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Ma délután 1 órakor a szakszervezet tiltakozó gyűlése 
a Szentesi tllság reakciós működése ellen 

Sürgetik a státusrendezést a közalkalmazottak — Jelentős árleszállítások történtek 

Letörjük 
a drágaságot 

Az ország számos vámosából s 
legutóbb Makóról érkezett hír, hogy 
a szervezett munkásság rövid sztráj-
kokkal, tüntetésekkel tiltakozik a 
drágaság ellen. A drágulás ellen 
újra felhangzik a dolgozó nép hangja 
újra jelentkezik a köve ués, hogy a 
fixbérek melié fixárakat is bizto-
sítsanak a dolgozók fogyasztása szá-
mára. És ez a követelés jogos és 
a hang a méltányosság hangja. A 
magyar stabilizáció súlyát meg min-
dig a dolgozók hordják a vállaikon 
és ha most újból jelentkezik az el-
keseredés, a felháborodás, amiatt a 
tény miatt, hogy az újjáépítés és 
többtermelés eredményeit még min-
dig ugyanaz a réteg fölözi le, ha-
bár az újjáépítésben és többterme-
lésben a fzikai és szellemi mun-
kások verqfékeznek, akkor a meg-
fizethető árakért' és az árcsökkené-
sért hangzó ^követelés nemcsak jo-
gos, hanem nagyon ís méltányos. 

A Szociáldemokrata Párt ebben a 
kérdésben ís a legkövetkezetesebben 
képviseli a magyar dolgozó nép ér-
dekeit. Elsőnek Szakasit* Árpád elv-
társ pártunk főtitkára Vetette fel a 
kérdést a Gadasági Főtanács ülé-
sén, amelyben bejelentette, hogy 
meg kell kezdeni a harcot a drága-
ság ellen. Le kell sújtani az egyéni 
érdeket hajhászó kísértetekre a de-
mokratikus Magyarország öklének és 
meg kell mutatnunk az árdágítók 
felé ugyanúgy, mint azok felé, akik 
fokozódó elkeseredéssel nézik az ár-
emelkedéseket, hogy nem lehet bün-
tetlenül véteni a dolgozók, az or-
szágot újjáépítő szellemi és fizikai 
munkások ellen. 

Nyomorúságunk vámszedőivel vég-
érvényesen le kell számolnunk most 
amikor új feladatok előtt áll a ma-
gyar .demokrácia. Augusztus l-re, 
a hároméves gazdasági terv megin-

sági reakció erőitől. Az illetékesek 
használják fel az ellenőrzés legszi-
gorúbb eszközeit, hogy lehetetlenné 
tegyék az árak emelkedését. De 
azontúl használják fel a legélesebb 
fegyvereket azok ellen, akik bűnőz-
nek a piacokon és akik szemérmet-
len Önzésükben' újra és újra szembe 
kerülnek Magyarország dolgozó né-
pével. 

Meg kell és meg is fogjuk találni 
az összes célravezető módokat és 
eszközöket. Mert a gazdasági élet 
normalizálódása, a termelés fokozó-
dása, azok életszínvonalát kell, hogy 
emelje, akiknek mindez köszönhető: 
a munkásoknak, parasztoknak, értel-
miségnek, egyszóval az ország dol-
gozó népének. 
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megindul a uégsö roham a drágaság ellen 
A Gazdasági Főtanács nagyfontosságú döntései 

Aẑ  a haic, amelyet Szakasits Ár-
pád elvtársnak a Gazdasági Főtanács 
előtt elmondott beszédével indított 
meg a Szociáldemokrata Párt a 
drágasági hullám letörésére, most 
éri el tetőpontját. A Gazdasági Fő-
tanács szerdai ülésén több rendkí-
vüli fontosságú határozatot hozott 
a dolgozók életszínvonalának eme-
lése érdekébea,, amelyet az alábbi-
akban ismertetünk. 

Az iparcikkek árának 
felülvizsgálatába 

az Anyag és Árhivatal mellett be-
kapcsolták a • Szakszervezeti Taná-
csot és elrendelték, hogy az egyes 
üzemekben hallgassák meg az üzemi 
bizottságot is. 

Ezzel az intézkedéssel lehe-
tővé válik, hogy a munkás-
ság is résztvegyen az árak 
leküzdéséért vívott harcban. 

Addig is, amíg az áiak felülvizsgá-
lata befejeződik, a Gazdasági Főta-
nács a következő intézkedéseket 
hozta: 

Június l - r e a rendes fe jada-
gon ft löl fe jenként egy kiló 
olcsó cukrot kapnak a dol-

gozó családfenntartók, 
50 &á&lékkaf felemelik a budapesti 
dolgozóknak jegyre adott étolajfej-
adagot. Csökkentik a tej fogyasztói 
árát, ugyanakkor a közvetítő keres-
kedelem rovására emelik a termelői 
árat. A széles körben fogyasztott 
drogéria-cikkek árát felülvizsgálják 
és a lehetőséghez képest leszállítják. 

