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Az amerikai kormány és fegyveres erők felelős vezetőit, 
az amerikai tudományos körök elvetemült elemeit 

háborús bűnösökként kell megbélyegezni 
A baktérium hadviselés amerikai bűntényét vizsgáló bizottság 

északkelet-kínai csoportianak jelentése 

Peking (Uj-Kina). A baktérium- közi törvényeket és egyezménye- szemérmetlen kísérleteit, ame. 
IL .. J - - . — -v „ —— L,1n rAv%«t AT * T ! , ir r. I k >f • I m é — rvm lÍTöl liilr a r« Ari- 1 1 i . - - . . • lyekkel kl akarnak bújni a hadvise'és amerikai bűntényét vizs- ket. Mint már emiiteltük, ameri-
gáló bizottság északkelet-kínai: kai repülőgépek Északkelet-Kína 
csoportja közzétette jelenlését az különféle részei fölé behatolva 
amerikai imperialisták áltól Észak- br.ktériumbombák útján és egyéb 
kelct-Kina térségei felett leszórt,' burkolatban nagy mennyiségben 
baktériumokkal fertőzött rovarok ' szórtak le különféle fajta rovaro-
ügyében végzeit vizsgáltairól. | kat és egyéb tárgyakat, amelyek 

A bizottság két hétig folytatta; agy velőgyulladás vírusával és 
helyszíni vizsgálatait Mukden, An- hagymáz, tífusz, paralífusz, lép-
tung, Kvantien és Fusun térségé-
nek 21 helyén. 

— A helyszíni szemléink és 
vizsgálatóink során gyűjtött bizo-
nyítékok és szemtanúk vallomásai 
alapján megállapítható — mondja 
• többi között a jelentés —. hogy 

az amerikai légierő baktérium 
és vírushordozó rovarok és kü-
lönféle tárgyak nagy mennyi-
ségének Északkelct.Kina térsé-
gére történt ledobásával a leg-
borzalmasabb bűncselekményt 

követte el. 
A jelentés a továbbiakban rész-

letesen felsorolja azokat a helye-
ket és időpontokat, ahol és ami-
kor a modern barbárok szörnyű 
gaztetteik elkövetésére vetemedtek. 
Megál'apftja. hogy a helységek, 
melyekben fertőzött rovarokat ta-
lállak, m'nden esetben azokban a 
térségekben feküsznek, amelyek fölé 
az amerikai repülőgépek behatol-
tak. 

A Jelentés ezután részletesen Is-
merteti a ledobott fertőzőit rova- __ 
rokkal és egyéb tárgyakkal kapcso- legteljesebb mértékben megszegik 
latban lefolytatott laboratóriumi az 1899. és 1907. évi hágai egyez-
•izsgálatok eredményét, majd az mőnyek tiltó rendelkezéseit, vala-
alábbi következtetéseket vonja le: 1 mint a baktériumfegyver haszná!a_ 

tál eltiltó 1925-ben aláirt genfi jegy-

P Á R T É L E T 

n Szegedi Ecsetgyár szurkoló üzemrésze 
pártcsoporijának munkájáról 

fene, vérömléses szeptikémiai kór-
okozóival vottak fertőzve. Ennek a 
baktériumhadviselésnek és a bioló-
giai fegyverek használatának célja 
a békés kinai nép, valamint házi-
állatai, baromfiállománya és ter-
ményei tömeges elpusztítása. 

ti Az Egyesült Államok kor-
mánya ezeket az agressziós 

cselekményeket és embertelen at-
rocitásokat alattomban folytatja a 
Kinai Népköztársaság ellen. Ez a 
kalóztámadásnak különösen alávaló, 
szennyes és szégyenletes fajtája. 

A Az Egyesült Államok kor-
* mánya a Kinai Népköztársa-

ság e'len folytatott ádáz és alávaló 
támadásával nemcsak az agresz-
szió bűnét követte el, hanem az 
emberiesség ellen irányuló bűn-
tényeket. valamint a nemzetközi 
egyezmények és törvények, to-
vábbá a hadijog és szokások meg-
sértésének bűneit is. Az Egyesült 
Államok kormányának a Kínai Nép-
köztársaság ellen alkalmazott bak-
tériumfegyver használatával el-
követett agressziós cselekményei a 

"1 Az amerikai kormány ka-
tonai repülőgépei rendszere-

ién és széles mértékben behatol-
tek nagy, szabad és független ha-
zánk, a Kínai Népköztársaság fölé. 
Ezt a széleskörű behatolást az 
amerikai kormány továbbra is ál-
landóan folytatja. 

