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Röpgyüléseken, táviratok t ö m e g é v e l tiltakoznak 
Szeged dolgozói az imperialisták athéni 

merénylete ellen 
Szeged dolgozóinak legszélesebb 

rétegeiben váltott ki mélységes fel-
háborodás'! az athéni monarcho. 
fasiszta gyilkosok ítélete, amely-
lyel jogtalan, igazságtalan vádak 
alapján akarják megölni Beloiannisz 
elvtársat és hét társát. A szegedi 
üzemek, h.vatalok, laboratóriumok, 
a legkülönbözőbb munkahelyek 
dotigozói egyemberként mozdultak 
meg ezekben a napokban, hogy ki. 
fejezzék egységes tittakozásukat a? 
f(étettél szemben és a tiltakozás 
hangján is szembeszálljnnak az im-
perialista háborús uszítók görög-
országi lakájainak gaztetteivel. 
Nincsen Szegeden egyetlen olyan 
becsületes dolgozó sem, aki ne for-
cln'na megvetéssel az athéni mo_ 
narcho-fasiszták felé és ne fejezné 
l i együttérzéséi a hős görög sza. 
badsó gharcosok, békeharcosok 
iránt. 

A keddi napon is a röpgyűlések 
egész sora zajlott le Szegeden és 
ezek mindegyikéről tiltakozó táv-
iratol küldtek továbbításra az Or-
szágos Békelanácshoz. Az üzemek 
hen üzemrészenként tartották meg 
a röpgyűiéseke't, amelyeken n dol. 
gozók felszólalásaikban is kifeje. 
7ésre juttatták tiltakozásaikat. Min. 
denütt megfogadták ugyanakkor, 
hogy jobb munkával, a munkafe-
gyelem megszilárdításával harcol-
nak az imperialsi-ta gonosztevőkké! 
szemben. 

Az üzemek nlágyrészében íveket 
írtak atá a dolgozók. 

„El a kezekkel Belolanqisztól 
és társaitól!" • 

— át» a követelés a Vasöntöde 
dolgozóinak ivén, amelyen o'tt so-
rakoznak sorra az aláírások, ke. 
inény munkáskezek aláírásai. A Ti-
szamenti Fűrészeknél csupán egy 
napon hét békegyülést tartottak, 
amelyeknek minden résztvevője 
tiltakozott a görög hősök kivégzé. 
se ellen. Tiltakozásaik kifejezése, 
ként nemcsak ívet írtak alá és táv. 
iratot küldtek, hanem 

felajánlásokat ls tettek a mun-
ka termelékenységének emelé-
sére, a munkafegyelem megja-
vítására és az oktatásban való 

fokozottabb részvételre, 
mert — amint mondtálkj — csak 
ezáltal tudják az imperialisták 
mesterkedéseit megakadályozni. 

Az Ujszegedi Kentibrszövő min. 

den üzemrészében is lelkes han-
gulatban zajlottak le a tibakozó 
röpgyűlések és a dolgozók mind-
egyike a görög kormány arcátlan 
kihívására jobb és több munka, 
vállalással válaszolt. A II..es mű-
szakban valamennyien nagy lelke 
sedéssel csatlakoztak Lakó elv 
társnő javaslatához hogy a munka 
frontján vaJó kemény helytállással 
álljanak a hős görög hazafiak 
mellé. 

A Szegedi Textilművek dolgozói 
tiltakozó táviratukban a többi kö-
zött a következőket írták: 

„Mi, akik minden erőnkkel har-
colunk üzemünkben a béke megvé-
déséért a termelés fokozásával, 
nem nézhetjük tétlenül a monarcho. 
fasiszta göröp kormány aljas kí-
sérletét. 

Beloiannisz elvtárs a haditör-
vényszék elölt, a hatál árnyé-
kában is nagyszerű békehar. 

cosnak bizonyult, 
leleplezte az imperialista zsoldban 
álló görög monarcho-fasiszták a.. 
jasságait. Mentsük meg a hős 
Beloiannisz elvtárs és társainak 
életét! Mi, a Szegedi Textilművek 
dolgozói is egyemberként követel, 
jük a nagy görög hazafi és béke-
harcos, valamint társainak felmen-
tését a hazug vádak aló1." 

