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A FELAJÁNLÁSOK TELJESÍTÉSE, TÚLTELJESÍTÉSE: 

dolgosóink születésnapi ajándéka 
Egyetlen nap, a mai nap választ el bennünket március S-t öl, 

Rákosi elvtárs születésnapiától. Ezen a napon minden eddiginél job-
ban lellángol a harc azért, hogy o dolgozók túlteljesítsék, vagy leg-
alábbis maradéktalanul teljesítsék Rákosi elvtárs születésnapjára tett 
felajánlásaikat. Az üzemek, vál álatok leimérik, beváUotlák-e né-
rünk szeretett vezérének adott sza.ukat, köszönlik-e méltóképpen a 
nagy ünnepet. 

Eddig 105.000 női ruháhos elegendő 
Jonulat termeltek ierren felül 

a Texiilkombinái dolgozói 
A Szegedi Text'lkombinát dolga-

zói már jóval túlteljesítenék Rákosi 
elvtársnak lett ígéretüket. A dolgo-
zók vállalták március 9-e tisztele-
tére. hogy Rákosi elvlárs szü'etés-
napjáig hatvanezer raoi ruhához 
olegendő fonalat termelnek terven 
felül. Eddig már több mint száz. 
öl ezer női ruhához elegendő f.'na. 
la! lormeltek terven felül. Az üzem 
dolgozóinak 99.88 száza'cka loljceí-
ti'tie, sőt túlteljesítette Rákos! elv-
társnak tetl ígéretéi. Barna Jo'.án; 
a gyűrűsfonó dolgozója, Rákosi 
• Ivárs születésnapja tiszteletére vál-
lalta, hogy termelését 101 százalék-
ra emoli. Ezzel szemben az átlag-
teljesítménye 106 százalók feleli 
van. Molnár Lá SE Ióné sztahápovisia 
előfonós vál'alta, lermelését 510 ki-
lóra emeli, cholyeit állandóan 570 
kilót lermel. A Trxtilkombinál dol-
gozói vál'alásuk lúl lelj esi lésével bi-
z nyitják be Rákosi elvtá-s iránt 
érzeti határtalan szeretetüket. 

A Tcxlilkombin.U dolgozóit láto-
gatta meg legutóbb a Szegedi Bíke-
í."nckar, amikor a termelésben élen-
járó dolgo/.ókát dalokkal köszön-
i ite. Nótái kapotf a többek közölt 

Scha'tnar József, a kártoló üzem-
rész művezelöje, akinek az üzemré-
sze legjobb minőségi munkát vég-
; tt és akinek üzemrésze a Voiio-
í-in-hót alkalmából a legtisztább 
volt. Üdvözölte a zenekar Gödöllői 
1 Iván hetvenéves bádogos dolgo-
zót, aki állandóan 127 száza'ékra 
teljesíti tervelőirányzatát. Zenével 
0 Ivözöllék még Fenyvesi Máriát, 
V nezol Irént, Csillag Ilonát, A 
A Béke-zenekar legutolsó számát a 
'1 oxti'kombinút valamennyi dolgozó-
i' utak küldték ezért, hogy nemcsak 
1 Ijosílették de jolenlős'TI túlteljo-
p|lelték Rákosi elvlársatak tett vál-
lalásukat, 

MeqtaVorítás 
a Keramit Téglagyárban 

A Szegedi Keramit Téglagyár 
dolgozói Rákosi elvtárs születés-
napjára tett vállalásukkal s a fel-
ajánlások teljesílésével 4729.40 fo-
rintot takarítottak meg. Hozzájá-
rult ehhez A megtakarításhoz Acsa; 
Nándor br.gadja- A brigád dolgo-
zói 6 százalékos pótfelajánlást let-
tek s ezt 6.5 százalékra teljesítet-
ték. A felajún'ás teljesítésével 183.6 
forintot takarítottak meg. Barna 
József brigádja 660 forint megta-
karítást, Cztrok István karbantartó 
brigádja 325 forint megtakarítást 
ért el, 

HaradáldaTanut 
teliesíloiiek felajánlásaikat 

a Postaigazgatóság dolgozói 

Élenjárnak a felajánlások telje-
sítésében a Szegedi Postaigazgató, 
súg dolgozói- Vállalásuk első pontja 
az volt, hogy első negyedévi ter-
vükéi globálisan március 31.ig 103 
százalékra teljesítik. A tervteljesí-
t'iben jelenleg 102 százalékos ered. 
ménynél taitanak. Kiemelkedő 
eredményt ért rí az első negyecrővi 
lerv teljes! lécében Szeged 2. Pos-
tahivatal. Itt a tervet február vé-
gére 105 százalékra teljesítenék. 

