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Megjelenik hétfő kivételével 
minden nap a reggeli ó rákban . 

Hosszú út áll a magyar dolgozók 
mögött és senki sem mondhatja, 
hogy az eddig megtett út mentes 
volt a lemondásoktól, nélkülözések 
tői: a*szenvedéstÖI. Sőt!... Talán 
soha nagyobb áldozatot és soha 
több lemondást nem követelt még 
ú', mint az, melyet a magyar dol-
gozó osztály maga mögött tudhat 
— éppen az utóbbi két esztendő-
ben végzett áldozatos munkája árán. 

A veszteti háború összes követ-
kezményei a magyar proletariatusra 
nehezedtek s a/- infláció idegtépő, 
borzalmas világában, az árak és 
bérek eszeveszett és kilátástala.i 
verseny futásán.k idején még a le£-
jobbakban is megingott a hit: vaj 
jon lesz-e fölemelkedes? S mégis 
megállt a rohanás, jötl a stabilizáció, 
fokozódott a termelés, megszűnt a 
ga/dasá^í anarchia s minden uol-
gozó számára biztosítottuk a lét-
minimumot. 

S mindezt úgyszólván a szó szo-
ros érteimében ve't semmibői sike-
rült eicinünk. Csak e^yeiíen táma-
szunk volt: a dolgozó kisemberek 
élniak^rása, töretlen harcikedve s a 
felemelkedésbe vetett határtalan bi-
zalom. S most már nyugodtan, ön-
tudatosan és büszkén állapühatjuk 
meg, hogy mindez elegendő volt. 
S ami a tanult közgazdászok szá-
mára talán nevetséges, az sikerüli. 
A hitre, a tömegeknek a demokra-
tikus újjáéledésbe vetett hitére sta-
biliiáltunk s ez a stabilizáció sike-
rült. A magyar forint Európa egyik 
legj >b ) pénzneme és éppen a sta-
bilizációnak köszönhető, hogy a győz-
tes hatalmak is c ; dálattal adóznak 
erőfeszítéseinknek és eddig elért — 
valóban csodával határos eredmé-
nyeinknek. 

Ez azonban csupán a kezdet kez-
dete s mindenki tudja, hogy itt, a 
félúton nem állhatunk meg. Hol va-
gyunk még attól, amit mi, szociál-
demokraták hirdettük: a szocializ-
mustól, áltól a társadalmi rendszer-
től amelyben minden dolgozó kis-
ember számára biztosítva van az 
emberhez méltó élet? Hol vagyunk? 
Hát: közeledünk hozzá Ha lassan 
is, de fel tortó2haiatlanul. 

A következő állomás a hároméves 
gazdasági terv, melyet a stabilizáció 
első évfordulóján, 1947 augusztus 
1-én indítunk útjára. S ennek meg-
valósítása is egyedül a dolgozók 
kitarló áldozatvállalásán múlik. Itt 
is elsősorban a saját erőinkre kell 
támaszkodnunk, mert a külföldi 
kölcsönöket erős megfontolás tár-
gyává kell tennünk, hiszen éppen 
egves államok példája bizonyítja, 
hogy ezek a kölcsönök alkalmasak 
arra, hogy velük egy országol s 
annak valamennyi dolgozóját újból 
a kizsákmányoló kapitalizmus jár-
szalagjára fűzzék. Igen, bármennyire 
jól jönne is egy ilyen külföldi köl-
csön, mégis igényeseknek kell len-
nünk e tekintetben nekünk, akik a 
szabadságot, a helyesen értelmezett 
demokratikus jogokat nemcsakhogy 

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

A felemelkedés útján 
el nem adjuk, hane.n, ha kell éle-
tünk árán is készek vagyunk meg-
védelmezni. 

Most is a dolgozók élniakarásába 
vetett hitünk a legfőbb, de az ed-
digiek alapjánr a legjogosabb is. 
Mert vájjon ki hitte volnTi inflá-
ció szörnyű korszakában azt. hogy 
szinte lehetetlennek látszó stabil 
forintot a dolgozók verítékéből, az 
előre bemondoit pontos határidőre 
megvalósitjuk ? 

S mégis megteren tettük s ez ga-
rancia arra, hogy megvalósítjuk a 
hároméves tervet is Ha megvaló-

sítjuk, az a magyar proletariátus 
érdeme lesz, de megteremtését is 
elsősorban a dolgozó kisemberek 
érdekei követelik meg. Sok nehéz-
séggel, áldozattal és nem kevesebb 
gátló, akadalyozó erővel fogunk 
találkozni ezen az uton, de — meg-
valósítjuk, mert magunknak építjük 
ezt az ors>ágot, számunkra, a dol-
gozók számára formáljuk az uj és 
jobb társadalmi rendet. 

S nincs megállás ezen az uton. 
1950 még nem jelenti a szocializ-
must Magyarországon. Szó sincs 
róla Ez még csak a kezdő lépések 

egyike... de utat jelent s megtett 
kezdeményező lépést a felemelkedés, 
a szocializmus felé. S az egymás-
után jövő gazdasági tervek végén 
már ott látjuk kiformálódni a szo-
cialista társadalmi rendet, melyben 
soha nem látott virágzásnak indul 
az ipari és mezőgazdasági termelés, 
melyben uj érteimet nyer a munka 
és elérkezik u sokat szenvedett ma-
gyar proletariátus a szabadság, 
egyenlőség, és testvériség igazi ha-
zájába. 

Győri Andor 

Május 17-én ül öss?s a dunauölgyi 
államok szociáldemokrata pártjainak 

konferenciája 
Ries István elvtárs nyilatkozata a „Szentesi Lap" munkatársának 

a konferencia célkitűzéseiről 
Partunk kezdeményezésére 'fájus 

17-én ül össze a dunavölgyi államok 
Szociáldemokrata Pártjainak konfe-
renciája. A háromtagú előkészítő bi-
zottságban helyet fog!al Ries István 
elvtárs igazságügyminiszter, aki pár-
tunk legtevékenyebb kii (politikusa, Ő 
les/ a konferencián a nagyarországi 
szociáldemokrata dei gáció vezetője. 
Ries elvtárs lapunknak nyilatkozatot 
adott a duriavölgyi S70ciáldem0krata 
konferencia szerepéről és jelentősé-
géről. • 

Már a clacloni konferencián kife-
jezést adtunk annak a felfogásunk-
nak, hogy a dunavölgyi Szociálde-
mokrata Pártoknak állandóan és szo-
rosan együtt kell müködniök — 
mondotta. Ezt a gondolatot később 
Párisban a Francó ellenes szocialista 
kongresszuson is, majd a francia 
szocialista pártkongresszusán is fel 
vetetiük. A dunavölgyi konferencia 
előzménye a^ az értekezlet volt, ame-
lyet cseh testvérpártunk hívott össze 
Prágában. 

