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Hadirokkantak 
előnyben I 

Olvasóin a közhelyeken kitett táb-
lácskáról, nagyon szépen hangzik, fő-
leg ha bc is tartják, de nagyon sok-
szor hallom olyan helyeken, ahol még 
ma is sorba kell állni, hogy „akkor is 
álljon sorba"! A közönség jobb érzésű 
része bár kissé dörmögve is, de tudo-
másul veszi, előre engedi a jogaira hi-
vatkozó rokkantat, ám a többség, igen 
sokszor vitatja, mondván, ma úgyszól-
ván mindnyájan rokkantak vágjunk. 
Nekem az urain, nekem a fir.m még 
ma is fogoly, mondják az asszonyok, 
ezzel elárulják, hogy, a rokkantakat 
megillető tisztelet szép, de csak addig, 
amig mások teszik és rájuk nem kö-
telező. Igy fest a rokkant előny az élet 
luktető iramában. Ilyen körülmények 
lcözött azután nem csoda, ha rólunk, 
idő előtt rokkanttá lett nehéz vas- és 
egyéb munkában dolgozó munkásokicai 
nem törődik a közönség, ha megrokka-
nunk a rosszul berendezett műhelyek-
ben, hol a legtöbb helyen még ma is 
hiányzanak a legelemibb egészségvédő 
berendezések. Sötét, rosszul vagy 
egyáltalán nem szellőztethető műhe-
lyek sok helyet? még egy rossz veder 
sincs, ahol munka után a dolgozó ke-
zet mosson. Ahol a WC olyan ronda, 
bűzös, hogy az ember gyomra, fölfor-
dul és hányingert kap. Nincs egy rossz 
láda sem, amelyben ebédjét, ruháját 
betegye, mosdatlan kénytelen hazamen-
ni, mocskosan, kormosán, nem mintha 
a munka szennye szegyeim való lenne, 
habár a lassan éledő reakció, a multat 
visszasírok, hiányt semmiben sem 
szenvedők és a munkásságot soha meg 
nem értők, de kihasználni jól tudó, jó 
ruhában, tele hassal sétálók mégis na-
gyon lenéznek. Minket a munka, az al-
kotás katonáit, kiket a nehéz vasipar, 
mini a vas- és fémöntés is, ahol ugy 
folyik a vas. fém. mint a víz, a 2.000 
fokos hőségben keletkező gázok, s a 
hókülönbözeU viszonyok főleg télen 
amikor az ember leizzadva hidegre 
kénytelen menni, idő előtt rokkanttá 
tesznek. legtöbbünk 50 éves korára 
megrokkan, a többé-kevésbé munka-
teéptelenné válik. Es mint ilyen, lcap 
az. OTI tói 30 forintokat havonta, tes-
sék belőle megölni, de hogy valaki tő 
rődne vele, nem-e lehetne őket valam 
könnyebb munkára elhelyezni, esetleg 
rokkant iparos otthonokban vagy, ha 
már ezek a mai viszonyok között nem 
lehetségesek, legalább adnák meg ne-
künk is a hadirokkantakat megillető 
előnyöket. Kis táblácskát festeténpk 
igy: „hadirokkantak és a munka rok-
kantjai előnyben". Ha gyakorlati hasz-
nunk nem is lenne belőle, de minden 
esetre jó érzést váltana ki belőlünk az 
a tudat, hogy hazánk népe nem feled-
kezett meg "rólunk, ha már a minket 
fiatalon lcihasználó töke nem is törő-
dik velünk. Ugy érzem sok megrokkant 
munkástársam együtt érez velem. S 
azért kérem szerkesztő elvtársamat la-
punkban közzétenni szíveskedjék ezen 
pár sorom, hátha akadna ma még ki-
alakulóban lévő demokratikus állam-
rendünk felépítésen fúradók között 
olyan, munkásokital együttérző, magyar 
ember, aki nekem igazat ad és segit 
art nekem meg is valósítani. 

Dobó János 
vasüntő, a nehéz vasipar rokkantja. 

