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s- A' Megy;ar Kommunista Párt rie-
(ÍSében váróm mindannyiukat — 
fcondotta beszéde befejező részében 
feirmai elvtárs —, hogy, segítsenek 
Fbba.ii a harcban, amelynek célja a 
nemzeti szabadságharcnak befejezé-
se. .Hijjeriek velünk, harcolni a ma-
i ya r nép felemeléséért! Hívom az ér-
telmiségei, jöj jön segíteni, hogy azt 
a szabadságharcol és azt a társadal-
mi forradalmai, amelyet Dézsa kez-
űén kaszás parasztjaira], Rákóczi 
folytatott knrucaíval, Kossuth honvé-
déivel, fejezzük be IMő-ben mi Ma-
gyar Kommunisták! 

Szirmai István elvtárs beszédét a 
nagyszámban egybegyűlt hallgatóság, 
egyetemi tanárok, egyetemisták és'kö-
zönség egyaránt lelkes tapssal fogad-
ta. A nagyhatású beszédet Mándy elv-
társ köszönte meg, majd értékes fel-
szólalások kövcüék az előadást.' 

Rövidesen megnyílik 
Szegeden a dolgozók 

középiskolája 
Eddig már 137 jelentkező van 
•— A tanulókat az egyetem fel-
veszi rendkívüli hallgatóként — 

A tanfolyam tandíjmentes 

(Szeged, október 4.) Szerdán délután 
s szegedi egyelem bölcsészeti dékáni 
hivatalában zártkörű raegbeszáléscn tár-
gyalták meg a rövidesen megindítandó 
fnunkásgimnázium, vagy uj nevén a 
„dolgozók középiskolája" tervéi. A meg-
beszélés I dr. Koitay-Kastner Jenő a 
középiskolai tanárképzőinlézet elnöke 
rezei te és részlvclt a megbeszélésen 
rfr. Purjesz Béla az egyelem rektora is, 
továbbá a párlok kiküldöttei és a gya-
korlógimnázium igazgatója, néhány gya-
korlógimnázium! tanárral. 

A dolgozók középiskolájának feladata 
lesz, hogy megfelelő képesítésben része-
sítse minél rövidebb idő, lehetőleg egy 
vagy két év alalt azokat, akiknek eddig 
anyagi vagy más körülményeik miatt 
nem volt módjukban tovább tanulni. 
Eddig már 137-rn jelentkeztek a dotgo-
lük középiskolájába. Az egyetem meg-
s cl ín a tehetőségei aiL3,.bogy a tanuló 
kai rendkívüli li'állgalókénTaz égyZtffflire 
Es felvegyék és később bizonyos külön-
bözei i vizsga le,'.étele után, az i lymódon 
lehallgatott félévüket beszámítják majd. 

A dolgozók középiskolájában előre-
láthatóan a szegedi gyakorlógimnázium 
tanárai fognak tanítani dr. Firbás Osz-
kár elvtárs, igazgató vezetésével. Ezen-
kívül azonban tanárjelölt hallgatók is 
résztvesznrk a tanulóit korrepetálásában. 
Eddig már öt tanárjelölt cs nyolc tanár-
nöjelült jelentkezőit ^erre a munkára. 

A terv szerint á beiratkozott tauutók 
nem fizetnének tandíjat, hanem ugy 
izeretnék a kérdést megoldani, hogy a 
kultuszminisztérium találjon valami 
módot az ott laniló tanárok és tanár-
jelöltek fizetésére. Remélhetően hama-
rosan a megvalósulás útjára lép a ma-
gyar közoktatásnak ez az igen fontos 
ugye és nemsokára megnyílik Szegeden 
t dolgozók középiskolája. 

s a r 

Százki!encv@n munkást akar 
elbocsájtani a szegedi dohánygyárból 

a Dohányjövedék központi 
igazgatósága 

A munkások füfakoznak a jogtalan elbocsá tás 
elten 

3D 

(Szeged, október 4) A Dohányjö-
vedék központi igazgatóságától leirat 
érkezett a szegedi dohánygyár igaz-
gatójához, akit a íeiralbaa 

arra utasítanak, hogy bocsásson 
cl a gyár köldökéitől azonnali 

hatállyal 190 munkást. 

