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Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Szent Imre herceg-utca 1. az. 

NEM ENGEDÜNK! 
A szentesi Független Kisgazdapárt 

átnyújtotta válaszát a szakszerveze-
tek és a mankáspártok szentesi szer-
vezeteinek memorandumára. A vá-
lasz szerint a „Kisgazdapárt veze-
tősége, bár eleve visszautasít a párt 
belügyeibe való minden külső be-
avatkozást, mégis a pártközi béke 
megóvása érdekében szükségét látta 
annak, hogy a memorandumot tár-
gyalás alá vegye és a választmány 
eté terjessze." A Szentesi Újság 
tegnapi számában igyekszik tisztára 
mosni mindazokat a személyeket, 
akiknek a Kisgazdapártból való el-
távolítását követelte a memorandum. 

A válaszból bennünket csupán 
annyi érdekel, hogy a Kisgazdapárt 
belyi vezetősége nem hajlandó tel-
lesiteni a memorandumban foglalt 
Jagos követeléseinket. Nincs itt he-
lye semmi mellébeszélésnek, meg-
mondhatták volna nyíltan, egyszerű 
szavakkal, hogy ezt a követelést 
aem akarják teljesíteni. A Kisgazda 
párt helyi vezetősége válaszát azzal 
egészíti ki, hogy nem zárkózik el, 
aöt kívánatosnak tartja a további 
tárgyalásokat, kívánja a tárgyalási 
alap és a higgadt tárgyalási légkör 
megteremtését stb. 

Szerintünk nincs itt helye semmi 
Itvábbi huzavonának. A memoran-
dum három napos határidőt szabott 
kf a követelések teljesítésére. Ez a 
batáridő letelt. Nincs itt semmi szük-
ség arra, hogy — amint a válasz 
mondja — konkrét javaslattal áll-
|wk elő a kifogásolt személyekkel 
kapcsolatban. Egyébként a szentesi 
dolgozók nevében azt követeltük, 
bogy ezeket az elemeket a lehető 
legsürgősebben távolítsák el a Kis-
gazdapártból. Mi ez, ha nem konk-
rét javaslat? Annak pedig semmi 
értelmét nem látjuk, hogy újból 
fölhánytorgassuk ezeknek a reakciós 
efemeknek ugy a múltbeli, mint 
Jelen tevékenységüket, mert azokat 
Mindannyian ismerjük, sőt éppen 
•miatt követeli Szentes demokratikus 
társadalma, hogy a Kisgazdapárt 
távolítsa el soraiból ezeket a nép-
ellenes elemeket. 

Száz szónak is egy a vége: a 
Kisgazdapárt helyi szervezete nem 
hajlandó elvégezni ezt a tisztogató 
munkát, hanem éppen ellenkezőleg: 
a Szentesi Újságon keresztül men-
tegeti ezeket a személyeket s ugy 
igyekszik beállítani a dolgot, hogy 
éppen ezek az emberek a legjobb 
demokraták, akik a párt célkitűzé-
seinek érdekébén a legtöbbet dol-
goztak. 

Nem gondolják, hogy ez a ki-
jelentés enyhén szólva is rossz 
tényt vet a Kisgazdapártra? Szerin-
tftk tehát aznk képviselik megfelelő 
módon a Kisgazdapárt célkitűzéseit, 
akik népgyűléseken demokratikus 
tatézményekei támadnak, akik par-
tbánvadászok voltak, vagy akik 
mint bizottsági delegáltak örökös 
kerékkötői a demokratikus fejlő-
désnek ? 

Ha így van, akkor ehhez nem 
szükséges kommentárt fűzni. De illő 
ffczte ettel megkérdezzük, vájjon mit 

Ujabb memorandum 
a Kisgazdapárt helyi 

vezetőségéhez 
A Baloldali Blokk pártjai és a 

szentesi szakszervezetek tegnap ujabb 
memorandumot juttattak el a Füg-
getlen Kisgazdapárt helyi vezető-
ségéhez. A memorandum igy hangzik: 

A Baloldali Biokk pártjai és a 
szakszervezetek tárgyalás alá vették 
a Kisgazdapárt nagyválasztmányának 
tiltakozó naggyülésüak memorandu-
mára adott válaszát. A BB. pártjai 
és a szakszervezetek 

a leghatározottabban visz-
szautasitják a Kisgazdapárt 
nagyválasztmányának vála-

szát, 
amely a további tárgyalások meg-
kezdését lehetetlenné teszi. 

A BB. pártjai és a szakszerveze-
tek a válaszból megállapítják, hogy 

a Kisgazdapárt helyi vá-
lasztmányának eszébe sem 
jutott a köztársaság ellenes 
fasiszta összeesküvésből le-

vonni a következtetést 
A válaszból kitűnt, hogy a választ-
mány azonosította magát a Kisgaz-
dapártba befurakodott reakciós, fa-
siszta elemek magatartásával, akik-
nek a felszabadulás óta eltelt két 
esztendei aknamunkája és befolyásuk 
a Független Kisgazdapártra olyan 
politikai légkört teremtett váro-
sunkban is, amelyben minden orrá-
nál továbblátó ember felismerheti a 
Horthy, Szálasi ellenforradalmi idők 
szellemét. 

A BB. és a szakszervezetek sze-
mélyekre vonatkozó eltávolitási kö-
vetelése tényeken alapszik, ezzel 
szemben a Kisgazdapárt nagyvá-
lasztmánya megállapítja, hogy éppen 
ezek a személyek tettek legtöbbet 
a Kisgazdapárt érdekében. Ami más-
szóval annyit jelent, hogy változat-
lanul helyet akarnak adni pártjukban 
ezeknek a személyeknek, hogy to-
vábbfolytathassák demokráciaellenes 

politikájukat. Minden tárgyilagossá-
got és alapot mellőz a Kisgazdapárt 
nagyválasztmányának az az állás-
pontja is, hogy az eltávolításra 
javasolt személyek csupán egynéhány, 
munkáspárthoz tartozó ember előtt 
nem szimpatikusak. 

Ezzel szemben a való hely-
zet az, hogy a B B . pártjai 
és a szakszervezetek részé-
ről az eltávolításra követelt 
személyek közül csupán né-
hányat említettünk meg név-

szerint. 
A BB. pártjai és a szakszerveze-

tek helyi viszonylatban is a koalíci-
ót változatlanul fenn kívánják tarta-
ni a Kisgazda Párt demokratikus 
parasztjainak és értelmiségének be-
kapcsolásával, de nem a Horthy-re-
akció paraszti tömegeket megnyer-
gelt éllovasaival, állásukból elcsa-
pott gazdatisztekkel, fasiszta újság-
írókkal és hozzájuk hasonló kút-
mérgezőkkel. 