A Szegedi Kenderfonógyár ösz. 
szes dolgozója már a mult héten 
tiltakozó táviratot intézett Belofen. 
nisz elvtárs és szabadságharcos 
társainak halálra ítélése ellen. Az 
ítélethirdetés óta még jobban ki-
szélesedett a felháborodott tiltako-
zás hulláma és a röpgyűlések egész 
sora zajlott le az üzemiben. 

A kenderfonógyár IV—V. 
számú középfokú politikai isko-
lájának hallgatói külön Is tilta-

kozásukat fejezték ki 
és megfogadták, hogy még jobb 
tanulással válaszolnak a fasiszták 
gaztetteire-

A Szegedi Sertéshízlaló, a Vágó-
híd. a Julaárugyár, a Szőrme, és 
Bó'rrühaüzem, a Ruhagyár, a Láda. 
gyár, a Kertészet és az Ingatlan-
kezelő Vállalat dolgozói egyöntetűen 
tiltakoztak a merénylet ellen és 
táviratot juttattak el az Országos 
Béketanácshoz. 

Szeged értelmiségi dolgozói is 
tiltakozásuknak adnak kifeje. 
zést, az üzemek dolgozóival 

együtt. 

A szegedi egyetemeken és főiskolá. 
kon ugyancsal; tiltakozó gyűlések 
zajlottak te. Az egyetem I.es számú 
Belklinikájának dolgozói például a 
követkejő határozatot hozták: „Kö-
veteljük Beloiannisz elvtárs és tár. 
sai szabadon bocsátását. Kövtelé-
sünket azzal erősítjük meg. hogy 

módosítjuk Rákosi elvtárs szü-
letése napjának évfordulójára 
tett felajánlásunkat és még ki-
emelkedőbb teljesítményekkel 
harcolunk a béketábor erősíté-

séért." 

A Szegctll Egyetem Könyvtára és a 
jogikar dolgozói közös táviratot 
küldtek röpgyűlésükről. A betegek 
gyógyítása, az oktatás és tudomá-
nyos kutatás terén végzett foko-
zottabb munkát fogadtak meg a 
szegedi egyetem II.es számú belkli-
nikájának dolgozói tiltakozó táv-
iratukban. Hasonló szellemben til-
takoztak a bölcsészkari békebizott-
ságok, az Idegldinika, a Bőrklinika, 
az Elmeklinika dolgozói is és a Pe. 
dakógi®' Főiskola valamennyi tag. 
ja. 

Férfiak és nők, öregek és fiatalok 
egyaránt, egy akarattal veszik ki 
részüket ebből a hatalmas tiltako-
zási mozgalomból. 

A Béke-telepi MNDSZ vezető-
ségválasztó taggyűlésén megje-
lent 70 dolgozó asszony egy. 
öntetű felháborodásának adott 
kifejezést az imperialisták gyil-

kos szándéka ellen. 
„Szabad ország, szabad dolgozói 
nevében követeljük, engedjék sza. 
badon a görög hazafiakat — üzen-
ték, — Az imperialistái; gaz szán. 
déka megerősíti eltántoríthatatlan 
békeakaratunkat." 

Szeged dolgozóinak követelése 
bekapcsolódik abba a hatalmas 
áramlatba, amely most világszerte 
felöleli a becsületes békeszerető 
emberek millióit, hogy hő^ béke. 
harcosok életét ragadja ki az impe-
rialista gyilkosok karmaiból és erő-
sítse ezzel is a Szovjetunió álta 
vezetett béketáborunkat. 

Rákosi elvtárs élete új győzelmekre lelkesíti 
a dolgozókat 

1952 március 4. Négy nap vá. 
faszt el bennünket március 9-től, 
Rákosi elvtárs hatvanadik születés-
napjától. Egyre nagyobb lelkese-
déssel készülnek a, szegedi üzemek 
dolgozói erre a napra. Egy gondo-
lat ad lendületet munkájuknak: 
vállalásunkat túlteljesítjük! Ezzet 
a gondolattal indultak harcba a 
Szegedi Ruhagyár dolgozói is. 