Vállalásuk második pontja sze-
rint felajánlották, hogy az 1951-es 
évi zárókimutatís elkészítésénél a 
bcliajthaiatlan postai kintlévősége-
ket újból tárgyalás alá veszik s az 
65.170 forint kint"évőség 20 száza, 
tékát március 9-ig behajtják. Ter. 
vüket teljesítették. A jel-nlegi 
kintlévőség 65.170 forintról 30 ezer 
forintra csökkent. 

A szakmai továbbképzés megja-
vítása érdekében ia tetlek felaján-
ló t a Pcstagargalóríg dolgozói. 
Vállalták, hogy házitanfolyamot in-
dítanak, illetve március 9-ig 15 hi-
zitanfolyamot ellenőriznek. Válla-
lásukat maradéktalanul teljesítették. 

Túiíei'esíleMók feía :ónlósukat 
a Konzervgyár dolgozói 

A Szegedi Konzervgyár' on a dol-
gozók valamennyiem 1' lajápiárt t-at-
lek Rákosi elvtárs szüleié-napjára. 
A fe'aiániások értéke 53.016 forint. 

Szántó brigád 186 százalékra, e 
Dóczi-brigád 153 százalékra teljesí-
tette felajánlását. Jó eredményt ért 
cl Fülöp I'ona is. Vállalásának Túl-
szárnyalásával letie lehelövé, hogy 
az üzem határidő előtt túlteljesítse 
vállalt kötelezelIségél. Fü'öp Ilona 
146 százai;kos teljesítményi ígért 
Rákosi elvtára születésnapjára s 
ezt a vállalást 172 százalékra te'je-
sítette. Süli Mihály is élejár a mun-
kában: 152 százalékos vállalását 
176 százalékra te'jesílette. Legjobb 
eredményi Kovács Bélámé érte el, 
akinek felajánlása 153 százalék volt 
s 184 százalékot ért el. 

Jó eredmények 
a Szegedi RÖVIKŰT-nél 

A Szegedi Rövid- és Kötöttáru 
Nagykereskedelmi Válla'at dolgozói 
csailakoztak az ipari dolgozókhoz, a 
Rákod elvtárs 60. szülelésnapjára 
megindult országos felajánlási moz-
galomhoz. A dolgozók 80 százaléka 
tett felajánlást a vállalatnál. 

Többek közölt vállalták, hogy el-
sőrendű minőségi munkál végeznek 
s a földművesEzövcIkezeU rendelé-
sokol 8 órán belül összeállítják. A 
vidéki földművesszövetkezetek dol-
gozóinak előadásokat tartanak a 
sznkmat tudás továbbfejlesztése ér-
dekében. Adminisztrációé voralon 
vállalták a határidős je'enfeeek ha-
táridő előtti elkészítéséi. A vállalat 
dolgozói felajánlásukat már 110 
százalékra te'jesíletlók. 

Kiemelk'xiő eredményt ért 'el az 
áruálvevö brigád és a csomagold 
brigád. A két brigád dolgozói 190 
kiló csomagolópapírt és 7 kiló zsi-
neget takarítottak meg. Csókás! 
Gyula 20 ezer forint értékű, Nagy. 
iván Anial 41 ezer forint értékű 

nehezebben eladható árul hozott 
forgalomba. Jung Aradomé és Veres 
Zo'tánné árukönyvelők felajánlásu-
kat 220 százalékra teljesítették. A 
vállalat dolgozói Rákosi elvlárs 
születésnapjára telt vállalások lúl-
te'jesltésével sogítik elő a szocia-
lista kereskedelem mielőbbi kiépí-
tését. 

