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A Szociáldemokrata Párt gazda-
sági terve, melyet a XXXV. kon-
gresszus elfogadott, legközelebb áll 
hozzánk, tehát ennek mezőgazdasá-
gi vonatkozásával külön is foglal-
koznunk kell. Maga a gazdasági 
terv csak nagv vonásokban jelöli 
meg a mezőgazdaság fejlesztésének 
irányvonalát, ¿mde ezt kiegészíti 
-észleteiben is az ugyanc ak elfo-
gadott mezőgazdasági akcióprogram. 
Áz egész közgazdasági életünket át-
ölelő terv, az agrárprogram is a 
mezőgazdasági termelés átszervezé-
sét tartja szükségesnek ahhoz, hogy 
elindulhassunk a felemelkedés útján. 
Viszont a termelés átszervezését bi-
zonyos adóit körülmények erősen 
befolyásolják. Ezek közül a legfon-
tosabbak, mivel kényszerítő erejűek: 
a lakosság élelmiszer szükségletének 
biztosítása, valamint az alacsony 
termésátlagok, melyek egyelőre nem 
emelhetők. 

Nézzük in«g közelebbről, milyen 
lehetőségeink és klátásaink vannak 
arr.'nézve, hogy mezőgazdasági ter-
melésünk átszervezéséhez minél 
előbb hozzáfoghassunk. Előttünk 
fekszik az agráregyetem magyaró-
vári osztályának termelési tervezete, 
amely alapos, mindenre kiterjedő 
szakszerű számítások alapján ad 
tájékoztatást errCl a ránk nézve 
annyira életbevágó kérdésről. A ter-
vezet kiindulási alapra» az 1936-as 
évet vette, mert abban az esztendő-
ben egy hosszabb időszakra vonat-
koztatva a legkedvezőbbek voltak 
hazánkban az élelmezés« viszonyok. 
A számítások összefoglaló eredmé-
nyeként megállapítja a terveze», hogy 
a 6 főtermény (búza, rozs. árpa, 
7ab, kukorica, burgonya) vetésterü 
letében lényeges változtatásokat 
mindaddig nem lehet eszközölni, 
amtg a főbb élelmiszerek biztosítása 
terén legalább az 1938 as, vagyis a 
legutolsó béke évi állapotokat el nem 
érjük. 

A tervezet szerint pl a búza ve-
tésterülete, mely 1938 ban 5.109537 
kat hald volt, legfeljebb 7 százalék-
kal csökkenthető, de tovább — ve-
szedelem nélkü! - - nem. Ellenben 
szükséges a kapásnövények terüle-
tének növelése úgy, hogy az elérje 
az összes szántóterület 32 százalé-
kát. A kukorica vetésterülete nem 
csökkenthető, viszont a burgonya 
némileg emelkedő mértékben volna 
termesztendő, hogy elérje a szántó-
terület 7 százalékát. Ugyancsak eme-
lendő a cukorrépa, a hüvelyesek, 
főzelékfélék, olaj- és textilnövények 
és a szántóföldi takarmány területe. 
Emellett gondolnunk kell arra, hogy 
a közeljövőben az élőállat és állati 
termékek, valamint a friss főzelék, a 
gyümölcs és az aprómagvak lesznek 
a főkiviteli cikkeink, ame'yeknek 
termesztésére Imánk éghajlata kfl-
löaösen alkalmas. 

A termelés átszervezésének kérdé-

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Szent Imre herceg-utca I . sz. 

flz Iparosesysés jegyében zajlott le 
o szentesi Ipartestület tisztújító közgyűlése 

Közfelkiáltással győzött a hivatalos lista — Nagyjelentőségű 
iparos problémák a közgyűlés előtt 

Nagy napra virradt tegnap a 
szentesi kisiparosság. Tegnap zaj-
lott le ugyanis a szentesi Ipartes-
tület tisztújító közgyűlése. A sza-
vazás egyúttal a szenten kisiparos-
ság első vizsgája volt a fiatal ma-
gyar demokráciában. Örömmel álla-
pítjuk meg, hogy a kisiparosság 
sikerrel állta ki az első próbát és 
jól választott. 

E sorsdöntő napon Szentes dol-
gozó társadalma nevében szivünk 
minden melegével köszöntjük a 
szentesi kisiparos társadalmat, amely 
hitet tett a demokrácia, a mun-
kásosztállyal való közösség mellett 
s ezzel beigazolta életképességét. 
A tisztújító közgyűlésről az alábbi-
akban szántolunk be : 

Elnöki jelentés 

A Himnusz hangjai után Fekete 
Antal elvtárs, az Ipartestület elnöke 
mondolt rövid üdvözlő beszédet, 
majd Pető József elvtárs, ipartestületi 
jegyző olvasta fel az elnöki jelentést. 

Súlyos időket élt át az iparosságaz 
elmúlt világháború és az ezt követő 
két esztendő alatt. O.'yan nehéz idők 
voltak ezek, hogy szinte páratlanul 
állanak a magyar történelemben. 
Mások hibájából súlyos terheket rótt 
ránk a vesztett háború és olyan 
szegények lettünk crszágunkkal 
együtt, amilyen szegénységet talán 
elképzelni sem tudtunk volna ez-
előtt. 

Az elnöki jelentés ezután a kö-
vetkezőket mondja: Fájdalommal kell 
megállapítani, h< gy a hullámhegy 
aljáról felfelé törekvő gazdasági élet 
legelhanyagoltabb rétege még ma is 
a kisiparosság Sok hitre, akaratra, 
összetartásra erőre lesz szükség, ha 
meg akarunk állni saját lábunkon 
az idők viharában. Egy szociáldemo-
krata mmiszter mondotta: „A mai 
gazdasági és politikai élet nem más, 
mint a munkásság harca a létért." 
És ez amennyire igaz, annyira illik 
ránk kisiparosokra is Mi is mun-
kásnak érezzük magunkat, éppen 

ezért helyet kérünk, sőt kövelelünk 
a demokráciában, mert a kisiparos 
ság mindig hü fia volt a demokrá-
ciának és a 75 esztendős múltra 
visszatekintő Szociáldemokrata Párt-
nak. 

Ma, ¿mikor az egész gazdasági 
élei mérföldköves léptekkel halad 
előre, nem közömbös ránknézve, 
hogy a gazdasági élet eme gépeze-
tébe a kisiparosság miként tud be-
kapcsolódni. 

Mit tett 
a mostani vezetőség ? 

