
Előre a szocializmust építő ötéves t e r v t e l j e s í t é s é é r t 

Békénk, biztonságunk, függetlenségünk 

okmánya 
TTápom érrel ezelőtt, 1948 feb. 
x ± ruár 18-án írták alá Moszk-

vában a szovjet-magyar barátsági, 
együttműködési és kölcsönös segély-
nyújtási szerződést, amely egyszeri, 
ben kiemelte Magyarországot abból 
a nemzetköz) elszigeteltségből, aho-
rá • Horthy-fasizmus, a szovjetel. 
lenes háború és a vérgőzös nyilas-
uralom lökte. Ezzel a szerződéssel 
hazánk a világ leghatalmasabb szo-
cialista országának, a Szovjetunió-
nak vált szövetségesévé. 

A Szerződés megkötésével először 
fordult elő a magyar történelem-
ben, hogy egy nagyhatalom a mi 
kii országunkkal egyenrangú fél-
ként tárgyalt. Olyan kapcsolat egy 
nagy hatalom és a kis népek közt, 
mint amilyen a szocialista Szovjet-
únió és más népek kőzött van, ka-
pitalista országok között nem lehet-
séges, mert a Szovjetúnlónak a kis 
népek iránti megbecsülése, a kis 
népek függetlenségének védelme, 
azocialista létéből fakad, 

Sztálin elvtárs ezt a kérdést a 
magyar kormányküldöttség moszk-
vai tartózkodása alkalmával így fej-
tette ki: „Saját ideológiánkkal ke. 
rülnénk szembe, dezorganizálnánk 
saját pártunkat, ha nem becsülnénk 
a kis népeket, ha nem tartanók tisz-
teletben jogaikat és nemzeti függet-
lenségüket, ha beavatkoznánk a kis 
államok belső ügyeibe. Megtehetjük 
ezt? Nem tehetjük meg. Ha megte-
nők, magunk alatt vágnánk a fát. 
A másik ok, amely arra késztet 
bennünket, hogy tiszteletben tart-
suk a kis népek függetlenségét: sa. 
ját államunk összetétele. Nézzenek 
végig a Szovjctúnióbant Itt nem-
csak nagy nemzetek vannak, hanem 
kicsinyek is, vannak nemzetiségek, 
népcsoportok. Megtehetjük-e mi, 
hogy ne számoljunk saját nemzeti-
ségeink véleményével, mikor az or-
szágunk határain túl élő kis né-

Sekhez való viszonyunkról van szó? 

em! Nem tehetjük meg, mert sa-
ját soknemzetü államunk alapjait 
ásnók alá. íme, ezek azok az okok, 
amelyek megmagyarázzák, miért le. 
hetséges igazi barátság olyan nagy-
hatalom, mint a Szovjetunió és 
olyan kis állam, mint Magyarország 
között". 

Ez a világos magyarázata annak, 
hogy miért legbiztosabb alapja ha-
zánk függetlenségének a szovjet-
magyar szerződés. 

A szovjet-magyar barátsági szer-
zödésnek nagy nemzetközi je-

lentősége Is van. Ezzel a szerződés-
Bei örökre megszűnt az, hogy ha-
zánk az imperializmus játékszere 
legyen, 'Áz ellenség szétzúzásához az 
alapot dolgozó népünk számára ez 
a szerződés adta meg. Ha nem si-
került az angol-amerikai imperia-
lizmusnak. hogy hazánkat letépje a 
.Szovjetunió oldaláról, ha nem sike-

rült a belső ellenségnek — Nagy 
Ferencéknek, Mindszentyéknek, Raj. 
kéknak, — hogy megsemmisítsék 
eddig elért eredményeinket, azt el-
sősorban ennek a szövetségi szer-
ződésnek köszönhetjük. Ez a Szer-
ződés emelte hazánkat bástyává a 
béke frontján. A mi hazánk kis or-
szág ugyan, de a hatalmas Szovjet-
únió szövetségese és örökre lehetet-
lenné vált, hogy a Duna-medencé-
ben hídfőállásként használja fel ezt 
az országot az imperializmus a ha-
ladás erői ellen. 

