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Koalíciót 
demokratákkal 

Helyi "Viszonylatban is számtalan 
esetben leszögeztük már azt az ál-
láspontunkat, hogy csak demokra-
tákkal vegyünk hajlandók koalíciót 
alkotni, mert a koalíció éppen a 
demokratikus erők összefogását cé-
lozza az ujjáépitéG, az ország, a 
dolgozók érdekében. Ez az álláspon-
tunk nem változott, nem is változ-
hatott éc nem is iog megváltozni. 
•Hogy a koalíció országos viszony-
Jatban helyreállt, az első sorban 
annak köszönhető, hogy a központi 
kisgazda-vezetőség magáévá tette a 
baloldali pártok jogos követeléseit, 
felismerte a tisztogatás szükséges 
ségét és jórészt végre is hajtotta 
azi. Igy jött létre a pártközi meg-
egyezés s nagyjából mondhatjuk, 
hogy a demokratikus koalíción be-
lül ma már ismét csak demokraták 
vannak. 

A koalíció felbomlásához Szente 
sen ugy jutottunk el, hegy a helyi 
kisgazda vezetőségben is a reakció 
lett a hangadó, a kisgazdapárti 
Szentesi Újságon keresztül valósá-
gos aknamunka indult meg a de-
mokratikus vívmányok ellen. Nagyon 
természetes, hogy az őszinte, igazi 
demokrácia megvalósításáért küzdő 
baloldal helyi viszonylatban is kö-
vetelésekkel lépett fel, amelynek jo-
gossága egy percig sem vitatható. 
Szentesen — a központ megegye-
zése ellenére —. azért nem állott 
még mindig helyre a koalíciós egy 
ség, mert a Kisgazdapárt szentesi 
szervezete nem végezte el a tiszto-
gatást, sőt a reakció egyre nagyobb 
szerephez jut pártjukon belüK Éppen 
ezért kell a leghatározottabban visz-
szautasitanunk a Szentesi Újság 
tegnapi vezércikkét, amely a bal-
oldali pártokat vádolja a koalíció 
felbomlásával és amely tulajdon-
képpen semmi egyéb, mint a tőlük 
megszokott mellébeszélés és a fele-
lősség elhárítása. 

Ne akarjon berniünket koalíciós 
egységre tanítani az a Szentesi Új-
ság, amely azóta is szüntelenül 
koalíció ellenes, antidemokiatikus 
hangnemben ir, s csak éppen né-
hány nappai ezelőtt közölt hatalmas 
cikket a fakultatív hitoktatás ellen, 
amellyel nemcsak a koalíciót sér-
tette, hanem saját központi kisgazda 
vezetőségének határozata ellen is 

•állást foglalt. S ehhez kapcsolódik 
s nem kevésbbé ékesen bizonyítja a 
helyi kisgazda vezetőség v antidemo-
kratikus magatartását az a tény, 
hogy a békésbánáti református egy-
házmegye gyűlésén éppen Erdőháti 
lános kelt ki élesen a fakultatív 
hitoktatás bevezetése ellen, vagyis 
az a személy, aki a szentesi Kis-
gazdapárt egyik funkciónáriusa. 

Ta'án ebből is látható, hogy 
miért nem állott még mindig helyre 
Szentesen a fcoalició egysége. Szük-
ségesnek tarijuk kihangsúlyozni, 
h£$y most, amikor a hároméves 
gazdasági terv megindításával oly 
nagy feladatok várnak a magyar 

> Sze rkesz tőség é s ^ U d O h i v a t a l 
Szent Imre he rceg-u tca 1. sz. 

Leküzdik a mezőgazdasági 
- munkanélküliséget 

zsefné zászlóanya, a nőmozgalom 
zászlaját pedig Csernus L. Imréné 
zászlóanya koszorúzza meg. 

i) Budai; R ó z s á i g , 
b) Erkel: Hazám, hazám . . * 
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A Földmunkások és Kisbirtokosok 
Országos Szövetségének elnöksége 
szerdán ülést tartott, amelyen a me-
zőgazdasági munkanélküliség prob-
lémáiról volt szó. Üiés után a bi-
zottság Turi István elvtárs, elnök 
vezetésével felkereste a miniszterel-
nököt. A küldöttségben a Szociál-
demokrata Páitot Turi István elv-
társon kívül Kállai Sándor elvtárs 
képviselte. 

A bizottság előterjesztést tett a 
miniszterelnöknek, amelyben közölte, 
hogy a szövetséghez beérkezett je-
lentések szerint 

jelenleg 20.000 kubikos és 
50.000 mezőgazdasági mun-

kás áll munka nélkül. 
A kubikos munkanélkülek zöme 
Csongrád, Békés, Szolnok, Hajdú, 
Dél Pest és Heves megyére, a me-
zőgazdasági munkanélküliek pedig 
Heves, Borsod, Zala, Vas, Hajdú 
és Nógrád megyére esik. Természe-
tesen kisebb-nagyobb munkanélkü-
liség minden megyében van. Miután 
a közmunkákra kiutalt 3 millió fo-

rint egyes megyékben teljesen elfo-
gyott már, másutt napokon belül 
elfogy, a szövetség kérte, hogy 

közmunkák cél jára jelentős 
összeget állapítsanak meg 
és a közmunkákat olymódon 
indítsák meg, hogy a pénz-
összeget mindenütt az alis-

pán és a főispán kapja. 
Az elvégzendő közmunkák .meg-

határozására bizottságot kell kikül-
deni, amelynek megyénként a főis-
pán, az alispán, a közmunkaügyi 
felügyelő, államépitészeti hivatal ve-
zetője, valamint a FÉKOSZ megyei 
titkára legyen tagja. A bizottságra 
azért van szükség, mert eddig a 
társulatok a kiutalt 3 millió forint 
felhasználásánál nem jártak el meg-
felelő körültekintéssel. A beadványt 
Turi István elvtárs elnök és Rácz 
Gyula elvtárs főtitkár írta alá. 

A miniszterelnök közölta a •kül-
döttséggel, hogy kérésüket magáévá 

teszi és a legközelebbi miniszter-
tanács elé tárja. 