A BB. és a szakszervezetek ré-
széről tudomására hozzuk a Függet-
len Kisgazdapárt nagyválasztmányá-
nyátiak, hogy az eddiginél sokkal 
nagyobb eréllyel fogjuk folytatni a 
harcot a Kisgazdapártba befurakodott 
úri reakció ellen mindaddig, amíg a 
Kisgazdapárt demokratikus parasztjai 
el nem távolítják őket soraikból. 

Az 1947. január hó 17-én 
megtartott tiltakozó nagy-
gyűlésünk határozataihoz 
tartjuk magunkat és a Kis-
gazdapárttal semmiféle kö-
zületben, testületben nem 
tárgyalunk. 
Szentes, 1947. január 21. 

Pintér Gyóző, 
Szóké Mátyás, 
Végső Sándor, 
Szilágyi Antal. 

Közgyűlést előkészítő ülést tartott 
a pénzügyi és háztartási szakosztály 

Tegnap délelőtt 10 órakor a 
pénzügyi háztattási szakosztály ülést 
tartott előbb Vajda Imre polgármes-
ter, később dr. Solti László főjegyző 
elnöklésével. A szakosztály a pén-
teki közgyűlés tárgyso ozatának 
pénzügyi vonatkozású tárgyairól ta-
nácskozott. A szakosztály tagjai 
nem túlságosan szorgalmasak, mert 
mindössze három szakosztályi tag 
jelent meg, Ambrúzs Albert, Aradi 
Pál és Kispál Sándor. A három bi-
zottsági tag a Szociáldemokrata 

Pártot, a Kispazda Pártot és a Pa-
rasztpártot képviselte. 

A szakosztály elsősorban dr. Solti 
László előadásában letárgyalta özv. 
dr. Négyesi Imréné nyugdíj ügyét, 
amely immár harmadszor fog a köz-
gyűlés elé kerülni, mert a kepviselő 
testület két ízben is meg'agadta a 
nyugdíj megállapítását. A szakosztály 
ezúttal is javasolja a képviselő tes-
tületnek, hogy állapítsa meg a nyug-
díjat, amely az érvényben levő tör-
vények szerint megilleti özv. Négyesi 

lmrénét, viszont a nyugdíjak felül-
vizsgálása során kétségtelenül törölni 
fogják a nyugdíjat, javasolja a szak-
osztály, hogy özv. Faragó Sándorné 
volt városi árvaszéki jegyző Özve-
gyének kegydíjat szavazzon meg a 
képviselő testület, javaslatot tesz arra 
hogy a 2.500/1945. számú rendelet 
értelmében több városi alkalmazottat 
egy fizetési osztállyal magasabb fi-
zetésre léptesse elö a képviselő tes-
tület, javasolja a színtársulatnak 5 
ezer forinttal való megsegítését és 
azt is, hogy az irodalombarátok 
szövetségébe 1.200 forinttal alapító 
tagkéni lépjen be a város. 

Ezután Szima László tanácsnok 
előadásában tárgyalta a szakosztály 
az 1946-47 évre szóló pótköltségve-
tést, amelyet 480 ezer forint fede-
zettel és ugyanannyi szükséglettel 
javasol megállapítani. Ugyancsak 
Sima tanácsnok terjesztette elö a 
tanyai közigazgatási kirendeltségek 
szervezéséről szóló szabályrendeletek 
tervezetét, amellyel kapcsolatban a 
szakosztály javaslatot tesz a közgyű-
lésnek.. hogy tiltakozzék Cserebökény 
község létesítése ellen, írjon ellene 
fel a belügyminiszterhez. Egyidejű-
leg a szakosztály a szabályrendelet-
ben a miniszteri rendelkezés ellenére 
megszervezi az ecseri és az eperjesi 
kirendeltségeket is elfogadta. A szak-
osztály elfogadására ajánlja hely-
pénzszabályrendelet módositására vo-
natkozó javaslatot, amely a barom-
fiak és Iábasjószágok után fizetendő 
helypénzbefizetését azokra az árúkra 
amelyek javadalmi sorompókon át 
érkeznek a városba ezeknél a so-
rompóknál szedeti meg és a telep-
hellyel biró baromfikereskedőket 
helypénzáltalány fizetésére kötelezi. 
A magánérdekeket szolgáló közigaz-
gatási eljárások és okmányok díja-
zásáról szóló szabályrendelet, vala-
mint népjóléti célok érdekében vá-
rosi bélyegilletékek bevezetéséről 
szóló szabályrendelet tervezését is 
elfogadta a szakosztály. 

A szakosztályi ülés egy óra után 
ért véget. 

A Szociáldemokrata Párt 
35. kongresszusa 
a rádióban 

Január 31-én 18 órakor a rádió 
helyszíni közvetítést ad az Opera-
házból a Szociáldemokrata Pari 35. 
kongresszusának ünnepélyes meg-
nyi ása alkalmából rendezett dísz-
előadásról. A megny tó beszédet 
Szakasits Árpád miniszterei'ökhe-
lyettes, a Szociáldemokrata Párt fő-
titkára mondja, utána a külföldi 
szocialista pártok kiküldöttei üdvöz-
lik a kongresszust. A megnyitón az 
üdvözlések és beszédek közben mű-
vészi műsor lesz. A kongresszus 
háromnapos tanácskozásairól, a rá-
dió a főtitkári jelentést közve'iti 
február 1-én Budapest I. hullám-
hosszán 10 óra 30 perckor. 

szólnak mindehhez a Kisgazdapárt 
helyi siervezetének őszinte paraszti 
demokratái ? 

Nem engedünk a memorandum-

ban foglalt jogos követeléseinkből. 
El vagyunk szánva rá, hogy ha kell 
tömegeink erejével fogjuk megsem-
misíteni népünk belső ellenségeit. 

