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Maa Ce Tunj elvtárs üdvözlő oáiirata 
Rákosi elvtárs 60. születésnapja alkalmából 

^Keótvem Rákosi elvtárs' 
/ Kinal Kommunista Párt és a magam nevében 60 születésnapja alkalmából testvért üdvözlete. 

. . . . ' 111 í ) n n e , <- a magyar nép hü fiának, „ nemzetközi munkásmozgalom kimagasló harcosának 
Kívánom hogy jó egységben veresse további győzelmekre a magyar népet a szocializmus útján és 
• világbéke megvédéséért folyó küzdelemben. 

MAO CE TUNG, 
a Kinai Kommunista Párt .Központi Bizottságának elnöke." 

A Koreai Munkapárt Központi Bizottságának távirata 
— 

Rákosi Mátyás elvtársnak, 
a Magyar Dolgozik Pártja főtitkárának, 
B u d a p e s /. 

A Koreai Munkapárt Központi Bizottsága forró baráti üdvözletét küldöm önnek 60. szü'etésnapja 
Ulle £géSZ na'jvszer" m^nkásságát a proletariátus ügyének, a szocializmus felépítésének szen-

Az az önzetlen, testvéri segítség, amelyet ön, tiszte't Főtitkár Elvtárs és az egész magyar nén a 
harcoló koreai népnek nyújtott, dön'ö győzelemre lelkesít bennünket, a haladó emberiség közös ellensége 
az amerikai-angol imperia'izmus tllm vívott harcban. 

A Koreai Munkapárt Köznovti Bizottsága a legnagyobb sikereket kívánja a magyar népnek és 
vezető erejcnek, a Magyar Dolgozók Pártjának a szoc'atizmus felé,üléséért és a világ békéjének megvédé-
séért vívott harcához, amelyet a nagy Sztálin vezette nemzetközi béketábor soraiban folytai. Főtitkár 
blvtanl Meg hosszú évekig tarló jó egészséget kívánunk: 

a Koreai Munloapárt Központi Bizottsága, 
—• Phenjan. 

• 
Táviratban kSsz&ntöfte a CO éves Rákosi elvtársat a Román Munkáspárt Központi Vezetőségé-

nek nevében Gheorghe Gheorghiu Dej, Klcment Gottwald a Csehszlovák Kommün sta Tári Központi Bi-
zottsága nevében, a Német Szocialista Egységpárt Központi Bizottsága nevében Wa'ter Ulbricht főtit-
kár, Vlko Cservenkov, a Bolgár Kommunista Párt főtitkára, a Mongol Népi Forradalmi Párt Központi 
Bizottsága, az Angol Kommunista Párt végrehajtó bizottsága nevcben Harry Pollit főtitkár. Adzsoj 
Ghos. az India; Kommunista Párt főtitkára, az Osztrák Kommunista Párt Központi Bizottsága és 
Martin Andersen Nexő. 

Munkával — dallal... 

Március 20—23 közöt t Miskolcon tart ják m e g 
az Ötéves TervköScsöii n e g y e d i k sorsolását 

Az ötéves tervkölcsön negyedik 
sorso'ását március 20, 21. 22 és 23-
án rendezik meg A Szovjeiunió-
ban az államkölcsönök nyeremény, 
sorso'ásaif már évek óta más és 
más városokban tartják, hogy ki-
elégíthessék a sorsolás iránt meg. 
nyilvánuló hatalmas érdeklődést s 
a vidéki városokban és azok kör-
nyékén lakóknak is módjuk legyen 
személyesen résztvenni a sorsolá-
son. Kormányzatunk Miskolcot tün-
tette ki azzal, hogy vidéki váro. 
saink köziil elsőnek itt tartsák meg 
«« ünnepélyes sorsolást, március 