Büszke, de nem öntelt lélekkel 
állapíthatjuk meg, hogy testületünk 
mai vezetősége azt a célt tűzte ki 
zászlajára, hogy az iparosság öráliója 
legyen és igyekezzék beállítani a 
kisiparosságot a gazdasági élet ama 
gépezetébe, amely folyton halad, 
termel és soha meg nem áll. Az a 
célunk, hogy egy táborba tömörít-
sük az iparosságot, hogy erősítsük 
őket nemcsak társadalmi, de gazda-
sági téren is. 

Ezt csak úgy érhetjük el, ha az 
össziparosság egy emberként áll a 
mindenkori elnökség mögé. Öröm-

mel jelenthetjük, hogy az iparosság 
jó úton halad és a mult év augusz-
tusa óta olyan megmozdulások vol-
tak az Ipartestület életében, amelyek 
minden kritikát elbírnak. Az elnök-
ség minden tőle telhetőt megtett és 
elgondolásai a kisiparosság tetszé-
sével és megbékélésével találkoztak. 
Jószándékú törekvéseink ellenére sem 
történt minden úgy, ahogyan azt 
iparostársaink szerették volna, de ez 
nem a vezetőség hibája, mert na-
gyon sok külső körülmény játszott 
közre, amely sok sérelem orvoslását 
megakadályozta. 

Még mindig tengernyi 
a probléma 

Alig van szakma, amely dolgozni 
tud. A stabilizáció sok eredményt 
hozott, de a legnagyobb hiba, hogy 

az iparosság nem tudott in-
dulási hitelhez jutni. Az ipa-
ros nem tud, nem akar kol-
dulni, amíg termelni tud. 

Termelni pedig akar. 
Ehez kér segítőkezet a kormány-
zattól, mert ha sokáig késik a se-
gíteni akarás, akkor a kisiparosok 
kezéből kihull a szerszám és gyó-
gyíthatatlan sebet kap az ország 
gazdasági életébe. 

A jelek arra mutatnak, hogy a 
kormányzat megértette és magáévá 
tette a kisiparos problémák orvos-
lását. Minden bizonnyal ez a meg-
látás vezette az iparügyi kormány-
zatot akkor, amikor zárolta a nyers-
anyag-készletet és az Ipartestülete-
ken keresztül rendelte el a meglévő 
készletek elosztását. 

Igen nagy probléma a hitel kér-

se tehát szorosan kapcsolódik bele 
jelenlegi adottságaink és viszonyaink 
alakulásába, amelyek arra intenek 
bennünket, hogy minél előbb vé-
gezzük el a most felszínen lévő fel-
adatokat. Elsősorban azokra a fel-
adatokra gondolunk, amelyek zava-
róan hatnak a termelés nyugodt biz-
tonságára és késleltetik a békegaz-
dálkodásra való átmenetet. Ezeket a 
feladatokat jelöli meg a Szociálde-
mokrata Párt új agrárprogramjának 
első fejezete. 

Köztudomásu, hogy a földreform 
megváltoztatta mezőgazdaságunk 
egész szerkezelét. A feloszlott nagy-
birtokok helyén új kisbirtokok ke-
letkeztek. A földreform azonban ez-
zel még nem fejeződött be. Ezzel 
kapcsolatosan megoldandó feladat a 
kiosztott ingatlanok mflszaki felmé-
rése, telekkönyvezése és a földre-
formmal kapcsolatos pénzügyi kér-

dések rendezése. „A földreform be-
fejezése érdekében ' szükséges 
rendelkezésekről" szóló legújabb 
törvényünket a Szociáldemokrata 
Párt ösztönzésére éppen azért hozta 
a nemzetgyűlés, hogy megszüntesse 
a gazdasági életre károsan kiható 
bizonytalanságot. Ennek mielőbbi 
végrehajtása nemcsak a földhözjut-
tatottaknak, hanem az egész ország-
nak is elsőrendű érdeke. 

De ezeken kívül is van még egy 
igen fontos és sürgős feladat. Ez 
pedig a szövetkezeti hálózat bekap-
csolása a termelés új rendjébe. A 
földmlves szövetkezetekre nagy fel-
adatkör hárul az új termelési rend 
kiépítésénél. Most már a kisbirto-
kosságra hárul, hogy a nem mező-
gazdasággal foglalkozó lakosság 
élelmiszerszükségk ' t, valamint az 
ország legfőbb jövedelmi forrását 
jelentő mezőgazdasági exportfelesle-

geket kitermelje. De vannak az új 
gazdák között, akiknek még nincs 
elegendő szaktudásuk, vagy hiány-
zik belőlük a szervezéshez és önálló 
vezetéshez szükséges látókör, s így 
csak megfelelő irányítás mellett tud-
nak a rájuk háruló súlyos kötele-
zettségeknek eleget tenni. A szövet-
kezeti társulati forma kellő megszer-
vezése biztosíthatja csak az új gaz-
dasági rend sikerét. A többtermelés, 
a minőségi termelés, az exportképes 
termeivények előállításának biztosí-
tása, az értékesítés megszervezése, 
stb. csak szövetkezéssel érhető el. 

Uj országot, új gazdasági rendet 
és erőben megújult magyarságot 
akarunk. Ebben a törekvésünkben 
fontos szerep jut az egészséges 
irányban kialakított szövetkezeti 
életnek. A földművelő nép felemel-
kedésének ez az egyetlen járható 
útja. 
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éise, amelynek megvalósítása sür-
gős feladat. 

Mielőbb várjuk a fedezet 
•élkfili hitelt, mert mint 
tudjuk a kisiparosság 60 
százaléka nem rendelkezik 

ingatlannal. 
— Jelentős lépés az iparügyi kor-
mányzatnak az az intézkedése is 
amely a kisiparosság évtizedes rák-
fenéjét, a kontárkérdést rendezi meg-
nyugtató módon. 

Közteherviselés 
A jogrendbe vetett bizalom alap-

ján óvást emelünk a súlyos közteher-
viselés és az igazságtalan adómorál 
ellen. 

