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Versenyben az április 4-í munkafelajánlások teljesítéséért 
Mind nagyobb méreteket ölt az 

a vereeny, melyet április negye-
dike megünneplésére indítottak 
a dolgozók. Naponta ú-jabb felaján-
lások születnek a teljesített válla-
lások után. 

A Szegedi Kenderfonógyár 

dolgozói hálás szeretettel gondol-
nak vissza 1945 április 4-re, amikor 
hazánk felszabadult Az üzemben 
1681 dolgozó tett felajánlást, s so-
kan közülük felajánlásukat teljesi- ! 
telték, sőt túlteljesítették. Kara 
Rozál vtzesfonónö vállalta, hogv 
96 száz^ékos teljesítményét tOO 
százalékra emeli. Vállalását túl-
teljesítette, s 104 százalékos ered-
ményt ért el. Víg Isrvánné meg-
ígérte, hogy 105 százalékát 115-re 
emeli, g 119 százalékos eredményt 
ért el. Varró Antal lakatos cso-
portjával vállalta, hogy a 33-86 
céirnázógépet 18 nap helyett 14 
nap alatt megjavít ják. A cérnázó-
gépet 14 naip helyett 11 nap alatt 
javították meg. 

A 91-es uámá 

Utasellátó Vállalat 

dolgozói is jobb munkával készül-
nek április 4-re. A termelési érte-
kezleten a dolgozók egyöntetűen 
tettek felajánlást. Az üzem r.ói 
dolgozói vállalták, hogy a haszná-
latban lévő szakadozott textiláru-
kat megjavítják. A férfi dolgozók 
vállalták, hogy a terraszt üzemké-
pes állapotba helyezik. Ezáltal 
tőbbszázforintos megtakarítást ér-
nek el. A dolgozók jó teljesítmé-
nyükkel igyekeznek tervüket mi- L 
nél előbb teljesíteni. Bohus Mária, 
elvtársnö március 9-re 132 száza- | 
lékért teljesített. Április 4-re vál-
lalta, hogy 140 százalékra emeli 

teljesítményét. Csiszár Andorné 
140 százalékos teljesítményét 150-
re emeli. Szögi Illés 140-röl 145 
százalékra emeli teljesítményét a 
felszabadulás ünnepére. 

A Szegedi Gázmű 

fűtöházi dolgozói vállalták, 'hogy a 
termelt gáz minőségét megjavítják, 
s a kemencék hőfokát nem enge-
dik leesni, s ezáltal jelentős szén-
megtakarítást érnek el. A gázmérő 
részleg vállalta, hogy a meglévő 
nyersanyaggal a legmesszebbme-
nőkig takarékoskodnak, 6 ré6zt-
vesznek a tisztasági versenyben. 
Jened elvtárs vállalta, hogy a háló-
zati gázmérők gyors ellenőrzé-
sére betanítja munkatársán, s egy 
százalékkal túlteljesíti normáját. 
Búkor elvtárs az autógeyzir szak-
szerű megjavítására tanítja meg 
segítőjét. Tóth Emil vállalta, hogy 
Perjés Sándor főmérnökkel együtt 
elvégzik a fűtöházi dolgozók -'dő-
mérését. Hollóné elvtársnö "roda-
vezetó vállalta, hogy a leolvasó 
lapokat négy nappal a határidő 
előtt elkészíti négy munkatársával 
együtt. 

A Szegedi Férfi éa Nőiszabóság 

dolgozói közül Szőczi Györgyné 
felaiánlotta, hogy első negyedév, 
tervét március l9 . re befejezi. Lav. 
ner Jánosné megígérte, hogy ma-
radékokból sapka mintádarabot ké-
szít. Kása Piroska felajánlotta, 
hogy Rákosi elvtárs születésnap-
jára elért 208 százalékos teljesít-
ményét 210 százalékra emeli. Ju-
hász Ferencné két kabát kézimun-
kázását vállalta április 4.re terven 
felül. Kiss Ferencné 6 helyett 7 ka-
bátot készít el. 

