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A VAOSz visszautasítja a szentesi kisgazdalap fasiszta cikkét 

Külföldi kölcsön 
Augusztus 1-én, a stabilizáció 

első évfordulóján elindítjuk útjára a 
hároméves gazdasági tervet, amely-
nek végén a dolgozók életnívója el 
fogja érni, sőt túl is halaflja a bé-
kebeli szintet. A gazdasági terv 
Összeegyeztetésének plrtközi tárgya 
lásdín és a terv előkészítő munká-
jánál is számoltak egy esetleges 
külföldi kölcsön leletőségével. Bár 
erre vonatkozc lag ajánlat nem ér-
kezeit, ez a lehetőség még ma is 
fönnáll. Mindeneseire a Lrv ugy 
van elkészítve, hogy az első sorban 
a dolgozók áldozatvállalására szá 
mit, mint egyedül meglévő ¿»lapra. 

Amikor a külföldi kölcsön lehelő 
ségeit vizsgáljuk, első sorbî n az 
amerikai tőkére gondolunk. J61 lát-
juk, hogy ÜZ amerikai kapitalizmus 
mennyire kihasználja az eiszegénye 
dett európai államok gazdasági iie 
hézségeit, kölcsünigéretekkel igyek 
szik háttérbe szorítani a baloldali 
partokat. A dollárdiplomácia, amely 
látszólag ad, de valójában elvesz, 
ir.u atja kártékony hatását G'3rög-
qjszágbm, Olaszországban, sőt leg-
utóbb Franciaországban. Franciaor-
szág 500 milliós kölcsönt kapott s 
lehetetlen nem meglátni az össze 
függést a kölcsönnyújtás és a fran-
cia Kommunista Partnak a kormány-
ból való eltávolítása lözött. Vagy 
gondoljunk az olasz kormányzó-
ságra, amelynek kitörésében s az 
olasz belpolitikai élet kiéleződésében 
szintén jelentős szerepet vitt az ame-
likai kapitalizmus. 

A háború befejeződött. A hitleriz-
must legyőzték, erre a célra össze-
fogott a munkásság azokkal a töké-
sekkel, akik németellenesek voltak. 
Az ellenfél legyőzetett — az osztály-
frontok elkülönülnek és napról-napra 
világosabbá válik, hogy a lökést k 
és a munkások közötti osztályharc 
mind nyíltabban és élesebben jut 
kifejezésre. S ha e/eket látjuk és a 
fenti tapasztalatokat leszűrjük, akkor 
igazán nincs semmi siránkozni va-
lónk nekünk, magyar dolgozóknak, 
a külföldi kölcsön esetleges elmara-
dása miatt. A most folyó hatalmas 
gazdasági és politikai küzdelemben 
olyan mértékben kell saját erőinkre 
támaszkodnunk, amilyen mértékben 
ez lehetséges. Jól fogalmazta meg 
Kéthly Anna elvtárs a magyar dol-
gozók erre vonatkozó álláspontját: 
nem zárkózunk el, sőt összeköttetést, 
gazdasági kapcsolatot keresünk min-
denfelé, de gazdasági segítséget 
csak politikai feltételek nélkül va-
gyunk hajlandók igénybevenni. 

Keserves árat fizettünk és évszá-
zadokon keresztül harcoltunk a sza-" 
b dságért, amelyet»a magyar mun-
lásosztály semmi körülmények kö-
tött nem hajlandó feláldozni. Ezt 
at országot nem lehet mégegyszer 
•ladni és belehajszolni a nagytőke 
jármába A hároméves terv megva-

M a i s z á m u n k b ó l : 
Megindult a harc az árdtágitók ellen — Útonálló szentesi 
polgárőröket Ítéltek el Sztálin mindent megtesz a 
béke fenntartása érdekében — Háromévre ítélték Erdélyi 

József fasiszta költöt — Ma: mezőgazdasági 
és kisipari szemle 

M e g i n d u l t a h a r c 
az á r d r á g í t ó k e l l en 

A gazdasági rendőrség a Gazda-
sági Főtanácsíól megkapta az utasí-
tásokat, amelyeknek alapján megin-
dult a legerélyesebb akció az egyefe 
árdrágitási jelenségek megszünteté-
sére és végleges letérésére. A fővá-
rosban első nap sorozatos letartóz-
tatások történtek, általában nagyke-

Tüntetnek a dolgozók a drágaság ellen 
az Anyag- és Árhivata! elé, hogy a 
drágaság ellen tüntessenek. Ugyan-
csak tíz perces sztrájkkal tüntettek a 
budapesti építőipari munkások is. 

Budapesten a három legnagyobb 
vasúti főműhely dolgozói hétfőn 
reggel a nyugati pályaudvaron gyü-
lekeztek, majd együttesen felvonultak 

Sztálin mindent megtesz 
a béke' fenntartására 

— mondotta Wallace 
Henry Wallace hétfőn este ta.totta nagy beszédét Los Angelesben és 

riporterek előtt kijelentette, hogy azt a feltevést, hogy Anglia és az Egye-
sült Államok harcolni fognak a Szovjet ellen, teljesen lehetetlennek tartja. 
Biztosak lehetnek — folytatta —, hogy Sztálin mindent megtesz a béke 
fenntartására. 

Útonálló szentesi polgárőröket 
ítéltek el 

Szűcs Dániel és Sándor Antal 
szentesi lakosok 1945 ben mint pol-
gárőrök feltartóztattak az országúton 
egy kocsin utazó családot és elvet-
ték annak élelmiszerét. Az ügy most 

került a szegedi törvényszék elé, A 
törvényszék Szalay tanácsa rablás 
büntette miatt Szűcsöt 1 évi, Sán-
dort pedig 8 hónapi börtönre ítélte. 
Az ítélet nem jogerős. 

