását!
— Erősítsük háf méginkább, minden nap és minden órában népünk
megbonthatatlan barátságát Szlálin
népével, Sztálin országával, hazánk
biztos támaszával és
ollalmazójávai, a haladás és a békéért vívott
liarc vezetőjével, a kommunizmust
építő Szovjetunióval!
— Legyünk még következetesebb
harcosai a népek barátsága sztálini
ügyének! Küzdjünk még elszánlab.
ban a béke védelmében, az imperialista kalandorok ellen!
— Sztálin elvtárs szellemében őrködjünk
még éberebben
hazánk
szabadsága és függetlensége felett!
Erősítsük szüntelenül
néphadseregünket és államvédelmi szerveinket!

— Nemcsak a felnőttek, de még a
gyermekek is tudják országunkban,
hogy Sztálin elvtárs mellettünk állott nemzetünk megpróbál látása inak
nehéz óráiban, s velünk osztozott
sikereinkben és örömteljes eredményeinkben. K i ne tudná, liogy fővá.
romunk,
Budapest
fennmaradását
neki köszönheti? K ; felejthette el
az első
élelmiszerszállílmányokat,
amelyeket Sztálin elvtárs az ostrom
A „Felszabadulási Hetet"
és a szörnyű fasiszta-uralom alatt
tegyük e g é s z népünk
elcsigázott, kiéhezett budapesti népmozgalmává
nek küldött? Ki ne emlékeznék ar.
ra, hogy Sztálin f i a i segítettek az
— Mozgósítsunk minden erőt or*
első hidakat verni a D u n á n és a
Tiszán, hogy Szlálin segített meg- szagunkban ötéves tervünk s ezévi
indítani országunk közlekedését és népgazdasági tervünk sikeres megvalósítására I Számoljuk fel hiányos,
gazdasági vérkeringését?
ságainkat az iparban és a mezőgaz— Sztálin elvlárs, a mi szeretett daságban! Szilárdítsuk meg a munédesapánk és bölcs tanítónk kezün- kafegyelmet! Adjunk több szenet,
ket fogla, srgtte't bennünket abban, acélt, gépet, gabonát a hazának!
hogy a szabadság, szocia'izmus, a
—
A
„Felszabadulási
Hetet",
nemzeti felemelkedés verőfényes, de amelyet a Sztálin Vasmű építőinek
olykor viharoktól sem msnles út- kezdeményezésére hazánk felszabaj á r a léphessünk és, hogy erre az dításának 8. évfordulójára, márútra rálépve, minden akadályon ke- cius 20-tól április 4_ig terjedő
resztül gyorsan haladhassunk előre! időben
tartanak
dolgozóink, te— Ezért borította el a könny az gyük egész dolgozó népünk hatalváros(ircokat a rettenetes hír hallatáru, mas, egységes mozgalmává
Szervezettségben,
hogy Sztálin elvtárs eltávozott kö. ban és falunl
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Törvény .[őszit Visszárionovics Sztálin generalisszimusz
emlékének megörökítéséről
Az országgyűlés vasárnapi gyász,
liléién az slnbbl törvényt hozta:
Joszif Visszárionovics Szlálin elv.
társ, teneralisszinmsz. a Szovjetunió
M'nisztertanácsának
elnöke
1951 március 5-én eltávozott a* élőit
t orából. Azok közé n világot átala.
kiló nagy
férfiak közé tartozott,
akik a legtöbbet tettek nemcsak aaj ti népük és államuk felvirágoztatásáért, hanem a:: egcsz emberiség
haladásáért, a világ minden do'go.
sétának felszabadításáért cs boldogulásáért.
A Magyar Népköztársaság Alkotmánya kimondja:
„A nagy Szovjetunió fegyveres
ereje felszabadította országunkat a

ellenes államhatalmát, megnyitotta
dolgozó népünk clőtl a demokratiIiU3 fejlődés ú t j á t " .
A hazánkat fetezabaditó Szovjetuniót é3 fegyverei
erejét Joszif
Visssárionovlca Szté.Un elvtárs vezette. Elsősorban neki köszönhetjük
azt az önzetlen segítséget, amelyben
a „agy Szovjetunió szakadatlanul r é .
szesítettc a Magyar Népköztársaságot, E'-sítecrhan neki köszönhetjük,
hagy népünk, a Szovjetunió támogatásával sikeresen védelmezve békéi te és függetlenségét, eredménye,
sen rakja le a szocializmus alapjait
Magyarországon.
Joszif Visszárionovics Sztálin elv.
társ neve. müve és tanítása elténhetet'enill összeforrt hazaid; történemei fasiszták i g á j a alól, szétzúz- nelmével. A magyar nemzet függetta a földesurak és nagytőkések n ép- lensége, a magyar nép szabadsága,

a magyar dolgozók felemelkedése
cltéphctctleniil összeforrt azzal, amit
Jnazif Visszárionovics Sztálin elv| társ a szovjet nép. az egész haladó
j emberiség számára alkotott
| Joszif Visszárionovics Sztálin elv
társ emléke Iránti tisztelet és kegye,
let, "agy tanításaihoz való rendit!
hetetlen hűség kifejezéséül az or.
sz.íggyű'cs a következő törvényt al.
kotja:
1. g. Az országgyűlés Joszif VIszszárionovlcs Sztáün elvtárs emlékét,
a magyar nép felszabadítása, a maf.-":.r nemzet függetlenségének lilví.
vása és biztosítása, a magyar dolgozók politikai, gazdasági, kulturális feleme kedésc körül szerzett el
évillhetoMen érdemeiért, a magyar
nép el nem múló hálájának tanúbizonyságául törvénybe Iktatja.

Sztálin elvtárs e m l é k é i akkor adózunk
tapn&tájbsn,
lia keffdzött erővel dolgozunk a szac aiizmus építéséért,

a béliéért

Az
Az országgyűlés vasárnap délben
gyáísüléseu emiékezelt Joszif Vl«z.
szárlonovics Sztálinra, pépünk felszabadílójára, n ha'.adó
emberiség
nagy halottjára. A z
ülésteremben
fekete selyem keretezte a vörös lobogókat, fekete és vörös drapéria
övezte Sz'álin életnagyságú képét, s
népköztársaságunk
címerét.
Az
emelvény fölött ünnepélyes felíratok
idézték a nagy Sztálin halhatatlan
emlékét.

országgyűlés

A Budapesti Városi Tanács gyászülése
Sztálin elvtársról nevezték el a főváros legszebb terét
A Budapesti Városi Tanács
vaeárnap délután gyászülést tartott.
Az
Újvárosháza
tanácstermében
az elnöki emelvény fölött.n halhatatlan Sztálin arcképét vörös
keretben, fekete gyászfátyollal övez.
fék.
Alatta felirat:
„Megőrizzük
és továbbépítjük
hazánkat,
melyet
Sztálin
elvtárs
adott vissza
nekünk."

Testvér pártok
a Szovjetunió

vezetőinek

üzenete

Kommunista

Pártja

Központi
zük
néphadseregünket,
hogy
méltó fegyvertársa legyen fel.
szabadi'óuknak, a világbéke leg.
hatalmasabb őrének, a hős Szovjet Hadseregnek.