A Szegedi 

Kiskereskedelmi Vállalat 

dolgozói áruidiacsoportonként tar-
tották meg termelési értekezletüket-
A termelési értekezleteken ők is 
megtették felajánlásukat nagy 
nemzeti ünnepünk, április 4. tisz-
teletére. Ugyn a kkor felajánlásokat 

, tettek a munkásosztály nagy nem-
zetközi ünnepére, május elsejére is. 
A dolgozók felajánlásai 2950 fo -
rintot tesznek ki. Ez a fölajánlott 
összeg is bizonyítja, hogy minden-
ben követik az üzemi dolgozók pél-
dá já t s ők is lelkesedéssel készül, 
nek április 4. megünneplésére. 

Az Ú/szegedi Ládagyár 

dolgozói március 18.án tették meg 
! felajánlásukat . Ezek közül legki-
emelkedőbb a szélező gépmunkások 
felajánlása. A szélező gépmunkások 
vállalták, hogy április Z0-ra szóló 
tervüket április 4.re teljesítis, a 
havi 140 százalékos átlagteljesítmé-
nyüket 145 százalékra emelik, 
ugyanakkor 100 százaiékig ellen-
őrzik az anyag minőségét. A szé-
lező gépmunkások valamennyien 
tudják, hogy a többtermelésre tett 
felajánlást csaik úgy teljesíthetik, 
ha állandóan gyarapí t ják elméleti 
tudásukat. Ezér t elhatározták, 
hogy az eddiginél fokozottabb mór. 
t ékben olvassák és értékelik a 
par tsaj tó cikkeit és minden alka 
lommal pontos időben, jó felké-
szültséggel vesznek részt a pártok-
tatásban- Végül felajánlásuk befe-
jezéseképpen minőségi versenyre 
hívták a két szalaghasító fürész 
dolgozóit. 

A mezőgazdaság i d o l g o z ó k Is készü lnek 
ápri l i s 4-re, l e g n a g y o b b ü n n e p ü n k r e 

A termelőszövetkezetek példát mutatnak a tavaszi vetésben 
Április 4-e, a fölszabadulás évfor-

dulójának közeledtével egyie lendü-
letesebben bontakozik ki a mező-
gazdaságii dolgozók munkaversenye. 
Napról-napra többen és lőbben kap-
csolódnak be a „Növeljük a mező-
gazdaság t e r m é s h o z a m é . m o z g a -
lomba. Mind nagyobbak azok a te-
rületek, amelyekein elvégezték a ta-
vaszi simitozást, a szántás), vetési. 

A szegedi Járásban a borsó és 
mák vetése után nagy lendület, 
tel fogtak hozzá a termelőszövet-
kezeti csoportok, egyénileg dol . 
gozó parasztok az árpa és zab 

vetéséhez Is. 
Kistelekien 130. Balüslyán 120. Al-
győn 80. Sándorfalván pedig 6t hold 
tavaszi árpát vetettek el. 

Mint minden munkában a tavaszi 
vetésben is termel öszövrl keze leink 
járnak az élen. 

A tápéi „Ady", a sándorfalvl 
„Rózsa Ferenc" termiiőcsopnrt 
's elvetette a tavaszi arpai. za-
bot, sőt már hozzáfogtak a nap-
raforgó, Incerna és burgonya ve-

téséhez Is. 
to/atvmaz községben v'szort már 
egyesek elvetették a cukorrépát is. 
A sratymazi „Szabadság" termelő, 
csoport hosszúlejáratú mezőgazdasá-
gi versenyre hfvta a sándorfaivi „Ró. 
sa Ferenc" és a szatymazi „Béke" 

termelőcsoporlokat. A zsoirboi „Bé-
ke" 'iszcs pedig a kiskiindorazsmaii 
„József Attüa" Terme'öcsoportot 
h'vta versenyre a gyümölcsfák ta-
vaszi ápolási munkáinak elvégzésére. 

Az elmúlt heti többnapi kedve, 
zótlen időjárás nem iud 'a már visz-
szatartani a zisomibói dolgozó pa-

rasztokat a tavaszi munkai eivégzé- I gyobb terméseredményhez juthatnak, 
sében. Változatlanul vetették tovább i A szcgedkürnyékl lernn lücaopor-
a mákot, borsói, és a tavaszi gabo-
naféléket. 

