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Éllel betörni Járt. kriptákat fosztogatott, 
Itultarobió volt - nappal a kisgazdapárti 

„Szentesi Újság" ot szerkesztette 
Szemenyei Tivacfar, akii a rendőrség vasárnap többrendbeli 

betöréses lopás miatt letartóztatott 
Tagja volt egy háromtagú betörőbandának — A szenzációs 
leleplezés újból a rendőrség eredményes munkáját dicséri 

Vasárnap már kószahirek kering-
íek a városban arról, hogy Sze-
menyei Tivadart, 

a Szentesi Újság 
szerkesztőjét letartóztatták. A hir 
egyesekből kinos meglepetést váltott 
ki, mások viszont, *kik jóhsmerték 
a pulilikai szempontból is abszolút 
megbízhatatlan „szerkesztő urat", 
nem csodál! óztak a?on, hogy Sze-
menyei erkölcsileg is tökeletesen 
egyenlő a nullával. 

„Hivatalosan" ugjan szer-
kesztő voít, de mir.t emlé-
keztetjük olvasóinkat arra, 
hogy a 5?cntesi Lap szám-
talan esetben felemelte til-
takozó szavát Szemenyei 
ellen s éppen legutóbb, né-
hány héttel ezelőtt azt irtuk, 
hogy nem tartjuk őt ujsag-

irónak. 
A tények bizonyítják, hogy nekünk 

volt igazunk. S*emenyei Tivadar 
flem mas, mint közönséges betörő, 
aki vasárnap óta a rendőrségi fog-
dában (ií. További sorsa már nem 
érdekes, dc mindenesetre elgondol-
koztat bennünket az, hogy hónapo-
kon keresztül tevékenykedhetett a 
Szentesi Újságnál egy hírhedt alvi-
lági alak. 

Vájjon belátja-e ezek után 
a Kisgazdapárt szentesi ve-
zttősége, hogy náluk olyan 
személyek is menedékre ta-
láltak, akik semmiféle er-
kölcsi ulappai nem birnak? 
S ha belátják, vájjon fel-
ismerik-e végre a tisztoga-
tás szükségességét? Erre 
•ekik kell váiaszolniok és-
pedig sürgős cselekvéssel. 
A szenzációs leleplezésről egyéb-

ként lapunk munkatársa az alábbi-
akban számol be a szentesi rend-
őrkapitányságtól nyert értesülések 
alapján : 

Nem javul a közbiztonsági 

Bár a szentesi rendőrség bűnügyi 
osztálya az utóbbi időkben példát-
lan eredményeket ért el a bűnözők 
eMeni harc során, mégis sajnálattal 
kell megállapítani, hogy városunk 

közbiztonsága mit <?em javult, Főt a 
megujuló betöréses lopásokról arra 
lehetett következtetni, hogy egyre 
rosszabbodik. Éppen ezért a rerd-
frség küiönböző szálakbói kii^du'va 
két napos razziát tartott, amelynek 
során pénteken este elfogta 

Molnár Farkas Lajost, 
akinek rendőrségi kihallgatása azon-
nal megkezdődött. Eleinte tagadott, 
később azonban a beszerzett bizo-
nyítékok hatása alatt beismerte, hogy 
valóban több betöréses lopást köve-
tett el. Molnár Farkas egyébként köz-
ismert szentesi naplopó volt, aki 
mostmár tudjuk, hogy n iböl „ten-
gette" életét. 

A rendőrség már Molnár Farkas 
elfogatásakor birtokában volt olyan 
bizonyítékoknak, amelyek arról ta-
núskodtak, hogy Molnár Farkas ál-
tál beismert betöréses lopásokban 
mások is „benne voltak*. E/eket a 
tettestársakat a nyomozás érdekében 
nem vették mindjárt őrizetne, ha-
nem megfigyelés alatt egynapig sza-
badonliagyták, közben ujabb terhelő 
adatokat szerezlek be ellenük. Vé-
gül is vasárnapra megérett a hely-
zet a rendőrség lefogta a két tettes-
társat is, névszerint 

Szemenyei Tivadart és 
ifj. Tamási (Tempián) Pált 

a kihallgatás folyamán a gyanúsí-
tottak az eléjük tárt bizonyítékok 
alapján beismerő vallomást tettek. 
Elmondották, hogy általában hár-
masban, de volt ugy, hogy Molnár 
Farkas és Tamási kettesben is kö-
vettek el betöréseket. 

R bűnlajstrom 
Tamási és Molnár Farkas beis-

meiték, hogy 1946 májusában be-
törtek dr Révész István orvos József 
Attila utcai házába, ahonnan elvit-
tek egy négyhónapos malacot Ezen-
kívül még több helyen követtek el 
tyuktolvajlásokat, de állításuk sze-
rint ezt nem üzletszerűségből tették, 
mert esetenként »csupán" annyi tyú-
kot loptak el, atnennyi elég volt a 
társaságuknak vacsorára. 

Tamlsi é* Szemenyei kétizb^n is 
behatollak a MADISz sxeattsi szék-

házába s előöb egy tükröt, majd 
birkozószőnyegeket vittek magukkal. 
1946 augusztusában Tamási és Sze-
menyei et;yik este dr Fekete volt 
szentesi orvos Bncskai utcai lakása 
előtt mentek el. Közben felvillant az 
eszükben, hogy a ház laka lan és 
ugy tudt-k, hogy élelmiszer van 
benne fölraktÁro7va. Bemásztak a 
tapun, feltörték a konyhaajtót s ott 
valóban találtak eleimet, megvacso-
ráztak majd betörtek a szobába s 
elvitlek több ruhaneműt, ágyneműt, 
cipőket, férfi és női felső és alsó-

ruhát, csizmát, rádiót és egy ke-
rékpárt. A lopott holmit előbb a 
városon kivül egy ismerősüknél ad-
ták le s onnan íipródonként hozták 
be a városba, ;>hol Turi Ldszté 
zsibárusnál értékesítették. 

Kriptafosztogatás 
A há-omtagu betörőbanda rájött 

arra : hogy jól jövedelmező foglal-
kozás lenne ha kilátogatnának a te-
metőkbe és ott felbontanák a krip-
tákat : hátha akad egyes halottaknál 
némi ékszer is. Az elhatározást telt 
követte s az egyik éjjel Szemenyei 
és Tamási kimentek a katolikus te-
metőbe, felbontották Kádár Árpád 
kriptáját, a halotton ozonban semmi 
ékszert nem találtak. Ez a nyár fo-
lyamán történt. Későbbi időpontban 
ismét kimentek a Kálvária temetőbe 
és ott a kápolna kriptáját vették 
szemügyre, mivel azonban az erős 
betonnal van befedve, nem fogtak 
hozzá a munkához. 

