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Komolyan 
Megírtuk, hogy a Kisgazda Párt 

politikai bizottsága vizsgalatot indí-
tott a sztntesi kisgazda vezetőség el-
len és ennek lefolytatására négytagú 
bizottságot küldött Szentesre. A Szen-
tesi Újság nyomban sietett a cáfo-
lattal olyan értelemben, hogy a bi-
zottság nem indított vizsgálatot a 
szentesi pártszervezet vezetői ellen. 

Szükségtelen volt megcáfolni ezt, 
mert minden cáfolatnál ékesebben 
bizonyít az a tény, hogy a Szentesi 
Újság tovább folytatja koalicióellenes 
magatartását. Vasárnapi számának 
első oldalán nagy cikket közöl, mely 
szerint a békésbánáti református 
egyházmegye tiltakozott a r fakultatív 
hitoktatás bevezetése ellen. Úgylátszik, 
hogy mégis igaz az, aminek nem 
egy esetben hangot is adtunk, hogy 
a Szentesi Újság egyszerűen fittyet 
hány a központi párivezetőség ha-
tározatainak és döntéseinek. Olyan 
kérdés ellen hadakozik, amelyet sa|át 
pártja vetett fel és hozott napi-
rendre. Ismeretes ugyanis, hogy 
a fakultatív hitoktatás kérdését éppen 
a Kisgazda Párt vetette tel és azt a 
munkáspártok helyesnek, időszerűnek 
tartották és természetesen el is fo-
gadták.. De ettől függetlenül is rá 
kell mutatnunk arra, hogy a valóban 
demokratikus érzelmű kisgazdák, kö-
zöttük a jeienlegi kultuszminiszter is 
a legteljesebb hívei a fakultatív hit-
oktatásnak, ami nem más, mint az 
igazi demokráciának lelkiismereti té-
ren való biztosítása. A helyzet tehát 

. az, hogy az egész kérdést a Kisgazda 
Párt vetette fel és a koalíciós pártok 
elfogadták. 

Az őszinte, demokratikus érzelmű 
központi kisgazdavezetőség tehát jól 
látja a demokrácia kibontakozásának 
ezt az útját is, csak éppen a Szen-
tesi Újság és kapcsolt részei nem 
látják ezt, vagy nem akarták látni, 
meri az eddigiek alapján fel keH té-
teleznünk ?zt, hogy ők egyáltalán 
nem hívei a demokráciának. Érdemes 
idézni a cikknek egyik mondatát: 
.Nem érv a fakultatív hitoktatás be-
vezetése mellett a lelkiismereti sza-
badság valóban demokratikus elve 
sem." Wgyis ez magyarul annyit 
jelent, hogy ők is elismerik, hogy a 
fakultatív hitoktatás bevezetése egyenlő 
a demokratikus elveknek megfelelő 
teljes lelkiismereti szabadsággal, csak 
— nevezzük nevén a gyereket — ők 
egyszerűen nem hívei a demokráciá-
nak. Ha a demokrácia megvalósítá-
sára törekszünk, akkor ennek eléré-
sére mindent és minden téren meg 
kell tenni, tehát a lelkiismeret terén 
is. Ha pedig valaki csak egyetlenegv 
demokratikus vívmányt nem hajlandó 
magáévá tenni, az már semmi esetre 
sem nevezheti magát demokratának. 

S ezek után a túloldalon is fel 
kellene vetni a felelősség kérdését. 
Vagy talán ott az is lehetséges, hogy 
a Szentesi Újság felelőtlenül mindent 
összehord, nem törődve a központi 
pártvezetőség utasításaival? S amit 
a Szentesi Újság .örvendezve állapí-
tott meg, hogy a szentesi kisgazda -

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Szent Imre berceg-utca 1. sz. 

Nem fogunk letérni arról a szilárd alapról, 
amelyen állunk: a proletár-bázisról 

Szombaton reggel 9 órakor két 
napos tanácskozásra ült össze a 
Szociáldemokrata Párttarács, amely-
nek felállítását a 35 pártkongresszus 
határozta el, A párttanácson Kisházi 
Ödön, Ríes István, Kéthly Anna és 
Marosán György elnökölt. 

A Párttanács ülését Kisházi elv-
társ nyitotta meg. Hangsúlyozta, 
hogy 75 éves pátfunk az ország re-
ménysége, ehhez mérten kell felada-
tainkat elvégezni. — Javaslatára a 
párttanács levélben üdvözölte a 
párt három betegen fekvő vezetőségi 
tagját: Szeder Ferenc, Justus Pál 
és Száva István elvtársakat. 

Ezután Szakasits Árpád elvtárs 
főtitkár tartotta meg bel- és külpo-
litikai reformátumát. Vázolta a Párt-
tanács működési célját és feladatát 
tzéles keretben fogialva össze a párt 
eddig végzett munkáját. Leszögezte 
hogy 

a Szociáldemokrata Pér t a 
felszabadulás óta állandóan 
fejlődött és változatlanul fel-
felé ívelés állapotában van. 

A tagtoborzás seregszemle volt és 
elsősorban a falvak népe felé irá-
nyúit. Nem kell elé^edettlenséggeJ 
visszatekintenünk az elmúlt két évre. 
Pártunk politikája bevált, a két 
munkáspárttal folytatott együttműkö-
dés területén is. Így végezhetjük el 
feladatainkat a párt és az ország-
épités terén. 

A földreform megalkotása, 
az ipar fej lesztése, a nehéz-
ipar és a bányák államosí-
tása terén, a külkereskede-
lem megvalósitásában, jog-
rendszerünk demokratizálá-
sának munkájában, a szö-
vetkezeti törvény létrehozá-
sában, az infláció megféke-
zésében és a j ó forint meg-
teremtésében első sorban 
pártunk vitte a szerepet. 

Demokráciát csináltunk demokraták 
nélkül, mert a demokrácia milliós 
tömegekkel szemben csak néhány 
ezer öntudatos emberre támaszko-
dott. így alakultak annakidején a 
választási eredmények. A további 
akban rámutatott Szakasits elvtárs 
az új fassizmus veszélyére, amely a 
gyenge felkészültségű tömegekre 
akar építeni. A kommunista ellenes 
propaganda és a hangulatkeltés nagy 
veszélyeket rejt magába. Ébereknek 
kell tehát lennünk, pártunkat meg 
kell tartani a maga egyenes útján. 
Nem akarunk és nem fogunk le-

térni arról a szilárd alapról, ame 
lyen ál lunk: a proletár bázisról. 
Szamba kell vennünk a bankíőke 
iparitőke és a kulák mohóság jelent-
kezését is, amelyek mind az ellen 
forradalmi erőket táplálják. Az or-. 
szágnak szüksége van mind erő-
sebb és szilárdabb Szociáldemokrata 
Pártra, de szükség van erős Kom-
musista Pártra is. Tévedés azt hinni 
hogy a Kommunista Párt össze fog 
zsugorodni, ha a megszálló csapa-
tok kivonulnak az országból. 

Pártunknak meg kell tartani a ha-
gyományokban rejlő eredet, ideoló-
giát nem kerül iietünk kispolgári 
áramlatok sodrába. Keszenlétben kell 
állnunk, hogy megoldhassuk felada-
tainkat, a tervgazdálkodás, többter-
melés a dolgozók életszínvonalának 
emelése terén. 

Beszélt Szakasits elvtárs a Sulyok 
Párt szerepéről is. És javaslatára a 

párttanács elhatározta, hogy üdvözli 
a nyomdai munkásságot, amely eré-
lyesen állástfoglalt Sulyokékkal szem-
ben. Beszélt a Kisgazdapárt szere-
péről is és hangoztatta, a demo-
krácia érdeke, hogy ez a párt ve-
szítsen heterogén jellegéből, még 
jobban megtisztuljon, hogy hasznára 
legyen a koalíciónak. Végül Szaka-
kasits elvtárs külpolitikai helyzetkép 
nyújtása után beszélt pártunk nem-
zetközi feladatairól a Dunamedence 
államai sorában, eme államok terv-
gazdálkodásainak és nemzeti aspirá-
cióinak egyeztetése fontosságáról. 

A Párttanács szombat délután 
folytatta ülését, amikor Bán Antal 
tartotta meg referítumát a három-
éves tervről. Vasárnap Szélig Imre 
elvtárs beszéit a szervezési kérdé-
sekről. E két beszédet lapunk hol-
napi számában ismertetjük. 