Akik visszavárnak 
A koalíció bal- és jobboldalai kö-

zött helyi viszonylatban is szakadék-
tágitó aknamunkások működnek. A 
nemzeti szólamokból élősködő és 

immár nyíltan munkáseilenes tábor 
vezéregyéniségei erőszakosan elő-
ráncigálnak és dobravernek minden 
olyan témát, amellyel egy hajszálat 

reskedök, gyárosok és texnlgyárosok 
szerepelnek a letartóztatottak kőzött. 
Értesülésünk szerint nemcsak Buda-
pesten, de már a közeli napokban 
vidéken is megkezdik a rendszeres 
razziázást, az árdrágítók, a feketézők 
és az áruelvonók elíen. 

is árthatnak a demokráciának. Kül-
földi rádióállomások munkásellenes 
irányzataiból meritik mondanivalói-
kat s igyekeznek félremagyarázni 
még a fentemiitett hírszolgálatot 
talán jóhiszemű és együttműködésre 
ösztönző szólamait is. ők azonban 
hazudoznak és nagyokat mondanak 
egymásnak s hogy fei-telcsillan a 
szemük egy félremagyarázható mon-
dat hallatára. Mondjuk csak meg 
őszintén, tervszerű, piszkos akna-
munka folyik egyes közhivatalok 
mélyén is. Energikus rr.ocskolódá-
soktól, gyűlölettől visszhangzik ift-
ott egy-egy hivatali szoba. Es fáj-
dalom, munkásemberek, dolgozókés 
kisemberek is akadnak közöttük, 
akiknek érdekeiért és mindennapi 
létükért folytatnak élet halál harcot a 
munkáspártok. S ezek a szerencsét-
len emberp.rányok, mint morgó ku-
tya a haladó kocsi után, toporzé-
kolnak és elfelejtik bárgyuságukhan, 
hogy függetlenségünk és nemzeti 
létünk is annak a lókat szennye-
zett „nagyhatalom" jóindulatának 
köszönhető. Mert hol volnának ők 
a zúgolódók, ha a győztes ha4ál-
mák nem az emberiesség és a szo-
cialista eszmék vezérelte tanok hir-
detői, hanem a Vae vicíis elvének 
könyörtelen köveíöi. 

De folyik az aknamunka tovább 
és folyik a gyalázkodás a demo-
krácia ellen és talán a felőrült náci 
vezérek utolsó horkanásai is sutto-
gások ezekhez a mocskolódásokhoz 
képest. 

Ám a magyar dolgozók zöme 
éber figyelemmel és józan ésszel, 
de fegyelmezett öntudatíal figyeli e 
gyermekded játékokat, mosolyogva 
nézik ellenségüket a viharokban ki-
próbált és megedzett dolgozók. És 
mi is azt üzenjük a közéletünkben 
még mindig forgolódó patkányszel-
lemeknek, hogy nagyon vigyázzanak, 
hogy az Jstenadte nép egyszer el ne 
ragadtassa magát. 

Erdélyi Jótséftet 
3 évre ítélték 

Gálfal^y István elnöklésével hétfőn 
tárgyalta a népbiróság Erdélyi Jó-
zsef költő bűnügyét, aki ellen a nép-
ügyészség népellenes bűntett címén 
adott ki vádiratot. A vád szerint 
Erdélyi mint lírikus, már 1937. óta 
a jobboldali, majd a szélsőjobboldali 
irányzathoz csatlakozott és külön-
böző nyilas újságokban leadott ver-
seivel szolgálta a dethoVrícíaelfenes 
irányzatot és a faji és felekezeti gyű-
löletre izgatott. A bíróság 3 évi bör-
tönre ítélte. 

lósitása a dolgozók fölemelkedését 
jelenti s ezért érdemes minden ma-
gyar proletárnak a legvégsőkig menő 
áldozatot is meghozni. S minden 

bizonnyal büszkébbek is leszünk az 
elért eredményekre, ha azt saját 
erőinkkel minden külső segitség 
nélkül vívhatjuk ki és magunktól 

jutunk el odáig, hogy ebben az or-
szágban minden dolgozó számára 
biztosítva lesz az emberibb élet. 

(Oy. A.) 
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Legújabb 
Qromikó beszédet mondott a szov-

jet amerikai intézetben. Az atomelle-
nőrzésről szólva hangoztatta, hogy 
egyezményt kell kötni az atomfegy-
verek és más pusztító fegyverek 
ügyében. Rámutatott arra, hogy az 
a mónopólium, amelyet ma az 
atomerő kérdésében Amerika élvez, 
csak ideiglenesnek tekinthető, mert 
a technika fejlődését nem lehet 
megállítani sem Amerikában, sem 
másutt a világon. Igen fontosnak 
tartja az atomfegyverek mielőbbi | 
tőrvényenkivüli helyezését. Végül | 
közöíte, hogy a Szovjetunió nem 
egyezik bele abba, hogy korlátlanul 
ellenőrizzék az atomerőíorrásait és 
az atomerőnek békés célokra való 
felhasználását. 

Washingtonból jelentik, hogy 
Truman elnök távolléte miatt egye-
lőre késik a görög-török segély ja-
vaslat törvényerőre emelése. 

Készüljön az Iparos Nőegylet 
pünkösdi 

Rózsa-est jére 
az Ipartestületben. 

Megmaradunk forradalmárnak I 

Dinnyés Lajos a hon-
védség időszerű 
kérdéseiről 

Dinnyés Lajos honvédelmi mi-
niszter rádióbeszélgetés keretében 
nyilatkozott tárcája problémáiról. 
Hangoztatta, hogy az uj honvédség 
felszámolta a válaszfalat, amely a 
múltban a tisztikar és a társadálom 
között fennállott. Ennek a fejlődésnek 
ujabb lépéseként az ősz folyamán 
a nemzetgyűlés elé terjesztik az uj 
katonai perrendtartásról szóló tör-
vényjavaslatot. Az uj kiképzési rend-
szer alapján kellő tehetség és igye-
kezet mellett az újoncból hivatásos 
tiszt lehet. 

Két részre 
osztiák Indiát 

Illetékes helyen kijelentették, hogy 
lord Mountbatten, aki vasárnap 
utazott Londonba, a brit kormány 
elé terjeszti azt a tervet, hogy Indiát, 
Hindusztánra és Pakisztánra osszák 
fel és hogy mindkét államnak önálló 
alkotmánya legyen. 