A szerződésnek a szomszéd népek-
kel való barátság és szövetség 
Szempontjából is hatalmas jelentő-
sége van. Hiszen ez a szerződés — 
amely a Szovjetúniónak irántunk 
tanúsított nagy bizalmát tükrözi — 
megerősítette szomszédaink bizal-
mát is országunk, népünk iránt, 
amely továbbfejlődésünknek szin-
tén elengedhetetlen feltétele, Igy a 
szovjet-magyar barátsági, együtt-
működési és kölcsönös segélynyúj-
tási szövetség az európai békének is 
fontos tényezője, 

A béke ügye egy és oszthatatlan. 
Nincs külön magyar béke és 

másfajta béke. A szovjet-magyar 
szerződéssel így a mi hazánk is ré-
szese annak a hatalmas béketábor-
nak, amelynek két olyan legyőzhe-
tetlen oszlopa van, mint a szocia-
lista Szovjetúnió és a népi Kína. De 
ha részese hazánk a béketábornak, 
akkor részese azoknak a küzdel-
meknek is, amelyeket a béketábor 
vív a béke megőrzéséért, részese 
azoknak a nagyszerű eredmények-
nek, amelyek ebben a harcban szü-
letnek. 

A szovjet-magyar barátság nem a 
szerződés megkötésével velte kezde-
tét. Ez a szövetség csupán diplomá-
ciai megpecsételője annak a barát-
ságnak, amely a szovjet népek és 
a magyar nép kőzött a nemzetközi 
munkásmozgalom harcaiban kiala. 
kult. Ez a szerződés a nemzetközi 
munkásmozgalom hagyományaiban 
gyökerezik. A Szovjetúnió léte első 
pillanatától kezdve figyelemmel ki-
sérte a magyar dolgozók harcát. 
Fáradhatatlan küzdelmet vívott a 
nemzetközi munkásmozgalom élén 

azért, hogy kiszabadítsa a fasizmus 
börtöneiből szerétett Rákosi elvtár 
sunkat. *A' Szovjetúnió adott mene-
déket azoknak a hazafiaknak, akik. 
tlek a haza függetlenségéért, szabad, 
ságáért Irányuló küzdelmét a fasÍ2 
mus tűzzel-vassal igyekezett elfoj-
tani. A Szovjetúnió sohasem azono-
sította a magyar népet népellenes 
vezetőivel. Ennek ragyogó bizonyí-
téka az a felmérhetetlen segítség, 
amelyben a Szovjetúnió országun-
kat a felszabadulás után közvetlen 
részesítette és részesíti azóta is. 

A llfthatjuk, hogy minden eddigi 
sikerünk alapja a Szovjetunió-

val való baráti szövetség. Az elmúlt 
három év alatt mindent meglettünk 
azért, hogy a magunk részéről is 
erősítsük ezt a szövetséget. A szer-
ződés írott betűi anyagi erővé vál-
tak. Ez az alapja annak, hogy há-
roméves tervünket idő előtt befe-
jezhettük, hogy diadalmasan épít-
hetjük ötéves tervünkkel hazánkban 
a szocializmust. A Szovjetúnió sok-
oldalú és állandó segítsége nélkül 
nemcsak függetlenségünket nem 
tudtuk volna megvédeni, hanem 
nem tudtunk volna ilyen rövid idő 
alatt llven nagy eredményeket el-
érni hazánkban. Ezért jellemezte 
Rákosi elvtárs a megkötött szerző-
dést a magyar demokrácia legna-
gyobb sikerének. 