O A Kínai Népköztársaság lég'-
terében történt behatolások 

alkalmával az amerikai repülő-
gépek a hagyományos fegyverek, 
mint például bombák és géppuskák 
— használatán kivül rendszeresen 
és nagy mértékben baktériumfegy-
vert is alkalmaztak, ami 6értl az 
emberiességet, valamint a nemzet-

zökönyvet, amelyet a nemzetek 
nagy többsége ratifikált és ezzel a 
civilizált emberiség egyetemlege-
sen el tómért. 

C Ezeknek « tényeknek alapján 
ez Egyesült Államok kor- _J __ 

mányának baktériumfegyver al- | f |aa érzelmű kínai egységesen"ösz-
kalmazáséval elkövetett kalóztáma- | szefog ós Mao Ce Tung elnök a 
Hésa nemcsak Kina és Korea né- ^ Kinai Kommunista Párt és a köz-
pével szemben komoly fenyege- j p o n ] i kormány vezetésével az egész 
tés. hanem komoly fenyegetése az világ békeszerető, igaz embereivel 
emberi jognak, a civilizációnak és ( vállvetve dolgozik, az amerikai 

baktériumhadviselésért reájuk 
háruló fele'ősség alól. 

A helyszíni vizsgálatok során gyűj-
tött cáfolhatatlan bizonyítékok nagy 
tömege teljesen megdönti hazug 
érveiket és tagadásukat. 

A legkomolyabban felhívjuk 
egész Kiná népét és a világ 
mjnden békeszerető és szabad-
ságszerető emberét fogjanak 
össze haladéktalanul és tegye, 
nek egységes lépéseket, hogy 
megszüntessék az amerikai ag-
resszorok Kina és Korea népe 
elten folytatott embertelen bak-

térlum.hadvlselését. 
Követéljük, hogy az amerikai kor-
mány és az amerikai fegyveres \ 
erők felelős vezelőit, va'amint az 
amerikai tudományos körök elve-
temült elemeit háborús bűnösök-
ként bélyegezzék meg, állítsák a 
világ népeinek Ítélőszéke elé és 
szigorúan büntessék meg. 

Szilárdan hisszük, hogy le tud-
juk küzdeni az amerikai agresszo-
rok bűnös baktériumháborúját. Az 
elmúlt kél hét alatt saját szemünk-
kel láttuk, hogy Északkelet-Kína 
kü'önféle részeinek lakossága Mao 
Ce Tung zászlaja alatt, a Kínai 
Kommunista Párt és a népi kormány 
vezetésével kiterjedt és hathatós 
védelmet szervez a baktérium-had-
viselés ellen. 

Ennek a hő6i küzdelemnek ered-
ményeként 

az amerikai baktériumfegyver 
eddig nem tudta elérni azt a 
hatást, amit alkalmazói vártak 

tőle. 
Ez a körülmény azzal a meggyőző-
déssel tölt el bennünket, hogy 
mindaddig, amíg valamennyi haza 

a világ békéjének, komoly fenye-
getés az egész emberiség ellen. 

Megbélyegezzük az Egyesült 
Államok kormányának azokat a 

i imperializmus bűnös baktériumhad. 
' viselése kétségtelenül és tökéle-

Politikai Bizottságunk határozatát 
a párlicsoportok újjászervezéséről 
az ecsetgyári pártszervezeit is vég-
rehajtotta. A szurkoló műhelyben 
is megalakult a pártcsoport, veze-
tőjének Hamzsek Andrásnét vá-
lasztották, aki már azelőtt is jó 
munkát végzett. 

Az elmúlt hetek eredményes mun-
kája itt is bebizonyította, mennyire 
helyes volt pártunk vezetőségének 
határozata arról, hogy a pár (cso-
portokat úgy kell megszervezni a 
munkahelyeken, hogy az egy mű-
helyben dolgozók egy párt csoport-
ba tartozzanak. így Hamzsek ejv-
társnő is könnyen figyelemével 
tudja kísérni a pártcsoportjához 
tartozók munkáját. 

