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A SzöVOSz küldöttgyűléseiről
tartanak beszámolót a fölilmü*
vcsszövctkezetek
szombati és
vasárnapi taggyűlésein.

II SZOVJETUNIÓ V E Z E T E S E V E L
A baráti Román Népköztársaság augusztus 23-án ünnepelte
meg felszabadulásának öteszten
dős évfordulóját. A diadalmas
iVörös Hadsereg 1944 nyarán
tűrte szét a jassy-kisinyevi sza.
haszon a fasiszta német csapa
tok egyik legerősebb csoportját és megteremtette azokat a
politikai féltételeket, amelyeknek következtében Románia haladó erői, a kommunisták vezetésével 1944 augusztus 23-án
felszámolhatták Antouescu népellenes diktatúráját és kiragadhatták az országot a bűnös imperialista szövetségből. A román
nép fegyverei ezután az ország
igazi eilensége ellen, az imperialista
Németország
ellen
fordultak. A román munkások
és parasztok ettől kezdve együtt
harcoltak a dicsőséges Szovjet
Hadsereggel a végső diadalig.
A felszabadulás ötesztendős
évfordulóját a legkisebb falutól
a fővárosig lobogódiszben ünnepelte meg Románia. Mindenfelé
a, Szovjetuniót éltető feliratok
és Sztálin elvtárs hatalmas arcképei hirdették, hogy a Szovjetunió szeretete elevenen él
valamennyi dolgozó szivében,
hogy a felszatadult emberek,
tudják, kinek köszönhetik szabadságukat, azt, hogy öt esztendő után bizakodva, boldogan
épiíhet'k a szocializmust. A Román Népköztársaság hatalmas
eredményeket ért el az elmúlt
évek során. A kommunisták vezetésével megvalósították aföldroíormot, a nép tulajdonába
vette a legfontosabb ipari termelési eszközöket, a bankokat
és a közlekedést. Az ipari termelés már 1948-ban túlhaladta
az 1938-as szinvonalat és az
3.949-es évi tervet, amely a termelés 40 százalékos további
emelkedését irányozta elő, már
az első félévlxin túlteljesítették. A na.gv építő munkába belekapcsolódott az ipari munkásság hűséges szövetségese, a
dolgozó parasztság is s a kulákok korlátozásáért folytatott
harc során hozzákezdett a további felemelkedést 'biztosító
szociálist:!, mezőgazdaság felépítéséhez. Elindult a szövetkezés
utján.
RomSnia- rohamos fejlődése
elképzelhetetlen lett volna a felszabadító Szovjetunió baráti segbsége nélkül. Az elmúlt esztendők során a szovjet nép és nagy
vezetője, Sztálin elvtárs nagy
figyelemmel kisérte a román
nép erőfeszítéseit az u j élet
megteremtése terén és állandóan
erkölcsi és anyagi támogatást
nyújtott a román dolgozóknak,
mint ahogy támogatta, segítette
a többi népi demokráciát is.
A Szovjetunió és a felszabadított népi demokráciák között
szoros barátság és igazi testvéri
kapcsolat fejlődött lri, a proletárnemzetköziség
szellemében.
Ez a barátság kovácsolta össze
legyőzhetetlen táborba a haladó
népeket, ez a kölcsönös támogatás, a /elszabadító Szovjetunió iránti odaadó szeretet az
alapja a Szovjetunió-vezette békefront hatalmas megerősödésének és legyőzhetetlen ségének. A
Szovjetunió
példamutatása,
Sztálin elvtárs bölcs vezetése
lehetővé tette a múltban ellen-
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Sztálin
elvtársai
a Szovjetunió országos
béheérleheztele
diszelnökévé
választotta