Tegyünk hifet
a hagyatékához való
hűségről

Tisztelt országgyűlési
A magyar nép sikereinek, a *zoPou'osan lizenkét
órakor
Gerő
eializmus építése terén elért eredE r n ő elvtárs, a minisztertanács cl.
ményeinek
szervezője, a
Magyar
nökhelyettese vezetésével
elfoglalDolgozók Pártja, amelynek
soraiták helyüket
a
minisztertanács
ban népünk legjobb, leghűbb, leg.
tágjai. Az or.vásteyütái gyászülégén
önfoláldozóbb f i a i tömörülnek, sze.
megjelentek Farkas
Mihály,
Révai
retett Rákos! elv[ársunk
vezetéséJózsof, Nagy
Imre, Hidas
István,
vel. Nagy tanítómesterünk n SzovKi*s Károly elvtársak és o miniszjetunió Kommunista
Pártja
XIX.
tortámmá többi tagja. 0|t volt J .
kongresszusának záróülésén elmon.
D. Kiszeljov,
n Szovjetunió magyar,
dott jörlénolmi jelentőségű beszédéországi
nagykövete és a
szovjet
ben rámutatott orrú a
nagyszerű
feladatra, cmelynek botöltése a komMagy Imre elvtárs
gyászbeszéde
munista púrlokra vár, a szorializ.
mus épíjése, a béke ügyének megTisztelt országgyűlés!
mélyéig megrendülvo
fogadták
a vódclmezésa, a háborús veszély elFájdalmas Csapástól lesújtva lé. gyászhírt. Szívük sugallatát
köve. leni harc terén. Sztálin elvtárs útnek a szónoki emelvényre gyászba- lik, amikor megfogadják:
mutatána a tni pártunk harci pro.
borult népünk
színe elé, midőn o
noha el nc;n tántorodunk Sztálin
gr.nrmja. Népünk további sikereitisztelt országgyűlésnek
beterjesz.
hatbcrcgétől,a párttól; még töb.
nek is nagy pártunk a letétemietem Joszif Visszárionovics
Sztálin
bet. még jobbat kell tennünk, a
nyess.
haihntallan emlékét törvénybeiktató
Sz álin teremtette szép új életLar&adha'rtlanul építsük, erősítsük
javaslatot.
ért; tevúbbra ls Sztálin elvtára
pártunkat, fűzzük szorosra kapcsoElvtársak!
vezet bennünket, mert örökké
latait a dolgozó néppel, ápoljuk, ts
ott él szivünkben.
Az ogéaz emberiséget
megrendífejlesszük államiságunk alapját, kél
tette a döbbenetes gyászhír:
meg. Igy viselik el n nagy megutáltál (a. nagy dolgozó osztályunk, a
mun.
elhatározással, l:árság és a parasztaág szövetségét.
halt Joszif Visszárionovics Sztálin. tást azzal a szon;
hogy tetteikben,
csctekodeteikbsn Ebben rejlik pártunk ereje és leLélekben mi Is ott állunk az
lesznek méltók u nagy halott ragyo- győzhetettenségc. Minden
emberiség nagy halottjának ra.
kommugó emlékéhez.
vatala mellett, hogy n fájdalmas
nista tetteivel, ccelckodeíeivel, egész
Sztálin elvtársunk fenkölt szelcsapás
nehéz óráiban legbenmagatartásával, a p á r t . űs kormánylemének azzal adózunk legmól.
sőbb részvétünkkel osztozzunk a
határozatok lelkiismeretes végrohajtóbban,
ha
mindenki
a
maga
nngy szovjet nép mélységes bá(ácávr.i mutasson
példát
minden
munkahelyén és feladatköriben
natában.
dolgozónak Szilárd
helytállásával,
kettőzött erővel, tudásának éa
Elszoruló szívvel, keresvo sem tan belrő és külső ellenség elleni kér.
képességének teljességével dollálok méltó szavakat annak
kifclel hetetlen harccal, EZ éberség íoko.
gozik népgazdasági tervünk teljezésóre, ki volt Sztálin az emberizásával tegyen hitet és bizonyságot
iesílés'n cs túltc icgíté-sn
ségnek, Vele korunk legkimagaslóbb
tanítónk é-, vezérünk, a na©v Sz'áegyénisége távozott cl közülünk, aki
Lelkesen karolják fe! legnagyobb l i n
hagyatékához való
hűrégéről,
a halhatatlan Lenin oldalán győze. nemzeti ünnepünket, mely a s-ere. Ápoljuk és fejlesszük népünkben a
lemre vezette a Nagy Oktebcri Szo- tet es hűség eltéphetetlen szálával nroletámemzetközloég eszményét
etatista Forradalmat, amely ú j kor- f ű z bennünket Sztálin országához,
' •
Tiszt olt országgyűlés!
szakot nyitott az emberiség lörtéuc. vállalásaink
teljesítésével
cs túl- 1
E
szomorú Tápokban
pártunk
lében.
szárnyalásával ünnepeljük meg
a
Központi Vrzetésége, nópköztársasá.
A nagy Lenin
halálától
el;elt legméltóbb módon.
írunk kormánya é.i Elnöki Tmácsa
csaknem három évtized alatt SztáTisztelt országgyűlés!
lin elvtárs vezette a
Szovjetunió
Országszerte most tartjuk a szov. felhívásnál fordult dolgozó népünk,
Kommunista
P á r ( j á l és a szovjot jet-magyar barálság
hagyományos höz.
népei a szocializmus építésének még h e n m i á " . rmolv évről
évre mind
Legnagyobb barátunk, felszajáratlan útján.
bensőségesebbé fűzi n két nép ba.
badítónk én tanítónk Iránt tápNagy tanítómesterünk lángelme,
rútságát, szoros testvéri kapcsolalált melységei szeretetének kije ennek az útnak minden új
tát.
fejezésé"! u magyar nép n é g
szakaszán
elméletileg felfegy.
A szovjet nép legdrágább fia.
szorosabban
tömörül párto.nk,
vorez'e a pártot, megtanította
nak. a népek közötti barátság
kormányunk,
szeretett Rákosi
előrelátni a fejlődéi
menetét,
forrőszlvfi
zászlóvivőjének elelvtársunk köré és minden ere.
blztositetfa a Szovjetunió világhunyta fölötti
mély fajdalom
jóvel segíti Sztálin nagy ügyétörténelmi győzelmeit
fűzze még szorosabbra,
még
nek diadalát országunkban.
Sztálin eiv|árs elhunyt. Kiragad,
ben-őségesebbre a
szovjet-maSztálin meghall! Do nagyrzerii mű_
ia közülünk u halál, de tanításában
gyar barátságot, amelynek m i n .
vében éLni f o g az idők végtelenséés alkotásában örökkön élni fog.
den hazáját szerető magyar tángéig.
to' - f t v ata*lai harenrn legyen.
A hűségi-; és hálás magyar
nép
A Szovjetunió vezetésével mindé.
|
S o h a el nem tántorodunk
nüU « világon hatalmas népi moz. ragyogó emlékét törvényben kívánja
a párt,ól
galom bontakozik ki, amelynek so. j megörökíteni.
ez' n. Cr sv'zNépünk, munkásosztályunk,
dol- bo—-'Kea -- er-tynnk
A Magyar Népközlárca.cág Mimilliói
tömörülnek,
a
népek közötti
gozó parasztságunk és
értelmtaé.
nisztertanácsa nevóibeu benyújtóit
günk hősies erőfeszítései az ország, béke és barátság fenntartására. A jiiivaslat
törvén verő re
eme'écével,
tömő.
építés nagv
munkájában,
ö'éves béke sztálini lobogó'ja aialf
népünk szeretetéből és hálájából f o .
r
ü
l
ö
népmjlliók
a
Szovjetunió
veze.
népgazdasági tervünk eikeres telje,
nun'r hervntJhataiítan koszorút drága
lécével m a t akarjáik menteni a vilú.
sííésében, c:ak a Szovjetunió, Sztá.
Sztálin elvtárcunk halhata'-lan cm.
got a hóiború borzalmaitól, m a g
1
lin o í j z á g a ro-vítaí'"' v hozha i á i :
lékéndc.
akarják őrizni az emberisé®
számeg a szocializmus építésének szen t á •> b érét, az éltttá.
Kórom
a tisztelt országgyűlést,
lnünk láttán
élclrokelő szebb.: él.
Ezekben a
szomorú
napokban, hogy © beterjesz lett javaslatot clfn.
-szebb alkotásait. A n n á l
kegyelte.
nchb mos! az a csapós, amely Sztá. amikor u béke z'isz'óvivőjónek szí- gacíai szluert:edj-3:,

selői némán
felállva
adóztak
•
nagy Sztálin emlékének.
Ezután Pongrácz K á l m á n , a Budnpesti Városi Tanács
végrehajtó
bizottságának elnöke mondott
be.
szédet.
Pongrácz Kálmán
beszéde után
Koós József, a Budapesti
Váro6i
Tanács
végrehajtó
bizottságának
•itkára határozati
javaslatot ter.
jesztetf a tanács elé.
Javasolta,
hogy a Városligetbon, ahol Buda.
pert dolgozó népe hálája ós szeretete jeléül
szobrot emelt a Szovjetunió, a haladó emberiság
nagy
vezérének, a szobor körű! elterülő
teret Sztálin-térnek
nevezzék el,
a jelenlegi Sz.tálinrteret pedig Eagels-térnek nevecaék el.

A gyászülésan resztvettek
Farkas Mihály,
Kiss Károly,
Apró
Antal. Szabó István, Zsolinyec
Ml-1
hálv, H'irustyák
József, Piros László i
elvtársuk, valamint n Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége,
illetve a minisztertanács több más
tagja.
Nezvál
Ferenc, a Budapesti
VáA tanács a határozati javaslatot
rosi Tanács végrehajtó
bizottságáA gyász,
nak elnökhelyettese három
óra- egyhangúlag elfogadta.
zárószavaival
kor mognyltotta a gyászülést.
A ülés Nezvál Ferenc
főváros dolgozó népének
képvi- ért véget.

gyászülése

nagykövetség tagjai, H u a n Cen, a
Kínai Népköztársatág
nagyköveto.
Megjelenjek a gyászülésen a m a .
gyar-szovjet
barátság hónapja al.
kaiméiból
hazárjkban
tartózkodó
szovjet küldöttség tagjai is
A z országgyűlés gyászülísét
Hó.
nai Sándor elvtárs nyitotta
meg.
Beszéde után a kópviselők
néma
felállással
adóztak a
halhatatlan
Sztálin dicső emlékének. Rónai elvtárs ezután bejelentette, hogy Nagy
I m r e elvtára a minisztertanács elnökhelyettese
törvényjavaslatai
nyújtott be a haladó emberiség nagy
vezére, a magyar nép igaz bará'ja,
a forrón
szeretőit
Joszif
Visz.
száricnovics Szlálin generalisszimusz
halhatatlan emlékének megörökítéséről. A
törvényjavaslat
előadója
Nagy I m r e elvtárs, a
minisztertanács elnökhelyettese volt.

1«.

J.

