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A Szovjetunió Kommnnisía (bolsevik) Tártjának központi bizottsága 6é a Saovjet
Szocialista Köztársaságok Szövetségének minisztertanácsa közli:
A Szovjetnniő Kommunista (bolsevik) Pártjának központi bizottsága és a Szörfét
Szocialista Köztársaságok Szövetségének minisztertanácsa mélységes gyásszal jelenti, hogy
elvtársunk és testvérölik, Georgi Mihaflovlce Dimitrov elvtárs, a nemzetközi munkásmozgalom
kimagasló lunkcíonáriusa, a demokratikus bolgár népköztársaság minisztertanácsínak elnöke,
a bolgár kommunista párt központi bizottságának főtitkára jnlins 2-án 9 óra 35 perckor
hosszas és sulvos betegség után, máj- és enkorbajban, a Moszkva közelében levő Borvihagzanatórinmban elhunyt.
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A szovjet dolgozók ezrei néma
fájdalommal
vonulnak el a munkásmozgalom
nagy halottja
Georgi Dimitrov elvtárs ravatala
előtt
fl Szovjetunió dolgozói mély fájdalommal fogadták a hírt,
nogg meghalt Georgi Dimitrov. R moszkvai épületekre mindenütt kitűzték a gyászlobogót, fl szovjet dolgozók ezrei
néma
fájdalommal haladnak a moszkvai szakszervezetek
székháza
felé amelynek oszlopcsarnokában állítottak fel a ravatalt. Munkások, tisztviselők, tudósok és mérnökök, öregek és fiatalok
vonulnak el hosszú sorokban, hogy megadják
végtisztességet
annak az emberenek, akit a Szovjetunió Kommunista (bolsevik)
Pártjának Központi Bizottsága és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének minisztertanácsa »elvtársunknak és testvérünknek* nevezett
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fl szovjet városokban és falvakban országszerte gyászggflléseket tartanak Dimitrov emlékére,
| f j |. |

"Ez MDF Kozponli Vezelősépe részuétlávirala
j: D lailrov elviárs olfiunyla alkoimából

fTőóPgl Dimitrov, a Bolgá* Kömöttmisfer P á r t főtifkírfe,
miniszterelnök elhunyta alkalmából a Magyar Dolgozóik
Pártjának Központi Vezetősége a kővetkező táviratot intéztei
a Bolgár Kommunista P á r t központi bizottságához:
I1 I
lé A Magyar Dolgozók Pártjának Központi Vezetősége
az
egész magyar munkásosztály é s egész dolgozó népünk sajátjaként osztozik a mély gyászban, amely bolgár testvér-pártunkat, a bolgár népet és a világ dolgozóit Dimitrov elvtárs
elhunytával érte. Dimitrov elvtárs személyében a magyai
kommunisták, a magyar dolgozóik, a munkásmozgalom évtizedes nfchéz küzdelmeiben kipróbált harcosát, a fasizmus
és imperialistaellcnes egységfront rettenhetetlen bajnokát,
a béke ügyének megingathatatlan képviselőjét, á Szovjetuunió tántoríthatatlan hivét, Sztálin elvtárs hűséges követőjét és tanítványát, a népiét, 'a dolgozókat forrón szerető, az
imperialistákat, a munkásosztály ellenségeit, az árulókat izzón gyűlölő, messzirelátő marxi-lenini vezetőt ismerték és
ismernék. A fasizmus ellen vívott hősi küzdelmével,
a
munkásosztály felszabadításáért folytatott áldozatos harcával, a szocializmus u t j á n járó, u j , népi demokratikus Bulgária megalapításával Dimitrov elvtárs nemcsak a bolgár
munkásosztály és a bolgár n é p előtt szerzett elévülhetetlen érdemeket, hanem felbecsülhetetlen szolgálatokat tett
az egész világ munkásosztályának, az összes szabadságszerető népeknek. Dimitrov elvtárs életének,
küzdelmeinek
nagyszerű példája lelkesítette a gyűlölt Horthy terroruralma idején földaiatt dolgozó kommunistákat, utat mutatott és
erőt adott nekik a harcra, saját munkásosztályuk és népük
elnyomói ellen. Dimitrov elvtárs élete, küzdelme, a munkásosztály felszabadításáért világi tó példakép ma az
magyar dolgozó nép számára, amely Dimitrovot örökre szivébe zárta.
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A Magyar Dolgozók éatTfa swzpocti Vezetősége nevében:
tikos! Mátyás