Élenjáró brigádok 
a Tatarozó Vállalatnál 

•A Csongrádmegyei Tatarozó és 
Építő Vál'alal dolgozói is minden 
erejükkel azon voltak, hogy telje-
sítményük fokozásával fejezzék ki 
szeretetüket ós hálájukat, Rákosi 
elvtárs iránt. Lelkesedésüknek meg 
is voli az eredménye, mert minden 
szakmában számosan kimagasló 
eredményt értek cl. A kőművesek-
nél a Bakacsi- 167, a Gyuris- 142, 
a Bodai-brigád padig 142 százalé-
kot ért el. A Ferenczi-brigád fel-
ajánlását 9 nappal a határidő előtt 
teljesítette. 'A Kiss- 140, a Mucsi-
157, a Liscsevics- 178, a Deák-
136. a Szécs'-brigád psdig 142 szá-
za'ékra teljesítene normáját. Az 
asztalosok 130-ról 189, a gépes bri-
gád p"dig 130-ról 203 százalékra 
emelték teljesítményüket. A Tóth-
Rőzsa. 192, a Bodnár- 145, a Gyé-
mánt- 128, a Delre- 167, a Németh-
170, a Szarvas szállító-brigád pe-
dig 156 százalóko! ért 'el . Szép 
eredményi értek el még a vízveze-
lékszere'ők is, ahol a Zsurkán-bri. 
gád 124, a Juhász-brigád pedig 127 
százalékkal ünnepli Rákosi elvtárs 
60. születésnapját. 

Akik első negyedévi fervük 
befejezésével löszöntik 

Rákosi elvtársat 

Szeged-Rendező MAV Fűtőház 
Kocsijavító Fiókműhely dolgozói 
azzal ünneplik meg Rákosi elvtárs 
születésnapját, hogy első negyedévi 
tervüket március 5-én befejezlek. 
Táviratukat már el Í3 küldték Rá-
kosi elvtársnak, örömmel jelen let. 
ték, hogy a vállalt határidő, már-
cius 18-a előtt 13 nappal befejez-
lek első negyedévi tervüket és ezzel 
jelentőr. összeget takaríloltak meg 
népgazdaságunknak. 

Elhalasztották a görög h a z a M elleni 
itélel végrehajtását 

(Szabad görög rádió). A Plaszli- |athéni Kalitea börtönben ki akarták 
rasz kormány a görög nép nyomá- végezni az elítélteket. 
sára és a görög hazafiak halálraíté-
lése ellen az egész világról érke-
zett tiltakozások ha'árára kénytelen 
volt megengedni, hogy a kegyelmi 
tanács fontolóra vegye az ügyvédek 
fellebbezését. Az athéni rádió pén-
tek reggel közölte Plasztirasz nyi-
latkozatát, amely szerint e'rendrj'e 
a kivégzés elhalasztását a kegyelmi 
tanács döntésének kihirdetéséig. Az 
AFP jelenlése szerint a kegyelmi 
tanács utasítási kapott, hogy hét-
főig hozzon döntést a 8 görög ha-
zafi ügyében. 

A szabad görög rádió szerdán 
este felszólította a görög népet, le-
gyen éber és menlse meg bálor 
harcosainak életéi. Hangsúlyozta, 
hogy Peurifoy, Papagosz. Rendisz 
és a többi véreskezű hóhér a ha-
zafiak kivégzéséi követeli. Papa-
gosz követői csütörtökön reggel az 

Ezek a banditák — mint a sza-
bad görög rádió hangsúlyozta — 
arra készülnek, hogy elrabolják a 
börtönből a hazafiakat és meggyil-
kolják őket. 