Déli 12 órakor egymás után áll-
nak meg az üzem gépei, A dolgo-
zók indulnak az ebédlő felé. hogy 
ebédjüket elfogyasszák s utána 
újabb lendülettel lássanak munká-
hoz. Ibt az ebédlőben találkoznak 
minden nap az üzem és az iroda 
( olgozói. Egy adtainál ülnek, itt 
1 eszélik meg a napi problémákat. 
Ezekben a napokban különösen so-
kat beszélgetnek Rákosi elvtárs 
életéről, a felajánlások teljesíté. 
sérői. Beszámolnak egymásnak: a 
délelőtt folyamán hány százajékot 
értek el, mennyire haladtak előre 
felajánlásuk teljesítésében. Ha eddig 
még nem ismerték, most a közép, 
fokú politikai iskolán megismer, 
kedlek Rákosi elvtárs harcos, küz. 
deimes életével s példát vettek az 
ő életéről, harcairól. Erről folyik 
a szó most is. Mig ebédjüket fo-
gyasztják, megindul a beszélgetés: 

Sztahánovista szalag leszünk I 

— Most ismerkedtem meg Rákosi 
elvtárs életével — mondja Vendrei 
Irén, az I.es terem fiatal dolgozója. 
— Sokat tanultam az ő életéből. Az 
ö életéből tudtam meg, hogy a ta. 
nulás nem gyötrő munka, hanem 
szellemi tőke, ami később fog ka-* 
matozni. Ezt írta Rákosi elvtárs 
.egyik levelében. Nekünk is sokat 
kell tanulnunk, mert ez elősegíti, 
könnyebbé teszi gyakorlati mun-
kánkat. 

Rákosi elvtárs születésnapjára 
teti felajánlásáról s felajánlásának 
teljesítéséről beszél ezután Vendre; 
Irén. 

— A mi szalagunk dolgozói meg. 
fogadták, hogy március 9.re el. 
nyerjük a minőségi bé'yegzöt — 
folytatja tovább a beszélgetést. — 

Én nemrégen még naponta 32 dara. 
bot termeltem. Ugy éreztem, Rákosi 
elvtárs iránt érzett soha el nem 
muló szeretet erőt ad ahhoz, hogy 
niaponta 50 munkadarabot termel, 
jek. Tegnap már 45 darabnál tar-
tottam-

A szalag dolgozóin gk célja, hogy 
elérjék a „sztahánovista szalag" 
címet. Kitűzött célúkhoz egyre kö-
zelednek, mert 130 százalékos az 
átlagteljesítményük, s 99.8 száza-
lékban elsőrendű minőségű árut 
termelnek. 

Kopasz Lajos szól a beszélgetők-
höz. 

Rákost elvtárs harcos élete 

lelkesít bennünket ! 

— Ne felejtsük el soha — 
mondja —, ho-gy mennyit szenve-
dett Rákosi elvtárs. Ne felejtsük 
el, hogy bírái előtt mint vádló lé-
pett fel a magyar dolgozó nép ér. 
dekeiért. Minket már nem fenye-
get a Horthy.bribékjeinek börtöne. 
Csak arra van gondunk, hogy mi-
nél szebbé tegyük országunkat. 
Ezekre gondoltam, amikor megtet-
tem felajánlásomat. Elsősorban be-
kapcsolódtam a tízperces mozga. 
lomba, mert rájöttem ennek a 
mozgalomnak hatalmas jelentősé-
gére. Reggel háromnegyed hétkor 
már az üzemben vagyok, előkészí-
tem a kartonokat, hogy ne kelljen 
munka közben keresgélni. Amikor 
békeőrséget álltam, azt ígértem. 

I hogy egy nap alatt 100 dolgozó 
bérelszámolását ellenőrzöm. Büszke 
vagyok arra, hogy 100 helyett 150 

dolgozó bérelszámolását ellenőriz-
tem ezen a napon. 