A központi igazgatóságnak ez az in-
tézkedése érthetetlen és ennek jog-
aiapja sincs. Közismert az a minisz-
teri rendelkezés, amely munkások és 
tisztviselők elbocsátását megtiltja. 
Ezen túlmenően furcsa intézkedés, 
hogy egy állami üzem igazgatósága 
ősszel, egy köztudomásúan igen nelxéz 
tél előtt 190 olyan családos raun-
kásnöt akar" az utcára dobni, akiknek 
legalább 50 százalékú hadi özvegy, 
vágy hadiárva. 

A dohánygyár dolgozói megdöbbe-
néssel veszik tudomásul, hogy ilyen, 
190 munkás életében döntő intéz-
kedési meglehet a közpoDti igazgató-
ság anélkül, hogy áz üzemi bizottsá-
got meghallgatta; volna 

Az üzenit bizottság beleegyezése 
nélkül még a dohányjövedéfc köz-
ponti igazgatóságának sincs foga 

iiinttkásclíjocsájtásra. 
i 

Az üzemi bizottság tagjai méltán gon-
dolhatnak arra. hogy a központi Igaz-
gatóságnak ez a rendelete gyanúsan 
választási trükknek látszik. A gyár 
munkássága és az üzemi bizottság 

mindenesetre tiltakozik az elbocsá-
tások ellen, a reíiVelete! nem veszik 
luüömásul. 

A dohánygyári munkások megálla-
pítják, hogy központi igazgatósá-
guk ismeretlen ókból mostohán; bánik 
a szegedi üzemmel. Amíg Szegeden 
clbocsájlásökat akarnak eszközölni, 
addig a budapesti gyárba munkáso-
kat vesznek fel. Nem áll ja meg a 
helyét az anyaghiányra való hivatko-
zás. Délmagyarországon volna elég 
nyersdohány, nem ludni mi okból, 
a központi igazgatóság a könnyen 
{eltelhető nyersanyagot sem próbálja 
beszerezni. A munkások joggal kér-
dezik, miért nem állapodott meg a 
központi igazgatóság a Vörös Hadse-
reggel annak a százezer vagon ' do -
hánynak a feldolgozásában, amit ők 
is, meg a szegedi dohánygyár vezetői 
is javasoltak? Ms a r oka annak, hogy 
ez a százezer vagon dohány feldol-
gozása Temesvárra került? Kinek a 
hanyagsága okozta "ezt ? Kinek terve 
a szegedi dohánygyárnak leállítása? 
Kinek terve kenyértelenné tenni né-
hányszáz szegedi dolgozót? 

Szeged társadalma kíváncsian var-
ja 'afz elbocsátások ügyében feltétle-
nül megváltoztatandó döntést és 
együttérez a furcsa magatartást tanú-
sító központi igazgatósággal szemben 
harcoló szeged idohánygyári munká-
sokkal. 

Szabályozható betegség 
Ugy látszik, dr. Tóth Béta volt pol-

gármester és háborús bűnös esetében 
különös kórtünettel áll szemben az or-
vosi tudomány. A polgármester ur, 
amikor a Béke-utcai fogházba került, 
hirtelen súlyosan megbetegedett ugy, 
hogy szanatóriumban keltett ápolni és 
emialt kétszer is elhalasztották bünpe-
rének népbirósági tárgyalását. A beteg-
ség rendszerint akkor válik akuttá, ha 
tárgyalási terminust tűznek ki, mihelyt 
sikerül az elhalasztás, a fájdalmak eny-
hülnek és a nagybeteg állapota annyira 
javul, hogy elég erősnek érzi magát 
mentőtanukpnl megjelenni a másoh 
bűnügyében. Most, hogy harmadszor is 
tárgyalásra tűzték ki dr. Tóth Béla 
ügyét, szinte biztosra vettük, hogy a 
nagybeteg állapota ,Váratlanul" isméi 
válságosra fordul majd. Igy is történt. 
Most megint orvosi bizottság vizsgál-
gatja a vádlott különös betegségét, amely 
pedig a mi csalhatatlan politikai diag-
nózisunk szerint nem egyéb, mint nagy-
fokú irtózás a felelősségrevonástól. A 
betegség lalin nevét nem ismerjük, d« 
az orvos urak bizhatnak a mi bajnieg-
állapilásunkban — hiszen laikusok va-
gyunk. 

