
ELEI' A ROMOKON 
Felépítik és özembehelyezífe a Lippaiék által elpusztított 
Keramit és Möíéglagyárat 

A Belvárosi temető mellett 
5? liokt föJdüu terül el a Lip-
pai Imre ós Fiai Rt. volt ha-
talmas keramit ós miitéglagyá-
ra 

llárom hatalmas kémény fe-
nyegetően meredezik az égre, 
tetejükről az eső már rég el-
mo-ta a kormot, nem is csoda, 
hiszen már a fölszabadulás óta 
nem dolgozik az üzem. A kémé-
nyek helyett kapitalista gazdáik 
szájában füstölt a szivar. A 

"magas kémények alatt a hatal-
ma-? nagy szabadszáritó épüle-
tek romokban hevernek. Néme-
lyiknek csak a halvány helye 
látszik, másutt csak a téglából 
rakott széles tartóoszlopok ál-
lanak, Ezek a háborúra emlé-
keztetnek. Ugy néznek ki, mint 
valami Katonai erődítmény 
tankakadályai. Az udvar tele 
van szeméttel, piszokkal, égett 
fadarabokkal szétszórt csille-
sínpárokkal, 
rokkal. 

Ez a rablógazdálkodással tön-
kretett üzem most szabadult fül 
nemrégen. A környékben lakók 
még nem sejtik, hogy ez az 

üzem ma már a magyar államé, 
a dolgozóké. 

A GF nem biz 
ku tyára sze lonná i 

Kocsik András, a volt kő-
műves, az államosított Kertész 
téglagyár üzemvezetője sétálgat 
a gyár kietlen épületei között. 
Az üzemet február 28-án álla-
mositották, a Kertész tégla-
gyárhoz csatolták, igy Kocsik 
elvtárs az üzemvezető itt is. 
Tervezget, nézegeti; hogy mit 
lehet ezekbőt a romokból csi-
nálni, amit már nem birtak el-
lopni Lippaiék. 

A súlyosan megrongálódott 
épületek mellett a Lippai test-
vérek még '128.000 forint adó-
tartozást is hagytak hátra. láp-
pal ék niár a fölszabadulás előtt 
több éven keresztül nem fizet-
tek adót, csak rabolták, nyúz-
ták dolgozóikat. A felszabadu-
las ittán egy csomó gépet elvit-
tek egy másik szolnoki gyárba. 
Azután a Gazdasági Főtanács-
tól 500.000 forintot kértek, 
hogy a" gyárat üzembe helyez-
zék. 

A m i t L i p p i i é k s c n i v i h e t t ü k c l 
Ezen n pénzen olyan gépeket 

akartak vásárolni, a melyek még 
most is megvannak birtokuk-
lián. Azaz, nz állammal saját 
maguk részére megvetetni saját 
tulajdonukban lévő gépeket. 
Egv ilven ellopott dinamógép-
re'például 15.000 forintot szá-
moitaK roi. Az 500.000 forintból 
250,000-ct ötven munkás egy-
havi munkabérére akarták fel-
venni. De a Gazdasági Főta-
nács már annál sokkal elővi-
gyázatosabb és a kutyára nem 
bizza a szalonnát. 

Linnpiéknak egészen más 
szándékuk lelt volna a, pénz-
zel. Abba sántikáltak, hogyha 
sikerül, — a ptnzzel disszidál-
nak. — Lippaiék puskája visz-
szafelé durrant el. Nem gondol-
tak arra. hogvha a magyar ál-
lam költ, akkor a dolgozókra 
költ. nem pedig egy levitézlett 
kapitalista társaságra. 

Sar jadz ik az élet 
Hogy lippaiék egyáltalán 

nem akarták a gyárat újraépí-
teni, az is . bizonyítja, hogy s 

gyár fölszereléseinek nagy ré-
szét a tetőcserepet, .a faanyago-
kat eladták. Kocsik Andrásék 
csak 20.000 forintot kaptak az 
üzem beindítására és mégis azt 
mondják, elég lesz ez á pénz 

addig, amig termelnek és árul-
nak. 

A gyár területén már sarjad-
zik az élet. Az egyik kubikgö-
dörből motoros szivattyú szív-
ja a vizet, a számitások sze-
rint nyolcezer köbméter van 
benne. — Egv hét múlva már 
ez is kimegy, lesz szabad anya-
gunk, két hét mulya indulha-
tunk, — mondják az üzemben. 