Az AFP jelentelte, hogy az athéni 
francia és angol nagykövetség előtt 
a nép tüntetett az elítéllek mellett 

A szabad görög rádió közli, hogy 
még Plasztirasz pártjának, az 
EPEK-nek funkcionáriusai is. köz-
lük miniszterek, kérték az ítélet 
végrehajtásának felfüggesztését. 
Athén több kerületében bizottságok 
alakultak a hazafiak megmentésére 
A háziak falain fe'írások követelik 
az ítélet megsemmisítését. Az athéni 
asszonyok — követve az Averoff 
börtön éhségsztrájkoló 600 női fog. 
lyának útmutatását — mozgósítják 
soraikat a görög hazafiak megmen-
tésére. 

A szegedi dolgozók távirataikban írják: 
Egységesen soraltozuirt fel a hős görög 
' szabadságharcosok megmentéséért 

A dolgozó parasztok születésnapi Itőszönlőfe 
Az üzemek dolgozóit követve,. a 

községek do'gozó parasztjai meget-
ték felajánlásai! ir.t március 9-e 
tiszteletére. A dolgozó parasztok 
egymással versenyezve tesznek ele-
get begyűjtés! kötelezettségüknek, 
hogy méné! kimagarióbb e-edmé-
r.yekkel köszön lheseék Rákosi elv-
társat. 

Zsombó 
do'gozó parasztjai i« vállallák, hogy 
Rákosi elvtárs szülelésnapjának 
tiszteletére el6ö negyedévi be-
gyűjtési tervükei 100 százalékban 
le'jesílik. A tanácstagok ée nép-
nevelök Jó munkájával elérték azt, 
hogy baromfiból 214. sertésből 149, 
szarvasmarhából ped'g 119 száza-
lékra teljesítették. A tojásbegyüj-
téssel március 5-én még csak 76 
száza'ékra álllak, de n dolgozó 
parasztság kihasználta még a hát-
talévö idöl és tegnap már 103 szá-
zalékra te'jesltei'te tojásbeadási 
kötelezettségét is. A begyűjtésben 
élenjárnak Horváth Sándor 3, Kál-
mán Mátyás 5 holdas és Lajkó 
József tszcs dolgozó paraszt, akikel 
köveinek még Boz^ák Sándor, He-
gedűs Antal, Balogh László. 

Kistelek 

dolgozó parasztjai úgy készülnek 
március C-re, hogy begyűjtési kö-
tc ezeltségüknek maradéktalanul 
elegei lesznek. így például Dan-
ceó György egész évi tojásbeadá-
sát, Kápolnai Lajos egész évi ba-
romfi beadását, Vo ford Mihály 
félévi, Takács Mátyásné pedig 

han harcolunk a béke és az igaz-
ság ügyéért". 

A Be'város II- területén tartott 
békegyülés hallgatói egyhangúlag 

- ,„ . , , , , I ité'ték el felszólalásaikban a gö-
Az Erdőgazdaság dolgozóinak rö g mcnarchó-:as:szta kormány al-

ugyancsak egész évi beadását tel-
jesítette. 

A 6zegedi dolgozók nap m:nt nap 
tömegével küld'k el távirataikat az 
Országos Béketanácshoz és köve-
lelik a görög monnrchófns'sztáklól: 
bocsássák szabadon Beloiannisz 
elvtársat és lársait 

A városi terület! titkári értekez-
let a következő táviratot kü'dle 
az Országos Békeionácshoz: 

Szeged város területi béketi'-
kárt értekezletéről a legnagyobb 
felháborodással tiltakozunk a gö-
rög szabadságharcosok halá'ra• 
Ité'ése ellen. Kérjük az Országos 
Béketanácsot, kövessen el mindent, 
hogy Beloiannisz elvtársat é3 tár-
sait engedjék szabadon! Mi, Sze-
ged város területén lévő békebir 
zoltságok tagjai ígérjük, hogy 
még jobb felvilágosító munká-
val végezzük munkánkat és la-
kozott éberséggel leplezzük le 
továbbra is az imperialisták al-

A Szegedi Gázmű 

dolgozói táviratban tiltakoznak a 
görög szabadságharcosok kivégzése 
el'en: 

— „Üzenjük a görög fasiszta 
kormánynak, ne merje végrehaitanl 
a halá'os Ítéletei egyetlen egv sza. 
badságáért harcoló görög hazit'n 
sem, meri a világ natalroas béke-
táborával kerül szembe! El a gyil-
kos kezekkel a görög hazafiaktóll"' 
— Írják táviralukban. 

