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Éljen a béke és a dermokrácia táborának főereje, a népek szabadságának 
és függetlenségének főtámasza — a szocialista Szovjetunió ! 

„Kísérjük éber figyelemmel 

a háboirus gyiijtogatók intrikáil" 
Ax amerikai légv'banditák Rbaxai provokációjának visszhangja 

A Csehszlovák Kommunista Párt 

központi lapjának, a Rudé Pravó-

nak moszkvai tudósítója a követke-

zőkben kommentálja az amerikaiak 

libavai légiprovokációját: 

A szovjet ember egy pillanatra 

sem felejtheti el, hogy az Egyesük 

Államok támadó jellegű tevékeny-

séget fejt ki országa ellen katonai, 

gazdasági és ideológiai téren. A lap 

ismerteti az USA háborús készülő-

déseinek főbb vonalait, majd meg-

állapítja: „A Szovjetunióban a leg-

csekélyebb nyoma sincs háborús 

hisztériának, félelemnek, vagy ide-

geskedésnek. A szovjet ember ébe-

ren figyel és a készenlét állapotában 

van. Egyetlen szovjet ember sem 

kételkedik abban, hogy minden 

újabb agresszió ugyanolyan nyomo-

rúságos módon fejeződnék be fel-

idézői számára, mint a múltban le-

hajlott beavatkozási kísérletek és 

h\ad járatok." 

A tiranai Zeri i Popullit „Üjabb 

figyelmeztetés az amerikai1 kalando-

roknak" című cikkében rámutat, 

hogy a Szovjetunió határai sérthe-

tetlenek, mert a világbéke védelmé-

nek élvonalában harcoló nagy és 

hatalmas nép áberen őrköldik felet-

tük". 

A kínai sajtó1 'is kommentálja a 

szovjet kormány válaszjegyzákét és 

erőteljes szavakkal leplezi, le az 

lamerikai provokációi. „Az amerikai 

Jiáborús gyujhogatók által provokált 

-incidensnek — írja a „Giunzsenzsi-

"fcao" — az a célja, hogy biztosítsa 

a hadiköltségVetés emelését." A 

„Űagunbao" leleplezi az amerikai 

imperialisták kísérletét, amely a 

szovjet hadár megsértésének támadó 

jellegét igyekszik leplezni. 

— Kísérjétek éber figyelemmel — 

írja a lap — a háborús gyújtogatok 

intrikáit. Az USA újabb incidensek 

provokálásra készül, hogy megköny-

nyítse a hatalmasra felduzzasztott 

háborús költségvetésének elfogadá-

sát. 

Az ausztráliai „Tribüné" vezér-

cikkében többek között megállapítja; 

— Az amerikai állam vezetőinek 

ttisztába kellene már jönniök azzal, 

hogy a Balti tenger nem amerikai 

ttó és hogy a Szovjetunió területe a 

szovjet népé. 

A newyorki „Daily Worker" meg-

állapítja, hogy az összes hatóságok 

egymásnak ellentmondó nyilatkoza-

tokat tettek közzé, aminek nyilván-

való célja az eltűnt amerikai repü-

lőgép igazi útirányának és rendel-

tetési helyének- elködösítése. 

Megszépül, megfiatalodik Szeged 

május l-re 

Javul a minőség, csökken a selejt 
A GYUFAGYÁRBAN 

A Gyufagyár gépeinek hangos 
zakatolása közben pontos, tervsze-
rű munka folyik. A dolgozók seré-
nyen igyekeznek a többteljesítés-
sel, jobb munkával előre vinni a 
munkaverseny, az ötéves terv si-
kerét. A terv sikeres végrehajtása 
érdekében nemcsak termelésüket 
fokozzák, hanem a selejtet is csök-
kentik, mert tudják, hogy a meg-
takarított, anyaggal is hozzájárul-
nak országunk építéséhez. Már a* 
1950-es tervév első negyedében az 
üzem átlagos seljetcsökkcntése hat 
százalékkal jobb volt, mint a tava-
lyi. Ehhez az eredményhez a dolgo-
zók egyéni teljesítményei, selejt-
csökkentési felajánlásai segítették 
hozzá az üzemet. Legtöbb dolgozó 
munkafelaján'ásában vállalta, hogy 
a selejtet csökkenti és a minőséget 
javítja, 

A Lipták-brigád 
felajánlotta május elsejére, hogy 
110 százalékos teljesítményüket. 115 
százalékra fokozzák és a fűrészgép-
nél, ahol eddig hat ember dolgozott 
most négyen végzik el a munkát, 
a selejtet pedig 10 százalékkal csök-
kentik. 

Eddigi teljesítményük máris el-
érte a 150 százalékot, a selejtet is 
15 százalékkal csökkentették . 