V. Sztálin

Bizottságához
elhunyta

Moszkva, március 8. ( T A S Z S Z )
A Szovjetunió Kommunista P á r t j a
Központi Bizottságához,
Kedves Evtársak! Ezekben a súlyos órákban, amikor Szlálin elvtárs
halála oly kegyetlenül megrendített
mindannyiunkat,
szeretnem megmondani, mennyire osztom a szovjet nép cs kommunista pártja nagy
gyászát,
Sztálin az egész világ dolgozóinak vezére, barátia, testvére volt.
Vezérünk marad ós példakép valamennyiünk számára. A francia kommunisták cs a francia dolgozók
örökké az ő tanítását fogják követni, többek közölt legutolsó taninácsait,
amelyeket n Szovjetunió
Kommunista Pártja X I X . kongresz.
szuaának szónoki emelvényéről adott
a búkéért és a nemzeti függetlenségért, a demokráciáért és a sze.
cializr.iuscrt vívott harchoz.
Szeretnem kifejezni az clvlüBakr.ak, a Központi Bizottság tagjainak
testvéri szeretetemet éa biztosítani
őket megingathetaüan hűségemről a
halhatatlan Sztálin, a kommunizmus
haíalmus ügye iránt.
Maurice Thorez
A Szovjetunió Kommunista Pártja
Központi Bizottságának.
Kedves Elvtársak! Szeretett vezérünk és tanítónk, Joszif Visszárionovics Sztálin
elvtárs
haláénak
gyáizoj) órájában mélységes részvé.
fűnket fejezzük ki a szovjet kormánynak, a szovjet népnek éo a
Szovjetunió Kommunista Tártjának,
Minden bókeozerctíi ember,
az
egész haladó wnbcrtcég tudja, hegy
barátot, elvtércat, a legnagyobb bé.
ke'tarccet vesztette el.
Megszűnt dohogni a forradalmi
munkásosztály legnagyobb vezérénők szive, dc a kü'önhöző fajú én
hltü emberek milliói, nktket a rztálini tanítás lelkesített, új erővel har.
calnak, hogy eljöjjön a nap, amelyen megvalósulnak azok a r.zcnt
célok, amelyeknek eléréíér© Sztálin
elvtára cg'sz életét áldozta.
Esküszünk, megteszünk mindent,
ami erűnktől foHk a béke, valamint

A Komán

Munkáspárt

a Román

Mépközlársntág

és Magy

Memzetgy
részvét

Maszkvn. március 7
(TASZSZ)
A R o m á n Munkáspírt Központi
Bízott: ága, a Román Népköztársa.
ság Minisztertanácsa és Nngy N e m .
zetgyűléséneik Elnökség:) pészvíttáviratot in 'ézett a Szovjetunió Kommunista Pártja Közpor.li Bizottságához, a Szovjetunió
Minisztertan&c:-.ához és a Szovjetunió Legfelső
Tanácsa Elnökségéhez. A távirat a
többi közö't ezeket mendja:

aikalmából

az angol és a szovjet nép barátsága
megérő ítéséúrt. azért, hogy meghiúsítsak a
reakciós erőit tervelt,
amelyek új világháború kirobbantósára Irányulnak.
Testvéri üdvözlettel:
Harry Pollitt
A Szovjetunió Kommunista P a r i .
ja Központi Bizottságának.
A nr.gy gyász órájában, amikor
megszűnt dobogni Lenin ügye hü
folytatójának lángoló szíve, amikor
a Itór'clhatetlon halál kiragadta sorainkhó 1 az atyát, a tanítót, a vezért
ós n ntélységcccn szeretett elvtársat,
Sztálinunkat őszinte szívbóíl fejezzük Iá Önöknek, kedves elvtársak,
a Szovjetunió Kommunista Pártja
Központi Bizottsága tagjainak fájdalmunkat é3 bánatunkat, csatlakozunk az egész szovjet nép,
az
egész élenjáró és haladó emberiség
nagv gyászáhozMl spanyol kommunisták, esküB'ünk m i tiknak, okik hü követői és
harcostársai u mar.rtzmusJeninlzmun
nagy tanítómesterének, a fárndhatat. an harsasnak, kl annyit tett a
dolgozók felszabadításáért és a népe!; függetlenségéért — hogy szilárdan magasra emeljük és előre,
visszük fáradság és ingadozás nélkül a marxizmus-leninizmus zász.
latáf é« arra törekszünk harcunkkal hogy Sztáün neve,
Szlálin
ügye, Sztálin tanítáoa örökké éljen
] népünk rzívében és vezérlő csillag
i és iránytű legyen a békéért és h
nemzeti függetlenségért, a demokráciáért és a szocializmusért vívott
harcban.
örült dlccgség Joszif Visszárionovics SztáHnnalt,
a kommunizmus
nagy győzelmei lelkesítőjének
és
szervezőjének, a világ dolgozói halhatatlan vezérének cs tanítójánál;!
fi 'c:i a Szovjetunió dictö Kommunista Párttá, minden dolgozó é»
I a haladó emberiség
élcsapata én
.vezetője!
Spanyolország Kommunista P á r t j a
Központi Bizottsága nevében
Doicrea Ibarrurf.

Központi

Bizottságának,
Mmiszterianicsának

ülése

Elnökségének

távirata
mokban,
hogy
biztosítsa
orszn
gunkban a czncializmuo telje® győzelmei. Tcotvérl
szövetségben
a
Szovjetunióval
és a népi demokratikus orzzigokkal, továbbra
is
fáradhatatlanul
dc'gozunk.
hogy
clő'.egítsük a béke és a népek közötti együttműködés megszilárditásána'; ügyét. Fáradhatatlanul erősít,
j á k hnzán'.c védelmi
képességét,
hagy
erélyesen
visszaverhessünk
r.tteden agresszión liíaérlctct, amely
erzzágunk nemzeti függattensege és
áltami Kzuverénltása ellen IrányulA Szovjetunió diadalmas
kommunista pártjától, Lenin—Sztálin párlj á ' á l tanulunk a jövőben ls,
ö r ö k d'czőiúor n ! a adó emberiség
i nagy
lángelméi neh, a
dclgozók
szsrctstf etyjának, Joszif Vissza.
rlDuovíca Sztálinná';!
A Rimái
ítttekúreárt
Küzpcnti
: B z n í y á g a és a R-mú.i Népköstár.
jrnság rUnta-teitanácan nevében Gh,
G'.ieorghluDoj.

Joszif Visszárionovics Sztálin haiá'a a legnagyobb
vcsz'.ecég
az
egúaz hatadó emberiség ezámárn.
A Román Népköztársaság da'goz í i f az a megingathatatlan elhntározáa tölti c l , hogy továbbra ia h ű .
ck maradnak
Lenin—Sztáün nagy
lin elvtársunk elhunytával
érte. ve megszűnt dn'cogr.i. fokozottabban
Nagy Imre elvlárs beszéde u án ügyéhez, m í g egorcsabban tömörül.
Megható volt az a fé'-tö aggodalom, Icljesí'.sük ránkhagyolt intalmolt.
határozathozatal következőit, Min- na!c a párt zászlaja, Lenin—Sztálin
dan kéz a magasba cmolkodstt — az zászlaja körül, még jobban erifcí'il;
amellyel
üzemi
munkástágunk,
Népünknek a vi ágbdk© magyar
ors ággyű'és
n
törvényjavaslatot
Sztálinvéros, Csepel, ózd, Diósgyőr
fror.tczakaszán
egyo'gcscbfcen
a nagy Szovjetunióhoz fűződő örök,
egyhangúlag elfcge.d'ta. A hálás mm
mint valaha,
a világ mindcu
és n többi üzem dolgozói; értelminicgbcnthataUan
barátságot. A ro.
gyar
nép
törvényb'ik'ató.a
felszabékére
cóvárgó
népével
eggyé,
eégünk: mérnökök,
tanárok, orvo. j
badítója. nagy tanítója .Tossif Visz- mén ncp testvéri együttműködésben
forrva a Szovjetunió vezetésésok; egyetemi és munkásifjúságunk j
stárionovics Sztálin esn'.ékát.
vel gz'lár,'an őrt kell állr.ln a
szorongó: szívvel halálos ágya felé
a nemzetiségekkel, továbbra ia lel.
fordult és mélységes az a részvét, j szabadság, a függetlenség, n
kc-edésoe] fog dolgozni a gyárak,
A
törvényjavaslat
elfogadása
után
i
békéi
építőmunka
védelmére.
ós kegyetát, amely most halálával,
Rónai Sándor elvtárs a gyásoülést ban. üzentekben és bányákban, u
Nagycbb szeretettel, meghecsüA Nagy Nemzelcyiíló-e
Elnökséiránta népünket eltölti.
Munkások
1
léssel
és
gondoskodással
övezföldeken, Iskolákban és laboratóriu- gének nevében dr. P Groza
bezárta.
és értelmiségiek országszerte lelkük
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Megőrizzük