Most több zsomból termelő moz. 
galmat indított, hogy n.csgyéjelk 
áttörésével a tszrs pé" fiáját kö-
vetve az egymás mellrli fekvő 
kukoricaföldekcn mcgva'ósilsák 

a négyzetes vetést. 
Ezzel a módszerrel akarják meg-
könnyíteni a növényápolasi munkát. 
Tudják, hogy ezzel löbb.vzcte tudják 
a kapálást géppel elvégezni, így na-

tok közül az újszeged! I. típusú 
„Szabadság-'-tcrmelőcsoport vé . 
gezt« eddig a legjobb munkákat. 

a gyümlöcsösök metszés- es perme-
tezési munkáját Rákosi elvtárs szü-
letésnapjára befejezték. A téli mész-
kőn] étörzsoldatfőzésj közösen végziik 
a csoport tagjai, így olcsóbban lud-
ják előállítani és a legjobb szi l.em-
b'creikkel végeztetik ezt a munkát, 
így készülnek hazánk fákszabadulá. 
sának évfordulójára. 

Amerikai repülőgépek 
isméi baktériumokkal fertőzött rovarokat 

szórtak le koreai és kínai területekre 
Mukden (Új-Kína). Az amerikai 

agresszorok fokozzák a baktérium-
hadviselést Kína ellen- Március 9-e 
és 12-e közölt amerikai katonai re-
pülőgépek ismeretlen baktériumok-
kal fertőzött rovarokat és különféle 
fertőzött anyagokat dobtak le 
Északkelet-Kína felett. 

A szúnyogokon, legyeken és póko-
kon kivül baktériumokkal fertőzött 
csirke-, kacsa- és libatollakat is ta-l á l t a k -

Az amerikaiak folytat ják a bak-
tériumhadviselést Koreában is. 

Az amerikai repülőgépek március 
6-a és 10 e között ismét baktéri-
umokkal fertőzött rovarokat, va la . 
mint mérgezett élelmiszercsomago-
kat és vadmadarakai dobtak le Ko-
rea feleit. 

A földművelésügyi minisztérium tájékoztatója 
a tavaszi szántás-vetési munkák állásáról 

Az utóbbi napok javuló időjárása 
tehetővé tet<te hogy a tavaszi szán-

ts-vetési munkák az egész ország 
területén megindulhatnak. Az észak' 
• - nyugat-dunántúli megyékben az 
toóbbj napokban megindult, mlg az 
f i földi megyékben, valamint a Du-
i ' inlúl déli és keleti részén j e e n . 
• jsen fokozódott a munka, 

A tavaszi vetések elvégzésében vi. 
<• -onylag a legiobb munkát Végezte 
,i március 15.-i ériékelés szer.nl 
4 ro'nok mewe. Teljesítménye tava-
szi búzából 6.8 százalék, tavaszi ár-
iából 40.7 százalék és zabból 7.9 
r tázi 'ék. 

Második he'yen Bács-Kiskun me-
gye áll 33.5 százalékos 'lavaszi bú-
za, 39.9 százalékos tavaszi árpa, 
8 százaiékos zab vetéseredm'énnyel. 
A harmadik Pes-1 megye, amely kü-
'•"mösen a lavaszi árpánál ért el vi. 
".onylag jó eredményt 25.9 százaié 
kos teljesítéssel. 

A tavaszi munkák végrehajtásánál 
szembetűnő Békés, Hajdú és Tolna 
megyék lemaradása, holott ezeknek 
a megyéknek a fekvése, időjárási 
és talajviszonyai jóval nagyobb ered-

mények elérését tették volna lehelö-
vé ós mégis teljesítményük nem ha-
ladja meg az északi és nyugat-du-
nántúli megyék teljesítményét. 

Az öszi mélyszántások tavaszi el. 
munkálnsa az egész ország területén 
lassan halad, holott ezt a könnyű 
és gyorsan végezhető munkát már az 
eddigi alkalmas napokon be kellett 
volna fejezni, Épnen ezért termelő-
szövetkezeteink és dolgozó pa-
rasztságunk legsürgőcebb munkája a 
kővetkező napokban a simikozás 
leggyorsabb, jó minőségű befejezése 
és ezzel egvidőben a korai vetésű 
növénvek elvetése. Ezáltal b ztosít. 
hat juk a lemaradás megszüntetését: 
a lavaszi 'talajelőkészitésben a 
vetésben. 