Molnár Farkas és Tamási „ne-
véhez fűződik" az elmúlt hónapok-
ban az Államépitészeti Hivatalnál 
megkísérelt betörés is, ahonnan a 
kézi kasszát akarták elvinni. Itt azon-
ban megzavarták őket s egyikük az 
ajtón, másikuk pedig a kerítésen át 
„távozott". 

Szemenyei Tivadar saját betöréséről közölt riportokat 
a „Szentesi Ujság"-ban, s mint rendőrségi riporter 

állandóan tájékoztatta tettestársalt 
a nyomozás fejleményeiről 

Nafcy port vert fei a mult év no 
vemberében az a nagyszabású be-
törés is, amelyet a Somogyi Béla 
utcában Rúzs Molnár nevü gazdál-
kodónál köveitek el, ahonnan nagy-
mennyiségű ruhaneműt vittek ma-
gukkal. A tippet Molnár Farkas 
adta, akinek tudomása volt arról, 
hogy a gazdáék két napra kimentek 
a tanyára s a lakájban senki sem 
tartózkodott. Tervüket másnap haj-
tották végre a szokott módon: be-
törtek a lakásba, előbb megvacso-
ráztak a konyhában, majd kifosz-
tották a szobákat. Az itt lopott hol-
mikat is a „Tuii vásárban" érté-
kesítették. 

Érdekessége az ügynek, hogy 
Molnár Farkas, mivel biztos volt 
abban, hogy a gyanú ráterelődik: 
ugyanis előző nap édesanyjánál ta-
lálkozott Rúzs Molnár leányával s 
tőle tudta meg, hogy apjáék nem 
tartózkodnak otthon, eltávozott Szen-
tesről. Katona volt s Kübekházára 
ment, hogy leszereljen. A gyanú 
valóban ráterelődött s a rendőrség 
körözést adott ki, amelynek során 
Molnár Farkast a hódmezővásár-
helyi rendőrség elfogta, átkutatta, 
dc semmit sem talált nála s ezért 
szabadon engedte. Itt kell megem-
lítenünk azt is, hogy a Ru/s Mol-
nár féle betörésből származó holmi-
kat Molnár Farkas Tamási lakásán 
rejletté a . 

Molnár Farkas néhány nap niulvt 
visszatért Szentesre s felkereste 
Szemenyeit, aki mint rendőrségi 
riporter, már napok óta foglalko-
zott az újságban a betöréssel. Tőle 
tudta meg hogy baj van és a rend-
őrség gyanakszik. Szemenyei három 
napon keresztül rejtegette a lakásán 
Molnár Farkast, közben mint rend-
őrségi riporter ugy értesült, hogy a 
hullámok lassan lecsillapodnak s 
ekkor Molnár Farkas újból vissza-
tért lakására. 

Közben a betörés ügyében a 
rendőrség kihallgatta Molnár Farkas 
édesanyját, s a banda ekkor ismét 
ugy érezte, hogy szorul a h«rok 
Hogy tisztázzák magukat, ravasz 
trükkhöz folyamodtak: Molnár Far-
kas másnap bement a rendőrségre, 
s a legénységi toborzáson rendőr-
nek jelentkezett. Majd átment a 
bünügyi osztályra s megkérdezte, 
hogy nem lenne-e szűkség a Rúzs 
Molnár féle betöréssel kapcsolatban 
az ő kihallgatására is. A rendőrség 
már ekkor élt a gyanúval s bár el-
engedte Molnár Farkast, ettől kezd-
ve állandó megfigyelés alatt tartotta 
s igyekezett elíene beszerezi a ter-
helő bizonyítékokat. így jutottunk 
el a péntek esti letartóztatásig, ami-
kor is Molnár Farkas mindent be-
ismert s a rendőrség kezére juttatta 
társait: Szemenyeit és Tamásit. 



Màr«. 16-àn a Szociáldemokrata Párt nagygyűlése teremben. 

Jegyzékváltás az lTHA 
•s a Szovjet-Unió között 

Az Egyesült Államok kormánya a 
magyarországi Szövetséges Ellenőrző 
Bizottság szovjet elnökéhez alábbi 
jegyzéket intézte: 

Az Egyesült Államok kormánya 
a yaltai határozatban magára vállalt 
kötelezettségek értelmében, továbbá 
azoknak a kötelezettségeknek foly-
tán, amelyek a fegyverszünet követ-
keztében mint magyarországi ellen-
őrző bizottság résztvevőjére hárul-
nak, valamint annak az elhatározá-
sának révén, hogy segédkezet nyújt 
a Magyarországgal kötött békeszer-
ződésben kilátásra helyezett demo-
kratikus függetlenség megvalósítá-
sára, arra kényszerül, hogy kifeje-
zésre juttassa most Magyarországon 
kipatíantott politikai válság fölötti 
aggodalmát. 

Az ujabb magyarországi politikai 
fejlemények iránya fegyegetni lát-
szik a nép azon jogát, hogy saját-
maga altal szabadon választott kor-
mánya alatt éljen, mert az esemé-
nyek a magyar belügyekbe való 
külföldi beavatkozásra mutatnak, 

nnak érdekében, hogy magyar-
rszagi kisebbségi elemek ismételi 
gresszív próbálkozással rákénysze-

aítsék akaratukat a nép által va-
•"asztott többségre. 
I Minthogy a magyar kommunis-
ták és a Baloldali Blokk többi tagja 
werr. tudták rendes alkotmányos 
módszerekkel céljaikat elérni, meg-
kísérelték, hogy a tö'obaégi Kisgazda 
Párt több képviselőjét belekeverjék 
a nemrég leleplezett köztársaság el-
lenes összeesküvésbe. Az állal, 
hogy a kisgazdaképviselők parla-
menti mentelmi jogának megvoná-
sát követeltek, a párt parlamenti 
többségét gyöngít ni igyekeztek: azt 
a többséget, amely p^dig a magyar 
nép szabad választásának er. dm -
nye. Ezzel egyidóben a rendőri és 
közigazgatási hatóságok, követve a 
kisebbségi elemek utasításait, az 
összeesküvés kivizsgálása folyamán 
nem arra használták fel hatalmukat 
hogy azonnali célravezető bírói el-
járással hárítsák el az államot fe-
nyegető veszedelmet, hanern, hogy 
politikai ellenfeleik ellen általános 
támadást intéznek. 