Az istállóból 
— kul túr terem 

A gyár mögött egy megron-
gálódott tágas' épület la.piil. A 
belsejétien gaz és trágya halmo-
zódott föl, de az uj üzemve-
zető képzeletében bent a kul-
túrteremben a gyár szinjátszó-
gárdája játszik,. előtte pedig 
nyílnak a virágok. Kocsik elv-
társ mutatja is: itt lesz maid 
a színpad, az öltöző, meg a né-
zőtér. azaDő Tibor a gyár uj 
technikusa hallgatja s helyes-
li, — ugy lesz. Bizünk, hogy 
helyreállunk, még az adósságot 
is kifizetjük. 

A két tervező elvtárs képze-
letében már ' füstöl a liárom 
nagv kémény, százezerszámra 
készül a keramit, a tégla. 

Es bizalmuk nem hiába való. 
A gyár felépül újra és sokkal 
szebb lesz, mint Lippaiék ide-
jében volt. 

Csépi József 

Hat helyen alakul meg vasárnap Szeged környékén 
a DÉFOSz földmunkás tagozata 

Vasárnap délelőtt Nagysze-
ged területén is megkezdő-
dik a DEFOSz, földmunkás ta-
goztainaak megalakulása. Dél-
előtt 10 órakor Szegeden a 
szakszervezeti székhá/.bn, Al-
győn a népházban és Tápén 
alakul meg a földmunkás ta-
gozat, 11 órakor a dorozsmai 

kutturházban, délután 3 óra-
kor pedig Deszken és Szöve-
gen. Mindegyik helven a 
DÉFOSz megvei titkárságának 
központi kiküldöttje beszél. A 
következő vasárnap ujabb 13 
helyen kerül sor Nagvszeged 
területén a DÉFOSz földműn-
kás tagozatának megalakítá-
sára. 

A háború utáni 
Franciaország kiállítása 

Szegeden 
Vasárnap délelőtt 11 órai 

kezdettel nyílik meg a sze-
gcdi Dolgozók Klubjában a 
budapesti fraucia intézet ki-
állítása, amelyen a háború 
utáni francia irodalom termé-
keit, a lialadószellemü szer-
zők müveit, a jellegzetes fran-
cia vidékeket ábrázoló térké-
peket, faliképeket, filmeket 
mulatják be. A megnyitás al-
kalmával M Guv TirrbeUDelof 
a budapesti, tudományegyetem 
előadója tart előadást »Páris 
a modern francia irodalom-
ban* cimmel.' Közben szemei 
vényeket ad elő Mme Simoné 
Mercier, a párisi konzerváló, 
rius v. tagja. Utána dr. Ma-
dáesv László tanár tart elö-
adast és Mohiár. Zsuzsa böl-
csészhallgató a francia ellen-
állási mozgalom irodalmi ter-
mékeiből ad elő magyarnyel-
vű szemelvén veket. 

A Diákszövetség 
szabadegyeteme 

Néhány héttel ezelőtt in-
dította a szegedi diákszövet-
ség szabadegyetemi e'őadásso-
rozatát, amelyet az ifjúság ál-
landóan fokozódó érdeklő-lés-
sel látogat. A legaktuálisabb 
politikai kérdésekkel ismerke-
dik itt meg a haladószellemü 
dir.kifjuság. Pénteken KoLt.ji 
László diákszövetségi váró, i 
titkár tartót előadás. Ebbe a 
világnézetet, nz os/tályliarcot. 
a dialektikus filozófiai és tör-
ténelmi materializmust ismer-
tette. A második előadást Kai -
már István elvtárs, a három-' 

" H ó n a p o s párliskola előadóra 
tartotta. A Szovjo'unió mező-
gazdasági és ipari helyzetéről 
l>eszéH és ismertette a szo-
cialista terven'd >!'>-o 1 ist. 

A Nepi lii^oít^ágf 
í e ü a i v i x s g ' á l f s t a héWMyfi 

v e t é s t e r v e k e t 

Még mindig szahoiálják a zsirbeszolg §Statási 
az alsótanyai kulákok 

A lengyrikápolna-környcki ta. 
nyavilúgban a kis- és középpa. 
laszlok legnagyobb része igen 
•rr.épen eleget tettek a seri és vá-
gások utáni zsirbeszolgáltalás-
gások utáni zsirbeszolgűllatás-
nak. A kulákoknak ellenben sü-
J'ün kell küldeni a felszólításo-
kat, hogy legyenek eleget köte-
lességüknek. Ezen akörnyéken a 

BELVÁROSI 
Telefon - 40.75 

11. 
lórlef. 

Szerdáig mindennap 

Dr. PIROGOV 
Víjií magyarul beszélő filmdráma 
Előadások 4, 6 és 8 órakor. 

KORZÓ 
Telefon Ant.: 33-44 

210. 
h érlel. 