Az életszínvonal emelése és a Jiollektív 
fizetések Igazságos rendezése 

a magánalkalmazottak szakszervezete előtt 
A* Magánalkalmazottak Szakszer-

vezetének központi kiküldötte Pintér 
Emil elnökletével először vezetőségi 
ülést, majd szakszervezeti értekezle-
tet tartottak a magánalkalmazottak. 
A vezetőségi ülésen fölmerült a pro-
bléma : miért ne.n lüktető és eleven 
a szakszervezeti élet a magánalkal-
mazottak körében? A központi kikül-
dött eme kérdésre a vezetőség is-
mertette a szakszervezeti székház 
problémáit, a szakszervezetek nehéz 
anyagi helyzetét, amely sokszor hi-
deg es fűtetlen szobákban kényszerí-
tette a szakszervezeti életet. A veze-
tőség kérte, a központi kiküldöttet, 
járjon el a központnál, hogy három 
havi tagdíjuk befizetését viszatart-
hassák, amelyből a szakszervezet 
anyagi Ügyeit rendezhetik 

A vezetőségi ülés után a szak-
szervezet értekezletén Pintér Emil 
elvtárs központi kiküldött másfél-
órás beszédében ismertette a köz-
pont célkitűzéseit, amelyre több ér-
tékes felszólalás és hozzászólás hang-
zott cl. 
. Több felszólaló kifogásolta, hogy 

úgy a központ mint a körzeti tit-
kárság elhanyagolja a szakszerveze-
tet és még egy esetben sem találtak 
utat a problémák megvitatására. Ez 

volt az első eset, hogy a központi 
kiküldött előtt vethetik fel égető pro-
blémáikat 

Több felszólaló kérte, hogy a köz-
ponti kiküldött hasson oda, az újab-
ban megkötendő kollektív szerződé-
sek észrevételező bizottságánál: szün-
tessék meg, az egyes városok 
magánalkalmazottak 85—QOVban 
alkalmazott kollektív szerződést, 
mert tény az, hogy vidéken sokkal 
nehezebb a megélhetés, magasrbbak 

. a szükségleti cikkek árai, mint a fő-
városban. Pintér Győző elvtársunk 
felszólalásában kérte Pintér Emil ki-
küldöttet, hogy intézze el az itt fel-
vetett sérelmeket, gyakrabban látogas-
sanak el a szakszervezethez, mert 
itt a szakszervezet keretén belül 

a régi harcosok és szakkép-
zett emberek segítségével 
virágzó szakszervezeti életet 
lehet teremteni — szükség 
van tehát központi irányí-

tásra.! 
Több értékes hozzászólás után, 

melyek a magántisztviselői életszín-
vonal emelését, a kollektív bérek 
igazságos rendezését célozták, ért 
véget az ülés. 

vezetőség ellen nem indítottak vizs-
gálatot, az nekünk nagyon fájdalmas, 
éppen a fentiekben ismertetett tények 
alapján. Most, amikor a hároméves 
gazdasági terv megindításával és 
számtalan, egyéb, nem kevésbbé je-

lentős lépéssel a demokrácia meg-
erősítésén és a dolgozók életszínvo-
nalának emelésén fáradozunk, akkor 
bizony minden igazi demokrata őszin-
tén fájlalhatja, hogy a mindezek ma-
radéktalan megvalósításához annyira 

szükséges koalíciós egység még 
mindig hiányzik Szentesen annak 
ellenére is, hogy a központi párt-
vezetőségek már jónéhány héttel ez-
előtt már megkötötték a békét. 

( - r i ) 



Munkások 1 Elvtársak I 
Készüljetek a harmadik szabad május 1 . megünneplésére ! 

A kukoricát ősszel jól meg-
trágyázott és öszl szántással 
előkészített földbe vessük. A ku-
korica nagy terméssel hálálja meg 
a trágyát. Az ősszel mélyen meg-
szántott föld a téli csapadékot ma-
gába gyűjti, ezért 'az ilyen földbe 
vetett kukorica birja a nyári szá-
razságot. 

Korai v$gy közepes érésű 
fajtát termeljünk. Kései kíikoricát 
csak az orzság deli, melegebb ég-
hajlatú, tehát hosszabb tenyészidejű 
részén termeszthetünk, ahol még 
beérik. Az ország többi részén a 
kései kukorica beérése bizonytalan 
és ezért a teljes beérése elölt tő^ve 
könnyen megpenészedik, dohosodik 
és rossz csirázó-képességű lesz. 

Egészséges fajta-azonos, jól 
fejlett, benőtt csövekről vegyünk 
vetőmagot. Csak jó csirázó ké-
pességű-magtól várhatunk nagy ter-
mést, ezért vetés előtt végezzünk 
csiráztató próbát. Ha vásárolnunk« 
kell vetőmagot, megbízható helyről, 
jó fajtát vegyünk. 

A vetés idejét mindig az idő-
járás határozza meg. Amig a 
levegő és a talaj kellően nem rre 
legedet! fel, ne vessünk. 8-10 C. 
fok melegre van szükség, hogy a 
kukorica csírázni kezdjen. Az orgo-
na is ilyenkor virágzik. Az idő előtt 
vetett mag csak elfekszik, állatok 
kieszik, tönkremegy, kiniódva kel, 
s e2 későbbi fejlődésre káros ha-
tással van. 

A vetés sorvető géppel, — 
négyzetes művelés esetén — 
kézi kapával vagy kézi ültető-
vel végezzük. A gépi vetés előnye, 
hogy gyors, hátránya, hogy több 
vetőmag kell. A négyzetes (fészkes) 
vetés a legjobb, mert igen kevés 
vetőmagra van szükség, es kereszt-
be hosszába egyaránt művelhető. 
Ilyenkor vetés előtt vonalozzuk meg 
a földet. Vetés után hengerezünk 
ha a föld nem eléggé ülepedett, 
kelés után fogasolunk, ha cserepes 
a talaj. 

Az egvelést és fattyazást ide-
jében végezzük el, ne töltöges-
sünk, az üszögöt feltétlenül tá-
volítsuk el. 

Aratásig legalább háromszor 
kapáljunk. A kapálást sekélyen vé-
gezzük, mert mély kapáláskor, el-
vágjuk a kukorica felső gyökereit. 
A lókapa munkája olcsó és gyors. 
Annál biztosabb és nagyobb lesz a 
termés, minél többször járatjuk a 
lókaaát a sorok között. Ezért kell 
aratás után is ismételten kapál-
nunk. A kapálást sohase mulasszuk 
el, mert nagymértékben befolyásolja 
a kukorica termését. Későbbi kapá 
lás ugyanis a cső- és szem-képző-
dés idejére biztosítja a növény szá-
mára szükséges nedvességet. 

A csöveket tel jes beérésük 
után törjük. Szükség esetén a 
szár csonkításával siettethetjük a be-
érést. vigyázva arra, hogy a legfelső 
cső felett még 1-2 levelet meghagy-
junk Ha későn érő fajtát termesz-
x t W m H teljes beérése előtt kell 
letörnünk, góréba, vagy padlásra 
rakás előtt ponyvára kiterítve szá-
rítgassuk, mert különben megpené-
szedik, megdohosodik. Az ilyet pe-
dig nem szívesen eszik az állatok. 

A kukorica szárat törés után 
azonnal vágjuk le, kiszáradása 

Szentes város jövője 
a hároméves terv tükrében 

Beszámoló a város hároméves tervgazdasági 
előkészítő értekezletéről 

A szombati megyei tervgazdasági 
értekezlet után most a város veze-
tősége ült bssze, hogy megvitassa a 
város hároméves tervgazdálkodási 
keretében felmerülő jövőbeni pro-
blémákat. Minthogy 

az anyagiak tétén még tá-
volról sem tájékozódhatott 

a város vezetősége 
ezért a- tervezet egyenlőre még csak 
keresztmetszetben, a legszüksége-
sebbekre szorítkozva nagyjából kör-
vonalazta a város tervgazdálkodá-
sát. 

Elsőnek ketült szóba 
a mezőgazdaság kérdése 

A város elhatározta, hogy a három-
éves terv keretén belül a százholdas 
bereklaposi ingatlanon mintagazda-
ságot teremt, hogy ezen keresztül 
bemutathassa a tanyák népének az 
öntözőgazdálkodás és a^ belterjes 
müvelés óriási előnyeit. E kérdés 
keretében az intenzív legelő gazdál-
kodás megteremtésének kérdése is 
előtérbe került a legelőjavítással a 
fásítással és a szíkjavítasral egye-
temben. 

Ezután került sor a városi pro-
blémák megvitatására. A városnak 
célja a?, hogy az anyagiak figye-
lembevételével a meglévő városi 

közműveket, létesítményeket 
rendbehozassa, másrészt új 
létesítményeket teremtsen: 

Itt merült fel a tanyavilág elha-
nyagolt útviszonyainak kérdése. 

Mintegy 250 km. dfllöút ki-
építéséről van szó, 

a falvak lakosságát kiemelnék t év-
százados elhanyagoltságából és be-
lekapcsolnák a vármegye vérkerin-
gésébe. Természetesen egyelőre 
csak a legforgalmasabb és legfonto-

j SAbb utak. düllőutak burkolásáról 
j lehet szó, és csakis a közigazgatási 
; kirendeltségek helyzetének figyelem-
; bevételével. 
j Közigazgatási téren a terv keretében 

a tanyaközpontok korszerű 
kiépítését határozta el a vá-

rosi vezetőség. 
Ennek első előfeltétele a szükséges 
földterület biztosítása, a tanyaköz-
pont épületeinek megépitése, tisztvi-
selőlakások, orvosi rendelők, tanács-
adó, könyvtár és gyógyszertár meg-
épitése. A belterületi munkálatok kap-
csán rregoldást|nyer a forgalmasabb 
utcák utburkolása, valamint az Ap-
ponyi-tér téglaburkolata helyett a 
közegészségügyi szempontoknak meg-
felelő betonburkolatu piactér meg-
építése. 

Természetesen még számos más 
probléma, mint a kereskedelmi is-

után rakjuk össze, hogy be ne áz-
hasson. A korán behordott szár jó 
takarmány, a közepes minőségű 
fczénáváV egyenlő értéRÖ. Silózásra 
is nagyon alkalmas. 