Tábortűz 
Oimnáziumi Pusztaszeri cserkész-

csapat május 24-én, szombaton este 
8 órakor az Erzsébet kertL sportte-
lepen műsoros pünkösdi tábortüzet 
rendez. Előadásra kerülnek pün-
kösdi népszokások, eredeti szentesi 
nóták, népballadák, táncok. A jöve-
delmet a szegénysorsu cserkészek 
nyári táborozására fordítjuk. Jegyek 
a cserkészcsapat vezetőségénél kap-
hatók. 

Dániában az anyóst is 
feleségül lehet venni... 

A dán igazságügy minisztérium most 
foglalkozik a házassági törvény meg-
változtatásának kérdésével. Ennek 
során a jövőben a vő, ha a felesége 

vagy attól elválik, nőül ve-
heti az anyósát. 

Kukorica hántás ideje volt A ko-
raőszi éjszaka langyosan, csillagfé-
nyesen vett körül b nnünket, amint 
az egykori nagyuradalom majorságai 
között karikáztunk. Falutól, várostól 
távoleső zsellértelepre igyekeztünk, 
hogy meghirdessük az új élet igaz-
ságait, a szocializmus eszméit. Késő 
este volt, mert ahová mentünk, ott 
látástól-vakulásig áll nap mint nap 
a munka, a tegnap cselédei, két 
kézzel, tíz körmmel túrják a földet, 
amely végre a sajátjuk. S az egész 
napos fárasztó munka után, csak az 
éjszakába benyúló órákban kerülhet 
sor arra," hogy összejöjjenek, s tiszta 
lélekkel, becsületes szándékkal meg-
tanulják, amit eddig öníudatlanul és 
titokban csak sejteni mertek: ha • 
övék a munk3, övék kell, hogy le 
gyen az élet is. 

S ahogy kerékpárjainkkal az egy-
mástól távoleső majorok között ha-
ladtunk, odahallatszott a nagy pusz 
tai csendben a kukoricafosztók dala. 
„Lányok a legényt jól megbecsül 
jétek"... szólt a nóta, s közben szor-
galmas* kezek munkája nyomán egyre 
nőtt az aranysárga halom. Odaérve 
a p'tróleumlámpás pislákoló fénye 
mellett körben ült az egész .major 
népe. ők úgymondták, szórakoznak, 
de közben a kezük meg nem állt, 
s a fáradt, koravén arcok, a kidol-
gozott és időelőtí megőszült női 
fejek mindennél jobban emlékeztei-
tek arrá: milliók dolgoznak ebben 
az országban, túrják a földet, s él-
nek baromi életet. 

Két évvel ezelőtt romváros; utcáin 
hullahegyek és döglőttlovak tetemei. 
Kiéhezeit remetehajú emberek, hi-
énák módjára trancsírozzák a lovakat 
vagdossák az útszéli fákat, hogy le-
gyen mit enni, legyen mivel tüzelni. 
Bűz, szenny, nyomor: ez volt Buda-
pest. Ma Közép Európa, lüktetető 
metropolisa. Menj körül egy szom-
bat este a főváros szivében, s fe-
lejsd el egy órára, hogy van kül-
város, hol ezer és ezer proletár küzd 
az éhhalál szennyes vackán. Nézz 
körül a vibráló kék és vörös neon 
fények, a hol halkan, hol hangosan 
kiszűrődő jazz, a grillek és expres-
sók világában. 

Tegnap a Herrenvolk amazonjai-
nak majmait láttad hazai másolatban 
amint fehér stuccnís vadászbak-
kancsban könyökölték körül a va-
csorázóhely asztalát, s snádig fő-
hadnagy úr, vagy szőke Stumband-
fűhrer volt a gavallér. 

Most más világ van egészen 
más. A fényreklám divatos amerikai 
nevet lővel a pesti éjszakába, s a 
köpőcsészényi helyiségben, magas 
székekről nylonharisnyás lábak, s 
Chasterfieldet flegmán szorongat 
kezek súrolják egymást. A széles 
amerikai kalap, a brilliánssal kirakott 
sportgvfirű, az alul keskeny nadrág 
New York felső tízezreit utánozza. 
A swing egymásbaforrott ugrálása 
pedig egy sohói kocsma a világról 
megfeledkezni akaró négercsoport-
jának extázisára emlékeztet. 

Ez is szórakozás, így mondják. 
Aminthogy szórakozik a föld népe, 
kukoricafosztáskor De a kettő kö-
zött van különbség. Hosszú az út 
ami a majorsági udvarból az éjféli 
fosztás során pénzre felválthatóvá 
tett kukoricacsö megtesz, amíg eljut 
az elegánsan meghajlotthátú pesti 
fiatalember zsebéig, hogy ott forint 
alakjában egy-egy divatos, „ame-
rikai* gesztust tegyen lehetővé. S 
az útnak nagyon rövid állomása a 
föld dolgozója. 

Irta : Dr. Vári György 
Ha elemezni akarjuk ennek az 

úlnak két végső állomását, a mun-
kást, akinek csak a küszködés, a 
veríték jut, s a főváros krémjét, ide-
gen allűröket majmoló, léha bur-
zsoáziát, amely „éli világai" abból, 
amiért a föídrjiunkás és ipari pro-
letariátus dolgozott meg, akkor 
nyugodtan mondhatjuk: tovább kell 
haladnunk a forradalom útján. 

Vájjon nevezhető-e a háború utáni 
pihenés és feledés vágyának az, 
hogy a szürke dolgozó ember kép-
zeletében elérhetetlennek feltűnő 10o 
forintok, mint villamosjegyek röp 
ködnek a mulatóhelyek éjszakáiban 
s a szédítő elegancia cs ékszerfel-
vonulás a mai árviszonyok mellett 
tízezreket reprezentál egy-egy divat-
hölgy, vagy divatfiú öltözékén. A 
könnyelmű pénzdobálás és szórako-
zás tulhajtása nem a pihenés és a 
megnyugvás tünetei, hanem az er-
kölcsi dekadenciájé, a talajtvesztett 
társadalmi osztály truccolásáért és 
talán a „csakazért is" — elvé, amely 
lyel a demokratikus törekvésekkel 
ők szemben állanak. 

