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Szerkesztőség és kiadóhivatal 
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Ezt tették a szociáldemokraták! 
Nekünk, szociáldemokratáknak nem 

szokásunk vezető funkcionáriusaink 
népszerűsítése s az általuk kivívott 
eredmények propagálása. Mí termé-
szetesnek tartjuk azt, hogy a szociál 
demokrata ve^e^ők a pol tikai és a 
gazdasági élet minden vonalán szo-
cialistákhoz méltóan állják meg he-
lyüket, teljesítik kötelességüket és 
veszik ki részüket a demokratikus 
építőmunkából. Ezt parancsolj* nekik 
a szocialista kötelességtudás s ha 
ennek maradéktalanul eleget tesznek, 
azért nem dicsőítjük őket, nem ho 
zsannázunk, nem handabandázunk 
és nem ütjük nagydobra sikeres 
munkájukat, hanen természetesnek 
tartjuk Ez méltó a Szociáldemokrata 
Párt 75 éves múltjához s ez méltó 
minden egyes szociáldemokratához. 
Mi egyetlen egy esetben sern hasz-
náltuk ki agit-iciós célokra azokat az 
eredményeket, amelyek kizárólag pár-
tunk áldozatos munkájából fakadták 
éppen úgy, mint ahogyan mindig 
készséggel elismertük és soha sem 
vindikáltuk el a kezdeményezés jogát 
más párloklól, ha történetrsen azok 
a pártok tettek ke.demónyező lépé-
seket a demokratizálódás felé. S ha 
most inégis. egymás mellé sorakoz-
tatjuk azokat az eredményeket, ame-
lyek a Szociáldemokrata Párt mun-
káját dicsérik, tesszük ezt azért, hogy 
felhívjuk a dolgozó tömegek figyel 
mét arra: mi is dolgozunk, sőt a i 
elmúlt két esztendő or^zágmentő 
munkája, az, hogy Magynországon 
nyugodt politikai légkör alakulhatott 
ki — nem úgy, mint Európi számos 
más országában —, az elsősorban a 
Szociáldemokrata Pártnak köszönhető. 
A mi munkánk, ha nem is propa-
gáltuk, nem k'.:vésbbé eredményes, 
miní más demokratikus pártuk mun-
kája, amelyek olykor a propaganda 
olcsó eszközét igénybe véve nem 
egyszer a vélt kisebb jelentőségű 
eredményekeket is felfújták. De be-
széljenek a tények: 

A szociáldemokrata párttanács ülé-
sén Szakasits Árpád elvtárs lészle-
tesen rávilágított arra, hogy mit tet-
tek a szociáldemokraták az elmúlt 
két esztendő alatt. Nem kell szé-
gyenkeznünk, ha arra gondolunk, 
hogy mit végeztünk két év alatt. 
Szakasits elvtárs a párt gazdasági 
eredményei közül elsősorban a föld-
reformmal foglalkozott. 1945 márciu-
sában Ries István társaságában Deb-
recenbe utazott, ott megbeszélésre 
hívták a Kommunista Párt és a Nem-
zeti Parasztpárt vezetőit s szociálde-
mokrata kerdeményezésre elhatároz-
ták, hogy azonnal végrehajtják a 
földreformot. 

Nem reklamiroztuk Bán Antal 
iparügyi miniszter moszkvai utazá-
sát, holott az annak eredményeként 
létrejött szovjet magyar áruc^erefor-
galmi egyezmény tette lehetővé az 
ipari termelés újjáéledését és azt, 
hogy a semmiből a béketermelés 70 
százalékáig jutottunk. —' Nem di-

csekedtünk azzal sem, hogy a ma-
gyar jogrendet Ries István, szociál-
demokrata igazságüpyminiszter te 
remtette meg s megszervezte a tel-
jesen szétzüllött igazságszolgáltatási 
szervezetet. — Nem ütöttük nagy-
dobra a szociáldemokrata Rónai 
Sándor érdemeit, aki kiépítette kül-
kereskedelmi kapcsolatainkat s meg-
alkotta a történelmi jelentőségű szö-
vetkezeti törvényt, mely a földreform 
és a Bán Antal által végrehajtotfál-

lamosítások mellett a magyar demo-
krácia legjelentősebb történelmi al-
kotás?. — Nem hivalkodtunk a szo-
ciáldemokrata polgármesterek, főis-
pánok, alispánok és a szociáldemo-
krata városházi politikusok al otásait 
sem. — Nem propagáltuk Miüok 
Sándor teljesítményeit* aki a hadi-
foglyok százezreit hozta haza s aki-
nek köszönhető, ho$y nyugatra hur-
colt értékeink hazatérhetnek. -— Nem 
ütöttük nagydobra a stabilizáció kö-

rüli érdemeinket, azt, hogy Faragó 
László, Kemény QySrgy és Szenczi 
Sándor milyen hatalmas munkát vé-
geztek a stabilizálás érdekében. 

Csak néhány példát ragadtunk ki 
a sok közül, de ezek is élesen rá-
világítanak arra, hogy a Szociálde-
mokrata Párt igenis a magyar de-
mokrácia gazdasági és politikai éle-
tének élvonalában küzd a dolgozók 
társadalmának megteremtéséért. 

Bán és Szélig elvtársak beszámolói 
a Párttanács ülésén 

Szocialistává neveljük a munkásságot — A jövőt illetően derűlátóak vagyunk 
Szociáldemokrata elnöke lesz a Tervhivatalnak 

Lapunk tegnapi számában ismer 
tettük Szakasits Árpád elvtársnak 
kül- és belpolitikai referátumát, ame-
lyet szombaton délelőtt mondott el 
a Szociáldemokrata Párttanács ülé-
sén. Szombaton délután került sor 
Bán Antal iparügyi miniszter beszá-
molójára a hároméves tervről. 