Külpolitika 
A londoni rádió moszkvai jelen-

tése szerint a külügyminiszterek teg-
napi ülése volt valószínűleg az utolsó 
tanácskozás. Ezen az ülésen vála-
szolt Molotov Mdrshallnak arra a 
javaslatára, hogy az osztrák béke-
szerződés tervezetét terjesszék az 
UNO közgyűlése elé, amennyiben 
szeptemberig nem tudnának meg-
egyezni. Ugyancsak a tegnapi ülésen 
döntöttek afelől is, hogy hol üljön 
össze legközelebb a külügyminisz-
teri konferencia. Az ülés lefolyásáról 
további részletek még nem ismere-
tesek. 

A külügyminiszterhelyettesek jelen 
tést késziteftek a német kérdés ed-
digi állásáról. 

Albánia rendkívüli követet és meg-
hatalmazott minisztert nevezett ki 
Moszkvában, aki tegnap meg is ér-
kezett a szovjet fővárosba. 

Megalakult az uj kinai kormány, 
amelynek 27 tagja közül 20 Csang 
Kay-Sek pártjának tagja. Az uj mi; 
níszterelnök rádióbeszédet tartott, 
amelyben Kina összekötő szerepét 
hangsúlyozta az Egyesült Államokkal 
és a Szovjetunióval. 

Énekli Bucsy Tibor városi tisztviselő, 
zongorán kiséri Derzsi K. Jenő gimn^ 
c. igazgató. 

6. Ki az úr a háznál ? Egyfelvo-
násos színdarab. Előadja: a SzIM 
műkedvelő gárdája. 

7. a) Drdla: Souvenir, b) Hubay: 
Czinka Panna nótája (Csárdajelenet.) 
Játssza : Bóbán Imre hegedűművész, 
zongorán kiséri Derzsi K. JenŐgimn. 
c. igazgató. 

8. Tömörkény : Mihály szóbelizik. 
Humoros jelenet. Előadja a SzIM 
műkedvelő gárdája. 

9. Fel szocialisták! Énekli a SzIM 
énekkara. 

Tisztújító taggyűlés 
Mindszenten 

A Szociáldemokrata Párt vasárnap 
j jólsikerült tisztújító taggyűlést tartott 

Mindszenten. A kultúrház hatalmas 
termét zsúfolásig megtöltötték a párt-
tagok. A nagygyűlést Bíró Béla ipa-
ros elvtárs nyitotta meg. A jelölő 
bizottság összeál lo t t szavazó lapjait 
szétosztották és a pártszervezeti sza-
bályzat szerint ejtették meg a titkos' 
választást, amelyből a hivatalos lista 
került ki győztesen. A Szegedről ki-
küldött Olejny k József titkir elvtárs 
ismertette a bel- és külpolitikai 
helyzetet, a hároméves tervet, a föld-
reformot, községpolitikai és szerve-

I zési kérdéseket. 

Rónai Sándor elvtárs 
moszkvai útja 

Rónai Sándor elvtárs, kereskede-
Jem- és szövetkezetügyi miniszter 
vezetésével ápri'is 28 án, hétfőn ma-
gyar kereskedelmi küldöttség utazik 
Moszkvába. A küldöttségben Vajda 
Imre elvtárs államtitkár is résztvesz. 
A küldöttség résztvesz a moszkvai 
Vörös-téren rendezendő május elsejei 
ünnepégen. 

A Szociáldemokrata Párt ¡ cu a « A u4L 
zászlóavatási ünnepsége t m a

K ^ 
Az országszerte foiyó zászlóava-

tások során vasárnap pártynk szen-
tesi szervezete avat zászlót ünnepé-
lyes keretek között. Az avatási ün-
nepség délelőtt fél 11 órakor kezdő-
dik a Tóth József színházteremben. 
Az impozáns ünnepség ebéddel és 
vacsoráv^J lesz egybekötve. 

Minden öntudatos elvtársunk tartsa 
szocialista kötelességének az ünnep-
ségen való megjelenést, hogy ezzel 
is megmutassuk pártunk erejét. Uj 
erőkkel és uj zászló alatt fogjuk meg-

vívni a reánk váró kemény és áldo-
zatos harcot a dolgozók társadalmá-
nak mielőbbi megteremtéséért. 

A zúszlÓQVütó ünnepség műsora: 
1. Himnusz. Énekli a SzIM ének-

kara és a közönség. 
2. Kassí k : Mesteremberek. Sza-

valja : őze jános SzIM tag. 
3. Ünnepi beszéd. Mondja: Kő-

műves József, az OTI elnöke, nem-
zetgyűlési képviselő. 

4. A párt zászlaját Kőműves Jó-

Kutas 
népbírósági tárgyalását 

A szegedi népbíróság keddi napi-
rendjén két ügy szerepelt. Magyár 
István turkevei volt csendőr alhad-
nagyot a népbíróság bizonyítékok 
hiányában felmentette. A népügyész 
fellebbezett. Ugyancsak keddre tűzte 
ki a népbíróság Kutas lános szen-
tesi gépészmérnök ügyének tárgya-
lását. A tanúk nem jelentek meg, 
ezért a népbtróság elnapolta a tár-
gyalást. 

dolgozókra, igen nagy szükség vol-
na Szentesen is a demokratikus, 
de csak is a demokratikus erők 

összefogására s a pártközi békére. 
Addig azonban, mig a szentesi kis-
gazda vezetőségben reakciós, anti-

demokratikus elemek is helyet fog-
lalnak, erről szó sem lehet. 

(Qy. A.) 



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

Ml lesz 
'QuoltrepOlőotliionnol 
és te Kaszárnyával ? 