A dunavölgyi konferenciának 
kettős cé l j a v a n : politikai 

és ga/dasági . 
Számtalanszor hangoztattuk, hogy 
Magyarország külpolitikai vonalának 
a Szovjetunió felé kell irányulnia, 
viszont 

Moszkva felé az ut P r á g á n 
és Belgrádon keresztül vezet. 

A Szovjetunió kormánya súlyt helyez 
arra hogy a szomszédságban élő 
országok egymás között is szoros és 
ió viszonyt tartsanak fenn. Külpoli-
tikánk csak akkor lehet eredményes, 
ha az a békén alapszik és ha erőt 
képvisel. Ez pedig csak a szomszé-
dainkkal való jóviszony és együtt-

működés eredménye lehet. Bennünket 
szociáldemokratákat a körnvező álla-
mok valamennyi Szociáldemokrata 
Pártjával régi, szoros barátság fűz 
össze. A Szociáldemokrata Párt csak-
nem valamennyi országban kor-
mányzó párt, 

e pártok összefogása tehát 
döntő befolyást gyakorolhat 
az összes dunavölgyi ál lamok 

pol i t iká jára 
és sok kérdést, amit egyébként «alán 
nem lehetne elintézni, meg lehet ol-
dani a Szociáldemokrata Pártok 
együttműködése utján. Hogy csak 
egy az utóbbi időben felmerült kér-
désre mutassunk rá: 

a magyar-szlovák lakosság-
csere kátyúba jutott szeke-
rét, a két ország Szociál -
demokrata P á r t j a i emelték 

ki. 
Egymás mellett lévő országok éle-

tében a kérdések egész sora fog fel-
merülni, amelyet meg kell olda i és 
meg vagyok győződve arról, hogy 
mint a múltban is számtalanszor, 
ugy 

a Szociá ldemokrata Pár t e 
lépésével is nagy szolgálatot 

tesz Magyarországnak. 
A politikai kérdéseknél azonban 

még fontosabbak a gazdaságiak. A 
dunavölgyi államok gazdasági hely-
zetüknél fogva is egymásra vannak 
utalva, mezőgazdasági és ipari szem-
pontból kiegészítik egymást. A gaz-
dasági együttműködés legszilárdabb 
oszlopa az egymásra utaltság mellett 
az őszinte barátság. Valamennyi kör-
nyező országot ujjá kell építeni előbb 
utóbb mindegyik rátér a tervgazdál-

kodásra. — Ha a dunamenti népek 
egymásra utaltsága és gazdasági 
egysége igaz, akkor tervgazdálkodá-
suk is csak összeegyeztetés után 
sikerülhet. 

A m á j u s 17-iki konferencia 
egyik fő t é m á j a éppen a terv-
gazdálkodás megbeszé lése s 
különböző gazdasági tervek 
összehangolása lesz. Ideális 
lenne, ha a tervgazdálkodás 
niinél nagyobb területen egy-
séges elvek szerint történnék. 
A magam részéről igen nigy re-

ményekkel nézek a megbeszélés felé 
és azt hiszem, hogy u konferencia 
ujabb bizonyítéka lesz annak, hogy 
a felszabadulás óta párfunk a poli-
tikai élet minden területén az elsők 
között van, a külpolitika terén pedig 
vezető szerepet játszik — fejezte be 
lapunk munkatársának adott nyilat-
kozatát Ries István elvtárs. 

Május végéig 
életbelép a magyar üéhe 

Anglia reméli, hogy az öt csat-
lósállammal, Olaszországgal, Ma-
gyarországgal, Romániával, Bulgá-
riával és Finnországgal megkötött 
békeszerződések május végéig életbe 
lépnek, miután a négy nagyhatalom 
a ratifikációs okmányokat formálisan 
letétbe helyezi — mondotta a brit 
külügyminisztérium szóvivője hétfőn 
adott nyilatkozatában. 
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kapcsolt le a rendőrség Sürgős államkölcsöüt 
kap a vármegye 

A legutóbbi alispáni értekezleten 
dr. Kunszeri Béla alispán vázolta a 
vármegye jelenlegi anyagi helyzetét. 
Kifejtette, hogy az adóhivatalok ál-
tal átutalt részesedéseknek ezideig 

7 5 százalékban be kellett 
volna folyniok, azonban még 
csak 45 százalékos ered-

ményről beszélhetünk. 

Minthogy azonban ez a tény a vár-
megye háztartására tekintettel nem 
tör halasztást kérte, hogy a pénz-
ügyminisztérium adjon megfelelő köl-
csönt addig, amíg a köztartozások 
megelégedésre befolynak. 

Dr kunszeri Béla tegnapi buda-
pesti tárgyalása folyamán ismét föl-
vetette ezt az égető kérdést és meg-
ígérték, hogy 

a vármegye az új termésig 
hathatós ál lamkölcsönben 

fog részesülni. 
Ennek ideje is, mert amint értesü-
lünk, a vármegyének már ezideig 
is 30 ezer forint csak a szegény-

' gyógyszer tartozása. 

A moszkvai 
kereskedelmi tárgyalások 

Moszkvai értesülés szerint Rónai 
Sándor kereskedelem és szövetke 
zetügyi miniszter vezetésével a szovjet 
fővárosban tartózkodó magyar keres-
kedelmi delegáció vasárnap délben 
12 órakor megkezdte a m a g y a r -
szovjet kereskedelmi tárgyalásokat. 