A magyarországi szovjet főpa-
rancsnokság most közvetlen beavat-
kozása révén válságot idézett elő 
Magyarországon. Miután a Kisgazda 
Párt az összeesküvés kivizsgálásával 
Mapcsolatban megtagadta Kovács 
Béla parlamenti mentelmi jogának 
megsemmisítését, a szovjet megszálló 
erők letartóztatták Kovács Bélát aki 
a legutóbbi időkig a Kisgazda Párt 
főtitkara volt. Az elfogás indokául 
azt hozták fel, hogy Kovács Béla 
.aktív részt vett a földalatti szovjet-
e lenes fegyveres terrorista csapatok 
a akításában és a szovjet hadsereg 
ellen irányuló kémkedés megszer-
vezésében.'4 * 

Habár e lépésnek súlyos a jelen-
tősége. a Szovjet-Unió mé*is egy-
oldalúan cselekedett anélkül, hogy 
előzőleg megbeszéléseket folytatott 
volna az Egyesült Államok és az 
Egyesült Királyság képviselőivel a 

Ellenőrző bizottság-

Fav é r t e s ü , é s e i alpján az 
ügyesül Államok kormánya ú^y 

a z i n d o k o k é s v á 

eanaeMlej,€rnények hatása 
Dortnik a ^ r o r 8 z i i 0 n k i s e x -portnak azt az erőfeszítését, hogy a 

nép akaratát kifejező és szabadon 
megválasztott felelős kormány he-
lyébe kisebbségi diklatúra kerüljön. 
Ezért ezek a fejlemények az Egye-
sült Államok kormányának vélemé-
nye szerint jogosulatlan beavatko-
zást jelentenek Magyarország bel-
ügyeibe. Az Egyesült államok kor-
mánya ellenzi azt a kísérletet, amely 
a magyar nép által kifejezésre jut-
tatott választási eredmény megsem-
misítésére irányul. 

Tekintettel ezekre a körülmé-
nyekre, az Egyesült Államok felkéri 
az illetékes kormányokat, hogy uta-
sítsák a Szövetséges Ellenőrző bi-
zottság szovjet és brit képviselőit, 
hogy a Szövetséges Ellenőrző Bi-
zottság amerikai megbízottjával, va-
lamint a magyar miniszterelnökkel, 
honvédelmi, belügy és igazságügy-
miniszterekkel, valamint a nemzet-
zetgyülés lnök'vel együtt vizsgálják 
a jelenlegi helyzettel kapcsolatos té-
nyeket, ideéitve Kovács Béla és az 
összeesküvés ügyét és tegyenek ja-
vaslatot a magyar kormánynak egy 
rendezett m e g o l d á s érdekében, 
ügyacsak kéri az Egyesült Államok 
kormánya, hogy a szovjet hatóságok 
az Egyesűit Államok és az Egye-
sült Királyság Szövetséges Ellenőrző 
Bizottságbelí képviselőivel való ta-
nácskozása nélkül ne tegyenek to-
vábbi intézkedéseket. 

Szviridov altábornagy az alábbi 
jegyzéket nyújtotta át válaszképpen: 

Wecms tábornoknak, .7 Szö-
vetséges Ellenőrző Bizottság 
amerikai missziója főnökének. 

Tábornok úr! 
Válaszolva 1947 március 5-én kelt 

leveléi . melyben Ön kormányának 
a legutóbbi magyarországi politikai 
eseményekkel kapcsolatos álláspont-
ját fejti ki, van szerencsém Önnel 
a kővetkezőket közölni; 

Magyarország demokratikus ál-
lamrendjét és kormányát az alkot-
mány és köztársaság ellenes össze-
esküvés veszélyeztette, nem pedig a 
baloldali pártok, amelyeket nem 
lehet azzal vádolni, hogy a Függet-
len Krg-zda Pártot törvényes ha-
talmától meg akarják fosztani, és 
kisebbségi diktatúrára törekszenek, 
mivel a baloldali pártok Magyar-
ország alkotmány* alapján állanak. 

Az alkotmányellenes összeeskü 
vés tényét és az ebből a fiatal ma-

gyar demokráciára háruló veszélyt 
maga a Független Kisgazda Párt 
is elismeri. Erről a párt több alka-
lommal sajtó útján is nyilatkozott 
Ugyanígy nyilatkozott többször a 
párt vezére Nagy Ferenc is. A?, a 
tény, hogy a Független Kisgazda 
Pír? vezető politikusai között szá-
mos olyan akadt, aki részt veit az 
összeesküvésben, nem a rendőrség, 
sem a Baloldali Blokkba tömörült 
páríok bfine. Maga a Független Kis-
gazda Párt elismerte a soraiból ki 
került Összes összeesküvők bűnössé-
gét és önként beleegyezett abba, 
hogy megfosszák őket mentelmi jo-
guktól és u bíró ág elé kerüljenek. 

Ezért, Tábornok Ur, az Ön az-
irányú nyilatkozata, amely szerint 
a baloldali pártok megkísérelték, 
hogy a Független Kisgazda Párt 
politikusait niesteiségesen beleke-
verjék az összeesküvésbe, minden 
a'apot nélkü öz. 

Mint az köztudomású, az össze-
esküvés kiviszgálásfi befejezést nyert 
és az összeesküvők ügyéi a magyar 
köztársaság független, demokratikus 
bíiósága tárgyalja. Ennek alapján 
nincs módomban elfogadni az Ön 
arravomtkozó ajáiJatáf, hogy együt-
tesen vizsgáljuk ki a jelen^gi Hely-
zetet és az ösízeesküvés ügyét, mi-
vel az a magyar köztársaság bel-
ügyeibe és a tr.agy r népbíróság 
törvényes jog iba való durva be-
avatkozás tenne. 

A/ Ön b;:avaikoiáját Kovács B-;lu 
ügyében nem lehinthetem másnak, 
mint olyan kísértetnek, anieiy a 
szovjet megszálló hatóságok rzon 
törvényes j. ellen iiányui, amely 
jog a Magyarország területén levő 
szovjet fegyvres eiÖk védelmé) 
szolgálja és tzéii az Egyesűit Áila-
mol- k-rmányának ilyen beavatko-
zásába nem egyezhet':m bele. 

Kovács Bélának a szovjet meg-
szálló csapatok ellen irányuló bün-
tette miatt való letartóztatása ne n 
tekinthető a szovjet megszálló h -
tóságok Magyaroiszág i'elügyeibe 
való beavatkozásának. 

E levél másolatát egyidejűleg 
megküldöm Edgercombé tábornok 
úrnak, a Szövetséges Ellenőrző Bi-* 
zottsáf; angol misszója főnökének. 