S ha ezt így megállapítjuk s tár-
gyilagosan felmérjük a másik olda-
lon meglévő végtelen nyomorúságot 
a főváros utcáit sarkonként benépe-
sítő koldús- és rokkant tömeget, a 
nyomortanyák szörnyű, m^g állatinak 
is alig nevezhető életviszonyait, a 
munkis, i tisztviselő, de általában 
a dolgozó kisember őrjítő gondjait 
a legszükségesebbéit, ha mirdezt 
felmérjük felvethetjük a kérdést: hát 
ezt az állapotot konszoh'dáljuk ? 

Fel kell vetni ezl a kérdést, mert 
polgári és egyházi részről egyaránt 
egyre többször hangzik fel az elégikus 
sóvárgás: konszolidáljuk viszonyain-
kat, elég volt a harcból és az egy-
mással szembenállásból — igymond-
ják ők. Eltekintve a szomorú ma 
gyar példától, amely a konszolidáció 
kísérletének Bethlen szülte és Szá-
lasi végezte katasztrófáját végigcsi-
nálta velünk, nekünk szocialistáknak 
akik az „emberi életet mindenkiitek" 
elvét tűztük ki célul, kötelességeink 
vannak azokkal szemben, akiknek 
ma meg nem jutott osztályrészül ez 
a minimális lehetőség. 

A forradalmiság útján haladunk 
azért, hogy a két végle», a kuko-
ricafosztó nyomorúsága és az cx-
pressó pazarló lovagja között a kö 
; éputat megteremtsük: az emberi 

formák között munkája után élő, 
és munkája után szórakozó embert. 
Ez a forradalmiság kiállja az isten-
telenség és a hazaárulás bélyegét is 
ami a legtöbbször azoktól ered, akik 
az á^dorbézolt az erkölcsi törvények-
kel össze-össze koccanó éjszaka 
uián mennek a templomba mea cul-
pázni Vagy azoktól ered, akik a 
„Führer éra" szédülésében germán 
ősöket kutattak, s hölgyeiket tiroli 
dirdliben járatták, ma pedig az an-
golszász típus mímelésében keresik 
a szembenállást a ma Magyaror-
szágával. • 

Ezekkel &zemben, akiknek szűk a 
haza, mihelyt harácsoló érdekeiket 
és tobzódó életüket törvényeivel nem 
fedi, s álszent fedőszerv a templom 
ezekkel szemben a százezrek és 
milliók előtt vállaljuk forradalmár-
voitunkat.. Mert nem a kloákák 
szennyéi, a gyilkolás és rablás sza-
badságát jelenti forradal munk, amint-
hogy nálunk a konszolidáció és az 
osztályuralom végső sorban csak 
ezt jelentette, hanem forradalmunk 
a két végiéi között a középútat, a 
mind nkit kielégítő és rgyedüi he-
lyes éíetformát jelenti. Legyen meg 
minden embernek mindaz,.ami mun-
kájához, pihenéséhez és szórakozá-
shoz szükséges, s ne legyen ez 

kevesek kiválósága. 

A meleg tavaszi éjszakában nyitva 
van a belvárosi étterem ajtaja. Ki-
hallatszik ?» zene. A függönyök fö-
lött néha fel-fel v;!Ian a táncoló pá-
rok színpompás alakja, a türkiszkék 
és lángvörös női ruhák tarka soka-
sága. Kint az ajtó előtt, munkás 
ember ¿»1 a falnak dőlve Nem le-
selkedik, nem érdekli ami benn tör-
ténik : a zenét hallga'ja A munka 
elnyötte ruháját, a szegénység szűr* 
kesége tes/i fakóvá, egyszínűvé, 
merő ellentéte a bent világának. A 
zenét hallgatja a napi robotból ha-
za'érŐDen, mert ő is érző ember, 
akinek szintén joga lenne szeretni 
és élvezni a zené», a szórakozást, s 
m'md rzt, ami a munkán kivül életet 
jelen ;i. 

A színtelen rongyos öltözéken 
egyetlen parányi színfolt van, a ka-
bátkihajtón levő jelvény vörös ka-
lapácsos embere. Gondolatban meg-
szorítjuk a kezét: Elvtárs I Te csak 
maradj meg fonadalinárnak I 

N e m j á r t k o m o l y a b b 
k ö v e t k e z m é n n y e l 

a K o s s u t h - u t c a i s z e r e n c s é t l e n s é g 
Lapunk tegnapi számában közöl-

tük, hogy hétf 'n délelőtt a szentesi 
főutcán Qöröcp Tibor Teleki Pál 
utcai baromfikereskedő, motorke-
rékpárjával elgázolta Berezvai László 
szentesi lakost, aki női kerékpáron 
haladt. Cikkünkb- téves információ 
miatt néhány apróbb hiba csúszolt 
be, amit ez uton is helyreigazítunk. 
A baleset ugyanis teljesen a vélet-
len következménye volt, mert Be 
rezvai László az egyik mellékutcából 

hajtott ki és a motorkerékpáros 
olyan közel volt, hogy az összeüt-
közést lehetetlen elkerülnie. A balese-
tért senkit nem terhel felelősség. 
Qöiöcs Tibor motorkerékpáron azon-
nal orvoshoz vitte Berezvai Lászlót, 
ahol mindkvttcn tetanusz oltást 
kaptak és hazamentek lakásukra. 
Qöröcs egyébként a szegénysorsu 
Berezvai teljesen használhatatlanná 
vált kerékpárját is megcsináltatta. 

Lesmagusdbl) syapjuvósárlósí előleset adjuK 
Gyermek íehér vászon szandálok 
olcsó árban. Cikta-cipAk, karton, 

zefír, ágynemű anyagok. 

gyapjút készpénzért vásárolunk, 

I Férfi és női szövetek nogy válasz-
tékban olcsó áron. 
Ital és ffi erérúk 

Szentesi Ált. Fogyasztási, Beszerző, Termelő és Értékesítő Szőv. 
Bnrtha János-u. 6. Telefont 4. 



Szociáldemokrata nők ! Készüljetek a június 1-i Kő-napra! 
H I K E R 

Ma május 2 1 . Rom. kat. B. Andr. . 
piotestón-. Konstant. 

Vízállásjelentés: Tisza 2 0 án 30 . Kurca 
m. 