20—23 közölt. A sorsolás színhelye 
a miskolci Nemzeti Színház lesz 
Itt 76.600 kölvényt sorsolnak ki 
nyereménnyel. 238 000-rel nedig 
törlesztéssel Amint a számokból 
mcgái'rpRbafó, a ti'rleszlcses sor-
solásnál most sokkal több kölvényt 
sorsolnak kl. mint a mul'kori n'ka-
lommal, mert a törlesztési részié, 
leket kormányzatunk az ötéves terv 
egyre növekvő eredményeinek meg. 
feielően fokozatosan emeli. Ez al-
kalommal nyereményekben 31 mil-

Miő forintot, törlesztés formájában 

pedig közel 48 millió forintot fizet 
vissza népgazdaságunk a kölcsön, 
jegyző dolgczéknr.k. A sorsolásra 
korü'ö összeg tehát megközelíti a 
80 millió forintot. 

Iflsorso'nak egy darab 100.000 
forintos. 12 darab 50.009 forintos, 
25 drb 25 C00 forinios, G4 drb 10 
ezer forintos és 190 drb 50C0 forin. 
tos nagynyereményt, ezeken kívül 
43C0 darab 1C03 forntos. 94C0 drb 
5C0 forintos és 62.600 drb 300 fo-
rintos nyereményt. 238.CC0 köt-
vényt 2C0 forinttal — visszafize-
tésre — sorsolnak ki. 

Bocsássák szabadon a görög hazafiakai] 
Dolgozók tiltakozó táviratai az Országos Béketanácshoz 

Szeged dolgozói Izzó gyűlölelld értesültünk — Írják táviratukban 1 é6 társainak azonnali szabadon-
fordulnak a monarcho-Iasiszlák felé — a görög kormány aljas ítéleté- bocsátását. Szabadságot azoknak, 
és mélyen elítélik Beloiannisz elv. röl! Határozottan követe jük, hogy akik bálra, igazi kommunista kö 
társ és hős társai elleni merényíe. Beloiannisz elvtársai és társait a 
tűket. Ezekben a napokban az O.- legrövidebb időn belül 
szagos Béketanácshoz ezrével ér- 6zai>adon". 
keznek táviratok, amelyben ai A Ho'váth Mihály-utca 0. szám 
becsületes békeszerető magvar alatti lakók Is feleme'lák szavu-
dolgozók kövelelik, hogy a hős gö- kai és táviratban tiltakoztak Be-
rúg hazaliakat haladéktalanul bo-, loiannisz és társai igazságtalan 

elítélése ellen-

Napokkal, hetekkel, sőt hóna-
pokkal ezelőtt Budapesten, Szege-
den, K'szomboron. Mosonmagyar-
óváron, Orosházán. szerte az or-
szágban, üzemekben, kint a föl-
deken. az irodákban, lelkesen be-
széltek Rákosi elvtárs születés-
napjáról. Az a szeretet, az a hála 
és ragaszkodás, ami megnyilvá-
nult minden becsületes dolgozó-
ban Rákosi elvtárs Iránt, erőt. len. 
dületet adott további munkáiuk-
hoz. A bányákban szaporábban mo-
zogtak a kezekben a bányász szer-
számok. a Rákosi Mátvás Művek-
nél, a Ládagyárban, a Ganzhajó-
ban, vagy bármelyik üzemben se-
rénvebben forgott a kézben a ka-
lapács és a műhelyek zenéiének 
egyre gyorsuló ritmusával készül-
tek a dolgozók március 9 méltó 
megünneplésére. Ez a készülődés 
átcsapott a falvakra is és a közsé-
gek dolgozó parasztial, tszcs tag-
jai határidő előtt tettek eleget 
begvii'tési kötelezettségüknek, hogy 
méltókévpen k*3zönlhess*k Rákosi 
elvtársat születésének C0. éríor• 
dulója alkalmából. 