A textiltermelés fokozására 
textilnagybizottságot küldtek ki a 
kiskereskedők bekapcsolásával, amely 
intézkedik, hogy 

havi négymillió méterről 
hatmillióra felemeljék a ti 

jpusárukx gyártását. 
A textilbizottság feladata ezenkívül, 
hogy letörje az újabban mutatkozó 
textil-feketepiacot. A bizottságba a 
kiskereskedőkön kívül bevonják a 
szakszervezeteket is. A textilgyártás 
fokozására elhatározták hogy Angliá-
ból százezer orsós pamutfonóda, 20 
fésülógép és más textilgépeket hoz-
nak az országba. Az ehhez szüksé 
ges 15 millió forintnyi devizát már 

kiutalták. A behozott gépeknek csak 
kisebb része kerül a már dolgozó 
gyárakhoz. 70—80 ezer orsóból ál-
lami fonódát állítan k fel, amely 
egyedül évi 137 millió forint értékű 
pamutfonalat állit elő. 

Ez a fonál végeredményben 
feldolgozás után 425 millió 
forinttal gazdagít ja a ma-

gyar p iaco t 
Ugyancsak bizottságot küldött ki a 
Gazdasági Főtanács a tipuscipők és 
a cipőjavítások árának leszállítására. 

A l épí tő ipar i m u n k á s o k r a 
sérelmes munkabéreket is megvál 
toztatta a Gazdasági Főtanács, ezért 
hozzájárult 

az építőipari kollektív szer-
ződés módosításához azzal., 
hogy az engedélyezett bér-
emelés nem drágíthat ja meg 

az építkezést. 
A juhlenyésztés fejlesztése és a 

termelő gazdák biztosíiása érdekében 
legutóbb hozzájárult a Főtanács, 
hogy a belföldi gyapjú termelői 
árát 11 forintra emeljék. Ezt sokan 
megkísérelték általános áremelésre 
felhasználni. Ezért most a GF el-
rendelte, hogy 

a gyapJ" termelői árának 
emeléséből folyó különbö-
zetet csak a 60 százaléknál 

több gyapjút tartalmazó 
luxusszöveteknél lehet fel-

számítani. 

A gazdasági rendőrség 
a Főtanács utasítására tovább foly-
tatja az árdrágítók elleni erélyes 
harcot. Beavatkozással máris több 
árucikknek csökkent az ára. 

Az adópengó betétek 
valorizációja ügyében úgy döntött a 
Gazdasági Főtanács, hogy 

egyelőre csak az 1946. ápr. 
17-ig elhelyezett betétek 
után engedélyeznek kártala-

nítást. 

Ebben az esetben is csak akkor, ha 
a betét április 17-től s stabilizációig 
megszakítás nélkül fennállott. 

A kártalanítás minden száz-
ezer adópengó után 5 forint 

lesz. 

A sertéshízlaíó gazdák 
megsegítése érdekében elhatározta 
a G. F., hogy azokon a helyeken, 
ahol sertéspestis veszély mutatkozik 
öt holdon aiuii gazdák a szérum-
oltások során 50 °/o-os árkedvez-
ményt kapnak. Elhatározta továbbá, 
hogy a széramok forgalmi díját 
15 °/0 tói 5 °?o-á szállítja le és 
mér^kii a szérumo!^ poslai diját. 

I 

Külpolitika 
Az olasz Keresztény Demokrata 

Párt lehetetlenné tette Nitti kormány-
alakítási kísérletét, mert Uono Qu-
alunque ú) fasiszta párt és a többi 
népellenes párt bevonását kivflKju 
Nitti a politikai pártok képviselőivel 
folytatott szerda délelőtti roegbeszé-
lése után lemondott a kormány 
megalakításáról és visszaadta meg* 
bízását. 

Hollandián a sor 
A Hollandiának szánt nagyobb 

amerikai kölcsönnel kapcsolatban a 
holland reakciós sajtó máris a kor-
mány átalakításáról Ír a szélsőjobb-

oldali vehetők bevonásával. A gyar-
matügyi miniszteri tárcát Romme 
taná nak, a holland reakció egyik 
legszélsőségesebb harcosának szán-
ják. Indonézia főkormányzóiává Mei-
neni volt hadügyminisztert akarják 
kinevezni, aki az egyik hatalmas 
amerikai törzs hollandiai képvise-
lője Indonéziai küldetése nyilván-
valóan az amerikai -nagytőke távol-
keleti törekvéseivel függ össze. Saj-
tójelentések szerint máris az ameri-
kai kormány hivatabs megfigyelői 
és különféle cégek ügynökeinek szá-
zai tartózkodnak Indonéziában. 

- ti 
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Letartóztatták 
. a vásárhelyi 

Volksbund atyját 
Néhány hónappal ezelőtt a nép-

ügyészség eljárást indított dr. Wie-
ner Tibor görögkeleti lelkész ellen, 
aki Vásárhelyen a Volksbund meg-
alakítója, legtöbb szervezője és atya-
istene volt. Kevéssel utána Wiener-
nek nyomaveszett és a népügyész-
ség nyomozólevelet bocsátott ki el-
lene. Hosszabb körözés után a nyo-
mozó hatóságok Rákospalotán talál-
ták meg a volksbundisia lelkészt és 
a népbiróság a népügyészség ja-
vaslatára elfogató parancsot adott 
ki ellene. Dr. Wiener Tibort a rend-
őrség kedden adta át a szegedi 
népügyészségnek. 

