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Lőw Immánuel 
utolsó napjairól 

Három esztendeje, hogy Lőw lm 
mánue/, a tudós szegedi főrabbi a 
nemzet történetének legszomorúbb 
korszakában őrök álomra hunyta le 
szeméi. Soha ej nem muló emléke-
zetére ma délelőtt fél 11 órakor em-
lékülést tart a városháza nagytermé-
ben a Kálmány Lajos-Kör. Ebből az 
alkalomból Szegedre érkezik dr. Sehei-
ber Sándor professzor, éleiének és 
munkásságának kiváló ismerője, hogy 
előadást tartson róla. 

1944 március 19-ike után Budapes-
ten a Wessclénvi-utca 11. szám alatti 
Nemzetközi Vöröskereszt-kórházban 
helyezték el a kilakoltatott zsidókór-
ház" betegeit. Nem egészen 200 ágyat 
sikerült összehordani. Hetek során 
több inint 3000 szerencsétlen zsidó 
zsúfolódott össze. Az emberek ott 
feküdtek a lépcsőkön, pincékben, mat-
racokon, takarón nélkül. 

Paái Jób hirlapiró mondotta el — 
aki lefogta a haldokló) főrabbi sze-
mét —, hogy julius elején Lőw Im-
mánuelt is oda vitték családjával. 
\ fő rab tú ezekben a napokban már 
teljesen elorőtlenedelt. Keveset be-
szelt, elhaló hangon jelezte, hogy a 
beszéd nehezére esik. Ilyeneket mon-
dott: »Ei fog múlni ez a vérözön... 
én már nem érem meg azt... eleget 
éltem... nincs oíyan zivatar, ami 
Után ne süssön ki a nap, néha még 
szivárvány is jelzi h zivatar vó-gót . . . 
ennek a zivatarnak is vége szakad . . . 
addigra azonban én mar elmegyek 
oda, ahová el kell mennem ...« 

Azon a szomorú juliusi napon, ami-
kor utolsót lélegzett, ott feküdt ágyá-
ban. ápoló tartotta a műszereket, az 
egyik orvos kámfoeinjeitciól adott, de 
Lőw Immánuel ernyedten lelógó ke-
zén már nem lehetett a pulzust kita-
pintani . . . a végzet beteljesedett.. . 

RADIÖELÖADAS 
LÖW IMMÁNUELRŐL 

Szombaton délután dr. Antalffy 
György helyettes polgármester meg-
emlékező előadást tartott a budapesti 
rádióban dr. Lőw Immánuelről. Visz-
szapillantott a híres szegedi tudós 
családjára és megemlítette, hogy apja 
1848-ban hősiesen kivette részét a 
szabadságharcból. Részletesen ismer-
tette ezután Lőw Immánuel pályafu-
tását, tudományos működését. Foglal-
kozott vele mint tudóssal és mint 
igazán magyar gondolkodású hazafi-
val, ezenkívül külön fiiért szegedi 
voltára is. A Lőw Immánuel alakját 
Ös munkásságát kitűnően megvilágító 
előadás végén hangsúlyozta Antalffy 
helyetles polgármester, a fasizmus 
bűnei közé tartozik, hogy az agg tu-
dósnak sem kegyelmeztek és híveitől 
elragadva kellett idegenben befejeznie 
életét. 

A Szegedi Munkás Sakk-Kör ren-
dezésében megindult két csoj>ortban 
a vegyesmeslerverseny előkészítő 
versenye. A xét kilences csoportl>ól 
az első négy jut a mesterversenyre. 
Az első csoport résztvevői: Szántai, 
Sándor, "Viski, Simon, Ábrahám I., 
Mák, Konrád, dr. Kristóf, Sulik. A 
második csoport résztvevői: Ábrahám 
1\, Tarna, Ócskay, Csánk, Kasza, Szöl-
Iősi, Köhler, dr. Bakos, Komócsin. 

A mérkőzések a Kálvária-utca 10. 
szám alatti helyiségben vasárnap dél-
előtt 9 órától, hétköznap (hétfőn, csü-
törtököm, szombaton) délután 5 órá-
tól folynak. 

A mesterverseny kezdete augusztus 
l-re lett kitűzve. A következő hat 
mester fog előreláthatóan játszani: 
Gereben Erni',, dr. Bán Jenő, dr. 
Soókv László, Sebestyén Béla, Füzlér 
Géza'ós Benkő Pál. 