A szentesi Kisgazdapárttal pedig 
mindaddig nem tárgyalunk, amíg 
meg nem tisztítja sorait a reakciótól! 
Ez a mi végleges válaszunk! (Oy. A.) 
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Napi 100forint az összeesküvés ügyében 

Tudósítást olvasok arról, hogy 
Budapestet elözönlötték a koldusok. 
Ezek a koldusok azonban nem el-
esett, nyomorék, rászorult szegé-
nyek, hanem napi 80—100 forint 
keresetű egészséges, a legteljesebb 
munkaképességű emberek. A koldu-
lás a világtörténelem tanúsága sze-
rint mindég nagyon kifizető foglal-
kozás volt azok számára, akik dol-
gozni semmi körülmények között se 
akartak, de nagyon szerettek jól-
élni. Saját életemből tudom, Buda-
pesten voltam akkor újságíró és a 
Népszínház utcában laktam, és a 
Technológia sarkán állt egy béna 
térdben falábra hajtott lábszárral 
egy koldus, aki idegsokkosan re-
megve tartotta a kalapját és valami 
fülsértő rimánkodással kért csak egy 
krajcárkát. Hallatlan ügyes ember 
volt, mert oljran helyet választott, 
ahol a nők kötnek szerelmi üzle-
tet és ezért igen nagy a forgalom 
s ugylátszik jóviszonyt tartott a 
nőkkel, mert a nök igen csak fi-
gyelmeztették vendégeiket, legalább 
egy hatost adjanak ennek a szegény 
koldusnak. Naponta háromszor-
négyszer találkoztam ezzel a kol-
dussal és ámbár nem nagyon jó az 
arcmemóriám mégis másfélesztendőn 
megismertem annyira, hogy való-
sággal megdöbbenjek, amikor egy 
este 10 és 11 óra között a Folies-
caprice mulatóban szembeülök vele. 
Meghökkentem és ő is meghökkent. 
Azután köszönt és a fülembesugta : 
kérem valamiből kell élni az em-
bernek, akármilyen nyomorúságos 
is a dolog, mégis megkeresek 50— 
GO forintot naponta. Nem tartom az 
üzletet nagyon sokáig, mert van egy 
néhány ezer forintom és megfelelő 
üzletet fogok nyitni. Meglepődtem 
ezen az őszinteségen és megkér-
deztem tőle, honnét ismer, mert a 
nevemen szólított és nem ismertem 
fel benne sem szentesit, sem ka-
posvárit. Kisült, hogy szegvári volt 
az illető, egy kokain kereskedőnek 
a züllött fia, aki ezt a módot vá-
lasztotta a könnyenvaló boldogu-
lásra. Tréfának tetszik, amit itt el-
mondtam, Jóllehet igy történt és 
kétségtelen dolog, hogy a Pesten 
kolduló álbénák, álnyomorékok, ál-
idegbajósak százszázaléka egy célt 
akar blztositani magának, átmeneti-
leg jó életet és azután „ízlésüknek 
megfelelő* állandó foglalkozást. Va-
lóságos igaz, hogy a háború és az 
a törekvés, hogy a katonáskodástól 
Megszabaduljon az ember, sok min-
denféle furfangot kitermelt és akik 
ott érvényesültek, egész természetes, 
hogy a civil életben is érvényesitik 
ezt a tehetségüket és megmutatják, 
hogy azért se dolgoznak, dolgozzék 
a bolond: hisz sokkal könnyebb 
naplopásból élni, Teljesen érthető-
nek tartom, ha a konjunktúrának 
ebben a mostani vüágában a szél-
kámosoknak és csirkefogóknak élel-
mes kategóriája a koldulásra adta 
magát. És nehogy azt gondoljuk, 
hogy ezek a koldusok okvetlenül 
átmaszkírozva magukat az utcasar-
kon dolgoznak. Dehogy I Elegáns 
öltözetben járnak, előkelő éttermek-
ben és kávéházakban jelennek meg 
és ott szedik össze nem fillérek és 
nem forintok, hanem 10 sfit 100 
forintosok képében a maguk ala-
mizsnájukat, amelyet a legaljasabb 
hazugságokkal sirnak ki jóhiszemű 
és ostoba emberekből. Hir szerint 
Budapesten »kolduskataszter* ké-
szül. Ezeket kellene legelőször kar-
totékra fektetni, esetleg valamelyik 
fogház priccsére fektetni. (S—ó) 

Hirdessen lapunkban I 

A belügyminisztérium Jelentése — Békeffy László 
nem tett vallomást Svájcból 

Megbízható forrásból származó ér-
tesülések szerint a kihallgatások 
eredményeképen újabb nyolc kis-
gazda képviselő került gyanúba az 
összeesküvéssel kapcsolatban. Amint 
a nyomozati jelentések megérkeznek, 
a népügyészség vezetője indítványt 
fog tenni a népbíróságnak a kiada-
tási kérelem elkészítése tárgyában. 

Egyébként a nemzetgyűlés tegnap 
tárgyalta a házi őrizetben levő hét 
kisgazdaképviselö mentelmi ügyét. 
A döntés még nem ismeretes, de 
nem kétséges, hogy a képviselőház 
hozzájárult a mentelmi bizottság ha-
tározatához és megadta az engedélyt 
ahhoz, hogy a hét képviselőt azon-
nal letartóztassák. 

Detektívek serege a parlament körül 

A rendőrség minden előkészflletet 
megtett az összeesküvésben résztve 
vő kisgazdaképviselők letartóztatásá-
ra. Tegnap minden kapunál ott ál-
lottak az államvédelmi osztály em-
berei, készen arra, hogy amikor a 
kiadott összeesküvő képviselők el-

hagyják a parlament épületét, azon-
nal letartóztathassák őket. 

Közben a rendőri nyomozás to-
vább folyik. A belügyminiszter saj-
tóosztálya jelenti, hogy a köztársa-
ság elleni összeesküvés ügyében az 
államvédelmi osztály nyomozati mun-

kája a jövő hét elejére befejeződik. 
Az egyik lap tévesen közölte, hogy 
Péter Gábor vezérőrnagy telefonon 
kihallgatta a Svájcban élő Békeffy 
Lászlót. 

A magyar államrendőrség álfaái-
védelmi osztálya elrendelte Kiss Im-
re bankárnak, a Parasztszövetség 
egykori gazdasági vezetőjének körö-
zését. 

A nagyüzemek munkássága és ve-
zetősége, városok törvényhatóságai. 
Nemzeti Bizottságok és a szakszeár* 
vezetek táviratokban kérik a belügy-
minisztertől a reakció felszámolását 
és az összeesküvés résztvevőinek 
gyors és sürgős megbüntetését — 
fejezi be jelentését a belügyminisz-
térium sajtóosztálya. 

Megindult a kenyércsata 
Csongrádmegyében 

Az ország és Budapest kenyérel-
látási nehézségeinek mihamarabbi 
megszüntetése érdekében a szentesi 
Közellátási Felügyelőség a vármegye 
közigazgatási hatóságaival karöltve 
megkezdte Csongrádvármegye és 
Hódmezővásárhely város kenyércsa-
táját. 

A felügyelőség területéről megin-
dult 68 vagon kenyérgabonának 
Budapest ellátatlanjai részére történő 
leggyorsabb ütemben való leszállí-
tása. Ugyanakkor a liszt szállításra 
kijelölt malmok minden erővel dol-
goznak, hogy a szükséges mennyi-
ségű lisztet ugyancsak Budapest el-
látatlanjai részére leszállítsák. 