Rámutatott arra, hogy az infláció-
ból való kibontakozás óta felfelé 
halad az ország gazdasági élete. A 
stabilizáció megteremtése után 
most végre kell hajtani gazdasági 
életünk terüle'ein a hároméves ter-
vet. 

Ezt a ga?dasági tervet a Ma-
gyar Szociáldemokrata Párt 
és a Magyar Kommunista 

Pórt kezdeményezte. 
Azóta csatlakozott a tervhez a má-
sik két koalíciós párt gazdasági 
terve is. Az összeegyeztetett tervek 
kormányprogrammá "válnak. A há-
roméves gazdasági terv végrehajtá-
sának munkálatai augusztus Lén , a 
stabilizáció első évfordulóján kez-
dődnek meg. Legfontosabb cél: a 
tervszerű irányítás a termelésben 
és a beruházások vonalán. 

A jövőt illetően optimisták va-
gyunk — mondotta Bán Antal — 
és kell is hogy azok legyünk. Az 
eddigi tapasztalatok a derűlátást 
indokolttá teszik. Oazdasági életünk 
szempontjából igen kedvező hatást 
váltana ki a külföldről jövő köl-
csön. Erre azonban biztosan szá-
mítani nem lehet. 

Vigyáznunk kell ugyanis 
arra, hogy az ilyen kölcsön 
ne kerüljön tul sokba a 

nemzetnek. 
Három esztendő alatt el kell ér-
nünk az 1938 as évi nemzeti ter-
melés eredményeit. Ehhez 6.300 
millió forint beruházásra van szük-
ség a három esztendő alatt. Az 

egész vonalon a legfőbb cél a 
termelés fokozása. A bányászat a 
felszahadálás óta megháromszorozta 
termelését. Ez az e r e d m é n y 
azonban még mindig nem elégsé-
ges, mert a háborús rablógazdálko-
dás következtében termelésünk még 
mindig nem éri el a békebeli szín-
vonalat. Az állami kezelésbe vett 
vállalatoknál, így a bányáknál is 
mutatkozik deficit, de ennek a de-
ficitnek legnagyobb része a beru-
házás következtében áll elő. 

A mezőgazdasági termelés kér-
déseivel foglalkozott ezután Bán 
Antal. A hároméves terv szerint 
Magyarország búzából 18 millió 
mázsa, kukoricából 20 és fél millió 
mázsa, cukorrépából pedig 12 millió 
métermázsa termésatlagot ér majd el. 

A munkaerő gazdálkodás terén a 
jelen'egi helyzet szerint 330 ezer 
munkás dolgozik, az emelkedés — 
a mai helyzethez viszonyítva — 
80 °/o-os lesz. Nagy hiány mutat-
kozik majd a szakmunkásokban. 
Erre fel kell készülni és tízezrével 
kell kiképezni szakmunkásokat. 

Ilyen körülmények között 
munkanélküliséggel nem kell 

számolnunk. 
Külkereskedelem terén is nagy vál-
tozások történtek. Most a legfon-
tosabb partnerünk a Szovjetunió, de 
meg kell említenünk Svájc jelentő-
ségét is, úgyszintén egyre nagyobb 
tételeket szállítunk Svédországba is. 
Az Egyesült Államok, Anglia, Fran-
ciaország szintén felvevő piacaink 
közé tartoznak. Jugoszláviával kötött 
szerződésünk igen jelentős mindkét 
ország részéről. Csehszlovákiával is 
egyre jobb gazdasági kapcsolataink 
lesznek. A Szovjetunióval kötött ke-
reskedelmi megállapodásunk döntő 
jelentőségű a magyar gazdasági élet 
számára. Megállapodásunk négy 

irányú: olaj, bauxit, hajózás és re-
pülés. Valamennyi megállapodás 
előnyösen segili elő a hároméves 
terv végrehajtását. 

A gazdasági terv pénzügyi kér-
déseiről szólva Bán Antal kijelen-
tette, hogy az állami üzemek már 
az első ev végén deficitmentesek 
lesznek és a. második év végén már 
hasznot hoznak majd az államnak. 
Szóbakerült már és valószínűleg 
sor kerül tervkölcsönök kibocsátá-
sára is. A nemzeti jövedelem három 
év alatt összesen 60 milliárd forint 
lesz. 

A gazdasági terv lebonyo-
lítására Tervhivatalt állíta-
nak fel és annak élére szo-
ciáldemokrata szakembert 

áll ítanak. 
Vasárnap Szélig Imre a pártszer-

vezés kérdéseiről beszélt. Hangoz-
tatta, hogy a pártnak nincs szük-
sége a népszerűség hajhászására, a 
szociáldemokrácia uj embertípust 
akar kinevelni. 

A Szociáldemokrata Párt 
szervező munkáját és töme-
geit szakértelem, a Magyar 
Kommunista Párt szervező 
m u n k á j á t és töme-

geit lendület jel lemt*!« 
Ez a kettősség az együttműködés 
legbiztosabb alapja, mert a mun-
kásmozgalomnak mind a szakér-
telemre, mind a lendületre egyaránt 
szüksége van. 

Át kell nevelnünk a munkáso-
kat, célunk az, hogy munkástöme-
geink valóban szocialisták legyenek. 
Vegyenek részt a termelés irányítá-
sában ellenőrizzék a hároméves 
gazdasági terv végrehajtását. 

Legyenek előkészítői az ál-
lamosításnak. 

Nemcsak -az ipari munkásság pártja 
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Kétezerötszáz földmunkás 
vált munkanélkülivé 

A Gazdasági Főtanács előtt 
az Ármentesítő Társulat ügye 

vagyunk — hanem a földmun-
kásságé is. Országszerte most folyik 
járásonként és községenként a pa-
rasztkong! esszus határozata értelmé-
ben az úgynevezett földműves bi-
zottságok* megalakítása. Szélig elv-
társ hangsúlyozta az április 27-én 
meginduló nőagitációs hónap nagy 
jelentuségét. A Párttanács két na-
pos tanácskozása Marosán Oyörgy 
zárószavaival ért véget. 