Hőmérséklet i - f 12 lok 
Időjárásjelenlés . Mérsékelt szél, felhős 

idő. a hőmérséklet tovább emelkedik. 
Ügyeletes gyógyszertárak • május 1 7 — 

2 4 . K e r e k e s — T o r d a y . 
Szabadság Mozgó: Ma nincs 

előadás. 

A TERMÉS 
Veszélyben a termés — hallottuk 

hetek óta s a szomjazó földek tik-
kadt un várták a megváltó esőt. 
Nagy örömmel fogadtuk a hirt, 
hogy az elmúlt napokban ország-
szerte voltak esőzések, amelyek egyes 
helyeken elérték a 20 millimétert is, 
sajnos ez azonban nem általános 
jellegű, s igy még mindig sok he-
lyen veszélyeztetve van a termés a 
nagy szárazság miatt. Egy azon-
ban bizonyos: a nagy, mindent 
elsorvasztó szárazság végre megtört, 
s a több-kevesebb csapadékot mohón 
elnyelő földek örömet varázsolnak a 
magyar paraszt gondoktól barázdált 
arcára, de reménységgel és bizako-
dással töltik el az ország többi 
dolgozóját is. S amikor mi, városi 
dolgozók is aggódva kémleljük az 
eget akkor döbbenünk csak rá iga-
zán, a föld robotosainak aldozatos 
munkájára, akkor értjük meg való-
jában, hogy mennyi minden körül-
ménytől függ a jó termes, az, hogy 
egy teljes esztendőre fehér kenyer 
kerüljön a magyar proletár aszta-
lára. (Gy. >4.) 

— A fábiánsebestyéni rk. plé-
bánia jelenti, hogy f. évi junius 
hóban a következő sorrendben lesz 
nek a tanyai iskoláknál vasárnapi 
szentmise!: junius 1 en a Csenge-
tyüs iskolánál, junius 8-án Eperjes-
királysági iskolánál, junius 15-én 
Mucsihati iskolánál, junius 22-én a 
Küisődónáti iskolánál, jun us 29-én 
a Belsőviónátt isl.olánál. A figyelmet 
felhivjuk, hogy az Istentiszteletek 
kezdetének ideje nem délelőtt van, 
hanem délután 3 órakor. 

— A világ legöregebb emberei 
Az újmexikói Ruidoso hegyi városka 
közelében egy 137 éves indián fér-
fit találtak, akiről az hiszik, hogy 
Amerika legöregebb embere. Ez a 
navajo indián még mindig megle-
hetősen tevékeny és botra támasz-
k >dva jár. — Ügy tudják, hogy a 
világ legöregebb embere a Kirgiz-
földön élő Szergevics, aki állítólag 
142 esztendős. — Tavaly szeptem-
berben 157 éves korában halt meg 
a törökországi Szajerben Malii aga. 
— Bogomolec szovjet tanár, a hosz-
szu élet kutatója közölte, hogy 35 
olyaan férfi és nő él a FeRete-ten 
ger partján lévő aggok telepén, aki-
nek életkora felül van a 113 éven. 

— Mentőautó telefonhlvó szá-
ma 23. 

Fizessen elő 
a Szentesi Lapra 

A VAOSz szentesi csoportja visszautasítja 
a helyi kisgazdalap fasiszta cikkét 

a kop.tárkérdés ügyében 
A Városi, Vármegyei és Községi 

Alkalmazottak Szakszervezete felhá-
borodással szerzett tudomást a Füg-
getlen Kisgazda, Földműves és Pol 
gári Párt napilapjában, a „Szentesi 
Újság" 1947 évi május hó 18 í 
számában megjelent „Mikor vetnek 
véget a kontárkodásnak" című cik-
kéről. Megállapítottuk, hogy a cikk 
beállítása nyílt támadás a munkáju-
kat nehéz körülmenyek között végző 
városi, vármegyei és községi alkal-
mazottak ellen 

A cikknek a beállítása minden 
tárgyilagosságot nélkülöz, súlyosan 
kompromittálja a város és az ország 
közvéleménye előtt a köztisztviselő-
ket. A cikk nyíltan szembehelyezke-

dik a demokratikus államrend intéz-
kedéseivel, úgy állítva be a dolgot, 
hogy azok kerültek be a demokra-
tikus közigazgatásba, akik a múlt-
ban mindig zúgolódtak a rendszer 
ellen, a munkájukat „kontárok mód-
jára" hozzánemértéssel végzik, más-
feiőí pedig a cikknek az a beállítása, 
hogy egyeseknek azért „fut", mintha 
egyes pártok részéről támogatnák 
őket még akkor is, ha hivatali teen-
dőiket nem hozzáértéssel végeznék. 

A VAOSz szakszervezet a fentne-
vezett cikkel foglalkozva megállapí-
totta, hogy a cikkben közöltek nem 
felelnek meg a valóságnak, a cikk-
nek az egesz beállítása rosszindu-
latú és minden tárgyi alapot nélkü-

löz, a magunk részéről azt a legha-
tározottabban visszautasak és kö-
veteljük, hogy a „Szentesi Újság* 
f. hó 22-i és 25-i számában ugyan-
azon a helyen, ugyanazzal az elhe-
lyezéssel és ugyanolyan terjedelem-
ben vonja vissza a sérelmezett cik-
ket, iiletve szolgáltasson teljes elég-
tételt. Tekintettel arra, hogy a fent-
emíített cikk aláírás nélkül jelent 
meg, köveleljük, hogy a cikk Írójá-
nak a nevét is a nyilatkozattal egy-
idejűleg hozzák nyilvánosságra. 

Szentes, 1947. évi május hó 19 én. 

A VAOSz szentesi csoportjának 
vezetősége. 

Miért halódik Szentesen 
a birkózás? 