Figyelemmel hallgatják a töb. 
biek, amint tovább mondja Rákosi 
elvtárs születésnapjára tett fel-
ajánlásait. Még azt is vállalta Ko-
pasz Lajos, hogy a határidős mun-
kákat egy nappal a határidő előtt 
elvégzi- Ugyanakkor sportvonalon 
felajánlotta, hogy a „Vörös lobogó" 
sportkörbe három dolgozót szervez, 
mert a sport felüdülést, pihenést 
jelent a napi munka után. 

Nem tea* olyan, 
aki ne teljesítené felajánlását 

— Ünnepünk lesz, ünnepe lesz a 
magyar dolgozóknak március 9-én 
— szól bele a beszélgetésbe Do-
monkos Margit is, az iroda dol-
gozója. — Szeretetből, tisztelet-
ből. háláiból olyan szépen feldíszí-
tem az irodát, amilyen még soha 
nem volt. 

— Te már teljesítetted feiajánlá. 
sódat? — kérdi az egyik dolgozó 
Domonkos Margittól-

— Még nem teljesítettem, de 
már a napokban 190 százalékig be-
fejezem — hangzik a felelet — 
Olyan nem lesz, hogy ne telj-esíte. 
ném. Csak az nem teljesíti fel-
ajánlását. aki nem szereti eléggé 
Rákosi elvtársat. Olyan dolgozó 
azt hiszem nincs az országban. 

Lassan letelik az ebédidő. A dol-
gozók visszatérnek munkahelyükre. 
Megindulnak a gépek, folyik to-
vább a harc a felajánlások teljesí-
téséért. 

Két nappal e lhalasztották 

a gö rög haza f i ak kivégzését 
(MTI) A Szabad Görög Rádió je-

lenti: A Plasztirasz kormány — a 
világközvélemény nyomására beje-
lentette, hogy Beloiannisznak és 
hét társának kivégzését szerdáról 
péntekre halasztották. 

Az Averoff börtön 600 női fog. 
lya március elseje óta éhség-
sztrájkkal tiltakozik az ítélet ellen 
és követeli az ítélet végrehajtása, 
nak felfüggesztését. 

Görög halálraítéltek 
Szlálin elvtárshoz intézett 

távirata 

New-York (TASZSZ). Sz. K-
Carapkin, a Szovjetunió h'elyettes 
ENSZ.beii képviselője levelet inté-
zett Padilla Nervohoz, a közgyűlés 
hatodik ülésszakának elnökéhez. A 
levél így szól: 

„Elnök Ur! Elküldöm önnek azt 
a táviratot, amelyei; Nikosz Beloi-
annisz és Elli Ioanidu halálraítélt 
görög hazafiak és rokonaik intéz-
tek J. V. Sztálinhoz: 

„Szlálin generalisszimusznak. 
Az athéni katonai törvényszék ki-

rályi ügyésze kémkedés hamis 
vádja alapján halálbüntetést köve-
telt Nikosz Belolanniszra, Elli 
Ioanjdura, Lazaridiszre és másokra. 

Önhöz, a béke bátor harcosához 
fordulva, kijelentjük, hogy a hábo-
rús gyujtogatók a halálos ítéletek-
kel ismét gyűlöletet akarnak szí-
tani sokat szenvedett országunkban 
és vérbe akarják fojtani a görög 
és más népek törekvését a békére, 
a demokráciára és a szabad ételre. 
Kérjük az ön személyes beavatko-
zását a késziitő új bűntett meg. 
akadályozása érdekében. 

Nikosz Beloiannisz, Elli Ioanidu *. 

„Sztálin generalissztmusznaJc. 

Az athéni katonai törvényszék kt-
rályi ügyésze halálbüntetést kért 
gyermekeinkre, Nikosz Beloiannisz-
ra, Elli loanidura és tíz más vád-
lottra. 

Olyan állampolgárokról van szó, 
akiket három hónappal ezelőtt mar 
halálra ítéltek politikai meggyőző-
désükért, Az említett állampolgáro-
kat 1950 óla elszigetelten tartják az 
Aszfáliában. 