Ez a készülődés nem üres szív. 
és lé'eknilküll készülődés volt. 
Minden deka szénből, minden új 
gépben vagy munkadarabban, műi-
den szem gabonában, amelyet ter-
ven leiül készítettek el, vagy ad-
tak be a dolgozók államának az a 
határaién lelkesedés tüze lángol, 
omely ott ég minden becsületes 
dolgozó szívében Rákosi elvtárs 
iránt. Sokan tollat fogtak és szép, 
gondos betűkkel verset írlak, mert 
úgy érezték ezzel tudják Igazán 
szavakba önteni: mennyire szeretik 
Rákosi elvtársat, akinek bo'dog 
életüket, egyre szépülő jövőjüket 
köszönhetik. Ezekben a versekben 
elsősorban nem verstani szempont-
ból, nem a ritmus, nem a rím kö-
rül keressük az értéket. A kincs 
az bennük, amit íróik akarnak ki-
fejezni: A szeretet és a hála, az 
öröm és a ragaszkodás Rákosi elv-' 
társ iránt. 

F öl d< nszki Györgyné, a Sze-
gedi Fürdő dolgozója „Március 9" 
című rövid versének egyik szaka-
szát Így vetette papírra : 

„Virágzó országban élünk mind-
fnyájan, 

Köszönjük mind ezt Rákosi elv* 
llársnokl 

Hálával tartozunk mindezért Te-
Inéked 

örökre emelünk tetteidért emléket", 
S ó l y m o s t Józsel dolgozó így 

kezdi el ..Rákosi elvtárs szülelés-
napjára'' című versét: 

„Tavaszt hozó szép márgius, lé-
fged várva-vártunk, 

9-én lesz 60 éves Rákost elvtár-
fsunk. 

Köszöntünk e napon lángeszű ve-
fzérünk, — 

Apánk, vezetőnk, minden remé-
|nyünk''. 

Székely Béla a Postaigazgató-
ság dolgozója „Születésnaprací-
mű verséből két szakasz: 

Marx, Engels, Lenin Sztálin 
Inevével 

Történelmünkben nyitottál ü/ 
[kapui, 

A szabadságot adtad ajándékul, 
Melye/ elölted senki sem adott". 

Verse utolsó szakaszában pedig 
ezt ir/a: 

Születésnapodon engedd meg 
I nekemt 

Az ünneplőkhöz én is odaálljak. 
Híg más ház. s szoba fa'án szép't, 
Én Néked lelkemből dekoráljak". 

öregek és fiatalok egyaránt há-
lós szeretettel fordulnak Rákosi 
Mvtárs leié. Az idősebbek bol-
doggá vált életüket a fiatalok a 
kis úttörők pedig ragyogó jövőiü-
ket köszönik neki. M iso n Éva 
úttörő, a Rókusi általános iskola 
VII a. osztá'yú tanulója például 
így írt versében: 

Elzárták tőlünk öt. 
Mégis mellettünk állt. , 
Miértünk szenvedett, 
A szeretett, a drága jó 
Rákosi Pajtást 

De felpattant a zár... 
Élete: haladás-
Győzelemre vezet 
A szeretelt a drága jó 
Rákosi Pajtás! 

A leiszabadult nép ragaszkodó 
szeretete árad mindegyik vers so-
raiból, 8 a nagy napon, Rákosi 
elvtárs születésnapján hirdeti: 
munkával, dallal készítjük még 
boldogabb életünket, s köszöntjük 
öt, boldog életünk kovácsát. 

Megf ia ta lodot t , ünneplőbe ö' tözött város 
köszönti a 60 éves Rákosi elvtársat-

csássák szabadon. 

A RóLas I. pártszervezet A Szegedi 
Állami Zenek onzerratórinm 

{erületén működő békebizottságok 
mély felháborodással utasítják visz- tanlestü'ete és dolgozói felhábo 
6za az amerikai imperialisták pa- rodva tiltakoztak Beloiannisz elv-
rancsára telt görög hazafiak ha- társ és több hős társának halálra-
lálraítélésél. „Felemeljük tiltakozó ítélése ellen 