Elkészült 
az uj igazolási 
rendelettervezet 

Az igazságügyminisztérium tör-
vényelőkészítő osztálya befejezte az 
uj igazolási rendelet tervezetének el-
készítését. A tervezetet még ezen a 
héten bemutatják az érdekeit társ-
minisztériumoknak, majd haladékta-
lanul minisztertanács (lé viszik. Rö-
videsen újból megindulnak a felfüg-
gesztett igazolások. 

A szociáldemokraták 
vezetnek 

anémetországibritűvezet 
választásain 

A németországi brit övezetben va-
sárnap tartották meg a parlamenti 
választásokat. A választásokon öt po-
litikai párt : a szociáldemokrata, a 
kommunista, a keresztény demokrata, 
a szabad demokrata és a centrum 
párt vett részt. A választók száma 
meghaladja a 15 milliót. A londoni 
rádió különtudósitója szerint a német 
hallgatóság nagy lelkesedéssel fogadta 
a választási gyűlések -szónokainak 
azon követelését, hogy a német hadi 
foglyokat mielőbb engedjék szabadon. 
A választások végleges eredményeit 
előreláthatólag hétfő délután teszik 
közzé, de az eddigi eredményekből 
megállapítható, hogy a választásokon 
eddig a szociáldemokraták és a ke-
resztény demokraták vezetnek. 

Legújabb 
A németországi angol övezetben 

megtartott választások végeredmé-
nye szerint a szociáldemokraták 173, 
a keresztény szocialisták 144, kom-
munisták 26 és a liberálisok 25 
mandátumot kaptak. 

Amerika nagy erővel támasztja 
alá közeikeleti segélynyújtási politi-
káját. Az athéni amerikai ügyvivő 
bejelentette, hogy amerikai légi és 
tengeréézeti erők hatalmas tüntető 
felvonulást rendeznek Szalonikiban. 
A felvonulást eredetileg nyárra ter-
vezték és a török kormány" kéréséi e 
tették korábbi időpontra. Törökor-
szág szintén előkészületeket tett 
Amerika hajóhadának fogadására, 
amely már május 2-án érkezik 
Istanbulba. 

Amint a Párttanács ülésén tartott 
beszámolójában Bán elvtárs közölte 
a közeljövőben felállítandó Terv-
gazdasági Hivatal vezetői tisztségét 
a Szociáldemokrata Párt vállalta. 
Erre a nagyfontosságú feladatra 
pártunk Vajda Imre elvtársat, keres 

S t i n í l * " 1 ^ 1 állam-

Szerte a vármegyében több, mint 
2600 munkást foglalkoztatott az Ár-
mentesítő Társulat az újjáépítési 
munkálatok keretében. A munkanél-
küliség leküzdése szempontjából 

nagyjelentőségűnek ígérkez-
tek ezek a munkálatok, 

mert a viharsarok földmunkásságá-
nak tekintélyes részét több hónapon 
át foglalkoztatta volna. Közben azon-
ban egy be nem váltott ígéret miatt 
megakadtak a* munkálatok és több, 
mint 

2600 földmunkás kezéből ki-
esett a szerszám. 

Az Ármentesítő Társulat főmérnöke 
Vekerdi Sándor először telefonon 
keresett összeköttetést az illetékesek-
kel és kért sürgős pénzkiutalást a 
munkálatok megindítása céljából, 
Minthogy ezek nem vezettek ered-
ményre, a napokban Budapesten 
folytatott tárgyalásokat az árvízvé-
delmi kormánybiziosságnál, a föld 
művelésügyi minisztériumban és az 
újjáépítésügyi minisztériumban. Itt 

azonban mindenütt elutasították ágy, 
hogy 

a Gazdasági Főtanács elé 
terjesztették a Társulat hely-

zetét 
és a Főtanács következő ülése fogja 
ezt tárgyalni. Újabb segély kiutalá-
sára ne n nagyon számíthatunk, mert 

a költségvetésnek csupán 
0.4 százalékát teszik ki a 
társulatok vízügyeire beállí-

tott összegek, 
így hát félbemaradtak a munkák 

és a mult hét óta egyetlen munkás 
sem dolgozik — egy be nem váltott 
ígéret következményeként. 

Szerencsére azonban a Társulat-
nak megfelelő üzemany g állt ren-
delkezésre, a belvízvezető munkákat 
90 százalékban el tudta végezni, 
minthogy ezt a belső esőzések nem 
zavarták. Az újabb szárazság miatt 
a Tisza isn\ét apadóban van és a 
szokásos zöldór az idén nem fenye-
get semmi veszéllyel, mert a télen 
lehullott csapadék nagyrészben már 
elvonult. 

• 

Megállapították 
a texasi robbanás 

okát 
Texasból jelentik : A vizsgálat 

megállapította, hogy azt a robbanást, 
amely Ttxas Cityben a Grand C imp 
francia teher hajón bekövetkezett és 
amely a város egyiészét ronibadön-
tötte, a hajón lévő nitrát termékek 
felrobbanása okozta. 

Sulyok Dezső 
adócsaló 

Nem régen került nyilvánosságra, 
hogy Sulyok Dezsőnek, a Szabadság-
párt vezerének havi jövedelme 11.200 
forint. A legelemibb kötelesség volna, 
hogy a hatalmas jövedelem után 
pontosan fizesse a közmunk^váítsá-
got. Ehelyett azonban eltitkolja jöve-
delmeit. A Pénzintézeti Központtól 
kapott nyolcezer forintos fizetéséből 
4.800 foiintőt vall be és ezután 
szeptemberben még 108 és fél nap 
számot fizetett, októberben azonban 
már csak 86 napszámbér, március 
óta viszont erről is megfeledkezett. 
Ha teljes jövedelmet figyelembe vesz-
szük, havi 140 napszámbérrel káro-
sítja meg az államot. Köztudomásu, 
hogy a közmunkaváltság ham s be-
vallása adócsalásnak számit. Sulyok 
Dezső eszerint adócsaló. 11.000 fo-
rintot meghaladó jövedelme mellett 
örül, hogy megkárosíthatja az orszá-
got és hátráltathatja az újjáépítést. 