Fogadja Tábornok Ur ŐS/ intc 
nagyrabecsülésem kifejezését. 

Szviridov V. P. 
altábornagy. 

Gyermekgondozónőí tanfolyamot 
rendez a közkórház igazgatósága 

Okleveles csecsemő-gyermekgon-
dozónőkben (Heim-nővér) országos 
viszonylatban nagy a hiány. A fel-
szabadulás után országszerte számos 
csecsemőotthon, bölcsödé, gyei-
mekotthon létesült, a gyermekgon-
dozónfiket kiképző intézetek vigy 
egyaltalán nem vagy csak korláiolt 
számban vetlek fe! tanfolyamaikra 
növendékeket. Miután a megnöve-
kedőt keresletnek a régi kiképző 
intézetek nem tudnak megfelelni a 
Közkórház Igazgatósága a hiány 
pótlására gyermekgondozónői tan-
folyam engedélyezését kérte a Nép-
jóléti Minisztérium hozzájárult <\ 
tanfolyamra jelentkezhetnek 4 közép-
iskolával rendelkező leányok A 

tanfolyam végeztével a növendékek 
gyermekgondozónői oklevelet nyer-
nek, amelynek birtokában elhelyez-
kedésük biztosítva van gyermekkli-
nikák, gyermekkórháznak, bölcsődék 
és napközi otthonokban, javadalma-
zásuk az állami rendszerű XII. f o 
szerint történi Előzetes jelentkezés 
előjegyzésbevétel céljából személyi 
okmányokkal a közkórház gondnoki 
hivatalában d. e. 10-12 ig 

— Meghívó. A Szentesi Iparos 
Nőegylet f. hó 23 án déluán 3 
ő'akor határozatképtelenség esetén 
5 órakor (artja évi rendes közgyü-
léhét, meiyr. minden tagot szere-
tettel meghívunk. Elnökség. 

A regi es uj 
megkülönböztetés nem helyes, u 
különbséget a demokrata és nem 
demokrata jelzők fejezik ki ponto-
san. Nincs tehát okuk a megütkö-
zésre azoknak, akik a jogász-kér-
désről irt vezércikkem egyes kitéte-
leit úgy magyarázzák, hogy min-
denki rossz, aki régi. Nem így van ! 
Azoknak, s ez különösen oz értel-
miségiekre áli, akik a mult rend-
szer gazdasági és társadalmi hie-
rarchiája folytán nem is lehettek a 
demokrácia eszméivel és célkitűzé-
seivel tisztában, nem tehet felróni 
ho iy nem álltak melletlünk. A ma-
gyar tudományos élet sok kiváló-
sága látta be a felszabadulás 
után, hogy téves úton járt s icrVe_ 
kezett az elmulasztottakat ' pótoíni 
lelkes híve lett a demokráciának 
így mindazok a szellemi munká-
sok, legyenek azok történetesen 
jogászok, akikben meg van a haj-
randóság, s itt alá kell húznunk 
az őszinte hajlandóság arrc, hogy 
a demokrácia és esetleg u -zocia-
lizmus célkitűzéseit magukévá te-
gyék, szívesen látottak" táborunk-
bari. Hiszen a magyar demokrácia 
nem hozathat jogászokat, tisztvise-
lőket stl). Franciaországból vagy 
Angliából; 5 még ha ez a lehető-
ség adva is lenne, akkor sem ér-
nénk vele célt: nekünk a magyar 
társadalmat, társadalmunk minden 
rétegéi meg kell győznünk igazsá-
gainkról, meg kell őket nyernünk 
a demokrácia számára. Célunk 
csak az lehet, hogy öntudatra éb-
redve belássák: ez a helyes út! 
Azok u kitételek, amiket egyesék 
esetleg félreérthettek cikkemben, az 
ellen irányulták, hogy meg van ma 
bizonyos mértékig a hajlandóság 
arra, hogy a diplomát, s különö-
sen a jogi diplomát semmire se 
becsüljék• sőt úgy tekintsenek a io-
¡•ászok felé, mini a társadalom 'in-
gyenélő ire. Hz a magyarázata an-
nak is, hegy az egyetem padjai 
közül most kikerülő jogászok rwm 
találnak elhelyezke s így ön-
kéntelenül is a rendszer ellen for-
dulnak, Ugy vélik, hogy a demo-
krácia ellenségük, .9 sodródnak az 
összeesküvések felé. Ne hagyjuk 
őket tévútra kerülni, m ntsük meg 
az értelmiségi fiatalságot a demo-
krácia számára. Adjuk meg nekik 
a lehetőséget, hogy hasznos mun-
katársai legvenek az új Magyar-
országnak. 

Dr Vári György. 

f i Magyar Alföld Sima László 
elvtársnak, lapunk főszerkesztőjének 
Ízléstelen megmarása után abba 
kap bele, hogy u Szociáldemokrata 
Part március 2-án polgármesteri 
engedéllyel egy órahosszára köl-
csönvette a szentesi tűzoltóság au-
tóját. Természetesen tűzről abban 
időben szó sem volt. Ugy látszik, 
hogy laptársunknak a mai súlyos 
időkben, amikor a demokrácia léte 
forog koc án van helye és ideje 
arra, hogy bennünket szurkáljon. 
Valószínű, hogy az uj seprű seper 
rosszul a testvér pár ti szerkesztő-
ségben, s ha tovább is igy seper, 
rni a régi seprűkhöz leszünk kény-
telenek visszofordulni, s amellett, 
hogy a magvar nép és a magyar 
demokrácia felemeléséért folytatunk 
lapunk hasábjain hatalmas küz-
delmet, irunk majd régi dolgokról • 
idegosztályi történetekről, malmi 
históriákról, szövetkezeti honfog-
lalásokról stb * 



Március 16. a M inden d o l g o z ó résztvesz 
a Szociáldemokrata Párt agitációs napián. 

H I K Jfö K-| Síentiványí Domokos 
*>4a március 11. Rom. kat. Szilárd, 

protestáns Aladár. 
Vízállásjelentés: Tisza 10én 423, Kurca 

300. 
Hőmérséklet: — 2 lok 
'¿őjárósjelenlés : Mérsékelt szél, a hő-

mérséklet nem változik lényegesen. 
í'gyelries RVügys:'ertnrttk . Március 8— 

14-ij? lile és Szentessy. 
Színház: Ma és szerdán: Mosoly 

országa. 
Szabadság Mozgó műsora: Ma: 

Waterloo Bridge. 