Antidemokratikusnak tartjuk 
• pénzügyi hatóságok ama 
Intézkedését, hogy a súlyos 
adóterheket visszamenőle-

ges hatállyal hozzák 
Második rosszindulatú adónem a 
közmunkaváltság. Ebben az ügyben 
az elnökség november hónapban 
rendkívüli iparosgyülést hívott egybe 
és a súlyos közmunkaváltság el-
leni tiltakozó határozati javaslatot a 
felettes hatóságokon keresztül eljut-
tatta az újjáépítési miniszterhez. 
Csongrád megye alispánján keresz-
tül ez év elején érkezeit meg a vá-
lasz a minisztertől, amelyben közli, 
hogy a szentesi kisiparosság úgy-
látszik féreértettc a közmunkaváltság 
szellemét, mert az, egyedül a kis-
emberek érdekét szolgálja (Óriási 
felháborodás.) Mi újból leszögezzük, 
hogy valahol hiba csúszott be, s 
illetékes tényezőknek sürgősen cse-
lekedniük kell ebben az ügyben, 

mert az ilyen intézkedések 
bizalmatlanságot szítanak 
törvényes rendelkezések ko-

molyságával szemben. 
Ugyanez a helyzet az OTI-val is, 

amely a járulékokat 12 százalékról 
18 százalékra emelte fel és ezt is 
visszamenőleges hatállyal kell meg-
fizetni. A kisiparosság követeli, hogy 
az OTI önkormányzatában a munka-
adók is helyet kapjanak, mert nem 
tartják demokratikusnak azt, hogy 
u őket érintő kérdésekről nélkülük 
döntsenek. Sérelmezte a kisiparos-
ság a karácsonyi segélyt is, de ezt 
mégis hajlandó volt megfizetni, te-
kintve, hogy a rendelet is így in-
tézkedett, azt azonban már határta-
lan megdöbbenéssel fogadta, hogy 
iz OTI-nak még a karácsonyi se-
gély után is le kellett adni a 18 
százalékot. 

Iparosnyugdíj 
Szociális szempontból rendkívül 

Vmtos, hogy a kisiparosság öregségi 
biztosítását most már haladéktalanul 
megvalósítsák és a kisiparosság ez-
zel kapcsolatban kéri a demokrati-
kus kormányzatot, hogy vegyék fi-

8relembe a kisiparosság által az 
Tl-ba évtizedek óta befizetett sú-

lyos összegeket. Az elnöki jelentés 
ezután a tanonciskola és a tanonc-
otthon felállításának szükségességé-
iül szólott, majd rátért a szövetke-
zetek kérdésére. A kötött gazdálko-
dással kapcsolatban meg kell emlé-
keznünk a szövetkezeti eszméről. 
Igen fontos az, hogy az iparosság 
megbarátkozzék a jó szövetkezeti 
gondolattal. Persze itt is érvényes 
i i a tétel, hogy egységben, a kö-
zösségben az erő. 

A jövőbe vetett 
bizalom 

Ha seregszemlét tartunk a szak-
mák jelentései felett, megállapíthat-
juk, hogy az egyes szakmák gazda-
sági helyzetét az infláció, anyaghi-
ány, a hitel- és pénzhiány károsan 

befolyásolták. Valamennyi szakma 
jelentésében kéri a forgalmi adó el-
törlését. Minden jelentés hangjából 
kicsendül a tengernyi nehézségek el-
lenére is a jövőbe vetett hit. 

Köszönet 
a Szentesi Lapnak 

Minden munkában mellettünk 
éreztük a felettes hatóságokat, az 
első és másodfokú iparhatóságot 
stb. - közli a továbbiakban az el-
nöki jelentés. Elsősorban kell kö-
szönetet mondanunk dr. Kunszert 
Béla alispánnak és Vajda Imre pol-
gármesternek, akik számtalan eset-
ben bebizonyították, hogy szívükön 
viselik a kisiparosság ügyét. Kö-
szönetet mondunk továbbá a helyi 
sajtónak, hogy állandóan felszínen 
tartotta az iparos problémákat. 

S itt ki kell emelnünk a 
Szentesi Lapot, a Szociálde-
mokrata Párt helyi sajtó-
orgánumát, amely iparossá-
gunknak úgyszólván félhi-

vatalos lapja 
és soha nem tudtunk olyan dolgot 
kérni, amit le nem közöltek volna. 

Az elnöki jHentés így végződik: 
A sok nehézség ellenére is sikerült 
elérnünk egy igen nagy eredményt. 
És pedig azt, hogy az iparosság 
megtalálta önmagát és bizalommal 
tekint a jövőbe. Sokat tanult a múlt-
ból, felismerte, hogy a közösségben 
és az összefogásban rejlik az erő. 

Álljunk a sarkunkra, legyünk to-
vábbra is őszinték, gerincesek. Ne 
irigykedjünk, ne gyűlölködjünk, mert 
az ellentétek szitásából még senki-
nek sem született becsületes kenye-
re. Irtsuk ki sorainkból a kétszfnüe-
ket. kétkulacsosokat, mert ha ezek-
kel le nem számolunk, akkor elsor-
vadunk és elsatnyul e nagymultú, 
kiváló értékekkel rendelkező társa-
dalmi réteg s nem marad más az 
országban, csak foltozó-ipar. 

Az elnöki jelentést a közgyűlés 
tagjai hozzászólás nélkül, egyhangú-
lag elfogadták. 

Közfelkiáltással győzött a hivatalos lista 

A költségvetés megvitatása és el-
fogadása után Fekete Antal elvtárs 
megköszönte az iparosság bizalmát 
és ugy a maga, mint a vezetőség 
nevében kérte a felmentvény meg-
adását. Ezután került sor a tiszt-
újításra, amelynek során a szentesi 
kisiparosság egyhangú lelkesedés-
sel, közfelkiáltással az alábbi veze-
tőséget választotta meg: 

Elnök: Fekete Antal, alel-
nök : Szabó Pál és Csuray 
László, pénztáros: Pusztai 
József, gondnok: Tóth Ven-
del, számvevő: Qréczi Sán-
dor, Huszka Lajos és Szőke 

Ferenc. 
Ipartestületi széktagok: Mol-
nár Antal (elnök, Burkus 
István (alelnök) és Vajda 
Bálint, Erdős László, Bu-
csány Mihály, Orosz Imre, 
valamint Mikecz Károly (ren-

des tagok). 
Az uj tisztikar megválasztása után 

az ipartestületi váhsztások szokása 
szerint egy négytagú bizottság ün-
nepélyes keretek közt és 

az iparosság viharos lelke-
sedése közepett vezette Fe-
kete Antalt ismét az elnöki 

székbe. 
Dr Debreczeni László az ipar-

hatóság megbízottja szólt az újon-
nan megválasztott elnökhöz: sohse 
felejtse el elnöki működése során, 
hogy mögötte egy hatalmas dolgozó 
tömeg várja az évek óta vajúdó és 
a mult rendszer alatt meg nem ol-
dott problémák valóra váltását. Sza-
vaira Fekete Antal az uj elnök 
megköszönte az iparosságnak iránta 
tanúsított ismételt bizalmát és az 
elnökséget elfogadta. 