ségeskedő magvar és román nép
" kifejlődését is.
Ma, mintahogy nagy költőnk
mondotta: »Dimának, Oltnak
egy a hangja.« S a két nép jó
viszonyának alapja a SzovjetA Szovjetunió
fővárosában a békekongresszus előkészítő bi- foglaljanak
helyet as elnök>
unióhoz való ragaszkodás cs csütörtök délután a szövetsé- zottságának elnöke, Grekov aka- emelvényen.
szeretet.
gek házának oszlopcsarnokában démikus nyitotta meg,
majd
A békekongresszus küldöttei
flz augusztus 23-1 bukaresti megkezdődött a Szovjetunió or- K. Fegyin szovjet iró javasolta, elfogadták a napirendet, majd
hogy a békekongressziis válasz- Nikolaj Tvihonov író kezdte
ünnepségeken, amikor a fehér szágos bék,eértekczlete.
A város zászlókkal és felira- ezon diszelnökségcf. Harlnmov, meg beszédét »Harc a háborús
fényben tündöklő
Szabadságtokkal diszitett hatalmas ter- a Szovjetunió népművészének
arénában a Bukaresti Ideiglenes mében a következő jelmondat előterjesztésére a békekongresz- gyujtogatók ellen a béke védet
méhem címmel.
Bizottság az ötesztendős évfor- függ: »A világ minden népé- szus határtalan
lelkesedéssel,
duló alkalmából ünnepi nagy- nek ügye a béke védelmei. Egy szűnni nem akaró tapssal díszMa ivar delegáció utazót!
gyűlést tartojí, megjelentek a másik felirat hirdeti, hogy: »A elnökévé választotta a Szovjet(bolsevik)
a Szo7 alunia össz-szöveíségi
Szovjetunió és a baráti népi de- nagy szocialista ország a béke unió Kommunista
mokráciák, így
Magyarország következetes harcosai. Moszkva, l'ártja politikai irodájának tagbékekonferenciájára
küldöttei "is. A Szovjetuniót Vo- Leningrád, Kiev, Baku, Tibi- jait, élén a szovjet nép nagy
liszi, Taskent "és a Szovjetunió vezérével, a népek nagy barátA béke hiveinek moszkvai érrosllov elvtárs, a magyar dolgo- más nagyvárosainak küldöttei, jával, (Sztálin elvtárssal. A bé- tekezletére magyar
'delegáció
zókat Farkas Mihály
elvtárs, neves tudósok, irók, közéleti kekongresszus küldöttei hosz- utazott a Szovjetunióba. A külhonvédelmi miniszter képviselte. személyiségek, valamint a szak- szasan éljenezték a haladó em- döttség tagjai Jóboru Magda
Szemléltető példája volt ez a szervezetek és a női és ifjúsági beriség nagy vezetőjét, Sztá- elvtárs, az ' MNDSz főtitkára,
Itarustyák József elvtárs, ' a
nagygyűlés a Szovjetunió vezet- szervezetek, a művészet, a kul lint.
te népi demokráciák szétszakit- tura képviselői, sztaohanovista
Grakov akadémikus
ezután Szakszervezeti Tanács elnöke és
hatatlan barátságának, annak a munkások, kolhozisták vesznek bejelentette, hogy a teremlien dr. Rusznyák Istváu Kossuthrészt a békeértekezleten.
14 ország vendégküldöttei tar- díjas egyetemi tanár. A delegámegbonthcta'lai s llárdség aké;
Az országos békeértekezletet tózkodnak és felkérte őket, hogy ció vezetője Jóboru Magda. „
igazi hazafiságnak, amely a szocializmust épitő népek között
Sztálin útmutatására kifejlődött,
flhogy előrehaladtunk az építésben, az u) társadalmi fend, a
szocializmus
megalapozásában,
ugy mélyül közöttünk a barátság,
fl
magyar
és
roCsütörtökön este nyolc órakor két hatalmas autobnss/al megérkeztek várva-várt vendé,
mán népi demokráciák
egygeink, megérkezett a budapesti VIT-en résztvevő Komszomol-küldöttség egyik csoportja. */<*
íre
terebélyesedő
gazdasági
ged dolgozó népe leírhatatlan lelkesedéssel fogadta őket. Amerre jöttek, az utak két oldalán
óriási tömeg tapsolt és éljenzett. A Lemezgyár előtt az országúton diadalkaput épitettcK
és
kulturális
együttinüdést
tiszteletükre.
fejtenek kl. Ez az együttműködés
Bent a városháza előtt sokezer dolgozó és sokezer fiatal éljenezte a
megérkezésüket.
jelentős mértékben megkönnyíti
Egyenruhás, zászlós SíJT díszszázad és az üzemek küldöttel kitörő örömmel éltették a uia«
mindkét ország munkáját,
a
gyár-szovjet barátságot és az egyre er&ödö hatalmas béketábort. Nagy
vendégeinket
a
nagy cél elérésének érdekében.
Nagvezegedi Pártbizottság nevében Pamuk István elvtárs, a MTNSz nevében pedig Ladányi
Megszűnt a kizsákmányolók álBenedek elvtárs üdvözölte. Az tizeinek és tömegszervezete!,- képviselői ezután szebbnél-szebb
tal szított gyűlölködés légköre,
ajándékokat adtak át a hős lenini Komszomol tagjainak. A Komszombl-küldőttség részéről
Alexej Varlanov és Susanna Zvagina köszönték meg meleg szavakkal az üdvözlést és ajánamely csak pusztulást, háborúi
dékokat.
és romlást árasztolt magából
A pompás, nagyszerű fogadtatás után vendégeink Újszegedre mentek, hngv a szabad'
Beköszöntött az
életszínvonal
téri szinpadon bemutassák káprázatos művészetüket a dolgozóknak.
emelkedése, a jólét, a boldogság
Megérkezésükről, üdvözlésükről és előadásukról a holnapi Janiinkban részletesen boszáe
és béke korszaka.
molnnk.