Azokat az eredményeket, amelye-
ket elértünk, tovább kell fejleszte-
nünk, hogy még méltóbbá váljunk 
a nagy Szovjetunióval való szövet-
ségre. A szovjet-magyar barátsági 
szerződés további erőfeszítéseket kö-
vetel meg mindannylónktól az el-
lenség ellen vívott harc és a nép-
gazdaság erősítése terén. 'A'zt köve-
teli meg minden magyar dolgozó-
tól, hogy még jobban mélyítse el 
szeretetét és ragaszkodását a szov-
jet nép iránt, még inkább haszno-
sítsa azokat a tapasztalatokat, ame-
lyeknek kincsestára a szovjet or-
szág, hogy ezeknek a tapasztalatok, 
nak felhasználásával tovább erősít-
hessük hazánkat, hogy még erőseb-
ben álljunk a béketáborban a Szov-
jclúnió barátja, szövetségese és 
fegyvertársaként. 

A szegedi egyetem üdvözlő távirata 

a delhi egyetem tanári karához 

A szegedi Tudományegyetem az 

indiai Delhi város egyetemi taná-

rainak az ENSZ amerikai nyomás-

ra hozott Kina-ellenes határozatát 

elitélő nyilatkozata alkalmából a 

következő szövegű táviratot küldte. 

„Egyetemünk tanárai baráti és 

harcos üdvözletüket küldik abból az 

alkalomból, hogy nyilatkozatukban 

az Egyesült Nemzetek Szövetsége 

közgyűlésének amerikai nyomásra 

hozott Kina-ellenes határozatát el-

itélik. A tudomány művelőinek 

együttes, szilárd akarata biztosíta-

ni fogja minden népnek szabadsá-

gát és békés fejlődését." 

Dobi István távirata I. V. Sztálin elvtárshoz 
„I. V. Sztálin generalisszimusz Urnák, a Szocialista Szov-

jet Köztársaságok Uniója Minisztertanács Elnökének. 

MOSZKVA. 

Kérem, miniszterelnök TJr, fogadja a szovjet-magyar ba-

rátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyn itási szerző-

dés aláírásának hároméves évfordulója alkalmából a Magyar 

Népköztársaság kormánya és az egész magyar nép nevében 

kifejezett legőszintébb szerencsekívánságaimat. Ebben a szer-

ződésben újból kifejezésre jutott az Ön részéről és a hatal-

mas Szovjetunió részéről megnyilvánuló „agylelkű barátság, 

a magyar nép iránt, amely ezzel a békeszerető nének Szov-

jetunló-vezette táborának egyenjogú tagjává vált. Hároméves 

tervünk sikeres teljesítésében, ötéves tervünk eddigi eredmé-

nyeiben, iparunk, mezőgazdaságunk, kultúránk fejlődésében a 

népeink között kialakult szilárd barátságnak és a Szovjetunió 

állandó és önzetlen támogatásának döntő szerepe van. Ami-

kor mindezekért „ magyar nép soha el nem muló bá lá já t és 

forró szeretetét tolmácsolom önnek, kívánom, hogy a baráti 

nagy szovjet nép további sikereket érjen el felemelkedésének 

azon az út ján , amely egyben a béke ügyének és az emberiség 

előrehaladásénak legfőbb biztosítéka. 

Dobi István 

a Magyar Népköztársaság 

minisztertanácsának elnöke." 

Róna i Sándor elvtárs táv irata Svcrnyik elvtárshoz 

„N. N. Svernyik Úrnak, a Szocialista Szovjet Köztársaságok 
Uniója Legfelső Tanácsa Presidiuma Elnökének, 

MOSZKVA. 
Engedje meg, hogy a szovjet-magyar barátsági, együttműkö-

dési és kölcsönös se géb/nyújtási szerződés aláírása harmadik évfor-
dulója alkalmából a Magyar Nép köztársaság Elnöki Tanácsa és az 
egész magyar nép nevében a legmelegebb jókívánságaimat kiildjcm 
Önnek, valamint a nagy szovjet nép minden fiának. 