Május 15-éig minden tavaszi 
szárat használjunk fel, nagy ká-
rosodásnak vesszük ezzel elejét. Az 
ezután még szabadban lévő szárból 
kirepül a moly, a fiatal, fejlődő ku-
koricát megfertőzi. 

koía épületének biztosítása, a vágór 
htd megépítése, új napkő i otthonok 
teremtése, szab^dművelési; valamint 
pos'apalota megteremtése még liá<rj 
vannak. Közlekedési szejipontból sem 
megvetendő a város Elhatározása 

egy közlekedési vállalat t e -
r e m t é s é r e , 

mely a tanyai lakosságot hetipiacos 
napokon menetrendszerűen szállítaná. 

És itt említjük meg az ipari vonat-
kozású terveket. Új ipartelepek ki-
építését s ezeken keresztül gyárüze-
mek létesítését óhajtja a város a 
tervgazdálkodás keretében megvaló-
sítani. 

A* iíí felmerült tervek kétségtele-
nül óriási jelentőségűnek-Ígérkeznek 
és véghezvitelük, meg valósításuk a 
dolgozó nép felemelését és egy bol-
dogabb demokratikus ország képitését 
célozzák. A pénzügyek terén, bár 
konkrétumok ínég nincsenek, de remél-
jük, hogy a tervgjzdálkodás nemcsak 
u.ópikus tervekre és pártvillongásokra 
ad alkalmat, hanem évek multán a 
megvalósulás stádiumába érve egy 
virágíó belterjesen gazdálkodó és 
megelégedett polgársággal erősiti a 
demokratikus társadalmat. 

Megindult n bomlási folyamat 
a Sulyok-pártban 

A költségvetés megajánlási vilája 
kedden, vagy szerdán végetér. Ujabb 
törvényjavaslatok nem feküsznek 
még a Ház előtt, tehát a nemzetgyű-
lés körülbelül 1 hónapos szünetet 
fog tartani. A nagypolitika ilyenfor-
mán a most következő hónapban a 
nemzetgyűlésből más fórumukra te-
relődik: a nép^yülésekre, a párt-
tanácskozásokra és a pártközi érié 
kezletekre. Ez utóbbiak s«;rát e hé 
ten kezdik meg a koalicio pártjai. 
A tárgy ezúttal nem az elvi és sze-
mélyi ellentétek kiküszöbölése, ha-
nem a legidőszerűbb gyakorlati 
kérdés 

a hároméves terv 
előkészítése 

Ez ma. a magyar élet központi 
problémája, ennek megoldásán épül 
demokráciánk jövője. 

A most lefolyt parlamenti és 
egyéb politikai csatározások egyéb-
ként érdekes tisztulási folyamatot 
indítottak meg. Amig egyfelől a Kis-
gazdapárról leváltak azok az ele-
mek, amelyek a koalíciói együttmű-

ködés politikai bölcsességét nem 
tudták vállalni és ezzel a kormányzó 
pártok között helyreállt a béke, más-
felől nem tudott kialakulni az ellen-
zéki front. Sőt az utóbbi napokban 
megindult a bomlási folyamat a leg-
tömörebb ellenzéki csoportban, a 
Sulyok-pártban. A bomlás egyik 
oka Sulyokék lapjának ügye, más-
részt pedig az az eltérő felfogás, 
amelyet a párt tagj ii a demokratikus 
szemlélet tekintetében vallanak Ki-
jegecesedőben van egy új ellenzéki 
aiakulás, amely elvileg nam áll 
szemb?n a kormánnyal, csupán a 
gyakorlati megoldások terén vall 
más felfogást és az ellenzékiséget 
arra akarja felhasználni, hogy sza-
badon élhessen a kritika jogával. 
Ennek a tömörülésnek programbe-
szédét Pairagi György mondotta el 
a megajánlási vitában. Felszólalása, 
amelynek hangja józan és tárgyila-
gos volt, navy figyelmet és feltűnést 
keltett. Hogy ez az új ellenzéki cso-
port felállít-e pártot, az még bizony-
talan. 

Zászlót avat a Szociáldemokrata Párt 
szentesi szervezete 

Folyó hó 27-én déle'őtt fél 11 órai kezdettel tartja a Szociáldemo-
krata Párt zászlóavatási ünnepségét a Tóth József színházteremben Avató 
beszédet mond KÖmü/es Jó?sef elvtárs nemzetgyűlési képviselő, az OTI 
elnöke, míg a zászlóanyai tisztséget Kőműves Józsefné elvtárs tölti be. 

Elütötte a villamos 
a köztársasági elnök 

autóját 
Szombaton délután az Üllői úton 

halad- Tiidy Zoltán köztársasági el-
nök A—1 rendszámú pépkocsija, 
melyben a köztársasági elnök ült 
titkára kíséretében. Amint a gépkocsi 
az Üllőj-át 5 sz. ház előtt haladt, a 
Kálvin-térről befordult a 7037. fz. 
kétpótkocsis Bcs kárt teherviilamos. 
A lejtős úttesten a teherviilamos nem 
tudott hirtelen fékezni és elütötte a 
köztársasági elnök kocsiját és mint-
egy másfélméteren tolla maga előtt. 
A szerencsés kimenetelű balesetnél 
sérülés nem történt, pusztán az elnöki 

kocsi sérült meg kisebb mértékben. 
A felelősség kérdésének megállapí-
tására a rendőri nyomozás megindult. 

Leino kopott megbízást 
az ul finn Kormány 

mesalaliitására 
Leino volt belügyminisztert Paasi-

kivi köztársasági elnök megbízta az 
uj finn kormány megalakitasával. 
Leino a köztársasági' néppárt tagja. 

Fizessen elö 
a Szentesi Lapra 
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320. 
Hőmérséklet. + 15 fok 
Időjárásjelentés« Gyenge északkeleti 

szél. derült idő. A hőmérséklet tovább 
emelkedik. 

Ügyeletes gyógyszertárak« április 19— 
25-ig Kerekes és Torday. 

Szabadság Mozgó: Gyilkos sze-
relem. 

— „ F e l t á m a d á s ' Tolsztoj vi-
lághírű drámai játéka kerül színre 
május 1 én a Tóth József színház-
ban. A Magyar-Szovjet Művelődési 
Társaság lekes műkedvelő gárdája 
hatalmas feladatra vállalkozott, ami-
kor Tolsztojnak ezt a világhírű da-
rabját tűzte műsorára. A darab mél-
tán fog beilleszkedni Szentes város 
május elsejei ünne pségeibe és nagy-
ban fogj j növelni az egész napi 
ünnepségének művészi nivóját 

— A m á j u s 1 ü n n e p é t előké-
szítő bizottság ülésén elhatározta, 
hogy ezúton hívja fel Szentes város 
dolgozóit, a munkáspártokat, szak-
szervezeteket társadalmi egyesüle-
teket, iskolákat, közületeket és üze-
meket, hogy az ünnepélyen való 
részvételükről készített tervüket, il-
letve elgondolásaikat szíveskedjenek 
beadni a Szakmaközi Titkársághoz, 
hogy a Bizottság a hétfőn délutáni 
ülésen a többi elgondolásokkal 
együtt összeegyeztethesse. 

A bizottság elnöke. 
Minden szellemi és fizikai 

ifjudolgozénak ismernie kell a moz-
galom történetét és eseményeit 1 
A S^IM és a Népszava kiadásában 
a közeljövőben megjelenik: 'Szaka-
sits Antal a magyarországi szocia-
lista és szakszersezeti ifjúsági moz-
galom története. E u t o n is felhívjuk 
ifjúsági mozgalmunk régi harcosait, 
hogy a mozgalomra vonatkozó él-
ményeiket, leírásaikat, jegyzőkönyvet, 
vahmint a pártifjusági és szakszer-
vezeti általános mozgalom ós az if-
júsági sport- é? kuliurmozgalomra 
vonatkozó adataikat, fényképfelvé-
teleket stb. a S*IM központjába 
(Rákóczi-ut 43. Szociáldemokrata 
Párt) a legsürgősebben beküldeni 
szíveskedjék. 

— Rádióköröznek egy vetkőz-
tető gvilkost. A rendőri rádió or-
szágos körözést adott le egy rabló-
gyilkos ellen, aki a szeged—békés-
csabai vasútvonal mentén vasdorong-
gal leütötte Petrovszki Míhá'y békési 
lakost. Petrovszki azonnal mephalt, 
mire az ismeretlen támadó teljesen 
levetköztet'e és mindenét elrabolta. A 
körözés szerint a rablógyilkos Bu-
dapest felé menekült. 

— A Kisiparos új száma az 
iparosnyugdij régóta vajúdó terve-
zetének stádiumáról nyújt tájékoz-
tatást. A |ap egyéb cikkeiben a hus-
iparosok helyzetéről, a szociálde-
mokrata kisiparosság május első 
napjaiban készülő kongresszusáról 
a jövedelemtöbbletadó rendelet ter 
vezetéről, a különböző szakmák idő-
szerű kérdéseiről ad riportokat és 
beszámolót Teljes közszállitási nap-
tár és bontási eredmények közlése 
egésziti ki a lapot, amelynek tar-
talma hétről- hétre reflektorfénnyel 
világítja meg a felmerülő kisiparos 
vonatkozású eseményeket. 

— Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. 

A külterületi lakosság 
helyzete a demokráciában 

Beszámoló a kecskeméti tanyaértekezletről 
Ezeknek legtöbbjében a megalaku-
lás időpontjában kialakult központi 
mag nem is volt. Ma pedig virágzó 
község áll az egykori pusztaság kö^ 
zéppontjában mindenütt megteremtve 
széles tömegek számára a belterjes 
gazdálkodás előfeltételeit. 