A márciusi időjárás nagy hő :nga-
dozásal köv Ikv ében a.- V?i veté-
sekben kisebb nagyobb fe'fapyásoh 
jelentkeztek ezért a felfagyott veté-
sek hengerezésé't a legsürgősebben 
ei kell végezni. Búr az egész ország 
területén az őszi vetések iól teleltek, 
a késői vetések sok esetben mégis 
ritkák. Éppen ezért a tavaszi fej-
trágvázás't ezeknél a vetéseknél fo-
kozott mértékben kell elvégezni. 

Március 6-án egy f—80 mintá jú 
ellenséges repülőgép csekély magas-
ságból baktériumokkal fertőzött sár-
gult faleveleket szórt le Szunan fe-
lett. 

Március 10-én négy ellenséges re-
pülőgép Csorvontól északnyugatra 
baktériumokkal fertőzött disznóhúst 
tartalmazó bőröndöt dobott le. 

Ugyanebben az időszakban az 
amerikai csapatok baktériumokkal 
töltött golyókkal lőtték a koreai-ki-
r.ai állásokat. 

Mérgesgázt használnak 
az amerikaiak 

a koreai arcvonalon 

Koreai arcvonal (Űj Kína). Az 
amerikai agresszorok a baktérium-
h ad viselés fokozása melleit újból 
mérgesgáz-bombákat dobtak le a ko-
reai arcvonalon- Ezeknek hagyrésze 
mérgesgáztöltésű volt és robbanás 
után kén- és benzinszagú sárgásfe-
hér füstöt bocsátott ki. 

Köszöntői délre fojtó- és könny-
gázbombákat dobtak le a koreai ál-
lásokra. A bombák robbanása alkal-
mával borsszagú zöld lángok csap-
lak fel. 

Szeged dolgozói t i l takoznak 
az imperial is ták b a k t é r i u m h á b o r ú j a 

ellen 

A francoista hatóságok 
további 43 hazafit 

állítottak 
hadbíróság elé 

Szeged dolgozói az ország min-
den becsületes dolgozójával együtt, 
rendkívüli felháborodással fogadják 
az imperialisták gyalázatos me-
rényleteit. Üzemeinkben röpgyülé-
seken tiltakoznak a békés koreai 
éa kínai nép ellen folytatott bak. 
tériumháború miat t . 

A Tiszamenti Fűrészek 

szegedi üzemének dolgozói — amint 
arról Bará t János elvtárs, megbí-
zott tudósítóink beszámolt tudósítá-
sában — hét röpgyűiést tarto-tok, 
hogy tiltakozzanak az ellen gálád 
merénylet ellen, amelyet a min-
denre elszánt amerikai imperialis-
ták a békés koreai nép ellen elkö-
vetnek. A röpgyűléseken n'agy fel-
háborodással í r ták alá a dolgozók 
a következő tar talmú követelést: 

Üzemünk dolgozói nagy felhábo-
rodással olvasták a lapokban, hogy 
az amerikai imperialisták neim riad. 
nak vissza olyan gaztettektől sem, 
amelyek egyedülállók az emberiség 
történetében. Az amerikai impe. 
rialislák a koreai háború során 
miár a bacillus háború eszközéhez 
nyúlnak- Ezek a mindenre elszánj 
gengszterek követik Hitler módsze-
reit, akik egyes fa jok és embertö-
megek kiir tását tűzték ki célul és 
Dachau, Auschwttz haláltáborait 
állították fel erre a célra. Az ame-
rikai repülők is haláltáborrá akar-
ják tenni az egész koreai főidet, 
de elvetemült&égükben ezt akar ják 
tenni a népi demokrácia összes 
dolgozóival is. 

Nemzetközi egyezmények t i l t ják 
a bacillus háborút és ennek da-
cára a z amerikaiak félredobva 
miniden egyezményt, fertőzött boga. 
rakat és kisebb állatokat dobtak le 
repülőgépről, hogy azok a békés 
koreai népet lepra, kolera, t i fusz 
és egyéfb szörnyű betegségekkel 
megfertőzzék és tönkre tegyék. 