Örömteli érzésekkel veszem át 
újra az elnöki tisztséget és felkérem 
iparostársaimat, hogy legyenek mel-
lettem munkámban és támogassa-
nak a nehézségekben. Itt fogadom 
meg, hogy munkásságom alatt min-
dig a kisipar felvirágoztatását fogom 
szem előtt tartani, — éljen a tisz-
tes ipari — fejezte be Fekete An-

Megalakult 
az Országos 48-as 
B i z o t t s á g 

Megalakult Budapesten az Or-
szágos 48 as Bizottság, amely 1947 
március 15-től, 1948 március 15-ig 
terjedő időszakra nagy jelentőség* 
terveket állított össze. A terv sze-
rint még ez évben megkezdjük a 
Duna-Tisza csatorna megépítését, 
melynek majdnem harminc kilómé-
teres szakaszát önkéntes fi italok épí-
tik meg. Az ifjak elhelyezésére szol-
gáló munkatáborokat körülbelül 
20,000 főre méretezik. A terv so-
rán az ifjúság műveltségi színvo-
nalának művelésére partikulákat, 
ujabb népi kollégiumokat, tanone-
otthonokat, tanfolyamokat és tanul-
mányutakat szervez a Magyar Ifjú-
ság Országos Tanácsa. 

tai ipartestületi elnök. Ezután az 
iparosság ezernyi problémája vető-
dött fel a tárgysorozat utolsó pont-
jaként. Először L é n á r t I s t v á n s 
elvtárs két javaslatát vitatták meg. 1 

Majd Lénárt István személyesen 
szólt a közgyűléshez. Az iparosság-
nak állást kell foglalnia — mon-
dotta — rendkívül súlyos adóter-
hek ellen, mert közterhet viselni 
kell és fogjuk is, de csak addig a 
pontig, amig megélhetésünket nem 
veszélyezteti, Fel kell hivni a kor-
mány figyelmét erre a kérdésre és 
az elnökség éljen felirattal a kere-
seti-, a jövedelmi adó, valamint a 
súlyos közmunkaváltság módosítása 
tárgyában az IPOK-nál és az Ipar-
kamaránál valamint az iparügyi mi-
niszternél. A közgyűlés általános 
helyeslése után tért át Lénárt elv-
társ az iparosnyugdij kérdésére. 

Nem tűrhető az meg — mondotta 
—, hogy öregedő iparosok, tehetet-
lenségükben a menház gondozására 
szoruljanak, amikor életük javaré-
szét becsületesen dolgozva töltötték 
el. Felszólalásával kapcsolatban az 
ipartestületi jegyző ismertette a szom-
bathelyi Ipartestület idevonatkozó át-
iratát, amely teljesen egyezik Lénárt 
elvtársunk javaslatával. Tehát min-
den 60 éven felüli iparos ellátásá-
ról és öregségi biztosításáról ugy 
az iparosságnak magának, mint az 
iparügyi kormányzatnak még idejé-
ben gondoskodni kell. Ezután 

Hajdú József 
elvtárs szólalt fel. Szavát emetle a 
súlyos közterhek ellen és kifejtette, 
hogy ilyen irányú intézkedésekkel 
csak a kisiparosok tanonctartási 
kedvét veszik el. Ezért javasolta, 
hogy az elnökség az egy tanonccal 
rendelkező iparos közterheinek szi-
gorú felülvizsgálását kérje az ipar-
ügyi hatóságoktól. Szólt még ezen 
kivül az oly régen esedékes tanonc-
otthon felállításáról, amely már va-
lamennyi városon életre lett hiva, 
csupán Szentesen nem. 

A tisztújító közgyűlés déli egy 
órakor ért véget. 

Tudatom tisatelt meg-
rendelőimmel, hogy egy 
évi szüneteltetés után 
ismét 

megkezdtem a munkát 

F ü h r e r 
könyvkötő 
Simonyi Ernő-utca 31. 

L B A R Á T S Á G - M O Z G Ó 
M á r c i u s 5 — I műsorban 2 remek film ! 2 n a p i g I 

Préri az én hazám 
Remek amerikai cowboy-film. Főszerepben : Dick Forran. 

Charles Boyer és Bette Davis hatalmas filmje: 

Egy asszony három élete 

R tízes nyomában 
Az első tízesnek, amelyet szom-

baton a Petőfi szállónak étiermében 
költöttünk el. ez deig senki sem 
akadt nyomára. Erre vall az a tény 
hogy bár a beváltási határidő ked-
den délelőtt 11 órakor lejárt, senki 
sem jelentkezett szerkesztőségünkbe« 
a kérdéses tízforintossal, hoey az 
értejáró húszforintot felvegye. Éppen 
ezért lapunk szerkesz'őségé az első 
tbes beváltási határidejét szombat 
délelőtt 11 óráig meghosszabbította. 

Közöljük olvasóinkkal, hogy a 
második tízest a mai nap folyamán 
helyezzük el. Számát lapunk holnapi 
számában közöljük. 

Megindulnak 
a MAVAUT járatok 

Dr. Hódy vasútforgalmi igazgató 
értesítette az alispánt, hogy rövide-
sen megindulnak a MÁVAUT jára-
tok. A vasútforgalmi társaság egyik 
hatalmas személyszállító autóbusza 
a tegnapi napon tartotta Szentes -
debreceni úton a vonalvizsgálatot. 
Minden kényelemmel felszerelt sze-
mélyszállító autóbuszok állanak majd 
a közönség rendelkezésére. A vitel-
díj kilóméterenként 34 fillér, ami a 
vasúti díjszabás másodosztályának 
felel meg. Két irányban közlekednek 
u. m. a S7entes—Debrecen és a 
Szentes -budapesti vonalon. 

I 
Párthfrek 

Folyó hó 5-én, szerdán este 6-k©r 
Kunfi Gárda értekezletet tart. A ta-
gok pontos megjelenését kéri a Ve-
zetőség. 

Folyó hó 6-án, csütörtökön este 7 
órakor közkórház üzemi pártértekez-

; let. Elödó: dr Mijó János. 
Folyó hó 6-án, csütörtökön dél-

ben 12 órakor Hangya-telepen üze-
mi pártértekezlet. Előadó: Vámos 
Imre. 