Sztálin

elvtárs

örökségét

Végtelen

jövő

Reggel az emberek arcát nézlam.
Szavam fátyolán fekeíe bánat ül
S z e g e d dolgozóinak gyásznagygyűlése
szorongva, s vár a qyászoló könnyre, Komoran tűntek fel előttem,
s tekln'etük
mely megindul
r
Á gyász első és legnehezebb órái" parasztok, értelmiségiek-, a Néphad- kesílője, a Magyar Dolgozók Pártfájó sugarából
és nuMdoqai csendben,
képzele'ben
gyászlobogót szőtiem.
6on, amikor Szeged dolgozói meg- sereg harcosai,
diákok
mindany- ja és szeretett
vezérünk, Rákosi a porhanyós tavaszi rögre.
tudták a mindennél
fájdalmasabb nyian ot? akartak lenni, hogy tisz- Mátyás elvtársi
Gondolatim
tavasz
fuvallatként
Ugy ért a hlr, mint a villámcsapás
elvtárs
liírt, fekete zászlókat tűztek a z épü- telettel adózzanak Sztálin
megcsókolták ez éj-szín zászlót,
azon sz éien — annál is jobban —
egy eskü szállt
Koszorúzás
letekre, fekete szalaggal övezték a emlékének. A gyász és a fájdalom
Sztálin elvtárs
ajkamról messze,
százmilliók atyja
mindenkinél jobban szeretett férfi, érzése szorította össze a sziveket. A
Lenin és Sztálin e.vtársak
suttogva
mondtam kl e pár szót,
szive megszün. élni végsőt dobbant.
Sztálin elvtárs arcképét. Moszkvá- hatalmas téren Sztálin elvtársnak a
szobránál
ra gondolt Szeged, a szovjet népre. díszemelvényen elhelyezett gyászkeAludtam volna párnám egyre súqott... Sztálin elvtárs, a teremtő békét,
amíg csak élek, mindig őrzöm
M a délben, amikor tizenkettőt ütött retes képe körül több mint 35 ezA z Internacionálé
hangjai után A szobába bársony, csend feKüdt,
s ezt hintem szét
fekete volt
tömött hosszú sorokba® vonultak a
r
Moszkvában a Kreml órája és ná- ren gyűltek össze. Szoros,
dolifjaink lelkébe:
az éj, aká a gyász
sorokban
állottak
a
textil-,
fa-,
épíSzabadság
legyen mindenütt a földön!
lunk tízet mutatott oz óra, hazánk
gozók a Sztalin-sétanyra, a Lenin aludiak, álmodták mindenütt. . .
dolgozói, és Sztálin-szobor elé. A gyászinegész dolgozó népével együtt Sze- tőipari és más üzemek
Mert ezredévek dús asztalához
ged népe is búcsúzott Sztálin elv- vasutasok, postások, dolgozó parasz- duló hangjai mellett a Városi Párta
nemzedékek hosszú sora iő
s rágondolnak
társtól. Megszólaltak a gyárak szi- tok, értelmiségiek, iskolások, egye- bizottság, a Járási Pártbizottság, a
jeléül annak, hogy még Városi és Járási Tanács, a fegyvekinek munkájában
rénái, megállt a munka, ötperces né- temisták,
kitárult
a végíe.en iövő!
ma-csenddel, lehajtott fejjel adóz- egységesebben indulnak tovább azon res alakulatok, a tömegszervezetek
Varsányi Péter
az
úten,
amelyet
Sztálin
elvtárs
tehelyezték el örök hálájuk
jeléül
tak a szegediek legnagyobb barátremtett számukra.
koszorúikat.
Ezt követően a körj u k , tanítójuk, a drága Sztálin elvA szovjet és magyar himnusz el- nyékbeli községek: Szőreg, Kiskuntárs emlékének. Délután
a város
parasztjai
minden részéből végeláthatatlan so- hangzása u t á n többszáztagú ének- dorozsma, Tápé dolgozó
rokban vonultak a dolgozók a Szé- kar ajkáról szállt messze a gyász- is elhelyezték a szeretet és a hála
koszorúit az
emchenyi-térre, ahol a Városi Párt-bi- induló hangja. Ezután Barsi Béla, gyáazsza'agos
M A G Y A R D O L G O Z Ó K PÁRTJA K Ö Z P O N T I VEZETŐSÉGÉNEK,
zottság
gyásznagygyűlést
tartott. a szegedi Nemzeti Színház művésze lékmű elé.
Piros és fekete zászlóerdők között Aczéi Tamás: ,,A nép szíve" című
B U D A P E S T
•
A gyásznagygyűléssel, a
koszoSztálin elvtárs gyászkeretes képeit
rúzássá; Szegőd dolgozói
hite' tetversét szavalta el, m a j d
Farkas
termelésünket
minden megfogadjuk, hogy
A Szegedi Textilművek
tek további
hűségükről.
Arról,
emelték magasra, mellette legjobb
Istvánné elvtársnő, az M N D S Z vágyártmányaink
minősészerzett emelni,
megrendülve
hogy tovább viszik a Sztálini zász- dolgozója
tanítványainak, Malenkov
elvtársmegnyitó
szavai lót. ígéret volf ez a nagygyűlés
hírről, gét fokozatosan javítani fogjuk.
a tudomást arról a szomorú
nak, Rákosi elvtársnak és a többi rosi t i k á r á n a k
ezután hogy eltávozott tőlünk nagy tanítestvérpártok vezetőinek képei sora- után Zombori J á n c s elvtárs, a Ma- jobb munkára, arra, hogy
Titó
Jugoszláviájának
határa
Sztászilárdabban tónk, Joszif Visszárionovics
koztak. Egyre újabb és újabb tö- gyar Dolgozók P á r t j a Városi Párt- még erössbben, még
közelében
munkánk
fokozásával
titkára
mondott állnak helyt a békééit folyó harc- lin elvtárs.
megek áramlottak a Széchenyi-tér bizottságának
akarjuk
erősíteni a békeharcot és
ban Szeged dolgozói
Ti'o JugoBennünket, a Szegedi Textilműfelé. Öregek, fiatalok,
munkások, gyászbeszédet.
megfogadjuk Sztálin elvtárs
leg.
szláviának határán, mint eddig. A z vek dolgozóit
különösképpen
lejobb magyar tanítványának, Rákosi
a hatalmas 'ömeg, amely megjelent sújtott ez a megrendítő hír,
mert
Zombori János elvlárs beszéde
elvtársnak, hogy
pártunk sorait
a Széchenyi-téren,
tudja, több ez, nemcsak
felszabadulásunkat,
hazárva segítjük
magyar és szovjet
— A mai napon az egész világ Éljen a
nép mint ígéret; eskü. Eskü, amelynek nem üzemünket és legmodernebb még szorosabbra
pártunkat a szocializmus
mielőbbi
minden becsületes dolgozója Mosz- barátságai
a
Szovjetuniónak,
Éljen győzelmeink v e . ! megtartása mindannyiónk szent kő- gépeinket is
kva felé tekint — mondotta többek ze'öje.
Sztalin
elvtársnak
köszönhetjük. felépítésében.
győzelmes
harcunk
lel- telessége.
között — , búcsúzik a szovjet nép és
Soha el nem m ú l ó
hálánk
jeléül
Szegedi
Textilművek
dolgozói
a h a l a d ó emberiség nagy vezérétől,
Sztálin elvtárstól. A magyar dolgoA SZOVJETUNIÓ BUDAPESTI NAGYKÖVETSÉGÉNEK
zó néppel együtt Szeged dolgozói is
BUDAPEST.
ott állnak az emberiség nagy halottgépi
berendezéseinkkel
jának ravatalánál, kifejezik^ mélyséA Szegedi Textilművek minden gyönyörű
Vasárnap délelőtt ünneplő feke- H a déli határainkon
az
ellen&ég dolgozóját mélyen
ges együttérzésüket a nagy szovjet
lesújtotta az a termelésünk fokozása teren erősítjük
tébe
öltözve
munkások,
tszcs-ben
acsarkodik, Sztálin műveihez for- hír. hogy Joszif
népnek. Szeged dolgozói az
egész
Visszárionovics ti béketábort, építjük a szocializország dolgozó népével együtt köny- és egyénileg dolgozó parasztok, tü- dulunk, hogy megtanuljuk, hogyan Sztálin elvtárs, a nemzetköz; proie- must és fűzzük ősszé m é g szofo"
a
fegyvert
ellensége- táriátas nagy vezére, a béketábor cabbra a magyar-szovjet barátságot.
nyfes szemmel búcsúznak
Lenin dőseik, nevelők, fiatalok jöttek el forgassuk
nagy fegyvertársától, a kommuniz- a Nemzeti Színházba a Városi Ta- inkkel szemben. Mindent neki kö- legfőbb őre, hazánk
felszabadítója
Kérjük Kiszeljov elvtársat, tolmámegfogadjuik, és népünk nagy barátja
mus építőjétől, bölcs tanítónktól, a nács gyá+zülésére, hogy adózzanak szönhetünk, s m i
eltávozott
csolja a szovjet iíép«rélc Sztálin elva
n
a
g
y
Sztálin
d
r
á
g
a
emlékének.
hegy
az
ő
tanításaihoz
híven
harcomagyar nép nagy barátjától, Sztátőlünk. Néki köszönhetjük felszabat - s és a nagy szovjet nép
iránti
Akiknek n Színházban m á r nem volt lunk továbbra is. Nevét öröikr e Szíl i n elvtárstól.
dulásunkat, legmodernebb
üzemünhely. azok a környező utcákban, a vünkbe zárjuk. •
úoha el nem m ú l ó hálánkat.
ket,
a
legjobb
szovjet
gépeinket
é©
— Szeged dolgozóit — mondotta Szlál in-sétányon,
Lenin-Sztálin
A megnyitó u t á n Dénes Leó elv- ezért megfogadjuk, hogy ezekkel a
Szegedi
Textilművek
dolgozói,
• továbbiakban Zombori elvtárs — szobra előtt máma csendben hallgat, társ mondott gyászbeszédet.
az egész ország dolgozó népévei ták végig a hangszórókon közve— Valamennyien könnyes szemmel áilunlk Sztálin elvtárs ravatala
mély hálaéraé®
tölti el
Sztá- tített gyászülést.
A szlálittvárosi
építők
felhívásához
A színháztermet
fexete, vörös körül. A mély gyász percesben leglin elvtárs iránt, hogy megszabad u l t u n k a fasiszta leigázóktél, a tő- drapériák díszítették. Fél 10-kor mélyebb együttérzésünket küldjük a
csatlakoztak
a
Délmagyarországi
Kommukések és földbirtokosok
jármaitól. szétnyílt a függöny. A reflektorok Szovjetunió népeinek és
Közraktárak
dolgozói
is
Sztálin e'V'árs fekete gyász,lepelen nista Pártján&k.
Sztálin
elvtárs
Neki köszönhetjük, hogy élünk, nekj
elhelyezett
fényképét
világították neve elválaszthatatlan a szegedi dolköszönhetjük szabadságunkat és füg- meg. Felcsendült
dolgozóig és csat.
A
Déhnagyarországi
Közraktá- Sztálin Vasmű
a
többszáztagú gozók eredményeitől.
A
szegedi
felhívásukhoz; felszabad
getlenségünket, ragyogó szocialista kórus tolmácsolásában a nemzetközi munkások soha nem fetejtik el fel. rak dolgozói az
1952-es
évben lakozunk
évfordulójára,
április
jövőnket. Neki köszönhetjük az ú j muukásgyászdal. E z u t á n Beethoven szabadulás előtti életüket, a mun- végzett jó
munkájukért elnyerték dulásunk
23-tól felgyárakat, az ú j hidakat, az ú j gyászzewéjét játszotta a szegedi kanélküliséget, a 60 filléres nap. a minisztertanács és a SZOT ván- 4. tiszteletére március
szabadulási hetet
taitunk. R a k ' á .
egyetemeket. A háromezernél
több filharmonikus zenekar. A z elnök- szánibért, a megaláztatást. Amikor dorzászlaját.