A hatóságok és a politikai pártok 
egyöntetű támogatásával megkezdő-
dött a gazdák helyszíni elszámolta-
tása, amelynek eredménye 600 vagon 

kenyérgabona begyűjtését és az el-
látatlanok rendelkezésére bocsájtását 
várják. A gazdák elszámoltatásával 
egyidejűleg elszámoltatják mindazo-
kat, akik természetbeni keresmény 
cimén gabonához jutottak és akik 
esetleg ilyen módon szerzett kenyér-
gabona készleteiket még nem aján-
lották fel az ország közellátási cél-
jaira. 

Mindazokat, akik készleteket rej-
tettek el, vagy vontak el a közellá-
tás elől soronkivül eljárással állítják 
az uzsorabíróság elé. 

Minden községben az eljárás 
megindításával egyidejűleg agitáció 
indult meg, hogy a lakosság minden 
nélkülözhető kenyérgabona felesle-
gével kötelességen felül járuljon 
hozzá az ország ellátásához 

„Mit suttognak a faluban ?" 
Letartóztatták a Szabadságpárt röpiratának terjesztőiét 
Szombaton átkísérték a szegedi 

ügyészségre Bácskai Nándort, aki 
fodrásznak, sofőrnek, üzletközvetítő-
nek és könyvterjesztőnek mondta 
magát. Bácskairól hét tanú vallotta, 
hogy az elmúlt vasárnapon Vásár-
helyen a templomból kiözönlő hí-
veknek mindenféle füzeteket árult, 
közben hangosan szidalmazta a bal-
oldali pártok vezetőit és kijelentette, 
hogy „a zsidókat fel kell akasztani". 
A füzetek között van a Szabadság-
párt szegedi főtitkáraként emlegetett 
Kóró Imrének röpiratszerü füzete is, 
amely ezt a címet viseli: „Mit sut-
tognak a faluban?" 

A füzet írója élénken fájlalja, 

hogy a zsidók nem hajlandók kike-
resztelkedni és a címlapon nagy be-
tűkkel diadalmasan idézi Veres Pé-
ternek egyik régebben elhangzott 
kijelentését: „Nem vagyok antisze-
mita, de nem is szeretem a zsidó-
kat." Ebből azt vezeti le a szerző, 
hogy szeretni egyedül a papok tud-
nak, mert volt Hofreintnalban egy 
plébános, aki minden deportáltat 
vallásra való tekintet nélkül szeretett. 

A zavaros füzet zavarosan visel-
kedő terjesztője a népügyészségen 
tagadott, de a tanuk ellene vallottak. 
A népíigyészség elrendelte Bácskai 
előzetes letartóztatását és a röplap 
elkobzását. 

1 kg. vámtisztért 
1 -30 

A nemzetgyűlés 
hamarosan megkezdi a költségvetés 
tárgyalását Ennek az ország min-
den rétege szempontjából nagy fon-
tossága van, mert a vita során dől 
el néha, nem is csak egy évre, so-
kunk élete és sorsa. Itt döntették 
arról, hogy mikor mennyi utat, vas-
utat, hajózható, vagy öntöző csa-
tornát építenek, hány iskolát nyit-
nak meg és az általános tndás te-
hetőségére miféle alkalmakat nyúj-
tanak. Szeretnők, ha a képviselik 
úgy készülnének erre a vitára, mint 
a diák az érettségire és talán nem 
túlzás az a kívánságunk, hogy ál-
talános megelégedésre vizsgázzanék. 

Megindult a gazdák 
elszámoltatása 

Miután köztudomásu. az elmúlt 
héten az ország összes főispánjai 
és közellátási felügyelőség vezetői 
Bupapesten a Közellátásügyi Mi-
nisztériumban értekezletet tartottak. 

Az értekezleten dr Erős |ános 
közellátásügyi miniszter ismertette 
az ország súlyos kenyérgabona el-
látási helyzetét és az értekezleten 
résztvevők megtárgyalták azokat « 
gyakorlati végrehajtási módozatokat, 
amelyek mellett a gazdák elszámol-
tatása február 1-ével országszerte 
egységesen megkezdődik. 

Nyílttér 
Különböző irányból jövő híreszte-

lések behatása alatt nehéz szívvel 
vittem ki feleségemet a csongrádme-
gyei közkórház szülészeti osztályára, 
hogy súlyos műtéti szülésnek ves-
sem alá. 

Az igazság érdekében kötelessé-
gemnek tartom közölni, hogy felesé-
gem a közkórházban fűtött kórte-
remben feküdt és az osztály főorvo-
sától kezdve orvosokon, madámon 
és ápolószemélyzeten át a leggondo-
sabb gyógykezelésben és ápolásban 
részesült, miért is fogadják hálás 
köszönetemet. 

Az ápolás részükről igazán ön-
zetlen volt, mert hiszen tőlem, mint 
szűkös anyagi viszonyok között élÓ 
proletártól, külön jutalomra igazán 
nem számíthattak (mint ahogy nem 
is számítotiak) és éppen ez az, amit 
a nyilvánosság tudomására kívántam 
hozni. 

Tisztelettel: 
Ruttkay László 
Bacsó Béla-u. 2. 



Jólsikerült jelmez-est 
a SzIM otthonban 

HÍREK 
Ma január 22. Rórr kai. Vince vl., 

protestáns Artúr. 
Vízállásjelentés: Tisza 21-én 182, Kurca fo 
Hőmérséklet: — 8 lok 
időjárásjelentés t Mérsékelt szél, felhős, 

4í>dös idő. A hőmérséklet nem változik 
»fer.yegesen. 

Ügyeletes gyógyszertárak i Január 18— 
'J&-fg Havas — Cselkóné. 

JÉGCSAPOK 
Tegnap délután jégcsapokkal ta-

lálkoztam az idén legelőször. Eszem-
be jutott a régi jó világ, amikor 
még ereszcsatornák nem voltak, vagy 
legalább is nagyon kevés akadt s 
kmikor ilyenkor tél idején könnyen 
csordult meg az eresz és könnyen 
Képződtek a jégcsapok. A mai em-
bereknek, beleértve a 40 esztendőse-
Het is, fogalma sincs arról, milyen 
volt egy-egy háznak az eresze, mi-
tyen volt az utcasor, ahol az utcára 
homlokzattal épült házakon nem volt 
ereszcsatorna es végig-végig jégcsa-
pok fény lettek a téli nap sugarában. 
A méteres jégcsapok, a karvastag-