Kit lilét 
nzmOhoklnyííeaelő 
A várost, vagy a Föld-
m üves Szövetkezetet 

A pinteki városi közgyűlésnek 
egyik iegérdekesebb pontja les/ a 
város js a Földnűves Siö/etkezet 
között felmerült jogvitás kérdés el-
intézése az 1700 holdas Ifgelő ügyé-
ben. 

A városnak felszabadulás után a 
földreform során a 600 1945 rende-
let értelmeben a legelőbirtok tulaj-
donába szállt. 1945 tavaszán a Föld-
műves Szövetkezet bérbevette a vá-
roslói holdanként 25 kilogram bú-
záért, ami összesen 17 ezer forintot 
tett ki 

A Szövetkezet a bérletet nem fi-
zetne meg mondván, hogy egy mi-
niszteri rendelet szerint a Megyei 
Földrendező Tanács ezt neki Ítélte 
1946-ban. 

A város polgármestere megfelleb-
bezte ezt az Ügyet, amely az Or-
szágos Földrendező Tanács elé ke-
rült elbírálás céljából. Most Erdei 
Mihály nemzetgyűlési képviselő be-
adványt intézett a városi képviselő-
testülethez, mondja ki, hogy a vá-
ros lemond a legelő tulajdonjogáról 
és átadja a Földműves Szövetkezet-
nek. Előreláthatólag a közgyűlésen 
e tárgysorozati pont élénk vitára 
fog alkalmat adni. 

Hirdetmény 
1947. évi ápriiis 10 én a Nagy-

paté szőlőben spárgára fűzött 2 drb. 
kulcsot találtak. Igazolt tulajdonosa 
a rendőrkapitányságon átveheti. 

Rendőrkapitányság. 

Ujabb Sztálin-Marshall 
találkozó készül 

A z o s z t r á k p r o b l é m á k J e l e n t ó s r é s z é b e n m e g e g y e z é s tör tént 

Befejezésükhöz közelednek a 
moszkvai tárgyalások és a küldött-
ségek már eiutazásra készülődnek. 
A külügyminiszterek vasárnap az 
osztrák békeszerződés-tervezet több 
z^rócikkelyét elfogadták és megkezd 
lék a függőben maradt cikkelyek 
újabb áttanulmányozását. Igen nagy 
előrehaladást értek el az osztrák 
szerződéssel kapcsolatban. A meg-
beszéléseken a hangulat eleven és 

szívélyes volt és a megfigyelŐKnek 
az a véleménye, hogy a határok, a 
jóvátétel és a német tulajdonok 
ügyében rövidesen megoldást talál-
nak és az osztrák szerződést rövid 
időn belül véglegesen megszöve-
gezhetik. 

Moszkvai jól tájékozott körök le-
hetségesnek tartják, hogy Matshall 
amerikai külügyminiszter újból ta-
lálkozik Sztálin generalisszimusszal. 

A rendőrség erélyesen nyomoz 
a gázoló személygépkocsi kiléte után 

A szombati halálos gázolással 
kapcsolatban a rendőrség erélyes 
nyomozást indított a személygép-
kocsi kilétének felkutatására, Annyit 
már sikerült megállapítani" a halálos 
szerencsétlenséggel kapcsolatban, 
hogy 

a fentnevezett személyautó 
klvllágitatlan állapotban, 
szabálytalanul hajtott a meg-
engedett sebességnél gyor-

sabban 
és a csongrádi 26-os kilóméterkőnél 
ütötte el a kerékpározó Eke Imrét. 
A rendőrségnek az a feltevése, hogy 
a gépkocsivezető valószínű ittas 
állapotban lehetett, mert a szeren-
csétlenség körülményeinek figyelem-
bevételével a halálos balesetet szen-
vedett Eke Imre szabályosan a jobb-
oldalon' hajtott. 

A gázoló autó a szerencsétlenség 
után eltűnt és Szentes felé vette 
útját. A törvényszéki boncolás meg-

ejtése után Eke Imrét eltemették és 
a nyomozásba a csongrádi rendőr-
ség is belekapcsolódott. 

Leuesöbe repült 
Fiumében m vonat 
A római rádió jelentése szerint 

szombaton egy robbanóanyagot szál-
lító vonat levegőbe repült Fiúméban. 
Több ember megsebesült; a kár je-
lentékeny. A „Messaggero* trieszti 
tudósítójának jeleniése szerint a 
fiumei vasutrobbanás során 40 em-
ber meghall és több mint 100 meg-
sebesült. A vonat husz tonna robba-
nóanyag-rakománya a fiumei pálya-
udvaron robbant fe l ; a pályaudvar 
környéke súlyosan megrongálódott. 

Hirdessen lapunkban! 
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szentesi szervezete 
Folyó hó 27-én délelőtt fél 11 órai kezdettel tartja a Szociáldemo-

krata Párt zászlóavatási ünnepségét a Tóth József színházteremben. Avató 
beszédet mond Kőműves József elvtárs nemzetgyűlési képviselő, az OTI 
elnöke, míg a zászlóanyai tisztséget Kőműves Józsefné elvtárs tölti be. 

• 

A város átveszi 
a sportuszoda kezelését, 

de biztosítani kívánja a sportéletet ís 

Ma április 23. Rom. kat. Béla pk.. 
protestáns Béla. 

Vízállásjelentés: Tisza 22 én 310, Kurca 
280. 

Hőmérséklet. + 12 íok 
ldőjárésieleniés i Mérsékelt szél. íelhős 

idő. Többíelé záporeső, zivatar. A hőmér-
séklet alig változik. 