Szegedi Kompaasz 
A közeljövőben csakugyan hézag 

pótló könyv jelenik meg. A „Szegedi 
Kompasstc magába foglalja az összes 
szewodi hivatalok, iparosok, kereske-
dők, vállalatok, vendéglők, kávéházak, 
szállodák, orvosok, ügyvédek, mérnö-
kük, stb. jegyzékét, szóval mindazt, 
amire a Szegedre érkező utasnak, üz-
letembernek szüksége lehet. Különös 
fontossága lesz. e kötetnek most, ami-
kor megnyílnak a határok és Szeged 
idegenforgalma megnövekedik. A „Sze-
gedi Kompassz" szerkesztő bizottságá-
nak élén dr. Enyedí Károly áll. 

Kérjük az érdekelteket, hogy a 
Kompasszban való részvételüket lev. 
lapon Szeged. Oroszián-u. 4. I. em. 9. 
alatt bejelenteni szíveskedjenek. 

A dolgozók 
h a r c o s l a p j e 

a 

Október második felében megindul Szegeden 
a gázszolgáltatás 

A g á z ára köbméterenkiol 1 forint 20 fillér l e sz — A gázgyárban már 
megkezdték a kazánok előmelegítését — Szénkőlcsöat kér n gyár n fo-

gyasztóktól 
(Szeged,. október 4.) Tarján Tibor 

elvtárs, iparügyi miniszteri biztos sze-
gedi bemutatkozása alkalmával megír-
tuk azt az igéretét, hogy rövid időn be-
lül lehetővé teszi Szegeden a gázszol-
gáltatás megindítását. Pénteken érte-
sítést kapott a Délmagyarország, hogy 
a mai körülmények már megengedik a 
város gázellátásának legrövidebb időn 
belül való megkezdését. A szegedi gáz-
és villanytelep 190 tonna külföldi és 
490 tonna belföldi szenet kapott erre a 
célra és ez a szénmennyiség már útban 
is van Szeged felé. A gázgyárban már 
meg is kezdődtek a gázgyártáshoz szük-
séges előkészületek és hozzáfogtak a 
régóta szünetelő gyártás következtében 

lehűlt kazánok lassú előmelegitési mun-
kálataihoz. 

Előreláthatólag a gázszolgáltatás 
még e hónap második felében 
megindul. Értesülésünk szerint a 
gáz ára köbméterenkint 1 forint 

20 fillérbe kerül majd. 
A gázgyár felszólítja a fogyasztókö-

zönséget, hogy senki ne fogjon hozzá 
gáztűzhelyének esetleges javítgatásához 
és ne zavarja a gázgyárat sem ilyen 
irányú kérésekkel, mert a gázgyár mun-
kásai minden kintlevő készüléket, meg-
vizsgálnak és megállapítják üzemké-
pességéi. Egyelőre még ujabb gáztűzhe-
lyek igénylése nincs folyamatban, de 
még idejében értesitik a fogjasztókö-

zönséget a gáztűzhelyek igénylési mód-
járól. Természetesen elsőbbségi joguk 
azoknak lesz, akik már eddig is ren-
delkeztek gáztűzhelyekkel, csupán a 
gázgyár felszólításaira szolgáltatták azt 
be. 

A most útban levő (580 tonna szén 
egyébként előreláthatóan körülbelül ké: 
hónapra elég. Erre az időre zavartake 
nul biztositható Szeged gázellátása. To-
vábbi szánmennyiség beszerzéséhez a 
gázgyár kölcsönt• kér a fogyasztóktól. 
Ennek összege gáztűzhelyenlrim 20 fo-
rint, nagyobb gázsütönkint pedig 50 
forint lesz. Ezt csak kölcsönképpen ké-
rik a fogyasztóktól addig, amig az. 
üzembentartáshoz szükséges kiadásé-
kat fedezni tudják. 

A felmentett náci főbunösökef 
elszállítják Németországból 

Papent é s Baidur von Sírachot Ausztria k ikér te 
e lmegyógyintézetbe v i sz ik 

- Hasat 

(London, október 4.) A londoni rá-
dió jelenti, hogy a nürnbergi per há-
rom felmentett vádlottja, akik ellen 
már kiadták a letartóztatási parancsot, 
most már a harmadik éjszakát a nürn-
brrgi börtönben töltötte amerikai véde-
lem alatt. Németországban sok helyen 
tüntettek a felmentő ítéletek miatt. 