.¿ágii jégcsapok nem voltak ritkák. 
Hát még a református nagytemplom 
jtgesapjai! Mert a katolikus tem-
pómnak is voltak jégcsapjai, de 
azok „ösztövéreku voltak azokhoz a 
Üüzlalt „mamut ormányokhozu ké-
pest, amilyenek a református nagy-
templomon képződtek. Emberderék-
pastagságuak voltak ezek és nem 
ritka voli közöttük a három méte-
res se. El lehet képzelni, hogy azon 
az óriási tetőn mennyi hó rakódott 
k és hogy abból a rengeteg hóból 
mekkora és milyen jégcsapok kelet-
keztek. Mikor az olvadás megindult, 
életveszélyes volt a nagytemplom 
laurgójában tartózkodni, mert egy-
egy lezuhanó jégcsap meg tudta vol-
na ölni az embert, mert föltétlenül 
Beszakította volna a koponyáját. 
Emlékszem rá, második elemista 
gyerek voltam, amikor egy délután 
szakadozni kezdtek a jégcsapok a 
nagytemplomról. Rémülve és gyö-
nyörködve néztük, amint egy-egy 
fégcsapóriás lezuhant, amint odavá-
gódott a járdára akárhányszor meg 
állva élin... Tegnap délután látott 
jégcsapok számosan voltak, de olyan 
tékonyak. mint az ujjam s legfö-
iebb 20 30 centimeteresek. Azért 
rjiégis néztem őket, emlékek éledtek 
¿ennem és sóvárogva emlékeztem 
»issza a nagytemplom jépcsapóriá-
saira... Bizonyosan szerettem volna 
fiatalabb lenni, vagy 50 esztendővel. 

(xa) 

— A „Magyar-Szovjet Műve-
lődési Társaság" szentesi csoportja 
í. hó 22 én, szerdán este 6 órakor 
a Társaság székházában (Horváth 
Míhály-utca 10) ünnepi választmányi 
élést tart Lemn halálának 23. év-
fordulója alkalmából, melyre a vá-
lasztmány és vezetőség tagjait feltét-
Jenül elvárjuk. 

— Jugoszláv, román és skandi-
aáv importtal próbálunk segíteni a 
katasztrófái is papirhiányon. 

— A milánói utcán holtan talál-
lak két fasiszta nőt. 

— Két szenzációs orvosi fel-
fedezés: 1. egyetlen csepp vérből 
negállapíthaló a rák, 2. altatószerrel 
gyógyítják a fehérvérüséget. 

A SzIM ifjúság vasárnap este be-
lépődíj nélkül jelmez-estet rendezett 
a SzlM-otthonban, melynek az volt 
a célja, hogy az ifjúság kellemesen 
és jó hangulatban szórakozhassék. 
A jelmez-est sikerét és hangulatát 
emelte a kitűnő jazz-zene és a nye-
reménytárgyak kisorsolása, melyet a 
jelmezesek díjazása követett. Ez igen 
nagy gondot okozott a zsűrinek, 
mert a sok eredeti és ötletes jelmez 
közül nehéz volt megállapítani, hogy 
kinek ítélje a díjakat. Végül is az 
egyhangú szavazatok többsége az 
igen ötletes „Ludas Matyi" jelmezre 
jutott, amelyet a bájos és szimpati-
kus Fridrich Katóka alakított, aki 
kedves - egyéniségével sok humort 
nyújtott. 

A díjazásban második lett Kékesi 
Ilona, aki gyönyörködtető »Virág-
áruslány" jelmezében szép látványt 
nyújtott. 

A harmadik díjat, a „Spanyol 
táncosnő41 jelmezében Fridrich Sziszi 
nyerte, aki nagy gonddal összeállí-
tott jelmezében hűen tükrözte vissza 
a spanyol táncosnőt. Külön ki kell 
emelni a „Bohóc" és „Régi divat" 
jelmezében megjelenő kislányokat, 
továbbá Nagy Júliát „Szobacica", 
Nagy Csöpit „Kínai kuli" és Miklós 
Icát „Tűzoltó" jelmezében, kik nagy-
mértékben emelték az est hangula-
tát. 

Kellemes és ötletes jelmezük volt 
még Fekete Icának „Arab nő" és 
„Z. a fekete lovas" jelmezben Fe-
kete Istvánnak, majd a „Dáma" jel-
mezbe öltözött Sípos Istvánnak, kik 
szintén dicséretet és díjat érdemel-
nek. Ezeken kívül emelték még az 
est sikerét a különböző álarcokban 
résztvevő személyek. 

A hangulatos és vidám jelmez-est 
igen nagy sikerrel ért véget. 
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külsőségektől mentes tanácskozás 
itt a Dunavölgyében, ami örvende-
tesen elütött a volt ellenséges or-
szágok államférfiai közt megszokott 
diplomáciai érintkezés meglehetősen 
merev formájától. 

A cél egészen világos és nincsen 
mögötte semmi titkolni való. Semmi 
körülmények között nem akarunk 
még egyszer halálosan elszigetelődni 
a Dunavölgyében, hanem becsületes 
társként kívánunk résztvenni abban 
a munkában, amely a békét és a 
megértést és ami e kettőnek el6-
feltetele, a demokráciát építi ezen 
a tájon. Az események ugy hozták, 
hogy az ut, amely e felé a cél felé 
vezet, a Szovjetunió mellett, a ba-
rátságos Jugoszlávia felé mutat. De, 
ha „rálépünk erre az útra, minden 
bizonnyal előbb-utóbb találkozunk 
— és erre nem egy biztató jel mu-
tat — a szomszédos Romániával, 
Ausztriával, sőt Csehszlovákiával is. 
Menjünk csak tovább bátran ezen 
az uton, s majd csak elindulnak a 
ma még tétovázó szomszédok is. 
Vállaljuk ezúttal mi a kezdeménye-
zés nem mindig hálás feladatát 
Valakinek úgyis vállalnia keli és 
nekünk már nagyon elegünk volt 
az egyedüllétből. 

Ország - Világ 
Több, mint ötezer magyar él még 

Olaszországban. 

Franciaországban tiltakoztak Fran-
cóék két ujabb halálos ítélete ellen. 

A Dunántul népe a fasiszta ösz-
szeesküvök példás megbüntetését 
követeli. 

A lengyel kormány biztosította a 
vasárnap lezajlott választások tisz-
taságát. 

Felmentették Vidussoni fasiszta 
párttitkárt, akit előzőleg tizennégy 
évre ítéltek. 

Hány autónk van? 
A közlekedésügyi minisztériumban 

most készítették el a gépjárművek 
nyilvántartását. Eszerint személy-
gépjárműből Budapesten 5541 da-
rabot, vidéken 1373 darabot, teher-
gépjárműből Budapesten 6093-at, 
vidéken 1699-et, motorkerékpárból 
Budapesten 8463-at, vidéken pedig 
4998-at tartanak nyilván. 