Éves
tervüket
125 raink kihasználási fokának
eime.
ségben
helyet
foglalt
Zombori
Jávárosunkat
a
fasiszta
hordák
elegyetemi és főiskolai fiatal Sztálin
százalékra,
kukoricaszárítási
tel", lésére első negyedévi
teljesítmény,
nos
elvtárs,
a
Városi
Pártbizottság
árasztották,
azokban
a
napokban
elvtársnak köszönheti, hogy a szevüket 212 százalékra
teljesítették. tervünket
15 százalékkal túlteljegedi egyetemeken és főiskolán gond- titkára, Eperjesi J ú l i a elvtársnö, a Sztálin volt a biztató, remény sugár: A Délmagyarországi
Közraktárak sítjük. A tavaszi vetőmag
kiszál.
Városi Pártbizottság
szervező tit- tudtuk, hogy kivezet minket a sötalanul tanulhat.
A bölasődék és
dolgozói mos'
elhatározták, hogy lításával
kapcsolatban
vállaljuk,
kára, Dénes Leó elvtárs, a Városi tétségből. 1944 őszén az ö kez©
napközi otthonok sokaságát és az Tanács VB elnöke, Tury Géza elv- oldotta le bilincseinket s mutatia ők is
csatlakoznak
Szálinváros hogy a beérkező tételeket 24 órán.
továbbítjuk,
a n y á k és gyermekek boldog moso- társ, az Egyetemi Pártbizottság tí[_ meg a szocializmus építésének út- kohóépítőinek
kezdeményezéséhez. belül a termelökhöz
karbantar.
táviratban
jelen- A tervszerű megelőző
lyát Sztálinnak köszönhetjük.
kára, Nagyiván Mihály elvtárs, a ját. Szeged város dolgozó népe há- Csatlakozásukat
és
minisztérium- tásra március 30-ig telepekre
Városi D I S Z Bizottság titkára, a l á j a jeléül szobrot emelt az emberi- tették a begyűjtési
A
sztálini
tanításokat
követik
gépegységekre
bontott
terveket
fegyveres alakulatok, a tömegszer. ség legnagyobbjainak, Leninnek es nak.
mind
a
Ipari munkásaink, parasztok és ér- vezietek képviselői, szfahánovis'ák, Sztálinnak, hogy hirdesse halhatat,,Mi. a Délmagyarországi
Köz- készítünk és eljuttatjuk
felszabadulási
telmiségi dolgozóink,
amikor két- élenjáró munkások, dolgozó parasz- lan. örök dicsőségüket Szeged dol- raktárak fizikai, műszaki és admi- nyolc telepünkre A
tsleppatronálási
műszakot
táv- héten
gozói örökre emlékükbe, szívükbe nisztratív dolgozói — írják
szerte jobban dolgoznak, A Szegedi tok, értelmiségiek
tartunk mind a nyolc telepünkön."
Zombori
János
elvtárs
nyitott.',
iratukban
—
követni
akarjuk
a
zárták
Sztálin
]vtársatEzekben
a
e
Kenderfonógyár munkásai több fomeg a gyászülést. Elmondotta, hogy nehéz napokba,, megfogadjuk, hogy
nalat adnak a hazának, a termelő- Szeged dolgozó népe milyen sokat tanításaihoz híven az eddiginél m é g
szövetkezeti és az egyéni parasztok köszönhet a nagy Sztálinnak, a keményebben harcolunk a szocializHamis jelentéstételért
hathónapi
börtönre
mus felépítéséért.
időben és jobban elvégzik a mező- szovjet népnek.
ítélték Bánfi
Ferencet,
— Ha korszerű szovje!
gépekA gyászülést Zombori János elvgazdasági m u n k á t . Egyetemi tanáTextilmű- tára szavai zárták be. Zombori elvraink, tudósaink, műszaki értelmi- kel felszerelt gyönyörű
tanács mezőgazdasági
osztályának
vekre, az ú j Gyermekklinikára, az társ felhívta Szeged dolgozó népét, a megyei
ségi dolgozóink m é g
odaadóbban egyetem Békeépületére, a szociális hogy eredményeik növelésével, a
végzik munkájukat.
Tanulóifjúsá- és kulturális intézményekre nézünk párt útmutatásait betartva fejezheszemélyzeti
előadóját
ha a
magasba tik ki legméltóképpcn Sztálin elvg u n k jobb tanulmányi
eredmények — mondotta —
A
hódmezővásárhelyi
járásbírófebruár 27-ig az egész
megyéből
ívelő Rákosi Mátyás hidat látjuk, társ iránti szeretetüket, m a j d
az
elérését tűzte kl célul.
cseretermény
ha m a i boldog életünkre gondolunk, Internacionálé hangjaival végetért a ság pénteken délután fél 5 órakor összesen 120 mázsa
tárgyalta
Bánfi Ferenc
tervbűn- elkezelt be. Ez már önmagában kiSztálin arra
tanít
bennünket: Sztálin drága neve j u t eszünkbe. gyászülés.
cselekményét. Bánfi Ferenc a me- zárja azt. hogy a
6zeatesi
járás
emeljük magasra az emberi halagyei tanács mezőgazdasági
osztá- termelőcsoportjai
arra az
itiőra
dás és béke zászlaját. Itt,
Szegelyának személyzeté
előadója volt 119 mázsát beszállítottak volna.
A Jugoszláv Hazafiak Szövetségének felhívása
den is állítsunk csatasorba minden
és február végén a megyei tanács
A tárgyaláson Orbán László á l .
megbízásából a szentesi járási ta- iamügyész a vádirat
becsületes embert a
tömeggyilkos
felolvasása,
Jugoszlávia népeihez
nácshoz ment el, hogy
ellenőrizze kor hangsúlyozta, hogy
imperialista rablókkal
szemben, a
Bánfi
Fe.
:i vetőmagcserét és a tavaszi mun- renc hamis
jelentése
megtéveszgyarmattartó
tőkésekkel szemben.
J. V. Sztálin halála alkalmából
kákat.
Bánfi Ferenc a
tapasztal- tette, a párt.
és a
kormányszerveSzélesítsük tovább azt a hatalmas
takról írásbeli jelentést
készített ket és megzavarta
a tavaszi
mun.
Szófia,
március
8. (BTA)
pókban osztjuk a szovjet nép mély melyet a megyei
mezőgazdasági kálatok
békemozgalmat, e»nelyik Szegeden
menetét,
amelynek
sürgős
gyászát.
Szeretelünk
és
ragagzkoosztály
növénytermesztési
cso- és sikeres
is kibontakozott.
Fogadjuk
meg, A Szabad Jugoszlávia rádióállomálebonyolítása
elsőrendű
a
termelőszövetkezeti fontosságú.
Hazafiak dúsunk barátunk és szövetségesünk, portjához,
Bánfi Ferencet ezért a
hogy teljesítjük Sztalin
elvtársnak sa közölte a Jugoszláv
csoportnak és az osztályvezetőnek hódmezővásárhelyi
járásbíróság
a lestvéri Szovjetunió iránt
még
ezt a
tanítását.
Fogadjuk
meg. Szövetségének felhívását:
juttatott el. Ez a jelentés
azután hat hónapi börtönbüntetésre ítélte.
hogy itt, a Ti[o_határ mentén csataeljutott az országos szervekhez is.
„Jugoszláv
kommunisták,
haza. erősebb, még forróbb.
Ebből az
ítéletből
okulhatnak
sorba állítunk
m i n d e n becsületes fiak, dolgozók!
A jugoszláv kommunisták, a juBánfi Ferenc a jelentésében azt mindazok, akiknek
többek
kögoszláv dolgozók, a jugoszláv haza- irta, hogy „a szentesi
dolgozót a béke harcos
megvédéjárásban
a zölt — kötelessége a felsőbb szer.
A nagy Sztálin maghalt. Lenin fiak megfogadják: m é g szorosabbra
560
holdra vek_ tájékoztatása is. Ezek a d o l .
6 e mellett. Sztálin elv'árs tanításait harcostársának
és ügye zseniális zárják soraikat Lenin—Sztálin le. termelőszövetkezeteknél
biztosítva
van a tavaszibúza;
ebből gozók mindig tartsák szem
előtt,
követve itt, Szegeden is úgy
vi- folytatójának szíve
megszűnt do- győzhetetlen
lobogója alatt,
még a csoportok
119 mázsát
már ki is hogy a gyors és pontos, megbízgyázzunk
pártunk egységére és bogni. Meghalt a Szovjetunió Kom- határozo'tabban és bátrabban harcseréltek,
ugyanakkor
15
termelő- ható,
ellenőrizhető
ada'okra tái munista Pártjának és a szovjet nép. colnak a felszabadulásért,
Tito—
tisztaságára, mint a szemünk
a
ví
560 hold
tavaszibúzát maszkodó
szocialista
statisztika.
" | nek méltó vezetője, az egész haladó Rankovics-klikk fasiszta uralma, az szövetkezet
elvelelt:"
Ezek az adatok egyálta- — harci kérdés.
Éberen
kell
őr.
lágára. Fogadjuk meg, hogy még emberiség vezére és
taní}ója, Jo- imperialista rabszolgaság ellen.
sz
lában nem felelnek
meg a való- ködnünk
az adatok
megbízhatósága
szorosabban
tömörülünk pártunk,
i f Visszárionovics Sztálin,
Esküszünk, hogy sohasem térünk ságnak, mert az első
tavaszibúza lelett, mert ezek a Párt és
kormány
kormánvunk és Rákosi elvtárs k ö . ] A szeretelt Sztálin halála a legré. Fogadjuk m-g, hogy
pártunk, I s ú , yo?abb veszteség a Szovjelunió, le arról az útról, amelyet a nagy vetőmag a megyéhez március 1-én, elé kerülnek,
alapját
képezik
nagy.
•
^
jehát a jelentést követő időben ér. j jelentőségű
intézkedéseknek,
„ >, .
,
...
a világ minden országa. így orsza. Sztálin mutatott nekünk!
A valóságnak
Rákosi elvtar s vezetesevel Sztálin j g u n k kommunistái és do'gozói s z á meg
Esküszünk, hogy hűek
leszünk kezett meg és arról a megyei ta. tározatoknak.
értesítették. nem felelő hamis adatok közlése a
hal. nácsot március 2-án
elvtárs örökségét
megőrizzük
és mára. Sztálin — aki egész éleiét a Marx—Engels—Lenin—Sztálin
Tehát mikor Bánfi Ferenc az ellen- párt és a kormány
becsapását,
a
kommunizmus hatalmas ügye önfel- hálátlan tanításához, még jobban,
továbbvisszük.
még mélyebben elsajátítjuk ezt a őrzését tartotta a szentesi járásban, dolgozó nép félrevezetését jelentik
áldozó
szolgálatának
szentelte
—
Éljen példaképünk, a Szovjetunió
még nemcsak, hogy nem vetették — ez pedig bűncselekmény.
Hea békéért, a demokráciáért,
a szo. legyőzhetetlen tanítást!
el a búzát, hanem azt még ki sem lyesen cselekedett tehát a vásár,
Kommunista Pártjai
Éljen a
hős
cializmusérl, a boldog, jobb
jövőSztálin halhatatlan neve és ügye cserélték a
termelőszövetkezetek, helyi
járásbíróság,
mikor
Bánfi
szovjet nép!
Éljen a világ
kom- ért vívott harc megtestesítője volt.
évszázadokon át élni fog a jugosz- sőt a csereterményt be sem szállí- Ferencet hanyag
mulasztásáért, a
munista pártjai által vezetett dolA jugoszláv hazafiak
szivében láv népek szívében. É l n i f o g har- tották. A
Terményforgalmi V á l l a , valósáigmak meg nem felelő adatok
gozó milliók
harcos szövetségei mélységes a f á j d a l o m , E nehéz n a . cukban ég győzelmeikben!"
lat vételijeigiyeiből kitűnik,
hogy közléséért eütelte,
i