A Magyar-Szovjet Művelő-
dé?! Társaság f. Iió 1 ¡-én, kedden 
bemutatja képekben a na^v Szovjet-
unió mezőgazdaságának fejlettségét. 
A mezőgazdasági képkiállítás f. hó 
11-tői, keddtől naponta d. e. 8-tól 
délután 4-iif díjtaLmul megtekinthető 
a uí'sris :. :ékh-ízában, Hotváth Mi-
há.y u. 10 s/. flatt. 

- - Felkérjük igeH tis'telt előfi-
zeíöír.kol. nogv elmaradt előfizetési 
dijaikat f. no 15-ig rendezni szíves-
kedj« • • iert 15-e után az előfize-
téssel hátralékban levőknek nem áll 
módú ikban a h.pot tovóbb hitelezni. 
K: • 'vatal. 

— A március i5-í díszelőadás 
rendez l-.'e kéri a hivatalok ér. pár-
tok \?<\\ i , hogy jegyigényléseiket 
f. ii- ¡i délig d színházi pénz-
tárnái bejelenteni a7okat kiváltani 
is szí -eskedjenek, mivel a nagy ér-
ti ek désre való tekintettel a szín-
házi pén; járnak nem 31! módjában 
továb') fennícTtai i 

— A Magyar-Szovjet Művelő-
dési Társaság kéri a műkedvelő 
gérda hogy a ma déli 1 
Cr1! színezi próbán megjelenni 
szíveskedjenek. 
•——illlJ • • • • • • • • B B M M M W M 

A Szociáldemokrata Part 
n é p s ^ ű i é s e i 

március 16-án 
Márci.'s 16-án, délelőtt fél 11 órai 

kezdettel a Szociáldemokrata Párt az 
alábbi helyeken tan nyilvános nép-
g) öléseke»: 

Szentebi körzet: Mindszent, De-
rekegyha/.". Nagymágocs, Árpádiia-
lo »>,' Fábiansebestyén, Kiskirályság 
é? Magyartés. 

Csongrádi körzet: Cs nytelek, 
Tömörkény. 

Hódmezővásárhelyi körzet: 
Mártély. 

Szegedi körzet : Kiskundorozs-
ma. Kistelek, Pus/ías.er, Sándorfal-
va, Sövényháza, Tápé és Aigyő. 

SzM hírek 
^ Szociáldemokrata ifjúsági Moz-

galom folyó hó 12-én szerdán este 
7 órakor I irtja évi rendes tisztújító 
fiJéídr. 

Tárgysorozat: 
1. Elnöki megnyitó. 
2. Titkári jelentés. 
3. Pénztári jelentés. 
4. Választás. 
5. Esetleges indilvánok 

és kérdések. 
A SzlM tagok pontos megjele-

nését kén az Elnökség. 

kihallgatása 
Az összeesküvők tárgyalásának 

legutóbbi napján Szentiványi Domo-
kos kihallgatására került sor. A hetes 
bizottság tagja volt, a Közösség jö-
vendtf külügyminisztere. Kijelentette, 
hogy részben bűnösnek érzi ma^át, 
azokért a cselekményekért, amelyeket 
a köztársasági törvény életbelépése 
után követett el. 1945-hen vette fel 
a Közösséggel az érintkezést, keresték 
a pártokai, amelyek céljaik végrehaj-
tására alkalmasak. Már 45 őszén 
aktívan b kapcsolódott az áliamfel-
foigató mozgalomba. Az irány adva 
veit a Kis; zda Párt felé. Itt Arany 
Bilint Saláta Kálmán fontos po-
zíciókat fog.altak el. Fel akartak ké-
szülni a karhatalmi megoldásra is és 
a régi kMkamar s prrlameniet akar-

ták visszaállítani. Befolyásukat Ko-
vács Bélán és Saláta Kálmánon ke-
resztül érvényesítették. Törvényen 
kívül akarták helyezni a földreformot 
és a köztársasági törvényt. A katonai 
szervezkedést már 1946-ban meg-
kezdték. 

Egyébként a rendőrség megkezdte 
a Magyar Közösség földalatti moz-
galmának vidéki felszámolását. Kü-
lönböző városokban beszervezett Kö-
zösségi tagokat a rendőrség soroza-
tosan tartóztatja le. A letartóztatottak 
kttzött katonatisztek, köztisztviselők, 
vállalkozók és egyéb foglalkozásúak 
vannak. Több. előkelő fővárosi ügy-
védről is kiderült, hogy résztvett a 
mozgalomban. 

A s z o c i á l d e m o k r a t á k n a p j a : 

3 1 1 á r c i i i s 1 C > . i 

Március 16-án nemcsak Szentesen, 
! hanem a megye többi városaiban és 
» községiben is tetőpontjára lép a 
; Szociá!cl. nokraía P-.rt agitációs kam-

pány i. A Tó?;» József színházban 
| tartandó népnyűlés csak egyik rész-
t lete lesz ennek a pVt eletében, de 
! talán a n' mzet éltében is döntő 
; napnak. Húalmas autóbuszok járj;ík 

be a várost és a falvakat, s fotóri-
í porterek, filmoperatőrök és újságírók 

légiója fogja megörökíteni az agitáció 
részleteit.' Ugyanakkor megérkeznek 
a lángszórós aulók is, amelyek a 
szocialista indulókon kívül lemezeiken 
a Szociáldemokrata Párt vezetőinek 
felhívását fogják harsogni. 

A Barátság-moziban a pártkon-
gresszusai és a SzociáIdemokrata 
Párt mozgalmának történetéről szóló 
fimet fogják vetíteni. 

Belpolitikai helyzetkép 
A keddi p^rtközi értekezlet nem 

tűi •ágoSü'i kedvező légkörben il! 
össze. A Kisgazda Párt a legutóbbi 
tárgyalásokon merev magatartást öl-
tött, s a politikai garanciák adása 
helyett az általa adott aldoza'.okra 
hivatkozik. Ennek a magatartásnak 
magyarázata, minden bizonnyal az a 
jegyzékváltás, amelyei lapunk más 
helyén közlünk. A Magyar Nemzet 
vasárnapi vezércikke is azt hangsú-
lyozza, hogy a Kisgazda Párt nem 
hajlandó az „engedmények" terén 
tovább elmenni. Ezzel szemben a 
Baloldali Blokk Végrehajtó B-zollsága 
deklarációt bccsátclt ki, amely rá-
mutat arra, hogy a kisgazdapárti ál-
láspont megmerevedésJ a piriközi 
tárgyalásokat meghiúsulással fenye-
geti. 