Több város polgármestere rámu-
tatott arra, hogy igen sok felelőtlen 
önállósulási mozgalommal kell meg-
küzdeni, amelynek gyakran egye-
düli alapja 

Dr. Szádeczki Kardos László fő-
ispán háromnapos .konferenciára 
hivla össze a m.igyar tanyavidék 
képviselőit. A cél : kuta'ni a mos-
toha viszonyok között tengődő ta-
nyavidék problémáit, speciális szük-
ségleteit feltárni és a megoldás mó-
dozatait megtalálni. Az értekezlet az 
első ilyen megmozdulás volt Ma-
gyarországon és országos érdeklő 
dés homlokterébe állt. Megjelentek 
az értekezleten Reisinger Ferenc 
államtitkár, Németi Artúr nyugal-
mazott minisztci osztályfőnök, a 
budapesti, szegedi, debreceni egye-
temek kiküldöttei, Csongrád várme-
gyéből mint külön meghívott jelen 
volt dr. Boros Kálmán vármegyei 
főjegyző, továbbá a városok képvi-
selői, köztük Császi Ferenc csongrádi 
helyettes polgármester és Szentes 
város polgármes erének helyettesíté-
sében dr. Józsa Lajos adóügyi ta-
nácsnok. 

Az értekezlet tagjai a magas szin-
vonalu előadásokhoz hozzászóltak 
és ennek során teljes megvilágítást 
nyeit a nagyjelentőségű kérdés. 
Kecskemét városa gondoskodott ar-
ról, hogy 

az értekezlet tag ja i szemé-
lyesen Is meggyőződhesse-
nek a nagy tanyavilággal 

j rendelkező városok köteles-
ségeiről, 

• amelyek teljesítése egyben a váras 
gazdasági és kulturális felvirágzá-
sának eredményét hozzák magukkal. 
Felvonultatta a kirendeltségek veze-
tőit, külterületi orvosait, akik vala-
mennyien értékes < eszámolót adtak, 
majd bemutatták a városi szeszfőz-
dét, a városi konzervgyárat, a gyü-
mölcsfeldolgozó üzemet, majd pe-
dig módott ddott arra, hogy a ven-
dégek helyszínen tanulmányozhassák 
a bugacmonos'ori kirendeltség mun-
káját. Az idevezető gazdasági kis-
vasút és ez a kirendeltség 25 év 
alatt az ország legszomorúbb életű 
sivatagiából gyümölcsöskertet vará-
zsolt az alföldi Szaharába. 

Az értekezlet anyaga alapul 
szolgálhat egységes terv 
kidolgozásának, amely al-
kalmas a nagy horderejű 
és időszerű kérdések meg-

oldására. 
Az értekezleten Rdsinger állam 

titkár intette a városok vezetőit, 
hogy keressenek gyökeres megol-
dást, mert ellenkező esetben a tö-
meges községesités elkerülhetetlen. 
Érdekes ada»a az értekezletnek az, 
hogy mig 1919—1945 ig mindössze 
13 tanyakö/ség létesült, addig 
1945—46 esztendőben 18 és jelen-
leg 30 kérelem áll elintézés alatt. 

egyes külterületi lakosok 
szerephezftftási vágya. 

Mégpedig legtöbbször olyan he-
lyen, ahol sem gazdasági, sem sze-
mélyi előfeltételek nincsenek meg 
és a lakosság többsége sem kívánja 
az elszakadást. 

Szentes küldötte dr. Józsa 
La jos tanácsos 

megvilágította az elszakadási moz-
galomnak a hátrányait, a városok 
visszafejlesztésének veszélyét, vala-
mint az önállósuló község lakossá-
gának közigazgatási visszafejlődését, 
amely a magasabb városi formából 
az alacsonyabb községi közigazga-
tásba süllyeszti a város lakosságát. 
Javasolta, hogy a belügyminiszter 
az 1944. évi IK t. c. végrehajtását 
rendelje pl, a tanyai közigazgatás 
rendezéséről; állapítsa meg, hogy 
hol kell tanyai központokat létesí-
teni és kötetezze az önkormányzata 
kat ennek beállítására. 

Dr. Boros Kálmán felszóla-
lásában elvi elhatárolást 
tett a városi és községi kül-

terület helyzete között, 
részletesen foglalkozott az uradal-
mak felosztása folytán megoldásra 
váró külterületi problémákkal, a köz-
igazgatási decentrálizáció előnyeivel 
és fontosságával, a tanyavárosok 
speciális feladatával, majd az érte-
kezlet második napján ismertette 
azt az eljárási módozatot, amellyel 
a városok polgármesterei megaka-
dályozhatják azokat az önállósftási 
törekvéseket, amelyek a tanyai la-
kosság érdekeivel nem egyeztethetők 
össze. .Az értekezlet résztvevői meg-
győződhettek arról, hogy ötletes ve-
zetéssel a még nem is o'yan régen 
átkos tehertételből, mint például a 
bugaci pusztaság volt, hogyan lehet 
idegenforgalmi nevezetességet terem-
teni, ami a hatalmas puszta elesett 
lakosságának és egyúttal a város-
nak is komoly jövedelmet, nagy fel-
lendülést jelent. 

Az értekezlet javaslatait a minisz-
térium tárgyalás és megfontolás alá 
vette. 

LBARÁTSÁG-MQZGÓ 
Ápr i l i s 22—24 . 3 n a p i g I 

Dunaparti randevú 
Vidám, zenés vígjáték, szerelem, fülbemászó melódiák. Fordulatos, 
szórakoztató tnagyar film. Legújabb híradó. 

Előadások kezdete vasárnap 4, 6, 8, hétköznap 6 és 8 órakor. 

Ország - Világ 
Húszezer ifjú önkéntes jelentkezett 

a Duna-Tisza csatorna megépítésére. 

Megindul a légijárat Budapest és 
Moszkva között. 

Elfogták a budipesti váiosháza 
betöröit. 

Megszökött Bécs volt náci polgár-
mestere. 

Május 17-én kezdődik Budapesten 
dunamenti Szociáldemokrata Pár-

tok konferenciája. 

Zománcedények, 
vasáruk, szeg, drót, 
d r ó t k e r í t é s e k nagy 
választékban 

L u p t á k 
vaskereskedőnél 

Bartha János u. 12. Tel . : 13. 

Mára megegyezés 
az .osztrák bék« 

ügyében 1 
A korábbi pesszimista hírekkel 

szemben Moszkvából most azt jelen-
tik, hogy mégis hamarosan befeje-
zik az osztrák szerződés vitáját. 
Remélhetőleg az osztrák ügy keddre 
lezárul A péntekesti vitán Molotov 
hangsúlyozta, hogy az ausztriai 
némek javak Marshall szerinti meg-
határozása szovjet szempontból el-
fogadhatatlan és semmiképpen sincs 
szó arról, hogy Ausztria a Szovjet-
uniónak jóvátételt fizessen. 

J ó , szép, cs inos , Ízléses 

könyvet, 
díszmunkát , stb. 

F ü h r e r 
könyvkötő készít 

Simonyi Ernő-u. 31. 

Az amerikai szakszer-
vezetek bíróság elé viszik 

a sztrájkellenes 
törvények ügyét 

A két amerikai szakszervezeti szö-
vetség, az AFL és a CIO washing-
toni híradás szerint közös nyilatko-
zatot hozott nyilvánosságra. A nyi-
latkozat szerint a szakszervezetek 
együttes küzdelmet kezdenek a mun-
kásság jogait korlátozó u j munka-
ügyi törvények ellen, ha a kongresz-
szus előtt fékvő javaslatok változátían 
formában törvényerőre emelkednek. 
. A szakszervezetek alkotmányelle-

nesnek minősítik a sztrájkjog és a 
kollektív bérszerződések korlátozását. 
Panaszukkal a Legfelső Szövetségi 
Bírósághoz kívánnak fordulni. 

Több amerikai városban egyébként 
a szakszervezetek tüntetést rendeztek 
a törvénytervezet ellen. 



Munkások I Elvtársak I 
Készüljetek a harmadik szabad május 1. méltó 

megünneplésére ! 

Mezőgazdaság 
A kukoricát ősszel jól meg-

trágyázott és őszi szántással 
előkészített földbe vessük. A ku-
korica nagy terméssel hálálja meg 
a trágyát. Az ősszel mélyen meg-
szántott föld a tén csapadékot ma-
gába gyűjti ezért ' a z ilyen földbe 
vetett kukorica bírja a nyári szá-
razságot. 

Korai v?gv közepes érésű 
fajtát termeljünk. Kései khkoricát 
csak az orzság deli, melegebb ég-
hajlatú, tehát hosszabb tenyészidejű 
részén termeszthetünk, ahol még 
beérik. Az ország többi részén a 
kései kukorica beérése bizonytalan 
és ezért a teljes beérése elölt törve 
könnyen megpenészedik, dohosodik 
és rossz csirázó-képességű lesz. 

Egészséges fajta-azonos, jól 
fejlett, benőtt csövekről vegyünk 
vetőmagot. Csak jó csirázó ké-
pességü-magtól várhatunk nagy ter-
mést, ezért vetés előtt végezzünk 
csiráztató próbát. Ha vásárolnunk* 
kell vetőmagot, megbizható helyről, 
jó fajtát vegyünk. 

A vetés idejét mindig az idő-
járás határozza meg. Amig a 
levegő és a talaj kellően nem rre 
legedett fel, ne vessünk. 8-10 C. 
fok melegre van szükség, hogy a 
kukorica csírázni kezdjen. Az orgo-
na is ilyenkor virágzik. Az idő előtt 
vetett mag csak elfekszik, állatok 
kieszik, tönkremegy, kínlódva kel, 
s ez későbbi fejlődésre káros ha-
tással van. 