Pártunk 
és az Iskolák 

A Szociáldemokrata Párt helyi 
szervezete Petőfi-utcai székházának 
egyik helyiségét ideiglenesen átadta 
tanítás céljaira a kereskedelmi is-
kolának. Hétfőn már meg is kezdd-
dött a tanítás a harmadikos keres-
kedelmisták számára. A helyiség 
tüzelöszükségletét szintén pártunt 
helyi szervezete biztosítja. 

Ez a cselekedet követésre méltó 
példa s bizonyítja, hogy mi szoci-
alisták a szavak helyett a tettek 
emberei vagyunk. 

^BARÁTSÁG -MOZGÓJ 
Január 22 23-lg. 2 n a p i g I 

# Izgalmas amerikai film. Forró, kalandos szerelmi történet. Csem-
pészek és rendőrök harca. Csupa izgalom és szépség. 

Fős2.: Charles Boyer , Slgrld Gulre, Hedy Lamarr. 

J ószo m szed ság 
A két világháború közötti magyar 

külpolitika nemcsak azért járt telje-
sen helytelen és kilátástalan uton, 
mert a vesztes háború s az ezt kö-
vető általános ellenszenv és gyanak-
vás megnehezítette helyes tájékozó-
dását, hanem elsősorban azért, mert 
részben önhibájából, de kétségtelen, 
hogy részben a környező államok 
politikájának hibájából is, remény-
telonül elszigetelte hazánkat szom-
szédaitól. Nem célunk most a du-
navölgyi országok egymásra utalt-
ságát gazdasági, társadalmi és nem 
utolsó sorban politikai indokokkal 
megokolni elég, ha röviden utalunk a 
második világháború magyar tiagé-
diájára, mely elsősorban azzal a 
rövidlátással magyarázható, amely 
hajlandó volt teljesen figyelmen kí-
vül hagyni ezt, a Dunamedence 
népei számára, mondhatnánk köte-
lező magatartást. 

A felszabadulás után berendez-
kedő uj magyar demokrácia termé-
szetesen ezen a fronton is teljesen 
uj helyzetet akart teremteni. Mun-
kája során persze óriási akadályok-
ba ütközött, hiszen többé-kevésbbé 
vállalni kellett az ellenforradalmi 
Horthy-kormányzat külpolitikájának, 
ha nem is a felelősségét, de követ-
kezményeit. 

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, 
hogy a bizalmatlan és neheztelő 
szomszédok közül éppen az a Ju-
goszlávia fordult a legmegérlöbb 
módon a magyar demokrácia felé, 
melynek a szomorú múltból kifo-

lyólag a legtöbb oka lett volna 
haragra, sőt ellenszenvre. Az uj 
Jugoszlávia azonban nyilvánvalóan 
nemcsak belpolitikai rendszerében 
szakított teljesen a múlttal, hanem 
nagyvonalúan külpolitikájában is 
uj lehetőségeket keresett. 

A visszhang nálunk sem váratott 
sokáig magára, annál kevésbbé, 
mert népünk mindig, még a máso-
dik világháború mesterségesen szí-
tott gyűlöletében is, barátsággal és 
különös megbecsüléssel gondolt 
Jugoszlávia önfeláldozó és bátor 
népeire. Ezt a rokonszenvet kívánta 
és kívánja gyümölcsöztetni a Szo-
ciáldemokrata Párt is, amikor kül-
politikai elgondolásaiban különösen 
nagy súlyt fektet a magyar-jugo-
szláv barátság létrehozására. Erre a 
munkára Bán Antal elvtárs, iparügyi 
miniszter tette fel a koronát leg-
utóbbi óriási jelentőségű, eredmé-
nyes belgrádi tárgyalásaival. Hogy 
a megkötött árucsereforgalmi és fi-
zetési egyezmény milyen jótékony 
hatással lesz, mind a magyar, mind 
a jugoszláv gazdasági életre, milyen 
nagy mértékben mozdítja majd elő 
mindkét ország újjáépítését és meny-
nyire egyengeti majd az utat a po-
litikai megértés felé is, azt alig kell 
különösebben hangsúlyozni. Elég, 
ha itt rámutatunk arra, hogy alig 
néhány nappal Bán elvtárs haza-
érkezése után a vezető magyar és 
jugoszláv politikusok hétvégi pihe-
nőjük során találkoztak a közös 
határ mentén és ez volt az első 

üHfrL, E í l S Ady Endre emlékest 
szavalatokkal a Petőfi-utcai székházban. Előadó: dr. Jeney János. 
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— Lapelkobzás. A belügymi-
niszter január 11-én keli 500 022. 
számú rendeletével a Színházi Ma-
gazin című sajtótermék összefűzött 
példányainak (1938. évf. 2. száma 
1940. évf. 38., 39. és 45. száma, 
valamint 1941. évfolyam M . száma) 
terjesztését az ország egész terüle-
tén megtiltotta. Egyben a nevezett 
sajtótermékek lefoglalását is elren 
delte. 

— Felhivás. Ma reggel 8 órára 
a kereskedelmi középiskola fiá ta-
nulói az igazgatóság lakásán feltét-
lenül jelenjenek meg fontos ügyben. 
Senki sem hiányozhat. Istváncsics 
Mária igazgató. 

— Felhívom a Rendező Gárda 
azon tagjait, akik az igazolványukat 
még nem adták le, azt a legrövidebb 
időn belül a párthelyiségben adják 
le. Új igazolvánnyal lesz ellátva 
minden R. G. tag. Vezetőség. 

— A gyapjúfeldolgozó munká-
sok szakszervezete f. hó 23-án, csü-
törtökön délután 3 órakor a szak 
szervezeti székházban tisztújító tag 
értekezletet tart. A tagok pontos 
megjelenését kéri a Vezetőség. 

Hitelt a szövetkezeteknek 

Párthfrek 
Szociáldemokrata Ifjúsági Mozga-

lom — SzIM — folyó hó 22-én, 
szerdán este 7 órakor Farkas Mihály-
•tca 5 szám alatt pártestet tart. Elő-
adó Mosonyi László. 

Szociáldemokrata Párt folyó hó 
22-én, szerdán este 6 órakor a párt-
szervezet székházában vitaestet ren-
dez. Vitarendező Szőke Ferenc. 

Szociáldemokrata Párt vármegyei 
közkórház üzemi csoportja folyó hó 
23-án, csütörtökön este 7 órai kez-
dettel a szokott helyen párestet tart. 
Előadó Erdei Pál. 

Szociáldemokrata Párt folyó hó 
24-én, pénteken este 6 órakor a 
párthelyiségben, Ady Endre-emlék-
estet rendez szavalatokkal. Előadó 
dr. Jeney János. 

Szociáldemokrata Párt OTI üzemi 
pártszervezete folyó hó 25-én, szom-
baton délután 1 órakor üzemi párt-
napot tart. Előadó dr. Mijó János. 