vetkezetesscggel és hősiességgel 
bocsássák a népért, a szabadságért, a béké-

ért küzdenek". 
Ezek mellett a táviratok meP.etl 

meg számos tiltakozó táviratot 
küldtek el a szegedi dolgozók a 
Béke Tanácshoz. Ott volt közöt-
tük a Szegedi C-es számú gyakorló 
lsko'a tanulc'nak, a Belváros 1. 
békebizotlság tag/atnak, a KIOSZ 
tagjainak. A 17, 20, 22, 23 és 28-
as területi békegyűléseken meg-
jelent dolgozóknak, a Rókus I. 
pártszervezetének, a Zákány-utcai 
békebizollságnak, a Hallyas-te'.ep jo-raneiesea. „reiemeijuK. unaitozo ueie-e euen Irl-eh'-o't-ánral- az Ü-riZ-ö-- teni 

szavunkat az ellen, hogy becsüle- „Mi, a Szegedi Zenekonzervató- ^Ub^otMgr^ a» U.tálco. teái 
4 — — L — - fi „Ír . 4 U M í -» £— , f A rl T V „^nllomí ÓJO fioilrat rln on-701 U-nCUiZL'i.oiii/IiaA t:S • AAL. vuius ii. te« hazafiakat hazug, a j a s vádak riúm szellemi és fizikai do gozói, . . . 
beállítása alapján fogva tartsanak, ak k a zenekultúra területén har- , fe ** S / ó v S 
vagy kivégezzenek. Követeljük a colunk a világ hatalmas békelábo- resztvevomek UVakozó lavna.a. 
haladó emberiség, az egész világ rában boldog szocialio 
becsül; les dolgozói nevében, építésén, nem hagyhatjuk szó 
hogy bocsássák szabadon a hós kü' — ; i-n—.— ki 
görög hazaiakat". — írják távira- páto au* u> a* -., . . . . „ . , . . . , . , 
lukban az üstökös-utcai! , Gyöngy- J lanságátl Követeljük Beloiannisz sekkel a hos gorog hazaiiaktóll 
tyúk-utoEii, a Jakab Lajos-utcai, a 
Tündér utcai és a Makkos-erdősori 
békebizottságok tagjai. — 

Az Űjszeae4ll 
Á l l a m i T a n í t ó n ő k é p z ő 

hallgatói is táviratban eme'ték 
fel szavukat a görög hazafiak kt- | 

haladó emberiség, az egész " világ rában boldog szociálisa hazánk | A t á v i r a t o k ^ 
dclgoLÓi nevében, építésén, nem hagyhatjuk ezó néi- eta.seu íuhh 

bös & az imperializmus görög kiszól- " f f * ' W f t « ; 
i r a - ' oá lónak ezt az alávaló i?azságta- | 0 * « l L f f g c f c l £ u « U -

UnnepéLyesen nyílik ma 
a szegedi Rákosi-kiállítás 

Ma, vasárnap délután 2 óra^0 1 

_ i.yilik meg ünnepélyes'&n az a nagy-
végzése" ellen. ^.Felháborodottan I szabású kiállítás, amelyet a szegedi 

Ma Sentezft le a sie^eH Magasáaítüipari Teslinüium 
Rjkosi-lsnlerin^ek márváisytaliiá.áS 

A szegedi I. számú Magasépítő-
ipari Technikumban ma, vasárnap 
leplezik le azt a z emléktáblát, 
amely hirdeti majd. hogy ebbe az 
épületbe — A volt főreálisko'a épü. 
letóbe — járt 1905-től 1910-ig 
Rákosi Mátyás elvtárs. Rákcs1 elv. 
társ volt osztálytermét, a Rákosi 
tantermei a mai ünnepségek kere-
tében adják ál az irtkola legjobb 
osztályának. A Magasépítő par. 
Technikum tanulóifjúsága, szülni 
munkaközössége és tantestülete á1. 
t a l rendezett ünnepség délelőtt 1! 
órakor kezdődik. Ekkor leplezik le 
a Rákosi tanterem márványtáblá-
ját. Az ünnepi beszédet Brutyó 
János elvtárs, az építésügyi mi-
nisz'er eiső helyettese mondja. Az 

Zoltán elvtárs, az iskola igazga 
tója. Détulán megtekinti a kiáití-
tást az a Szegeden tartózkodó 400 
magasépítő pan lanu'ó. akik az or-
szág különböző részeiből érkeztek 
a szombaton megtartott tanulmányi 
versenyre. 