Ma délután 1 órakor együttes tiltakozó gyűlést 
tartanak a szakszervezetek 

a „Szentesi Újság* reakciós működése ellen 
! Ma délután 1 órakor a városháza 

közgyűlési termében tiltakozó gyűlést 
í tartanak a szakszervezetek a Szentesi 
i Újságban megjelent antidemokratikus 
; és nyíltan demokráciád lenes beálh 

tísu a kontárkérdéssel foglalkozó 
cikk miatt. Felkérjük a város dolgozó 
társadalmát, minthogy a Szentesi 
Újság és általa a Kisgazdapárt ve-

zetőségének ilyen irányú tevékeny-
sége kihivás a dolgozók társadalma 
és léte ellen, mindannyian jelenjenek 
meg, hogy egyetemleges állásfogla-
lisukkal bizonyítsák a szakszerveze 
tek és a munkásság nyílt kiállását a 
demokratikus kibontakozás ellensé-
geivel szemben. 

Állami státusba kerülnek 
tizéves szolgálat után 

a kórházak alkalmazottai 
A népjóléti minisztériumban nagy-

jelentőségű tárgyalások folytak a 
belügy- és pénzügyminisztérium ki-
küldötteivel a kórházak személyzeti 
létszámának és az alkalmazottak 
munkaviszonyának megállapításáról. 
E tárgyaiások most befejeződtek és 
konkrét eredménnyel jártak. A há-
rom minisztérium kiküldöttei kimon-
dották, hogy az állami, városi, me-
gyei és községi kórházak összes 
havibéres ápolói és egyéb alkalma-
zottai, amennyiben 10 évi beszámít-
ható szolgálati idővel rendelkeznek, 
vagy a jövőben e szolgálati időt 
elérik, a posta és vasút alkalmazot-
taihoz hasonlóan altisztekké nevez-
hetők ki, tehát végleges állami stá-
tusba kerülnek. Ebben a tárgyban 
már el is készült a rendelettervezet, 
amelyet a népjóléti minisztérium el-
juttat az ország valamennyi közkór-
názához. 

A pénzügyminiszter 
moszkvai tárgyalásai 
Nyárády Miklós pénzügyminiszter 

vezetésével magyar gazdasági kül-
döttség érkezett Moszkvába. A pénz-
ügyminiszter résztvesz azokon a ke-
reskedelmi tárgyalásokon, amelyet a 
magyar kereskedelmi küldöttség már 
április végén megkezdett, Rónai 
Sándor elvtárs kereskedelem és szö-
vétkezetügyi miniszter vezetésével. 

RiuftUln oz Iparos m m 
pünkösdi 

Rózsa-est jére 
az IpartastQlatban. 

Qeró Ernő 
a hároméves terv 
pénzügyi kérdéseiről 

Qerö Ernő elvtárs közlekedésügyi 
miniszter a Zeneművészeti Főiskolá-
ban nagy közönség előtt ismertette 
a hároméves terv pénzügyi problé-
máit. Rámulatott a fontos problé-
mákra, amelyek a 6,300 millió fo-
rint összegű beruházás körül je-
lentkeznek. Előadása során a Ma-
gyar Kommunista Párt álláspontját 
ismertette a három nagybank álla-
mosításának tervével kapcsolatban. 

A közalkalmazottak sérelmei 
a főispáni értekezlet előtt 

A belügyminisztériumban szerdán 
főispáni értekezlet volt. Valamennyi 
felszólaló élesen tiltakozott a drága 
ság ellen. Ezután az egyes megyék 
vezetői beszámoltak a helyi problé-
mákról. Az egyik vármegye képvi-
selője kérte a belügyminisztert, has 
son oda, hogy az ideiglenes alkal-
mazásban lévő köztisztviselőket, alis-
pánokat stb. véglegesítsék állásukban. 
Az ideiglenes alkalmaztatással járó 
bizonytalanság kedvezőtlenül befo-
lyásolja a köztisztviselők munkáját, 
csökkenti erélyüket a szükséges in 
tézkedésük végrehajtásánál. A bel-
ügyminiszter képviselője kijelentette, 
hogy 1946 decemberében elkészítet-
ték már a közalkalmazottak végle-' 
gesitésére vonatkozó rendeletet, de 
annak érvénybeléptetését még nem 
sikerült elérni. 

Több oldalról elhangzott kérdésre 

válaszolva közölték, a belügyminisz-
térium javaslatára a közlekedésügyi 
minisztérium elvi beleegyezését adta 
ahhoz, hogy megtérítsék a törvény-
hatósági bizottsági tagok utazási 
költségeit. A belügyminisztérium ter-
vezi a községi bírók és elöljárósági 
tagok állami fizetési osztályokba so-
rolását is. 