A vetés sorvető géppel, — 
négyzetes művelés esetén — 
kézi kapával vagy kézi ültető-
vel végezzük. A gépi vetés előnye, 
hogy gyors, hátránya, hogy több 
vetőmag kell. A négyzetes (fészkes) 
vetés a legjobb, mert igen kevés 
vetőmagra van szükség, es kereszt-
be hosszába egyaránt művelhető. 
Ilyenkor vetés elölt vonalozzuk meg 
a földet. Vetés után hengerezünk 
ha a föld nem eléggé ülepedett, 
kelés u'án fogasolunk, ha cserepes 
a talaj. 

Az egvelést és fattyazást ide-
jében végezzük el, ne töltöges-
sünk, az üszögöt feltétlenül tá-
volítsuk el. 

Aratásig legalább háromszor 
kapáljunk. A kapálást sekélyen vé-
gezzük, mert mély kapáláskor, el-
vágjuk a kukorica felső gyökereit. 
A lókapa munkája olcsó és gyors. 
Annál biztosabb és nagyobb lesz a 
termés, minél többször járatjuk a 
lókaaát a sorok között. Ezért kell 
aratás után is ismételten kapál-
nunk. A kapálást sohase mulasszuk 
el, mert nagymértékben befolyásolja 
a kukorica termését. Későbbi kapá 
lás ugyanis a cső- és S2em-képző-
dés idejére biztositja a növény szá-
mára szükséges nedvességet. 

A csöveket tel jes beérésük 
után törjük. Szükség esetén a 
szár csonkításával siettethetjük a be-
érést. vigyázva arra, hogy a legfelső 
cső feleit még 1-2 levelet meghagy-

ÜS k é s ö n é r ö , ö J , á t termesz 
teUÖrtk é* teljes beérése ' eltilt kell 
letörnünk, góréba, vagy padlásra 
rakás előtt ponyvára kiterítve szá-
rítgassuk, mert különben megpené-
szedik, megdohosodik. Az ilyet pe-
dig nem szívesen eszik az állatok. 

A kukorica szárat törés után 
azonnal vágjuk le, kiszáradása 

Szentes város jövője 
a hároméves terv tükrében 

Beszámoló a város hároméves tervgazdasági 
előkészítő értekezletéről 

A szombati megyei tervgazdasági 
értekezlet után most a város veze-
tősége ült bsszfc, hogy megvitassa a 
város hároméves tervgazdálkodási 
keretében feimerÜlő jövőbeni pro-
blémákat. Minthogy 

az anyagiak tétén még tá-
volról sem tájékozódhatott 

a város vezetősége 
ezért a- tervezet egyenlőre még csak 
keresztmetszetben, a legszüksége-
sebbekre szorítkozva nagyjából kör-
vonalazta a város tervgazdálkodá-
sát. 

Elsőnek került szóba 
a mezőgazdaság kérdése 

A város elhatározta, hogy a három-
éves terv keretén belül a százholdas 
bereklaposi ingatlanon mintagazda-
ságot teremt, hogy ezen keresztül 
bemutathassa a tanyák népének az 
öntözőgazdálkodás és a* belterjes 
művelés óriási előnyeit. E kérdés 
keretében az intenzív legelő gazdál-
kodás megteremtésének kérdése is 
előtérbe Került a legelőjavítással a 
fásíiással és a szíkjavítással egye-
temben. 

Ezután került sor a városi pro-
blémák megvitatására. A városnak 
célja a7 , hogy az anyagiak figye-
lembevételével a meglévő városi 

közmüveket, létesítményeket 
rendbehozassa, másrészt űj 
létesítményeket teremtsen: 

Itt merült fel a tanyavilág elha-
nyagolt uWiszonyainak kérdése. 

Mintegy 250 km. dfilőút ki-
építéséről van szó, 

a falvak lakosságát kiemelnék ; év-
százados elhanyagoltságából és be-
lekapcsolnák a vármegye vérkerin-
gésébe. Természetesen egyelőre 

j csak a legforgalmasabb és legfonto-
j SAbb utak. düllőutak burkolásáról 
j lehet szó, és csakis a közigazgatási 
; kirendeltségek helyzetének figyelem-
• bevételével. 
j Közigazgatási téren a terv keretében 

a tanyaközpontok korszerű 
kiépítését határozta el a vá-

rosi vezetőség. 
Ennek első előfeltétele a szükséges 
földterület biztosítása, a tanyaköz-
pont épületeinek megépítése, tisztvi-
selőíakások, orvosi rendelők, tanács-
adó, könyvtár és gyógyszertár meg-
építése. A belterületi munkálatok kap-
csán rregoldást'nyer a forgalmasabb 
utcák utburkolása, valamint az Ap-
ponyi-tér téglaburkolata helyett a 
közegészségügyi szempontoknak meg-
felelő betonburkolatu piactér meg-
építése. 

Természetesen még számos más 
probléma, mint a kereskedelmi is-

után rakjuk össze, hogy be ne áz-
hasson. A korán behordott szár jó 
takarmány, a közepes minőségű 
Szénává! egyenlő éVtflft. Siíózásra 
is nagyon alkalmas. 

Május 15-éig minden tavaszi 
szárat használjunk fel, nagy ká-
rosodásnak vesszük ezzel elejét. Az 
ezután még szabadban lévő szárból 
kirepül a moly, a fiatal, fejlődő ku-
koricát megfertőzi. 

kola épületének biztosítása, a vágó-
híd megépítése, új napkő i ott honolj 
teremtése, szab^dmfivelési; valamint 
postapalota megteremtése még hátra 
vannak. Közlekedési szempontból sem 
megvetendő a város Hbátározása 

egy közlekedési vállalat t e -
r e m t é s é r e , 

mely a tanyai Í j kosságot hetipiacos 
napokon menetrendszerűen szállítaná. 

És itt említjük meg az ipari vonat-
kozású terveket. Új ipartelepek ki-
építését s ezeken keresztül gyárüze-
mek létesítését óhajtja a város a 
tervgazdálkodás keretében megvaló-
sítani. 

.felmerüli tervek kétségtele-
nül óriási jelentőségűnek-Ígérkeznek 
és véghezvitelük, megvalósításuk a 
dolgozó nép felemelését és egy bol-
dogabb demokratikus ország képitését 
célozzák. A pénzügyek terén, bár 
konkrétumok mégníncsenek,de remél-
jük, íiogy a tervg jzdálkodás nemcsak 
u.ópikus tervekre és pártvillongásokra 
ad alkalmat, hanem évek multán a 
megvalósulás stádiumába érve egy 
virágzó belterjesen gazdálkodó és 
megelégedett polgársággal erősiti a 
demokratikus társadalmat. 

Megindult a bomlási folyamat 
a Sulyok-pártban 

A költségvetés megajánlási vitája 
kedden, vagy szerdán végetér. Ujabb 
törvényjavaslatok nem feküsznek 
még a Ház előtt, tehát a nemzetgyű-
lés körülbelül I hónapos szünetet 
fog tartani. A nagypolitika ilyenfor-
mán a most következő hónapban a 
nemzetgyűlésből más fórumokta te-
relődik: a nép^yülésekre, a párt-
tanácskozásokra és a pártközi érte 
kezletekre. Ez utóbbiak sorát e hé 
ten kezdik meg a koalicio pártjai. 
A tárgy ezúttal nem az elvi és sze-
mélyi ellentétek kiküszöbölése, ha-
nem a legidőszerűbb gyakorlati 
kérdés 

a hároméves terv 
előkészítése 

Ez ma. a magyar élet központi 
problémája, ennek megoldásán épül 
demokráciánk jövője. 

A most lefolyt parlamenti és 
egyéb politikai csatározások egyéb-
ként érdekes tisztulási folyamatot 
indítottak meg. Amig egyfelől a Kis-
gazdapártról leváltak azok az ele-
mek, amelyek a koalíciói együttmű-

ködés politikai bölcsességét nem 
tudták vállalni és ezzel a kormányzó 
pártok között helyreállt a béke, más-
felől nem tudott kialakulni az ellen-
zéki front. Sőt az utóbbi napokban 
megindult a bomlási folyamat a leg-
tömörebb ellenzéki csoportban, a 
Sulyok-pártban. A bomlás egyik 
oka Sulyokék lapjának ügye, más-
részt pedig az az eltérő felfogás, 
amelyet a párt tagjai a demokratikus 
szemlélet tekintett ¿n vallanak Ki-
jegecesedöben van egy új ellenzéki 
aiakulás, amely elvileg num áll 
szemb?n a kormánnyal, csupán a 
gyakorlati megoldások terén vall 
más felfogást és az ellenzékiséget 
arra akarja felhasználni, hogy sza-
badon élhessen a kritika jogával. 
Ennek a tömörülésnek programbe-
szédét PaTragi György mondotta el 
a megajánlási vitában. Felszólalása, 
amelynek hangja józan és tárgyila-
gos volt, na*y figyelmet és feltűnést 
keltett. Hogy ez az új ellenzéki cso-
port felállít- e pártot, az még bizony-
talan. 

Zászlót avat a Szociáldemokrata Párt 
szentesi szervezete 

Folyó hó 27-én déle'őtt fél 11 órai kezdettel tartja a Szociáldemo-
krata Párt zászlóavatási ünnepségét a Tóth József színházteremben Avató 
beszédet mond Kőmü/es József elvtárs nemzetgyűlési képviselő, az OTI 
elnöke, mig a zászlóanyai tisztséget Kőműves Józsefné elvtárs tölti be. 

