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A biológiai bomba 
feltílinulja pusztító hatásaim 
a z a t o m b o m b á t 
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«A kérdés rendkívül egyszerű — 
mondölta Connely szenátor — az 
USA hajlandó lemondani az atom-
bombáról, de követeli, hogy más 
nemzetek is mondjanak le a ke-
zükben Lévő pusziló fegyverek-
ről. » 

Mit akart ezzel mondani az ame-
rikai szenátor? Ez a feltűnő meg-
jegyzés talán azzal függ összejiogy 
Dyzon Carten kiváló kanadai tu-
dós szerint a Szovjetunió tudomá-
nyos akadémiájának mikrobioló-
giai intézete a legkiválóbb a világ 
ilyen nemű intézményei közölt. 
Igazgatója Vilali Riskov professzor 
nemrég kapta meg a Sztálin-di-
jat a virusbelegségekre vonatkozó 
alapvető tanulmányáért. 

A biokémikusoknak sikerüli tö-
mény és tiszta formában elkülöní-
teni azokat a mérgező anyagokat, 
amelyeket a kórokozók testünkben 
termelnek. A hatás minden képze-
letet felülmúl. A bolulinusből ki-
vont méregből 50 gramm elegendő 
a nyugati félteke minden lakásá-
nak elpusztításához. A tiszta leta-
nusz-méregből ugyancsak kb. 100 
milLió embert ölhet meg ugyan-
ennyi mennyiség. A lüdőpestis tisz-
tított .mérge a levegőn át terjed 
és az előbbihez hasonlóan gyil-
kol. 

A kanadai tudós hangsúlyozza, 
hogy a védekezés a toxinok és a 
növértygyilkos anyagok ellen úgy-
szólván leheletlen. Az ellenanya-
gokat elő lehel ugyan állitani meg-
felelő kísérletezés utján, de külön-
böző vegyi anyagokkal és rövidhul-
lám besugárzással a szerves erede-
tű mérgekel át lehet alakítani és 
átalakított formájuk ellen az ere-
deti ellenszer már nem véd. 

A kanadai fudós kiemeli, hogy 
a biológiai hadviselés tfszközeit a 
Szovjetunió ismeri. Az alombombá-
nál sokszorosan veszedelmesebb 
«biologiai bombákab kis laborató-
riumokban, néhány tudós állíthat-
ja elő. A védekezés egyedüli mód-
ja: a demokratikus népek és a 
dolgozó tömegek szervezkedése a 
háborús uszítók és csatlósaik el-
len.* 

Éjszakai betörés 
egy belvárosi textitüzíetbe 

Az állomáson elfogták a súlyos csomagokat cipelő betörőt 

A péntekről .szombatra virradó 
éjszaka borús időjárását használta 
fel Bába József volt szegedi sza-
bósegéd egy régóta tervezett be-
törés végrehajtására. A, Tisza La-
jos-körut 10. számú házban dolgo-
zott régebben és jól ismerte a Ki-
gvó-ulca 1. számú t'érepct Vajda 
Miklós textilkereskedő üzletében. 
Este 10 óra előtt néhány perccel 
bement az udvarba és elrejtőzött 
a pincelejáróban, ahol l t óráig 
várt. Ekkor feltörte feszitővassal 
a pincelejárói ajtaját*. a padlót el-
fűrészelte és bemászott az üzletbe. 

Dr. Zfltd Sándor e'vtárs kizbenjárására 

30 ezer forintot kapott 
az Apáthy István medikus népi kollégium 
• Szegedi tartózkodása alkalmával továbbra is minél hathatósabb tá-
dr. Weil Emil elvtárs, .a Magyar mogatást nyújtanak az Apáthy-kol-
Orvosszakszervezet elnöke,Uz MKP légiumnak és rajta keresztül a Me-
képviselőjelöltje és dr. Vfkol János dikus Körbe tömörült orvostan-
elvlárs, népjóléti államtitkár meg- hallgatóknak. Elsősorban menzát 
látogatta a nemrégen megalakult j szeretnének feláljilani számukra. 
Apáthy István medikus népi kol-
légiumot. A budapesti vendégeket 
dr. Kanyó Béla, dr. Balizfalvy Já-
nos elvtárs, dr. Korpássy Béla, dr. 
Iluszák István egyetemi tanárok és 
dr. Viola György elvtárs, tiszti-
főorvos kisérle. A népi kollégisták 
élén ,dj\ Takó József elvtárs, az 
Apálhy-köllégium igazgatója kö-
szöntötte őket és vezette végig a 
kollégium épületében,. Ismertelte 
azt a sok nehézséget, amellyel ed-
dig meg kellelt küzdeniők és hálás 
szavakkal emiékezelt meg a Ma-
gyar Kommunista Pártról, amely 
melléjük állt munkájukban és épü-
lethez juttatta a medikusokat. 
Ugyancsak 

bálás köszönetet mondolt azérl 
is, hogy a népjóléti miníszlé 
rium dr. Zöld Sándor elvtárs, 
a Magyar Kommunisla Párt 
nagysze-fedi végrebajtáh'zo'tsű-
ga titkárának közbenjárására 
és kérésére 30 ezer forintot 
utalt ki számukra két alapít-
ványi hely céljára. 