Ennek tudható be, hogy a mű-
helyben az ntóhbl Időben meg-

Íavult a munkafegvelem, szinte 
eljesen kiküszöbölődtek a ké-

sések. de nem akad száz száza-
lék alatt teljesítő dolgozó sem. 

A párt.csoport tagjai, vezetőjükkel 
az élen, példát mutatnak a terme-
lésben. Hamzsek Andrásné és 
Barna Istvánné termelése állandóan 
130 százalék körül van. De Ham-
zsek elvtársnö nem elégszik meg a 
saját jó eredményével, hanem mun-
kamódszerét átadja a mellette dol-
gozó Kormányos Mária ifjúmunkás-
nak is, aki nemrégen dolgozik eb-
ben a műhelyben. Segíti, hogy a fe-
lesleges mozdulatok kiküszöbölésé-
vel itt is minél előbb elérhesse a 
magasabb termelési százalékot, j"dolgozóinak munkáját is figyeli, 

Hiányosság a csoport munkája. 
ban az is, hogy a 12 tag közül 
mindössze hárman járnak alapfokú 
szemináriumra és a pártcsoportve-
zető egyedül jár középfokú pártok-
tatásra. Ez azonban a pártvezető-
ség hibája, mert az oktatási év 
megkezdésekor nem biztosítottak 
elegendő propagandistát a így üze-
mükben csak egy alapfokú politi-
kai iskola indult meg. Az üzem 
eddig oktatásban nem részesült 
párttagjainak többsége és n jól dol-
gozó pártonkívüli dolgozók így je. 
tettleg nem részesülnek politikai 
oktatásban, 

A pártvezetőségnek és a párt-
csoportvezetöknek ls. már most 
figyelniük kell a hallgatókat, s 
már most kl kell választani 
azokat akik alkalmasak lesznek 
á következő oktatási évben 

propagandista munkára. 

Hamzsek elvtársnö középfokú po-
litikai .skolára jár s nemcsak a 
termelésben, de a tanulásban, jegy, 
zetelésben ig példát mutat a cso. 
port tagjainak- Tőlük is számon-
kéri a .jegyzeteket, ellenőrzi, ho-
gyan készülnek fel a szemináriumra 
9 milyen aklivan veszik ki részü-
ket a z anyag megtárgyalásából. 

De nemcsak a pártcsoport tag-
jait, hanem műhelyük pártonkívüli 

mert most arra törekszenek, hogy 
májra elsejéig minél magasabbra 
tudják emelni termelésüket. 

A szurkoló műhely május else-
jei felajánlása Is a pártesoport 
kezdeményezésének alapján ké-

szült el. 
Hauizsekné elvtáranő tisztában vam 
azzal, hogy a pártesoport egyik leg-
fontosabb feladata: mozgósítani a 
terv maradéktalan teljesítésére. A 
tervteljesítéssel jelenleg baj van a 
szurkoló műhelyben, a sok beteg 
miatt lemaradtak a termeléssel. De 
vállaltak, hogy a lemaradást behoz, 
zák május elsejéig. A vállaláshoz 
csatlakoztak a pártonkívüli dolgo-
zók is s így készítették el közösen 
felajánlásukat a termelési értekez-

tes^n kudarcot vall. — fejeződik be i létre. A pártcsoport tagjai harcot 
a bizottság jelentése. 

A Magyar Filmhét segíti Szeged dolgozóit 
termelő munkájukban 

ünnepi előadáson mutatták be új magyar filmjeinket a szegedi Szabadság-
és Vörös Csillag-moziban 

A Magyar Filmhét megnyitása (il-1 amellyel filmművészetünket taná-
kalmából a szegedi Szabadság- és vsaival, bírálataival támogatja. 
Vörös Csillag-moziban ünnepi elő-
adáson mulattak be új magyar 
filmjeink közül. A Szabadság-mozi-
ban a Magyar Iliradó és Dokument 
Filmgyár és a Mozgóképüzomi Vál-
lalat rendezett díszelőadást. Itt a 
honvédzenekar a magyar himnusz-
szal nyitotta meg a műsort, majd 
Váradv Árpád, u szegedi Nemzeti 
Szfnház művésze Petőfi „Szülőföl-
demen" cimü versét adta e'ő. Ba-
jusz Józsefné elvtársnő, a MOKÉP 
budapesti igazgatósága részéről 
mondott bevezető szavakat, nz ün-
nepi beszédet pedig Dénes Leó elv-
társ. a Városi Tanács végrehajtó bi-
zottságának dln-öke mondotta. 