A nap, ;.ap után megjelenő sport-
rovatban az olvasó hiába keresi a 
birkózók életéről való beszámolást. 
Miért nem dolgoznak az olyan nagy 
lendülettel és lelkesedéssel nekiin-
duló birkózóink — jogosan kér-
dezheti Szentes sportkedvelő társa-
dalma. Szentesen tudvalevőleg két 
sportegyesület működik. Az egyik 
az SzMTE. Anyagiak hiányában a 
birkózó szakosztályát nem tudja mű-
ködtetni, azonban a szentesi MÁV 
SE birkózó szakosztálya a közel-
múltban országos jelentőségű ered-
ményeket ért tl. Hirt adtunk a Bu-
dapesten megrendezendő országos 
vasulasbajnokságrói is. Miért ma-
radtak el erről a szentesiek ? A ki-
váió erőkből álló szentesi gárda fájó 
szivvel vette tudomásul a MÁV SE 
ideiglenes vezetőségének indo-
kolatlan nemtörődömségét és mrst 
reménykedve néz ma este 7 órai 
kezdettel taitandó tiszujitó közgyű-
lésre, amelytől reméli, hogy az im-
már két hónapja vajúdó válságot 
megoldja. Birl;ozóink nem tudtak 
például elmenni a Dunakeszi Ma-
gyarság által rendezett országos va-
sutas bajnokságra sem, mert a je 
gyeket a Hódmezővásárhellyel tar-
tott versenyre kellelt felhasználni, 
amelyen Dömsödi Imre bajnokságot 

.nyert, így a szentesi élgárda értékes 
bajnoki győzelmet szalajtott el. El-

keseredetten panaszolják birkózóink, 
hogy például május 18-án Hód-
mezővasárhelyen megtartott országos 
vasutas ifjúsági versenyre, ahol az 
ország ifjúságának színe-java kép-
viseltette magát, a szentesi MÁV SE 
állítólag versenykiírás hiányában nem 
tudott vasúti jegyet biztosítani. Csak 
két versenyző Majoros és Győző 
tudott átmenni motorkerekpáron sa-
ját költségén és súlycsoportjukban 
Majoros negyedik, Győző a harma-
dik helyet érték el, Ezek igen fájó 
momentumok és jogosan elvárja 
Szentes dolgozó társadalma, hogy a 
most megválasztandó vezetőség tel-
jes erejével támogatni fogja birkó-
zóinkat, elsősorban gondoskodik uj 
szőnyegről (a régi teljesen tönkre-
ment, úgyhogy azon egyáltalán nem 
lehet mérkőzést játs7ani és emiatt 
10 versenyről maradtak le a szen-
tesi birkózók), erélyes intézővel és 
edzővel helyreállítja a szentesi bir-
kózók országos tekintélyét. Hiába 
dolgoznak versenyzőink, megfeszí-
tett erővel a siker érdekében, ha 
nincs olyan agilis vezetőség, aki tö-
rődik is velük és akik nem hagyják 
szerte széledni a sportolni akaró 
szentesi fiukat. Vecseri. 

Üzletemhez pénzes közreműködő 
társat keresek Grossman Béla. 

B A R A T S A G - M O Z G Ó 
Május 2 1 - 2 2 , - 2 napig I 

Az orosz filmgyártás kacagó remeke! 

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

Ország - Világ 
Uszításért őrizetbe vették a Sza-

badság Párt baranyamegyei titkárát. 

La Guardia Magyarországra jön. 

Baráti és kölcsönös segélynyújtási 
egyezményt köt Csehszlovákia Ro-
mániával és Bulgáriával. 

Május 24-én, 25-én és 26-án Or-
szágos Jogászkongresszus lesz Sze-
geden. 

Négyszeri felmentés után 12 évi 
fegyházra ítélték a csorvai apagyilkost. 

Támad a reakció : Nagyszéksóson 
zsíros gazdák bántalmazták a Szo-
ciáldemokrata Párt kötelességét tel-
jesítő elnökét. 

Szeged két modern mentőautót ka-
pott. 

Vidám sarok 
A fiatal szentesi férj, aki csupán 

néhány hónappal ezelőtt esküdött 
örök hűséget, bájos szőke nejének, 
máris alaposan kimutatta a fogafe-
hérjét. Egy-két hét óta gyakran meg-
esik vele, hogy hajnalban jár haza 
meglehetősen illuminált állapotban. 
Mindez még csak hagyján, de a 
minap már reggel 7 órakor érke-
zett meg a családi fészekbe. Való-
színűleg az egyensúlyi helyzete nem 
volt túlságosan stabil, mert megér-
kezésekor felébredt a felesége és 
megkérdezte tőle: 

Meg tudnád mondani, hogy miért 
jöttél reggel haza ? 

A fiatal férj sem volt rest azon-
ban s nyomban készen volt a fele-
lettel . 

Azért, hogy reggelizzem mielőtt 
a hivatalba megyek — mondotta 
ártatlan arccal. 

Hirdessen lapunkban! 

Május 23 àn, pénteken 
este fél 8 órai k e z d e t t e l pártest 

Előadó 

a pártszékházban. 
(Kossuth-u. 26.) 

Dr. Greiner Károly elvtárs. 



V SZENTES! LAP 1947. njf l . j \ . 

M e z i g a z M 
Felkutatják az életképes 

kisbirtokosokat 
Mezőgazdaságunk egyik legégetőbb 

problémája a magyarországi mező-
gazdasági terület mintegy 40 % át 
kitevő 10 holdon aluli birtoktipusok 
életképességének biztositása. A 4-6 
holdas birtokosok között sok olyan 
akad, akik kizárólag kisbirtokukra tá-
maszkodva a m?guk és családjuk 
gondtalan megélhetését biztosítani 
nem tudják. A főldmivelési miniszter 
most utasította az illetékes Ügyosz 
tályt, hogy kutassák fel az ország 
különböző üzemi tájain fekvő életké-
pes 4—6 holdas kisüzemeket s ezek-
ről készítsenek adatfelvételeket. En-
nek birtokában tájegységenként, illetve 
országos viszonylatban mutassák ki, 
hogy melyek azok az élet által ki 
taposott u'ak, amelyeken haladva a 
kisbirtokok életképessége biztosiiható 
és fokozható volna. 

Az adatgyűjtést az idei gazdasági 
év befejezésével kezdenék, az Orszá-
gos Mezőgazdasági és Termelési 
Költségvizsgáló Intézet szakemberei-
nek bevonásával. A munkák a tél 
folyamán, kb. 6 hét alatt elkészülné-
nek. Az adatgyűjtést megkönnyítené, 
ha a kerül ti Földmiveléstgyi Taná-
csok igy-egy helyi ismeretekkel ren-
delkező tisztviselőt bocsájtanának az 
OMÜTKI kiküldött rendelkezésére s 
igy ezek személyes tapasztalatokat 
szerezve, kiegészíthetnék munkájuk 
eredményeit. 