Íbarátságának

a

fl Román és Magyar Népköztársaság dolgozói tehát tapasz
talatból tudják, hogy jelenleg
a legfontosabb feladat a béke
megvédéséért vívott harc. És ebbon a harcban a két nép dolgozói együtt küzdenek a Szovjetunió vezetésével a gyűlölködő,
háborúra uszító imperialisták ellen, akik kapzsi kísérletezéssel,
Marshall-tervvel, Atlanti Szerződéssel és mindenféle sötét próbálkozással akarják megakadályozni a népi demokráciáknak az
uj, fényesebb élet felé, a szocializmus felé haladását. Ezek a
kísérletezések azonban kudarcra vannak Ítélve, flz ötesztendős
szabadságát ünneplő Románia és
a szocializmust épitő Magyarország dolgozói megszívlelték és
rendíthetetlenül követték Sztálin
elvtársnak 22 esztendővel ezelőtt elmondott szavalt, amelyekből az derül kl, hogy csak
az lehet haladó és forradalmár,
aki fenntartás nélkül, nyilfan és
becsületesen követi a Szovjetunió
példáját, mert a Szovjetunió az
első proletárforradalmi állam a
világon, mert a Szovjetunió 3 világ forradalmi mozgalmainak az
alapja.

Rákosi elvtárs

fogadta

a VIT küldöttségeinek

vezetőit

Rákosi Mátyás elvtárs, miniszterelnökhelyettes, a Magyar
Függetlenségi Népfront elnöke csütörtökön a miniszterelnökBégen fogadta a Demokratikus Ifjúsági Világszövetségnek, a
Nemzetközi Diákszövetségnek ég a VIT különböző ifjúsági küldöttségeinek vezetőit.
' • ' "
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Fellendülés a Szovjetunióvá^
baráti viszonyban álló népi demokráciákban
- Válság

az amerikai

Ezerti'eneszártiegyrenkilenc,
augüsztus 29-én lesz két éve,
liogyl a Szovjetunió le!bfelső Tanácsának elnöksége ratifikálta
Olaszországgal,
Romániával,
Magyarországgal, Bulgáriával és
Finnországgal kötött békeszer
ződéseket A
békeszerződések
ezzel hatálybaléptck.
A békeszerződések
megkötése az öt volt ellenséges országgal a Szovjetunió
kitartó
harcának eredménye volt:
hála a Szovjetunió következetes, b'ölcs és szilárd politikájának, amely a népek támogatásán alapult, az öt lé.
keszerzöttfs a demokratikus
léke elvein épült fel.
A Szovjetunió
nem engedte
meg az angol-amerikai imperialistáknak, "hogy megfojtsák a
háború útnin, a Kelet, és Délkeleteurőpában létrejött népi diemokráciákat. * .
A Szovjetunió mindent meg.
tett, hogy megkönnyítse az öt
országnak a békeszerződés teljesítését és biztosítsa az országok békés fej'ődését. Lényeges
segítséget jiyujtott a népi demokratikus
Magyarországnak,
Romániának és Bulgáriának és
felére szállította le aMagyarországtól, Romániától és Finnországtól neki járó jóvátételt.

imperialisták
államodban

szolgaságába

Az öt ország fejlődése, amelyekkel a békét megkötötték, az
elmúlt két év alatt különböző
uton haladt.
'Magyarországon, Romániában
és Bulgáriában hatalmas gazdasági és politikai fellendülésnek vagyunk tanul, ezekben ez országokban egyáltalán nincs válság és munkanélküliség, sőt a népgazdaság,
kultura és a néptömegek anyagi jótéte szakadattanul emelkedik.
Ezekben az országokban a . fasiszta elemeket teljesen visszaszorították és a dolgozók politikailag a demokratikus kormányok körül tömörülnek.
Más a helyzet Olaszországban, ahol csökken a termelés és
gazdasági válság bontakozik kl.
Olaszországnak az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelme 1948-ban 297 millió dollár
deficittel zárult, flz országban
több mint 2 millió a munkanélküli. '
flz öt állammal kötött békeszerződés fontos lépés volt a
háború utáni békereníizés terén
és az együttműködésre, a szilárd
demokratikus békére
irányuló
szovjet polibka győzelmét jelentette.
A szerződé, ek ratljlkácíáfa 'óta

szegődöfí

eltelt két év alatt az Egyesült
Államok kormánykörei
más
uton, a hidegháború-szitásának utján, a Szovjetunióval
szemben ellenséges
tömbök
összekovácsolásának utján haladnak és mindmáig megakadályozták a békekötést Ni*
mctországgal és Japánnal.
fl Külügyminiszterek Tanácsának párisi ülésszaka azonban kimutatta a hidegháború politikájának tarthatatlanságát. Nem véletlen, hogy a párisi ülésszakon
az Egyesült Államok, Anglia és
Franciaország
kormánykörei
kénytelenek voltak bizonyos fokig enyhíteni ezt a feszült helyzetet, amelyet a Szovjetunióval
szemben ők maguk alakítottak k i
fl békeszerződések
ratífikár
dója óta eltelt két év megmutatta, hogy
a népek még határozottabban
támogatják a szovjet béke*r
politikát az egységes Németország létrehozására, a német
békeszerződés
megkötésére
iránynló politikát, a nagyhatalmak együttműködésének politikáját.
fl néptömegek kemény, hajthatatlan küzdelme e politika megvalósításáért, rjeghiusilja
na
amerikai és sjgol Imperialista
körök támadó tervelt.