A Szegedi Textilművek dolgozóinak
táv Tatai

A Városi Tanács gyász ülése
a Nemzeti Színházban
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az Újszegedi

Kender- és Lenszöi Őgyárban

S Z O V J E T

I R O D A L O M

március 21-lg tart a
E Jzévben
Magyarországon
másodízben
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Ai. Újszeged. Kender- és Lenszö-i kiváló sztahanovista irtkei munkú- zása után Dudás Jánosné jelvényes
vögyár fölött pénlck
reggel
óta ja p. fiatal szövőnőt ; s niagávai tá- sztahánovista ezekkel a szavakkai
tong a fekete lobogó, a
dolgozók! gadtá s szombaton l l O
©zi/a'ékra folytatta munkáját: — Most elteszivében mélységes gyász,
karjaik- i c m e j / e teljesítményét. pedig alig egy metik Sztálin elvtársat, nagy tanír
ba az eddiginél acélosabb e ő költö- hónapja dologzik a szakmában.
tónkat,
zött.
Ezen a napon kevesebb volt
a
A szövődé dolgozói a pénteki röp- gépállás, szaporábban
emléke, tanításai a z o n b a n
mozgott
a
cyűlésen
Al>t Antal . művezetővel vetélő. Szombaton közel 200.000 ve- továbbra >s a szivünkben é i r e *
együtt fogadták:
esküdjünk
meg téssel többet
teljesítettek az iizem
Sztálin elvtársnak.
hogy
méltók dolgozói,
n r n t az előző napon s s így ezután is tudjuk, hogy m i a
leszünk a rohambrigád
megtisztelő 1,400 000-rel többet,
a bókeharc, termeié
mir.t az előző feladatunk:
címhez s erőnket nem klmé'vc még szombaton.
sünk szüntelen fokozása. Dudás Jászilárdabban hetytáHunk s
harconosné
pénteken
126, szombaton
lunk tovább «
békefroni ríinkesó
130, hétfőn pedig 138
százalékra
Hétfőn az üzem hatvan
szakaszán.
teljesítette normáját- Bodó
Pálné
sztahánovista szövénője állt sztahánovista a szombati 155 százaAzon a napon pénteken a fogaSztál.'n-őrséget
lékos teljesítményét
a hétfő déldalmat telf dotgozók akaratának enelőtti műszakban
175
százalékra
gedelmeskedő
szövőgépek félmillió
Délelőtt
tíz
órakor
megszólaltak
a
emelte.
vetéssel többet
teljesítettek, min'
gyár
szirénái,
öt
percre
megszűnt
az etőző napon.
A Sztálin elvtárs iránti szeretetei
n szövőgépek zakatolása. Az üzem
mutatja az is, hogy amíg az üzem
dalgozói,
a
Sztálin-őrség
tagjai
M é g szilárdabban helyfállunlc
néma csendben álltak gépeik mellé, februárban 100.8 százalékra teljesía nagy
halottra, tette tervét, márciusban eddig 103
— hangzott a dolgozók fogadalma, valamennyien
— szombaton reggel egyetlen elkéső Sztálinra gondoltak s gondolataik- százalék az átlagos napi tervteljeA sítés.
vagy Igazolatlanul hiányzó sem volt ban ú j fogadalmak születtek.
az üzemben. A legkiválóbb sztahá- sztahánovtá-ta-partt dolgozói is új,
A dolgozók most m é g nagyobb
novisták Sztálin-őrséget álltak. Kis" nagy feladatok elérését tűzték ma- lendülettel végzik munkájukat. Áppénteken
106. rilis 4.ét még szebb eredményekkel
péter Ferencné sztahánovisla szövő* guk elé. A parti
JIŐ előző napi lift százalékos tdj p - szombaton 110.1 százalékos ered- akarják megünnepelni. Hétfőig több
sP.ményét 130 százalékra
emelte. ményt ért el. Az üzemrész dolgozói mint 1200_an tettek vállalás?, hogy
Vállalta, hogy a mellé beosztott fia- közül pzen a délelőttön sokan meg- teljesítményüket s munkájuk minő.
tal szövőnő, l'atyi
Ferencné az ö fogadták: tovább fokozzák teljesít- &égét a Felszabadulási-héten tovább
segítségével teljesíti normáját.
A ményüket.
A szirénabúgás elhang- fokozzák

megrendezett Szovjet Könyv Unncpt
Hét A fővárosban és a vidéken ez.
zel kapcsolatos
ünnepségek
mind
aláhúzzák azt a megállapítást, hogy
életismeret nélkül nem tehet ered.
m'nyes az ember alkotó
munkája.
Megismerni az életet, az
embereket. a társadalom fejlődésének tör
vényszerűségclt annyi, mint ered.
ményesebben harcolni a dolgozók új
világáért,
a szocializmusért.
Az
é'eUsmeret 'egáltalánosabb alapjaira u marxista-leninista part. Marx,
Engels, Lenin és Sztálin életműve
tanítja az emberek tízmillióit. ÉletIsmeretet — nem vitás — szerezhet
mindenki saját tapasztalataiból ts,
de ami a részleteket, a sokféleséget
illeti — annak a
kimeríthetetlen
példatára nz Irodalom.

Az Igazán j ó irodalom szakadat,
lan tanítója minden harcosnak, aki
a régi rossz helyébe a magasabbrendűt, az újat akarja állítani- Sok
és nagyszerű tapasztatotokat ad át
a ma emberének elmúlt korok klasz.
szikus Irodalma Í3. Balzac, Dickens
Stendhal. Tolsztoj, Zola és meny.
nylen még el nem mu!ó értékei az
emberiségnek. Mégis, saját korunk
döntő kérdéseire, a ma élő ember
legközvetlenebb problémáira csak a
ma Irodalma, a szocialista-realista
irodalom válaszolhat.
\ szovjet szcclaiista.realista Iro.
f
dalom minden eddigi társada.
lom
Irodalmánál
magnsabbreniű,
meri magasabbrendü az a társadatI mi lét ts, amelyet ábrázol. A dol
felszabadulás előtt. Nyáron
azért gozó magyar nép m á r tudja, hogy
éheztünk, mert
keveset kereset', a Szovjetunió jelene — az ő hol.
télen azért
éheztünk és fáztunk, napja. Ebből fakad az a törekvése,
meri nem volt munkája.
Nekem hogy megismerje a győztes szocia.
pedig a kulákok 12 éves koromban Hzmus eredményeit. De nemcsak az
1
még c?ak 30 fillér napszámot
ad- ' eredmény eke , hanem az eredmétak. Édesapám nem birta
sokáig nyekhez vezető útat is. Az ÚjszeKenrlergyár
dolgozója. Me.
a hajszát,
1941-ban
tüdöbajban gedi
meghalt.
Amikor
elment tőlünk gyerl Sándor íria. hogy P- V. Vlaédesapám,
meghagyta
nekem, : szov és V. F. Iljlcsev „A szövés
alapjai "
című
hogy minden erőmmel haVcoljak a ' műszaki tervének
nép ellenségei ellen,
akik őt 37 könyvében olvasottak alapján üze
éves korában a
halálba küldték.
Azután jött a
felszabadulás,
s
Sztálin elvtárs tanított engem. Mos/
Vegyék
át és vessék
el a
őrséget állok, s
csütörtöki
110
százalékos teljesítményemet a péna szegedi
járásban
azok
teki
békeórségen
114.7
száza.