Orosz Teréz, Babinszki Lászlóné, 
Csizmadia Kozál, Dancsó Jánosné 
május elsejére vállalták, hogy egy 
gép helyett két gép kezelésére tér-
nek át, így el tudnak érni 200 szá-
zalékot. Azonkívül felajánlották, 
hogy a selejtet 90 százalékig kikü-
szöbölik, a karionokat maguk 
hordják el, ezáltal két munkaerő 
felszabadul és máshova lehet beál-
lítani. Ezévi tervüket október 31-re 
akarják befejezni. A vállalásuk óla 
eltelt idö alatt bebizonyították, hogy 
nemcsak munkavállalást tettek, de 
azt már teljesítik is, sőt túlteljesí-
tik. Átlagteljesítményük már jóval 
felülhaladta a 200 százalékot, iöbb-
ször elérik a 220—225 százalékot is. 
'A selejtet már eddig nem 90 száza-
lékig, hanem 95 százalékig sikerült 
kiküszöbölni. Csizmadia Rózáinak 
például a májusi munkafelajánlása 
előtt 15 százalék volt a selejtje, ezt 
most már 3 százalékra csökkentet-
te. Babinszki Lászlóné már május 
18-ánál tart második negyedévi ter-
vében. 

— Öröm most dolgozni 
az üzemben, nem úgy, mint a ka-
pitalista rendszerben — mondotta 
Babinszkiné. — Tizenhárom éve 
dolgozom a Gyufagyárban, de a fel-
szabadulás elölt, ha a vállalat igaz-
gatója, Kcllcr Mihály belépett az 
üzembe, minden dolgozó reszketett 
tőle. Azóta ez már megváltozott. A 
felszabadulás óta. s különösen ami-
óta államosították az üzemet, jól 
élünk. Bútort vettünk, van rendes 
boldog otthonunk. Éppen ezért az 
elsők között akarok lenni, akik alá-
írják a békevédelmi nyilatkozat-
gyűjtő tápot, mert minden vágyam 
hogy ne csak inost, hanem mindig 

meglegyen a munkahelyem1 és bol-
dog, békés családi otthonom. 

M. Sipos Ferencné is ezzel a gon-

dolattal tért át a felszabadulás ün-

nepére két gépről három gépre és 

ezen 150 százalékot teljesített. 

Most vállalta május l-re. hogy négy 

gépet kezel. így elérte, hogy átlag-

teljesítménye már 180 százalékot is 

meghaladott. Az serkenti a munká-

jában, — amint mondotta, — hogy 

ezzel részt vesz a szocialista mun-

kaversenyben és az ötéves terv sike-

res megvalósításában. 

Sipos Fenencné jó munkája kö-

vetkeztében igen szépen is keres. 

Heti keresete 250—270 forint kőzött 

váltakozik, munkájának pedig már 

a május 3-i előirányzatát is befejez-

te. Bartók Istvánné is április negye-

dike óta két gépen dolgozik és 200 

százalékon felül teljesít. Már a má-

jus 12,-i tervíel'jesítésnél tart. 

Az üzem asztalosa 
is jelentős munkafelajánlásokat tet-

tek a szállítás zavartalan és pontos 

lebonyolítása érdekében. így Ilaág 

Miklós, Csapó János és Papp Pál 

vállalták, hogy május l-re a gyár 

autójának karosszériáját elkészítik. 

Erre a munkára 180 munkaóra volt 

az előirányzat, ők azonban 120 óra 

alatt akarják megcsinálni. Azzal, 

hogy az autót az üzemben készítik 

el, többezer forintos megtakarítást 

érnek el. 

így dolgoznak a szocializmus épí-

tésén, az ötéves terv sikeres meg-

valósításán és a béketábor erősítése 

érdekében a Szegedi Gyufagyár dol-

gozói. 

Q göteborgi kikötőmuiikások megtagadták 
a fegyverszálfitmányok kirakását 
Falamennyien kilépnek a jobboldali 

szociáldemokrata pártból 

Valamennyien emlékezünk még 
a felszabadulás előtti má jus el-
sejékre. Ilyen tájban, április vé-
géin, má r nagyban készültek Hor-
thyék má jus l-re. Külön okta-
tást tartottak a rendőrségnek, 
katonaságnak, m i a teendő, na a 
„prolik" valami „zavargást" kez-
denének. m i a teendő, ha ess.ük-
be jutna, hogy megünnepeljék 
ezt a napo t Má jus elsején az ut-
cákon megkettőzték az őrsége-
ke; Ha kettőnél, háromnál több 
munkásember összetalálkozott 
az utcán, már ott volt mellettük 
a detektív: „Miféle csoportosulás 
ez? ! " A munkások mégis meg-
ünnepelték má jus elsejét. Volt 
úgy, hogy nyíltan, volt úgy, 
hogy titokban, csak lélekben ün-
nepeltek. 