Zala megye alispánja a közigaz-
gatási reform előkészítő munkái 
után érdeklődött. Mint a válaszból 
kiderült, minden párt kidolgozott 
egy közigazgatási reformtervezetet. 
A belügyminisztériumban egy párt-
közi előkészítő bizottság állandóan 
dolgozik a közigazgatási reformter-
vezeten. Végül oejelentette, hogy 
ősszel előreláthatóan megtartják 
azoknak a közalkalmazottaknak vizs-
gáját, akiket a törvényes képesítés 
nélkül alkalmaztak közszolgálatra 

Két nagyjelentőségű 
orvosi felfedezés 

Hirdessen lapunkban! 

New Yorkból jelenti az amerikai 
rádió, hogy az amerikai orvosok 
csikágói szövetségének vasárnapi 
ülésén az egyik orvos bejelentette, 
hogy munkatársaival sikerült az egér 
fejéből olyan vírust kivonni, amely 
a rák kórokozója. 

Állandóan érkeznek hírek a rák 
gyógyításának felfedezéséről, a rák 
kórokozójának felfedezéséről, vagy a 
rák gyógyszerének feltalálásáról. Saj-
nos, eddig még egyik ilyen híradás 
sem vált valóra s a rák kórokozói 
tovább garázdálkodnak. Jelenleg a 
rák gyógymódja még mindig csak 
az időben végrehajtott műtét, vagy 
az ugyancsak kellő időben megkez-
dett röntgen- és rádiumkezelés. 

Ugyanekkor a Szovjetúnió Tudo 
mányos Akadémiája klinikai osztá-
lyának legutóbbi ülésén dr L. S. 
Slern professzor közölte, hogy a 
gümőkóros agyhártyagyulladást — 
ezt az eddig minden esetben halá-
los betegséget — (meningitis basi-
laris) a streptomycinnek uj módszer 
szerint való befecskendezésével gyó-
gyítják. Eddig Stern professzor, Du-

lickij professzor és Futter professzor 
több mint negyven esetről számol-
tak be, amelyekben Stern módszere 
szerint kezelték az agy hártyagyulla-
dásos gyermekeket s mind a negy-
ven meggyógyult. Az eljárás hosz-
szadalmas, mert néhány gyermeknél 
már tavaly nyáron és ősszel kedték 
a gyógykezelést. A streptomycin al-
kalmazása Stern módszerei szerint 
eltérően az eddigi tapasztalatoktól 
— soha sem okozott semmilyen 
mellékhatást. Az akadémia klinikai 
osztálya elhatározta, hogy az uj 
módszert átviszik az általános kli-
nikai gyakorlatba. 

Nem lehet felmondani 
az üzlethelyiségeket 

A kormány ma rendeletet adott ki 
amely szerint a bérbeadó az üzlet-
helyiségnek határozatlan időtartamra 
szóló bérletét rendes felmondással 
nem szüntetheti meg, kivéve, ha 
iparűzéssel nem kap csolatos» saját 
céljaira a kincstár kívánja használni. 

MEGHÍVÓ 

A Szociáldemokrata Pdtt Női Csoportja 
Pünkösd első napján délutdn 6 órakor 
a Pdrt suékhdnban Kossuth u 26. 99.) 
műsoros menés 

kávé-délatánt r. n d ea. 
Belépődíj nincs. Mindenki a fogyas9tdti ft9eti. 
Tdnc éjfélig. Mindenkit szeretettel vdr a Vem et ős ég 

<A legkönnyebb 
megoldást választotta a Szentesi 
Újság azzal, hogy egyszerűen meg-
tagadta a VAOSZ által kért helyre-
igazitó nyilatkozat közlését. Ha 
mindez nem igy történt volna, akkor 
talán ugy is be lehetett volna dili-
tani a helyzetet, hogy a kontdrkér-
désről irt fasiszia cikk csupán a 
Szentesi Újság cikkírójának volt 
egyéni véleménye. Igy azonban már 
merőben más a helyzet. A VAOSZ 
tiltakozást bizonyára alaposan meg-
tanácskozták a túloldalon s a helyi 
kisgazda szerkesztőség közös akarat-
tal juthatott arra az elhatározás^ 
hogy a helyreigazító nyilatkozatnak 
a Szentesi Újságban történő közlé-
sitől elzárkózik. Vagyis a Kisgazda-
párt szentesi vezetősége és a Szen-
tesi Újság vezetősége azonosította 
magát a lap vasárnapi számában 
a kontárkérdésről megjelent fasiszta 
szellemű cikket. Igy azután már nem 
lehet helye semmi mellébeszélésnek. 
A dolog jellemző . . . és ebből le-
szűrhetik a tanulságot azok is, akik 
eddig talán még nem cselekedték 
ezt meg. 

