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U f b a o a t e r m e l ő m u n k a f e i é . 
t (Saját tudósítónktól.) Pá r nap és belé-
pünk a hivatalos tavaszba. Ilyenkor már a 
'háború alatt is megfeszített- erővel folytak az 
országban a különféle munkálatok, amelyek 

-"hivatva voltak az ország ellátását biztosíta-
ni. Ne is emlékezzünk most a háború előtti 
gazdasági életről, mert az -arra való -emlékezés 
csak fokozottabb mértékben érezteti velünk a 
jelen nyomorúságát és a jövő aggályait . A 
•tétlenség, a munkanélküliség uralja m a -a hely-
zetet. Komoly, dolgozni vágyó, érett szegedi 
munkások csüggedten vár ják a jobb viszo-
nyok bekövetkezését, a gyár táshoz szüksé-
ges anyagok előállítását, behozatalát, hogy 
valahogyan megindíthasson a munka. Ma már 
mindenki érzi és belátja, hogv gyűlésekből 
n e m lakét megélni és gyűlésekkel nem lehet 
talpiaállitani a napról-napra uláhanyatló 
ipart, közgazdaságot. Mindenki érzi, hogy az 
emberek sétáló tömegei nem az egészséges 
fejlődést, hanem a bizonytalan jövő mésf bi-
zonytalanabb kilátásait jelentik. 

Á koronány és a kormányban működő 
Szociálista miniszterek is tisztában vannak 

•-ezzel, raj ta is vannak minden erejükkel, hogy 
az országot a munkátlanság kimos kátyújából 
-a haladás út jára tereljék. Ehhez azonban 
nemcsak a kormányférfiak akarása, hanem a 
munkások megértése is múlhatatlanul szüksé-
ges. Mert mi történik mos t? Az, hegy a kor-
m á n y ujabb öt milliárd előteremtésén fárado-
zik, nem a külső ellenség leverésére, hanem 
a belső ellenség, a tétlenség 'cszerelésére. Az 
öt milliárdból munkaalkalmat akar előterem-
teni, hogy végre beszüntethesse a munkanél-

-kiili segélyt, amely szintén rettenetes pénze-
ket emésztett és emészt íöl minden produk-
tív eredmény nélkül, tisztán a tömegek féken-
tar-tása, létének biztosítása végett. Ennek az 
állapotnak a fentár tása , - további melegágya-
zása nemzetgazdasági és társadalmi szem-
pontokból kárhozatos lenne. Ezért az Orszá-
gos Munkásügyi Tanács már előkészítette 
mindazokat a terveket, amelyek alapján a 
munkanélküliség! égető kérdése valahogyan 
rendezést nyerhet és amelyek alapján hozzá-
vetőleges számitások szerint, április elsejére 
120,000—-140.000 munkás kap munkát. 

A nagyszabású és egyelőre elég gazdag 
programú munkáltatási tervezet a következő-
ket öle-ii fel: A Duna—Tisza csatorna építé-
sének munkálatait, amelyet a minisztertanács 
a március H-í-ki ülésén jóvá is hagyott . Sze-
ged. Algyő, Hódmezővásárhely. Csongrád, 
Mindszent, Szegvár. Szentes híres kubiko-
sai, földmunkásai közül ezrek nyerhetnek a 
nagy országos érdekeket szolgáló, talán több 
évre terjedő csatornamunkálatpknál foglalko-
zást . A Munkásügyi Tanács vasútépítési bi-
zottsága az ország vasúthálózatának kiépíté-
sét a háborús tapasztalatok felhasználásával 
oly mérvekben állapította meg, hogy azok 
megépítése ismét ezer és ezer iparosnak, 
földmunkásnak nyújt foglalkozást, tisztes ke-
resetet. Csak a napokban adott a Dél magyar-
ország hírt arról, hogy a Cegléd—Szeged 
közötti második vasúti vágány építésének ve-
zetése Szegedről fog történni és lrogv a mun-
kálatok mihamarabb meg -is indulnak. Ezen-
kívül több fővonal és egy egész sereg helyi-
érdekű vasútvonal megerősítése, valamint ta-
nyai gazdasági vasút létesítése van napiren-
den. 

A lakásszükségen való enyhítés országos 
programja szinte közismert . Budapest kör-
nyékién 10000 kislakást építenek. Az ország 
nagyobb városaiban, így Szegeden is a mun-
káslakás-ok 500 házig való telepépitkezése pár 
héten belül kezdetét veszi. Ezeknek a meg-
valósítására egy nagyszabású anyagtermelő 
intézetet is létesítettek, amely gondoskodik 
az anyagok kitermelésérők az építési anyagok 
előállításáról és beszerzéséről. Ez utóbbiak 
természetesen a legnagyobb gondot okozzák 
a vezetőknek is, de az akadályok leküzdésére 
minden megengedhető módot és eszközt fel 
fognak használni. 

A kisiparosok számáru ötven milliós 
megrendelést Készít elő a Munkásügyi Ta-
nács. Etilnek aiz óriási összegnek keretében 
legnagyobbrészt a bútoripari munkások lel-
nek foglalkozásra. Természetesen itt is a 
nagymérvben jelentkező fabiány é s a faanyag 
kikészítése teszik nehézzé a bizottság hely-
zetét. A gyárak és ipartelepek üzembeheiyez-
hetése a szénkérdés megoldása körül is a leg-
komolyabb és legsürgősebb el járást indította 
meg az Országos Munkásügyi Tanács. Szén 
nélkül nem lehet az üzemeket produktív ak-
cióba állítani és igy a szénbányászat fokozá-
sára miniszteri biztosságot nevezett ki a kor-
mány, amely hivatva van a kezeink között 
levő, meg nem szállott bányatelepeket sürgő-
sen nagyobb produktivitásra berendezni az 
ott hiányzó gépeket pótolni. Más részről uj 
szénforrások, telepek után kutatnak. Igy re-
mélhető, hogy az ország széntermelése 20—30 
percenttel mégis emelkedni fog. Ezen a téren 
különösen most érezzük a régi időkről húzódó 
súlyos mulasztások hatásait. 