További lépés az adatok feldolgo-
zása és kiértekelése lenne. Az î y 
feldolgozott adatok már kedvezően 
befolyásolnák a jövő évi termésered-
ményeket. A minisztérium az adatok 
birtokában ugyanis megadhatná a 
gyakorlatban bevált helyes irányt, a 
gondokkal küzdő 4—6 holdas mező-
gazdasági kisüzemeknek. 

A tej beszolgáltatás 
Az 1947—48. évi beszolgáltatási 

kötelezettség szabályozására vonat-
kozó tárgyalások során, az Országos 
Földművelésügyi Tarrács javaslatot 
terjesztett elő a tehenenként! tejbe-
szolgáltatási kötelezettség módosítá-
sára. Az eddigi beszolgáltatási rend-
szer mellett kétszeresen szolgáltatott 
be minden tehéntartó. Minden tehén 
után bizonyos mennyiségű tejet kel-
let beszolgáltatni, ugyanakkor a te-
hén takarmányozásának biztosítására 
igénybevett terület után is teljesíteni 
kellett a beszolgáltatást. Az OFT azt 
a javaslatot tette, hogy a tejbeszol-
gáltatás számítódjék be a termény-
beszolgáltatásba. 

Cukorrépa termesztő 
verseny 

A cukorrépa termelők szövetsége 
az idén is megrendezi a mult évben 
nagy sikert aratott cukorrépa ter-
mesztő versenyt. A versenyben részt-
venni akaró gazdák junius 15 ig je 
lentkezhetnek a községi cukorrépa 
magbizottsagon. A nyertesek értékes 
mezőgazdasági eszközöket kapnak. 
A verseny arra irányul, hogy ki tud 
egyeiMty ifágys^tf főWW? nagyobb 
mennyiségű cukorrépát termelni. 

•«a» részkaSzáláéfa 
V t W t t r t t Uttr vtfmov atet 17 szám 

MEGHÍVÓ 

A Szociáldemokrata Pdtt Női Csoportja 
Pünkösd első napján délután 6 órakor 
a Párt snékhánban (Kossuth-u 26 sa.J 
műsoros Menés 

kávé-délutánt renden 

Belépődíj nincs. Mindenki a fogyasztási fizeti. 
Tánc éjfélig. Mindenkit saeretettel vár a Veaetőség 

Az adóffelszólamlási bi -
z o t t s á g o k n a k rnéltányolniok kell 
a kisiparosság súlyos anyagi hely-
zetét. Két pénzügyminiszteii körren-
delet utasítja az adőfelszólamlási bi-
zottságok kincstári előadóit, hogy a 
kisiparosság súlyos anyagi helyzetét 
méi'ányolví», a fellebbezések tárgya-
lásánál az iparosság javara járjanak 
el. Mig egy másik körrendelet azokra 
az esetekre mutat rá, amikor a kivető 
bizottságok feladatukat félreértve az 
együttes kereseti és jövedelmi adót 
b 'nyersbevétel 6 százalékában ':!!a-
piiotta meg : figyelmezteti az adofel-
s/ólarnlási bizottságokat, azok kincs-
tári eiOadóit, legyen gondjuk arra, 
hogy az adófelszólamlási bizof-ság 
hasoiíó hibába ne essék. Az ipartes-
tületeknek el kell látniok a felszó-
lam Iá si bizottság tagjait a közölt két 
körrendelet szövegével és felkérik 
őket, hogy a súlyos teher alatt gör-
nyedő kisiparos ág javára érvénye 
sitsék azt a jogot, ami kezükbe van 
lefektetve. 

M e g n y í l t a k az iparos 
g y ó g y t e l e p e k . A hajduszobosz 
lói. hevizszentandrási és balatonfüredi 
iparos gyógy ülepek május hó 16 án 
megnyíltak. A beteg és gyógyfürdői 
kezelésre szoruló önálló kézműves 
párosok egészségének visszaállása 

közérdek-s igy kötelessége minden 
ipartestületnek, hogy erre az akció*a 
rászoruló tagjait figyelmeztesse. 

Megalakult a fegyverreki Ipartes 
tület. 

A munkaviszonyban álló közmunka-
kötelezettek, akiknek jövedelme a fi-
zetések arányosítása folytán, vagy 
más okból 1946. évi augusztus 1. 
n«jpja óta emelkedett, a/ 1947. évi 
közmunkaváltság esedékessége-
kor uj bejelentést kötelesek tenni. 

Rövidesen módosijják a bognár-
ipari árrendeletet. 

A falusi és városi há/iiparossággal 
közölhetjük, hogy a fonalellátás 
megindult és a befizetések sorrend 
jében megkezdték a fonalak szállítását. 

Jurius 14 én és 15 én Országos 
Nőiszabó ipari nagygyűlés lesz 
Budapesten. » 

J ó , s z é p , c s i n o s , í z l é s e s 
% V 

könyve t , 
d í s z m u n k á t , s t b . 

Führor 
k ö n y v k ö t ő kész í t 

Stmoityl Ernő-ü. 31. 

— Felhívás. Felhívom az építő-
munkások figyelmét, hogy május h£ 
26-án (pünkösd másnapján) délelőtt 
10 órakor nyilvános épitőmunkás 
gyűlést tartunk. Török János köz-
ponti vezetőségi tag részvételével. 
Kérem a tagok pontos megjelenését. 
Gyenes Péter. 

— Országos váserok. Cibakhá 
zán a legköze ebbi orzágos vái ár 
mindenféle jószág felhajt issai május 
24 én szombaton lesz. Hódmezővá-
sárhelyen 30 án cs 31-en, Oyomán 
29, 30-és 31-én tartanak kirakodó 
és állatvásár!, mig Szertelen május 
27-én, kedden állatvásár lesz. 

Pérfhirek 
Május 21-én, szerdán este fél 8 

óraKor a társadalom tudoüiányi fő-
iskola részére. Etőadó: Toih László. 