6gyelete;i gyógyszertárak » április 19— 
25-ig Kerekes és Torday. 

Szabadság Mozgó: Ma nincs 
előadás. 

— Május 1-én, a „Munka ün-
nepén" szinrekerülő „Feltámadás!" 
cimü szinmű a műkedvelő gárda 
hatalmas teljesítménye lesz. Az elő-
adás főszereplői: Széchenyi Mária, 
Sáfrány Nándor, Bodon Mária, 
Hoffer Erzsébet és Chachvasili 
Mária mellett a műkedvelő gárda 
hatalmas serege is részt vesz. A 
számozott ülőhelyekre érvényes szín-
lap 3 és 2 forintos árban már meg-
váltható Szántay Lajos dohányáru-
dájában (Petőfi szálló). 

— A május 1 ünnepét előké-
szítő bízott*, g ülésén elhatározta, 
hogy ezúton hívja fel Szentes város 
dolgozóit, a munkáspártokéit, szak-
szervezeteket. társadalmi egyesüle-
teket, iskolákat, közületeket és üze-
meket, hogy az ünnepelyen való 
részvételükről készített tervüket, il-
letve elgondolásaikat szíveskedjenek 
beadíii a Szakmaközi Titkársághoz, 
hogy a Bizottság a hétfőn délutáni 
ülései a többi elgondolásokkal 
együtt összeegyeztethesse. 

A bizottság elnöke. 
Minden szellemi és fizikai 

ifjúd-)Igozónak ismernie keíl a meft-
galoín történetét és eseményeiti 
A SzIM és a Népszava kiadásában 
a közeljövőben megjelenik: Szaka-
sits Antal a magyarországi szocia-
lista és szakszervezeti ifjúsági moz-
galom története. E uíon is felhívjuk 
ifjúsági mozgalmunk regi harcosai«, 
hogy a mozgalom;a vonatkozó 61-
ményeiket leírásaikat, jegyzökönyvet, 
valamint a pártifjusági és szakszer-
vezeti általános mozgalom és az if-
júsági sport- é% kul.urmozgalomra 
vonatkozó adataikat, fényképfelvé-
teleket stb. a SzIM központjába 
(Rákóczi-ut 43. Szociáldemokrata 
Párt) a legsürgősebben beküldeni 
szíveskedjék. 

— Meghall a dán király. Ke-
resztély dán király vasárnap éjfélkor 
76 éve« korában meghalt. Utóda fia, 
Frigyes főherceg. 

— Baloldali államcsíny Por-
tugáliában. A portugál hadügymi-
niszter bejelentette, hogy összeeskü-
vést lepleztek le. Katonai baloldali 
felkelést terveztek a kormányzat 
megdöntésérc. Az államcsíny-kísér-
letet elfojtottak. 

— Hadifogolyhír. Orosz hadi-
fogságban lévő Szabó Ferenc, Bókai 
József és Bakay József hadifoglyok-
tól hozz tartozóik részére értesítés 
van a szentesi postafőnökségen. 

— Egy legújabb kormányren-
delet megállapítja a mezőgazdaság 
céljaira szolgátó traktorolaj legma-
gasabb fogyasztási árát, amely az 
ország egész terüleíén kg-ként 4 5 Ft. 

A Sportuszoda Kft. tagjai mint-
hogy tudomásukra jutott, hogy a 
város kezelésébe óhajtja venni az 
uszodát, bizonyosméretű kampányt 
indítottak meg és kifejezték agodal-
mukat a várossal szemben a sport 
uszoda keretén belül történő sport-
élet fejlődésére, mondván, hogy a 
városi közigazgatás mint olyan 
nem fogja kellőképpen az ottani 
sportéletet támogatni Lapunk mun-
katársa felkereste ebben az ügyben 
dr. Solti László városi főjegyzőt, 
aki a következő nyilatkozatot ad ta : 

A sportuszoda tulajdonjogában 
oroszlánrésze van a v á r o s n a k . 
Ugyanis 90°/o-a a város tulajdona, 
10%-a pedig a vármegye és a vasút 
tulajdonát képezi. 

Mi is értesültünk róla, — mondja 
dr. Solti főjegyző —, hogy a Kft. 
tagjai aggodalmukat fejezik ki a 
sportélet szempontjából, mi azonban 
megnyugtatjuk őket, hogy a vá-
rosnak szilárd elhatározása és er-
kölcsi kötelessége, hogy a sportéletet 

támogassa. 
Arról van szó, hogy a város eddig 

ebből a vállalkozásból nem látott 
semmiféle hasznot. Most azonban 
minihogy a városnak a bevételi te-
rülete elcsatolások kapcsán meg-
csappant a meglévő bevételi lehe-
tőségeit mindenképpen fokoznia kell. 

Eddig a Kft. birtokában lévő 
uszoda nem felelhetett meg a mi kö-
vetelményeinknek és nem nyújtott 
kedvezményeket a szegényebb réte-
gek számára. És csupán nyerész-
kedés szempontjából állolt fenn, a 
város semmi hasznát nem látta. 

Minthogy azonban közüzem, fon-
tos tehát, hogy a közerdeket szol-
gálja és a szegény néprétegek szó-
rakozási lehetőségeit kielégítse. Mert 
eddig éppen a proletárrétegek voltak 
elzárva a fürdő lehetőségeitől, míg 
a kiváltságos uriosztály tagjai ked-
vezményes bérletekei szerezve vígan 
lubickolhattak, — fejezte be nyilat-
kozatát dr. Solti László főjegyző. 

BARÁTSÁG-MOZGÓ 
Ápr i l i s 2 3 - 2 4 . 2 napig I 

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

Előadások kezdete vasárnap 4, 6, 3, hétköznap 6 és 8 órakor. 