Aki a város területén áthalad s 
megpillantja a volt huszáriaktanya, 
vagy a repülőtér építményeit, arra 
gondol — különösen a repülőién 
építménynél —, hogy ezek valamely 
történelem előtti korból ránk maradt 
romok. Pedig nem így állnak a dol-
gok. A repülőtéri hangár és azok 
melléképületei a felszabadulás óta ki 
vannak téve az enyészetnek s min-
denki azt vihet el az épületből, amire 
éppen szüksége van. S ha jól meg-
gondoljuk a dolgot, egy modernüi 
megépített és jól felszerelt repülő-
otthonból ma már csak romok vannak, 
megbotránkozunk I Ha nincs szükség 
— mondjuk — a repülőtéri épüle-
tekre, legalább bontották volna el és 
ebből az anyagból három szegény 
családnak' tudtak volna megfelelő 
lakást építeni. Intézkedés azonban 
már évek óta nem történt. Az épü-
leteknek a tetejét, a cserepekit, a 
téglákat, a gerendakat zavartalanul 
hordhatták, senki sem törődött sem-
mit azokkal, csak néha egy-egy fel-
szólaló botránkozott meg e*y-egy 
városi kő/gyűlésen, méltatlankovoa. 
Szeretnénk, ha utánna néznének en-
nek a dolognak. 

Ugyancsak kérdő tekintettel néz 
az ember a kaszárnya épületére. Az 
arra lakó gyermekek azon versenge-
nek, hogy vájjon ki hány ablakot lud 
beütni, sőt a múltkor, ¿mikor arra 
járlunk, kiíerigeleU fehériiemüket és 
egyéb intim ruhadarabokat láttunk, 
tehát valószínűleg az elhanyagolt 
épületekbe be is költözhe'ett valaki. 
Nem tudjuk, hogy a honvédelmi 
minisztériumnak milyen célja lehet a 
szentesi huszárlaklanyáv3l, de ha 
mégis azt akarja, hogy ne kerüljön 
a repülőtér épületeinek sorsára, jó 
lesz, ha sürgősen utánna néz a do-
lognak, mert olt rövid idő múlva 
csupán fákat és gyepet fog találni, 
a jól megépített kaszárnyaépületek 
helyén. 

Ma, amikor a városnak a három-
éves gazdasági terv keretében gyárak t 
ipartelepek létesítése lebeg a szeme 
előtt, nem nézheti karba tett kézzel, 
hogy a fentemlített céloknak kiválóan 
megfelelő és a demokráciában mili-
tarista célokat egyáltalán nem szol-
gálható jól megépített kaszárnyaépü-
letek az enyészetnek és a pusztu-
lásnak legyenek kitéve. Feltétlenül 
járjanak közbe az illetékes szerveknél 
a honvédelmi minisztériumnál, mert 
kár volna, ha a huszárkaszárnya, a 
a hangár és csatolt épületeinek" sor-
sára jutna. -

evei, 

tanit: a 
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Áprilisi határjárás 
A nagy szárazság ismét aggasztóvá vált 

Meleg tavaszi szél csap az ar-
cunkba, amikor kinn kalandozunk a 
határban a föld népe között. Mel-
leltünk búzatáblák, zöldelő vetések 
maradnak el és a traktorok doho-
gását visszhangozza a tavaszi láj. 
Munkában van a föld * népe. Néz-
zük meg hát, járjuk be a hatart, mi 
újság a föld "robotosai között. 

5zántás-vetés 
munkálatai javában folynak már, a 
tavasziakat és a kukoricát most ve-
tik. Az igahiány bizony keserves 
megpróbáltatások elé állítja a föl-
dek dolgozóit és az amúgy is rosz-
szul telelt állatok hamar kiállnak, 
lesántulnak, sok a b a j \ e i ü k . A 
munkálatok mégis jó ülemben ha-
ladnak előre, mert 

a tanyaiak összefognak, 
keíten-hármán összeadják ökreiket, 
lovaikaf, teheneiket és mégis fel-
szántjuk és bevetik a földet. Kis 
tőke, Vekerzug, Kaján és Belső-
ecser ftlé vesszük utunkat. Mellet-
tünk mindenütt zöldelő búzatáblák, 
itt-ott egy gyümölcsöskerí búslako-
dik magában. Eszünkbejut ors?á 
gunk tervgazdasága a belterjes gaz-
dálkodás, a?, öniözőgazdálkodás — 
óh, hol vagyunk még ettől és mi is 
remegve lessük az eget a magyar 
paraszttal együtt, mert tudjuk, ha 
ismét a tavalyihoz hasonló száraz-
ság sulyl bennünket, bizony ismét 
kisebb darab és barnább lesz a 
kenyér. A búzák még szépek ugyan, 
bokrosak, zöldelők. itt-ott azonban 
már egy-egy sárguló szálat fel lehet 
fedezni, a nagy szárazságnak követ-
kezményeként. 

Egy uj gazda 
földje mellett állunk meg. Here 
földbérletre alkudozik egy szom-
szédjával és végén 400 forinlos évi 
használati dijban egyeznek meg. 

Sok a baj; mondja az uj 
gazda — keservesen szántottam fel 

a földet szomszédommal együtt, a 
kukoricát is sikerült elvetni, azon-
ban a nagy szárazság miatt nem 
akar kikelni. Panaszkodik, hogy jó 
voina egv-két lábasjószág, egy kis 
aprójószlfg, — dehát honnan volna, 
amikor még kenyerünk is alig van, 
mert a tél folyamán # még a ve*ni-
valót is megettük. 

Igen nagy a hiány mostanában 
az igavonóállatok körül. Valamennyi 
épkézláb jószág mind iga előtt 
van, de ez még csak mehetne, a 
szalmán tartott jószágok bizony 
keserves állapotban vannak. Dehát 
kinek van 30-35 kg. gabonája a 
traktorköltsé^ekre holdanként? Ilyen 
előzmények között érünk ki a meg-
alakított uj községbe Cserebökény-
be Készülődnek a gazdák szom-
baton lesz Cserebökényben az e'ső 
hetipiac. 

Utunkat most hatalmas íveléssel 
Magyaités, Kistőke és Bökény felé 
vesszük. Itt már valamivel élelme-
sebbek az emberek, mert a zöldelő 
búza- és lucernatáblák mellett ipari 
növényeket, cukorrépát, napraforgót, 
lent és kendert is ta!á!unk és még 
egyet! 