Folyó hó 7-én, pénteken este t> 
órakor pártest. Előadó: dr. Jeney 
János. 

Hirdessen lapunkban! 



U U X t f ' i U U n ! Szociáldemokrata Pár t 
H1KE2K 

* Ma március 5. Rom. kat. Özséb, 
pic'esláns Adorján. 

Viaállásfeléntés: Tisza 4 én 465. Kurca 
377. 

Hőmérséklet» — 3 fok 

Jdujarásjelenfés; Felhős, borús idő. A 
Wwérséklef nem változik lényegesen. 

f gyeletes gyógyszertárak • Március 1— 
7->f Ihász és Oláh. 

— A földművelésügyi miniszter 
u>«tsltotta a vármegyei állattenyésztő 
egyesületeket, hogy figyelemmel az 
áuínnan földhözjuttatoítak nehéz 
zryagi helyzetére és az akció sike-
res lebonyolításához fűződő érde-
kelte súlyt helyez arra, hogy a ko-
rábbi rendeletben előirt mennyiségű 
szarvasmarhák vásároltassanak fel 

ugyancsak előirt, illetőleg meg-
állapított áron. Amennyiben bármi 
körülmény következtében egyes he-
Jvekin a megállapított minőségű ál-
jai az eiöirt áron nem lenne meg-
vásárolható, mindent kövessen el 
£2 egyesület, hogy a vármegye más 
területén, ahol ilyen jóvátételi stb-
vásárlásűk nem voltak, az állatok 
freszcrezhe'ők legyenek. Az akciót 
lebonyolító közegek ügyességén és 
rá!ermetUégén múlik, hogy olyan ! 
vásárló helyeket kutassanak fel, ahol j 
a kívánt mennyiségű állatok a meg- I 
ír.aplíott áron beszerezhetők. \ 

— VAOSz a liadisegélyese- j 
inért. A város? vármegyei és köz-
ség alkalmazottak országos szövet-
j é n e k helyi csoportja 1947 már-
cius 8-án este 8 órai kezdettel a 
megyeháza nagytermében a hadi-
gondozottak javára műsoros estet 
jentícz. Jegyek a főispáni hivatal-
b»r., a városháza mérnöki hivata-
liban és a szakszervezet tagjainál 
válthatók. Meghívók ugyanott igé- j 
»telhetők. A jótékonycélu táncmu-
latság iránt városszerte nagy érdek 
Wtféí nyilvánul meg. Jóleső érzés-
?fi vesszük tudomásul, hogy a 
Vaosz a támasz nélkül levő hadi-
gondoiottak sorsát a szivén viseli 
t ¿2 tdei első nyilvános összejöve-
>c>€f ennek a célnak a szolgálatába 
iPitja. 

— A Háztartási Alkalmazottak 
diákszervezete f. hó 6 án, csütör-
ttkfln délután 5 órakor tartja tiszt-
asió közgyűlését. Kéri a háztartási 
alkalmazottakat, hogy minél nagyobb 
saámb&n jelenjenek meg. Egyben fel-

a munkaadók figyelmét, hogy 
afcalmazottaikat ne akadályozzák a 
prflésen való megjelenésben. 

Vezetőség. 
— Márciushavi zsiradékosztás. 

f Itó 5-től a zsiradékjegy „5" sz. 
taelvényére 40 dkg. margarin kap-
ható Balogh, Baráth, Cseh, Dobos, 
Ilehes, Farsang, Sipos, Tóth és V. 
K<?t henteseknél. Közellátási hivatal. 

Országos vásárok : Szentes 
mUrcius 10, Szegvár március 8 9. 

— Református Nőszövetség 
rv.fcgalakulásának előkészítése végett 
z központi ref. iskola pénztárhelyi-
ségében ma szerdán du. 4 órakor 
tartandó értekezleten való megjele-
rését kéri az érdeklődő ref. asszo-
nyoknak és leányoknak a belmisz-
tzíói bizottság. 

Kedvező légkörben 
megkezdődtek 

magyar-cseh tárgyalások 
Prágában vasárnap délután ma-

gyar csehszlovák tárgyalások indul-
tak meg. A barátságos légkörben 
és kölcsönös közeledési légkör je-
gyében lefolyt, több, mint három 
órás tanácskozáson résztvett Masa-
ryk külügyminiszter, Clementis kül-
ügyi államtitkár, továbbá Gyöngyösi 
János és kíséretében levő magyar 
delegáció. Megegyezés jött létre a 
tárgyalás anyagára az ügyrendre és 
a kiadandó közleményre vonatkozó-
lag. A lakosságcserével összefüggő 
áttelepítési és gazdasági problémák 
tisztázására szakbizottságot alapíta-
nak. Az első nap tárgyalásairól 
szóló hivatalos jelentés a következő 
nyilatkozatot tartalmazza : 

A magyar kormány hajlandó 
azonnal hozzákezdeni háromezer 

család kölcsönös kicserélésével a 
kétország között létrejött lakosság-
csere egyezmény végrehajtásához, 
azzal, hogy ez a lakosságcsere 
egyezmény gyorsított végrehajtásá-
nak első fázisát jelenti. 

A csehszlovák kormány nem foly-
tatja a szlovákiai magyar lakosság 
munkamozgósitáeát a lakosságcsere-
egyezmény végrehajtása következ-
tében. 

A két delegáció megállapodott 
abban, hogy a magyar és cseh-
szlovák kormány utasítást ad az 
alárendelt hatóságoknak, hogy tar-
tózkodjanak minden, az egyezményt 
sértő eljárástól. 

A tárgyalások ma folytatódnak 
az áttelepítési és gazdasági bizott-
ság ülésével. 

Az ö s s z m k ü u ő k vallomásai alapján 
újabb háborús bűnösöket kér ki 

a magyar kormány 
Az összeesküvésben résztvevők 

vallomásai lerántották a leplet a még 
bujkáló összeesküvőkről is Ezek 
neve eddig nem szerepelt a katona-
politikai és államvéd Imi osztály-
listáján. Most a bujkáló Összees-
küvőket is sikerült összefogni. Ne-
vüket a rendőrség egyelőre még 
nem közli. A közeli napokban vár-
ható a belügyminisztérium hivatalos 
jelentése, amely már részletesen 
fogja közölni a földalatti fővezér-
ség, a hetes bizottság és a Magyar 
Közösség minden olyan tagjainak 
névsorát, akiknek eddig sikerüli ma-
gukat kivonni az igazságszolgálta-
tás alól. Ezzel azután a Magyar 
Közösség néven folytatott szervez 
kedést teljesen felszámolják. 