Az Associated Prcss közlése szerint 
a három felmentett náci főbünöst Ham. 
burgba szállítják Clay tábornok enge-
délye alapján, tovább; utvonaluk isme-

retlen. 
Gerö osztrák igazságügy miniszter 

esütörtökörj este táviratban kérte fel 
Jackson birót, a nürnbergi tárgyalás 
amerikai fővádlóját, hogy az osztrák 
törvényszék elé való állitás céljából ad-
ják ki Papent és a 20 évi börtönre ítélt 
Baldur von Sirachot. 

A nürnbergi börtön köreiből szárma-
zó hírek szerint Hesst, akit életfogytig-
lani börtönre i léitek, még a hónap fo-
lyamán elmegyógyintézetbe szállítják. 

II fninisii&ritnács e l f w a t a i szegedi zeneiskola 
aiiamositasaró! sioto l ö m n v i a m l a i o t 

Október 31-ig meghosszabbítottak a B-iista revízió határ, 
idejet — CkHitoi pottekot k s p s a k a munkások 

(Budapest, október 4.) A kormány 
tagjai penteken délelőtt 11 órakor Nagy 
Ecrenc miniszterelnök elnöklésével mi-
nisztertanácsra ültek össze. A minisz-
tertanács hozzájárult ahhoz, hogy a 
8 listával kapcsolatos, továbbá a reví-
zióra előirt határidőt az előállott "tech-
nikai nehézségekre való tekintettel ok-
tóber 31-ig meghosszabbítják. 

Gerö Ernő elvtárs, közlekedésügyi 
miniszter előterjesztésére a miniszter-
tanács hozzájárult egyes nemzetközi 
kedvezőtlen szállítási szerződések fel-
mondásához. 

Ke'resztury Dezső vallás- és közokta-
tásügyi miniszter előterjesztésére elfo-
gadta a minisztertanács a szegedi vá-
rosi zeneiskola államosítására vonatkozó 
javaslatot. Az iskola állami zenekon 
zervatórium lesz. 

Molnár Erik elvtárs, népjóléti mi-
niszter előterjesztésére a miniszterta-
nács szabályozta a munkavállalók tár 
sadalmi biztosítással kapcsolatos kérdé-
seit és hozzájárult, a munkások csa-
ládi pótlékáról szóló javaslathoz is. 

A minisztertanács két óra után ért 
véget. 

Dt\ Papp Gyöngy (loominuEista) 
örömmel üdvözölte a lörvényjavesiatot. 
Parancsoló szükségességnek mondo-tta, 
nogy a társadalom kegyeimet adjon az--
ártatlan gyermekeknek az apjuk áita. 
elkövetett bűneiért. Ha a törvény ha-
tályba lép, 5 0 0 . 0 0 0 m a g y a r keresi majd 
apját. Rengeteg sok jog. viszály vár-
ható. A javaslatot elfogadja. 

Kéthly Anna elnök az idő eiőrehala 
dottságára való tekintettel a vitát fél-
beszakította. 

Nagy Ferenc miniszterelnök bejelen, 
tette, hogy a köztársasági elnöktől kéz-
irat érkezett, amelynek felbontását es 
kihirdetését kérte. 

A jegyző felolvasta a köztársasági 
elnök kéziratai, amelynek érteimében 
a köztársasági elnök a nenuetpyütes 
első ülésszakát berekeszti és a nemzet-
gyűlés második ülésszakát 1946 októ-
ber 2?-iki napra bárja össze. 

Kéihly Anna bejelenti, hogy a köz-
társasági elnök kéziratát, a nemzetgyű-
lés tudomásul veszi. Ennek megfelelően 
a nemzetgyűlés legközelebbi ülését ok-
tóber 22-én délelőtt 10 órakor tartja. / 
Javasolja, hogy a nemzetgyűlés ezen az 
ülésen válassza meg a Ház u j elnöksé-
gét és a bizottságokat is. A javaslatot 
a Ház elfogadja. 

Berekesztették a nemzetgyűlés ülésszakát 
A nemzetgyűlés is elégtételt ad a Iasizmus állal meghurcolt 

magyar zsidóságnak 
(Budapest, október 4.) A nemzet-

gyűlés csütörtöki ülését Varga Béla el-
nök nyitotta meg. Kis Roland elvtárs 
előadó ismertette a zsidóságot ért ül-
döztetések megbélyegzéséről és a zsidó-
ságot ért károk kártalanításáról szóló 
t örvény java sla tot. 