Ezen az évfordulón a magyar nép szívbőljövő hálóval gondol 
arra, hogy nemez'i függetlenségét és szabadságát a dicső Szovjet Had. 
seregnek köszönheti. A Szov'etuniónak és a Magyar Népköztársaság-
nak szerződésben is megy-"-léteit barátsága széles lehetőségeket nyi-
tott meg a magyar nép előtt a békéért és a szocializmusért folyó 
harcában. A magyar nép mélyen meg van győződve arról, hogy a 
megingathatatlan szovjet-magyar barátság szilárd alapja további 
építő munkájának és eredményes b ikeharcának. 

Rónai Sándor, 
a Magyar Népköztársaság 

Elnöki Tanácsának elnöke." 

Kálla i Gyula eSvéárs távirata Vislnszklj elvtárshoz 

A. J . Vi9inftzkij Urnák, a Szocialista Szovjet Köztársa-

ságok Uniója külügyminiszterének, 

MOSZKVA. 

Engedije meg külügyminiszter Ur, hogy a szovjet-ma-

gyar barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyújtási 

szerződős aláírása harmadik évfordulója alkalmából, legmele-

gebb szereniosekívánságaimat fejezzem ki önnek és a nagy 

baráti szovjet népnek. Ennek a szerződésnek jegyében népe-

ink barátsága a® elmúlt három év alatt még jobban elmélyült 

és megerősödött. Mélyen meg vagyunk győződve arról, hogy 

csak a szovjet-magyar barátság további megszilárdítása biz-

tosítja a Magyar Népköztársaság függetlenségét és alkotó mun-

kájának sikeres folytatását. A magyar nép barátsági szerződés 

alapján a jövőben is minden erejével harcolni fog az imperia-

listáik háborús polit ikája ellen, a tartós békéért, a népek sza-

badságáért és függetlenségéért. 

Kál lai Gyula 

a Magyar Népköztársaság 

külügyminisztere 

Holnap a szegedi üzemekben 
döntő rohamra indulnak a munká-
sok, hogy a termelés emelésével 
vigyék győzelemre a Pártunk erő. 
élteséért folyó versenyt és bebizo. 
nyítsák: a magyar dolgozók a ter-
melés frontján is keményen har. 
colnak a békéért. 

A TexHIkombinátban 
a „Kongresszusi Hét" cimű lapon 
a dolgozók felajánlásait tüntették 
fel és naponként kiértekelik a ver-
senyt, az eredményt pedig szintén 
erre a lapra írják. Igy biztosítják, 
hogy a dolgozók világosan lássák, 
milyen eredmény érnek el. A fő-
meslerek között verseny indult a 
műszaki előfeltételek biztosítására. 
A technikusok a napi munka mel-
lett segítik azokat, akik még 100 
százalékon alul teljesítenek. A 
pártszervezet irányításával még 
számtalan olyan kezdeményezést 
indítottak el, amely biztosítja, hogy 
a Kongresszusi Héten az, eddigi 
eredményeket túlszárnyalják. 

A Magyar Kendetben 
technikusokból 27 tagú brigád ala-
kult. Tagjai tevékenyen résztvesz-
nek a verseny kiértékelésében. Az 
üzemben napilapot indítanak ,,Kon-
gresszusi Hiradó" címmel. Ezeken 
a lapokon megjelenik a négyórán-
kénti verseny kiértékelése, népsze. 
rílsitik az élenjárókat és biztatják 
a lemaradókat is. A „Kongresszusi 
Híradó" minden dolgozónak kezé-
be kerül. 