Szociáldemokrata Párt városi, vár-
megyei és községi alkalmazottak 
•zemi pártszervezete folyó hó 23 án, 
csütörtökön este 5 órakor Petófi-u. 
14 sz. alatti pártházban pártestet 
tart. Előadó dr. Solti László. 

7.20: Az áttelepítési kormánybiz-
tosság közleményei. 7.30: Reggeli 
zene. Hanglemezek. Közben naptár. 
8: Az öltözködésről. 9: Bura László 
cigányzenekara muzsikál. 15 15: Sze-
lényi István zongorázik. Sz. Kovács 
Boriska hegedül. 13.20: Radics Gá-
bor jazz-együttese játszik. 14.10: 
Emlékezés Langevin professzorra. 
14.20: Házi együttes játszik. Hont 
Erzsi énekel. 15.15: Rációiskola. 
16: Buttola László gordonkázik, ki-
sér Túrán László. 16.25: Budapesti 
képeslap. A Kőrút sarkáról küldi 
Pluhár István. 16 35: Dalólgassunk. 
17.10: A Vöröskereszt közleményei. 
17.45: Tudós a laboratóriumban. 
18: A zene szerepe a modern em-
ber életében. 18.40: A bússanaí 
harangok. 19: Lenin emlékest. 20-20-
Rádióankét. 20.40: Kerpely J^nő 
gordonkázik. 21: Hmgos híradó 
21 25: Időszerű kérdések. * 21 40-
Orosz nyelvoktatás. 22 30: A tánc-
í e n * 7 C 8 , e r e i Ganglemezek. 23: 
Az USA ajándéklemezei. 

A szövetkezeti hitelellátás terén 
eddig nem sok történt. Pedig az or 
szág új gazdasági rendjének kiala 
kulása és megszilárdulása függ at-
tól, hogy a szövetkezeti gazdálko-
dást, mind a termelői, mind a fo-
gyasztó- és hitelvonalon, milyen 
gyorsan és eredményesen sikerül 
felépíteni és beiktatni a gazdasági 
életbe. Mégis azt látjuk, hogy a szö-
vetkezetek támogatása meglehetősen 
hiányos és vontatott. Különösen a 
szövetkezetek hitelellátása terén ta-
pasztalható ez. 

A szövetkezeteknek, már a roch-
dale-i alapelvek szerint is, tulajdon-
képen arra kell törekedniök, hogy 
saját tőkét igyekezzenek szerezni 
üzletrészjegyek kibocsátása és érté 
kesitése átján. A mai gazdasági, ke 
reseti és pénzügyi viszonyok mel-
lett azonban ez elháríthatatlan aka 
dályokba ütközik. A jővöre nézve 
ezt a szempontot természetesen fi-
gyelembe kell majd venni, az átme-
net idejében azonban a szövetkeze-
teket megfelelő állami hitelekkel kell 
alátámasztani. A szövetkezetek az 
infláció következtében tőkéjüket és 
tartalékaikat nagyrészben — saját 
hibáikon kívül — elvesztették. A 
szövetkezés terén számba vehető gaz-
dasági kis egyedek, munkások, 
tisztviselők, kispolgárok, pedig olyan 
kereseti viszonyok közé kerültek, 
hogy nem tudnak jelentős befekte-
téssel a szövetkezetek tőkegyűjtésé-
hez hozzájárulni. A pénzügyi körök-
nek be kell tehát látniok, hogy a 
rövidebb-hosszabb ideig tartó átme-
net ideje alatt a szövetkezeteket 
megfelelő hitellel kell ellátni, leg-
alábbis addig, amig maguk a szö-
vetkezők kerülnek olyan gazdasági 
helyzetbe, hogy megfelelő áldozatot 
tudnak hozni a szövetkezeti eszmé-
ért. Ez a megoldás azonban egyre 
késik és ez a szövetkezeti gazdálko-
dást akadályozza a fejlődésben, ve-
getációra ítéli, sőt egyes szövetke-
zeti részek sorvadását idézi elő. 

A közelmúltban több szövetkezeti 
ankét foglalkozott ezzel a problémá-
val. Az egyik határozat alapján az 
Országos Szövetkezeti Tanács ter-
vezetet dolgozott ki a szövetkezetek 
hitelellátásáról és azt egy küldöttség 
át is nyújtotta Nagy Ferenc minisz-
terelnöknek. A miniszterelnök, aki 
valamikor maga is tagja volt az Or-
szágos Szövetkezeti Tanácsnak, te-
hát szövetkezeti ember, meleg ér-
deklődést és megértést tanúsított a 
szövetkezetek hiteligényei iránt. Meg 
is igérte a támogatást, azóta azon-
ban — bi/onyára nem a miniszter-
elnök hibájából — nem történt sok. 

Tudjuk, hogy a szövetkezetek hi-
teligényeit összhangba kell hozni a 

stabilizációs hitelpolitikával. De < 
meglevő lehetőségek mellett is: ará 
nyosabban kell elosztani a hiteleket 
a magángazdálkodás és a szövetke-
zeti gazdálkodás között. A szövet-
kezetek javára kell a megoszlást elő-
mozdítani, mert a köz érdekeit sok-
kal inkább lehet szolgálni a szövet-
kezetek, mint a magángazdálkodás 
útján. 

A szövetkezeti eszme világszerte 
nagy területet hódit el a magángaz-
dálkodástól és minden ország kor-
mányának figyelme a szövetkezetek 
felé fordul. Ez nálunk sem lehet 
másképpen. Ha mégis máskép ala-
kult a helyzet, úgy ezen változtatni 
kell. A tapasztalat az, hogy a ma-
gángazdálkodás hitelellátása terén 
nem érvényesül annyira az ortodox 
pénzügyi elgondolás, mint a-szövet-
kezetek hitelellátása terén. Jól ismer-
jük a mai pénzügyi gazdálkodás le-
hetőségeit és korlátait, éppen ezért 
meg merjük kockáztatni azt az ál-
lítást, hogy a szövetkezetek hitelel-
látását — a stabilizáció veszélyezte-
tése nélkül — a mainál sokkal bő-
kezűbben lehet kielégíteni. 

Rá kell mutatni arra is, hogy 
amilyen veszélyes az infláció, ugyan-
olyan veszélyes lehet a túlságba vitt 
defláció is. A defláció bénítja a gaz-
dasági élet, a termelés és a fogyasz-
tás szabad mozgását és fejlődését, 
csökkenti a vállalkozás lehetőségét, 
a fogyasztóképesség nagyarányú ösz-
szezsugorodását idézi elő és az egész 
gazdasági életet bénító munkanélkü-
liséget okoz. Ügyelnünk kell tehát 
arra, hogy túlzott pénzszűkével ne 
bénítfuk meg a szépen fejlődé ma- í 
gyar gazdasági életet. 