A hétfői hetipiac alkalmával a 
gazdasági rendőrség és a Közellá-
tási Felügyelőség nagyszabású raz-
ziát tartott. A tejpiac végigrazziá-
zásának eredménye 12 előállítás Az 
alábbiak a tejtermékeket adták a 
maximáit árnál drágábban és a 
maximált árnál magasabb árat kérlek: 

Kovács Lajosné Nagymágocs, a 
túrót árdrágította, Balogh Istvánné 
Kistőke^ ugyancsak a túrót adta 
drágábban, Füsti Molnár Józsefné 
Eperjes, leifölt árdrágított, Vigh Fe-
renc Fábiánsebestyén, tejet, Gáspár 
Lajosné lapistói lakos tejfölt és túrót, 
Tóth Istvánné magyartési lakos tú-
rót, Détár Lászlóné kistökei lakos 
tejfölt, Piti Lajosné szentesi lakos 
vajat, Szeder Imréné Fábiánsebes-
tyén, 10 liter tejfölt árult és adott a 
maximált áron felül. Erdőhegyi Ist-
ván alsóréti lakos túrót árdrágított, 
míg Nagy Miklósné szegvári és Vi-

rágos Józsefné szentesi lakosok a 
tejet adták drágábban. 

A rendőrség a fentemiitett árdrá-
gítókat örizetbevételük után elen-
gedie, miután valamennyien állandó 
lakással rendelkeznek és így szökés-
től nem kell tartani. 

Mi a magunk részéről na-
gyon helyesnek tar t juk a 
te jpiac razz iá já t , mert a leg-
utóbbi időben a te jp iac a 
magas árak miatt va lóság-
gal e lnéptelenedett és igy a 
város háziasszonyai a ma-
guk kevés, liternyi t e jüket 
sem tudták beszerezni 1.50, 

sőt 2 forinton alul. 
A rendőrség a fentemlített piaci 
árusok tejtermékeit elkobozta és az 
OMTK n keresztül a közellátás ren-
delkezésére bocsájtotta. 

a mi tisztünk, hogy magvát el-
hintsük". 

A magyar Pedagógusok Szabad 
Szakszervezete szentesi csoportja és 
a Szabadművelődési Tanács szere-
tettel hívja és várja május 10-én 
szombaton este 8 órakor kezdődő 
Pedagógus Estjére Szentes város 
népét társadalmi különbség nélkül. 

Külpolitika 

Zománcedények, 
v a s á r u k , s z e g , d r ó t , 
d r ó t k e r í t é s e k nagy 
v á l a s z t é k b a n 

Lupták 
vaskereskedőnél 

B a r t h a J á n o s - u . 12. Te l . : 13. 

Attlee *angol miniszterelnök a 
munkáspárti képviselők szakszerve-
zeti csoportjának értekezletén a 
többtermelés fontosságát hangoz-
tatta. A szakszervezetek 25 eszten-
dős évfordulója alkalmából díszva-
csora volt, ameiyen felszólalt Bevin 
brit külügyminiszter. Arra kérte a 
szakszervezeteket, hogy támogassák 
az angol politikád. 

A francia kormány szűkebbkörü 
minisztertanácson az élelmezési ne-
hézségekkel foglalkozok. 

Bevin a* angol alsóházban beje-
lentette, hogy a közeljövőben ratifi-
kálják a mu't évben megkötött an-

gol-lengyei pénzügyi egyezményt. 
Az egyezmény éneimében Anglia 
elengedi a 92 millió fontot kitevő 
lengyel adósságot. 

Ausztria és Bulgátia között hely-
réállott a diplomáciai viszony. Az 
osztrák követ a közeli napokban 
megérkezik Szófiába. 

Spanyolországban a bilbaói var- » 
műveknél 20 ezer munkás sztrájkba j 
lépett. Eddig tCbb letartóztatás tör- j 
tént, de zavargásokat nem jelentettek. 
A munkások a május elsejei ünnep-
ségek nem engedése miatt l.'ptek 
sztrájkba. A sztrájkot szocialisták és 
kommunisták vez< tik Csongrádi 

munkanélküliek * 

Felhívás 
A szentesi Állami Gimnázium 

nyári munkaszervezete 
ezúton hirdeti, hogy 

akinek julius—augusztus hó-
napban fizikai vagy szellemi 
munkaerőkre van szüksé-
gük, igényüket haladéktala-
nul jelentsék be a gimná-
ziumnak. 

Cím : NYÁRI MUNKASZERVEZET: 
Állatni Gimnázium S Z E N T E S 

M*^ jelölendő a munkaneme, napi 
munkr« dő óraszáma, fizetés, egyéb 
kívánalmak. 

A bejelentés kézhezvételétől szá-
mitott 48 órán belül személyes meg-
egyezésre jelentkeznek Munkaszer-
vezet ajánlkozó tagjai. 

A munkavállaló diákok szavatol-
ják, hogv a megegyezésből reájuk 
háromló'kötelezettséget betöltik. 

A szentesi áll. gimn. 
NYÁRI MUNKASZERVEZETE. 

az alispánnál 
Tegnap délelőtt a csongrádi mun-

kanélküliek küldöttsége keresd fel 
az alispánt és kérte, hogy a munka-
nélküli iparosságot és a íöldmun-
kásságot juttassák munkához. Az 
alispán azonnal felhívta a földmí-
velésügyi és az újjáépítésügyi mi-
nisztériumot, hogy telefonbeszélgetés 
keretében jelezze ezt az ügyet. A 
földmivelésügyi minisztériumban dr. 
Pataki miniszteri osztálytanácsos ígé-
retet tett, hogy ezt a kérdést Takács 
Ferenc államtitkárral — annak haza-
jövetele után — a legsürgősebben 
rendezni fogja. 

Pedagógus-est 

Jó , szép, csinos, ízléses 

könyvet , 
díszmunkát, stb. 

Führer 
könyvkötő készit 

Simovtyi Ernő-u. 31. 

Milyen adópengő 
betéteket valorizálnak 

A Gazdasági Főtanács legutóbbi 
ülésén kimondotta, hogy az adó-
pengő valorizálása elsősorban az 
1946 április közepe előtt elhelyezett 
adópengőbetétekre terjedjen ki. Ezek 
közül is csak a névre szóló betéte-
ket veszik figyelembe. 

