


A MAGYAR NÉPHEZ!
A Magyar Dolgozók Pártjának Központi \ ozetösége, a Magyar .Népköztársaság

Mínisztertanáesa és a Magyar .Népköztársaság Elnöki Tanácsa a drága vezér és tanító
J. V. Sztálin elvtárs halála alkalmából az egész gyászbabornit magyar dolgozó nép
nevében mély részvétét és együttérzését fejezi ki a Szovjetnnió Koininnnista Pártja
Központi Bizottságának, a Szovjetnnió .Nlinisztertanáesának, a Szovjetnnió Legfels
Tanácsa Elnökségének, a testvéri szovjet népnek.

Sztálin elvtárs halála az egész világ dolgozóinak, a földkerekség békéért és
szabadságért küzd százmillióinak legnagyobb vesztesége a nagy Lenin halála óta.
Eltávozott az élk sorából az a férfi, aki Leninnel együtt megteremtette és acélossá
kovácsolta a Szovjetnnió Komnuiiiista Pártját, gyzelemre vezette a Aagy Októberi
Szocialista Eorradalmat, amely az emberiség történelmének i'ij korszakát nyitotta meg.
Annak az embernek szíve sznt meg dobogni, aki megteremtette, megszilárdította
és legyzhetetlen világhatalommá fejlesztette a világ dolgozóinak els rohamcsapatát,
támaszát és reménységét, a szovjetállamot. .\ szocializmus nagy építmestere hagyott el

bennünket, aki utat mutatott a kapitalista iga lerázásáért küzd és a szocializmust
épít népeknek. .\ szabadság nagy hadvezére hunyta le szemét, aki megmentette
az emberiséget a fasiszta barbárságtól és elnyomástól. .\z elnyomottak és kizsák-
mányoltak leglíbb barátja halt meg, aki minden csepp vérét a dolgozó nép fel-

szabadítása szent ügyének áldozta. .Marx, Engels, Lenin halhatatlan tanításának
lángesz folytatója és továbbfejlesztje távozott el tlünk, a nagy tudós és államférfi,
akinek eszméi örökké fognak élni a népek szívében és tetteiben.

.V magyar munkások, parasztok, értelmiségiek milliói gyászolják Sztálin elvtársat.
.Viliiért népünk legjobbjai, magyar szabadságharcosok és forradalmárok hosszú
»ora századokon át hiába küzdött és áldozott, az Ö segítségével, az általa nevelt és
vezetett Szovjet Hadsereg felszabadító tettei nyomán vált valósággá. Sztálin elvtársnak
köszönhetjük a magyar nemzeti függetlenséget, a magyar népszabadságot. Sztálin
elvtárs segítsége, tanítása tette lehetvé a magyar dolgozó nép számára, hogy meg-
döntse kizsákmányoló urainak hatalmát, megvédje békéjét és függetlenségét a szabad
magyar hazára acsarkodó imperialista háborús uszítókkal szemben. Sztálin elvtárs
baráti segítségére támaszkodva kezdtük meg és folytatjuk hazánkban a szocializmus
építését, foglaltuk el helyünket a szabad népek nagy családjában. Sztálin elvtárs
tanítása, útmutatása, példája nevelte, formálta, aeélozta meg dolgozó népünk harcai-
nak és sikereinek szervezjét, a Magyar Dolgozók Pártját. Sztálin elvtárs neve,
mve, tanítása örök idkre összeforr népünk történelmével. .V magyar dolgozók
legjobb barátjának emlékét a magyar nép örökre szívébe zárja.

Sztálin elvtárs tanítása, mve halhatatlan. Aincs er, mely kikezdhetné azt,

amit Ö megalkotott. .\ nagy tanító és vezér eltávozott,^ de itt vannak tanítványai,
elvtársai, katonái, akik megvédik és folytatják azt, amit Ö hagyott örökségül. Sztálin
elvtárs hadserege, Sztálin elvtárs tábora megszámlálhatatlan és legyzhetetlen.

Sztálin elvtárs megszámlálhatatlan és legyzhetetlen táborába tartozunk mi is,

a szocializmust épít, szabad .Magyarország.
Népünk gyászolja a barátot, a tanítót, a vezért. Zárjuk még szorosabbra sorainkat,

tömörüljünk még jobban nagy pártunk. Népköztársaságunk Kormánya, Sztálin
elvtárs h tanítványa, Rákosi .Mátyás elvtárs köré. Sztálin elvtárs tanításához híven
ersítsük meg még jobban pártunkat, kovácsoljuk még szilárdabb egységbe az egész
magyar dolgozó néppel. Sztálin elvtárs tanításához híven tegyük még ersebbé népi
államunkat, függetlenségünk és békénk rét : Néphadseregünket. Sztálin elvtárs
nyomdokain járva, munkálkodjunk még odaadóbban, még fegyelmezettebben ötéves
tervünk megvalósításán, hazánk, népünk jólétének és kultúrájának állandó emelésén.
Sztálin elvtárs tanításához híven fokozzuk éberségünket a küls és bels ellenség ellen,

fokozzuk harcunkat a békéért.
.Magyarország népének hsége a szovjet néphez, a nagy Szovjetunió vezette

béketáborhoz, a népek barátságának és együttmködésének nagy ügyéhez, a proletár-
nemzetköziséghez szilárdabb, mint valaha.

Marx, Engels, Lenin, Sztálin gyzhetetlen zászlaja alatt, a Szovjetnnió
Kommunista Pártja, a nagy szovjet nép vezetésével, szilárdabb egységben a testvéri

népi demokráciákkal, a világ minden dolgozójával harcoljunk és dolgozzunk a
szocializmus építésének gyzelméért hazánkban, a béke ügyének diadaláért az egész
világon.

.\ Magyar Dolgozók Pártja Központi
Vezetsége

.V Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa

.\ Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa



MÉRNÖKÖK és TECHNIKUSOK ÖSSZSZÖVETSÉGI
TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGA

Moszkva

A Mszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének
vezetsége, a tudományos egyesületekbe tömörült mszaki értelmi-
ségiek és tudományos munkások nevében mély részvétét és együtt-
érzését fejezi ki a Mérnökök és Technikusok Összszövetségi Tudományos
Társaságának J. V. Sztálin elvtárs halála alkalmából.

A magj'ar mérnökök, technikusok, tudományos dolgozók tízezrei

gyászolják Sztálin elvtársat. Jól tudjuk, hogy mit köszönhetünk
Sztálin elvtársnak, akinek neve mindörökre összeforrott mind-
azzal, ami számunkra drága : hazánk függetlenségével, népünk sza-

badságával, a magyar és a szovjet nép széttéphetetlen barátságával,
az egész haladó emberiség nagy ügyével.

Azt, hogy ma pártunk, a Magyar Dolgozók Pártja segítségével a
szopializmust építhetjük, hogy alkotó munkánkban nap, mint nap
felhasználhatjuk az élenjáró szovjet tudomány eredményeit, hogy
minden lépésünknél érezhetjük a szovjet emberek önzetlen baráti
segítségét, Sztálin elvtársnak köszönhetjük.

Megfogadjuk, hogy Sztálin elvtárs legjobb magyar tanítványá-
nak, Rákosi Mátyás ehdársnak vezetésével továbbra is hazánk
és a nagy Szovjetunió iránti rendíthetetlen hséggel, még fegyelmezet-
tebb munkával járulunk hozzá ötéves tervünk megvalósításához,
országunk szocialista építéséhez, a béketábor gyzelméhez.

Budapest, 1953. március 6.

A Mszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége
vezetje
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