Egy játszma a Szegedi Munkás 
•Sakk-Kör előkészítő versenyének első 
lordulójáról: Világos: Mák Ernő. Sü-
lét: Konrád Alajos. Francia védelem. 

1. e4, eti. 2. dl, (15. 3. Hd2, Hd7. 
•I. Fd'3, d:e4. 5. II el, Hgftí. 6. Hf3, 
IV7. 7. 0-0, 0-0. 8. II.fö, H:f6. 
'). He5, c5. 10. d :cő, F:c5. 11. Ve2, 
1)0? (Sötét az Fb7-et akarja játszani, 
de ez korainak bizonyul, világos azon-
nal kiaknázza a hibát.) 12. Fgö, Fb7. 
13. Badl, Vc7. (Vezér e7 sem bizo-
nyul jónak Hg-1! miatt.) 14. F:f0, 
«:f6. 15. F:h7-{-!, Kh8. (A sötét király 
nem akarja ülni a futárt, mert látja 
a mattot, amibe később belekénysze-
rülte 10. Vh5, Kg7. 17. Vg4f, Kh8. 
18. Vh I. Kg7. 19. Vg3f, K":h7. (Más 
lépésre a hiiszársakk után vezért ve-
szít.1 20. Vh4-L KR7. 21. Vg4f, Kh8. 
22. Bd3, Fc5. 23. BJi3, Fh7. 24. Vh5, 
sötét a mattot nem védheti. 

Rákosi: Mlnéi előbb ka keli dolgozni 
az us llzeini alkotmányt 

Az ÜB elnökök országos értekezlete 

(Budapest, juiius 19.) Pénteken 
értekezletet tartottak az országj®á-
rainak üzemi bizottsági elnökei. 

Kisházi Ödön, a Szakszervezeti 
Tanács elnökének megnyitója után 
V a s Zoltán bejelentette, hogy ^ 
bányászok juliusban elérték az 
1938- juliusi terméseredményt. Rá-
mutatott a hároméves terv nagy-
szerű g>-ár építési beruházásaira, 
majd hangsúlyozta, hogy minden 
üzemben tervbizottságot kell léte-
síteni. 

Az üzemi bizottság feladata, 
hogy ügyeljen nifcidcn program 
beváltására. Nem szabad meg-
engedni, hogy egészségtelen kö-
rülmények között dolgozzék és 
éljen a munkás. Az üzemi bi-
zottságok jogkörét ki kell bő-
víteni. 

B á n Antal iparügyi miniszter 

előadásában kifejtette, hogy az ál-
lamosítás döntő jelentőséget idézett 
elő az üzemi helyeken. Rövidesen 
megvalósul a bauxit- és az alumí-
niumipar államosítása is. A kor-
mány.az iparfejlesztés alapján áll. 
Az üzemi bizottságok a munkások 
jogainak érvényesítése mellett őr-
ködjenek a kötelességteljesítés le-
lett is. Az üzemi bizottságok hatás-
körébe kell utalni az alkalmazot-
tak előléptetésére, illetve jutalma-
zására vonatkozó javaslattételt, va-
lamint felügyelelet az üzemben. El-
kerülhetetlen az üzemi bizottsági 
rendelet módosítása, mert ez sok 
vitára ad okot az üzemekben. Ez 
ismét fejlődést jelentene, mert a 
vita semmiképpen sem alkalmas 
a hároméves terv előrevitelében. 

Rákosi Mátyás kijelentette azt. 
hogy minél előbb kJ kell dol-

Vasárnap, 1917. julius 20. 

gozni az u j üzemi alkotmányi. 

Az u j parlament munkapro-

gramjában első helyen kel) 

lennie ennek kérdésnek. 

A hároméves terv nemcsak gazda-
sági, hanem politikái győzelme is 
a magyar demokráciának. Felhív-
ta az üzemi bizottságok elnökeinc : 
figyelmét a munkásegység megszi-
lárdítására ,mert ez a magyar de-
mokrácia legnagyobb ereje. A há-
roméves tervben na®" szerep vár 
az üzemi bizottságokra. Az üzemek 
élére kipróbált, szakmájukban ki-
váló muukásokat kell áll ítani Az 
1945-ben a gyárak élére állított 
munkások megálltál: a helyüket 
Folyamatosan kiváló munkásokat 
kell a vezetőhelyekre állítani a le-
hető leggyorsabban. 