Elütötte a villamos 
a köztársasági elnök 

autóját 
Szombaton délután az Ollói-úton 

halad- Tildy Zoltán köztársasági el-
nök A—1 rendszámú gépkocsija, 
meiyben a köztársasági elnök ült 
titkára kíséretében. Amint a gépkocsi 
az Üllőj-jít 5 sz. ház előtt haladt, a 
Kálvin-térről befordult a 7037. sz. 
kétpótkocsis Bes kárt iehervillamos. 
A lejtős úttesten a teherviilamos nem 
tudott hirtelen fékeznt és elütötte a 
köztársasági elnök kocsiját és mint-
egy másfélméteren tolta maga előtt. 
A szerencsés kimenetelű balesetnél 
sérülés nem történt, pusztán az elnöki 

kocsi sérült meg kisebb mértékben. 
A felelősség kérdésének megállapí-
tására a rendőri nyomozás megindult. 

Leino kopott megbízást 
az u] finn Kormány 

megalaliltására 
Leino volt belügyminisztert Paasi-

kivi köztársasági elnök megbízta az 
uj finn kormány megalakitasával. 
Leino a köztársasági' néppárt tagja. 

Fizessen elö 
a Szentesi Lapra 
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Ma április 22. Róm. kai. Szót. K.. 

protestáns Szótér. 
Vízállásjelentés: Tisza 19 én 340. Kurca 

320. 
Hőmérséklet. + 15 lok 
ldőjárasjelentés. Gyenge északkeleti 

szél, derült idő. A hőmérséklet tovébb 
emelkedik. 

Ügyeletes gyógyszertárak« április 19— 
25-ig Kerekes és Torday. 

Szabadság Mozgó: Gyilkos sze-
relem. 

— „Feltámadás" Tolsztoj vi-
lághírű drámai játéka kerül színre 
május 1 én a Tóth József színház-
ban. A Mayyar-Szovjet Művelődési 
Társaság lelkes műkedvelő gárdája 
hatalmas feladatra vállalkozott, ami-
kor Tolsztojnak ezt a világhírű da-
rabját tűzte műsorára. A darab mél-
tán fog beilleszkedni Szentes város 
május elsejei ünm pségeibe és nagy-
ban fogja növelni az egész napi 
ünnepségének művészi nivóját 

— A május 1 ü n n e p é t előké-
szítő bizottság ülésén elhatározta, 
hogy ezúton hívja fel Szentes város 
dolgozóit, a munká>pártokat, szak-
szervezeteket társadalmi egyesüle-
teket, iskolákat, közületeket és üze-
meket, hogy az ünnepélyen való 
részvételükről készített tervüket, il-
letve elgondolásaikat szíveskedjenek 
beadni a Szakmaközi Titkársághoz, 
hoey a Bizottság a hétfőn délutáni 
ülésen a többi elgondolásokkal 
együtt összeegyeztethesse. 

A bizottság elnöke. 
Minden szellemi és fizikai 

ifjudulgozónak ismernie kell a moz-
galom történetét és eseményeiti 
A SilM és a Népszava kiadásában 
a közeljövőben megjelenik: 'Szaka-
sits Antal a magyarországi szoc'a-
lista és szakszer\ezeti ifjúsági moz-
galom története. E-ufón is felhívjuk 
ifjúsági mozgalmunk régi harcosait, 
hogy a mozgalomra vonatkozó él-
ményeiket, leírásaikat, jegyzőkönyvet, 
vahmint a pái (ifjúsági és szakszer-
vezeti általános mozgalom ás az if-
júsági sport- é* kuliurmozgalomra 
vonatkozó adataikat, fényképfelvé-
teleket stb. a S*IM központjába 
(Rákóczi-ut 43. Szociáldemokrata 
Párt) a legsürgősebben beküldeni 
szíveskedjék. 

— Rádióköröznek egy vetkőz-
tető gvilkost. A rendőri ?ádió or-
szágos körözést adott le egy rabló-
gyilkos ellen, aki a szeged—békés-
csabai vasútvonal mentén vasdorong-
gal leütötte Petrovszki Mihá'y békési 
lakos». Petrovszki azonnal mephalt, 
mire az ismeretlen támadó teljesen 
levetköztet'e és mindenét elrabolta. A 
körözés szerint a rablógyilkos Bu-
dapest felé menekült. 

— A Kisiparos új száma az 
iparosnyugdij régóta vajúdó terve-
zetének stádiumáról nyújt tájékoz-
tatást. A Jap egyéb cikkeiben a hus-
iparosok helyzetéről, a szociálde-
mokrata kisiparosság május első 
napjaiban készülő kongresszusáról 
a jövedelemtöbbletadó rendelet ter 
vezetéről, a különböző szakmák idő-
szerű kérdéseiről ad riportokat és 
beszámolót Teljes közszállitási nap-
tár és bontási eredmények közlése 
egészíti ki a lapot, amelynek tar-
talma hétről- hétre reflektorfénnyel 
világítja meg a felmerülő kisiparos 
voiatkozásu eseményeket. 

— Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. 

A külterületi lakosság 
helyzete a demokráciában 

Beszámoló a kecskeméti tanyaértekezletről 
Ezeknek legtöbbjében a megalaku-
lás időpontjában kialakult központi 
mag nem is volt. Ma pedig virágzó 
község áll az egykori pusztaság kö-
zéppontjában mindenütt megteremtve 
széles tömegek számára a belterjes 
gazdálkodás előfeltételeit. 

Több város polgármestere rámu-
tatott arra, hogy igen sok felelőtlen 
önállósulási mozgalommal kell meg-
küzdeni, amelynek gyakran egye-
düli alapja 

Dr. Szádeczki Kardos László fő-
ispán háromnapos . konferenciára 
hivla össze a magyar tanyavidék 
képvise'őit. A cél : kuta'ní a mos-
toha viszonyok között tengődő ta-
nyavidék problémáit, speciális szük-
ségleteit feltárni és a megoldás mó-
dozatait megtalálni. Az értekezlet az 
első ilyen megmozdulás volt Ma-
gyarországon és országos érdeklő 
dés homlokterébe állt. Megjelentek 
az értekezleten Reisinger Ferenc 
államtitkár, Némeű Artúr nyugal-
mazott miniszte'i osztályfőnök, a 
budapesti, szegedi, debreceni egye-
temek kiküldöttei, Csongrád várme-
gyéből mint külön meghívott jelen 
volt dr. Boros Kálmán vármegyei 
főjegyző, továbbá a városok képvi-
selői, köztük Császi Ferenc csongrádi 
helyettes polgármester és Szentes 
város polgármes erének helyettesíté-
sében dr. Jozsa Lajos adóügyi ta-
nácsnok. 

Az értekezlet tagjai a magas szín-
vonalú előadásokhoz .hozzászóltak 
és ennek során teljes megvilágítást 
nyeit a nagyjelentőségű kérdés. 
Kecskemét városa gondoskodott ar-
ról, hogy 

az értekezlet tag ja i szemé-
lyesen Is meggyőződhesse-
nek a nagy tanyavilággal 
rendelkező városok köteles-

ségeiről, 
amelyek teljesítése egyben a város 
gazdasági és kulturális felvirágzá-
sának eredményét hozzák magukkal. 
Felvonultatta a kirendeltségek veze-
tőit, külterületi orvosait, akik vala-
m e n n y i n értékes í eszámolót adtak, 
majd bemutatták a városi szeszfőz-
dét, a városi konzervgyárat, a gyü-
mölcsfeldolgozó üzemet, majd pe-
dig módott ddott arra, hogy a ven-
dégek helyszínen tanulmányozhassák 
a bugacmonos'ori kirendeltség mun-
káját. Az idevezető gazdasági kis-
vasút és ez a kirendeltség 25 év 
alatt az ors-ág legszomorúbb életű 
sivatagjából gyümölcsöskertet vará-
zsolt az alföldi Szaharába. 

Az értekezlet anyaga alapul 
szolgálhat egységes terv 
kidolgozásának, amely al-
kalmas a nagy horderejű 
és időszerű kérdések meg-

oldására. 
Az értekezleten Rrisinger állam 

titkár intette a városok vezetőit, 
hogy keressenek gyökeres megol-
dást, mert ellenkező esetben a tö-
meges községesités elkerülhetetlen. 
Érdekes adaia az értekezletnek az, 
hogy míg 1919—1945-ig mindössze 
13 tanyakö/ség létesült, addig 
1945—46 esztendőben 18 és jelen-
leg 30 kérelem áll elintézés alatt. 

egyes külterületi lakosok 
szerephezftttási vágya. 

Mégpedig legtöbbször olyan he-
lyen, ahol sem gazdasági, sem sze-
mélyi előfeltételek nincsenek meg 
és a lakosság többsége sem kívánja 
az elszakadást. 

Szentes küldötte dr. Józsa 
Lajos tanácsos 

megvilágította az elszakadási moz-
galomnak a hátrányait, a városok 
visszafejlesztésének veszélyét, vala-
mint az önállósuló község lakossá-
gának közigazgatási visszafejlődését, 
amely a magasabb városi formából 
az alacsonyabb községi közigazga-
tásba süllyeszti a város lakosságát. 
Javasolta, hogy a belügyminiszter 
az 1944. évi IK t. c. végrehajtását 
rendelje pl, a tanyai közigazgatás 
rendezéséről; állapítsa meg, hogy 
hol kell tanyai központokat létesí-
teni és kötetezze az önkormányzato-
kat ennek beállítására. 