S z t á l i n elvtárs
hatalmas küzdelmeire
gondolnak,
s«k dolgozót szégyenérzés f o g ©1:
Sztálin elvtárs rohambrigádnak ne
rezett bennünket, nekünk, itt a Text i l művekben is méltóvá kell
válnunk erre n névre.
Csütörtökön huszonkilencen, pénteken, mikor Sztálin elvtárs halálának hírét meghallották, több mint
százan álltak őrséget az
üzemben
azzal a fogadalommal, hogy ezentúl
többet,
jobbat
termelnek
Marta
E'c| gyűrűsfonó kedden még
106
százalékot ért el, pénteken már túlszárnyalta a 115 százalékos teljesítményt Ábrahám P i r c k a szalagegyesítö 113.2, Tari Máris csévélő
sztahanovista 116.5 százalékra teljesítette normáját a békeőrségen.

tunk, mindez eszembe jutót'. Akkor
megfogadtam hogy tanításához híven átadom tapasztalataimat elmaradt társaimnak. Négytagú sztahanovista patronáló brigádot alakítottunk s megfogadtuk, hogy

hazánk

április 4-re,
felszabadulásának
tiszteletére

Üzemrészünkben, a
gyűrűsfonóban
nem lesz norma alatt teljesítő dolgozó. Azon a napon
megfogadtam
azt is, hogy holnap és minden nap
magasabbra emelem teljesítményemet, hogy ezzel is
hozzájáruljak
| lemaradásunk
behozásához.
Min.
den nap békeőrséget állok, s arra ] lékra eme'tem. Még nagyobb eredharcgondotok, hogy az üzemünkre
tű- menyek eléréséért indulok
akarom, hogy üzemünk
zött fekete zászló 6 a gépemre tű- ba. Azt
zött kék zászlócska
egyaránt kö- minél hamarabb behozza lemaradátelez: 110 száza'ékos
teljesítmé- sát.
nyemet péntekre
113.3 százalókra
Vasárnapra virradó éjjel az
éjemeltem « szombaton som teljesí- szakai műszak valanrennyi
dolgo.
tettem kevesebbet.
zoja
eimlékmüsznkot tartott, hogy
Száraz Júlia sztahánovista
előnövelésével is kifejezfonó is fogadalmit
tett,
amikor termelésük
Sztálin elvtárs halálhírét megtudta. zék Sztálin elvtárs iránti örök, el— Édesapám kubikos
volt,
a múlhatatlan hálájukat.

A szegedi
termelőcsoportok
a
mult hét péntekjén kapták meg a
tíivaszibúza vetőmagot. Eze n a napon érkezett el Szegedre a
megdöbbentő hír, hogy Sztálin elvtárs,
akit a legjobban
szerelünk,
már
nincs az élők sorában. A bánat és
a gyász, a Sztálin elvtárs
iránti
szeretet nagy
tettekre,
kitartó
ntunkára serkentette a szegedi terme.l 5c söpörtök
tagjait.
Délben
rövid időre
megállt a munka
n
szántóföldeken, a
munkacsapatok
megbeszélést tartottak.
Mé'ységes
gyászukban
fogadalmat
'ettek;
szomla,ton és vasárnap
Szlálir-pr.
séget tartanak és a tavaszibúzát e
két nap alatl elve'ik.

talajba kerüljön, ahol tavaly pillangós növényeket termettek.
Elvetették a mákot és a
borsót is.
Szombato n délután
érkezett az Uj
Élet-tszcs jelentése:
„Teljesítettük,
amit Sztálin elvtárs
em'ékezetére'
vállaltunk, öt holdon
keresztsoros a n vetettük el a tavaszibúzát." Az
Uj ÉleUszcs-ben a
cserevetőma.
, got a tagok
saját
készletükből
gyűjtötték
össze. Az
elsőtípusú
Szabad Tiszartszcs tagjai is egy nap
alatt elvetették öt holdon a búzát,
j A Dózsa-tszcs szombaton
nem
tudta befejezni a
vetést,
ezért
| vasárnap korán reggel hozzálátták
a munkához. Estére náluk is földj be került a mag.

A szegedi
termelőcsboortok
be- I Hétfőn délelőtt 10 órakor. Sztaváltot'ák
Sztálin elvtársnak
tett lin elv-társ
temetésének iriőpon'fogndalmukat. Az újszegedi
Hala- jában, amikor öl percre megállt a
dás-tazes büszkén je'cntette a Vá- munka, a kilenc szegedi termalörori Tanács mezőgazdasági
osztó- csoport tagjai a
forrón szeretett
egy, nagy tanítótél felemelt fővel
vet— A múltban nem sok megbecsü. lyának: három vetőgépükkel
tíz holdon elvetették a tek búcsút, mert
teljesítették v á l .
lésben volt részem. H o l
„nagysá- nap a'ntt
lavaszibúzát.
Vigyáztak
arra. lalásukat: k é ' nap alatt elvetették
gos asszonyok", hol a kulák-kertéhogy a mag
tápanyagban gazdag i az ú j kenyér, az új élet magját.
szek rúgtak egyet rajtam, ha jogaimat mertem kövelelni. 'Sokszáz haF e l s z a b a d u l á s i
h e l e l
iarianaS?
sonló sorsú társammal együtt én
is a hatalmas Szovjetuniónak,

hogy kevés iskolám ellenére tanfolyamra kerültem. Most ebben a k o r .
szerű gépekkel felszerelt, gyönyörű
üzemben dolgozhatom, aho] öröm a
munka s j ó munkámért mindenki
megbecsül.
— Az első percekben nem akartam elhinni, hogy akinek mindent
köszönhetünk,
eltávozott
tőlünk
Fájdalmas érzés volt, amikor abban
a percben arra
gondo'lam,
hogy
nsm tanultunk eleget tőle, nem voltunk elég szófogadó gyermekei
Üzemünk
elmaradt
a
tervtel.
jeafl őssel
azért
is,
mert
nem
segítettük eléggé azokat n dolgozótársainkat, akik nem teljesítik normájukat, Amikor röpgyűlést tartot-
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Az üzem műszaki vezetésébe a I exportlemaradisunkbcl törlesztőnk
dolgozók bevonásával elhatározta,!
4. Váltáljuk, hogy a 100 százaléhogy csatlakozik a Sztálin
Vasmű kon alul
teljesítő
dolgozóknak
nagyszerű
kezdeményezéséhez
és arányszámát a február havi 23 száFelszabadulási
hetet tart március za'ékró! április 4-ig 18 százalékra
20-tól április 4-ig.
Meghatároztuk csökkentjük.
a legfontosabb feladatokat a
Fel5. Március
31-ig
elkészítünk
szabadulási hétre vonatkozóan:
250 darab 500 kilogrammos fntoló.
1. Vállaljuk, hogy u Sztálinváro s súlyos mérleget
április 4-i határ
részére készítendő 200 tonnás
üst- idó helyeit, ami
népgazdaságunk
mérleg automatikus,
görgősülycs számára 400 ezer forintot jelen',
és körskálás
kombinált
mérőbe- | fi. A második negyedévi
tervrendezéséi április 15-e helyett mát
teljesítés
előkészítésével az ütecius 20-ig elszédítjük.
i mcs termelés előkészítésére a ter.
2. Vállaljuk, hogy január hónap- melésl osztály vállalja, hogy a 100
ban muta'kozó hét napi lemuradá
és 200 ki'ogrcimmöS
vastolósúlyos
sunkat behozzuk és ezzel negyed mérleg graf'kon
szerinti
termeléévi tervünket március 31-ig 100 szá- sé' április 1 'öl bevezeti.
zalékban teljesítjük
A
hódmezővásárhelyi
Mérleg,
3. Exportkötelezcttfésünkböl már- gyár dolgozói nevébencius 31-ig elkészítünk egy
darab
Becsek
Imre
párttitkár
Bubán
István
igazgató h.
20 tonnás. Két darab 10 tonnás görFaragó
Imre
DlSZrittkár
gőbiztonsági
szerkezettel
ellátott
Kovács
Ferenc üb. elnök
szekérmérleget, amellyel
1952. évi

még

nem

Nem lehet tehát
továbbra
is
té'lenkcdni.
Azok a dolgozó
parasztok, akik a
iwai napig
sem
vetették el a tavaszibúzát,
azonnal jelentkezzenek
a
búzavetőmagért a községi tanácsnál,
vagy
a
földmüvesszövetkezetnél,
hogy
megkaphassák a szükséges
tavaszibúza vetőmagot. Azok ig
kapnak tavaszibúza
vetémagkölcsönt,
akik nam rendelkeznek
csereter.
ménnyel. A Terményforgalmi Vál-

N E V E L Ő J E

Szavakban bajos kellőképpen kifejezni a szovjet könyv népszerűsé.
gét. annál szebben és maradandóbban fejezik ki a tettek: a gyorsvágó, akt teljesítette tervét; a tsz
dolgozó paraszt, aki szembeszáll a
természettel a
magasabb
termés.
e ed menyekért; az értelmiségi, aki
javítja kapcsolatát
a
néppel —
mind-mind a szovjet irodalom neveitje.
A március 7 és 21 közötti Szovjet
Könyv ünnepi Hete újabb
b'zonysága lesz annak, hogy
dolgozóink
még szélesebb
rétege
ismerkedik
meg a szovjet Irnda'ommal, amely
sok szépségével, eszmei gazdagsá.
gával, igazságával segíti
minden,
napi harcunkat a mindennapi feladaték megoldásáért, u békéért, a
szocializmusért

tavnszibúza
a

vetették

Mu estig lejár a 'avaszibúza elvetésének a határideje.
Megyénkben nem egy
község
teljesítette
f s a vetéstervét, de sokfelé
még
ott található a tavaszibúza
vetőmag a Terményforgalmi
Vállalat,
vagy a földmüvesszövetlcezet raktárában. Ez nagy kárt jelent az ország számára, mert a kései
vetés
csökkenti
a
terméshozamot, így
nagyobb gond lesz a bőséges kenyérellátás.