Tábortűzet rendeznek 
a szentesi diákcserkészek 
A szentesi gimnázium pusztaszeri 

cserkészcsapata az idén is megren-
dezi hagyományos tábortüzét szom-
baton este 8 órai kezdettel az Er-
zsébetkerti sporttelepen. Előadásra 
kerülnek pünkösdi népszokások, ere-
deti szentesi nóták, népballadák és 
táncok. A jövedelmet a szegénysorsu 
cserkészek táborozására fordítják. 
Jegyek kaphatók a cserkészcsapat 
vezetőségénél. A szórakoztatónak és 
kellemesnek ígérkező ünnepélyre ez-
úton is felhívjuk a város társadal-
mának figyelmét. 

Marólúgot ivott, 
állapota 

életveszélyes 
Simon János 20 éves szentesi fiatal-

ember Szigeti utca 3. sz. alatti lakos 
tegnap matólugot ivott. A mentők 
nyomban beszállították a kórházba 
és gyomormosásban részeltették. Ál-
lapota eleinte javulófélben volt, majd 
hirtelen életveszélyesre fordult. 

Agyonnyomta 
3 hónapos csecsemőjét 

Igen furcsa szerencsétlenségről tu-
dósít bennünket a rendőrség bűnügyi 
osztálya. Miskolczi Sándorné az éj-
szaka folyamán három hónapos cse-
csemőjét, aki mellette feküdt az ágy-
ban, agyonnyomta. A rendőrség a 
vizsgálatot fol>amatba helyezte. 

Ismét egy árdrágító 
A rendőrség szokásos razziáit to-

vább folytatja a szentesi piacon. A 
tegnapi razzia során ismét sikerült 
egy tejtermék drágitót elcsípni, Gás-
pár Lajosné Lapistó 65. szám alatti 
lakos személyében. Qáspár Lajosné 
a túró kilóját a maximált 2*40 forint 
helyett 4 forintért árusította. A rend-
őrség megindította ellene az eljárást 
és ügyét az uzsorabirósághoz tették át. 

B É L A B Á C 8 I 

halászcsárdája 

MEGNYÍLIK I 

a klstiszaszlget s a r k á n 
pünkösd eltö napján — 



Szociáldemokrata nők! Készüljetek n június 1-i Mő-napral 
A Dunavölgy népei Ma májún 23. Rom. kat. Dezső, 

protestáns Dezső. 
Vízállásjelentés: Tisza 22 én 33. Kurca 

301. 
Hőmérséklet . - f 8 fok 
Időjárásjelentés i Gyenge szél, felhő« 

idő, helyenként záporeső, zivatar, a hő-
méséklet lassan emelkedik.. 

Ügyeletes gyógyszertáraki május Í J — 
24. Kerekes—Torday. 

Szabadság Mozgó: Virág a vi-
harban. (Francia film). 

— Evangél ikus pQnJcősdi is-
tent iszteletek. Az evangélikus 
templomban pünkösd hetében, szer-
dától-péntekig minden nap d. u. 6. 
órakor bűnbánati istentisztelet van, 
az igét Filepp Imre lelkész hirdeti. 
Pünkösd vasárnap d. e. 10 órakor 
ünnepi istentisztelet úrvacsora osz-
tással, pünkösd d. e. 10 órakor 
konfirmáció, tartja Virányi Lajos 
alesperes. Szórvány istentiszteletek; 
Nagykirályságon az áll. iskolában 
d. e. 10 órakor, Fábiánsebestyénben 
az ONCsA telepi áll. iskolában d. u. 
2 órakor lesz ünnepi istentisztelet 
úrvacsora osztással pünkösd vasár-
napján. Az istentiszteleteket Dér 
Endre s. lelkész vezeti. 

— Vekerháton és Ka jánon 
szentmise lesz. Pünkösd második 
ünnepén, hétfőn d. e. 9 órakor Ve-
kerháton, 12 órakor Kajánon lesz 
szentmise és szentbeszéd Pünkösd 
első ünnepén a tanyai hivek számára 
is a Jézus Szive templombin lesz 
az istentisztelet. A kapucinus atyák 
templomában pünkt sd három ünne-
pén 40 órás szentségimádás lesz a 
foglyokért és a világbékéért. Vasár-
nap d. e. 8, 10 és fél 12 órakor 
lesz szentmise. 10 órakor lesz a 
plébániai hívekért az ünnepélyes 
szentmise. Hétfőn d. e. 7, 8 és 10 
órakor kezdődnek a szentmisék. 
Mindhárom este 6 órakor papi zso-
lozsma, 7 órakor közös szentség-
imádás és szentbeszéd lesz. 

— Izraeli ta istentiszteletek. 
Sávuot ünnepi istentiszteletek a 
nagytemplomban lesznek a követ-
kező időkben. Szombaton és vasár-
nap este 8 órakor, vasárnap és hét-
főn délelőtt 10 órakor. Mázkir hét-
főn délelőtt. 

— Felhívás . Felhívom az Építő 
munkások figyelmét, hogy május 
hó 25-én (pünkösd első napján) du. 
fél 7 órakor rendkívüli vezetőségi 
gyűlést tartunk Török János köz-
ponti főtitkár részvételével. Kérem a 
tagok pontos megjelenését. Gyenes 
Péter. 