Dr. Boros Kálmán felszóla-
lásában elvi elhatárolást 
tett a városi és községi kül-

terület helyzete között, 
részletesen foglalkozott az uradal-
mak felosztása folytán megoldásra 
váró külterületi problémákkal, a köz-
igazgatási decentrálizáció előnyeivel 
és fontosságával, a tanyavárosok 
speciális feladatával, majd az érte-
kezlet második napján ismertette 
azt az eljárási módozatot, amellyel 
a városok polgármesterei megaka-
dályozhatják azokat az önállósftási 
törekvéseket, amelyek a tanyai la-
kosság érdekeivel nem egyeztethetők 
össze. .Az értekezlet résztvevői meg-
győződhettek arról, hogy ötletes ve-
zetéssel a még nem is o'yan régen 
átkos tehertételből, mint például a 
bugaci pusztaság volt, hogy n lehet 
idegenforgalmi nevezetességet terem-
teni, ami a hatalmas puszta elesett 
lakosságának és egyúttal a város-
nak is komoly jövedelmet, nagy fel-
lendülést jelent. 

Az értekezlet javaslatait a minisz-
térium tárgyalás és megfontolás alá 
vette. 

Ápr i l i s 22—24 . 3 n a p i g t 

Dunaparti randeuu 
Vidám, zenés vígjáték, szerelem, fülbemászó melódiák. Fordulatos, 
szórakoztató tnagyar film. Legújabb hiradó. 

Előadások kezdete vasárnap 4, 6, 8, hétköznap 6 és 8 órakor. 

Ország - Világ 
Húszezer ifjú önkéntes jelentkezett 

a Duna-Tisza csatorna megépítésére. 

Megindul a légijárat Budapest és 
Moszkva között. 

Elfogták a budipesti városháza 
betöröit. 

Megszökött Bécs volt náci polgár-
mestere. 

Május 17-én kezdődik Budapesten 
jx dunamenti Szociáldemokrata Pár-
tok konferenciája. 

Zománcedényekf 
vasáruk, szeg, dró t , 
d r ó t k e r í t é s e k nagy 
választékban 

L u p t á k 
vaskereskedőnél 

Bartha János u. 12. Tel . : 13. 

Mára megegyezés 
az .osztrák béka 

ügyében? 
A korábbi pesszimista hirekkel 

szemben Moszkvából most azt jelen-
tik, hogy mégis hamarosan befeje-
zik az osztrák szerződés vitáját. 
Remélhetőleg az osztrák ügy keddre 
lezárul A péntekesti vitán Molotov 
hangsúlyozta, hogy az ausztriai 
némek javak Marshali szerinti meg-
határozása szovjet szempontból el-
fogadhatatlan és semmiképpen sincs 
szó arról, hogy Ausztria a Szovjet-
uniónak jóvátételt fizessen. 

J ó , szép, cs inos , íz léses 

könyvet, 
díszmunkát , stb. 

F ü h r e r 
könyvkötő készít 

Slmovtyi Ernő-u. 31. 

Az amerikai szakszer-
vezetek bíróság elé viszik 

a sztrájkellenes 
törvények ügyét 

A két amerikai szakszervezeti szö-
vetség, az AFL és a CIO washing-
toni hiradás szerint közös nyilatko-
zatot hozott nyilvánosságra. A nyi-
latkozat szerint a szakszervezetek 
együttes küzdelmet kezdenek a mun-
kásság jogait korlátozó u j munka-
ügyi törvények ellen, ha a Kongresz-
szus előtt fekvő javaslatok változatfan 
formában törvényerőre emelkednek. 
. A szakszervezetek alkotmányelle-

nesnek minősítik a sztrájkjog és a 
kollektiv bérszerződések korlátozását. 
Panaszukkal a Legfelső Szövetségi 
Bírósághoz kívánnak fordulni. 

Több amerikai városban egyébként 
a szakszervezetek tüntetést rendeztek 
a törvénytervezet ellen. 



Az öntudatos, családjáért, örök békéért harcoló nő helye 
a Szoc iá ldemokrata Pártban van! 

Pórfhfrek 
Szociáldemokrata Párt áll. rendőr-

ségi csoportja folyó hó 22-én ked-
den este fél 8 órai kezdettel a párt-
szervezet helyiségében üzemi párt-
estet tart. Előadó: Vámos Imre. 

A Szociáldemokrata Párt községi 
frakciója folyó hó 22-én, kedden 
este 7 órai kezdettel ülést tart. Pon-
tos és feltétlen megjelenést kér az 
elnökség. 

A Szociáldemokrata Párt női cso-
portja folyó hó 22-én, kedden este 
1 órakor gyűlést tart a pártszervezet^ 
székházában. Pontos megjelenést 
kér a vezetőség. 

Vármegyei közkórház Szociálde- ; 
mokrata Párt üzemi csoportja folvó j 
hó 24-én, csütörtökön este fél 8- kor { 
üzemi pártestet tart. Előadó: dr. Je 
ney János. 

Szociáldemokrata Párt folyó hó 25-
én pénteken este fél 8 órai kezdettel 
a Barátság moziban pártestet tart. 
Előadó : dr. Boros Kálmán „Irány-
elvek a közigazgatás egyszerűsítésé-
hez - címmel. 

Az őrlési engedélyek 
kiadásának 

újabb szabályozása 
Dr. Erőss János közellátásügyi mi-

niszter most megjelent rendeletével 
lehetővé kívánja tenni, hogy a vám-
őrlésre jogosultak fejadagjukon felül 
is őröltethessenek, ho^y ezáltal a le-
adásra kerülő nagyobb dézsma-
mennyiség az ellátatlanok kenyér-
szükségletét fedezze. 

A rendelet értelmében annak a » 
vámörlésre jogosultnak, aki mult év i 
július 1-től számítva, bármilyen ok- j 
nál fogva a háztartásához tartozó ' 
egy egy személy után 200 kg. ke- . 
nyérgabonát, V3gy árpát még nem ! 
őröltetett meg. a gyüjtőkereskedőnek ; 
átadott déz mamennyi^ég négyszere- ! 
sére állíthat ki a községi elöljáróság 1 

vámőrlési engedélyt, a háztartásához ; 
tartozó minden eeyes személy után ; 
200 kg. erejéig. Ha. e?en felül kíván f 
őröltetni a vámőrlésre jogosult, úgy \ 
az ilyen vámőrlésre a gyüj;őkeres-
kedőnek átadott dézsmamennviség j 
kétszeresére ieiiei őrlési engedélyt I 
kiállítani. Az így kiállító« őrlési en- -
gedélyek folyó évi június hó 30-án ; 
érvényüket veszítik. 

Vámőrlésre nem jogosult önellátó- j 
nak kenyérgabonára és árpára to- ; 
vábbra is a dézsmamennviség három- ' 
szorosára adható ki őrlési engedély, 
a háztartásához tartozó minden sze-
ntély után 1946 augusztus 1-től 
1947 július 31 ig terjedő időszakra, 
130 kg. fejadag erejéig. Olyan vám-
őrlésre nem jogosult önellátó részére, 
aki ebben az időszakban csak rész-
ben önellátó, az őrlési engedélyt havi 
10 kg-os fejadag alapulvételéveljkell 
kiállítani. 

SPORT 
Labdarúgás 
Szentesen dől el a bajnokság ! 

Cs. Barátság—KTK 1:1 (1:0) 
3000 néző előtt találkozott a két első 
helyezett s végig erős mérkőzést ví-
vott. A KTK jobb volt. Az I. félidő 
13. percében Szántai, a 11. félidő 10. 
percében a KTK jobbösszekötője a 

góllövő. 
Nagyon hiányzott Kapta a Cson-

grádi Barátságból, 
w 

Szmáv.—Mindszent 3:0 (1:0) 
Vezette: Salánki. 

A Máv. inult heti csapatával futott 
j ki az igen gyér számú érdeklődő 
! előtt és végig nagy fölénye jellemezte 
1 a mérkőzést. A Mindszent csapatá-
j nak védelme igen kemény és jó és 
j Zsótér I -el az élen. remekül védő 
j kapusával „verte vissza a Máv soro-
\ zatos szebbnél szebb támadásait. 

Szinte végig egykapuzott a Máv, de 
a csatároknak nem ment a góllövés 
és sokat kell javulniok, ha a tavaszi 
veretlenséget meg akarják őrizni. 
Gólszerző Váradi (2) és Fazekas. A 

. Mávból Faragó volt a legjobb, min-
denütt ott van, s nem félti a lábát, 

| csak még egy kis rutin hiányzik, 
utána Váradi és szünet előtt Orgo-
vány volt jó A vendégcsapat jó kö-

| tésü, lelkes labdnrurókból áll, akik 
tisztán játszanak és sokkal szíveseb-
ben látnánk őkei jövőre* is az I 
osztályban, mint pl. az alattomosan 

' játszó Kule csapatát. Közülük Zsótér 
í I. et és Horváth kapust dicsérjük 
I meg, továbbá Máriást és Bellányit. 
j Szögletarány 9 2 a Máv. javára. 

Salánki tárgyilagos bíró s mi öröm 
mei látjuk Szentesen bármely mér-
kőzésen. 

Az előmérkőzésen az SzMTE II.— 
HTVE.ll. 7:2 (3:1) góllövő Dukai 
(3), Kréter, Gulydár (2) és Tólh. 