Igen sokan érdeklődnek a 
tuagtermelés iránt, 

Panaszkodnak a gazdák, hogy 
ipari terméseiket a rossz útviszonyok 
miatt csak nagy nehézségek árán 
tudják beszállítani a városba. Meg-
nyugta'juk őket, hogy 

a kiépülő kisvasút ezeket a 
nehézségeket á t f o g j a hidalni. 
Nagy sétánk után az idő tnár es-

teledőben van és hazafelé tartunk. 
Az cgbolt délkeleti felén meg nieg-
villámlik az ég, esőt várunk. Esfit 
várunk, hogy a magyar dolgozónak 
kese rves küzdelme, nehéz munkája 
végre gyümölcsözzön és tugyobb 
darab kenyér legyen a paraszt asz-
talán. 

Gerendi László 
ismét működik 

A minap kezünkbe került a Fe 
hérvári Kis Újság egyik száma, 
amelynek harmadik oldaián Gerendi 
László aláírással hatalmas cikk je-
lent meg. Gerendi urat nem kell a 
szentesi és környékbeli dolgozóknak 
bemutatni, mindannyian j4l ismerjük 
partizánvadász muhját és mostani 
magatartását is, amellyel rövid né-
hány hónap alatt már kétszer hívta 
ki maga ellen a dolgozók jogos fel-
h á b o r o d j á l . 

Most, úgy látszik Székesfehérvárr a 
tette át működésének szfnhelyét, az 
ismeretlenség jótékony homályába 

burkolózva s bizonnyal hallatni is 
fog magáról már a közeljövőben. 
Magunk részéről csak annyit mond 
hatunk, hogy szomorúan jellemző az, 
hogy a Kisgazda Párt sajtóosztálya 
(ha egyáltalán van ilyen), még min-
dig nem szűrte le a tapasztalatokat 
Gerendivel kapcsulatban s helyet ad 
neki egy Jcisgazda lapnál, helyet ad 
egy olyan személynek, akinek anti-
demokratikus cikkei miatt, aránylag 
rövid idő alatt már két városból 
kellett, úgyszólván elmenekülnie. 

Hirdessen lapunkban 

Pártszervezet 
közleménye 

A párt hivatalos közlönye a Párt-
szervezet ma már minden egyes 
szervezethez eljut. Nagyon fontos hi-
vatást ¡ölt be, mert nemcsak a po-
litikai helyzetről ad részletes felvilá-
gosítást , hiszen ez nem kizárólagos 
feladata, h.;nem a pártszervezetek 
működésében hathatósan közremű-
ködik. Nem történhetik ez meg anél-
kül, hogy a párt minden egyes tagja 
ne vegye ki rbből a munkából a 
részét. 

Feltétlenül szükséges egy olyan 
szerv kiépítése, meiy az ország egész 
területén közreműködik nemcsak a 
közlöny terjesztésében, hanem annak 
szerkesztésében >s hathatós támoga-
tást nyújt. Ezt a támogatást úgy 
kapjuk meg, ha mindenhonnan ka-
punk olvan értesítéseket, felvilágosí-
tásokat, "tudósításokat stb., melyeket 
a lapban leközölve igen hasznos 
szolgálatokat teszünk az egész ország 
pártmozgalmának 

E célból egy Pártszervezet-leveiező 
gárdát kell létrehoznunk. Ennek a 
gárdának lenne a feladata az aHtuális 
kérdésekről cikk, jelentés, vagy bár-
mely <nás formában kapcsolatot te-
remteni a sierkesztőség&J és ezáltal 
munkatársává válni a iapnak. Mi 
minden hozzánk érkeiő közlernenyt,' 
amely feliétlenül ezt a célt szolgálja, 
a h p b a n leközlünk és megfelelően 
javadalmazunk is. De természetesen 
nemcsak az aktuális kérdésekkel kell 
foglalkoznunk, hanem minden olyan 
problémával, ami csak felmerülhet 
í<kár a pártszervezet eletében, akár 
országos vagy nemzetközi kapcsolat-
ban, gazdasagi, politikai, szervezési, 
elméleti vagy gyakoiiati kérdésről 
legyen is szó. Ugyancsak a levelező 
gárda feladata a Pártszervezet szer-
kesztése, terjesztése vagy adminisz-
trációjával kapcsolatos észrevételek 
megtétele, ilyenek beszerzése és to-
vábbítása a szeikesziőséghcz, felme-
rülő kérdések remlezéséb n való 
közreműködés. 

\ 

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

I ^ u p t á k 
vaskereskedőnél 

Bartha János-u . 12. Tel . : 13 

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

— Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. 

A Szociáldemokrata Párt f. hó 27-én, délelőtt féi ií órai kezdettel tartja 

zászlóavatás! ünnepségét a Tóth József színházteremben. 
Avatóbeszédet mond K ő m ű v e s JÓZSef 
Kőműves Józsefné elvtárs tölti be. elvtárs, az OTI elnöke, A zászlóanyai tisztséget 

Minden szociáldemokrata ott legyen I 
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M I R HEG K 
Ma április 25. Rom. kat. Márk ev.. 

protestáns Márk. 
Vízállásjelentés: Tisza 24-én 180. Kurca 

190. 
Hőmérscklet« - f 7 iok 
Időjárásjelentés . Mérsékelt szél. felhős 

idő- Egyes helyeken eső. A hőmérséklet 
nem változik lényegesen. 

Ügyeletes gyógyszerárak 1 április 19— 
25-ig Kerekes és To'rday. 

Szabadság Mozgó: Ma: Budai 
cukrászda. 

Sírnak a földek 
Igen, úgy van, ahugy mondjuk: 

sírnak a földek. Pedig, úgy-e, most 
vau a Tavasz. Kagyog a napfény, 
selymes kék az ég és a gyümölcs-
fák — most már csak az aimák — 
teli vannak virággal. Hát mégis 
sírnak a földek ? Hogyan lehet oz ? 
Kérdezheti valaki. 

