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^ A Kommunista Párt 
eomogyitelepi szervezete 
tiltakozik a dohánygyári 
munkáselbocsátésoh ellett 

(Szeged, október 13) A Magyar Kom-
mbnista Párt somogyitelepi pártszerve-
zete szerdai pártnapján egyhangúlag 
határozatot fogadott el, amelyben tilla-
Rozik a dohánygyári munkások elbo-
csátása elten. A határozat megállapítja, 
hogy a reakció mosl, a tél beállta előtt 
rpajdnem 200 munkáscsaládot akar ke-
nyerétől megfosztani. A somogyilelepi 
kommunisták a legteljesebb szolidaritást 
vállalják a dohánygyári mimkástestvé-
réilckcl és biztosítják őket arról, hogy 
tántoríthatatlanul folytatni fogják har-
cukat a reakció támadásai ellen. 

Szmkáz m Művészét 
Jávor Pál az Újságíró Olfhonbun. 

Jávor Pál, a budapesti Nemzeti Szín-
ház kitűnő művésze, akit gerüices 
baloldali magatartásáért, mint isme-
retes, annakidején elhurcoltak, két 
hót múlva három estén át a szegedi 
fcsinházban vendégszerepel. Az Újság-
írók és Művészek Otthona felkérésére 
Jávor Pál 27-én, szombaton délután 
A órakor előadást tart az otthonban, 
amelynek vezetősége vasárnap ebé-
dé ad tiszteletére. Az előadáson csak 
az otthon tagjai vehetnek részt. Az 
ebéden való részvételre ugyancsak 
tagok jelenlkezhetnck az otthon iro-
dájában. 

A Nemzeti Szinház művészei még 
nem kupttb meg októberi gázsijukat. 

A Szegedi Állami Nemzeti Szinliáz 
tagjai, annak ellenére, hogy ma már 
hónap közepe van, még nem kapták 
meg októberi gázsijukat A gázsi ki-
fizetésének késedelmessége nagy el-
keseredést váltott ki a müvészsze-
málvzet körében, mert a spiacról élő« 
színészek az emelkedő drágaság köze-
pette pénz hiányában nélkülözésnek 
vannak kitéve A színház gazdasági 
hivatala, illetőleg a kultuszminiszté-
r ium, amely a szegedi szinliáz tag-
jainak özetését kiutalja, azzal érvvel, 
hogy a szegedi színészek utólag kap-
ják gázsijukat A színészek természe-
tesen tiltakoznak a gázsi utólagos ki-
fizetése ellen, hiszen egy egyetlen 
színháznál sem szokásos Valóban kí-
vánatos. hogy a szegedi szülészek 
előre pontosan megkapják gázsijukat, 
mert egy hónap alatt sokat esik a 
pénz értéke és hónap végén már 

1 nem ér annyit a gázsi, amennyit a 
hónap elején megéri volna Biztosra 
vesszük, hogy az igazgatóság mindent 
elkövet a saiuészflzetések hónap ele-
jén való fizelése érdekében — Sérel-
mes a szinház jegyszedőinek helyzete 
is A jegyszedők is a személyzethez 
tarloznak. évek óta dolgosnak a szín-
háznál. de mosl a késedelmes kez 
dés miatt még nincs keresetük Ma-

' gától értetődő hogy azért, mert a 
szinház későbben nyit a rendesnél, 
a jegyszedők nem maradhatnak kere-
set né'küI Sswrződlevsók le őket is és 

. fizessék k' - »'irl<wi/"íik, f 

'Uóra-eailébiiaBepály a NeajseU Sc-
!?é!vbe». Vasárnap dólajőll '1 órakora 
Nemzeti Ses Iv Kálvária-utca 10 szám 
n a d székházában a N. S. diákcsoworlja 
re" 'ezésében Móra becenc-emlékünne-
pé Iv lesz. Az érdalclödifcet szereteltei 
vőr ;a n Nemzeti Segélv. 