Szövetkezeti napok 
Julius az egész világon a szövet-

kezetek hónapja. A nagy metropoli-
sokban és a kisvárosokban és fal-
vakban népszerűsítik a szövetkezeti 
gondolatot. Idén a magyar szövetke-
zetek is csatlakoznak ehhez a szo-
káshoz és a szövetkezetek vezetői 
már most komoly munkához Iáinak. 
Az Országos Szövetkezeti Tanács 
feladatául tűzte ki, hogy ebben az 
esztendőben Magyarországon is méltó 

, módon ünnepeljék meg a szövetke-
1 zeiek ünnepét és megmutassák azt 

a fejlődést, amelyen a szövetkezetek 
a felszabadulás óta végigmentek. A 
szövetkezeti napokat egy Budapesten 
tartandó kiállítással egybekötött két 

napos kongresszus n y i t j a meg, 
amelyre nemcsak a vidék képviselőit, 
hanem a külföldi szóvetkezetek ve-
zetőit is meghívják. 

Kisebb és nagyobb városokban, 
falvakban is megrendezik a szövet-
kezeti napot, amely alkalomra az 
OSZT előadókat bocsát a vidéki bi-
zottságok rendelkezésére. A juliusban 
megtartandó szövetkezeti napok ez-
idén különösen nagyjelentöségűek, 
mert időpontjuk csaknem egybeesik 
az augusztusban induló 3 éves terv-
vel. így a szövetkezeti napok kiválóan 
alkalmasak lesznek arra, hogy a 
szövetkezetek szerepét és irányvonalát 
a 3 éves terv keretébea megmutassák. 

Ország-Vllág 
Az állam költségén minden hadi-

fogoly hazajön. 

Az amerikai rádió jelentése sze-
rint az izmiri nemzetközi vásáron 
résztvesz Magyarország is. 

Letartóztattak egy demokratikus 
görög pártvezért 

A görög külügyminiszter szerint 
befejezésükhöz közelednek a görög-
országi katonai hadműveletek. 

Ausztria aláír minden békeszer-
ződést, amely biztosítja szuverénitá-
sát, — Fiegl osztrák kancellár. 

Tegnap volt Lenin születésének 
77. évfordulója. 

Tildy Zoltánné az Egyesült Álla-
mokba utazik. 

A minszterelnök vasárnap hossza-
san tárgyalt a pécsi püspökkel. 

A cséplögéptulajdonos 
köteles a cséplőmun-
kasokat szerződtetni 

A Bércséplők és Géptulajdonosok 
Országos Szövetkezetét arról értesí-
tette a földművelésügyi minisztérium, 
hogy ha a csépeltető gazda és a 
cséplögéptulajdonos között a csépiő-
munkások alkalmazása tekintetében 
megállapodás nem történt, ugy a 
cséplőmunkások leszTződtetésére a 
cséplőgéptulajdonos, cséplőgépvállal-
kozó köteles. (1894.42. tc. 2. §.) 

A munkavállalók munkaadói, 
tehát a cséplőgépvállalkozók 
és igy a kötött szerződések 
bemutatására, az alkalmazott 
munkások bejelentésére a 
cséplőgéptulajdonos köteles. 
Megjegyzi a földmivelésügyi mi-

niszter rendelete, hogy nehézkes meg-
oldás volna és sok gyakorlati aka-
dálya lenne annak, ha a cséplőmun-
kásokkal minden csépeltető gazdának 
külön-külön kellene szerződnie. 

Szegvári munkanélküliek 
az alispánnál 

A szegvári ipari és földmunkás 
munkások népes küldöttsége kereste 
fel az alispánt és munkaalkalmak 
megteremtését kérte. Az alispán azt 
a felvilágosítást adta a küldöttségnek, 
hogy éppen most utazik Budapestre 
a negyedévi alispáni értekezletre, 
ahol a munkanélküliség kérdését is-
mét tárgyalni fogják és ügyüket ettől 
az értekezlettől teszi függővé. 

Hirdetmény 
1947. évi április hó 9-én este a 

Barátság Filmszínház előtt 1 darab 
hüvely nélküli csont markolatú kar-
dot találtak. Igazolt tulajdonosa át-
veheti. 

Rendőrkapitányság. 

Aprít. 25-én, 

este fél 8 órai 
Előadó: Dr. Boros Kálmán elvtárs „Irányelvek a közigazgatás egszerüsítéséhez" címmel 

Pénteken | ) ( j [ | g £ | a Barátság moziban 



flz öntudatos, családjáért, örök békéért harcoló nő helye 
° S z o c i á l d e m o k r a t a Pártban van! 

M o n permetezzük 
nlmafúlnko! ? 

Tudnunk kell, hogy az alma és 
körtefáinkon két kártevő csoport 
tizedeli meg, vagy esetleg pusztítja 
el teljesen a gyümölcsöt. Nem lehet 
pontosan meghatározni, hogy a 
gombakártevő, vagy a rovarkártevő 
okoz-e nagyobb károkat. így termé-
szetes, hogy mindkettő ellen egy-
formán és egyszerre kell védekezni. 

A gombakártevők közül az alma 
és körtefán elsősorban a varasodás 
és a moníllia, a Jonathán almán 
pedig a lisztharmat okoz veszedel-
mes méreiü károkat. Alma és körte 
termelésünknek legveszedelmesebb 
rovaréilensége pedig nálunk az alma 
moly. Felmerül tehát a kérdés, 
hogyan, mikor és mivel lehet ezen 
kárttvök ellen eredményesen véde-
kezni. 

Nyomatékosan ki kell hangsú-
lyozni, hogy téves az a hit, mely 
szerint a virágzásban végzett per 
metezés hatásos. Ezen munkával 
több kárt, mint hasznot fogunk 
okozni termésünkben. De elvirágzás 
után, amikor az alma és körte el-
érte a kis mogyoró nagyságot, a 
védekező permetezést feltétlenül el 
kell végezni. 