Nagy érdeklődéssel kisért beszé-
dében hangoztatta, hogv a régi Ma-
gyarországon is gvártoltnk filmeket, 
de ez csnk üzletet jelenlett a film-
gyáraknak és propagandát a pol-
gári ízlés, a tőkés berendezkedés 
számára. 

— Ha megnézzük a mai mnrrvnr 
filmolet — jelentette ki —. nkkor 
láthattuk, hogy kulturális és ideo-
lógiai te-ü'eicn is jelentős eredmé-
nyeket értünk el. 

Filmművészetünk mindinkább 
demO''rnt'zjpó'lott és nép»nk 
mat'é-Bk érzi. F'hnmffvészctünk 
mtndteUáhh me-közeW a szo. 
cla"sla--ea"zmus ctéBzsí"es, 
fr'ss művészei't. kivívja n dol-
gozók srere'et. me-becállléoét. 

Mindlnk'bb nemzetközi hírnevet 
szerez magának a nemzetközi film-
fesztivá'okon nagy sikereket ara-
tott flolCiimWnl. 

Rámutatott Dénes elvtárs arra 
bogv 

u Hím terít'c»éo Is stte-c'nk 
forrása c's'teorbm a Szovjet-

nn'ó r»»v seg'tsíttfe volf 
Ptidnvkin Rlelnv. fiudkov r'vtár-
se.k itt nálunk hívták fel a figyel-
met a mngvar filmgyártás hibáira 
és átadták a Szovjetunió 30 éveS 
tapasztalatait A mngvar filmmű-
vészett küldöttség szovjetunióbeli 
látogatása ugyancsak nagyban hoz-
zájárult n magyar film eddig el-
éri jó eredményeihez. Ezekhez az 
eredményekhez döntő módon járult 
liozzá pártunk állandó segítsége is, 

A Magyar Filmhét segílcnl fog-
ja a szegedi dolgozókat munká-
jukban, a szegedi dolgozók per 
iáig elősegítik a magyar kultúr-
forrndalmat Is azzal, hogy a be-
gyűjtésben. n lervvál a'ásak. fel-
ajánlásuk túlteljesítésében, a 
mezőgazdasági munkák határ-
idő előtti elvégzésében el01jár. 

nak 
nemcsak megveV. haneip országos 
léren is. Ezzel elősegítik v'szont azt 
is, hogy a magyar filmművészet a 
jövőben még több támogatást ad-
hasson munkájukhoz. 

— A Magyar Filmhét megnyitá-
sának mai ünnepén elmondhatjuk 
— hangoztatta nagy tapssal foga-
dott beszéde végén Dénes elvtárs —, 
hogy a kultúra minden vívmánya a 
magyar népé is. Éljenek vele a sze-
gedi dolgozók is. hasznosítsák ter-
melő munkájukban. 

A díszelőadás közönsége nagy tet-
széssel tekintette meg „A kis kakas 
gyémánt félkrajcárja" cimü első szí-
nes rajzfilmünket és a „Vadvízor-
szág" című természetfilmet, amelyet 
dr. Homoki Nagy István, a film for. 
gatókönyv Írójának, rendezőjének és 
operatőrjének szaval vezettek be. 

számbaveszi, kiket lehetne bevonni 
a jövőben egy.egy feladat megol-
dására. népnevelő munkára, vagy 
a jövő évi pártokfatásíba. 

— A pártonkívüli dolgozók kö. 
zül kitűnik — mondja Hamzsekné 
elvtársnő — Bihari Józsefné és 
Joó Györgyné, akiket jó munfaá. 
jukért szeretnek és megbecsülnek 
dolgozó társai, hallgatnak in rájuk, 
követik példájukat. Bizonyára hú 
népnevelők válnak majd belőlük. 
Pártcsoportunk feladata, hogy ne-
velje őket. 