Szerkesztőségünk felkereste a szen-
tesi pedagógus szakszervezet ve-
zetőségét és érdeklődött a május 
10-én rendezendő Pedagógus Estre 
vonatkozóan. A vezetőség a követ-
kezőkben ismertette legközelebbi 
terveit. 

Szakszervezetünk cél ja: Az or-
szág pedagógusainak szakszervezetbe 
tömörítése, a nevelök egységének és 

I demokratikus szellemének biztosí-
tása. Szakszervezetünkön keresztül 
arra törekszünk, hogy a nevelés 
egységét és demokratikus szellemét 

I biztosítjuk, hopy a tanulókon át a 
szülők és a társadalom felé is ki-
sugározzanak egészséges nevelő ha-
tások. Gyakorlati célunk az, hogy 
őszinte szövetségre lépjünk a szü-
lőkkel és a társadalommal. Szeret-
nénk tudatosítani, hogy a jövő tár 
sadalmát az iskola, szülői ház és a 
társadalom mint egyenrangú nevelői 
tényező alakítja és a jövő kialakítá-
sáért mind a három nevelri tényező 
felelős. 

A Pedagógus Est műsorának első 
részét a helybeli pedagógusok ad-
ják, míg a második és harmadik 
részét a 45 főből álló szegedi egye-

temi hallgatók népi játék és ballada 
mondó csoportja. 

De maradjunk most csak a má-
íus 10 i Pedagógus Estnél. A ma-
gyar népi kulturát szolgáló nivós 
műsort ak ru .k adni a hallgatóság-
nak. Nevelésünk alapja az önisme-
ret, igy elsősorban a népi művelő-
désünk tartalmát'kell megismernünk. 
A magyarslg ma népisége «nély for 
rásaiból akar megujulni és igy sa-
játos egyéni színekkel óhajtja gaz-
dagítani egyetemes művelődést, ezért 
a Pedagógus Est-et a v. i. Szabad 
művelődés felügyelőjével karöltve 
rendezzük meg. 

Szeretnénk, ha május 10-én, szom-
bat este 8 órakor a Tóth József 
színházban a szolidaritás érzésében 
megtalálhatná egymás kezét a ta 
nitó, tanár a dolgos kezű szülővel, 
diáksággal a magyar társadalom szé-
les rétegével. Talán ily módon is 
közelebb jutunk a célhoz, hogy ná-
lunk is elsőrendű kérdésnek te-
kintsék a nevelést és jobban meg-
becsüljék a nevelőt. 

Eötvös József szavaival fejezzük 
be a beszélgetést: A napnak jön-
nie kell, amikor a jó győzni fog s 

Készüljön nz Iparos Nőegylet 
pünkösdi 

Rózsa-es t jé re 
az Ipartestületben. 

• ^ A K 

LesmogasnliD syapjuuásárlnsi előleset adjuK 
gyapjút készpénzért vásárolunk. 

Cikta cip^k nagy választékban, 1 Alumínium edények, t e x t 
a legolcsóbb áron. || ital és fűszeráruk. 

Szentesi Ált. Fogyasztási. Beszetző, Termelő és Értékesítő Szöv. 
Bnrtha JAnos-u. 5. Te lefon : 4 Méju* 12-»6l Kos«ulh-u. 26. 

1, 

Hódmezővásárhelyen t a r t j á k a 
s a k k b a j n o k s á g döntő jé t 

Május 11 én Hmvásárhelyen ren-
dezik meg sorsolás szerint semieges 
városban, S e n t e s és Szegedi Egye-
tem csapatai között a Délmagyaror-
szági sakkbajnokság „Nyugati cso-
portjának" döntő mérkőzését. 

Szentes jelenleg a bajnokságban 
veretlenül 15 ponttal vezet, utána 
Szegedi Egyetem 12, Kecskemét 8 
és Kkfháza 5 és fél ponttal. Szen-
tesnek minden pont nagyon fontos. 

Felhívás 
A népjóléti miniszter 204.050— 

1947 VIII. számú rendelete értelmé-
ben felhivom Csongrád vármegye 
területén lakó mindazokat a nőket 
és férfiakat, kik betegápoló képesí-
téssel rendelkeznek, nyilvántartásba 
való vétel személyi és szakképesí-
tési okmányaikkal az illetékes tisz-
tiorvosi hivatalban haladéktalanul je-
lentkezzenek. Akiknek szakképesíté-
sük nincs, de 8—10 évig mint ápo-
lók működtek, vigyék magukkal 
működési igazoló bizonyítványaikat. 

Dr GAJDÁN ERNŐ 
tisztiorvos. 

Hirdessen lapunkban j 
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H 1 K fcC JÖL I Juhászné elvtárs 
Ma m é j u i 7. Rom. kat. Gizella, 

prote«tán- Napoleo. 
Vízállásjelentés: T i s / a 6 án 120. Kurca 

295. 
Hőmérséklet . + 6 fok 
Időjórésjflenlés i Gyenge szél. felhős 

idő. helyenként eső. a hőmérséklet lassan 
amelkedik. 

Üsryeletes gyógyszertárak • mójus 3 — 
9. Ille—Szentessy. 

Szabadság Mozgó: Ma nincs elő-
adás. 

Kilenc halott 
Még fel sem száradlak a köny-

nyek, még be sem hegedtek a do-
rogi bányászmártirok özvegyeinek es 
hozzátartozóinak sebei, amikor újabb 
bányásztragédia hire érkezik. Mis-
kolc mellett, a perecesi szénbányá-
ban súlyos szerencsétlenség történt 
és ismét kilenc bányamunkást ha-
gyott el a — jószerencse. A demo-
kratikus újjáépítés munkájában meg-
állunk egy pillanatra, s gondolatban 
kegyelettel adózunk kilenc néma ko-
porsó előtt, amelyekben a boldogabb 
jövőért vívott harc újabb kilenc köz-
katonája fekszik. Legyen pihenésük 
könnyű, olyan könnyű, mint amilyen 
nehéz, áldozatos és lemondásokkal, 
nélkülözésekkel teli volt egész életük. 

(Gy. A ) 

— Pedagógus-est. A Magyar 
Pedagógusok Szabad Szakszerveze-
tének Szentesi Csoportja a cson-
grádmegyei Szabadművelődési Ta-
náccsal karöltve május 10 én este 
8 órai kezdettel pedagógus-estet 
rendez a szinházteiembcn. Á műsor 
ára 4 forint. 