Vasárnap Szeged valamennyi termelőcsoportjában
befejezték a tavaszibúza vetését

Gulyás Rózsi, a gyűrűsfonó
kiváló sztahánovis'rtja js megfogadta,
liogy minden eddiginél jobb munk á t fog ezentúl végezni,

S z t á ' i n elvtársnak
köszönhetem,

akik

NÉP

mükben megvalósították az egységes gépbeállítást, aminek
eredményeképpen
140
százalékos
eredményt értek
el ég 24
dolgozó e
szovjet módszer alkalmazásának köszönheti, hogy
sztahánovista lett.
Tóth Aranka dorozsmai traktoros az
I f j ú gárdából értette meg, hogy
nemcsak a munka arcvonalán, h a .
ncin a haza fegyveres védelmében ts
helyt kell állnia, mint a krasznodoni fiataloknak. A szovjet irodalom, mint a szocia Izmus megvalósításáért folytatott harc lelkesítője
és szervezője, felbecsülhetetlen segítséget nyújt a magyar olvasónak,
mherekből áll a
társadn'om,
amelynek vannak íratlan törvényei ls. A szovjet irodalom nagyszerűen ábrázolja ezeket. A ,,Volo.
ka'amszki országút"
a hazaszeretetre, ,,Az aratás" a mezőgazdaság
szocialista
átalakításának
győzelmére tanít.
De nincs
életünknek
olyan harci
területe, amelyre
a
szpvjet irodalom egyike vagy m á .
glka feleletet ne adna. Az ,,Üj baráz.
dát szánt az eke".től u „Boh'ogs á g " J g mérhetetlen nagy a vá'tozat — benne pompázik a sztálini
ko-szak minden tündöklő színe.

Termelésük fokozásával fejezik ki Sztálin elv árs iránt érzett
soha el nem múló halájukat a Szegedi Textilművek dolgozói
A Szegedi Textilművek homlokza.
t á n is napok óta leng a gyász fekete lobogója. Sztálin elvtárs hatalmas, ötméteres gyászkeretes arcképe azóta' minden nap, a nap minden
percében arra inti a dolgozókat: kövessék a nagy tanító útmutatását s
ezentúl még szilárdabban
álljanak
helyt a termelésben, a béke rájuk
eső frontszakaszán.
Azóta egyre többen fogadják meg
az üzem dolgozói közül: m u n k á j u k
mennyiségének és minőségének
fokozásával
köszönik meg
Sztálin
elvtársnak azt a hatalmas segítséget, amit eddig a szovjet néptől
kaptak: Közép-Európa egyik legkorszerűbb, szovjet gépekkel felszerelt üzemét, a szovjet
sztahanovisták tanításait, amelyeknek segítségével m á r háromszor az élüzem
cím büszke tulajdonosai voltak,
Most azt a céK tűzték maguk eié,
hogy mielőbb behozzák első negyedévi lemaradásulait, hogy az élüzem
címet ismét visszaszerezhessék. Még
februárban lemiradtak a terv-telje.
sités3el, mindössze 96.3
százalékot
érlek el. Most, amikor

A
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dolgozó
el

a

vetőmagot
oarnsziok,
lavaszibúzát

lalat és a föidmüvesszöve'kezet ha.
ladéktálanul
kiadja a részükre ér.
kezelt tavaszibúza vetőmagot.
A tavaszibúza vetés
legrövidebb
időn belüli
befejezése érdekében
a földmüvesszövetkezetek
raktárából egyenesen a vetőgépbe
kerüljön a vetőmag.
A járás és a községi
tanácsok
a legszélesebb körben
tudatosít,
sák a dolgozó parasztok közt a vetőmagkölcsönt.
mozgósítsanak az
azonnali
vetőmagigénylésre és
a
vetésre. Hassanak oda, hogy
minden olyan dolgozó parasz', aki nem
teljesítette az
ősszel
búzavetéstervét, most pótolja a lemaradást
lavasz'-búzával. A járási
mezőgaz.
dasági osztályok
vezetői
pedig
személyesen ellenőrizzék, hogy
a
községben hogyan
hajtják végre
ezt a rendelkezést és ahol kell, adjanak segítaéget.

mndsz h í r e k
Folyó hó 10-én délután 5 órakor az
fTMi-<T~WtTl l l • ,,
,i „in
MNDSZ városi titkürt-ágon Utkárl értekezletet tartunk, melyre kérjük az
feltétlen és
con o«
Felhívjuk az alapszervezetek
fi- asszonytársak
MNDSZ Városi Titkárgyelmét. hogy a politikai iskolákat megjelenését.
rég.
a mai napon, február 10-én a megMSZT h í r e k
szokott időben tartsák meg.
Az MSZT Belváros V. aitcwzervozete
értesíti tagságéi és
aktivált,
SZÍNHÁZ
hogy március 11 én este fél 7 órakor
Est® 7 óra: Fáklyaláng. Déryné bér- alUvaü'ést tart. Es e fél 6
órakor
let (7).
vezetíVégi ülée ée könyvtáróra.

*
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A MAGYAR RÁDIÓ MÜSCRA
1953 MÁRCIUS 10, KEDD
Kossuth ríd ó
5.00 Zenés műsor a munkába inclulO dolgozóknak 8.30-lg közben r,.:-C
Ilirel:, lapszemle, 6 00 Falurádió 7.45
Levelezőink jelentik, 7.55
Múzons
mertetés, 0.30 Műsorzárás. 11.3Ü Nöi
szemmel....
rádió aeazonyovaia, 11
óra 50 Bartók:
Zongoraszvit. 12-1C'
Szimfonikus zeiin,
12.39
Klasszikus
kórusmüvek. 13.00 A Moszkvai Rióié
zenei mű orábói,
13.30
Felsznbari1tónk. Zené© Irodalmi
műsor SztaMn
elvtársról 14.0C- Időjárás- és vizálHsJelen és, 14.15 A szabadság eszrr.é'e
az opera
színpadán
15.15
Hírek
n-erbül 15 30 Resztetek a Fehérhajú
lány című kínai operából 15.50 f.iagvár művéz-k hangversenye.
16 2"
Az öreg erdo f a ,
a
gyermekrálió
míi©orábá!, 18.40 Orosz ©zerzök 'neveiből. A gvermekrád'.ó műsora, 17
Hírek. 17.10 Szimfónikus zene. 17.45
Termelési híradó, 18Y0
Népek du'ni
Sztálinról, 18 20 Sztálin elvtárs tanítása
a
termelőerők
és
terme'
éel vi1
s-onvok ftvzhanglárdl. F.iőadís. 16.40
H'rek iterrotáh 19.39 Hírek
szerhü1.
r . O ' lTf-e'c. 20. "9 M'ndenk'nét ringy bb vot . . .
M gvar írók ís költök Sz'.á inról 29.45 Zenei műsor. 21
öra 2.6 Fíllpenko: II.
vonósnégyes.
29.00 Hírek, 22.20
A moszkvai rádió zenei műsorából. 24 fü Hírei;.

Petőfi rádió
6.00 Régi muzsika, 6.30
Színházak
és mozik műsora, 6.33 Szovjet kóru©ok. Hanglemezek, 7 00 GMnkfl: P«télikus trió 7.15 Hírek szlovénul 7
óra 33 Magyar művek hargiemezröl,
0.20 Óvodások műsora 9.40
Dalok,
hangszerszólók 10.00
Illrek,
lO.io
Liszt:
Tarso ezlnifóniku©
költemény,
11.30 Műsorzárás, 15.00 Magyar operaréfz'e ek. 16 10 A Magyar
Rádió
kamarazenekara látszik. 17.00 Sapor n-da'.ok,

17.10

Zenekari

hangver-

seny, 18.09 Sztál'n elvtár© szütéítodjén. Eiöndá©. 18.15 Ittasáéi kó-u nk
Német Ifjúsági
kórusok
énekeinek
18.25 Hírek szlovén'11. 13.45 Szovjet
rzimfón'kus zene. 10.45 Sportnrg"eilóra 20.00 Mű orzürrá.
OÉL MAG V ARORS7AG
cx> útikat napilap
felelő© ©>©t hesrtő
ijlndói
ZOMBOR! JAPIOS
Szerkeszti
© izei kesztőhi/.nttaáp
Kzerke ztöség Szeged l enin u 11
Tetofon 35 -36 é,© 40 Rh
Klsit -hivatei: Szeged
l.emri u t
Telefon: 31-16 é.© 35—<10
Cconerárimegyel Nyomdaipart
Vái'aiat, Szeged