Dé elég a tréfából -'és a már ko-
mikussá fajuló huza-vouából is 1 A pol-
gármester ur álljon végre birái elé, 
nézzen szembe a néppel, amely elten 
vétkezett. Ne bujkál jon gyáván a tár-
gyalási terminussal szabályozható be-
tegség mögé és ne legyen olyan kényes 
az egészségére éppen ő, aki nagybeteg 
öreg embereket zsnfoltatott a deportáló 
vagonokba és akkor nem helyezett 
akkora súlyt az orvosi véleményekre. 

Ne komédiázzanak hát sokat a pol-
gármester ur egészségi állapotával sem. 
lliszeu nem a külföldi halálláborok felé 
akarják elhurcolni, hanem cSak ide a 
Széchenyi-térre — a népbiróság elét 

A M a g y a r K o m m u n i s t a P á r í 
s z e g e d i n é p g y ü l é s e l : 

Mozik műsora 
Korzó Mozi 

Afa és mindennap az izgalmas ameri-
kai film ! Bull i Gordon, Olló Kruger, 
Donald Crips szenzációs főszereplésével 
A 606-ik kísérlet. (A mágikus golyó). 
Azonkívül: A legújabb Heti Hírek. 
Előadások kezdele: 5 és 7 órakor. 

Belvárosi Mozi 

Ma, csütörtökön a legszebb ma-
gyar filmek sorozatából Gyimesi vad-
rirág Géczv István közismert müve 
lilmen. Főszereplők: Tolnay Klári, 
Mály Gerő, Gózon Gyula, Gregus és a 
Mafirt-Króuika Előadások 5 és 7 
órakor kezdődnek. 

Széchenyi Mozi 

Ma és mindennap bemutatásra ke-
rül • az elmúlt hetekben Budapesten 
hatalmas sikert aratott ragyogó uj 
amerikai vígjáték: örök Éva. A kacagó 
fiatalság, a szeretem, zene és dal bű-
bájos filmjében a főszerepeket mind-
nvájnuk kedvence Dcanna Durbin. 
a legnagyobb amerikai jeltemsziuész 
Charles L. és az uj fiatal filmlchetség: 
Róbert Cummings alakítja. Azonkívül. 
Muzsika cs tánc. Amerikai revü-varielé 
film. Az előadások 5 és 7 órakor kez-
dődnek 
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X. 4. " ti Újszeged, Tótii-vejiílig^ö Komócsin Mihály 

X. 4. ti Somogyitelep, Levenleotthon Szí tani lsAy4£ 

X. 4. 6 Ujsomogyitelep, iskola Tombácz Imre 

X. 5. 4 Pick szalámigyár Vértes Imre 

X. 6. 1 Adóhivatal Gergely András 

X. 7. 3 Gyála. iskola Gombkötő Péter 

A jövő hét elején megérkezik 
a szénvonat Szegedre 

A város nem él a miniszteri felhatalmazással 
és csak tizenötszörösére emeli az áramdíjakat 

(Szeged, okióber 4) Beszámoltunk 
arról a zavarról, amelyek az áramszol-
gáltatásban keletkeztek a szénszállítás 
ismételt elakadása miatt. Megírtuk, liogy 
aniig ujabb jelentős szén menny is ég ér-
kezik. kölcsönvett szénnel tarlja fenn a 
város korlátozott mértékben az áram-
szolgáltatást. Dénes Leó elvtárs, polgár-
mester mindössze annyi szenet tuaolt 
szerezni, liogy csökkentett cncrgiaszol-

b e l v á r o s i m o z i 
Október 5, péntektől a .3 
R 1 T Z B R O T I I E R S - e k 
hallatlanul mulatságos víg-
játéka: 

FORR A DAL, 
FORR A VÉR 

Kfv hollywoodi filmgyáros 
és rgv faltisi kislány kalandjai 

A főszerepekben: Amerika 
legjobb Tlgjitéfcegyüllrse 

a 3 RITZ BROTHERS, 

VERA ZOH1.V4 

és A. M E N J M 

Az előadások 5 cs 7 órakor 
kezdődjek. 

Elővétel délelőtt II 12 őrá lg Pénztáruyitás 
dcimá i 4 órftlíor. 

gáltatás mellett szombat reggelig lesz 
elég a gázgyárnak. A polgármester 
érintkezésbe lépett budapesti illetékes 
körökkei, hogy, a varos Nagymányokon 
megakadt szénvonatát utnaküiditsák. 
Remélhetőleg ez a szénvonat a jövő hét 
elejéig megérkezik és az áramszolgálta-
tás teljes tizemmel ismét megindulhat. 
Az áramszolgáltatás addig délután 5 
órától reggel 8-ig tart. Reggel 8 órától 
délután 5 óráig szünetel az áramszol-
gáltatás, kivéve a postát és a vízmüvet. 