Ma és mindennap 

Utolsó állomás 
(Auschivilz) 

Előadások lói 4.'A6 és 8 órakor. 

SZÉCHÉNYI 
Telefon Aut 34-77 

4 1 2 / b 
hér'et 

Élmény gyermekeknek és fel-
nőtteknek. Csupa ragyogás, 
pompa, vidámság, dal,"tánc! 

HAMUPIPŐKE 
Előadások 4. 8 és S á r a k o r . 

fl Nagyszegedi Népi Bizottság j vetésben részesültek, mint kel-
szokásos pénteki ülé én Ambrus lett volna és 20—30 holdnyi 
István elvtárs, a bizottság elnöke földjük is maradt kivetetten te-
bejelenietle, több panasz futott rületként. Ambrus István elvtárs 
be az MDP-hez, hogy a dol- ' javaslatira a Népi Bizottság el-
gor.ó kisparaszt-ág kárára egyes határozta, hogy lagjai sorra fdr-
helyckni mé tánytalanul vele ték fák a közigazgatási területeket 
iki a szántási és mezőgazdasági ' é s felülvizsgálják az általános 
kötelezettségeket. Ezeket a pa- I vetésierveket. Ezt a munkát leg-
naszokat felülvizsgálták és vall-j később kedd estig befejezik és 
ban kiderült, hogy az uri birto- ; m i " c ' f n ü " a legmessze' bmcnöen 
kosok, kulákok néhol kisebb ki- a ^o'gozo P a r a s ^ a g b é k é i t 

tartjak szem előtt. 
fl Népi Bizottság legfontosabb 

feladatai közé tartozik, hogy a 
dülőbiztosokkal együtt megálla-
pítsák, az egyes községekben 
mennyi igaerö áll rendelkezés-
re, hol van hiány a felszerelés-
ben, de ugyanakkor megállapít-
ják azt is, hogy milyen igaerő 
feleslegekkel rendelkeznek egy-
egy helyen. A legszigornhbari 
megvizsgálják, hogy a traktor-
tulajdonosok eleget tettek-e szán-
tási kötelezettségüknek. 'A sza-
botálok ellen nyomban eljárást 
indítanak. 

fl taiaszl mezőgazdasági mun-
kák során nagyjelentőségű sze-
repet töltenek be a dülöbiztosok. 

beszolgáltatás legmegátalkodót-
tabb szabó látói: Kispál Ferenc 
Csórva 234. szám alatt lakó 32 
holdas, Vass Szilveszter Dornn-
szék 457. szám alatti 33 holdas, 
id. Makra József Zákány 87. 
szám alatti 27 holdas és Tanács 
István zákányi 26 holdas ku-
lákok. Ezek a felszólítások elle-
nére seni hajlandók teljesíteni 
2 0 - 2 7 kilós Leszolgáltaúisi kö-
telezettségüket. A négy kulák 
szabotázsát már akkor előkészí-
tette. amikor nem voltak haj-
landók sertéseket hizlalni, de 
ez nem szolgál mentségükre, 
sőt inkább még súlyosbító kö-
rüírrjőuy. Amennyiben a négy 
kulák és szabotáló társaik már-
cius végéig nem teljesítik zsir-
beszolgáltatási kötelezettségü-
ket, valamennyiük ellen a leg-
szigorúbb eljárás indul. 

— Verdi •Otelló* c. operá-
ját ujitja fel vasárnap este 
a szezonban először a szin-
ház. Főszerepeit Király Sán-
dor, l'ócza Ella. Palúcz László 
Lőrincz Zsuzsa, dr. Sikolya 
István, Fehérpataki Ervin, Ná-
das Tibor, és Gnál József 
éneklik. Jegyek mindkét elő-
adásra kaphatók. 

A melléjük beosztótt EPOSz-ör-
s:e ekk I éjiji'tt ell rö zi , ho y 
a vetésterületeken idejében meq-, , ., ,. 
kezdődött-e a tavaszi munka é s 'pedig meghanus,tolla 
azonnal jelentést tesznek, ha 