Tiltakozó szavunkat emeljük fe, 
az amerikai imperialisták újabb 
barbárságai ellen és követeljük a 
bacillus háború azonnali betiltását 
és a szörnyű háborús eszköz kez. 
deményezőinek bíróság elé állttá, 
sát. 

A Ruhagyár 

dolgozóinak tiltakozásáról Zsebők 
János elvtárs, levelezőnk az aláb-
biakban számolt be: 

A Ruhagyár valamennyi dolgo-
zója követelte, hogy Koreában és 
Kina területén egyaránt azonnal 
szüntessék be nem csak a bakté-
riumfegyver használatát, hanem 
vessenek véget egyszeT s minden-
korra a szabadságjogaiért küzdő 
hős népekkel szembeni vérontás-

nak- A dolgozók üzemünkben röp. 
gyűléseken és Szabad Nép baráti 
körön aidtak kifejezést erélyes t íI _ 
takozásúknak, de ezenkívül tettek-
kel is válaszolnak az imperialisták 
gyalázatos tetteikre és többterme-
léssel harcolnak a békéért. Egész 
kollektívák, szalagok állnak béke. 
őrséget tiltakozásuk jeléül. így pél-
dául a 8-as terem Zádori-szaíagjá. 
nak dolgozói egyhangúan tettek 
felajánlást a tiltakozó békemű, 
szakra. A szabászat dolgozói 
további harcra, lendületre h ív já / az 
üzem összes dolgozóit A Szabó 
Nándomé szalag dolgozói azonnal 
békeőrségbe álltak, hogy példát 
mutassanak dolgozótársaiknak a 
békeharcban. A kísérleti szalag dol. 
gozói 67-ről 80 darabra vállalták 
termelésük emelését. Nincs a Sze-
gedi Ruhagyárnak egyetlen olyan 
dolgozója sem, aki ne érezne együtt 
a sokat szenvedő hős koreai anyák, 
kai, gyerekekkel. Tudják az öntu-
datos dolgozók, hogy alig néhány 
kilométerre tőlünk, déli határain-
kon ott leselkedik Trumanék máso. 
dik Li Szin Manja, csahos ku-
tyája . Tito és al jas bandája képé. 
ben. Csak jelre várnak, hogy ben-
nünket ia vérözönbe borítsanak, a 
tőkés profi t növelése és haldokló 
életük további élesztgetése érdeké, 
ben. 

Mi azonban erősek vagyunk, 
mert olyan Párt vezet bennünket, 
mim a kommunisták párt ja, az 
MDP, amely a biztos utat jelenti 
számunkra, békénk biztosítása es 
a szocializmus felépítése terén. 

A Szegedi Textilkombinát 

dolgozói is röpgyűléseken fejezték 
ki tiltakozásukat. Az üzem 20 béke-
bizottsága a dolgozók nevében az 
alábbi táviratot küldte az Országos 
Béketanácshoz: 

„A Szegedi Textilkombinát dol-
gozói kérik, hogy közvetítsék til-
takozásukat az Egyesült Nemzetek 
Szövetségéhez, az amerikai impe-
rialisták koreai és kínai békés la-
kosok ellen intézett aljas baktéri-
um-bombái ellen. 

Egyben üzenjük, hogy az impe-
rialisták ezen újabb gaztetteire, — 
amellyel ú j ra bemutatták, hogy 
nem a békél, a szabadságot, az 
emberiség jobblétét akar ják, ha-
nem a háborút. — mi úgy vála-
szolunk, hogy még egységesebben 
felsorakozunk a mi szeretett pár-
tunk, Rákosi elvtárs mögé és a 
hazánk felszabadítása 7 évfordu-
lójának tiszteletére indított ver-
senyben. Rákosi elvtársnak lelt 
fogadalmunk túlteljesítésével tog-
juk megmutatni, hogy hogyan har-
colunk és erősítjük a béketábort. 