— Helyreállították Marx Ká-
roly lakóházát. Trierben helyre-
állítottak Marx Károly lakóházát, 
amely a háboiú sorári légibombázás 
következtében megsérült. A házat 
m j j u s 4-én, Marx születésének 128. 
évfordulóján nyitották meg ünnepé-
lyesen. Az ünnepségen megjelentek 
Ausztria, Franciaország, Anglia, Bel-
gium, Hollandia, Dánia, Svájc és a 
német, rszági megszálló övezetek 
szocialistáinak küldöttségei. 

— Közérdekű rendőrségi hir. 
A rendőrség felhívja az összes va-
dászok figyelmét, akik uj fegyver-
tartási engedélyt kaptak, vagy akik-
nek a belügyminiszter elutasította a 
kérelmüket, iiletve akiknek a kérel-
mük jelenleg folyamatban van, hogy 
az un belügyi fegyverrevizió céljá-
ból 3 napon belül a rendőrkapi-
tányság 7-es számú szobájában föl-
tétlenül jelentkezzenek. 

— Bata csalódott, mert nem 
Ítélték halálra. Jon Bata gyárigaz-
gató, aki Rio de Janeiróban tartóz-
kodik, telefonon érintkezésbe lépett 
ügyvédjével és közölte, hogy a cseh-
szlovák legfelsőbb bírósággal felül-
vizsgáltatja az ellene hozott itélelet, 
Jan Bata azzal kapcsolatban, hogy 
távollétében 15 évi kényszermunkára 
Ítélték el, kijelentette, hogy halálos 
Ítéletet várt. 

— Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. 

Május a mienk, s nagy tervekkel 
indulunk a vállalt munkára 
Időszerű beszélgetés a szentesi 
mozgalom egyik vezetőjével 

szociáldemokrata nö-

Május a nők hónapjai Pártunk 
központja két napra vendégül látta a 
vidéki nőmozgalmak harcosait, hogy 
a szervezési kérdések, és nőproblé-
mák megvitatása mellett bemutassa 
a főváros gyermekvédelmi szerveit, 
melyet a budape-ti nőmozgalom har-
cosai vivtak ki. Pártunk szentesi nő% 
csoportját J u h á s z Jánosné elvtárs 
képviselte. Felkerestük őt, beszélget-
tünk vele s megkérdtük, mondja el 
élményeit, tapasztalatait, melyet a 
pesti utján szerzett és világítsa meg, 
hogyan látja a nő helyzetét a demo-
kratikus újjáéledés harmadik eszten-
dejében a nők hónapjában, májusban. 

Pártunk teljes súlyával a nők 
felé fordul — kezdte beszámolóját 
Juhás'. Jánosné elv'árs. — A múlt-
ban a reakció p opagandájának leg-
könnyebb áldozatai a nők voltak. 
A közvélemény még mindig egy réeji, 
elavult és letűnt világ szabályainak 
hatása alati áll, amely a nők tevé-
kenységi körét rendkívül szűkre szo-
litotta. A leánygyermek iskolai és 
társadalmi n e ve I é s e engedelmes, 
visszahúzódó, közéleti problémákkal 
nem foglalkozó nőideált alakított, aki 
sorsát letette a választott férfi kezébe. 

j Hogyan látja az elvtársnő 
a ma nőjének helyzetét .-

A nő társadalmi értékelésének meg-
változtatását, mai szerepének mtgfe-
lelö, igazságos közvélemény kialakí-
tását csak egy demokratikus rend-
szertől várhitjuk. Nincs .még. egy 
csoport a dolgozó osztályokon belül, 
amely jobban rászorul a demokratikus 
inlézmenyek megteremtésére, mint a 
dolgozó nők csoportja. A mögöttünk 

\ álló szörnyű ellenforradalmi korszak, 
a fasizmus kemény leckében része-
sített bennünket — mondotta Juhász 
Jánosné elvtáronő. — Megmutatta, 
hogy nem tekintik a nőket a férfival 
egyenrangú embernek. Egy állam 
haladó, vagy maradi jelkgét téved-
hetetlenül megítélhetjük a nőkkel 
szemben tanúsított magatartásán 
keresztül. A nők helyzetét szabályozó 

törvények, valamely közösségben a 
tükörképét adják az államnak, vagy 
intézménynek, meghatározzák annak 
jellegét. A nő csak a demokráciában 
éri el munkája teljes értékének elis-
merését, a társadalmi munka vala-
mely szakaszán végzett alkotó tevé-
kenysége heiyes megiiélését. Minden 
más kormányzati forma a dolgozók 
általános szolgaságban tartásán tul 
különleges szolgaságot is kényszerit 
a nőkre. A szolgaság állapota pedig 
alkalmatlan előkészítő ut a szocializ-
mus felé. 

Milyen tervekkel lép fel 
pártunk a nőmozgalom 
érdekében ? 

A Szociáldemokrata Párta márciusi 
nagysikerű tagtoborzóját most kiegé-
szíti a nők hónapjával. Május a mi-
énk es nagy tervekkel indulunk a 
vállalt munkára. A demokrácia hiá 
nyos és gyönge a nők résztvétele 
nélkül, ezt a beleegyező résztvételt 
munkáljuk majd ebben a hónapban, 
felvilágosító, szervező tevékenysé-
günkkel. A -demokrácia a nők élet és 
kormányzati formája: ezzel a jelszó-
val toborozzuk közéleti munkára a 
közömbös*ellenséges, vagy semleges 
nőt, akit meíT kell tanítanunk arra, 
hogy kenyérkereső munkájában, a 

feleség és az anya gyönyörű felada-
taiban csak a demokratikus rendszer 
fejlődése és megszilárdulása nyújt 
neki segítséget. 

Hogyan véli e magasztos 
feladatokat megvalósítani ? 
Kimegyünk osztályos társaink közé, 

akiK ugyanabban a falusi kunyóban 
születtek, mint mi magunk és meg-
tanítjuk őket a világ aolgainak he-
lyes szemléletére. Osztályhelyzetünk 
alapján hozzánk tartoznak, harcot 
indítunk értelmükéit, hogy a de-
mokrácia épiiő eszközeit elfogadják 
és annak segítségével velünk együtt 
küzdjenek az igaz emberség világá-
ért a szocialista társadalmi rendért. 