Az Últzegedi 
Kender-Lenzzlteö Vállalat 

dolgozói is elküldték táviratukat 
az Országos Béketanácshoz a kő-
vetkező szöveggel: „Mi, az Uj-
szegedi Kender- Lenszövő Vállalat 
dolgozói tiltakozásunkat fejezzük 
ki a görög hazaitok halálraílélése 

jas tetteit és az eddiginél is job- ellen akik népük és a méa el-

taviraia 

tagjai a köve'kezó 
ték az Országos 

„Drága Rákosi elvtárs! Mi, a 
Szegedi Állami Erdőgazdaság doL. 6ágharcos társát 
gozól örömmel jelentjük, hogy 60. 
születésnapjára te;t munkzfclaján-
Uhunkat te.jcsíletíiik. ELő negyed-
évi fahasználati tervünket 100 szá-
zalékra, felajánlásunk határideje 
c ő t , 6 napp-l befejeztük. A szerfa. 
kihozatali százalékot terven felül 3 
százalékkal túlteljesítettük. A ki. 
termelt anyagok 80 százalékát a 
rakodóra szállítottuk. Szállításain, 
kat 100 százalékra teljesítettük, 
ezen belül lüzlfa szál fásainkat 105 
százalékra végeztük cl. Az Időjárás 
nehézségei dacára kiemeltünk 1 
millió 500 ezer csemetét az any a . 
ielcpró'1. E készítettünk 1 millió 117 
ezer dugványt, 

ígérjük szeretett Rákosi elvtárs j 
hogy a pári állal meghatározott 
feladatokat mindenkor harcos kom-
munista helytállással végezzük el 
cs az 1952. évi tervünket még na-
gyobb százalékos túlteljesítéssel 
fejezzük be. Ezzel is vá'aszclnl 
.-karunk Itt a jugoszláv határszélen 
Tilo fasiszta klikkjének háborús tö-
rekvéseire-

Harcos kommunista üdvözletün-
ket küldjük 

a Szegedi Állami 
Erdőgazdaság dolgozói" 

jas igazságtalan ítéletet és táv-
iratban követelték, aogy Beloian-
nisz elvtirent és a tóbbi ézabad-

engedjak szaba-
' don. 

A Szegedi PapveshéztllS KTSZ 
táv'-atot intéz-
Békelanácshoz: 

nyomásban élő dolgozók szabr-d-
I súgóért küzdenek. Követeltük Be-
! loíannisz elvtárs és hös társainak 
szabadonbocsátását". 

A Közlekedési Műszaki Egyetem 

dolgozói és tanszemélyzete mély 
felháborodással emelték fel sza-
vukat az athéni monarcbc-íaslszta 
vérbíróság a'jas ítélete ellen. 

„Tiltakozunk aljas terveik ellen, 
— Írják — amelyet amerikai gaz-
dákkal karöltve készítettek elöl 
Ne merjék bántani a görög haza-

I fiakat, mert a hatalmas béketábor 

Holnap Rákosi-kiállítás nyílik 
a Szegedi Múzeumban 

A szegedi Móra Ferenc Múzeum 
Rákosi Mátyás elvtárs születésének' 
60. évfordulója alkalmából kiállt-
lás) rendez Rákosi elvtárs életének 
bemutatására. Itt megtckintheijük 
azt a falitábla-sorozatot, amelyet 
..Rákosi Mátyás hősias harca a ma-
gyar népéri" címmel most adolt ki 
az MDP Központi Vezetőségének 
égit. prop. osztálya. Ezenkívül több 
értékes rnyag gazdagítja a kiálT-
tást. Különösen érdekes része a be-
mutatott anyagnak Rákosi elvlárs 

szegedi éveivel foglalkozó okmá-
nyok, újságcikkek, fényképek. Kiál-
lítják ezek mellett Rákosi elvtárs 
könyveit, iránytmutató műveit is. 