A deklaráció utal arra, hogy az 
összeesküvés bírósági tárgyalásán 
maguknak az összeesküvőknek val-
lomásából derül ki, hosiy ez a szer-
vezkedés a köztársaság megsemmi-
sítésére, a földreform és a régi úri 
rend visszaállítására irányul. Éppen 
ezért kell levonnunk a belőle foiyó 
őszes köveíkezteteseket, mert csak 
így indulhat meg zavartalanul az 
építő munka. A Baloldali Biokk há-
rom hónupig mértéktartással várt 
arra, hogy a Kisgazda Párt az ösz-
szes tanúságokat levonja. Nem lehet 
áldozatokról beszélni a Kisgazda 

Párt részéről, mert nem tekinthető 
áldozatnak az, hogy kiveti magából 
azokat az elemeket, akik vagy ré-
szesei voltak az összeesküvésnek, 
vagy rokonszenvezői az ellenforra-
dalmi törekvéseknek. 

Nem áldozatokat és nem enged-
ményeket kíván a Baloldali B:okk, 
hanem biztosítékokat a demokrácia 
számára. Azon inúiik a válság meg-
oldása, hogy a Kisgazda Párt a rá-
nehezedő felelősséget átérezve kész-e 
nemcsak szavakkal, hanem tettekkel 
is a közös Inrcra a reakció ellen. 

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

megkezdtem o műnkét 
Fi ihrer 
könyvkötő 
Sitr.onyi Ernő-utca 31. 

Mély és sport gyermekkocsik kap-
hatók. (Wellisch-gépraktár) 

— Mentőautó telefonhívó szá-
ma 23. 

Szinház 
Tasziló a neve... 

Baracs nagy jelenetéhez érkeztünk, 
s ültünk be a szerkesztőségi pá-
holyba* Mágnás Miska állt a szín-
pad közepén és Baracs bemutatta 
őt: Tasziló a neve... A nagy sláger 
egy pillantás alatt elfeledtette velünk, 
hogy még egy félórával ezelőtt a te-
lefoncsengése, a rádió-hiradások 
zaja, az írógépek kattogása és iáv-
irati irodák közleményei között a 
a mai élet rohanó perceit éltük. S 
nem sajnáltuk egyáltalán, hogy 30 
esztendővel ezelőtti időkben érezzük 
magunkat, sokkal jobban fájt, hogy 
a „Hopsza Sárit" elmulasztottuk. 
Igen, az az ember, aki az első vi-
lágháború utáni zajgó világban nőtt 
fel, aki végigcsinálta a háborút, va-
lahogy vágyik arra, amit sohasem 
ért meg, a nyugalmas a zavartalan 
békeidőt legalább illúziókban élvez-
ni. Ez a világ nem jön vissza soha 
és ne is jöjjön. A Taszilók nyomo-
rúsága helyett a Miskák jólétéért 
küzd a mai emberiség. De a Mág-
nás Miska valahogy beleillik a tár-
sadalmi forradalmai légkörébe is. 

Méltán volt nagy közönségsiker 
a szombaíi előadás. Ugylátszik va-
lóban szivébe zárta a szentesi tár-
sadalom Keleti Arankát. Karácsonyi 
Miklóst, Angyal Sándort és a többie-
ket. Megjelenésük a színpadon már 
elég a viharos lappokra. Írjunk 
ezúttal néhány sort Déri Marikáról, 
akinek kulturált hangja és rutinozott 
játéka már csak azért is figyelmet 
érdemel, mert mindig a darabhoz 
illő. A vidéki színjátszásnál, ahol 
egymást követik a legkülönbözőbb 
irányú és témájú darabok, nehéz a 
színésznek, s talán egy fokkal még 
nehezebb a színésznőnek megma-
radni az alakítás megfelelő körében, 
s nem beleesni az egyéniség meg-
szokotlságába, megfeledkezve ma-
gáról a szerepről. Kidolgozott és 
körültekintő alakítás volt Déri Ma-
rikáé a Mágnás Miskában. Kostyál 
Gyula tehetségét és erőit már több 
izben kiemeltük, s ezúttal nem lesz 
hátrányára, ha azt mondjuk, hogy 
kissé túlságosan a sikernek élt sze-
repével. 

Zsúfolt volt a szinház, egy gom-
bostűt sem lehetett elejteni, Kölber 
bácsi az öreg színházi gondnok 
mondta: 49 éve vagyok itt, de még 
ilyen siker nem volt. Igaza van. 

dr. v. 

Pdrthírek 
Folyó hó 12-én, szerdán este fél 

7 órakor Kunfi Gárda értekezlet. 
Folyó hó 14-én, pénteken este 6 

órakor a párthelviségben (Petőfi-u. 
14.) pártest. Előadó: dr. MijóJános. 

Üzemi pártnapok: 
F. hó 11-én, kedden este 6 óra-

kor Magyar Államrendőrség. Előadó: 
dr. Solti László. 

F. hó 12-én du. 5 órakor Villa-
mostnü. Előadó: Papp Lajos. 

F. hó 13-án MÁV ü. p. este 6 
órakor. Előadó: Vámos Imre. 

F. hó 13-án, csütörtökön du. 2 
órakor Ármentesitő Társulat. 

Hirdessen lapunkban! 

M i közénk! Munkások! parasztok, s z Q c i á I d e m o k r a t a P á r t 
haladó értelmiségiek pártja a . — 



Beléptél már a Szociáldemokrata Pártba ? Petőfi u. 14, 

— Felhivás. Felhívom azon építő-
munkásokat, akik jogos tagok, a 
munkanélküliek névsorába fel lettek 
véve, a gyorssegélyt még ezideig át 
nem vették, jelenjenek meg. Ugyan-
csak felhívom azon építőmunkásokat, 
akik 1946. évben 32 hetet kifizettek 
és azok, akik a 43 hetét kifizették, 
saját érdekükben nyilvántartás végett 
legkésőbb f. hó 13-ig jelentkezzenek 
a Szakszervezeti Titkárságon. Veze-
tőség. 

S P O R T 

SzMÁVSE-SziATE 5:1 
Játékvezető: Laskai. 