Esztendők multak el azóta 
Ö t évvel ezelőtt a felszabadító 
Szovjet Hadsereg elűzte a „kopó-
kat" , szétzúzta Horthyék állam-
gépezetét s 25 esztendő rabsága 
után, a dolgozók végre szabadon 
ünnepelhették ezt a nagy napot, 
ezt a hagyományos munkásünne-
pet. Elsöpörték a szovjet fegy-
verek a „csoportosulási tilal-
mat" , 

éneklő, felvirágozott, szabad, 

vidám embercsoportok tölt-

hették meg az utcákat, 

nem kellett má r titokban énekel-
ni az Internacionálét. Ahogy mul-
tak az esztendők, úgy lettek a 
má jus elsejék 13 egyre hatalma-
sabbak, egyre impozánsabbak. 
Már nemcsak a megkapott sza-
badságot ünnepelhettük, hanem 
ünnepelhettük eredményeinket, 
az ú j hidakat, az új jáépített vas-
utakat, gyárakat, munkáslakásc-
kat, a hároméves tervet, azt, 
hogy a munkáios rtály és ? vele 
szövetséges dolgozó parasztság 
lett ennek az országpak a 
gazdája. 

A mostani, hatodik szabad 

május elsején még nagyobb 

eredménvt. az ötéves tervet, 

a szocializmus építését ün-

nepelhetjük. 

Ez t ünneplik azok az egyre emel. 

kedő munkateljesítmények, me-

lyek nap, mint nap születnek a 

szegedi gyárakban is, ezt ünnep-

li ma jd má jus elsején az ünnep-

lőbe öltöztetett város is. Mert 

megszépül, megfiatalodik Szeged 
a szorgos kezek nyomán erre a 
nagy napra. 

Mindenütt készülnek az ötle-
tesebbnél ötletesebb dekorációk, 
díszítések. 

Az üzemi és kerületi párt-

szervezetek dekorációs ver-

senyt indítottak 

azzaj a céllal, hogy ki tudja szeb-
ben és ötletesebben kifejezni, 
mit jelent számunkra, hogy már 
hatodszor szabadon ünnepelhet-
jük má j u s elsejét. Versenyre lep-
tek a tömegszervezetek, nők, if-
júság, a kereskedelmi nemzeti 
vállalatok, a ki-kereskedők. Mind-
annyian azt akarják, hogy sz 
idei má jus elseje külsőségeiben is 
felülmúljon minden eddigi má jus 
elsejét. 

A díszítési munkálatokba bele-
kapcsolták Szeged valamennyi 
lakosát. 

Ház házzal, utca uIcával ver-
senyez a má jus 1-i díszítés-
ben.. A készülődés méreteire 
jellemző, hogy a Csongrád-
megyei Népbolt N V a deko-
rációk elkészítésére eddig 
már több. mint egv mázsa 
dekorációs anyagot használt 

el. 

A Népboltok má r három hele ké-
szülődnek a díszítéssel, hogy má-
jus elsejére ünnepi díszt ölthes-
sen minden szegedi Népbolt. A 
kirakatok és az üzletek belseje 
egyaránt kifejezi ma jd azt. amit 
ez az idei má jus jelent a vi lág 
valamennyi dolgozója számára. 
Ez a május elseje az egész vi-
lág dolgozóinak harcos sereg-
szemléje lesz megmozdulása, til-
takozó szava a háború ellen, a 
békéért. 

Ezt a gondolatot fejezik ki 
ma jd Szegeden is a jelmondatok, 
lobogók, transzparensek alatt 
felvonuló tömegek a feldíszített 
házak, utcák, terek, kirakatok, 
az ünnepi díszbe öltöztetett -ze-
gedi villamosok, az ú j jávaráz-olt 
újszegedi liget, melyben a május 
1-i ünnepségek javarésze lezajlik. 

Mindent összevetve, Szegeden 
a hatodik szabad má j us elseje 
külsőségeiben ls méltó lesz a-ok. 
hoz az eredményekhez, melyeket 
a felszabadulástól eddig elér-
tünk. 

Göteborg svéd kikö ő munkásai 
vasárnap rendezett gyűlésükön 
túlnyomó többséggel határozatot 
fogadtak el. amelyben megerősítik 
azt a januárban megtartott érte-
kezletükön hozott döntésüke. hogy 
nem raknak ki fegyvcrszállít-
mányt. 