Nagygyűlésen tiltakoztak a magyar orvosok 
az amerikai imperialisták 

koreai baktériumháborúja ellen 
A magyar orvostudomány dol-

gozói: Kossuth-díjasok, akadémi-
kusok, egyetemi tanárok, az egész-
ségügyi intézmények vezetői, mun-
katársai csütörtökön Budapesten 
tartott nagygyűlésükön tiltakoz-
tak az amerikai imperialistáknak a 
koreai nép ellen elkövetett ú jabb 
aljas merénylete, a baktériumhá-
ború ellen. 

Megjelent a nagygyűlésen Ratkó 
Anna elvtársnő, egészségügyi mi-
niszter, továbbá Han Hjo Szam elv-
társ, a Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaság magyarországi követe 
te. 

A nagygyűlést Radnót Magda 
egyetemi tanár nyitotta meg. majd 
Bnbics Antal Kossuth-díjas akadé-
mikus mondr t t beszédei. 

Ezután Erdey-Gruz Tibor, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia iőtit-
kára, majd Czaeyda Pommersheim 
Ferenc, a Rókus-kórház sebész fő-
orvosa, Alföldy Zoltán, egyetemi 
tanár. Kovács Ferenc egyetemi ta-
nár, Wittmann Isvtán a koreai 
Rákosi Mátyás tábori kórház nem-

rég hazatért egészségügyi csoport-
jának tagja szólalt fel. 

Valamennyien hangsúlyozták, 
hogy a magyar orvostársadalom a 
legmélyebb felháborodással érte-
sült az amerikai gengszterek leg-
újabb aljas merényletéről és köve-
teli a baktériumfegyver azonnali 
eltörlését, a bűnösök megbünteté-
sét. 

Némák Piroska orvostanhallgató-
nő az ország diáksága nevében ki-
jelentette a dolgozó if júság a leg-
élesebben elítéli a baktériumháború 
gengsztereit. 

Ezután a nagygyűlés határozati 
! javaslatot fogadott el, amelyet az 

Egvesült Nemzetek Szervezetéhez 
juttatnak el, majd a nagygyűlés 
táviratot intézett az amerikai or-
vostársasághoz és a koreai Rákosi 
Mátyás tábori kórház dolgozóihoz. 

Radnót Magda zárószavaiban 
hangsúlyozta, hogy a magvar orvo-
sok felháborodása, tiltakozása 
méltán csatlakozik a világ dolgo-
zóinak tiltakozásához. 

Párizs (MTI). A francoista hatósá-
gok — mint ismeretes — a La Co-
runa-i hadbíróság elé állítottak 43 
antifasisztát, köztük öt asszonyt. 

Az ügyész rendkívül súlyos bün-
tetéseket kért a hazafiakra. 

Párizsi haladó körökben megál-
lapítják, hogy a barcelonai öt anti- ! 
fasiszta kivégzése után nyi lvánva- ' 
lóan újból fellángol a francoista 
terror. Franco hűségesen leijesitt 
azt a parancsot, amelyet washing-
toni gazdáitól kapott az atlanti no-' 
alició keretében, hogy az Ibér-
félszigetből az USA visszavonulási 
támaszpontját építse ki. 

Rz egységes demokratikus ba'oldali koalíció felhívása 
a görög néphez 

Athén (TASZSZ). Az Egységes | 
Demokratikus Baloldali Koalíció 
közleményt adott ki tiltakozásul 
az ellen, hogy Peurifoy amerikai 
nagykövet újból beavatkozott Gö- j 
rögország belső ügyeibe. 

A választási rendszer szabályo-
zásával kapcsolatban a közlemény 
emlékeztet arra, hogy az ameri-
kaiak már mennyi nyomorúságot 
okoztak Görögországnak és kije- [ 
lenti, hogy ez az ú j beavatkozás 
újabb cseppet jelent a meglett , 
pohárba 

Az EDA végűi éberségre és el-
szánt ellenállásra hívja fel a 
népet az amerikaiak Görögország 
belső ügyeibe való beavatkozása 
ellen. 

A Görögországi Egységes Demo-
kratikus Ifjúsági Szervezet nyilat-
kozatban tiltakozott a legutóbbi na-
pokban Athénban és Pireuszban tör-
tént letartóztatások és a szervezel 
levéltárának lefonlaUs^ ellen. 