Még valamit pesti élményeiről 
A fővárosban bemutatott gyermek 

és tanoncotthonok gyönyörűek vol-
tak. Most pedig, amikor a proletár 
anyák és mun kasasszonyok tömegei 
bekapcsolódnak a tavaszi munkála-
tokba, mi is az általános nöpro-
blémák fölé helyezzük e nagyjelen-
tőségű kérdést. Minden erőnkkel* 
küzdünk, hogy az alföldi porfészkek 
gyermekei egészséges levegőben a 
tisztán ragyogó napfény világánál 
korszerű követelményeknek megfe-
lelő napközi otthonokban nevelőd-
hessenek a demokrácia számára. 

h£ A 1> I Ó 
Budapest I. május 7. 

7.20: Áttelepítési kormánybiztosi 
közlemény. 7.30: Reggeli zene. 8: 
Anyáknak gyermekekről. 8.15: Szó-
rakoztató zene 9: A háziegyüttes 
játszik. 12.15: Csajkovszkij: Hegedű-
verseny. 12.45: Könyvkiadási gyö-
nyörűségek 13.05: Herrer Pál tangó 
együttese. 13 35: Gáspár Endre 
sanzonokat énekel. 14.10: Magyar 
nóták. 14.30: Béke a Duna-völ-
gyéhen. 14.50: Kodály Zoltán kórus-
müveiből. 16.00: Az áruló kézírás. 
16.15: Hires énekesek filmdalai. 

Május 7 - 8 . 2 napig! 

1 3 r . J O R N 
Asszonyok és lányok filmje. Egy kis kirándulás, egy csók és a 
következmények. Az első randevú és az orvos.' Lehet-e egy nőor-
vos szerelmes ? Lányok az orvos kezében. L e g ú j a b b h f r a d ó . 

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

16.40: Petőfi vüága. 17.10: A Hadi-
fogoly Hiradó közleményei 17.15: 
A vöröskereszt közleményei. 17 55: 
Áttelepítési kormánybiztossági köz-
lemények. 18.30. Keresztessy Mária 
Herv/j Frigyes sanszonjaiból énekel. 
19: A rádiózenekar játszik. 20.20: 
Román vendégeink. 20.30: A Ma-
gyar Népi Kamaraegyüttes. 21: Heti 
szemle. 21.25: Időszerű kérdések. 
21.40: Orosz nyelvoktatás. 22.30: 
Áttelepítési koimánybizrossági köz-
ldmények. 22 35: Tánczene. 2300: 
Hanglemezek. 

Felhívás 
A 10.100-1945 M. E. számú 

rendelet 3. §-ban foglaltak alapján 
ismételten felhivom az iparosokat, 
kereskedőket és piaci árusokat, hogy 
a kirakatokban és az elárusitó he-
lyeken lévő árukon (szabad forgalmú 
cikkek esetén is) az eladási árat jól 
láthatóan tüntessék fel. 

A rendelet be nem tartása szigorú 
büntetést és áru elkobzást von maga 
után. 
583 Polgármester 

Fizessen elö 
a Szentesi Lapra 

Május 9-én, p é n t e k e n 

este fél 8 órai k e z d e t t e l 
Előadó : Vámos István elvtárs 

pár test a pártszékházban 
(Kossuth-u. 26.) 

„Hivatalos ügyeink elintézése a közhivatalokban" cimmel 



4 SZENTESI LAP 1947. máj. 7. 

— Felhívás. Kereskedelmi Al-
kalmazottak Szakszervezete felhívja 
tagjait, hogy elmaradt tagdijakat leg-
később folyó hó 20-ig saját érde-
kükben okvetlenül rendezzék] mert 
a Központ utasítása szerint tagsá-
guk és munkaviszonyuk megszűnik 
|b helyettük szakszervezeti tagok 
fesznek alkalmazva. Pénztári órák : 
teddén és pénteken 7—8 óráig. Kü-
lön felhívjuk állásnélküli kartársain-
kaí, hogy nyilvántartás végett ők is 
jelentkezzenek, mert csak igy nyer-
hetnek a jövőben alkalmazást. 

Szűcs Dánielrié. 

Hirdetmény 
Közhírré teszem, hogy Somogy 

vármegye törvényhatósága 1947. évi 
május hó 15-től május hó 27-ig 
Kaposváron a Vármegyeházán „So-
mogy a demokráciáért" kiállítást 
rendez. A kiállítást előreláthatólag 
Tildy Zoltán köztársasági elnök fogja 
megnyitni. 

A MÁV. az ország bármeiy állo-
másáról a kiállítást látogatók részére 
50 százalékos menetdijkedvezményt 
biztosit. 

A kiállítás bemutatja a demokrácia 
két esztendejének, az újjáépítésnek 
és a vármegye munkatervének vég-
rehajtása során eddig eléri eredmé-
nyeket. Beszámol a mezőgazdaság, 
az ipar, kereskedelem, közlekedés, 
népjólét terén elvégzett munkáról és 
külön fejezetet szentel a vármegye 
nagy természeti kincsének, a Bala-
ton kérdésének. 

A kiállítás főcélja az, hogy az 
újonnan földhözjutottak nagy töme-
gei megismerjék a mai gazdasági 
versenyben járható egyedüli helyes 
utat. 