— A zs i radék jegy „ D " « é l -
vényére szelvényenként 20 dkg. 
zs í r kapható az összes henteseknél. 

Közellátási hivatal. 
— Másfélmill ió repülő Ameri-

kában. James H. Doolitte ismert re-
pülötábornok az amerikai pilótainté-
zetben tartott előadása során kijelen-
tette, hogy véleménye szerint 1955-re 
az Egyesült Államokban 400.000 ma-
gánrepülögép lesz. Ugyanerre az időre 
a vizsgázott pilóták száma másfél-
millióra emelkedik. 

— Mentőautó telefonhivó szá-
m a 23. 

Kis országok, * acsarkodó apró 
népek tették évszázadokon keresztül 

j Európa tűzfészkévé a Duna-meden-
! cét. Itt, a töredéknépek világában 
' lehetetlen elhinteni a gyűlölet mag-

vát és gondoskodni arról, hogy év-
századokon keresztül ez a vetés ki 
ne pusztuljon. Hiába énekelték meg 
a költök százszor és ezerszer, hogy 
nem a népek az okozói a Duna-
medence nyomorának, hanem az 
uralkodók és csatlósaik, akik zsar-
nokként éltek a népek nyakán és 
szivták a vérüket. Hiába énekelte 
meg Ady, hogy a w . . . Magyar, 
oláh, szláv bánat mindigre egy bá-
nat marad", a mesterségesen táplált 
gyűlölet, a kölcsönös megvetés ott 
égett, ha nem is mindenkinek, de 
sokak lelkében. 

Ezen a földön nem a világsza-
badság, a kölcsönös emberi meg-
becsülés szelleme uralkodott el. 

hanem a túlzó nacionalizmus, a faj-
őrület, mely a végén betorkolt az 
emberi szellem posványába, a véd-
telenek és ártatlan tömegek lemé-
szárlásába. Gúnynótáktól és gú-
nyos szállóigéktől volt hangoa a 
Duna-medence. Mi sem voltunk kü-
lönbek a többieknél. Már a zsenge 
gyermeklélekbe beoltották a „kutya-
szerbia" és a 'tót nem ember" al-
jas és a valóságnak meg nem fe-
lelő szólamait. Ez a megnemértés, 
a gazdasági és szellemi élet szinte 
áthatolhatatlan válaszfala tette ne-
hézzé a dunavölgyi népek életét. 

Boldog élet a föld ezen részén 
pedig csak akkor lehet, ha egy-
másra találunk. Földrajzilag és gaz-
daságilag egymása vagyunk utalva. 
Egyik nép sem élheti függetlenül a 
maga |életét. Mindezeken tul az itt 
élő népek ugy össze vannak keve-
redve, hogy csak kegyetlenséggel 

és barbarizmussal lehet őket szét-
választani. Ha ez azt állapotot meg 
akarjuk szüntetni, le kell rombolni 
a válaszfalakat. Ha azt akarjuk, hogy 
a kölcsönös megbecsülés és a köl-
csönös megértés legyen úrrá az itt 
élő népeken, el kell tűntetni a so-
rompókat a lelkekben és az ország-
határokon egyaránt. 

Ezért van nagy jelentősége pár-
tunk által kezdeményezett és rende-
zett dunavölgyi konferenciának. Meg-
tettük az első lépést. Megteremtet-
tük az előfeltételeit a kibontakozás-
nak. Nemcsak ésszerű ez, nemcsak 
kötelesség, hanem történelmi hi-
vatás is ez a szociáldemokráciának. 
Kezdeményezésünkre ráléphetnek Kő-
zépeurópa népei arra az útra, mely 
nemcsak közős bánatot, hanemí kö-
zös örömet is jelent számukra. 

SUrgetlk a státusrendezést 
az állami közalkalmazottak 

A Közalkalmazottak Szakszerve-
; zetének kezdeményezésére szerdán 

délben az állami közhivatalokban 
; gyűlést tartottak. A gyűléseken min-
' denekelött tiltakoztak a drágaság el-
1 len. Ezután határozati javaslatot fo-
- gadtak el, mely szerint felterjesztés-

ben kérik a miniszterelnököt és a 
pénzügyminisztert, fogadják el a 
szakszervezet által kidolgozott stá-

tusrendezési tervezetet. Ez a terve-
zet azt javasolja, hogy a főiskolai 
végzettséggel rendelkező alkalma-
zottak a IX., az érettségizettek a X., 
a négykőzépiskolát végzettek a XI., 
az altisztek pedig a XIII. fizetési 
osztályba kezdjék szolgálatukat. A 
kinevezések elbírálásánál a szakszer-
vezet beleszólási jogot kér a maga-
részére. 

„ I N T E R M E Z Z O * HANGVERSENYE 
pfinkösd hétfőn d. u. 5 és este 8 órakor a Tóth József színházban 

Közreműködnek: 

Romvári Gertrúd íimszinéaznő. Juhász József filmszínész. Szabé András 
zongoraművész. V e r e b e s T i b o r d r . hangversenyénekes. O s v á t h L á s z l ó azinm. 