A javaslathoz a Magyar Kommu-
nista Párt részéről Ott Károly szólt 
hozzá. Olt Károly megállapította, hogy 
tus 1944. évi szörnyűségek a magyar nép 
többségétől Idegenek voltak. A magyar 
népnek azonban nem érdeke a bűnös 
mult leplezése és a Magyar Kommu-
nista Párt nem nyugodhat bele abba. 
hogy ennek a múltnak a szörnyűségeit 
és embertelenségeit titkolni akarják. 
Éppen ezéra elitét- bizonyos kijelenté-
seket, amelyek a bizottsági tárgyalások 
során hangzottak el. A javaslatot saját 
maga és pártja nevében elfogadta. 

Az összes többi pártok szónokainak 
helyeslő hozzászólása utáni a nemzet-
ífyülés a javaslatot általánosságban a 

részletes tárgrialások alapjául elfogadta. 
A részletes vita során a javaslatot 

első szakaszának némi módosításával a 
nemzetgyűlés elfogadta. A nemzetgyü-
.és legközelebb, ülése pénteken dél-
előtt lesz, amikor a házasságon kívül 
6zilletett gyermekek jogállásának ren-
dezéséről szóló törvényjavaslat vitáját 
folytatják. 

(Budapest, október 4.) A nemzetgyű-
lés pénteki ülését Kossá István elvtárs 
einük nyitotta meg. Bejelentette, hogy 
a budapesti államügyészség! Futo. Dezső 
képviselő mentelmi jogánál: felfüggesz-
tését kéri. A bejelentést áttették a men-
telmi bizottsághoz. Ezután Rajk László 
elvtárs belügyminiszter nyújtotta be a 
rangok és címek törléséről szóló tör-
vényjavaslatot, amelyet átadták az al-
kotmányjogi és közjogi bizottságnak. 

Néhány napirend előtti felszólalás 
után a Ház át tér t a házasságon kivüi 
született"' gyermekek jogállásáról szóló 
törvényjavaslat) vitájára. 
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Szeged október 11-én flonepli 
a feiszabaouias evtorouiojat 

(Szeged, október 4.) Október hó 
11-ike Szeged történelmében a legem-
lékezetesebb évforduló. 1944 okióber 
11-én a diadalmas Vörös Hadsereg győ-
zelmi sorozatainal: következtében Sze-
ged a világ szabad városainak sorába 
lépett. Ezt a napot azóta emlékezetes 
fénnyel ünnepli meg Szeged közön-
sége. 

A felszabadulás évfordulójának 
megünrepléséba tevőlegesen vesz részi 
az idén a Magyar-Szovjet Művelődési 
Társaság. Október lL-én a Tisza nagy-
termében a Magyar-Szovjet Művelődés© 
Társaság rendezésében a Szegedi Nem-
zeti Szinház zenekara ünnepi dísz-
hsr.gversenyt ad, melyen a legértéke-
sebb szovjet és magyar zenekari mü-
vek kerülnek bemutatásra. A hangver-
senynek országpa viszonylatban is kul-
turális jelentősége van, amennyiben 
bemutatják Hacsaturján monumentá-
lis szimfóniáját, amely Szegeden kerül 
elsőízben közönség elé Magyarországon.. 
A zenekart Vaszy Viktor vezényli, ez. 
a körülmény biztosítékot ad, hogy 
olyan művészi interpleádófoan keríV. 
bemutatásra a világhírű alkotás, ami-
lyent a zenekart, mü művészi értéke 
megkíván. Értesülésünk szerint a 
hangversenyt a magyar rádió is közve-
títeni fogja. 

A felszabadulás évfordulójának mű-
sorát a Nemzeti Bízottság október 4-én 
állítja össze. 

Értesülésünk szerint a Magyar-
Szovjet Művelődési Társaság a .félsza-
badulás évfordulóját még külön térze-
nével is kívánja megünnepelje.:. 

Az Alxöld legnagyobb tábíaüveg 
raktára és üvegezési vállalatit 

Körösi Géza 
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