Szmáv. II.—Kute II. 10:1 (6:1) 
góllövő Dóczi (2). Bu*i (2), Fekete 
(2), Balia (3) és Keresztes. 

SzKTE Kecskeméti 
3:3 (3:1) 

Vezette : Karazsia. 

Máv. 

— Állatok kiverése. Ápr. 27 én 
reggel 8 órakor másfél évestől a 
Csúcs KárqJy féle Külső-ecser 8-10 
számú legelőre, másfél évesig ugyan-
aznap 11 órakor a Veres Zoltán féle 
Külső ecser 73. szám alatti földre. 
Az állatok oltása a kihajtással egy-
ídőben, melynek költsége a tulajdo-
nos terhe. Földműves Szövetkezet. 

SzMTE : Mészáros — Orgovánv, 
Demeter L. — Gulydár, Kálmán, 
Nagy — Kovács, Tóth, Szabó, Princz, 
Mihály. 

K. MÁV: Pulai — Halász, Heincz — 
Sztaka, Mácsai, Pintér — Kardos, 
Prikker, Karazsia, Somodi, Dinok. 

A fenti csapat tehát lényegesen 
erősebb felállításban küzdött. A K. 
MÁV végig iramos, kemény, helyen-
ként durva játékot produkált. Az I. 
félidő 5 percében Szabó 20 méteres 
szabadrúgásával 1:0 ra vezet a S'MTE 
12*. percben Princz eredményes: 2:0, 
a 18. percben Mácsai-szépit 2:l-re, 
majd a 29. percben Mihály Szabó 
átadásából 3:l-re állítja be az I. fél-
időt. A II. félidőben a 2. percben 
Mácsai átadásából Karazsia ered-
mét yes : 3:2, majd a 29. percben 
Mácsai 3:3ra beállítja a végeredményt. 

Jók a KMÁV-ból : Mácsai, Halász 
és Pintér. Az SzMTF-ből: *SzaV>, 
Nagy, Mihály. 

A bajnokság többi eredményei: 
Kute—Jánoshalma 1:2 

HaJas—Cs. Tisza 3:1 
Krvse—Szabadszállás 1:1 
Majsa—Kite 2:0 
A legtöbb góllövök: 

Szabó (SzMTE) 40 
Szántai III. (Cs. Barátság) 40 
Szántai II. (Cs. Barátság) 38 

A bajnokság állása : 

1. Cs Barátság 20 15 
2. KTK 20 15 
3. SzMTE 20 12 
4. Jánosha lma 20 10 
5. Sz MÁV 20 9 
6. KRVSE 20 
7. KiTE 
8. KuTE 
9. KMÁV 

10. Kiskunmajsa 20 
11. Kiskunhalas 20 
12. Mindszent 20 
13. Cs. Tisza 20 
14. Szabadszá l l á s20 

20 
20 
20 

4 
4 
2 
4 
4 
10 

2 
8 
5 
4 

5 
6 

1 127:14 34 
66 19 34 
68:35 26 
48:33 24 
46 28 22 
35:30 20 
38:44 18 
14:44 18 
33:49 17 
26:49 16 
46:45 15 
21:54 14 
18:67 14 
17:84 8 

A fenti táblázat helyes, mert a Máv. 
SE a hivatalos lap legutóbbi száma 
szerint nem kapta meg a megóvott 
4 pontot. —vi 

Szentesi Általános Fogyasztási 
Beszerző, Termelő és Értékesítő 

Szövetkezet 
Bartha János u. 5. Te le fon : 4. 

Legjobb minőségű fűszer 
é s italáruk megérkeztek. 
Olcsó áron kaphatók . 
Cikta-cipők nagy válasz-
tékben 19.90 forinttól. 
Textil-áruk, a lumínium 
edények, cukorkák, cso-
koládék. háztartási cikkek, 
szabad talp és felsőbőr 
áruk. Tűzifa, fürészpor 

á l l a n d ó a n k a p h a t ó k . 

R Á D I Ó 
Budapes t I. -április 22. 

7.25: Reggeli zene. 8: író és har-
cos. 8.15: Szóiakoztató zene. 9: A 
csepeli Szociáldemokrata Párt zene-
kara. 12:15: Szalonzene. 13: Régi 
nagy magyar színészek. 13.20: Ver 
mes Mária hegedül. 14.10: Romeo 
és Júliánál. 14 25 Gitárgyüttes. 15: 
Szövetkezeti negyedóra. 16: Friss 
Antal gordonkáz'k. *6.40: Petőfi vi-
lága. 17 10: Pártslradó. 17.30: Hadi 
fogolyhiradó. 17.35: Vöröskereszt 
közlemények. 17 55: Áttelepítési köz 
lemények. 18: Hatvany Lajossal be-
szélget a rádió munkatársa. 18.15: 
Verbunkó-ok. >6: Árvfz után. 19 20: 
Leninről énekel a népe. 20.20: Rá-
diózenekar játszik. 21 20: Hangos 
hiradó. 21 40: Angol nyelvoktatás 
22 30: Áttelepítési hirek. 22 35: Mai 
magyar zeneszerzők. 23 15: Világ-
hírű művészek muzsikéinak. 

Felhívás 
A Szociáldemokrata Párt szen-

tesi szervezete a Kossuth-utca 
26 szám alá, a volt „Topogód-
ba helyezi át székhelyét. Ezért 
a pártszervezet elnöksége fel-
hívja a szervezethez tartozó 
építőiparosokat, u. m. kőműves, 
ács, szobafestő, lakatos és vil-
lanyszerelő mestereket és ugyan-
ezen szakmához tartozó mun-
kanélküli munkásokat, hogy a 
leendő székház javitó munkála-
taiban vegyenek részt, mert csak 
igy tudjuk beköltözhető állapot 
ba hozni az épületet. Jelentke-
zés a Petőfi-utca 14. számú 
pártháznál. 

Hirdessen lapunkban 

Május 1, 
ünnepélye 

A Szakmaközi Titkárság a mun-
káspártokkal egyetértésben elhatá-
rozta, hogy a III. s z a b a d m á j u s 
megünneplésére Szentes város egész 
dolgozó társadalmát felhívja, mert ez 
ünnep nemcsak a fizikai munkások 
ünnepe, hanem a szellemi és értel-
miségi dolgozóké is. Az ünnepély 
előkésziiésére az összehívott Szak-
szervezetek, Iskolák és Közületek, 
Társada'mi Egyesületek vezetői ki-
vétel nélkül leszögezték magukat 
amellett, hogy az egész város dol-
gozói együtt menetelve fogják meg-
ünnepelni a III. szabad májust. 

Az ünnepély előkészítésére egy 15 
tagu bizottság alakult, amelyik rész-
leteiben előkészíti az ünnepély meg-
szervezését s gondoskodik arról, hogy 
Szentes város dolgó társadalma az 
ünnepi beszédek elhangzása után jól 
szórakozhasson a ligetben, aho! min-
denki belépődíj nélkül részt vehet. 

Anyakönyvi hírek 
S z ü l e t é s : Lakos Ilona, Lustvik 

Erzsébet, Molnár Katalin Erzsébet, 
Zsombik Lajos, Kónya László, Konya 
Mária, Farádi Balogh Elemér Ferenc, 
Kánvási István, Kulcsár Imre, Pető 
Ágnes, Mándoki Lajos, Böleskei M. 
László, Bozó János, Szabó Jenő 
Endre, Vida Júliai na, Vasvárt Mana 
Erzsébet, Hajdú íinre, Kövér Erzsé-
bet, Luczi Imre, Mak Sándor, Ba-
logh Sz. Mária Magdolns, Pintér 
Katalin, Kollár Miklós, Keresztes N. 
Maréit, Áfra Terézia. 

Házasság : Vendrey Nándor— 
Beczeli Mária, Faragó Fer nc—Bodó 
Terézia, Sinoros Szabó Lajos—Chach 
Vasili Mária, Szepesi János—Dobrai 
Mária. 

Halálozás : Özv. Farkas Józseíné 
Kerekes Mária 57 éves, Virág Sán-
dor 72 éves, Özv. Virágos István né 
Török Zsuzsanna 89 éves, Kónya 
László 1 napos, Kónya Mária 1 r.a-
pos, Buzi Eszter 4 éves, Luczi Imre 
1 i-apos, özv. Schmidt Mihályné 
Török Mária 54 éves, Fodor Lajos 
35 eves, Turi Erzsébet 1 hónapos, 
özv. Szilágyi Sándorné Fazekas Anna 
70 éves, Juhász Bóka Ferencné Sa-
lánki Franciska 69 éves, Kórógyi Já 
nos 51 éves, Dancsó Flórián 68 
éves. 

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

LUTZ E D E É S T Á R S A 
LAKK ÉS FESTÉKGYÁR R.T BUOAPFST 

IIV.ÓfiNAGY-U.4 

Tel.: Gyár 121 028. Városi iroda 49fi-f> 

Príma férfikerékpárotp elcse-
rélném 3 + 1 - e s hálózati Szuper, 
vagy törpeszuper rádióért. Cím a 
kiadóhivatalban. 

Épületfa anyagok eladók Kasza 
utca 21/a alatt r>02 

Savanyúságot és paradicsomot 
vesz a Petőfi étterem. 

Főszerkesz tő i Sima László. 
Felelős sze rkesz tő : Szóké Ferenc. 

Felelős k iadó : Nagy Mihály. 
Nyomta a »Barátság* nyomda kft. 

Feletti« nyomdavezető: Ciernu« L, Imrt 