xwígíníi nemzed 

A Lippaj-fürészgyár vezetősége ^ ^ e t i Segély mérlege 

ebéden látta vendégül munhásmi 
a ási 

Daróczi V i n c e munkás t A kommunista m u n y s o b ó l 

fobban senki nem becsüli meg a becsületes, őszintén j 
demokrata munkaadót 

(Szeged, október 13) A szegedi 
munkásság egyéves hősi erőfeszíté-
seibe nyerünk bepillantást a Lippai-
gyár munkásainak teljesítményén ke-
resztül. Egy évvel ezelőtt tulajdonos 
és vezető nélkül má r a felszabadulás 
első napjaiban megindították a mun-
kások az üzemet. Jőf emlékszünk még 
rá, a szakszervezet vezetőinek az volt 
a véleménye, hogy a Ltppai-gyár 
mankásái azok közé tartoznak, akiket 
alaposan megfertőzött a fasiszta szel-
lem. Kétirányú tevékenységet kellett 
kifejteni annak a két-három kommu-
nistának, aki a gyáriján dolgozott. 
Pénz nélkül és részben munkaerő 
nélkül meg kellett indítani az üze-
met, termelni kellelt, első időben a 
Vörös Hadsereg hadműveleteihez szük-
séges deszkát, később az újjáépítés 
szolgálatába kellett állítani az üze-
met. Foglalkozni kellett gyűléseken, 
értekezleteken ak ötven főnyi mun-
kássággal, hogy megértsék, mí történt 
körülöttünk, a szervezkedés fontos-
ságáról és a munkafegyelem szükség-
szerű megerősítéséről. Az erőfeszíté-
sek eredményre vezettek, hamarosan 
teljes üzemmel dolgozhatott a gyár. 
A munkások és a vezetőség között 
a legharmonikusabb együttműködés 
fejlődött ki. Az üzemi bizottság, an-
nak elnöke, Király Lajos elvtárs és 
a gyár vezetője, Jeneí Imre között 
legteljesebb a megértés. 

A felszabadulási évforduló napján 
a gyár vezetősége élj éden látta ven-
dégül a gyár összes munkását, e.zzel 
is kifejezve azt a nagy egyetértést és 
kölcsönös megelégedést, ami a ve-
zetőség és munkások között van. Az 

ebédet a gyár tisztviselőnői készttet-j 
lék el Tarafm Lajosné és Ralla Júlia 
elvlársnők vezetésével. Ebéd után üd-
vözlő beszédek következtek, melynek 
során Komócsin Mihály élv társ, áz 
újjáépítési bizottság elnöke méltatta a 
munkásság teljesítményeit. Bejelen-
tene, hogy az újjáépítési bizott-
ság annak az ötven munkásnak, aki a 
felszabadulás napjától kezdve dolgo-
zik a gyárban, teljesen üti 'a'anul egy-
egy ingei ajándékoz. A bizottság min-
dent el fog követni, hogy minél ha-
marabb minden munkásnak tudjanak 
'nget adni. 

A felszólalások közül ki kell emel-
nünk Daróezl Vince elvtárs beszéd*5* 
is, aki a munkások nevében szól'. 
Megköszönte áz újjáépítési bizottság 
és a Kommunista Párt eddigi támo-
gatását. A munkások és tulajdonos 
közötti együttműködésre vonatkozóan 
kijelentette, a gyár tulajdonosa 25 
éven kérésziül olyan megbecsülést 
soha nem kapott, mint masí a kom-
munista munkásoktól. A kommunista 
munkásoknál jobban senki nem be-
esüli meg a becsületes, őszintén de-
mokrata munkaadót. Fontos ezt kt-
hangsulyozsil most, amikor egyes 
munkaadók a Kisgazdapárt budapesti 
győzelmén íelhuz&ifva esek'eg a mun-
kásság jogainak megcsorbítására tö-
rekednének. Ml a magunk részéről 
azon fessünk, hogy továbbra Is olyan 
iá egyetértésben dolgozzunk együtt, 
mint eddig. 