Pünkösd hétfón 
„Intermezzo" hangverseny 

Jelentős művészi eseménynek 
Ígérkezik az „Intermezzó" hangver-
senyiroda pünkösd hétfői nagysza-
bású hangversenye a Tóth József 
színházteremben, délután 5 és este 
8 órai kezdettel. Jegyek elővételben 
a Szántay dohánytözsdén kaphatók. 
A hangverseny műsora a következő: 

1. Beköszöntő. "Elmondja Juhász 
József színművész. 

2. Osváth László szavalóművész 
szaval: 

a) Petőfi Sándor: Levél Arany 
Jánoshoz, b) Ady Endre: Az én 
menyasszonyom, c) Villon : Ballada 
a páriamenthez. 

3. Romváry Gertrúd énekelj 
a) Zerkovitz: Csókos asszony, b) 

Schubert: Szerenád. 
4. Szabó András zongoraművész 

zongorázik: 
a) Beethoven: E-moll szonáta. 

Opus 90. 2. tételben. 
5. Romváry Gertrúd vidám ver-

seket szaval. 
6. Dr. Verebes Tibor énekel: 
a) Pergolare: Nina, b) Pusztai 

rózsa, c) Lehár: Barackfavirág dal 
a Mosoly országából. 

S z ü n e t 
7. Osváth László szaval: 
a) Kosztolányi D . : Mostan színes 

tintákról álmodom, b) Csordás N. 
Dezső: Vihar, c) József Attila: 
Szocialisták. 

8. Romváry Gertrúd énekel: 
a) Kálmán Imre: Az asszony 

összetör, b) Francia népdal. 
9. Szabó András zongoraművész 

zongorázik: 
a) Debussy: A len hajú lány, b) 

Debussy: Amit a nyugati szél látott, 
c ) ,Chopin: 2. tanulmány. 

10. Romváry Gertrúd magán-
számai. 

11. Dr. Verebes Tibor magán-
számai : 

a) Schubert: Türelmetlen szerető, 
b) Mozart: Bölcsődal, c ) Puccini: 
Ária a Boliéméiet I. felvonásából. 

Konferál: Juhász József színmű-
vész. Az énekszámokat Szabó And-
rás zongoraművész kíséri. 

Jó, szép, csinos, ízléses 

könyvet, 
díszmunkát, stb. 

könyvkötő készít 

Slmonyl ErnA-u. 31. 

Ország - Világ 
A Nemzeti Parasztpárt ia köve-

teli a nagybankok államosítását 

Elkészült a vádirat Wert Henrik 
ellen. 

Elutazott Törökországba az ame-
rikai szakértők első csoportja. 

Franco a szövetségesek hadianyag 
feleslegének legjobb vásárlója 

Egymásután tartóztatja le az ár-
drágítókat és a feketézőket a ma-
gyar államrendőrség. 

— A Magyarországi Építőipari 
M u n k á s o k szentesi csoportjának v e -
zetősége f. hó 25-én, vasárnap d. u . 
5 órakor Török János főtitkár szak -

t á r s bevonásával vezetőségi ülést tart 
A vezetőségi tagok pontos megje le -
nését kéri az elnökség. 

Május 23-án, 

este fél 8 órai £ £ 2 Hitest * pártszékházban 

Előadó : Dr. Grelner Károly elvtárs. 
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— Borzalmas új tűzvész Tex-

asban. A közelmúltban borzalmas 
tűzvész áldozatává lett Texas City-
ben vasárnap újabb tűz pusztított. 
A város k ikötőben horgonyzó kő-
olaj szállító hajó a szélvihar követ-
keztében kigyulladt § L felgyújtotta 
a környező hajókat, valamint a töb-
bé-kevésbé megmaradt kikötői épü-
leteket. A vihar miatt az oltási 
munkálatok alig haladtak előre. Ez-
úttal a tűzvész emberáldozatot nem 
kOvetelt, de a lángokat még hétfőn 
sem lehetett teljesen megfékezni. 

— Kérem azokat az Illetőket, 
akik a várostói a laktanyáig motor-
kerékpárról leesett pokróc, pulóver, 
zsák csomagot felvették azzal, hogy 
ismernek engem és majd személye-
sen behozzák, haladéktalanul hozzák 
be jutalom ellenében, különben a 
feljelentést megteszem. 

R. Szabó László, Soós-utca 16. 
— Rádiószerelőipar képesltés-

kez kötése. Az Iparügyi minisz-
teritek 16 500/1947. Ip. M. sz. ren-
delete szerit a rádiószefelőipar ké-
pesítéséhez és engedélyhez kötött 
iparrá lett nyilvánítva. 

— A szervezett munkások 
Bőripari Termelő-és Értékesítő Szö-
vetkezete felhívja tagjait, igazgató-
sági és fesügyelő bizottsági tagjait, 
hogy f. hó 23-án, pénteken d. u. 4 
órai kezdettel szövetkezeti értekezle-
tet t*rt, melyén a tagok megjelenése 
kötelező. Tárgy: A szövetkezeti 
Ügyekről való beszámolás. 