Itt említjük meg minapi hírünkkel 
kapcsolatban, amely a villnnycgységa'r 
huszonegyszeresre emeléséről szólt, 
hogy a város vezetőségének, amely a 
gázgyárai most b'zikezelésbe vette, 
nincs szándékában élnia miniszteri en-
gedéllyel és nem csinál ilyen nagy ár-
emelést. Áz emelés valószínűleg csak 
tizenötszörös lesz, hogy fedézze a szén-
beszerzés költségeik 

Megkezdték a mezőgaz-
dasági hitei folyósítását 

Budapest, október 3., (Saját tudósi-
lónk lelefonjelenlése) Az országos köz-
p'oati hitelszövetkezet megkezdte a 
kormány részéről nyújtott 2 mill iárd 
pengő mezőgazdasági termelési hitel 
folyósítását. Az OKH ezer tagszövetke-
ze lén keresztül megszervezte a kölcsön-
igények és kihelyezések lebonyolítását. 
A hitelmüveletek melleit terménybevá-
sárlással és gépek kölcsönzésével is tá-
mogatják az uj gazdákat 

Rádióműsor 

Péntek, október 5. 

7.00: Hírek, műsorismertetés. 7.15: 
R e ^ l i zetíb. 8.00: Pe-sli színházi lc-
vét{és filmszemle. Előadás. 8.15: Mü-
vészteiüczek. 9.00: Az I. honvéd-ke-
rületi zenekar játszik. 10.00: Hírek,1 

12.5*0: Déli harangszó, hírek. 12.15: 
Szervác,szky "Péter hegedül; 12.45: Vi-
gyázzatok a kisgyermekre. Orvosi elő-
ácíás. 13.00: Déry Tibor jazz-zene-
kara játszik. 13.45: Rendeletek is-
merte lese"Ti_Ő0: Hírek. } J<M : ArVö-
rösleereszt közléméiíyei. 16.00: HírSC 
16.10: Palánkay Klára énekel. 16.45: 
Szakszervezéli tanácsadó. Előadás-
17.55*: Bartók Béla gyászünnepéljl 
közvetítése az Operából. Utána kW 
18.20': i f irek. '18.25: Mit üzen a rá-
dió? 18.50: Hanglemez. 19.00: Tild/ 
Zoltán, a Független Kisgazdapárt párt-
vezére választási beszédet mond, 
19.30: »Lánc-lánc osztéVlánc .. * 
Nagykovácsi I lona és Polgár Tiboil 
műsora. 20.00: Hirek, sporthírek; 
20*20: »Uj melódiák szárnyán*. Rész-
letek a mosl készülő operettekből, 
2L00: Műsorismertetés. 21.05: A Vö-
röskereszt közleményei. 21.15: Rákosi 
Mátyás, a "MIvP főtitkárának válasz-
tási beszéde. 21.45: Hanglemezek. 
22.00: Tlirék, rendeletek ismértetcse, 
22.20: Hanglemezek'. 23.00: Hirék és 
hétköznapi krónika ői'ösz nyelven, 
23.10:" "Hirék és hétköznapi krónika 
angoT nyelven. 23.20: Hírek és hét-
köznapi krónika francia nyelven. 
23.30:. Olasz és spanyol dalok Ilr.na-
lemezék. 

A Magyar Koinmuii isla Párt 
szegedi stúdiója 

Állandó műsor: Reggel S-tóI S'30 
óráig: Hanglemezek, közben hírek. 
Délben 12 órakor: Reklámhirek, 12-30-
tói 1 óráig: Hanglemezek, közben hírek 
Este 6 órakor: Reklámhirek, 640-kor: 
Ilirek. 

Minden nap délután 5-39 árakor: 

Október 4-én: Mit telt a Magyal 
Kommunista Párt Magyarországért ? 

Október 5-én: A Magyar Kommu-
nista párt mezőgazdasági programja. 

Okióber 6-án: A Magyar Kommunista 
Párt ipart programja. 

Október 7-én: A Magyar Kommu-
nista Párt pénzügyi programja. 

Okióber 8-án: A Magyar Komin"* 
nista Párt közélelmezési politikája. 