Május 22-én, csütörtökön d. u. 6 
órakor közös rendőrségi frakció-ülés 
a Kossuth u 26 sz. alatti p^rthe-
lyiségben. Előadó: dr. Solti László. 

Május 23-án, pénteken este fél 8 
órakor fCossutn-u. 26 sz. alatti párt-
helyiségben párUst Elóudó: dr. 
Greii.er Károly. 

Május 22-én este 8 órakor a 
közkórházitól pár'est. Előadó: dr. 
Mijó János. 

Május 26-án d e. fél 11 órakor 
a földrnűvL bizottság fontos ügy-
ben éitekezietet tart. ' 

F. hó 25 én d. e. 11 órakor a 
Rendező Gárda értekezletet tart. 

Műlép kapható Batihyányi-u. 17 
8*ám. 569 

S z l H h í r e k 
M i pontosan fél 8 órakor pár test. 

Az O I V O F Í előadás sorozat keretéren 
dr. Mihaj'ovits'Lehel ad elő. 

t ? A 1 3 i Ö 
Budapest I. május 20. 

7.30 Reggeli zene, hanglemezek, 
naptár 8 00 Kertészeti tanácsadó. 
8 15 Hanglen ezek. 9.00 A Tungsram 
zenekar játszik. 12 15 Schumann 
dalok. 12,30 Az ember és kedven-
cei 12 4$ K I már Rezső és Komá-
romi Andor szalonzenekara. 13 45 
Napjaink kérdései, 14.10 Chopin 
műveiből. 14 30 A termeién tanács 
műsora. 1450 Ifjúsági Énekkarok. 
16.00 Klarinét és harsonaegyüttes, 
17.10 A hadifogoly hiradó rádió-
közi, 17,35 A Vöröskereszt közle-
ményei 17 55 Á( telepítési kormány-
bizt. Közi. 18 00 Beszélgetés « ha-
difogságból hazatért Czirákv Bélá-
val. 18.15 Varga Vilmával, Liszt 
Ferenc tanítványával beszéiget Ki-
szely Gyula. 18 40 Cseresznyevirág-
zás. 20 20 A rádiózenekar játszik. 
21.25 Időszerű kérdések. 21.40 
Orosz nyelvoktatás 23 30 Áltelepit. 
kormbt. közi. 22 35 A budapesti 
Vonóshármas. 23.00 A BBC aián-
d» klemetel 

^ ^ diófaderék 
eladó. Fekete Márton-u. 1 alatt. 

SPORT . 
Csongrádon mas 

l/flsoj-MTK. l/egyes -
Csongrád válogatott, 
Szentesen csütörtökön 

délutdn 6 órakor 

i t e - M T K . m m -
Szentes vólosatoit 

csapatai között labdarugó 
mérkőzés 

A két budapesti NB. I. osztály-
ban az élen lévő csapatot nem kell 
különösebben méltatnunk. 8 első 
csapatbeii játékost ad a két együttes 
a szerződés értelmében. Ellenük a 
legjobb szentesi 1 l-et állítják, a fel-
állítást holnapi számunkban közöl-
jük. Örömmel k-zöljük ezt a hirt 
Szentes dolgozói számára, mert 
minden remény szerint S7.Cp és élve-
zeU s játék, t láthatunk. Szentes fiai 
bizonyára kitesnek magukért, s 
mindent beleadva igyekeznek tisztes 
eredményt kihiicolni. 

Szegvár — SzMTE II. 3;0 
II. őszi. bajnoki,, vezette: Tóth. 
A bajnokságra törő Szegvár meg-

érdemelten győzte le elbi akodott 
ellenfelét ilyen arányba.;. GőllovőS:: 
Salánki, ivanov, Maróti. 

Az I. osztály vasáinapi ered-
ményei : 
Cs. Barátság — SzMTE 2 0. 
K T K - S MÁV S. E. 1:1. 
Mindszent — Kikelek 2:1. 
Mijsa — Szabadszállás 4:1. 
K M V S E — Cs. T isza 3 0 . 
KuTE — Halasi MÁV 1:1 
Kecskeméti MÁV — Jánoshalma 1:1. 

A bajnokság állása : 
1. Cs Berátsów 24 18 
2. KTK 24 16 
3. SzMTE 24 • 1 
4 S/ MÁV 23 12 
5. KRVSE 24 8 
6. Ján' «halma 24 10 
7. KuTE 24 
8. Kiskunhalas 24 7 
9. KiTF. 24 9 

10. KMÁV 2J 7 
11. Kiskunmajsa 24 8 
12. Mindszent 24 6 
13. Cs. Tisza 24 8 
14. Scabadszáll. 23 3 3 

144:id 10 
77 23 38 
72:39 31 
46 30 29 
44 34 26 
51 43 25 
20:48 23 
54:51 20 
45:51 -20 
37.57 20 
33:60 20 
28:63 18 
21.56 16 
17=94 9 

A fenti táblázat a hivataies ada-
tok alapján készült. 

Hirdetmény 
tfözhirré teszem, hogy a földre-

form során kisajátított Soós Pál 
Mucsihát 46 sz. tanyásingMIanához 
tartozó 56 kat. hold szántótöld, Cser-
na János Mucsihát 28 s?. alatti ta-
nyásingatlanához tartozó 13 kat. hold 
szántóföld. Ref. egyház Mucsihát 
szn. 8 kat. hold szántóföld, özv. 
Sarkadi Ferencné Kaián 12 kat hold 
szántó, Sárközi féle kistőkei földből 
9 kat. hold szántó haszonbérbe ki 
vehető. A szerződés egy évre köt-
hető meg. A haszonbér a föld kat, 
jövedelmének minden koronája után 
8 kg búza ára és az évi •.aszon-
bérnek 29 % át a sze-ződés meg-
kötésekor meg kell fizetni. A szer 
ződés a városháza 24-es sz. szo-
bájában köthető meg. 

Polgármester 

Fekete M. u. 1. alatt eladó egy komplett 

kocsitengely vasalással 
• I I I I * 

Fősswteéztó, SfrtlÉ LftttzTó. 
Felelős szerkesztő: Szóké Ferenc. 

Feleidé kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta a . B a r A t i á g ' nyomda Irft 

Felelői nyom iavezető: Cserna« L. Imre 