Maguk a földek felelnek erre a 
kérdésre. Azok a földek, amelyeken 
araszos már a buza selyme, bokros 
a luccrna első hajtása és csírázik, 
hajt a beléjük veteti mag. És a föl-
dek mégis sirnak. faj, de mennyire 
sírnak. — Esőt l Esőt! — zokogják! 
Mert nagyon kellene már, hogy oz 
átmelegedett hantokat meglocsolja az 
égből hullott iágy viz, ami bársonyos 
puhává tenné a kiszáradt, szomjas 
hantokat s nevelné, éltetné tovább az 
Ígérkező vetést . Ezért sirnak a föl-
dek s ezért volna jobb, ha nem sir-
nának, hanem örülnének a megázott 
földek. 

És mi — gyarló emberek — velük 
együtt . . . 

— H a d i f o g c i y h i r . Moszkva, 
Vöröskereszt Postafiók 270 /5 cimröl 
üzeni Lovasi Islván feleségének és 
testvéreinek (Szentes Kossuth u 11.) 
hory jól van, egészséges és levelet kér. 

— Május 1-én, a „Munka ün-
nepén" szinrekerüiő „Feltámadásla 

cimü szinmű a műkedvelő gárda 
hatalmas teljesitme .yc. lesz. Az elő-
adás főszeieplői: Széchenyi Mária, 
Sáfrány Nándor, Bodon Mária, 
Hoffer Erzsébet és Chachvasiii 
Mária mellett a műkedvelő gárda 
hatalmas serege is részt vesz. A 
számozott ülőhelyekre érvényes szin-
lap 3 és 2 forintos árban már meg-
váltható Szántay Lajos dohányáru-
d é b a n (Petőfi szálló). 

— Izr. kulturdélután. Az ter. 
hitközség elöljárósága értesíti a hit-
község tagjait, hogy vasárnap, f. hó 
27-én délután a hódmezővásárhelyi 
izr. ifjúság vendégszerepel kultur-
délutanunkon. Az előadás az isko-
lában délután 5 órakor kezdődik. 

— Öngyilkosság töltött na-
ranccsal. Érdekes módon követett 
el öngyi'korságot két halálraítélt zsidó 
terrorista, akinek kivégzésére most 
került volna sor. A vizsgálat meg-
állapította, hogy a két terroristának 
a börtönbe valamilyen módon na-
rancsot csempészlek be, amelyek rob-
banóanyagot tartalmaztak. A két ter-
rorista börtönében a robbanóanyaggal 
felrobbantotta magát. 

Gazdiasági é l e t Ország-Világ 
A Belgiumban tárgyaló kereske-

delmi delegáció táviratot intézett 
Rónai Sándor clvíárs, kereskedelem 
és szövetkezetügyi miniszterhez. A 
távirati értesités szerint a magyar-
belga kereskedelmi tárgyalások ked-
vező eredménnyel befejeződtek. 

R hároméves terv 
Szerdán délután ült össze először 

a négy koalíciós párt delegációja a 
a parlamentben, hogy letárgyalja a 
hároméves terv egyeztetésének kér-
dését. A pártközi bizottság megál-
lapította a terv egységesítésének 
fontosságát és azt, hogy ez a mun-
ka sürgős. A pártközi megbeszélé-
seken a Szociáldemokrata Pártot 
Kemény György, Presser István, 
Tímár László és Vajda Imre elv-
társak képviselték. A tárgyalásokat 
hélfőn folytatják. 

R nemzetközi 
gabonaértekezlet 

A londoni nemzetközi gabona 
értekezlet szerdán teljes kudarccal 

végződött. A záróülésen 46 ország 
képviselői voltak jelen. Nemcsak 
Nagybritannia tagadta meg a nem-
zetközi egyezmény aláírását, amely 
a mostaniaknál nagyobb gabona-
árak megállapítását javasolja, ha-
nem a legtöbb behozatali állam is, 
köztük Franciaország, Brazilia, Kina 
és India. A megbeszéléseket Was-
hingtonban folytatják. 

Hétmillió dolláros 
pamuthítel 

A Gazdasági Főtanács már he-
tekkel ezelőtt bizottságot küldött 
ki, az amerikaiak által felajánlott 
pamurköícsön tárgyalások lebonyo-
lítására. A külföldi gazdasági élet 
egyre nagyobb megbecsüléssel for-
dul a demokratikus Magyarország 
felé, ameivnek gazdasági megerősö-
dését, fejlfcdísét az egyre gyakrab-
ban felajánlott külföldi kölcsönök 
mutatják. Az uj kölcsön fejében 
textilgyáraink 8000 tonna amerikai 
származású pamutot vásárolhatnak. 

Áprilisban másfél, májusban 5 
millió forint új hitelt kapnak a gaz-
dák. 

A pécsvidéki bányászság megbé-
lyegzi a Sulyok pártot. 

Kétezer bolgár kertész jön Ma-
gyarországra. 

Négy volt főszerkesztőt halálra 
ítéltek Csehszlovákiában. 

BARÁTSÁG-MOZGÓ 
A p r 26- 28-lg. Óriási színes vllágfilm I 3 napfis I 

A kövirág 
A megelevenedett népmese színes filmcsodája. Legújabb hiradó. 

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

Iparos hírek 
Az Ipartestület jegyzői hivatala az 

érdekelt iparosokat értesíti, hogy az 
április havi szeg, drót, vaslemez ki-
utnlás megérkezett Kérjük az iparo-
sokat, ho^v utalványaikat sürgősen 
\ egyék ki. 

A férfiszabó szakos2tály f. év ápr. 
28-án, hétfőn d. u. 6 órakor rend-
kívüli közgyűlést tart Ez alkalommal 
lesz kiosztva az ápr. hóra kiutalt 
bélésáru. Kérjük a tagok pontos 
megjelenését. 

Vasárnap délután 3 órakor az 
Ipartestületnél tartja alakuló gyűlését 
a Kisiparosok Országos Szabadszer-
vezete. Résztvehet minden önálló 
iparos. Tagok önkéntes belépés út-
ján a belépés nem kötelező. — Fon-
tos, hogy az iparosság megjeienien, 
hogy dön'sön saját maga ez ügyben. 