A késő délutáni órákig maradtak 
együtt a gyár munkásai, vezetősége 
és tisztviselői. 
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A közösség minden 
Rövidesen ítészen fesz 

Elkészüli az első gépkocsi 
tagja autótulajdonos lesz -
egy társasgéphocsi, amely valószínűleg Szeged és 

Baja közöli fog httm 

•mi ti a 
S/'-'-iz Hrfttráo. A Ssepedi Nemzeti 
Skirihaz jövő hónapboa aio^odu'-é 
sa-oon iának egyik érd okossága lesz, 
Ijoay bemutatásra kerül GwS Dezső-

j.ngk s nerl iijiü§iróna!c, a városi 
éUleienforgsilmi hl»aln' vejeííjéneli 
tv Jeli %j>>"<á'éka Gerő l>o*ö arun 

góc nvnj'olta be 
-ijjaToaV.nok aki 
után el is fogat 
>A bálvány* inü 
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r(wt<" 
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a darabot íz'holay 
az! első e'olraeás; 

la 4 dm-ib címe 
ujára ntí^ve szili in ü 
vsój,".* hogy cselek-
!>•• • i'jweí>«*i szoffoá 

várt darab beuiu-
űbat) kerül fős 

1 ' kehéi Anna és Nagy-
ötlősi Ferenc, jegyesek 
B a r a n v í Mnedolna és Baksa Sán-

(Szeged, október 13) Szép példá-
ját adja az újjáépítési munkában való 
részvételnek az a néhány aulósszak-
ember, akik összetársultak, hogy a 
háború pusztításai által tönkretett 
autókból uj gépjármüveket varázsol-
janak elő és állítsanak a termelés 
szolgálatába. Fehér Mátyás, Kiss Sán-
dor, Szécsi József, Árvái László, Kocs-
nár Ferenc, Gémes Sándor, Szaláíii 
János társultak, kibérelték a fasiszta 
gazdájuk által elhagyott Szenl Ist-
ván-téri »Szent Istvánn-garázst és itt 
kezdték meg az újjáépítést. Összeszed-
jék az országutak menléu, szántóföl-
deken, külvárosi utcákon elhagyott 
autóroncscfknt, kiégett, összelőtt ka-
rosszériákat, tengelyeket, egyéb al-
kalrészokct és két kezük iniuikájávaJ 
a sok összeszedett romból u j ko-
cs:l építenék. Péntekéi} megtiivtak 
bennünket egy ilyen roncsokból elő-
varázsolt teherautó bemutatójára. Va 
donatnj kéttonnás teherkocsi állott 
atőllünlc Minden alkatrészét ugy szed 
ék össze elhagyóit, használhatatlan 

uak látszó romokból Az alvázai pél-
dául a Tisza vizéből cmették b t A 
most össjoállilolt teherautó ma már 
szalad az országutakon és az áru 
taűílüds, d termelés szolgálalában áll 
Négy személyautó roncsa, egy autó 
i uczroncs és rengeteg más alkatrész 
van jpég a »Szent Istvánt-garázs mű 
helvciben Ezeket mind újjáépítik 

Fehér Mátyás, aki ennek az újjá-

építő kis közösségnek a kezdeménye-

zője és irányító vezetője, a kővetke-
zőket mondja munkájukró l : 

— Mindnyájan, akik itt összető-
mörültünk, régi autósok vagyunk, a 
óáboru végeztével azonban itt ma-
radtunk kocsi és munka nélkül. Ösz-
szefogtunk, munkaközösséget alkot-
tunk és elhatároztuk, csatWunk egy-
másnak kenyérkereső eszközi, autói. 
Ugy is lett. Egy-egy autó felépítésébe 
mindnyájan beledolgozunk, egy anló 
azonban három-négy emberből álló 
közösségé csupán, hogy a tulajdono-
sok és osalMlSgjafb szópen megélhes-
senek belőle. A közösség minden tagja 
autótulajdonos lett ilyen módon, szö-
vetkezeti alapon. Az újjáépített aulók 
kai személy- és teherfuvarozást vál-
lalunk a MATEOSz keretében. 

Megtudjuk, hogy az újjáépítendő 40 
személyes autóbusszal Szeged és va-
lamelyik szomszédos város kőzött! 
torgrftmat szeretnék megjavítani Va-
lószínűleg Szeged—Baja között feöz-
íekedük majd az uj társzs^ópkoest. 

Igy teremt uj életet a romokon né-

hány mhgyar munkásember ügyes-

sége és leletnélyessójje 

\ MAGYAR KOMMUNISTA PÁRT 

minden tagja tartsa kötelességének, 

hogy tevékeny részi vegyen a párl | 

választási mozgalmában! ' 

A Nemzett Segélynek mint de-
mokratikus szervezetnek három ne-
gyedévbs fennállása szükségessé te-
szi, hogy számadást csináljon maga 
és az egész demokralikus szegedi 
társadálom számára, hogy megfe-
lelt-e a hozzáfűzött várakozásnak, 
hivatásának. 