Dr, Weil és dr. Vikol elvtársak 
válaszukban hangsúlyozták, hogy 

ahol 8000 forint értékű textilneműt 
csomagolt össze, majd kinyomta az 
üzlet udvarra nyiló ablakát, a cso-
magokat kiszórta és kimászott. A 
kapu is be ,volt zárva, azt is fel-
feszítette és laásankint .kihordta a 
lopott értékeket. 

Olyan jól meni minden, hogy 
a holmit az utcán hagyta és kon-
flist keresett, amire mindent fel-
pakolt és kihajtatott az állomásra. 
A súlyos csomagokat cipelő alak 
feltűnt a rendőrségnek, leigazollat-
lák s miután az áru eredetéről 
nem tudott felvilágosítást adni, be-
telefonállak az őrszobára, ahova 
már előzőleg jelentés érkezett a 
Kigyó-ulcai betörésről. 

Bábát előállították a rendőrség-
re. Védekezésül azt hozta fel, hogy 
régóta munka nélkül nyomorog, 
pénze egyállalán nem volt és hgy 
határozott, bogv egy nagyobb be-
törésből »pénzi csinál? magának 
és külföldre szökik. A szökés he-
lyett egyelőre a rendőrség vette 
őrizetbe, majd 'átadják az állam-
ügyészségnek az eljárás lefolyta-
tása végett. 

Giirig szabadságharcosok elfoglalták Megarat 
és 30 na&iiöltíre vannak f&théntöl 

irogepet, szamoíogősie; 
legmagasabb Í X 2 , 0 . o * 

Szenest 
i r o d a g é p Vá l l a l a t , Szícheuyi-tér* 

T.I.Íob 41 

Most ideérkező .angol és ame-
rikai lapokból kideríti a görög kor-
mányválság jgazi olca. A Görögor-
szágban időző -angol és amerikai 
újságírók jelentik, hogy Z.ervas fa-

siszta tábornok csapalai Athén kö-
zelében hatalmas vereséget szen-
vedlek és a görög szabadsághar-
cosok több falut elfoglaltak Athén 
környékén. 

Jó koíie tiv szerződések kiharcolását is 
a választások döntik el 

Tíovács István, az MKP központi 
szervezési osztályának vezetője és 
a párt képviselőjelöltje Békéscsa-
bán a dolgozók előtt nagy beszé-
det mondolt. 

Kovács István beszédében rámu-
tatott arra, hogy a gyárosok speku-
lációi mennyire akadályozzák a jó 
kollektív szerződés kibocsájtását. 

majd' hangsúlyozta: Lényegében a 
jó kollektív szerződések kiharco-
lását is a választások fogják eldön-
teni, mert lia megerősödik a de-
mokrácia és benne elsősorban a 
Kommunista Párt, többet iudűnk 
elérni a munkások javára, mint 
eddig. 

Uzemeii, maiitok, gépfuíafrionosok figyelem! 
A legrégibb, legtökéletesebb «POLIP» gépszijragasztó RÉKEBELI 
minőségben újra kapható. Feleslegessé leszi a hajtószijak varrását. 
Vigyázat a névre: UTÁNOZZÁK! v , 

.Gyártja: POLIP SZIJRAQASZTó-ÜZEM* MISKOLC, Dr. Szenlpáli-u. 
12. — Telelőn: 56-^25. 