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

L U T I S D E É S T Á R S A 
LAKK ÉS FESTÉKGYÁR R.T. BUDAPÍST 

IIV.ŰRKO.GY-»».« 

Tel.: Gyár 121 028. Városi iroda 496-515 

Párthirek 
A Szociáldemokrata Párt fel-

hivja a Rendező Gárda tagjait , 
hogy vasárnap délelőtt 9 órakor 
fontos ügyben jelenjenek meg a 
pártszerve/et székházában. (Pe-
tőfi-u. 14 sz.) 

Szociáldemokrata Párt folyó'hó 25-, 
én pénteken este fél 8 órai kezdettel 
a Bar.Uság moziban pártestet tart. 
Előadó : dr. Boros Kálmán »irány-
elvek a közigazgatás egyszerűsítésé-
hez" címmel. 

— Gyetval János amerikai ma-
gyar újságíró, aki a mult évben már 
járt Magyarországon, ismét Buda-
Pestre érkezett. Kedden részletesen 
tájékoztatta a magyar sajtó képvise-
lőit azameiikai magyarok helyzoJéről 
s általában Amerika gazdasági és 
politikai irányvonaláról. Közölte, hogy 
a szabidságév alkalmából mintegy 
1500 amerikai magyar óhajt elzarán-
dokolni a régi hazába. Az utazás 
megrendezésére k ü l ö n bizottság 
alakult. 

Prima férfikerékpárom elcserélném 
3-+ l-es hálózati szuper, vagy törpe-
szuper rádióért. Cim a kiadóban. 

3 hold ártér a körösi kompnál 
és egy zongora eladó. Cim a kiadó-
hivatalban. 

Az amerikai szenátus 67 szava-
zattal 23 ellenében megszavazta a 
török-görög segítséget. 

Veres Péter megválik az Országos 
Földbirtokrendezö Tanács elnöksé-
gétől. 

Kecskeméten huilott le az idén az 
első jégeső, amely azonban komo-
lyabb kárt nem okozott. 

« 
— Verekedés a francia nem-

zetgyűlés folyosóján. A francia 
nemzetgyűlés folyosóján hélfőn heves 
szóváltás *ámadt egyrészt Rasetta, 

\ másrészt Custellani madagaszkári 
képviselő között. A vitatkozás hevé-
ben Rossignol arculütötte Rosettát, 
mire Castellani felesége, aki szintén 
jelen volt, nekiesett Rasettának és 
véresre karmolta az arcát. 

— A Szakszervezeti Világszö-
vetség kiáltványa. A Szakszerve-
zeti Világszövetség Párisban májusi 

{ kiáltványt bocsájtott ki, amelyben 
felszólít minden még nem szervezett 
munkást, hogy csatlakozzék 71 mil-
liós tömegéhez a demokrácia es a 
béke érdekében. A kiáltvány felszó-
lítja m i n d e n szakszervezet tagját, 
védjék meg jogaikat. 

— Újból rendezték a fizetéses 
szabadságot. Az iparügyi minisz-
térium legújabb rendelettervezete a 
fizetéses szabadság legrövidebb tar-
tamát 12 napra emeli fel. Egy évi 
folytonos szolgálat után 12 munka-
nap fizetéses szabadság jár, amely 
minden további két szolgálati évvel 
egy-egy munkanappal emelkedik. A 
tervezetet az iparügyi miniszter véle-
ménynyilvánítás végett megküldte a 
kereskedelmi és iparkamarához. 

— A mezőgazdasági munkások 
kedvezményes utazása. A mező-
gazdasági munkások, beleértve a 
kertgazdasági munkásokat, de a szőlő 
és erdei munkásokat nem, lakóhe-
lyükről a munkahelyükre az oda- és 
visszautazas alkalmával 50 százalékos 
menetdij-kedvezményt v e h e t n e k 
igénybe a vasúton, akkor is, ha 
egyénenként utaznak. A gazdasági 
cselédek átköltözési ingó-ágaira is 
45 százalékkal mérsékelt díjtételeket 
engedélyezett a közlekedésügyi mi-
niszter. 

Életjáradékkal házat veszek Csil-
lag-utca 3. — 

Savanyuságot és paradicsomot 
vesz a Petőfi ótterem. 

Aaril, 25-én, 

este fél 8 órai 
Előadó: Dr. Boros Kálmán e lvtárs „Irányelvek a közigazgatás egyszerűsítéséhez"címmeL 

Peteken n (j f | g J | a Barátság moziban 



Magyar asszony! Biztosítsd családod békés jövőjét: 
l^pj be a Hzociá ldemokrata Pártba! 

Elvtárs S Z E N T E S I LflP-ot ! 
olvasd, - ter jeszd a 

Tudnivaló 
a háziasszonynak 

Parizer tojással, burgonyával. 
Parizer szeleteket bőrével zsírba 
dobjuk, erre a parizer kosáralakura 
összeugrik. Kivesszük a zsírból, s 
készítünk lágy rántottát, ezzel meg-
töltjük a kosárkákat. Burgonyapürét 
készítünk, s a tűzálló tál közepére 
halmozzuk fei, díszítjük füstölt sült-
szalonna szeleflkkel, s hosszúra 
vágott uborkával. 

oooo 
Paradicsomos tarhonya. -Egy 

tál étel. 1 fej vöröshagymát 3 dkg. 
zsírban megpirítunk, pirospapiikát 
és 1 dl. tejfelt teszünk rá. Közben 
25 dkg. tarhonyát megpirítunk.és 
megfőzünk. Paradicsomos mártást 
készítünk, 4 kemény tojást négyfelé 
vágunk és beletesszük a paprikás 
hagymás zsírba 

0000 
Paradicsomos burgonya. 1 kg. 

burgonyát hajában megfőzünk, meg-
hámozunk és karikára vágunk. 3 
dkg zsírból és lisztből rántást ké-
szítünk, fél liter paradicsommal és 
egy kis vízzel felöntjük a felszeletelt 
burgonyát. Ha felforrt, tálaljuk. 