A kiállítás időtartama alatt ren-
dezendő ünnepi hetek gazdag mű-
sora szolgálja a művészeti, kulturá-
lis és minden egyéb szórakozási 
igények kielégítését. 
584 Polgármester 

Halálos áldozata ís van már 
az Üllői-úti pályaszerencsétlenségnek 

A vasárnapi osztrák—magyar vá-
logatott labdarugó mérkőzésen fél-
hivatalos jelentés szerint mintegy 
45 000 ember jelent meg. A pálya 
zsúfolásig megtelt. Az érdeklődés 
olyan nagy volt, hogy rendőrkordont 
állítottak a kapukelé és beszüntették 
a jegyváltást. Emberfürtök lógtak a 
büffék a tribünök és az oszlopok 
tetején is. Ezrével tolongod a pályán 
kivülmaradt kíváncsiak tömege. Mint 
minden nemzetközi meccsen, ezen 
is történtek apró incidensek. A tö-
meg benyomta a vendéglő előtt lévő 
drótkerítést és sok ember ruháját 
szaggatta szét a vaskorlát szöges 
drótja. A C-tribün egyik feljárójánál 
tűz is támadt, de szerencsére azon-
nal el is oltották. A második felidő 
5. percében azonban már olyasmi 
történt, aini a magyar sport történe-
tében eddig még sohasem fordult 
elő, de a nemzetközi sport történe-
lemben már akadt rá több .példa. 
Százezrek hallgatták a rádió bemon-
dóját, aki a mérkőzés második fél-
idejét közvetítette. Valamit látok — 
mondotta a ben,ondó —, valami 
szerencsétlenség történt, úgylátom 
leomlott a nézőtér egy része. A be-
mondó távol állott a szerencsétlen-
ség színhelyétől, de ez a néhány 
mondat is elég volt arra, hogy a 
közönséget is megrémítse. Kétség-
beesett családtagok autón, villamo-
son és gyalog rohanlak a Feienc-
város Üllői-úti sporttelepe felé, aho 
vá akkor már megérkeztek a mentők 
fehér zöld koc-ijai. 

A súlyos baleset előzménye az 
volt, hogy a C. tribün lcg'széls < ál-
lóhelyét zsúfolásig megtöltötték a 
nézők. A magyar csatársor támadá-a 
annyira fellelkesítette a nézőket, 
hogy ütemes lábdobogással leikesí-
t ttik a góllövésre a magyar fiúkat. 
Ekkor géppuskaszerű ropogással 
megingott az állóhely kb. 15 mé er 
széles és 20 méter mél/ szelvénye 
majd másodpercek alatt hatalma; 
reccsenéssel leszakadt a mélybe. í 

Egy néző nem veszítette el lélek-
jelenlétét függve maradt közel 20 
meter magasságban és sikerült is 
letornáznia magát. A közönség ele-
inte dermedten figyelte a szörnyű 
szerencsétlenséget, majd a játék 
félbeszakítása után segítségére si-
etett a szerencsétlenüljártaknak és 
egymás után emelte ki a vérző össze-
tört eszméletlen embereket. Mega-
fonon bemondták, hogy autók állja-
nak rendelkezésre és .orvosok jője-
nek a helyszínre. 

Tíz perc alatt 
3 0 0 embert szállítottak kórházba 

Értesítették a kispesti, pesterzsé-
beti és vármegyei mentőket is akik 
búgószirénázással robogtak a pá-
lyára. Megérkeztek a svéd és svájci 
vöröskereszt autói is és 10 peic 
alatt 300 embert szállítottak Külön-
böző budapesti kórházakba. Egyéb-
ként megállapították, hogy hamisí-
tott jegyekkei beözönlőit tömeg ter-
helte túl a tribünt. 

Hiva ta los jelentés 
Kórházi ápolás alatt áll 71 súlyos 

sebesült, közöttük sok a gerinctörés 
kar , láb- és bordatörés. Hat sebe 
sü'tnek az áüapoia életveszélyes. A 
legszörnyűbb Bakonyi László 4 éves 
kisfiú esete. A kisfiú szülei kispesti 
lakásáról szökött el és valahogyan 
bejutóit a kerítésen, hogy megnt/ze 
a mérkőzést. A szerencsétlenség kö 
vetkeztében hatalmas fagerendák 
alá alá került, amelyek összetörték 
apro kis testét. Csak annyira volt 
eszméletnél, hogy megtudta mon-
dani a nevét és hogy Kispesten la 
kik. Vasárnap este rendőrök keres-
ték Bakonyi Lacika szüleit, hogy 
menjemk be a kórházba, mert nem 
lehet tudni meddig pislákol benne 
az élet 'A szülőket azonban nem-
sikerült megtalálni és Bakonyi La-
cika hé'főn reggel belehalt séiülé-
seibe. A vizsgálat tovább folvik. 

Párthfr 
Folyó hó 9-én, pénteken este fél i 

8 órakor (Kossuth u. 2 6 ) Párt-est. j 
Előadó: Vámos Islván „Hivatalos i 
ügyeink elintézése a közhivatalok- ; 
ban" cimmel. (Tájékoztató népies , 
előadás) 

Folyó hó 7-én, szerdán este fél 8 : 
órakor Társadalom Tudományi Fő-
iskola hallgatói részére. Előadó : 
Lendv^y István. 

Üzemi pártnapok: 
Folyó hó 8-án, csütörtökön e*te ! 

fél 8 órakor n Csongrádvármegyei \ 
Közkórháztiál pártest. Előadó: Szóké j 
Ferenc. 

-

Folyó hó 10 én, szombaton d. u. I 
1 órakor az OTI-nál előadó : dr. : 

Mijó János. 

Kártolószalag 
gyári úron 

E l s ő M a g y a r K á r t o l ó s z a l á g g y á r Rt. 
Pestszentlőrinc, Apponyi Albert-u. 30. 

Ébredj Sz. M. T. E. S 
nem támogatnak minket teljes erő-
vel erkölcsileg és anyagilag pedig 
mindenki előtt ismeretes az Ipar-
testü'etben töSb ízben «rtott sport-
gyűlés, melyen nagy lelkesedéssel 
neki indította Szerű-, doigo.ó tár-
sadalma a Szentesi Munkás Torna 
Egyletet. A jelenlegi vezetőség min 
den egyes tagia átitatva az Egye-
sülete háruló nagy nemzetnevelő 
kötelezetségtől becsületesen végzi 
a Madatát, de itt kéií a dolgozók 
összességét: ne vegye félvállról ezen 
Egyesület ügyét, hanem jöjjön és 
vegyen mindenki részt tehetségéhez 
mérten a nagy közösség iránt ér-
zett szeretettel. A sportoló fiuk — 
megkell mondanom nyiltan — ezt az 
elhagyatottságot érzik' főként. Pedig 
ők a miénk. Van hiba a fiatalságban 
főként az önfegyelem, az önbirálat 
hiányzik erősen, de ez nem vég-
zetes hiba. 

kb 

jö̂ ajöngyumölcsös 
200 db termőíM adó 

fr, Clm £ kiadóhivatalban. 