A DISZ szervezet fiataljaival 
szorosabbra kell fűznie kapcsolatát 
a pártcsoportvezetőnek, hogy segí-
teni tudja az itt dolgozó fiatalok 
munkáját- A pártvezetőség mu-
lasztása. hogy nem tájékoztatta 
még a pártcsoportvezetőket arról, 
mik a feladataik a DISZ.szel kap-
csolatban. Részben ez az oka an-
nak, hogy jelenleg az üzemi DISZ 
szervezet gyenge munkát végez. 

A pártcsoportvezetőknek nem 
magyarázták meg- azt sem, 
hogy hetenkeni, de legalább 
kéthetenkét csoportértekezlctet 
hívjanak össze, ameiyen meg 
kell beszélnlök az elvégzett 

munkát és feladatokat. 

A pártcsoport értekezletek rendsze. 
res megtartásával jelentősen meg-
javíthatnák mind a termelő, mind 
a pártmunkát. Ezeken az értekez-
leteken szorosabbá válna a kapcso. 
lat a pártcsoportvezetök és tagjai 
között. A pártcsoportvezetőnek is. 
mernie kell csoportja tagjait, csa. 
ládi körülményeit, esetleges problé-
máit. mert csak így tudja alaposan 

Nagy tetszéssel fogadta a közönség 
az „Ütközet békében" bemutatóját 

indítottak a minőség javításáért, a 
selejt csökkentéséért, az anyngiaka-
réköss&gért. 

H&mzsck clvfársnő azonban nem-
csak a termetesben figyeli a 
csoportjába tartozók munkáját, 
hanem Egyetemmel kíséri párt-

munkájakal Is. 
Kis Antaíné és Barna Istvánné a 
Rókus I. pártszervezetben végeznek 
partmunkát,_ népnevelők. Kószó Bé-
láné a Béke-telepi alapszervezet 
egyik népnevelője. A népnevelő ér-
tekezleten hallottakat s a munká-
juk közben felmerült problémákat 
mindig megbeszélik pártcsoportve-
zetőjükkel, de beszámolnak az elért 
eredményekről, vagy a tapasztalt 
hiányosságokról is. 

— Nem elégszem meg azonban 
csupán ezekkel a beszámolókkal — 
mondja Hamzsekné —, hanem ma-
gam is megkérdezem a kerületi 
párt titkárokat, milyen munkát vé-
geznek a csoportomhoz tartozó elv-
társak. 

A kerületi népnevelőkön kívül 
négy üzemi népnevelője van a cso- megítélni, elbírálni munkájukat-
portnak, közöttük Ördögh elvtársnö Az ecsetgyári pártcsoportvezetök 
1S- , , , . , , , , . , az elmúlt hetekben megtették mun. 

Meg jobb eredményeket érnénk k á j u k elvégzéséhez az első lépé. 
el munkankban _ mondja - . ha g e k e t < F e l a d a t V hogy a még meg. 

A szegedi Vörös Csillag-moziban 
az „Ütközet békében" cimű filmet 
mutatták be. Itt Szappanos Lajos 
hadnagy, politikai tiszt mondott ün-
nepi beszédet Hangoztatta, hogy a 
Ilorthy-hadsereg alapja a vakfegyc. 
lem volt, hogy biztosíthassák nz 
elnyomó, úri osztály érdekeit és ez-
álta' a hadsereg katonái gondolko-
dás nélküli parancs teljesítői, a 
dolgozó nép érdekeinek elnyomói 
legyenek. 

— A néphadseregünk életéve! 
foglalkozó új magyar filmünk, az 
„Ütközet békében" — mondotta — 
bemutatja, hogyan él néphadsere-
günk és pártunk vezetésével nap-
ról-napra hogyan fejlődik, erősö" 

I dik. 

Ez az új magyar film ezáltal 
clűsegttl és szilárdabbá leszi a 
dlolgozók és » néphadsereg üsz-

szeforroíiságát. 
Ugyanakkor még nagyobb erőt ad 
dolgozó népünknek a szocializmus 
építésére, a béke megvédésére. A 
d Igozók ebböl a filmből is láthat-
ják. bogv az a hadsereg, amelyért 
minden áldozatot meghoznak, való-
ban a magyar ifjúság iskolája, a 
magyar dolgozó nép erős védelme-
zője a béke hadserege. 