Vita helyett 
Teslvérpártnnk helyi lapja és 

közöttünk folyó vitának kívánunk 
véget vetni, legalább is a magunk 
részéről. >Iindig hibának tartjuk, 
ha a két munkáspárti lap egymás 
ellen, s nei t ía közös ellenséggel 
szemben csatázik. Különösen áll 
ez a közelmúlt napokra, amikor a 
választási küzdelem utolsó harcait 
vívtuk. Még csendesebi) időkben 
is fontosabbnaK tartjuk a súrló-
dásmentes együttműködést, mint 
egymás orrának fricskázását. Vé-
leményeltérés, vita a két párt kö-
zött máskor í's voll, a jövőben 
is jesz, apróbb kérdésekben. Nem 
mindegy azonban, hogy miről vi-
tatkozunk és milyen hangon. Eny-
hén 'szólva szerencsétlennek tart-
juk testvérpártunk lapjának téma-
választását és nemcsak a ínunkás-
egység, hanem a demokratikus kö-
vetelmények szempontjából is el-
ítélendőnek találjuk a hangot, 
amelyet megüt. Ilyen .hangon vi-
tatkozni, mint ahogy azt a Szegedi 
Népszava teszi vagy tájékozatlan-
ságot jelent, vágy — ami való-
színű — a helyzet reális felisme-
réséből eredő félelmet. A tehetet-
lenségnek, a féltékenységnek és 
félelemnek dühös acsarkodását 
tükrözik vissza laptársunk közei-
méit napokban megjelent sorai. 
Mi teljesen megértjük a testvér-
pártunkban uralkodó idegességet 
és kapkodást. De azt is tudjuk, 
hogy a politikai vonalvezetés öt-
lettelenségét, szervezetlenségét 
semmiféle útszéli sajtóförmed-
vénnyeí nem fehet pótolni. Bi-
zony. választási küzdelmet, de se-
milyen más akciót sem lehet ered-
ményesen végigvinni munka, he-
lyes politizálás és leleményesség 
nélkül. Ha mármost a Kommu-
nista Párt aktivitását, politikai vo-
nalvezetését, gyorsaságát és lele-
ményességét ri Szociáldemokrata 
Párt helyi vezetői elismerik ~ 
bi 7.on yi lek erre számtalan párt-
közi megbeszélés —, akkor min-
den becsületes ember megállapít-
hatja, hogy az elért eredményeket 
kisebbíteni, a má Lk tábor hiányos-
ságait palástolni semmiféle dur-
vasággal és ízléstelenséggel nem 
lehet. y\zt. hogv (eslvérpártunk 
kicsit efaludtá a választásra való 
szervezeti felkészülést, azt, hogy 
politikai vonaluk nem eléggé kö-
vetkezeles és így szükségszerű és 
sorozatos kudarcot kell elszenved-
őiek, azt, hogy öllelszegénységük 
miatt nem tudtak megfelelő sajá-
tos módszereket kitalálni és meg-
valósítani, ezeket a gyengeségeket 
pótolni, vagy pláne eltüntetni még 
oly durva "hanggal 'sem lehet. A 
dühös kifakadások, amelyek a 
Szegedi Népszava hasábjait napo-
kon keresztül eluralták, a gyen-
geség legszembetűnőbb jelei. Ha 
polgári oldalról ér bennünket ha-
sonló hangú támadás sikereink 
miatt, ügyet sem vetünk rá. De 
ha testvérpártunk lapjából kell 
olvasnunk napokon keresztül Ízlés-
telen förmedvén) eket, bizony a 
niv'ótlanságnak ez a mélysége ki-
csit el szomorít bennünket. Szégvel-
jük inangunkat testvérpártunk lap-
jánál mutatkozó erőtlen ügyefo-
gy ottság miatt. 

Az ellenséggel, a reakcióval, a fa-
sisztákkal szemben nem volt alkal-
munk tapasztalni, hogy a Szegedi 
Népszava hasonló hangot ütött 
volna meg. Ez tény, mint ahogy 
az is tény, hogy a feltett kérdésre 
csak akkor kapunk felelelet, ha mi 

•magunk válaszolunk: a Szegedi Nép-
szava házatáján enyhe va<(y talán 
nem is olyan enyhe gyűlölettel vi-
seltetik velünk szemben eredmé-
nyeink miatt. A gyűlölet és a fé-
lélem soha sem szokott jó tahács-
adó lenni. Csakis ezzel az igazság-
gal magyarázhatók meg a Szegedi' 
Népszava ellenünk megjelent cik-
kei. Munkában, a szegedi dolgozók 
érdekében folytatott harcban szíve-
sen versenyezünk. A gyengeség 
megnyilvánulásaként jelentkező ot-
romba cikkeket az erő és politikai 
fölény tudatában könnyűszerrel el-
nézhetjük. Annál is inkább, mert 
hiszen a kérdést, amikor ezek a 
sorok napvilágot látnak, már dön-
tésre viszi Szeged dolgozó" népe. 

I mozik ma, vasárnap a v o n a t o z ó miniszteri rendelet értelmében 

csak 7 és 9 órakor lartaoak előadást. 