Délután 4 órai kezdettel az 
MSZT székház nagytermében mű-
soros ünnepséget rendez az iskola 
Rákcsi elvtárs tisztelőiére. Az ün-
nepi beszédet Turi Géza elviára, 
az Egyetemi Pártbizottság titkára 
mondja. A műsorban az intézet 
énekkara, népi tánccsoportja és a 
Béke.zenekar szerepel, va'amint 
Köles Zoltán, a Szegedi Nemzeti 
Színház művésze. 

Este 8 órai kezdettel az MSZT 
avatóbeszéd után az iskola diákja) Székház nagytermében a Magas, 
kulim-műsort mutatnak be. | építőipari Techn:kum tanári tcstli-

Délben 12 órakor a Technikum lete K i s f a l u d y ...Fösvény" című víg. 
kiállításál nyitja meg dr. Pozsonyi t játéikát mutat ja be. 

Somogyi Könyvtár a Mőra Ferenc 
Múzeum munkaközösségével kar. 
öilve rendezett a múzeumban Rákosi 
elvtárs születésének C0. évfordulója 
tiszteletére. A nagy érdtkességű 
kiállítás öt részre oszlik. Az első 
részben Rákosi elvtárs ifjúságával 
foglalkozik. Iít láthatjuk s-zegedi 
középiskolai értesítőinek fénykép, 
másolatait, ezenkívül a nyomtatott 
értesítőket, az önképzőkör! műkö. 
déséről szóló adatokat. A második 
ré.z Rákosi elvtársat a forrada-
lomban mutatja te. aki a Koramit. 
nistúk Magyarországi Pártjának 
szervező titkáraként 1918. végén 
Szegeden működött és nvega'akí. 
totla a párt szegedi tagoz-atát. A 
harmadik rész a Horthy-korszak 
éveit ábrázolja. A Csil'ag-börtönben 
töltött esztendők emlékeiből lát. 
hatunk ebben a részben. A negye-
dik rísz a felszabadulás utáni esz-
tendőket foglalja magában. 

A kiál ítás ünnepélyes megnyitó 
ján Zsurkán János elvtárs, a városi 
pártbizottság agit.-prop. titkára 
mond beszédet- Minden érdeklődől 
rzives-n látnak és máló! kezdve a 
lriól í t ' s nrnden nap délelőtt 9-től 
délután 3 óráig díjmentesen meg-
tekinthető. 

A nagy ünnepre, Rákosi elvtárs 
ezü'.elésnapjára valósággal megfia-
talodott Szeged, ez a vén tiszaparti 
várcs. Bármerre jár az emner, 
m :ndenült az ünnepi készülődés 
Jele;vel ta'álkozlk. Vörös, nemzeü-
67inű zászlókat lobogtat a szél, 
gondcs kezek öltöztetik díszbe a 
házakat, s minden felöl a 60 éves 
Rákosi elviárs képe mosolyog. A 
közápü'eíek monumentális dekorá-
ciói mellet' a 6zsrelelnek ugyan-
olyan megnyilvánulásai a magán-
házak díszítését, melyek a maguk 
megkapó egyszerűségében be-
6zé nek születésnapi jókívánsá-
gainkról. Az üzemek több, jobb 
munkával köszöntötték ezl a na-
pot, de a jó munka mellett külső-
ségekben is kifejezték dolgozó nk 
mérhetetlen ragaszkodását Rákosi 
e v társhoz-

Az ünnepi díszbe öltözött város-
ban legmegknpóbb a Szegedi Párl-
b'zottság szákházának ragyogó di-
czl'.éae. Belekap a Szél a hatalmas 
vörös drapériákba, 

meglobogtatja, 
mint a győzelmi zászlókat. 