Minthogy kélfajta kártevők el 
len kell küzdenünk a permetlé ösz-
szeállilását is ezek szerint készítjük 
el. Az említett varasodás és moníllia, 
vagy magyarul vánkospenész ellen 
most kizárólag az 1 százalékos bor-
dóilé a leghathatósabb szer. Ezzel 
szemben a jonathán aimafáinkat 
oly veszedelmes méretekben ellepő 
lisztharmat ellen kizárólag valami-
lyen kén készitménnyeí tudunk csak 
eredményesen védekezni. Ilyen a 
nyári higitásu mészkénlé is, melyet 
házilag készíthetünk. 

A szilárd mészkénlé, vagy pedig 
a koloid formában gyárak által for-
galomba hozott készítmények ugyan-
csak kitűnő eregménnyel használ-
hatók, amelyeket 1 százalékos ol-
datban kell a lisztharmat ellen a 
mostani permetezésnél alkalmazni. 

Ezek szerint tehát a betegségtől 
függően bordóilé vagy pedig vala-
milyen kénvegyületből készült per-
metezőszer lesz a fentebb említett 
két típusú gombakártevő ellen az 
alapanyagunk Bármelyiket fogjuk a 
szükség szerint elkészíteni,- azt a kis 
almák kifejlődésekor félszázalékos 
mészaizenáttal egészítjük ki, hogy 
egyidejűleg az almamo'y elteni első 
permetezést is elvégezhessük. 

Tudnunk kell, hogy az arzén igen 
gyorsan ülepszik a permefanyagban. 
Különösen pedig a mészkénlében. 
Éppen ezért minden egyes alkalom-
mal, amidőn a gépet megtöltjük, az 
anyagot előzőleg alaposan fel kell 
keverni. A legtökéletesebbek — az 
ilyen permetezések elvégzéséhez — 
a keverőgéppel ellátott permetező 
gépek. De ügyelnünk kell arra is, 
hogy az arzénes permetlevet még a 
készítés napján kipermetezzük, mert 
ellenkező esetben az könnyen per-
zselési foltokat ejthet mind a termé-
sen, mind a levélzeten. 

A permetezést ködszerűen, tehát 
ugyanúgy keli elvégeznünk, mint 
ahogyan a szőlőben a peronoszpóra 
ellen védekezünk. 

Természetszerűleg különösen kell 
ügyelni arra, hogy a kis almák az 
arzéntartalmú permetezőüzerrel be 
legyenek vonva, mert csak így tud-
juk a rágó kártevő almamolyt meg-
mérgezni és elpusztttani. 

Levél a szerkesztőhöz 
akik esetleg hónapok alatt tönkre 
tehetik. 

Én, szakszervezetem nevében fel-
hívom az alispán ur figyelmét, hogy 
Szentesen.van a 4gépjárművezetők-
nek szakszervezete és tagjai nagy-
részben munkanélkül vannak tekin-
tetfel az autóhiányra. Ezek után az 
illetékes hatóság figyelmébe ajánlom 
hogy a gépjármű csoportok vezető 
sége szívesen áll rendelkezésükre a 
gépkocsivezetők névsorával, melyből 
azután választhat megfelelő gyakor-
lattal és szakismerettel rendelkező 
mentőautó vezetőt, szakszervezetünk 
vezetőségének hozzájárulásával. 

Kátai Pál Lajos 
elnök. 

Szerkesztőségünk a levélhez a kö-
vetkező megjegyzést fűzi : A Szo-
ciáldemokrata Párt szentesi szerve-
zete részéről tényleg hangzott el a 
legutóbbi törvényhatósági közgyű-
lésen kifogás a mentőautó vidékről 
idehozott sofőrjének alkalmazása el-
len. Az alispán válaszát páriunk és 
a törvényhatóság részéről is azért 
vettük tudomásul, me i meggyőződ-
tünk arról, hogy a mentőautó soffőr-
jének alkalmazása nem tartozik az 
alispán intézkedési körébe 

A levél leközlésének mégis azért 
adtunk mégis helyet, hogy az illeté-
kesek figyelmét felhívjuk a szentesi 
gépjárművezetők nagy munkanélküli-
ségére. 

Felkérem a tisztelt szerkesztőséget 
az alábbiak közlésére: Folyó hó 
9-én a vármegyei törvényhatósági 
kisgyülésen a Szociáldemokrata Párt 
részéről kifogás merült fel a szen-
tesi közkórházi mentőautó vezető-
jének ügyében. Erre a kérdésre az 
alispán ur válaszolt, melyet az egyik 
szentesi újság is közölt. A szentesi 
gépjármű szakszervezet nevében, 
mint annak elnöke, az alispán úr 
megnyugtató valaszát nem fogadha-
tom el. Ő ugyanis a felszólalónak 
tudomására adta, hogy a mentő-
autóval jölt sofför csak ideiglenes 
és van mellé beosztva egy szentesi 
soffőr, névszeri nt Horváth Albert 
közkórházi alkalmazott, aki laboráns 
és mint ilyen státusra igényjogosult. 
Én szakszervezetem nevében tiltako-
zom, hogy egy ilyen állásban lévő 
egyént tegyenek kocsira akkor, mi-
kor még nincs gyakorlata és szak-
ismerete. Kérdem, milyen soffőr le-
het az, akinek napok, hetek, sőt 
hónapok kellenek, hogy megismer-
kedjen a különleges gyártmányú és 
rendszetü mentőautóval? Előadom 
még, hogy bár az illető rtgebben 
vizsgázott, de kocsit nem vezetett és 
így gyakorlata nemkielégítő mái pedig 
a rendelkezés megköveieíi, hogy há-
romévi, megszakítás nélkül gyakor-
lata legyen közüzemi gépkocsiveze-
tőnek. Nem engedhető meg az, hogy 
amikor nagy nehezen mentőautót kap-
tunk, amelynek értéke 50 erer fo 
rint, hogy "az olyan kezekre bízzuk, 

Párthfrek 
A Szociáldemokrata Párt fel-

hívja a Rendező Gárda tagjait , 
hogy vasárnap délelőtt 9 órakor 
fontos ügyben je lenjenek meg a 
pártszervezet székházában. (Pe-
töfi-u. 14 sz.) 