Mivel azok között, akikre a kirá-
lyi ügyész halálbüntetést kövelelt, 
szoptatós anya is van és mert sokat 
szenvedett hazánk nem akar több 
vért, ellenkezőiig: a nyugalmat és 
a szenvedélyek elesitulását kívánja, 
mind.a 12 nevében bátorkodunk az 
Ön emberies érzéséhez fordulni és 
segítséget kérni. 

Kérjük Önt, használja fel minden 
befolyását és hasson kormányunk-
ra, hogy akadályozza meg a kiiszö-
bcnálló kivégzést. 

rí ily tisztelettel: Vasziliki Be. 
loianni, Iro Pappa". 

A fentieket szem előtt tartva, ké-
rem Önt, Elnök Úr, tegyen gyors 
intézkedéseket az Egyesült Nemze-
tek Szervezete útján a görög haza-
fiak életének megmentésére, adja ki 
ezt a levelet a közgyűlés okmánya 
ként és küldje meg valamennyi 
ENSZ tagállam kormányának. 

Tisztelettel: Sz. K. Carapkin". 

A monarchofasiszta vezetők 
újabb tömegpett készítenek elő 

hetven görög haza| i ellen 

Szófia (MTI). Plasztirasz újabb 
megrendezett pert készít elő hetven 
görög hazafi ellen. A hazafiakat 
március 24-én a krétai katonai bíró-
ság elölt „illegális kommunista te-
vékenység" vádjával vonják fele-
lősségre. 

Szombaton ünnepi est a színházban 
Rákosi elvtárs tiszte'etére 

Rákosi elvtárs születései napjá-
nak 60. évfordulója alkalmából 
szombaton valamennyi pártszerve-
zetünk ünnepi pártnapot tart, hogy 
méltóképpen emlékezzünk meg a 
nagy nap jelentőségéről. Ezeket a 
pártnapokat a kultúrcsopörtok mű-
sora teszi még ünnepélyesebbé és 
dallal, tánccal, verssel köszöntik 
népünk szeretett, vezérét. 

Este 7 órai kezdettel a szegedi 
Nemzeti Színházban ünnepi estet 
rendeznek Rákosi elvtárs tisztele-
tére. Itt Zombori János elvtárs, a 
Szegedi Városi Pártbizottság első 

! titkára mond ünnepi beszédet. Az 
, estet változatos műsor színesíti. 
A műsorban szerepel a honvédség 
és a Városi Tanács népi tánccso-
portja, valamint az Ujszegedi Ken-
der, a Ruhagyár és az úttörők 
énekkara és a Szegedi Filharmó-
niai zenekar- A Szegedi Nemzeti 
Színház több énekese a „Hári Já-
nos]' cimü daljátékból, valamint a 
„Szibériai rapszódia" és a „Havasi 
kürt" című szovjet operettekből 
énekel. Ezenkívül üzemi szava-
lók és a színház művészei költe-
ményeket adnak elő. 

Ünnepi díszben várja 

a szegedi Magasépítőipari Technikum 

Rákosi Mátyás elvtárs 60. születésnapját 

Holnaji ke?d9d?k a Tudománvsgyetem s!8adás$irQza?a 
Holnap, csütörtökön délután ke- ] hász Gyuláról. Az előadást azon-

rül sor annak az előadássorozat- b a n a z eredetileg meghirdetett idő-
nak első előadására, ame yet a1 , , . , , , . . ,., „. „ 

' i ponttol elleroen nem delut'an 6 
Szegedi Tudomány Egyetem Ra- , , , , , , , ... 6 , .. .órakor, hanem 5 orakor kezdik, 
kosi Mátyás elvtárs szú etesnapja- . 
nak 60. évfordulója alkalmából j ^ e I 6 a d á s h e lVe változatlan: Az 

rendez- Az első előadást dr. Baróli j Ady-léri egyetem épület nagy elö-

Dezső egyetemi tanár tartja Ju- I adó terme. 