A kikötőmunkások azt is elbai. 

tározták. hogy együttesen kilép-
nek a svéd szociáldemokrata párt-
ból, résztvesznek a május 1-i fel. 
vonuláson. a fegyvcrszállitmányok 
megszűntetését követelő jelszavak-
kal. Elhatározták, hogy 3000 koro-
nát adományoznak a Kommunista 
Párt választási alapjának. 

Kiértékelték az MSzl szegedi 

fa liu i ság versen y ét 
A MAV szegedi forgalom MDP szervezete érle el az első helyet 

A belga és dán kikötőmunkások 

erélyesen tiltakoznak az amerikai 

fegyverszállitmányok ellen 

A belga kormány hatalmas rend-

őri készültségei mozgósított az ant-

werpeni kikötőbe, ahova hétfőn este 

kellett volna megérkeznie az első 

amerikai fegyverszállító hajónak. 

Vasárnap és hétfőn a rendőrőrség 

tebb ízben folyamodott provokáció-

hoz, a dokkmunkások azonban ke-

ményen visszavágtak. Mind a rend-

őrség, mind a dokkmunkások részé-

ről sokan megsebesültek 

A hétfői til'iakozó megmozdulások 

olyan méreteket öltöttek, hogy a bel-

ÍN 

ga hatóságok táviratilag szólították 

fel a fegyverszállító hajó parancsno. 

kát, hogy újabb intézkedésig marad-

jon a tengeren és ne fusson be a ki-

kötőbe. 

A koppenhágai kikötömunkások 

szakszervezete határozatban tiltaktí-1 

zott a Dániába irányuló amerikai 

fegyverszállítások ellen. A kikötő-

városok erélyesen szembeszállnak 

azzal, hogy Dánia aktív szerepet vi-

gyen a Szovjetunió ellen irányuló 

háború előkészítésére. 

Tanulmányozzuk 
a Szovjfttumá htiafm« eredményeit 
és használj lel szociriizmusiink építésében 

A Magyar-Szovjet Társaság sze-
gedi titkársága felszabadulásunk 
ötödik évfordulója alkalmából fali-
újság kiállítási versenyt szervezett 
meg, amelyre mintegy negyven sze-
gedi üzem és hivatal' nevezett be. 

A kiállított faliújságok mindegyi-
ke nagy tetszést aratott a nagy-
számú látogatók között. 

A kiállítás befejezése után a ki-
értékelést az üzemi, kerületi és hi-
vatali MSzT operatív bizottságok 
tagjai végezték el. Ennek eredmé-
nyeként az első helyet a MÁV sze-
gedi forgalom MDP szervezetének 
faliújságja érdemelte ki. Második 
lett az MDP városházi szervezet, 

harmadik az MDP és MSzT igaz-
ságügyi szervezete, majd a Do-
hánygyár, Magyar Kender, 1. szá-
mú Pedagógia gimnázium, Kisva-
sút, Ujszegedi Ládagyár NV, Hon-
védkeriilet és a MAV pá'yamesteri 
tanfolyam faliújságja. 

Az első tíz helyezett értékes 
könyvjutalomban részesült. Ve'ük 
együtt dicséretben részesültek a 
Honvédkórház, a Leánygimnázium, 
a Konzervgyár, a Nivókémia és a 
Postás MSzT-szervczet Jólsikerült, 
faliújságjaikért, amelyekben fe'sza-
badulásunk 5. évfordulójának je-
lentőségét igyekeztek helyesen ki-
domborítani. 

Korszerűsítik a szegedi vágóhidat 
égen időszerű már a Vágó-

híd korszerűsítése. Az elmúlt 
rendszer pusztán arrá töreke-
dett, hogy a munkavégzésnek 
legelemibb szükségeleteit bizto-
sítsa, a korszerűsítésre, köz-
egészségügyi, köztisztasági kö-
vetelmények betartására nem 
fordított gondot. Természetesen 
a munkások szükségletei is év-
ről-évre' kielégítetlenül marad-
tak. 

A népi demokrácia legelső fel-
adatának tekintette, hogy a vá-
góhídon ebédlőt, fürdőt építsen 
a munkások számára. 14.GOO fo-

rintos költséggel már meg is 

épült az ebédlő és fürdő. Nem-

régiben adták át rendeltetésé-

nek. 

Most az ötéves tervben sor 

kerül a vágóhíd korszerűsítésé-

re is. A napokban k — t e k hoz-

zá a követelménveknek megfele-

lő sertéshasító öntéséhez. Ez t 

az üzemrészt a legkorszerűbb 

gépekkel. tpch"ik?»! felszerelé-

sekkel lát ják el. 400 QOO forint-

ba kerül az ú j beruházás. Az 

üzemrészt augusztusban adják 
át rendeltetésének. 