A Lemezgyárban 
már eddig Is igen jó versenyszel-
lem alakult kl » két préscsoport 
között. A kongresszusi versenyben 
megdöntötték azt a nézetet, hogy a 
présen nem lehet magasabb ered-
ményt elérni. Helyes anyagclőké. 
szitéssel már eddig Is 118—122 szá-
zalékos eredményeket értek el. — 
Ohatcz Pál brigádja az Orovetz 
préspartival versenyez és egymást 

A Kongresszusi Hét előestéjén 
1—2 százalékkal hagyják el. Most I 
a „Kongresszusi Hct" beindulásá-
val ez a két brigád eddig még so-
ha nem látott eredményeket mu-
tat fel. 

A Vágóhíd 

dolgozói hétfőn reggel üzemré-
szenkint röpgyülésen beszélik meg 
a „Kongresszusi Hét" jelentőségét 
és a feladatokat. A népnevelők és 
szakszervezeti bizalmiak felvilágo-
sító munkával előkészítették a 
Kongresszusi Hetert. A röpgyülé-
sen megbeszélik hol vannak még 
hiányosságok és ezeket a hibákat 
hogyan küszöbölhetik ki. Elsősor-
ban az ainyngot kéazitik elő a mun-
kához és felhívják az üzPm dol-
gozóink figyelmét vállalásaik túltel-
jesítésére. 

A DÉMÁ-ban 

naponta kiértékelik a versenyt s 
így a dolgozók minden nap láthat, 
ják, hol állnak a vállalások teljesí-
tésében s hol vannak esetleges le-
maradások. A villámokon nemcsak 
a kiváló eredményeket elért dolgo-
zókat népszerűsítik, hanem figyel-
mezteti a villám a lemaradókat 
Egész nap szól a hangszóró az 
üzemrészekben. Így is népszerűsí-
tik az élenjáróion és csaszUtskák-
ban éneklik meg, hogyan érték el 
magas eredményeiket. A hangos 
híradó felhívja az üzem dolgozói-
nak figyelmét az anyagtakarékos, 
ságra és a minőségi munkára is. 

Az Autójavító ÁV 

dolgozói kongresszusi versenyben 
vál'aiták, hogy három újítás beve-
zetésével még nagyobb eredménye-
ket érnek «!. Eddig már nyolc uji.. 
tást készítettek el és most, a Kon-
gresszusi Héten ezeket bevezetik. 

A különleges szerszámok a centri-
fugális csapágyöntó'gép, az elektro-
mos hibavizsgáló készülék és az 
akkumulátortöltő mind nagyban 
elősegítik a dolgozók munkáját és 
jelentős anyamegtakaritást is ér-
nek el. 

A Julaárugyárban 

most vetlek egy új hangosító 
berendezést. Most szerelik fel az 
üzemrészekben, az ebédlőbe és az 
udvarra, hogy a Kongresszusi Hét 
első napján már lemezekikel jutal-
mazzák az élenjáró dolgozókat. A 
hangszórók rendszeresen bemondják 
az újabb eredményeket. Az üzemré-
szeket újra diszitik a Kongresszu-
si Hét alkalmából, A fonódában 
már szines és új dekoráció fogad-
ja hétfőn reggel a dolgozókat. A 
jelmondatok felhivják a dolgozók 
figyelmét, hogy kövessék Pesti Já-
nosné példáját, aki 400 méterrel 
túlteljesítette eddigi vállalását 

A Késárugyárban 

a kongresszusi verseny ideje alatt 
Is komoly hibák mutatkoztak a se-
lejtcsökkentés terén. Az üzem dol-
gozói vállalták, hogy 6 szára'ékról 
3 százalékra csökkentik a selejtet. 
Eddig még nem érték el azt az 
eredményt. Most. a Kongresszusi 
Hétre a műszakiak kidolgoztak egy 
módszert, amellyel jelentősen ki-
küszöbölhetik a selejtet. Ezt a mun-
kamódszert átadják az üzem dolgo-
zóinak és Igy viszik győzelemre 
üzemen belül a kongresszusi ver-
senyt. 