Vasárnap délután mintegy 500 
néző előtt találkozott a két helyi 
együttes és vivott végig iramos, 
helyenként szép játékot. A játékot 
végű;izgulók véleménye szerint nem 
érdemelt ilyen arányú vereséget a 
SzMTE, bár a MÁV minden részé-
bea messze felülmulta ellenfelét és 
megmutatta, hogy eredményes mun-
kát csak becsületes igyekezettel le-
het elérni. Vasárnapi véleményünket 
igazolta SzMTE játéka: tréning 
nélkül nagyfíus szerepet játszva 
•em sok keresnivalója lehet senki-
nek! A Prir c nélkül kiálló SzMTE 
szétcFŐ, kapkodó és különösen a 
második félidőben a rossz erőnlét 
miatt egész rossz játékot „élvez-
hettünk". Bizakodó, de nem elbi-
zakodott játékosokra van szüksége 
Szentesnek: nyugodtan tanulhatnak 
a MÁV fiuktól szivjátékot. A golok 
sorrendje: I. félidő 25 peicben 
Kálmán lyukat rug és Szabó Dénes 
eredményes: 1:0 a MÁV javára. A 
34. percben Orgovány felsőkarját a 
labda érinti, lizenegyest S^alay ér-
tékesíti : 2:0. A 40. percben Szabó 
János szépít 2:1 a MÁV javára. A 
második félidő nagy iramban indul 
és ucy látszik, hogy az S/NTE 
játáko-ai meggondolták magukat és 
győzni akarnak Támadnak és n égis 
egymásután éri el a MÁV szebbnél-
szebb helyzetek u-án gótjait. A 20. 
percben Dóczi lesgyanus állápból 
indulva bead és Szalai 3:1 re javil, 
aiajd 5 perc múlva Fazekas okosan 
játszva 4: I-re emeli, és Szalai be-
állítja a végeredmenyt: 5:1 a MÁV 
javára. Szabó János gólját les mi-
att nem adja meg a játékvezető. A 
mezőny legjobbja Busái orcsonttö-
rést szenvedett. Utána Szalai jeles-
kedett, de nem maradt el tőle Szabó 
Dénes és Fazekas, valamint Juhász 
lem. Fedezetsoruk uralta a mezőnyt 
és a közvetlen védelem is nagyot 
játszott. Az S/MTE-ből lelkiismere-
tesen dolgozott Gulydár, Orgovány, 
Szabó, Mészáros és Kovács. Szög 
letarány 6:4 n MÁV javára. 

A játékvezető néhányszor tévedett 
V. I. 

Iparos hírek 
Az ipartestület jegyzői hivatala 

lelhWja a takács és szövő iparoso-
kat.hogv március 11-én. kedden d. 
ír 6 órakor az Ipartestületnél fel 
tétlen jelentenek me^ fonal elosztás 
$ dszámolás tárgyában 

Hirdetmény 
A városi tanács határozatából köz 

hírré teszem, hogy a képviselőtestület 
19—kgy. 1947. számú határozatával 
megszervezett V. számú derekegyház-
oldali közigazgatási kirendeltség mű-
ködését 1947. évi március hó 12-én 
a Mucsi malom melletti ONCsA-
telepen megkezdi. 

Ehhez a kirendeltséghez tartoznak 
Lapistó a 34—53 számú tanyák ki-
vételével, Fertő a 6 - 1 6 számú ta-
nyák kivételével, Dónát egészen, De-
rekegyházi oldal a 1 3 3 - 1 5 1 és a 
201—202 számú tanyák kivételével. 

A kirendeltség vezetője dr. Kálmán 
Dezső aljegyző, aki mellé Sima Fe-
rencé városi tisztviselő van beosztva. 
A kirendeltség feladata a következő: 
tanácsadás minden hozzáforduló ügy-
félnek, panasz-jegyzőkönyvek felvé-
tele, minden, a központi igazgatás 
hatáskörébe tartozó kérelem, előter-
jesztés, fellebbezés átvétele, ezeknek 
eljuttatása a polgármesteri hivatalhoz, 
az adószámfejtés és bevételezés el-
látása, fogyasztási adó kezelés, köz-
ellátási jegykezelés, beszolgáltatási 
ügyekben felvilágosítás és tanács-
adás, járlatlevél keselé-e, közmunka-
válság kezelése és beszedése. 

A kirendeltség vezetője ellaíja a 
közgyámi teendőket és végzi a ha-
gyatéki leltározást. 

Szombaton a kirendeltségnél hi~ 
vata.'szünet. 

A kirendeltség megs?ervezésével 
kapcsolatban értesítem az érdekelt 
közönséget, hogy a közellátási jegyek 
csak a kirendeltségnél vehetők át; 
mert a nyilvántartások odakint ke-
zeltetnek. A kirendeltség kiszolgál-
tatja az őrlési tanúsítványokat is. 
Adó mind a kirendeltségnél, mind a 
városházán fizethető. Az östermelesi 
igazolványok megújítása, tekintettel 
arra, hogy phhez birtoknyilv^ntartói 
igazolás szükséges, egyeiőre a vá-
rosházán történik. 

Fentiekből kivehetően az érdekelt 
tanyai lakosságnak nem szükséges 
csal: a legk vételesebb cselben be-
jönni a varosházára, mert legtöbb 
ügyét helyszínen elintézi a kirendelt-
ség. A kirendeltségek szervezéséről 
szóló szabályrendeleiek értelmében 
később meghirdetendő napokon ma-
gas bbrendfi vársi tisztviselő ki-
szállása is fog történik, amikor is az 
ebben a hirdetményben közzétett 
egyéb ügyekben is a helys?ínen tör-
ténik imézkedés. 

Felkérem az érdekelt lakosságot, 
minden ügyes-bajos dolgában biza-
lommal járuljon a kirendeltséghez 
beosztott;tisztviselőkhöz, akik legjobb 
tudásuk és kötelességük szerint min-
dent elintéznek, illetve mindenkinek 
megadják a szükséges felvilágosítást. 

Polgármester 

Hirdetmény 
Közhírré teszem, ht>gy Csongrád 

vármegye alispánja által érvényesí-
tett 1 9 4 6 - 4 7 . évi ebadó-kivetés f. 
évi március hó 9. napjától március 
hó 23 napjáig terjedő 15 nap a 
városi adóhivatalnál (kerületi adó 

tiszteknél) közszemlére van kitéve. 
Az érdekeltek a kivetési főkönyvet 

a jelzett időben a hivatalos munka-
idő alatt megtekinthetik, s ezen idő 
alatt téves vagy többszörös kirovás 
címén a várm. közig, bizottsághoz 
fellebbezései élhetnek. A fellebbe-
zésnek halasztó hatálya nincsen. 
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Hirdetmény 
Közhírré teszem, hogy a földmű 