Legelőre 
tsző borjúmat. Ujj Sándor Lázár 
Vilmos utca 17 szám. 

Szentes sportszerető közönsége 
élénk figyelemmel kiséri a jobb 
sorsra érdemes M. T. E. vergődé-
sét Egyesek már meghúzták a lé-
lekharangot felette és telj:s bomlás-
ról beszélnek Mi mindig nyitott 
szemmel néztük az eseményeket és 
mqst szeretnénk már egyszer tiszta 
képet kapni: mi van á kulisszák 
mögött? Kérdezzük meg sponio-
vatvezetőnkei: Vecseri Imrét, aki 
egyben ennek a sportegyesületnek 
a főtitkára, hogv miben látja azt a 
nagy visszaesést, ami komoly aggo-
dalommal tölti el az érdeklődőket. 
A felelet nem olyan egyszerű, — 
mondtd — mert a visszaesésnek 
kél mélyengyökerező oka van. Az 
egyik és legfontosabb: az anyagi 
hiány, a másik a sportoló ifjúság 
lelki depressziója, de a/ontul az 
önfegyelem hiányai Egyesületünk a 
múlt évben több, mint 4C00 forint 
adósságot válalt magáfa az előző 
vezetőség örökségeként és azt ki is 
fizette. Ezt a körülményt a pénztár-
könyv igazolja. A tagjaink nem tá 
mogatnak oly mértékben, mint az 
feltétlen szükséges lenne részint 
anyagi, részint lelki okokból. Na-
gyon hátráltat a munka menetében 
az alapszabály megküldésének ké 
sése is. Pl. komoly összegű anyagi 
segítség'ől esik el havonta az Egye-
sült a Delelő bériét ¿.hiánya miatt. 
Kissé keserű szájízzel kell megmon-
danom, hogy a szentesi dolgozók 

A csapat jelenlegi harmadik he-
lyét cs^k ugy tarthatj í meg a nagy 
korkurrenciaban, ha az Egyesület 
minden egyes tagja szívvel lélekkel 
azon dolgozik, hogy kiküszöbölje 
magából az egymás i'ánt érzett bi-
zalmatlanságot, félre tesz minden 
egyéni érdeket. A játékosok pedig 
ne torpanjanak meg az utolsó pilla-
natban, hanem vegyék komolyan az 
edzéseket, adjanak bele mindent 
a mérkőzések aiatt, megkapják bő-
séges méltó jutalmukat I Nagy s?ük-
ség volna végre komoly edzőre, de 

anyagi hiánya miatt erre egyelőre 
nem gondolhatunk. Végül meg-
mondhatom, hogy nem látom olyan 
sötéten ennek az Egyesületnek a 
jövőjét akkor, ha minden egyes 
játékos és minden egyes vezető 
maradéktalan becsületességgel látja 
el a reábízott feladatot — fejezte be 
nyilatkozatát a főtitkár 

Mi megköszönjük a fenti nyilat-
kozatot, s hisszük, hogy végezetre 
felébred aléltságából ez a szimpa-
tikus sportegyesület és már vasár-
nap is szép játékkal bizonyítja be 
életrevalóságát. (F.) 

SPORT 
Kézilabda 

Szombaton kettős kézilabdamér-
közés kerül sorra az Erzsébetkerti 
pályán. 5 órai kezdettel az Elektro-
mos női csapatával játszik a Sz*n-
tesi MÁVSE női ké?i?abda csapata 
barátságos mérkőzést. Mejd 6 órai 
•kezdettel játszik a bud pc ti Rába-
Krupp Művek férfi csapata a szen-
teli MÁVSE férfi kézilabdacsapatá-
val, szintén barátságos mérkőzést. 
— A szentesi fiúknak ez lesz az 
idei legnehezebb mérkőzé ü'<, de 
reméljük, ho^y minden iud:>ük?.t 
beleadva győztesen hagyják el a 
pályát. 

A SzMAV csapata így áll fei: 
Beniczky, Miskolczi, őze, Ambrus, 
Molnár, Juhász, Szemenyei, Mészáros, 
Debreczeni, C?akó, Böszörményi. 

— A m o d e r n Told i Miklós és 
a r epü lőgép . A párisi lapok jelen-
tése szerint Legal szerb atléta a 
normandiai Dinanban egy repülő-
géphez k'tött drótkötelet fogai kö-
zölt tartva megakadályozott egy 105 
lóerejü iepüiőgépet, ho/iy a leve-
gőbe emelkedjék. A p amelynek 
légcsavarja ieljes sebesseggel forgott, 
c őszőr pár yardnyir; magával huzla 
Lehalt, a második ki ér!et alkalmá-
val azonban a bikaerő.3 emb-r hát 
rafelé húzta a repülőgépet. 

Felhívás 
Felhívom azon építőmunkásokat 

akik a munkanélküli, k nyilván'artá 
sába jelentkeztek, a mai naptól 
kezdve fontos ügyben jelentkezzenek 
a szakszervezeti titkárságon. 

Gytnes Péter titkár. 

SziM hírek 
A mai pirtesí a rendezkedés és 

takarítás mi^Jl elmarad. 

Csapadékjeíentés 
Szentes 5 8, Papgát 4.6, Jaksor 4. 

Kucora 6, Ostora 4.5, Kurcatorok 
7 4, E'ege 6, Fertő 6.1, Pankota 
7 2, Felsőveker 4 5, Tőke 5. 

Bútornakvaló diófaderék 
eladó. Fekete Márton-u. 1 a la t t 

Borbély berendezés van eladó. 
Nagy Sándor-ute-i 13 s/. alatt." 

Gyönyörű tartóshullámot, haj-
festést, színezést, szőkítést Zsembá-
nal csináltasson. Teleki Pál-u. 25 

Műlép kapható Batthyányi-u. 17 
szám. 569 

Fői/.erkeiizlő« S i m a L á s z l ó . 
Felelős szerkesztő; S z ö k c F e r e n c . 

Felelő» kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta a . B a r á t s á g ' n y o m d a kft. 

Felelő« nyomdavezető: C s a r n u s L . I m r s 