Kelt lekváros kifli. 30 dkg. Jiszt, 
1 dkg. -megkelesztett élesztő, kevés 
só, 1 kávéskanál cukor langyos 
vízzel jól eldolgozandó, hogy hólya-
gos legyen. Jól megkelesztjük, a 
gyúrótáblán újra jól kidolgozzuk, 
felvágjuk egyenlő 10 darabra, apró 
golyócskákat készítünk belőle. Sod-
rófával 10 ?enti kerületre kinyujtjuk, 
felébe vágjuk, lekvárral töltjük. A 
tésztába egy diónagyságú zsírt is 
kell tenni Kiflivé formáljuk és kelni 
hagyjuk egy fél órát. Megzsírozzuk, 
vagy tojással megkenjük a tetejét, 
ha van, egy kis durva cuVrot a te-
tejébe szórunk. 

oooo 
Diósbéles . 20 dkg. vajat, 28 dkg. 

lisztet, 4 dkg. cukrot, 1 kanál tej-
fel', kis sót, 1 tojássárgáját össze-
gyúrunk, a tésztát két részre oszt-
juk. Az egyik felét kinyujtjuk, tep-
sire tesszük és rá a következő töl-
teléket kenjük: 8 tojássárgáját 28 
dkg. cukorral habosra keverünk, 
hozzáadunk 21 dkg. őrölt diót, ke-
vés reszelt citromhéja.t, 10 tojás fe-
hérjének habját, tetejére tesszük a 
tojás másik felét, tojással megken-
jük és megsütjük. 

INNEN- ' 
'ONNAN 

~ A nácitlanitó bíróság előtt véde-
kező Schacht Hitlert egyebek között 
-nyomorult gonosztevődnek minő-
sítette. Schacht kijelentette a bíróság 
előtt, hogy Hitlernek az volt a takti-
kája, hogy kifelé az összhang benyo-
mását keltette és így a kívülállók 
nem tudhatták, hogy mi történik a 
színfalak mögött. 

Amikor az ügyész felhívta a figyel-
met Hitlernek Schachthoz intézett 
egyik barátságos hangú levelére, 
Schacht igy válaszolt: 

— Az a benyomásom, hogy ön 
nagyobb igazságszeretetet tulajdonit 
Hitlernek, mint mi többiek. Csakhogy 
mi tudjuk, hogy semmi sem volt 
igaz, amit mondott. 

Hála egy orosz találmánynak, nem 
kell többé késsel hámozni a burgor 
nyát. A villámhámozónak nevezett 
készülékbe beletesznek egy [burgo-
nyát, az néhány perc alatt felmeleg-
szik, lehűl és ezalatt a burgonya 
héja magától leválik.s a bele sértet-
len marad. A zseniális taialmány 
sokezer tonna burgonya megtakarítá 
sát jelenti, mert a régi módszeirel 
héjával együtt a krumpli belének 
nagy része is a szemétbe került. A 
villámhámozó, a németországi szovjet 
övezet népkonyháiban már használ-
ják is. Az angol lap, mely a forra-
dalmi újításról hírt ad, kissé keserűen 
teszi hozzá : — De hol van a bur-
gonya ? 
— — — i — — 

R Á D I Ó 
Budapest I. április 25. 

7.30: Reggeli zer.e. 8: Egy . nsgy 
csillagász. 8.15: Szórakoztató BBC 
hanglemezek. 9: Bánhalmi György 
zongorázik, Megyei Imre és Németh 
Mária énekel. 12.15: Bak László zon-
gorázik. 12.45: Élő regényhősök. 13: 
Bán Ibolya énekel, a házi együttes 
játszik. 14.10: Spórtoló falu. 12.25: 
Balettrészle'ek és fílmdalok. 15: Pá-
risi hiradó. 16.00 : Verbőczy Ila és 
Putnoky Gábor énekel. Zongorán 
kisér Somló • Sándor. 16.45: Keleti 
Artúr versei. 17.10: Szakszervezeti 
tanácsadó. 17.20: Szakszervezeti hir-
adó. 17.25: A Hadifogoly Hiradó 
rádióközleményei. 17.30 A Vöröske-
reszt közleményei. 17.40: Sportköz-
lemények. 17.55: Áttelepítési Kor-
mánybiztos közieménvei. 18 00: Ésti 
könnyek. 18 45: Elek Artúr emléke-
zete. 19: Vidám percek. 19.30: Han-
gos Hiradó. 20 20: A Rádiózenekar 
játszik. Vezényel: Lukács Miklós. 
21.40: Angol nyelvoktatás 22.30: 
Áttelepítési Kormánybiztos Közle-
ményei. 22.35: Tánczene. Hangle-
mezek. 22.45: Külügyi negyedóra. 
23: Versenyművek Hanglemezek. 

l e g ú j a b b híreket közli a 

SIEUTES1 IflP 
Egy köbméter diófa eladó. 

Fekete Márton-utca 1 sz. alatt. 

N e z ő g a z U 
A baromfiakat óvjuk 

a megfázástól, mert igy a többi 
betegség terjedését is 
• megakadályozzuk 

Ne hagyjuk éjszakára itató edé-
nyükben a vizet, hanem öntsük ki 
Ugyanis, ha bennemarad, éjszaka 
lehűl és reggel, amikor a meleg ól-
ból a baromfiakat kiengedjük, azok 
először is az itató vályúhoz szalad-
nak inni és ha a hideg vizet meg-
isszák torokfájósak, taknyosak lesz-
nek, ami a szervezetet legyengiti és 
jó táptakajt ad a baromfivész, stb. 
fertőző baromfibetegségeknek. 

A késői vetésű növények aiá 
előkészített talajok gondozásánál 

ügyelni kell arra, hogy a talaj össze 
ne tömődjön be, ne gyomosodjon. 
Azonban attól óvakodjunk, hogy a 
talajt s/ántással megforgassuk, mert 
igy a téli, illetve koratavaszi ned-
vességét elveszíti. Ezért eső után, 
amikor a talaj összetömődött, vagy 
ha gyomosodást észlelünk, fogasol-
juk meg a talajt. Tárcsához, illetve 
mélyebben po'hanyitó kultivátor, 
vagy más talajművelő eszközhöz 
csak akkor nyuljunk, ha a jó vető-
á&yat nem tudjuk másként előállí-
tani. 