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

Szociáldemokrata Párt foí>ó 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. 

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

• 

Lupták 
vaskereskedőnél 

Bartha János-u. 12. Tel.: 13. 

Hirdetmény. 
Felhivom a tüzelőanyagkereskedők 

figyelmét a 100.020/1947. Ip. M. 
sz. rendeletben foglaltakra (Magyar 
Közlöny 75 szám) és felhivom őket, 
hogy bejelentési kötelezettségüknek 
3 napon belül a városháza 13 sz. 
hivatalos helyiségében feltétlen te-
gyenek eleget A bejelentés elmulasz-
tása esetén a mulasztók ellen a fel-
jelentést fog tenni. 
506 Polgármester. 

Május 1, 
ünnepélye 

A Szakmaközi Titkárságba 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 
előkészítésére az összehívott Szak-
szervezetek, Iskolák és Közületek, 
Társada mi Egyesületek vezetői ki-
vétel nélkül leszögezték magukat 
ainelleM, hogy az egész város dol-
gozói együtt menetelve fogják meg-
ünnepelni a III. szabad májúit. 

Az ünnepély előkészítésére egy 15 
tagu bizottság alakult, amelyik rész-
leteiben előkészíti az ünntpély meg-
szervezését s gondoskodik arról, hogy 
Szentes Várcs dolgó társadalma az 
ünnepi beszedek elhangzása uián jól 
szórakozhasson a ligetben, ahol min-
denki belépődíj nélkül részt vehet. 

SzIM hírek 
Szerdán, 23-án este fel 8 órakor 

pártest. A társadalompolitikai elő 
adássorozat keretében L e n d \ra i 
István ad elő. Felté len és pontos 
megjelenést kérünk. 

A műkedvelő gárda tagjai a ren-
dezőség által megadott időben min-
den alkalommal pontosan jelenjenek 
meg. 

Fizessen elö 
a Szentesi Lapra 

Baleset 
R á M n ' / a h Ó 2 l \ í n d é l e l ö ( l Lakos 
Bálint Apponyi-tér 26 szám aiaMi 8 
éves kistm e g y kézikocsiról Jceselt 
és jobb alsó lábszárán csontrepedé» 
szenvedett. A kórházban á X k 
Állapota súlyos, de nem életveszélyes'. 

R Á D I Ó 
B u d a p e s t I. á p r i i i s 23. 

7.30: Reggeli zene. Hanglemezek 
Közben : Naptár. 8.00: Anyáknak a 
gyermekekről. Barabás Zoltán 
előadása. 8.15: Dalok és egyveleg. 
Hanglemezek. 9: Vasutasok Hang-
versenyzenekara. Vezényel : Pécsi l. 
12.15: Döme Pé;er hegedül, zongo-
rán kísér : Nagy Oiivér. 12.45: Epi-
zódok költők életéből. 13: A házi 
együttes játszik, Marjay Erzsébet éne-
kel. 14.10: Fog- és íoghus betegsé-
gek megelőzése. Dr. Országh Nán-
dor előadása. 14.30: A BSzKRT 
hároméves terve. 14 50: Ifjúsági 
énekkarok. 16: Beethoven: C-dur 
zongoraverseny. 16.35: Megemiékezés 
Ferenczy Károlyról. Ferenczy Valér 
előadása 17.10: A Hadifogoly Hír-
adó rádióközleményei. 17.15: À Vö-
röskereszt közleményei. 17 55: Átte-
lepítési Kormánybiztos közleményei. 
18: Malcsiner Béla zongorázik, Ko-
hut Ibolya énekel. 18.25: Szentgyörgy-
napi köszöntő. 19.10: Előadás a Slu 
dióban : A moszkvai rádiószínház 
műsorából. 20.20: A közönség kér-
dezi . . . 20.40: Rokokó Itália. 21.00. 
Heti szemle. 21.25: Időszerű kérdé 
sek. 21.40: Orosz nyelvoktatás. 22.30 
Áttelepítési Kormány biztos közlemé-
nyei. 22 35: Csorba Gyúld cigányze-
nekara. 23: Az Amerikai Külügymi-
nisztérium Kelet-Európai szakértőjé-
vel, Maurice Rice-szel beszélget a 
rádió munkatársa. 23 15: Zenekari 
művek. Hanglemezek. 

Hirdetmény 
| A népjóléti miniszter úr elrendelte 
i hogy a nemibefeggondozó intézet 
; minden szombaton reggel fél 8 órától 

penicillin kezelési napot tartson a 
, gonorrhoeaban (kar.kó) szenvedő be-

tegek részére. A kezelés teljesen díj-
j talan a szegénysorsú betegek, bármely 
¡. biztosító intézethez, OTBA-hoz tnr-
j tozó, vagy arra igényjogosult család' 

t3£ofc, a honvédség ténylégesen szol-
1 ga.;ó legénységi állományú tagjai 

részére és a szociálisan rászorultak-
nak. 

Az első penicillin kezelési napol 
e hó 26 án fogjuk megtartani, e?é:t 
felkérem a fenti fertőző nemibeteg-
séj;b.rn szenvedőket arra, hogy gyógy-
kezelésbe vételük céljából szombaton 
pontosan fel 8 órakor jelentkezzenek 
a nemibeteggondozó intézetben (Köz • 
kórház, egészségvédelmi intézet épü-
lete). 

dr. Dobos Sándor 
vezetőorvos. 

É p ü l e t f a anyagok eladók Kasza 
utca 21/a alatt 502 

Savaoynságot és paradicsomot 
vesz a Petőfi éttorem. 

Főszerkesztő t Sima László. 
Felelős szerkesz tő : Szőke Ferenc. , 

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

Felelőt nyomdavezető: Cserntis L. Imre 