A Szegedi Kenyérgyárban 

is kiváló eredményeket értek el a 
kongresszusi verseny alkalmából. 
Most, amikor a Kongresszusi Hétre 

készülnek, megszervezték, hogy min-
den üzemrészben rendszeresen tu-
datosítják a dolgozók eredményeit. 
Igy a Nemestakács-utcal üzemrész 
dolgozóit, a Tavasz-Utcai dolgozók 
előretörése lelkesíti. A brigádok is 
figyelemmel kisérhetik a brigád-
eredményeiket. Akik még 100 szá. 
zalékon alul teljesítenek, azoknak 
Kalmár József sztahanovista mu-
tatja meg a jó munkamódszert. 

Megvan minden lehetőségünk ar-
ra, hogy a Kongresszusi Héten 
olyan termelési győzelem szülessen, 
amely méltóan fejezi ki dolgozó né-
pünk izzó szeretetét a Párt iránt; 
amelyhez fogható siker nem volt 
még népgazdaságunk történetében. 
Úgy induljunk tehát a döntő tcr. 
melési harcra, hogy büszkén je-
lenthesse majd minden üzem a Párt-
nak, Rákosi elvtársnak, a kongresz-
szusnak: becsülettel megálltuk 
helyünket a Kongresszusi Héten! 
Túlteljesítettük kongresszusi fel-
ajánlásunkat.'" 

Fokozott gondot fordítsunk a verseny nyilvánosságára 
Üzemi pártszervezetünk, vállalat-

vezetőségünk és ÜB-énk a napokban 
értekezletet, megbeszélést tartott a 
műszaki vezetőkkel, technikusokkal 
és adminisztratív dolgozókkal. Az 
értekezleten megbeszélték, hogyan 
tudják zavartalanná tenni a Kon-
gresszusi Hét termelését. 

A termelés folyamatossága érde-
kében műszerészeink vállalták, hogy 
minden tartalékban lévő gépet kija-
vítanak s amikor tű, gépcsere, vagy 
egyéb fennakadás miatt le kell ál-
lítani a termelést, azonnal kicseré-
lik a gépet, hogy semmi kiesés ne 
legyen a gépáliások miatt. Az érte-
kezleten határozatot hoztunk arra, 
hogy a szalagvezetők a melegváltás-
ban lévő szalagokat olyan állapot-
ban adják át, hogy a következő 
műszak is zavartalanul tudjon ter-
melni. A folyamatos termeléshez 
szükséges két-három darab tartalé-
kot egyik műszak biztosítja a má-
siknak, hogy ezzel is elősegítsék a 
többtermelést. 

Az eddigi termelést részben aka-

dályozó szük keresztmetszetű sza-

bászatot a Kongresszusi Hétre meg-

erősítjük, hogy ez a részleg teljes 

mértékben elősegítse termelésével a 

többi üzemrészek zavartalan mun-

káját. 

A Kongresszusi Héten fokozott fi-

gyelmet fordítunk a verseny nyil-

vánosságára is. Négyóránként han-

gosftón ismertetjük az egyéni- és 

brigád-eredményeket. Emellett újí-

tásként egy kisebb kocsira észrevé-

teli könyvet készítünk, amelybe a 

dolgozók menetközben beírják, hol, 

milyen termeiéit akadályozó dolgot 

észlelnek s milyen javaslataik van-

nak a termelékenység fokozására. 

Pópity Lajas 

Ruhagyár. 

A ToxlIUiomftinót dolgozói 
valamennyien megértették, milyen 

nagy jelentősége van Pártunk II. 

kongresszusának. Érzik és tudják, 

ez a kongresszus a magyar dolgo-

zók életében egy újabb fordulópont 

lesz. A kongresszusi felajánlások 

megindulásánál az üzem valamenif 

ntji dolgozója tett vállalásokat. 

Ezeket a felajánlásokat már eddig 

is jóval túlteljesítették. Február 

16-án az üzem produktív, azaz gé. 

pes dolgozói kivétel nélkül újabb 

felajánlásokat tettek. 