A gyenge őszi vetéseket tava$sz*l 
fogasolásscil serkenthetjük 

fejlődésre 
A fogasolást mindig borongós, 

csepergős időben végezzük, kora 
reggeli, vagy az alkonyati órákban 
A száraz időben végzett fogasolás 
uiég inkább gyengíti a vetést. A fo-
gasolással bokrosodásra serkentjük 
a növényt. Azonkívül a talajban a 
baktériumok életét elősegítjük és fo 
kozzuk, igy a növénynek tápanyagot 
juttatunk. Idejében és jól elvégzeit 
fogasolás sokszor annyit ér, mint 
egy nitrogén fejtrágyázás. 

Hirdetmény 
A népjóléti miniszter úr elrendelte, 

hogy a nemibeteggondozó intézet 
minden szombaton reggel fél 8 órától 
penicillin kezelési napot tartson 3 
gonorrhoeaban (kankó)szenvedő be-
tegek részére. A kezelés teljesen díj-
talan a szegénysorsú be'egek, bármely 
biztosító intézethez, OTBA-hoz tar-
tozó, vagy arra igényjogosult család-
tagok, a honvédség ténylégesen szol-
gáló legénységi ^állományú tagjai 
részére és a szociálisari rászorultak-
nak. 

Az első penicillin kezelési napot 
e hó 26 án fogjuk megtartani, ezért 
felkérem a fenti fertőző nemibeteg-
ségben szenvedőket arra, hogy gyógy 
kezelésbe vételük céljából szombaton 
pontosan fél 8 órakor jelentkezzenek 
a nemibeteggondo?ó intézetben (Köz 
kóiház, egészségvédelmi intézet épü-
lete). 

dr. Dobos Sándor 
vezetőorvos. 

Ffisxe^eszlő • Sima László. 
Felelős / u p r k e s z t ő : Szőke Ferenc. 

Felelő* kiadó : Mpgy Mihály. 
Nyomta a . B a r á t s á g ' nyomda k f t 

Felelő* ryomdava^ető: Csernus JL Imié 

SPORT 
Labdarúgás 

Olvasóink kívánságára — mint 
már eddig is tettük — minden pén-
teki számunkban közöljük a vasár-
napi műsort. Vasárnap megismételjük 
a sportprogrammot és keddi lapunk-
ban beszámolunk részletesen a helyi 
és vidéki sporteseményekről s közöl-
jük a bajnokság állását. Alapelvünk 
tárgyilagosság és beszámolóink' is 
ezen alapulnak. Közöljük majd a II 
osztályú bajnoki tabellát is. Most 
pedig közöljük a vasárnapi műsort : 

Szentesen az SzMTE a Kiskun-
kunfélegyházi Vasutast látja vendé-
gül délután 5 órakor. Remélhetőleg 
a helyi csapat megemberli msgát 
végre és itthon tar ja a számára na-
gyon fontos podtokat. 

Az Sz. MÁV Csongrádon minden 
bizonnyal kiharcolja a győzelmet aCs 
Tisza ellen. 

Kisteleken a KITE a Kecskeméti 
Mav-val mérkőzik, döntetlen a való-
színű. 

. Kiskunfélegyházán a KTK bizt -
sán győz a Majsa ellen. 

Mindszenten : a Mindszent csa-
pata a Csongrádi „Barátság" ellen 
veszi fel a küzdelmet és ismeive a 
kis honi pályát, meglepetés is köny-
nyen lehet. 

Szabadszálláson Kute vendéges-
kedik és győzni fog. 

Jánoshalmán: Jánoshalma—Kis-
kunhalas mérkőzés nyílt, bár a honi 
pálya előnye és a Jánoshalma jó 
erőnléte, javára billenti az eredmény 
mértékét. 

A U. osztályban a műsor: 

Tiszaföldvár : TIÖE—Mindszent. 
Szegvár : Szegvár—Nagymágocsi 

Madisz. 
Hódmezővásárhe lyen : HMTE— 

Sz. Máv.! (vigyázzon a bajnok jelölt 
HMTE 1) 

Nagyniágocson : Nagymágocsi 
Barátsag—SzMTE. 

Kunszentmártonon : Kute Htve. 
A II. osztályban a szegváriak ve-

resége után a HMTE csapata 3 
ponttal vezet a Szegvár és SzMTE 
előtt, igy a Sz. Máv. vasárnapi ered-
ménye és a SzMTE—HTVE itthoni 
összecsapása dönti el a II. osztályú 
bajnokság sorsát. 

A május 1-i sportprogram iránt a 
szurkolók körében nagv az érdeklő-
dés. Az SzMTE vezetőségétől nyert 
értesülés szerint a vásárhelyiek nem 
jöhetnek. Most még budapesti, vag> 
szegedi, esetleg békéscsabai e r ő s 
csapatot akainak a Máv-val közösen 
lekötni. Mindenetre elvárja Szentes 
dolgozó tártadalma, hogy a munka 
ünnepét szép és nívós sportprogram 
tegye teljessé s mi hisszük, hogy az 
illetékesek mindent megtesznek a cé! 
érdekében. 

Május 4. is nagy nap lesz a szen-
tesi sportéletben : ekkor találkozik a 
Sz. Máv. a Cs. Barátsággal és az 
SzMTE Kimszentmártonba látogat ei. 
Nagy és erős küzdelem lesz mind a 
négy csapat között s mi csak egyel 
kívánunk : minden, szentesi sportoló 
készüljön becsű'etesen, hogy városa 
jó hírnevét öfegbitse. —1tecseft 

Gyönyörű tartóshullámot, baj-
festést, színezést, szőkítést Zsembá-
nál e l ju t tasson . Teleki Pál-u. 25 