I vossa István ismertette a kol-
lektívszerződés körül folyó vitát és 
kijelentette, hogy a szakszervezet 
nem liuzza tovább a vitát, hanem 
a kormány döntését kéri. Arrd'hiv-
ta fel a figyelmet, hogy az üze-
mekben több jogot adjanak a női 
munkásoknak. 

j e l e n t ő s e n felemelik a vasutasok életszínvonalát 
Dr. Kovács Kálmán elvtárs beszéde a szegedi vasutasok nagygyűlésén 

A szegedi vasutas dolgozók ré-
szére az MKP vasútüzemi szerve-
zete szombaton délelőtt na®"®il-
lést rendezett a Széchenyi Mozi-
ban. Ebből áz alkalomból az ün-
nepi díszbe öltözött filmszínház 
színültig megtelt. A na®gyűlésen 
megjelent dr. Zöld Sándor nemzet-
®ülési képviselő, az MKP nagy-
szegedi pártbizottságának titkára, 
valamint Dénes Leó elvtárs, pol-
gármester is. Bevezetőül a MÁV 
Hazánk dalkör énekelte el á him-
nuszt. Gyön®Tössi József üzletigaz-
gató nyitotta meg a na®gyülést. 
majd félkérte dr. Kovács Kálmánt 
a közlekedésü®i minisztérium el-
nöki irodájának vezetőjét beszédé-
nek megtartására. 

Dr. Kovács Kálmán elvtárs be-
széde elején rámutatott a ma®ar 
vasutasok önfeláldozó munkájára, 
majd kitért a közelmúlt belpoliti-
kai eseményeire. 

A hároméves gazdasági tervről 
szólva kijelentette, hogy a közle-
kedésü®i minisztérium — ólén Ge-
rő Ernő miniszterrel — mutatja 
azt az utat, melyen a többi minisz-
tériumoknak is haladni kell. 

Gerő Ernő jé munkájának kö-
szönhető, hogy a kenyér ára 
az egész országban változatlan 

maradt. A gabonaszállitmá-
nyok 30 százalékkal olcsóbban 
fuvarozhatok vasúton, mint a 
közelmúltban. 

Ez és a közeljövőben adandó ked-
vezmények mind azt bizonyítják, 
hogy a kommunista miniszterek a 
nép életszinvonalemelcséhez tevő-
legesen járulnak hozzá. 

Feltétlenül szükségesnek tartják 
a vasutasok életszinvonalemelését 
— hangsúlyozta dr. Kovács Kál-
mán. — Ezért a közlekedésü®d 
minisztérium Gerő Ernő elvtárs-
sal az élén tervet dolgoztatolt ki, 
hogy miképpen lehelne már a há-
roméves terv megindulása előtt és 
végrehajtásának első esztendejé-
ben lényeges életszinvonalemelke-
dést biztosítani a vasutasoknak. 

A terv szerint öt vonatkozásban 
i®ekeznek a vasutasság segitségé-
re sietni. Azt akarja Gerő Ernő, 
hogy az elkövetkezendő télen ne 
le®en e®*etlen vasutas sem az or-
szágban, aki nem tud a családiának 
meleg ptthont biztosítani. Ezért 

augusztus 1-től részletekben ál-
lag 15 mázsa szenet és1 9 mázsa 
fát osztanak ki a vasutasoknak. 
Karácsonykor külön 5 mázsa 
fa jut minden vasutasnak. A 
ruhaellátás terén is gyökeres 

Az MKP segítségével 

Nyáron is kapnák élelmezést 
a szegénysorsu egyetemisták 

A szegedi tudománye®elem hall-
gatói között sokan vannak mene-
kült diákok és minden támogatás 
nélkül álló, jórészt árva egyetemis-
ták, akiknek élelmezéséről a tan-
év alatt az e®"etemi menza gon-
doskodik. Ezeknek a szegénysor-
su. jövedelem nélkül álló diákok.-
nak azonban igen n a ® 'gondot oko-
zott, Jio®r a nyári szünet alatt, 
amikor a diákmenza nem működik, 
hol kapnak élelmezést. Legtöbb-
jüknek a nyáron is vizsgáikra kell 

Egész Budapest egy évig ne-
vetett a 

Sfcafulva §sr EBÜE3 

c. falrengető bohózaton 

Jövő héten 

SALAMON BÉLA! 
ís Sugáí- Jenő feiié&'ével aj 

BELVÁROSI MOZIBAN 

készülniök, u ® h o ® más foglalko-
zást nem vállalhatnak, ennek kö-
vetkeztében viszont a legszüksége-
sebb élelmezésüket sem tudják ma-
guknak biztosítani. A Ma®ar Kom-
munista Párt sietett most "segítsé-
gükre. 