A köztársasági

elnök

Szakasits Árpád elvtárs, köztársasági elnök a következő táviratot intézte Mincso Nejcsevhez, a bolgár népköztársaság
nagy nemzetgyűlése elnökéhez:
; A bolgár nép nagy
fiának,
Georgi Dimitrov miniszterelnöknek halála alkalmából, kérem,
fogadja őszinle és mély részvélem kifejezését. A bolgár népei
ért nagy veszteség súlyát megrendülten. érzi át a dolgozó magyár nép is, amely tudja, hogy
nagy baralja, a legendás hírű
Dimilrov hősies, megpróbáltatásokkal teli élete-pályája során
miiven
terres
elszántsággal

részvéttávirata

terel n ökhe! vette séruek és külügyminiszterének:
Mély együttérzéssel 'értesültem arról a súlyos veszteségről,
amely a bolgár nép hagy vezetőjének. Georgi* Dimitrov miniszterelnöknek elhunytával a

A Magyar

baráti és szövetséges Bulgáriát
érte. Dimitrov élete lángoló harc
volt nemcsupán a bolgár nép
felemelkedéseért, hanem, a világ
összes dolgozóinak szabadságáért, a fasiszta és imperialista
elnyomás megszüntetéséért és a
Szovjetunió-vezette
béketábor
megerősítéséért és végső győzelméért.
Osztozva a bolgár nép nagy
fájdalmában, kérem Miniszterelnök Urat, fogadja legőszintébb
részvétem nyilvánítását.
Kállai Gyula
külügyminiszter.

Kormány

A Magyar Köztársaság Kormánya az alábbi részvétlávlratot intézte Vasrili Kolarovhote*
a Bolgár Népköztársaság miniszterel nókhelyetleséhes:
A Magyar Köztársaság Kormánya nagy megrendüléssel ér.
lesült
arról n pótolhatatlan
veszteségről, amely a
bolgár
köztársaság kormányát a bolgár dolgozó népet és az egész
haladó világot a mindannyiunk

részvéttávirata

által becsült és szeretett Dimlt.
rov Georgi Miliajlovics elhuny,
tával érte. A magyar kormány
és az egész magyar dolgozó nép
átérzi azt a fájdalmat, amely a
bolgár nemzetet áthatja s mély
együttérzéséről biz'oútja a gyá".
sZoló bolgár népet
magyar kormány nevében:
Rákosi Mátyás,
mlniszterelnőkhelycttes.

A Szakszervezetek
Országos
részvéttávirata
A Szakszervezetek Országos
Tanácsa az alábbi táviratot
intézte a bolgár* sKtózervezeti
tanácshoz.
A Szakszervezetet Országos
Tanácsa mélyen megrendülve
értesült Georgi Dimitrov elvtárs haláláról. Dimitrov elvtárs élete példakép a világ
minden dolgozójának. Legendás hősiességgel küzdött a fasizmus elleni harc élvonalában
a rettenhetetlen bátorságával,

Tanácsának

a sztálini politika következetes
képviselésével
a
nemzetkőzi
munkásmozgalom legnagyobb
alakjai közé emelkedett.
A magyabi szakszervezetek
dolgozói hiven őrzik Sztálin
nagy tanítványának, a Szovjetunió törhetetlen hívének,
a
bolgár proletáriátus
legnagyobb fiának, Georgi Dimitrov elvtársnak emlékét.
S rakszervezetek
- Országos Tanácsa.

Dimitrov elvtárs élefe
Georgi Dimitrov elvtárs, ~ a
bolgár nép nagg vezére 1882ben született a bulgáriai Radomirbatw flpja harcos
munkás
volt, aki szerette volna gyermekeit iskoláztatni, de szűkös kö-

rülményei miatt kénytelen volt
fiát 12 éves korában nyomdászinasnak adnL Dimitrov elvtárs
már 15 éves korában a nyomdászszakszervezet aktiv tagja, 18
éves korában a tipográfusok