velésügyi miniszter úr által kiutalt 
szuperfoszfát és pétisó műtrágya ki-
osztása, illetve igénylése a vármegyei 
gazdasági felügyelőségen eszközöl-
hető a vételár előzetes befizetése 
mellett. A szuperfoszfát mázsánkénti 
ára 35 forint, a pétisó mázsánkénti 
ára 60 forint. A kiutalás és az igény-
léssel kapcsolatos feltételek a vár-
megyei gazdasági felügyelőségen 
tudhatók meg. Kiutalásban kizárólag 
csak mezőgazdasági termelők része-
sülhetnek, mert a szőlő és gyümöl-
csös tulajdonosok külön műtrágya-
koniingenst kapnak. 
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Hirdetmény 
A közellátásügyi miniszter rende-

lete alapján közhírré teszem, hogy a 
lakosság a dohányáíusoknál a 210. 
sz. közellátási szelvényív VI. sz. 
szelvényéi e, a 70. sz. jegy márciusi 
A-szelvényére, a 225. sz. jegy II. sz. 
szelvényére személyenként, illetve 
szelvényenként 80 tabella szaharint 
igényelhetnek 2 80 forint egységáron. 
A szah rin c hó végéig igényelhető 
és átvehető. 

Polgármes<er 

Kényszereiadás 
Dézsa, lefolyó kagyló, virágálvá-
nyok, székláb, ebédlőszekrény 
(modern), hosszú asztal, egyéb 

ingóságok 

sürgásen e l a d ó k . 
Érdeklődés Kossuth u. 13/a. sz. 

8—9 és 12—2 órák közölt. 

Hirdetmény. 
Az egész ország területén elter-

jedt és ló enyé ztésünket fenyegető 
tenyészbénaság < lleni küzdelem ér 
dekében felhivom a város valamennyi 
lótulajdor.osár.ak figyelmét aira,hogy 
kancájukat csak köztenyésztésre en-
gedélyezett é3 csak olyan ménnel 
fedeztessék, melyne k tulajdonosa a 
havi állatorvosi vizsgálat megtörtén-
tét és rnénje egészséges voltat az 
állami állatorvos bizonyítványával 
igazolni udja. 
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Ü s z ő b o r j ú t oSc^erélnék 
fialaJ né.neá vagy racka 
hasas juhokéri, Ujj Sándor 
Lázár Vilmos utca 17 Hékédi telep. 

BAR ATSAG-MOZGÓ 
N á r d u s 1 1 — 1 3 . Két film egy műsorban. 3 n a p i g ! 

Harcra szüSattem 
Kanadai véreb 

Kalandos és tökéletes cowboly-film. Lány a banditák ellen. 
Amerikai történet. Diadalmas harcok. Izgalmas filmóriás. Hiradó. 

SS 

A SzIM ifjúság 
45%-a ipari munkás 

Irta: L1NHARDT ÉVA 
A SzIM, a Szociáldemokrata íf-

lfjusági Mozgalom segítségére volt 
a botladozó, tapogaíódzó ifjúság-
nak, megfogta kezét és biztos lé i -
tekkel a helyes útra vezette, Ezí a 
feladatát teljesiti most is, amikor 
bekapcsolódik a nagy márciusi tag-
toborzóba. 

— Mik a tervei a SzIM-nek a 
márciusi tagtoborzóra és milyen 
eredményeket vár etlöl az akciótól 
— nyitunk be a SziM szervesé*-: 
osztályára. 

— A felnőttekkel szoiosan egye it 
akarunk működni, mert tudjuk ió<i, 
hogy feladatunk nemcsak az ifjú-
ság megszervezése, de széles, dol-
gozó tömegeket is páriunkba kell 
vezetnünk, Minden szervezetünkben 
agitációs csopotíok alakulnak — 
mondja Vass Géza elvtárs, a szer-
vezési osztály vezetője. A megye 
titkárságainkat gyors előadói S 
agitátorszemináriumok tartására . i -
sitjuk, hogy a legeldugottabb ti-
nyákra is jusson valaki, aki a s. 
cialista igazságot elviszi. 

Ahol márciusban a felnőtt pár -
szervezet agitációs gyűlést tart, od? 
az ifjúsági mozgalom is feltétlent 
küld előadót, akár a megyei, aki 
az országos központból. 

A tagtoborzó eredményeként leg-
alább 15 százalékos szaporulatot vár-
nak, díí a legnagyobb súlyt uj SzIM 
csoportok megalakulására helyet, 
Régen beiratkozott, de a mozgalom-
ban nem mutatkozó elvtársakat 
aktivizálni szeretnénk. Hogy az If-
júsági szervezés mennyire fonioj 
azt legjobban bizonyítja, hogy TI 
agitációs versenyeh tíz fiatal üeszef-
vezése több p ntot jelent, m-rf. 
ugyanannyi felnőtté. 

Lassan egészen belemelegedünk 3 
beszélgetésbe, hatalmas térképer 
mutatják a SzIM szervezeteket. 

— A mozgalom a bányavidéke-« 
ken s a nagy iparcentrumok köze-
lében a legfefjettebb mondják 
Most alaposan ki akarjuk használt 
az alkalmat, majd meglátjuk milye»» 
eredményeket érünk el a gyengébb 
vidékeken. 

— Őszintén he kell vallanunk 
szól egykék munkanibbnnyos ifi — 
hogy a kis falusi s. ervezetekre 
gyakran sokká1 inkább számithalunk 
Mintha komolyabbak I. nmének, mii-, 
a nagyvárosok fiataljai. De ez ta-
lán azzal magyarázható, hogy a kis 
eMugott tanyákon kevesebb a szó-
rakozási lehetőség, nem tudnak mái' 
csinálni, hát dolgoznak. 

Érdeklődünk a SzIM társadaim 
megoszlása iránt, 45 százalék* 
ipari munkás, 30 százaléka földmű-
ves, a többi diák. 

Egyikei-másiktól megkérdeztük 
mi hozta őket közénk. 

Néhányan még nem tudják, csa> 
homályosan sejtik, hogy itt a he-
lyük, de vannak akik osztályhelji -
zetről, gazdasági viszonyokról be 
széinek. Sokan szüleik révén kerül-
tek be. 

Ahogy körülnézünk a csillogd 
szemű kipirult fiatal arcokon, az-
zal a biz os tudattal csukjuk be 
rmgunk mögött az ajtót, hegy ez??; 
a felkészültséggel és ezzel a lelke-
sedéssel komoly eredményekre szá 
mithatunk. 

Főszerkesztő « Sima LÁBZIÓ. 
Felelő» szerkesztő: Szőke Ferenc. 

Felelős kindó: Nagy Mihály. 
Nyomta o .BarttUág* nyomén kft. 

Felelőt nyomdavezető: Csernus L, Imr* 