Egyre nagyobb arányokban bon-
tsikozik ki az az ünnepségsorozat, 
amelyet Rákosi Mátyás elvtárs 
volit iskolája, a jelenlegi Magas-
építőipari Technikum készít elő Rá-
kosi elvtárs 60. szülelésnapja alkal-
mából. Az ünnepség méreteire jel-
lemző, hogy Budapestről a külön-
böző minisztériumokból mintegy 
százan, a vidéki Magas-építőipari. 
Technikumokból pedig közel 400 ta-
nár és diák vesz részt a szegedi ün-
nepségen. 

Az ünnepségsorozat szombaton 
reggel kezdődik. Párhuzamosan 
folynak 1? a vidéki technikumok kö-
zött a tanulmányi versenyek és a 
sportversenyek. Debrecen, Pécs, Sü-
meg, Kiskunhala®, Budapest, Nyír-
egyháza, Győr Magasépítői pari 
Technikumai tanulmányi eredmé-
nyekben és sportban legkitűnőbb 
fiait és leányait küldi Szegedre, 
hogy összemérjék erejüket és nemes 
versengéssel vigyék haza a kitün-
tető jutalmakat. Az ür.mepsdg ya-
eárn-ap reggel 11 órakor kezdődik. 
A meghívottak jelenlétében akkor 
leplezik le azt a márvány emlék-
táblát, amelyet Rákosi Mátyás elv-
társ volt tantermében, az újonnan 
átalakított Rákosi tanteremben he-
lyeznek el. Ebbe az osztályba kerül 
majd a szegedi intézet legjobb ta-
nulmányi eredményt elérő osztálya. 
Az ünnepség után a rajzteremben 
egészen különleges érdefeességű ki-
állítás nyílik, amely a Magasépítő-

ipari Technikum beiskolázási tervé-
rek szolgálatában, áll. A kiállítás 
világosain megmutatja, hogy inire 
nevel, mire készít elő a Magasépí-
tőipari Technikum. 

Délután 4 órakor az MSZT-szék-
ház nagytermében műsoros ünnepi 
díszelőadást rendeznek Rákosi elv-
társ 60. születésnapjánál; tisztele-
tére. A műsor kereiébon Turi Géza 
elvtárs, az Egyetemi Pártbizottság 
titkára méltatja Rákosi Mátyás elv. 
társ példamutató éleiét. A műsoron 
Köles Zoltán, a Szegedi Nemzeti 
Szín-ház tenoristája, a Béke-zene-
kar, a szegcdi Magasepítőipari 
Technikum énekkara, népi tánccso-
port)',a és szavalóversenyben kitűnt 
tanulói működnek közre. Erre az 
alkalomra az iskola szavalóversenyt 
rendezett, hogy az ünnispségen_ a 
szavalóverseny győztesei szerepel-
hessenek. A tanulók részéről nagy 
érdeklődéssel kísért szava'óverser.y 
50 forintos első, 30 forintos máso-
dik és 20 forintos harmadik díiát 
az iskola Szülői Munkaközössége 
bocsátotta a szavalóverseny rendel-
kezésére. 

Az ifjúság körében megfeszített 
tempóval folynak a tanterem díszí-
tési munkái és a tisztasági verse-
nyek is, de mindemellett és első-
sorban nem feledkeznek meg a ta-
nulmányi eredmény további fokozá-
sáról. amelyet elsősorban ajánlottak 
fel Rákosi elvtárs születésnapja 

tiszteletére. 

Nemzetközi íogászkíildöltség érkezeit Koreába 
P hm jan (TASZSZ). Koreába ér-

kezett -a Demokratikus Jogászok 
i Nemzetközi Szövetségének bizoit-
j sága. A bizottság angliai, francia-
országi, belgiumi, olaszországi, bra-
zíliai ausz.riai és lengyelországi jo. 

Igászok képviselőiből áll A bizottsá-

got a szövetség határozata a'apján 

küldték Koreába, hogy kivizsgálja 

és megállapítsa azokat a gaztette'.e , 

amelyeket minden nemze'közi jog 

szabály megsértésével a beavatko-

zók követtek el Koreában. 