szakszervezetének titkára
lett
Husz éves korában belépett *
bolgár szociáldemokrata pártba,
Nemsokára éles harc induif a
szociáldemokrata párton belül l
jobb- és baloldaliak kőzött. Dimitrov elvtárs a baloldaliakig
csatlakozott, akik kiváltak
<
pártból és ekkor a baloldaliak
szófial szervezetének titkára lelt
1903-tól kezdve, tehát
töbl
mint 40 éve tagja a baloldaliak
szervezetének, amely azután 1919*
ben felvette a Bolgár Kommu*
nlsta Párt nevet. 1909 óta tagja
volt a párt központi bizottságának. 1913-ban képviselővé v*
lasztották, legfiatalabb
tagit
lett a bolgár parlamentnek éj(
egyben az egyetlen munkáskép*
viselő a délkeleteurópai államokj
ban. fl rendőrség több izben is
letartóztatta.
1923-ban a bolgár
reakd
meggyilkolta Sztambolijszkit
bevezette a fasizmust, fl mut
kások és parasztok forradal
felkelése nem sikerült, Dimltrod
elvtárs kénytelen volt emigráltál
Ezután leginkább Bécsben
éí
Berlinben élt és onnan Irányította a bolgár kommunista mozgat^
mat.
1935-ban a német nácik feli,
gyújtották a Reiehstagot és három bolgár kommunistát tartó®,
tattak le a gyújtogatás vádjával^
köztük Dimitrov elvtársat is. Hit*
ler fasiszta bírósága előtt momj
dotta el történelmi jelentőség^
védőbeszédét
fl Szovjetunió közbelépése ki
vetkeztében Dimitrov elrvtárs ki1935-ben a kommunista intern;
szabadult és Moszkvába ment'
cionálé végrehajtó bizottságának
elnökévé választották. Ezt a tis»
tét 1943 májusáig látta el, ami*
kor a kommunista
internacionálé kimondotta feloszlását. 1945<
ben a fasizmus elleni hardbas
szerzett érdemelért a
Lenin-'
rendjellel tüntették ki- 1947 d
cemberében Dimitrov
elv
Bulgária miniszterelnöke lett*

Hagy lelkesedéssel és szeretettel fosadták
Szeged dolgozói a román vendégeket
A temesvári román kulturküldöttség szombaton délután fél
ötkor lépte á t Kiszombornál a
határt. A küldöttséget "Nikolaj
György elvtárs, a Román Munkáspárt temesmegyei titkára vezette. A határon népeg szegedi
küldöttség fogadta a temesváriakat. Az országúton hosszú sorokban álltak az autók ég a
motorkerékpárok és nemzetiszí-

nű ég vörös zászlókat lengetett
a szél.
Amikor a távolból, & hosszai
fasorban feltűntek a román autók, a határőrség felhúzta a
sorompókat. A vendégek éa a
vendéglátók csoportja lassan elindult egymás felé. A határjelző
dombnál találkoztak össze. A
Nagyszegedi Pártbizottság részéről Szilágyi András elvtárs
köszöntötte a temesvári kulfeuv
gárdát. : - 1 • I .jNjj»,| •< • í í ^ l . , . . u í v

küzdött nemcsak a baráti Bulgária, hanem az egész haladó
emberiség igaz ügyéért
j |
Kérem Elnök U r a t tolmácsolja dolgozó népének az egész
magyar nép együttérzését nem')_1 M
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zeti gyászukban.
Virággal,
zászlókkal
várták
az
uton
a
küldöttséget
Szakosíts Árpád,
Ezután
a magyar köztársaság elnöke,
i j - u u m -elindult
CUIIUU.IU Szeded
O - G - C U felé
ÍVH5 i1 nép barátságát, amely sok-sok
a hosszú autókaraván. A közbe- éves küzdelem és elnyomatás
eső községekben, Kiszomboron. után valósággá v á l t
a küüigyüiSirszter
Deszken és Szőregeu mindenfelé, Az autók este fél hét tájvirággal és zászlókkal várta a ban kanyarodtak be a szegedi
részvíSfáv'!3Ía
nép a szomszédos népi demo- városháza elé, ahol m á r a rendKállai Gyula elvtárs, külügy- krácia küldötteit. Valamennyi őrség és a honvédség díszszáminiszter az alábbi, táviratot községben felharsant az éljen- zada, valamint a szegedi dolgoküldte Vaszilij Kolarovnak, a zés, a dolgozók éltették a ' Pár- zók ^tömesrei várták az érkezőbolgár népköztársaság minis*-' tót,' a Szovjetuniót és a két k e t A gyönyörűen feldíszített

hatalmas épület előtt a ittndzenekar eljátszotta a két nem
zet himnuszát, majd elkezd""
tek az üdvözlő beszédek.

Mindkét nép a Szovjetaaié
vezetésével épiU >
a szocializmust
'«!' Elsőnek Bieber Ilona
a Maevar Dolgozók Pártjapárttá zcttsécs. na
lépett a mikrofon elé. BmsiéáA
ben hangsúlyozta, hogy mos
már végérvényesen eltűnt' a ká
ország közöl mindenféle eSen
tét, hogy Magyarország éi Ro
mánia a Szovjetunió r m t f e S
vei épltl a szocializmust és hei
zátartozik a
aKabadsflgsawti
népek hatalmae béketóhoríiw
A sokszáa főnyi közönség hvS
kesen
tette a Szovjetuniót
Sztálin elvtársat éa a magyar
román barátságot^Bieber elvtársnő után Szegedi