Hétfőn délelőtt a belügyminiszté-
rium a Szövetséges Ellenőrző Bi-
zottság utján a következő külföldön 
tartózkodó háborús bűnösöket kérte 
ki: Bostyák Zoltán, Szeleczki Zita, 
Rubrecn Olivér, Werth Henrik, Jur-
csek Béla, gróf Széchenyi Lajos, 

Markottay Weisz Jenő a Weisz 
Manfréd gyár volt vezérigazgatója, 
Bari ha Károly volt vezérkari főnök, 
Fabinyi Tihamér volt pénzügymi-
niszter, Teleki Miklós volt államtit-
kár, Takách Tolvaj József, Báthury-
Hüttner János a központi sajtóvál-
lalat elnöke, Marton Béla, József 
Ferenc és Albrecht főherceget, Mar-
salkó Lajos, Oláh György, Baráth 
Tibor, Dulin Jenő, Dohnányi Ernő, 
Festetich Domokos, Gruber Lajos 
és Tanfer Gábor nyilas képviselők, 
báró Gudenus Leó, Orsós Ferenc, 
Sorg Antal és Jenő, Toldi Ferenc 
hírhedt csendörezredes, Hajmássi 
Miklós, Hosszú Zol án, Vaszary Já-
nos, Muráti Lili, Páger Antal szí-
nészek, Nyirő József iró, Szilassi 
László a nyilasok szadista tömeg-
gyilkosa és Vértcssy Károly a Pá-
rizsba szökött gyilkos képviselő. 
Ezenkívül kikértük még Winckel-
man SS tábornokot és Vésenmayer 
német követet. 

B e l p o l i t i k a i h e l y z e t k é p 
A Szcciáldemokrata Párt vezetői 

ismét leszögezték azt az álláspont-
jukat, hogy a pártközi tárgyalások 
akkor vezethetnek eredményre, ha a 
Független Kisgazda Párt politikai 
garanciákat nyújt a megállapodások 
betartására és további politikájának 
határozottan koalíciós szellemére 
nézve. Értesülésünk szerint a keddi 
tárgyalásokon ismét a politikai ga-
ranciák kérdése állt a tanácskozá-
sok középpontjában, mivel a Szo-
ciáldemokrata Párt véleménye sze-
rint a pártköri értekezletek célja a 
koalíciós politika alapjainak meg-
szilárdítása és biztosítása a mult ta-
pasztalatai alapján p o l i t i k a i 

biztosítékok nyújtásával. 
A Kisgazda Párt politikai bizott-

sága hétfőn délután tanácskozott, 

hogy a kedden összeült folytatóla-
gos értekezlet előtt megtegye a po-
litikai garanciákat jelentő intézkedé-
seket. Ugyancsak hétfő délután 
ülést tartott a Szociáldemokrata Párt 
politikai bizottsága is, amely szintén 
a pártközi tárgyalások aktuális kér-
déseivel foglalkozot. Hétfőn került 
sor a Szociáldemokrata Párt és a 
Nemzeti Parasztpárt összekötő bi-
zottságának tárgyalásaira, ahol a 
két pártot érintő politikai kérdései 
voltak napirenden. Az ülés jelentő-
ségét növelte az a tény, hogy a 
Nemzeti Parasztpárt Kovács Imre 
kilépésével s Erdei Ferenc főtitkár-
rá választásával egységesebbé vált 
és közeledett a Szociáldemokrata 
Párt felé. 

Nincs kizárva, hogy amennyiben 
a keddi tárgyalásokon a politikai 
garanciák kérdése elöl, már ma sor 
kerül a kormányban szükséges vál-
tozások végrehajtására. Itt ismét a 
Szociáldemokrata javaslat áll a tár-
gyalások középpontjában, a minisz-
tériumok számának csökkentésére 
vonatkozóan. Értesülésünk szerint 
távoznak azok a miniszterek, akik 
a földalatti összeesküvés kapcsán 
bármilyen módon érintve vannak és 
feltétlenül több tárcaesésre sor ke-
rül. A személyi problémák között 
szerepel a főváros vezetésében be-
álló személyi változás is. 

Vidéken élő 
hölgyek, urak. akiknek n a g y ismeret-
körük van, legkevesebb napi 10 Ft-ot 
kereshetnek. „Könnyű kereseti forrás" 
jeligére Boros Hirdetőbe, BUDAPEST, 
259 Andrássy-ul 54. 

Ország - Világ 
Szigorú vizsgálatot indítanak a 

forinthamisitási álhírek terjesztői 
ellen. 

Két hónapos időtartamra ezer 
román gyereket látunk vendégül. 

Fölényesen győztek a szocialisták 
a VAOSz bizalmi választásokon. 

Csaknem százezer holdnyi terület 
van viz alatt. 

Kificamodott a pápa bokája. 

Elkészült a vádirat a dorogi bá-
nyaszerencsétlenség ügyében. 

Kikérjük a nyugaton 
háborús bűnösöket. 

tartózkodó 

Hirdessen lapunkban! 

Nárdus 7én t p é n t e k e n 
este hat órai k e z d e t t e l 
Előadó: dr. Jeney János. 

pírtest a Petőfi-utcai pártszékházban 

Minden elvtársat szeretettet várunk. 



Szociáldemokraták, m u n k á s o d parasztok! $ZQC¡á|demOkfata Páll 
Millotok harcba o bflzömöössés és a tro jimia elleni 

Hirdetmény 
Értesülésünk szerint a román ha-

tóságok zár alá vett magyar vagyo-
•ok feloldását határozták el. Ezért 
a magyar miniszterelnökség felhívja 
mindazokat, akiknek javaik (ingó 
¿6 ingatlan vagyonát) Romániában 
a román hatóságok (Casa de Admi-
nistrare si Supraveghere a Bunuri-
tor Inamice, magyarul: Ellenséges 
javakat felügyelő és kezelő hivatal, 
röviden: CASBI) bármely cimen 
lefoglaltak és a mai napig javaik 
felett rendelkezési jogukat nem 
kapták vissza, saját érdekükben a 
következő adatokat tartalmazó beje-
leniést tegyék meg a magyar mi-
niszterelnökséghez, a Romániai Ma-
gyar Javak Bizottságához. Cime: 
Miniszterelnökség, Parlament épület 
1/2 emelet. 