A Vörös Csillag-mozi közönsége a 
csütörtöki mindkét előadáson rend. 
kfv0' r.agv tetszéssel nézte végig ezt 
a f; rdrlatos új magyar filmalko-
tást 

Franciaországban megkezdődtek az előkészületek 
a május 18-i köztársasági tanácsi választásokra 

Párizs (MTI). Egész Franciaor-
szágban folynak az előkészületek a 
május 18-i köztársasági tanácsi vá-
lasztásokra. E választások a köz-
társasági tanács taglétszámának fe-
lére vonatkoznak: betűrendben 
Meurtho-et—Moselle megyétől Yon-

ne megyéig újítják meg a megyék 
szenátorainak mandátumát. 

Aprilig 27-én jelölik ki az egyes 
városi tanácsok azokat a megbízot-
taikat, akik a május 18-i választá-
sokon szavaznak. 

A választási hadjárat már egész 
Franciaországban megkezdődött. 

szorosabb lenne a kapcsolat közöt-
tünk, üzemi népnevelök s a párt-
csportvezetőnk közölt. Ha állandóan 
megbeszélnénk a feladatokat, több 
segítséget nyújthatna számunkra 
Hamzsek elvtársnö s mi is segítsé-
get adhatnánk munkájához. 

Igaza, volt Ördögh elvtársnőnek, 
mert Hamzsek elvtársnő nem bízza 
meg feladatokkal csoportja tagjait. 
Az ő feladata nem az, hogy maga 
végezzen el minden munkát, hanem 
az, hogy 

minden esoporlla-»ot bevonjon a 
pártmunkába s ellenőrizze, mi-
lyen munkát végeznek Át kell 
adnia nekik saját, jó! bevált agi-
tációs módszereit, segítrnle kell 

munkájukat 
Csak így tudja elérni' azt. hogy 
csoportjának minden tacia a párt-
munka végzésével fejlődjék. Csak 
akkor jut ideje srra, hogy minden 
csoporttaggal külön is foglnlkoz-
hassék, ha nem maga igyekszik el-
végezni a feladatokat, hanem azok 
végrehajtásába bevonja csoportja 
tagjait. 

A pártcsoport megalakulása éta 
megszervezték a műhelyben a kol-
lektív sajtó-olvasást. Hiba, hogy ez 
még nem eléggé rendszeres s nem . , 
etrvszer e lmarad A nártesonnr lve- A S Z 0 V J E T b u r q o n y a v s t ő q é p mint e g y s z e r e imarau. A p a r t c s o p o m e- ( á J á r a a somoqymeqyei lábodal ilhv 
zeto f e l a d a t a , h o g y b i z to s í t s a a mi qazdasáq dolgozói néqysoros búrt 
r e n d s z e r e s s a j t ő o l v a s á s f a z á l t a l ÍS. t jonyavotőqópet ;zerk«>sz!ét,tek hűlte 
linov e-7Pl n felAdsxftnl ir^n-hl-mn . dékanyaqokból. A próbánál tíz órl 
„ í f L i f ^ t L ? megbtózon j a U t t e g y v ? z e l í [ V e , a q é p 4 0 e m b e r 

lévő hiányosságokat kiküszöböljék, 
tovább javítsák munkájukat s a 
pártonkívüli tömegekkel mind szo. 
rosabbá fűzve kapcsolataikat, moz-
gósítsák az üzem dolgozóit a terv 
maradéktalan teljesítésére. Ehhez 
azonban elengedhetetlenül szükséges 
a pártszervezet vezetőségének hatá-
rozottabb. rendszeresebb segí.sége, 
irányítása. 

A szovjet elektrotechnikai 
kiállítás filmje Szegeden 

A Magyar Elektrotechnikai Egye-
sület és az Eötvös Lóránd Fizikai 
Társulat közös rendezésébe® ma. 
pénteken délután fél 6 órai kez-
dettel a Kísérleti Fizikai In ézot 
Beloiannisz-térí (volt Dóm.tér) 
előadótermében igen érdekes fűmet 
mutatnak be. Ezúttal kerül Szege, 
den először bemutatásra ,.A szov-
jet elektrotechnikai kiállítás" című 
film, amely nemcsak a szakembe-
rek. hanem minden dolgozó isme-
reteit messzemenően gazdagítja. 

egy elvtársat. i munkáját véqezte el. 