O íirnth imniló 
k u l í i k 

S/abo'.áló. oki atba ui iI•*> ko-
fák állott pénteken délelőtt a 
szegedi törvénvszék uzsorataní-
csa előtt. Bo b > \1 dár kis-
Bkundorozsmai' kulák a szán-
lási cl'enőrzési könyveket inee-
harnisi'olta Két hold felszán-
tott föld helyett p'llául huszpt 
jegyzett he, a saját f'tezánLiU 
15 holdját 40-nek tüntette fe', 
a könyvben szc'enl" aláírásokat 

kulákok valahol szabotálják a | üzemanyagot 
amennyit a rraktfy valnb n el 

Borbély Aladár igv jőv il több 
Igén veit, mint 

termelést. A Népi Bizottság tag-. ,, , . , , „ 
fa! az egyes kérdéseket nemcsak fogyasztóit. A feleslege 
a dü'ö'J .to-okkal beszélik meg,! an.vaÜot 

hanem a do'gozó paraszt ág leg-
szélesebb rétegeivel, mert csak 

uzcin-
azután elfekelézte Az 

uzso a'anáes td onvi'á kregőszi-
tés és a szakértők meghal La tá-

rgy biztositható, hogy ne' tör-j 
tűnjenek igazságtalanságok, flz 
uri birtokokat mindenütt kulik-
birtoknak kell tekinteni és rájuk 
is kiirandók a vetéstervek. 

A Népi llizot/ság fokozott 
gondot fordít arra, hogv ellen-
őrizze a vetőmagvak idejében 
való megérkezését és a dolgozó 
parasztság vetőmaggal való el-
látását. fl tenncnyforgalmi nem-
zeti vállalaton keresztül gon-
doskodnak arról, hogyha valahol 
fennakadás mutatkoznék, akkor 
távirati uton rendeljék meg a 
szükséges vetőmagot, flz árpa és 
zab vetőmagok már legnagyobb 
részt megérkeztek Szeged kör-
nyékére és kiosztásuk folyamat-
ban van. 

sa rjihtt a la 'gvaláM e'nnpolta. 

E f m u n h c i s f u l í n f e f é s 
a bajai o'a:Qyírbnn 
Bensőséges ünnepség 

"olgozóinak, 
és 

- kereté-
ben a gyár dolgozóinak, a Ma* 
gyár Dolgozók l'ártja és a 
Szakszervezet vezetőinek jelen-
létében adták át. a bajai Dlaj-
gyár helyette? üzemvezetőjének 
Mészáros Miklós laka tosmestee 
elvtársnak az Nmunkás kitün-
tetést. 

Rövidesen megkezdik az újszeged 
szabadtéri sz nuad ép lését 

A város kulturális bizott-
sága szabadtéri színpad fel-
állítását határozta el. A szíM-
padot az ujszegedi liget 
egyik arra alkalmas helyén 
fogják felállítani. Csütörtö-
kön már rae* is tekintették 
a kérdéses terűletet. A mun-
kálatokat hamarosan megkez-
dik. Az építkezések sok mun-
kanélkülinek teremtenek majd 
munkaalkalmat. A rzínp" ' 
mérete előreláthatólag 18x23 

A szabadtéri színpad felál-
lítása nagymértékben hozzá-
járul majd a város kulturális 
életének fellendítéséhez. e 
kultúrszínvonal emeléséhez. 

, qc'ég kéli 
méter lesz. a-nézőtér pedigj ienícDék! 
ezer szemelv részére biztosi' rendőrség 

— A RENDŐRSÉG őrizetbe 
vette Sebők Géza rovoltuiuliú 
szegedi lakost, aki többrend-
beli lopást követé : r!'. Külön-
tiözö firili' ' ' jó ! csalt ki 
I0J.li s / e j 'E I: , SLÚI. A rond-

I :y nlukft megká-
még' eddig nem je-
jélentkezzenek a 

biuiügvi osztályán. 
kénvelmes ülőhelyet. III. emelet, 2(1 számú ajtó. 

T e r m e l é s i é r t e > » e x ? e t 
M á t ó i e l k e n 

A mátételkei DÉFOSz nagy. 
sikerű termelési értekezleteli 
tartott. A bácsalmási gépállo* 
más kiküldötte Gábris Zoltáa 
örömmel állapította meg, hogy 
a nagyközségeket megelőzva 
Mátételke és Tatala a legtöbb 
tavaszi szántást 550 kat. hol* 
dat jegyzett elő. Ezen az ér« 
tekezletöu mutatkozott be el* 
ső ízben a község uj gazda* 
dajegyzője, Vasvári Rezső. Az 
értekezlet nagy lelkesedéssel 
fogadta el a tavaszi mezőgaz* 
dasági versenyt, bebizonyítva, 
hogy a község dolgozó kispa* 
ra«ztsága és közép pa rn s zt sága 
átérezte a népi demokrácia kö-
vetelményeit. 

Görög gyermekeket váltatlak a garaiak 
A népjó'éli minisziérium szo-

ekí'is liikárságának kiküldöttje 
felhívására Gara község dolgozó 
népe G0 görög gyermeknek a 
községbe való elhelyeznél vál-
lalta. 