A számacfas mérlege, az "eddi& 
végzett munka mérlege ujabb len-
dületet, a jól tel{esiLett kötelesség 
lendületét adja a szervezet szá-
mára, u jabb és nehezebb felada-
tok vállalására és egyben növeli a 
mindig újból Idegenkedők és gya-
nakvók bizalmát. 

Amilyen súlyos és hálátlan sztv 
re'pcl vállalt a magyar demokrá-
cia akkor, amikor a vesztett há-
ború és a nyilas tatárjárás által le-
tarolt ország sorsát kezébe vette, 
éppoly nehéz és felelősségteljes fel-
adatot vállalt a Nemzeti Segély, 
áraikor 'mintegy háromnegyed évvel 
ezelőtt céljául tűzte ki a háborús 
sebek gyógyítását, a hallatlan meg-
növekedett szociális nyomor eny-
hítését 

Hitler-Németország, a n'émét-ma-
gyar kereskedelmi kapcsolatok ár-
tatlanul hangzó szavainak védelme 
alatt éveken keresztül tervszerűen 
ürítette ki a magyar nép gazdag 
tárházát A csekély maradékokat 
pedig elpusztította a háború 

Kevésből, a semmi halárát su« 
roló kev'ésből gazdálkodni nagyon 
nehéz. Ezt az egyik, a kölcsönös 
megértéshez feltétlenül tudni való 
tényezőt felejtik ki a számításból 
azok, akik elégedetlenek a Nemzet! 
Segély nyújtotta segítséggel. Nem 
gondolnak arra, hogy a mai viszo-
nyok mellett milyen óriási erőfe-
szítésbe kerülő munka megszerezni 
minden tál ételt, minden darab 
gyógyszert, minden egyes pengőt, 
amely a nyomor enyhítéséi szol-
gálja. Elfelejtik azt, hogy a háború 
előtti években, amikor az. akkori 
rendszernek minden tehetőség meg 
vott adva arra, hogy a tömegek 
szamára a jólétet biztosítsa, sokan 
voltak az országban, akik földbe-
vájt kunyhókban fagyoskodtak é» 
éheztek és tombolt az angolkór és 
tüdővész 

Kegyetlen és kényszerű törvény. 
szePúség, hogy csaR abból Tehef 
adni, amT van és annyit, amennyi 
rendelkezésre áll Es ha ebből a 
nézőpontból vizsgáljuk a Nemzeti 
Segély munkáját, ha nem ideális 
eredményeket várunk tőle, hanem 
a realitás megszabta lehetőségek-
hez mérjük muhkáját, akkor az tel-
jes megelégedésünkre szolgál 

Budapest élelmiszerrel való meg-
segítése, pesti gyermekek vidékre 
való kihelyezése, átmeneti gyer-
mekotthon, hadifogolykórház és ku-
tatóiroda, a Hadifoglyokat Segítő 
Bizottság megszervezése, amely s 
hadifoglyok ellátását biztosítja, sze-
gedi gyermekek nyara itatása, hadi-
gondozás, ingyen ambulancia és 
gyogyszerakció, diákok iskoláztá-
tatása, napközi otthon, mind as 
adott szükségleteknek megfelelő 
komoly szocfálls teljesítmények 

A Nemzeti Segélynek már lezaj-
lott akciói és fennálló írltézmó-
üyei, a fillérnyf pontossággal dol-
gozó könyvvezetés nagvszerú bizo-
nyítéka annak hogy a 'Nemzétí Se-
gély jól dolgozik, segít és meg-
állja a helyét. 

Ez a tuda) megszabja a jövendő 
kötelességeket fs. Még nagyobb 
erőfeszítéssel és még nagyobb kedv-
vel kell folytatnia munkáját , a 
jobb jövő építését 

cs- és d s z á f i 
őszi szállításra megrendelhetők 

reggel 8-10-ig H o f í m a n n fa-

iskola-gazdaságban. Kölcsey-u. 4,11. em. 

x Használt könyveket magas áron 
jsárol a Hajós könyvüzlet, Oroszlán-

Siervezkcájünk. Uoíy szervezhessünk! I utca 8 