Dr. Zöld Sándor nemzetgyűlési 
•képviselőnek, a Magyar Kom-
munista Párt nagyszegedi párt-
bizottsága titkárának sikerüli 
a népjóléti minisztériumiéi na-
®obbmennyíségü( élelmiszeri 
szereznie a Szegedi Egyetemi 

Ifjúsági Szövetség (SzEISz) részére 
A népjóléti minisztérium két má-
zsa cukrot, e.gy mázsa margarint 
és e ® mázsa borsóport utalt ki. 
A SzEISz megbizottai máris fel-
utaztak Budapestre és előrelátha-
tóan a jövő hét elején megérkez 
nek az élelmiszerek Szegedre. Pur-

! iesz Béla professzor utján egyben 
elintézték, h o ® az élelmiszerek 
na®részénck felajánlásával a rá-

j szpruló szegény e®elemislák a 
nyár folyamán tovább kapjanak 
élelmezést és ezzel biztosíthatják 
megélhetésüket, valamint tovább-
tanulásukat. 

változások várhatók. Augusz-
tusban feltétlenül megkezdődik 
az lllclményruhák kiosztása. 

Gerő Ernő elvtárs nemcsak az 
akliv szolgálatot teljesítő vasutasok 
helyzetén kiván javítani, hanem a 
becsületes, munkában megörege-
dett nyugdíjas vasutasok helyzetén 
is. Ősztől a vasutascsaládok isko-
lába járó ®ermekei részére Ss 
konkrét segítséget adnak. 

Rámutatott az előadó, ho®* van-
nak még az országban, akik nem 
ismerik el a vasutasság szerzett" 
jogait. I ® ostoba támadás érte a 
vasutasokat Gerő Ernő párizsi tar-
tózkodása alkalmával. Ekkor kap-
ták meg ugyanis a közalkalmazot-
tak a rendkívüli segélyt. Voltak 
kormánytényezők, akik nem járul-
tak hozzá, hogy a többi közalkal-
mazott melleit a vasutasok is meg-
kapják ezt a segélyt. Bebrics és 
Karczag államtitkárok közbelépé-
sére utalták csak ki ezeket az ösz-
szegeket. Gerő Ernő hazatérése 
után uk'omban visszaverte a vas-
utasság fi ién irányuló támadáso-
kat. Eddig az volt a jelszó, ho® 
»Arccal a vasút felé!« A jövőben a 
jelszó megváltozik '— üzeni Gero 
elvtárs a vasutasoknak. — Ezután 
* Arccal a vasutasok felél* lesz a 
közlekedésü®i minisztérium jel-
szava. 

Fi®elmeztette dr. Kovács Kál-
mán hallgatóit a választások kö-
zelségére. 

— A választás hosszú időre, meg-
szabja a jövő útját —i'mondotta.— 
Tudjuk, h o ® 

a tömegek n a ® helyesléssel fo-
gadiák az MKP eddigi munká-
ját, mert a kommunisták ren-
det, nyugalmát s Lékéi akarnak 
az országban, b o ® a három-
éves gazdasági tervet megva-
lósíthassuk. A választásoknál 
azért indulunk harcba, h o ® 
a megkezdett ulon tovább ha-
ladhassunk. A ina®ar dolgo-
zók társadalma világosan látja, 
h o ® az eléd eredmények a 
demokrácia motorjának, a Ma-
gyar Kommunista Párinak kö-
szönhetők. 

Nem felejtik el a szavazók, h o ® 
szavazataikkal lriztositaniok kell. 
h o ® a baloldali pártok között a 
legerősebb párt a Kommunista 
Párt lc®en, mert az erős Kom-
munista Párt erős demokráciát és 
erős Ma®arországot ielent — í-
jezte be nagy tetszéssel fogadoU 
beszédét dr Kovács Kálmán minisz-
teri tanácsos. 

Gyön®össi József üzletigazgató 
mondott köszönetet a tartalmas 
beszédért, majd a szegedi vasuta-
sok na®*®ülése a Szózat elérek-
lésével befejeződött. 