A szövetkezeti hitel, illetve a szö- : 

vetkezeti gazdálkodás a legjobb biz-
tosíték arra, hogy az idejutott tőke 
megtermékenyül és hasznára válik 
az egyetemes gazdasági életnek. 

Külön kell utalni a mezőgazdasá-
gi hitelszükségletekre. Ezen a téren 
különösen nagy mulasztások észlel-
hetők. A régi és az új kis- és kö-
zépbirtokosok kis tételekben, de 
meglehetősen nagy számban jelent-
keznek hitelekért, amelyekhez vagy 
egyáltalán nem, vagy csak nagyon 
lassan jutnak hozzá. Ezen a téren 
is sürgős intézkedésre van szükség. 
Nem túlzás, ha megállapítjuk, hogy 
a földreform sikeres befejezése attól 
is függ, hogy az új földtulajdono-
sokat megfelelő hitelekkel lássák el. 

Ne tévesszük el szem elöl egy 
pillanatra sem azt az alap gazságot, 
hogy politikai demokráciánk mellé, 
a gazdasági demokráciát is fel kell 
építenünk, ennek alapja pedig a jól 
működő szövetkezeti gazdálkodás. 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy a közeí-

látásügyi minisztérium f. év január 
havára fél kg os fejadag figyelem-
bevételével sót utalt ki. 

Felhívom a lakosságot, hogy * 
70. számú élelmiszerjegy „C" szel-
vényére, az ellátottak pedig a 210 
számú közellátási szelvényiv „G* 
szelvényére a só árának le fizetése 
mellett azt a kereskedőknél f. hó 
27-ig feltétlen igényelje. 

Felhívom a kereskedőket, hogy i 
szelvényivekkel és beszedett összeg-
gel f. hó 27-én legkésőbb délután 
Gyarmati István kereskedőnél feltét-
len számoljanak el, mivel e hó vé-
géig a sót Szegeden ki kell vál-
tatnom. 

Polgármester 

Jó szórakozás Noiyor-csórdo 
Hirdetmény 

Csehszlovákia területén lévő Csal-
lóköz és Kisalföld magyar lakossága 
a kíméletlen és kegyetlen deportá-
lás elől tömegesen szökik át ma-
gyar terüleire. A menekülteknek 
rendszerint nincs egyebük, csupán 
a rajtuk lévő tépett és szakadozott 
ruhájuk. 

A magyar demokrácia becsületé-
nek kérdése, hogy ezeken a felvi-
déki, hontalanná vált üldözötteken 
segítsen. 

Felhivom Szentes város társadal-
mát, hogy akik munkaalkalmat, ke-
resetet, elhelyezkedést tudnak ré-
szükre biztosítani, ugy mezőgazda-

ság, mint az ipar terén, nevüket és 
lakásukat f hó 31 ig városháza 46. 
számú szobájába jelentsek be. 

Felhivom továbbá a város min-
den polgárát, hogy készpénz vagy 
ruhanemű adománvaikknl siessenek 
a kegyetlen sorsot ért magyarok 
segítségére. A készpénz adományok 
szintén a fent jelzett s/obnbm a 
városházán adhatók le f. hó 31-ig. 

Polgármesler 

Mit jelent 
az üzemi alkotmány reformja } 

Feltűnően érdehes előadást tartott 
Szakasits Antal iparügyi miniszter 
osztályfőnök az üzemi alkotmány 
reformjáról. Hangoztatta, hogy a 
dolgozó tömegeknek a politikai ha-
talomra gyakorolt befolyásának ne-
velése mellett az üzemi bizottságok 
azok a szervei, amelyek a gazdasági 
hatalomban való részvétel jogát is 
biztosítják. A gazdasági demokrácia 
megíeremtésében az üzemi bizottsá-
goknak pótolhatatlan szerepük van. 
Ha a múltban történtek is e téren 
apróbb hibák, elvitathatatlan, hogy 
az üzemi bizottságok az újjáépítés 
és sz iparinditás körül kiváló mun-
kát végeztek. A stabilizáció után új 
feladat vár az üzemi bizottságokra s 
ezek figyelembevételével kell kiépí-
teni az üzemi alkotmányt. Kétségte-
len, hogy az üzemi alkotmánynak 
olyannak kell lenni, amely az üzemp 
bizottságoknak tényleges szerepet 
juttat az új iparpolitika, a tervszerű 
termelés, az ipari racionalizálás, az 
államosítás problémái és az üzemek 
életét átalakító új akord- és teljesít-
mény bérrendszer kimutatása terén. 
Ez vi'ágosan szólván azt jelenti 
hogy az üzemi bizottságoknak szé-
lesebb határkört kell biztosítani a 
termelés biztosítása ellenőrzésében. 
Ilyenképen sok tekintetben az üzemi 
bizottságok vállán nyugszik majd a 
munkateljesítmény növelése és ezzel 
párhuzamosan ipari termelésünk fej-
lesztése. Az üzemi alkotmány re-
formjának biztosítani kell az üzemi 
bizottságok egységes gyakorlatát, a 
a központi irányítás rendszeres meg-
szervezését, ki kell építeni a tovább-
képző tanfolyamokat, és meg kell 
teremteni az üzemközi együttműkö-
dés organizációját, a termelési, szer-
vezés és technikai tapasztalatok min-
den üzemben egyformán szolgálják 
a gazdasági demokrácia megerősö-
dését. A szervezett munkásság po-
litikai és gazdasági iskolázottsága, 
mértéktartása és f gyelmezett^ége a 
biztosíték arra, hogy az üzemi bi-
zottságok az üzemi alkotmány re-
formja után fokozottabban meg tud-
nak majd felelni a rájuk váró nagy 
feladatoknak — fejezte be rádió-
előadását Szakasits Antal. 

Wertheirn szekrény nagymére:ű 
kétajtós fehér szekrény, zongora, 
prémgalléros fekete női télikabát 
szöveiruha ós kosztüm eladó Érdek-' 
lödni Pet fi-u 3 sz. déli 12-2 óra 
között az udvarban. 75 

Középtermetre való alig használt 
féket , férfi lélikabat eladó. Meg-
tekinthető 11—3 óra között Rozgo-
nyi-utca 1 szam ahtt. ny. 
Fejőstehén 12 éves és egy 
7 hónapos üszöborju el-
adó vagy anyajuhokért el-
csenendő, Lá/ar Vilmos u. 17 szám. 

t*rtM/erke»/!rt • Sima László. 
Hplflö» a/erken/tft S/rtki- Ferenc, 

f-elelöa ki«dn Ni»n> Mihály. 
Nyom»& n .Bnrfctgag nyomda kft. 

vom i«vr/»Mr. Csrrnuft L. lm' 