Len:n és Sztálin elvtársak képe kö-
zött helyezték el a díszítők a 60 
éves vezér, tanítómester babérko-
szorúval övezeti képét. A mé tó-
ságteljesen egyszerű fel'rat Sze-
ged valamennyi dolgozódnak, 6ziv-
böljövö jókívánságát hirdeti. 

Á fe'díszített Tanácsháza most 
még jobban uralja Szöged leg-
szebb terét. Az enyhe márciusi 
napíény visszaverődik 

az égővörös drapériákról, 

ráterül a térre, mint az egész or-
szágra Rákcsi e'vtárs szerelő gon-
doskodása. I 

Erről a gondoskodásról beszél-
nek az üzletek ünnepi, ragyogó 
kirakatai. Elsőként kell mégem-
líteni a Lenin-utcai Játékbolt cso-

dálatosan szép művészi kirakatát, 
A modern kirakatrendez5-müvA« 
szet m'nden vívmányát fe hasn 
nálták itt. A szem este valóság-
gal belekáprázik a sok ragyo-
gásba, mely kórülves-i Rákost 
elvtárs mellszobrát Mindent el-
mond ez a diszités. amit köszönhe-
tünk Rákosi e vtársna.c, aki biz-
tos kézzel irányította a Szovjet-
uniótól kapott szabad életünket. 
Ragyogó üvegbúrákra festett ké-
pek eddig elért győzelmeink 

legjelentősebb állomásait 
ismertetik, 

s vetítik elénk a terv osodálatoa 
távlatait. 

Hasonló művészi eszközökkel 
mondja e \ mii ie'enl a magyar 
népnek Rákosi elvtárs, — az a ki-
rakat is. amelyet a Sztál:n körúti 
Vasárubolt dolgozói, vagy a 6Z n« 
lén Sztálin-körúti ATEX harisnya-
éi! kötöttáru bolt dolgozói készí-
tettek. A képek megelevenítik az 
lz'ésesen e'helyezeit 6zövc"ets 
„Rákosi elvtárs a nemzetközi béke-
harc első magyar harccsa vezeté-
sével ötéves tervünket, a béke 
tervét diadalra visszük, mert így 
kívánja azt népünk jóléte és bol-
dogsága"! 

Minden lépésnél 

a szeretet lecszebb 
megnyilvárulásaival 

talá'kozhat az ember. Ezt h'rdetik 
a Lenin-utcai virágüzlet csodaszép 
égővörös virágai, az a nehéz, 
munkához szokott kézzel kiírt fel-
irat. mely az egvik Kosiulh Lajos-
sugárúti ház ajtaján látható: „Jó 
egészréget kívánunk Rátco6Í elv-
társnak és még sok-sok szüle'és-
napol!" s ez a szeretet fényesíti 
a járókelők arcát amikor boldo-
gan nézegetik a megfiata'odotl. ün-
neplő várost. 

Megnyílt az Egyetemi Könyvtár 
újjáalakított olvasóterme 

Az Egyetemi Könyvtár szomba-
ton délután nyitotta meg újjáalakí-
tott olvasótermi!. A könyvtár do'go-
zó i a magyar nép szeretőit vezéré-
nek, Rákori elvtársnak hatvani l'k 
születósrapja tiszteletére vállal ók, 
hogy a megnyitás munkáit a határ-
időnél jóval hamarább elvégzik. Az 
ú j olvasótérnél a korszerű könyv-
tári követelményeknek megfe'elő 
felszereléssel látták el, hogy az i 
egyelem tanulóifjúsága és a város ] l í u s irodalom legfontosabb 
tanulni vágyó dolgozói nyugodt kö- I jait. 

rülményrk között folytathassák 
munkájukat. Különösen nagyje'en-
töségű a többszer kötetre rugó ké-
zikönyvtár, mely az olvasóteremben 
a könyvtárlátogatók rendelkezésére 
áll. A szótárak és lexikonok mellett 
megtalálják itt az o'vasók a marx-
izmus-leninizmus klasszikusainak 
alapveitő műveit, a magyar klasszi-

darab-