1. A vagyon tulajdonosának neve, 
foglalkozása, pontos lakhelye, Romá-
niába mettől meddig és hol volt 
lakhelye, állampolgársága. 

2. A lefoglalt ingó, vagy ingatlan 
vagyon leirása, a) az ingatlannál: 
ann-ik pontos fekvési helye, (megye, 
járás, város, község) minősége: 
ház, telek, mezőgazdasági ingatlan 
stb. Területének nagysága, mivelési 
ága (szántó, erdő s lb j az ingatlan 
vagyon h07záve<őleges értéke forint-
ban, leiben, b) ingó vagyonnál: a 
tárolási hely megjelölése (megye, 
járás, község) annak minősége és 
mennvsége (pl. két szoba bútor, 
gazdasági felszerelés, állatok szám-
szerint stb.) a vagyon hozzávetőle-
ges értéke forintban, leiben. 

3. A vagyont mikor, mely ható-
ság által, milyen cimen vétetett zár 
alá. 

4. Tett-e tulajdonos lefoglalt va-
gyonának felszabadítása iránt in-
tézkedéseket, ha igen, hol, mikor, 
mely hatóságnál. 

Felhívom az érdekelteket, hogy 
bejelentéseiket a fentiek szerint el 
készítve 3 napon belül. Városháza 
46. számú szobájába feltétlenül 
jelentsék be. A határidő elmulasz-
tása miatt ért károsodás a késedel-
mesen benyújtó érdekeltet sulytja. 
271 Polgármester 

R A 1 3 1 Ó 
Budapest I. március 5. 

7.20: Az A'telepitési Kormány-
biztosság Közleményei. 7.30: Reg-
geli zene. 8: Az öltözködésről. 9: 
A Házi-együttes iátszik. 12 15: Jazz. 
13: Emlékezés Ádám professzorra. 
13.15: Zenekari müvek. 14.10: 
Eötvös Károlyról. 14 30: Jazz hang-
szerszólók. 15.15: Radióiskola. 16: 
Halász Kató éneke!, a Melódia 
együttese játszik. 16 45. Hogyan 
készül a magyar ifjúság márciusra? 
17: Hírek. 17 10: A Vöröskereszt 
közleményei. 11.45: Dr. Errlős László 
előadása. 18: A Magyar Népi Ka 
maraegyüttes játszik. 18 30: Arany-
legenda. Drámai költemény. 2020: 
Sipos Qyula előadása. 20 40: Ro-
kokó Itália. 21: Heti szemle. 21.25: 
Időszerű kérdések. 2140: Orosz 
nyelvoktatás. 22 30: Magyar mű-
vészek zenéje. 22 45: Külügyi ne-
gyedóra. 23: Világhírű karmesterek 
vezényelnek. 

Lutx zománcok, festékek, 
l a k k o k elismert legjobb minőség 

Százezrekkel erősödik 
a Szociáldemokrata Párt 

Vasárnap teljes gépezettel, lendü-
letes kibontakozással indult meg a 
Szociáldemokrata Párt márciusra 
meghirdetett tagtoborzója. Még az 
időjárás is egy csapásra megválto-
zott, kisütött a nap és valóban már-
ciusi szelek fújdogáltak, amikor 
déli fél 12-kor a rádióban felhang-
zott Szakasits Árpád elvtárs hangja, 
hogy megindítsa a páratlan mértékű 
kampányt, amely pártunkat a mun-
kás, paraszt és értelmiségi rétegek 
ujabb százezreinek pártjává avatja. 
Szakasits elvtárs a rádióban elmon-
dott beszédét az ország valamennyi 
városában és községében a hang-
szórók ezrein keresztül páratlan 
nagyságú tömeg hallgatta. 

A bes/éd nyomán mintha meg-
elevenedett volna az élet, előkész-tett 
és rögtönzött gyűlések :zázai tettek 
hitet az ország szociáldemokratái 
pártunk céljai és külön a tagtoborzó 
akció mellett. Ezeken a gyűléseken 
már részt vettek azok is, akik még 
csak ezután tűzik gomolukukba a 
kalapácsos embert ábrázo'ó jelvényt. 

A párt központjába most futnak 
be a jelentécek a tagtoborzási ak-
ció első napjáról s ezek a jelenté-
sek arról bű zéinek, hogy már az 
induláskor várakozáson ftlüli ered 
ményeket értünk el A párt központi 
székházába a hétfői nap folyamán a 

jelentéseken kívül az üdvözlő táv-
iratok ezrei futottak be. Valameny-
nyiben méltatják a Szociáldemokrata 
Part eredményes és harcos mun-
káját. 

Szerte az országban nemcsak 
gyűléseket tartottak, hanem a spon-
tán lelkesedés jelei számos helyen 
megnyilatkoztak. Barcson például 
ezer főre rugó tömeg vonull fel 
zászlók a'att, élteíve a Szociáldemo-
krata Pártot. A szociáldemokraták 
százezrei jelentkeztek a tagtobor-
zásra és végzik egész nap fáradha-
tatlanul munkájukat. Egyedül Buda-
pest környéke 26 pártszervezetéből 
vasárnap 12 ezer agitátor indult ki 
a tagtoborzó útra és a nagyjelentő-
ségű munkát funkciónáriusok és 
egyszerű párttagok egyforma lelke-
sedéssel végzik, mert átérzik, hogy 
ez 2 munka nem csupán a párt 
ügye, hanem demokráciánk és or-
szágunk megerősödésének ügye is. 

A vidéken mindenütt szociálde-
mokraták járják a házakat, minden 
percben egy-egy uj szociáldemokra-
tával gyarapodik a párt milliós tö-
mege. így Uzdte meg a Szociál-
demokrata Párt vasárnap tagtoborzó 
akcióját, amely már induláskor min-
den várakozást fe'ülmul nagy mé-
retei v 1 és eredményeivel. 

A klssazdók Igazi arca 

t Ü T Z KOK É S T Á R S A 
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Itt a városban még inkább meg-
húzódnak azok az elemek, amelyek 
a Kisgazga Párt demokratikus al-
arcát í\z ellenforradalmi törekvések 
érvényesítésére használják fel. Annál 
kevésbbé érvényesül ez a máz, ez 
az álcázás kint a tanyák között, ahol 
ugy érzik, hogy nincsen semmi olyan 
erő, amely feszélyeztetné őket. 