Egyébként pedig a közel napokban a köz-
társasági kormány törvényt fog hozni, hogy 
mindazok a gyárak, területek, anyagok és 
szerszámok, amelyek a közmunkák végzésé-
hez szükségesek, kisajátí thatok. Az itt fölso-
rolt munkáltatás! progra,mmból is látható, 
hogy munkaalkalom l-esz bőven és mire az öt 
milliárdos kölcsön ügyletét a kormány lebo-
nyolítja, az országban négyszázezer munkás 
nyerhet megélhetést biztosító foglalkozást. A 
meginduloi munkákkal kapcsolatban a kor -
mány igen természetesen április hó 15-én 
végleg beszünteti a munkanélküli segélyeket. 
Az oka igen egyszerű és világos. Van mun-
ka. tessék dolgozni. Heréket nem tarthat el 
ez a minden izmában szakadásig kifeszített, 
pusztulásnak indult ország, amelyet a mun-
kásoknak kell elsősorban talpraállitaui, mun-
kával. Kulinyi József. 
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— Tonelli Sándor kamarai titkár távozása. 

Mint értesülünk, a kormány dr. Tonelli Sán-
dor kereskedelmi és iparkamarai titkárt a 
volt közös hadügyminisztérium és az a lá ja 
tartozó intézmények felszámolására alakított 
nemzetközi bizottsági tagjává nevezte k i To-
nelli Sándor e bizottságban, amely Bécsben 
működik, Magyarországot fogja képviselni. 
Minthogy a bizottság működését már e héten 
megkezdi, Tonölli állomáshelyét már a leg-
közelebbi napok folyamán elfoglalja. A kama-
ra távozó titkárát a kormány felszólítására 
egyelőre négy hónapra szabadságolja. Tő-
nél Ijnek távozása azonban már véglegesnek 
tekinthető, mert megbízatásával egyidejü'legl 
megjelenik kereskedelemügyi miniszteri osz-
tálytanácsossá való kinevezése is. Bécsben 
Tonelli egyelőre e minőségben fog működni, 
a külügyi szervezet kiépítése alkalmával 
azonban az utóbbinak kötelékébe lép át. A ka-
marától egy később tar tandó teljes ülésen fogi 
elbúcsúzni és az irodát hivatalosan akkor 
fogja az uj kamara által megválasztandó utó-
dának átadni. Egyelőre a k a m a r a irodáját 
Szabó Gyula titkár vezeti. 

— Városi munka a munkanélkülieknek, 
A városi •munkaközvetítő hivatal kedden -száz 
leszereli, munkanélküli katonát utasított a 
városházára, hogy ott majd keresethez jut -
tatják őket. Közmunka csakugyan volna elég. 
ha nem kezdhetik is meg rögtön az építke-
zéseket. A háború alatt munkaerő hiányában, 
vajmi kis mértékre csökkent a köz t i sz tasás 
üzeme. Nemcsak -a külvárosi, de a város belső 
részén fekvő utcák is elhanyagoltak. Feltöl-
tési, csatornatisztitási munka elég akadna. 
De a jelentkezett munkások egy része kevesli 
a megállapított 24 korona napi munkadijat , 
legnagyobb részének pedig nincsen szerszá-
ma. A jövő hónapban megszűnik a munka-
nélkülieknek járó államsegély. S aztán a le-
szerelt. munkanélküli katonák nemcsak szá-
zan. de nagyon sok százan vannak. Olaszor-
szágból még haza sem tértek a hadifoglyok. 
Ki tudja, hogy felel majd meg a város a sok 
felől támasztot t követeléseknek? Bizonyos, 
hogy akárhonnan. *de munkát és' a magán-
vállalatoktól fizetett munkabéreket kell jut-
tatni a munkanélkülieknek. 

— Megszűnik az önkéntesi kedvezmény. 
Z-oldos hadsereget szervez a népkormány é s 
abban, mint demokrat ikus szervezetben illik, 
megszűnik az önkéntesi kiváltság. Az erről' 
szóló néptörvényt a hivatalos lap keddi szá-
ma közli. A törvény visszaható erejű, t ehá t 
az önkéntességi kedvezményt- azok a hadkö-
telesek is elvesztik, akik eddig élvezték, vagy 
megszerezték. A törvény kiegészítése annak 
az intézkedésnek, liogy minden közember 
tiszti r angra emelkedhetik. 

— A csehek letartóztatták az eperjesi 
egész szociáldemokrata pártot. Budapestről 
telefonálják: Az eperjesi munkásság elhatá-
rozta, hogv a március 15-ét megünnepli, ha 
pedig a csehek ebben megakadályozni aka r -
nák őket, általános sztrájkot fognak rendez-
ni. A cseh ka tonák a mozgalomért az egész 
szociáldemokrata pártot letartóztatták és kö -
zülük hatvanat erős katonai fedezettel Kas-
sára szállították. í 
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