A k'ál'ílás holnap, vasárnap dél-
után 2 órakor nyílik meg ünnepé-
lyes keretek között. A megnyitó be-
fzídet Z virkán .János elvlárs, a 
Szegedi Várost Pártbizottság ac-it. 
prop. titkára mondja. A megnyi-
tóra minden érdeklődői szívesen iát. 
nak. 

— „Mi, a Szegedi Papucskészitc , erőivel kerülnek szembel^El^ a 
KTSZ dolgozói tiltakozunk Bc'oi-
ann-'sz elvtárs és társai ha'álra-
itélése ellen és követeljük azon-
nali szabadonbocsátásukat 'I 

A Szegedi 
Késárugrár dolgozói iu 

táriratbnn lihalioztak 
az aljaz merénylet ellen 

,,Mi, a Szegedi Késárugyár do'-
gozói — Írják táviralukban — kö-
veleljük a görög szabadságharco-
sok szabadonbocsátisát A hö3 gö-
rög szabadságharcosok mögött mi 
is egységesen sorakozunk fel és 
löbb, jobb munkával támasztjuk 
alá harcos elszántságunkat, szo-
lidaritásunkat a nagy békeharco-
sokért". 

ke-
zekkel a görög hazafiaktóll Szabad., 
ságot Beloianniszrrak és társainak". 

Znomhó I. Hz még 
dolgozó parasztjai Rákosi elvtárs-
nak küldték el táviratukat a kö-
vetkező szöveggel: 

„Kérjük Rákosi elvtársat, hoay 
a mi nevünkben is emelje lel ti'ta-' 
kozó szavát a görög monarcho-
fasiszta kormány aljas ítéletéért 

1 és tolmácsolja, hogy a világ be-
' csületes dolgozóival együtt Zsombó 

község dolgozó parasztsága is kö-
veteli Bcloiann-sz elvtárs és társai 
szabadonbocsátását. Mi, Zsombó 
község dolgozó parasztjai ígérjük 
Rákost elvtársnak, hogy békénk 
és erőnk fokozása érdekében a 
begvüjtési kötelezettségünkön túl 
elvégezzük idejében a tavaszi me-
zőgazdasági munkálatokat is-

es 
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Rákosi e lv lárs születésnapja t i szte letére 

Ismét bemutatják az „Új győzelmek felé 
című filmet 

Rákosi elvtárs születésének 60. | nép vezetőjének. Rákosi Mátyás 
évfordulója alkalmából ma, szom-1 elvtársnak szavait. Megelevenednek 
baton este 7 órai kezdettel isméi b: 

Irtain felajánlásukat. Ehhez a jó 
eredményhez különösen hezzliárul- ; 
tak jó telje-'ítm'nyükkrt a Sz'ntó-
brigád ós a Dóczi-brigád tagjai., A | 

mulatják Szegeden a Vörös Csil-
lagmoziban a már nagy sikerrel 
játszott „Új győzelmek f:lé" című 
filmet, amely az MDP II. Kon-
gresszusáról kíszü't. A filmen lát-
hatjuk azt a magivalragadó készü-
lődést, telkes hangulatot, amely az 
egész ország dolgozóit eltöltötte a 
kongresszus előtti hetekben. Nagy-
szerű jelentekben láthatjuk a kon-
gresszus napjának e'.érkez'-sct. A 
küldötteket dtszleöltözö t Budapest 
fogadta ós százezrek sereglettek a 

| Hősük-lerére. hogy meghallgassák a 1 érdekében. 

a filmen a kongresszus legszebb 
pM'anatai: az ifjúsúg, az úttörők és 
a honvédség küldötteinek bevonu-
lása. Látjuk a küldőtlelc soraiban 
népünk legjobbjait, a kommunistá-
kat, akik eljöttek, hogy megvitassák 
az ország sorsának további állomá-
sait, meghallgassák vezetőink be-
számolóit. 

Az „Új győzelmek fe'é" című fjlm 
lanít, lelkesít ma is, amikor eddigi 
eredményeink nyomán újabb «*red» 
menyek felé haladunk előre a "zai 
cializmus építése, a béke megvédése 