Amíg Nagy Ferenc a pártközi ta-
nácskozásokon egyre baloldalit b 
hangokat iay ks?ik használni és <• 
reakció elleni küzdelem fokozásának 
szükségességét hangoztatja, addig a 
Kisgazda P.'rt és a Függe'len Ifjú-
ság vidéki agitátorai ellenforrada-
lomra tüzelne*. 

Nem nagy az ő szellemi tárházuk, 
érvekkel és észokokkal nem tudnak 
operálni, ezért inkább a rágalma/ás 
és az alaptalan vádaskodás eszközét 
használják. Így történt a mult va-
sárnap Magyartésen is, ahol tagto-
borzó gyűlésünket egyes kisgazda-
párti provokátorok rosszindulatú és 
hazug közbeszólásokkal igyekeztek 
megzavarni. 

Nem kevesebbet állított az egyik 
kisgazdapárti demokrata, m nt azt, 
hogy a Szociáldemokrata Párt eladja 
az országot Arról nem beszélt, hogy 
Vérlessy. Vidovics, Saláta Kálmán és 

Kovács Béla mit akartak tenni? 
Jellemző, hogy mint akkor is, mi-

dőn a Kisgazda Párt úgy kompro-
mittálva van, ahogy meg talán párt 
ebben az országban ner<i volt, aini-
kor ez a párt a vezető állásokba 
küldött olyanokat, akik saját beis-
merésük szerint el akart',k árulni és 
adni az országot, van bátorsága sö-
léta^yú és gonoszlelkű embereknek 
ezt a vádat a Szociáldemokrata Párt 
felé hangoztatni. Mi háromnegyed 
évszázad alatt nem tctlünk egyebet, 
mint az elvakult erőket ígyek ztünk 
megfékezni, s az óljas hazaárulásra 
a magyar nép figyelmét felhívni. 

A másik es'.köz, amelyet hatásos-
nak vélnek ezek az ellenforradalmá-
rok, a?, hogy az álhazsfiság üres és 
e t a népet inár annyiszor meg'é-
veszUtt jelszav. it hangoztatják, ugy 
állítják be magukat, hogy ök egye-
dül a függetlenség védői hazánkban. 
Mintha mi nem a függetlenség alap-
ján állnánk. 

Jó lenne, ha a rendőrség állam-
védelmi osztálya szétnézne a tanyák 
között, helyesebben figyelemmel ki 
sérné, hogy mit mondanak rgyesek 
azon ürügy alatt, hogy ök a Kis-
gazda Párt előadói. 

Itt közöljük 
az új mezőgazdasági munkabéreket 

Tegnap tartotta értekezletét a 
vármegyei mezfgazdasági munkabér-
megáliapitó bizottság, amikor a 
folyó évre érvényes mező és szőlő-
gazdasági béreket állapította meg. 
A bizottság mezőgazdasági munka-

bérek megállapítására az általánosan 
kötelező irányelvek figyelembevé-
telével állapította meg a munka-
béreket. 

Miután a lefektetett irányelvekben 
a bentkosztos és konvenciós gaz-

dasági alkalmazottak bére a muH 
éveihez viszonyítva lényeges csök-
kenést mutat, ezért a bizottság 
munkavállaló tagjai, a gazdasági al -
kalmazottak a tárgyaláson *e«r? 
vettek részt. 

A vármegyei határozat általába* 
a lefektetett irányelvek felső határ* 
körül mozog. 

A napszámos munkás órabér? 
élelmezés nélkül az első osztályba?, 
átlagos-munka kifejtésnél 90 fillér 
nehéz, vagy szakmunkánál 1 20 fo-
rint, aratásnál, cséplési munkán* 
1.40 forint. Ettől a közepes órai-
bértől ugy lefelé, mint fölfelé 13 
%-os elterés lehet. A másodosz-
tályba sorolt munkások a fent vi-
zolt órabérek 80 %-át, míg a fur-
madosztályuak 60 kapják 

A mostani munkabérmegáliapítá»-
nál újítás muiatkozoit a múlthoz t 
szonyí!va a ion a téren, hogy elsl-
osztályú 

munkásoknak vehetők nem-
re való tekintet nélkül azok 
a munkavállalók, akik 18. 
évüket betöltötték és akik 
neh^z munka végzésére (fér-
fiaknál : kaszálás, zsákolás 
nőknél: nehéz kapálás és 
nehezebb munka) képesek. 

Ugyanis a múltban nő nem lehete" 
elsőosztályú munkás. 

Munkaidőn túl való foglalkoztatsz 
után 25% os túlórapótlék jár, az 
éjjel végzett, vagy a vasárnap vég-
zett minden órara 50%-os tfllón 
pótlék jár. 

A mezőgazdaságban alkalmazót» 
iparosok a szakmájuk szerint meg-
állapított kollektiv dijakban része-
sülnek. 

Ezen megállapított munkahétéit 
az országos határozatban feltünte-
tett munkabéreKnek felső hatara. 
érintik. A rendelet azonnal hatály-
balép, mig a mezőgazdaság» cselé-
dekre április 1-étői kezdve vonat-
kozik. A rendeletnek visszament 
hatálya nir.es. 

S P O R T 
A Barátság Sport Egyesül.tek » 

Szociáldemokrata Párt egyesülete. 
Lépj be a Barátság S. E-be és tagja 
vagy a Szociáldemokrata Pártnál 

A sporiok szellemi vezetői szo-
ciáldemokraták. Dr. Ries Istvá? 
idazságügyminiszler a Magyar Lab-
darugó Szövetség einöke. Dr. Mcz5 
Ferenc VKM Testnevelési ügyosztálv 
vezetője, a szellemi olympiász vi-
lágbajnoka. Lépj be a Szociálde-
mokrata Pártba. 

Deák Feri a gólkirály szociálde 
mokrata. Lépj be Te is a Szociál-
demokrata Pártba 1 

Sporthireaségek : Deák, a labda-
rugó gólrekorder, Kelen János, Rá-
tonyi Sándor, Szabó Miklós, Né-
meth Béla sokszoros fulóbajnokofc 
szociáldemokraták. Lépjél be Te is 
a Szociáldemokrata Partba! 

Bence Lnjos európai birkozC-
bajnok, Zsellér József többszörös 
kerékpáros bajnok és még sokezres 
sporthtrességek, szociáldemokraták 
Lépj be Te is a Szociáldemokrats 
Partba I 

Főszerkesztői Sima László. 
Felelős szerkesztő: Szőke Ferenc. 

Felelős kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta a . B a r á t s á g ' nyomda kft. 

Felelős nyomdavezető: Caernaa L, tan 