Szövetkezet igazgatósága. 
— Az amerikai szakszerveze-

tek 550 képviselője nyilatkozatot tett 
közzé. A nyilatkozat megállapítja, 
hogy a képviselőházi bizottság a 
„kommunisták üldözésének" ürügye 
alatt a nagytőkések érdekében had-
aratót indhott a munkásság ellen. 

— L'istowel lorcf, az indiaj ügyek 
minisztere, az alsóházban szerdán 
iőzölte, hogy az indiai zavargásoknak 
az elmúlt évben 4014 halálos és 3316 
sebesült áldozata volt. 

Aki a zenét szereti, rossz 
ivó ftem lehet . Dr. Sflnström dán 
orvos kísérleteket végzett a zenének 
$z alkoholfogyasztásra való hatásáról. 
Megfigyelései szerint tánczene, külö 
nősen keringő hallgatása előmozdítja 
a borfogyasztást, mig indulók és 
népdalok sörfogyasztásra serkentik a 
hallgatóságul. 

P é r t h f r e k 

Május 23-án, pénteken este fél 8 
órakor Kossuti',-u. 26 sz. alatti párt-
helyiségben pártest. Előadó: dr. 
Oreiner Károly. 

Május 26-án d. e. fél II órakor 
a földműves bi;.ol!ság fontos ügy-
ben értekezletet tart. • . /í . 

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

Balesetek 
ot 

Balogh Mihály szentesi napszámos 
a tanyáján a tetőt javította, amikor 
megszédült és leesett az [állványról. 
Qsuklótörést és belső zúzódást szen-
vedett. A mentők a kórházba szállí-
tották, állapota súlyos, de nem élet-
veszélyes. 

Pribelszki Mihályné 47 éves szen-

•»¡SR.S&I«" 

B A R Á T S Á G - M O Z G Ó 
M f t j u s 2 4 — 2 7 - Budapesttel egyldőben I 4 n a p i g ! 

r r Nincs idttm a szerelemre 
Napsugaras vígjáték. A szerelem romantikája. Egy mindent túlélő 
szerelem története. Fősz.: Claudette Colbert, Fred Mac Murray 

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

Bútorn akvaló diófaderék 
« 1 * 4 . F t * * * Márten-u. 1 alatt. 

PQnIM! istentiszteletek 
sorrendje a református 

egyházban 
A nagytemplomban 

Pünkösd elsőnapján délelőtt tíz 
órakor prédikál Böszörményi Jenő, 
urvacsorai beszédet mond Sebestyén 
Béla; délután 5 órakor prédikál 
Böszörményi Jenő. 

Pünkösd másnapján délelőtt tíz 
órakor prédikál Sebestyén Béla, ur-
vacsarai beszédet mond Böszörmé-
enő; Délután Öt órakor prédikál 

ifj. Vecseri Lajos. 

A felsőpárti templomban 
Pünkö§d első napjjm délelőlt 9 

órakor prédikál: Gilicze, László, úr-
vacsorai beszédet moríd Nyíri Jó-
zsef; délután 5 órakor prédikál dr. 
Káoar Imre. 

Pünkösd másnapján kilenc órakor 
prédikál Kanász Nagy József, úrva-
csorai beszédet mond ifj Vecseri 
Lajosi délután 5 órakor prédikál a 
legátus. 

Iparos hirek 
Az Ipartestület jegyzői hivatala fel-

hívja a takács, kötszövő iparosok 
figyelmét, hogy f hó 23-án, péh e-
ken este 7 ÓTakor az ipartestületben 
feltétlen megjelenni szíveskedjenek 
„aj bejelentésj^ötelezettség megtétele" 
és egyéb anyag ügyben. Pontos meg-
jelenést kér a szakosa, vezetőség. 

Az Ipartestület jegyzői hivatala ér-
tesiti a legutóbbi csép'ő és vetőmag 
tisztító tanfolyam hallgatóit/hogy a 
bizonyítványok megérkeztek. Átvehe 
tők a hivatalos órák alatt az Ipartes-
tületnél 

Az Ipartestület elnöksége értesiti 
a?. iparosokat, hogy az IPOK meg-
küldötte a kisipari hitelakció kereté-
ben szétosztásra kerülő „kisipari-
kölcsön"kéréshez szükséges nyom 
tatványokat. Korlátolt számban kap-
ható a jegyzői hivatalban. Bővebb 
felvilágosítást a hivatal ad. 

Megalakult a Gyümölcs 
és Zöldségforgalmi 
Szervezet 

A gyümölcs- és fözelékexportot — 
a most bekövetkező idényben — á 
termelök, a kereskedők és a szerve-
zetek bevonásával életr ¿hívott Gyü-
mölcs- és Zöldség forgalmi Szerveret 
fogja lebonyolítani. A szervezet tagjai 
kizárólagos joggal bonyolítják le b-
gyümölcs^ é§. lőzeUkexpyítot és a 
betföTaTTogyasztás eTömozdf'ása er-
dekében nagy tömegben látjik el a 
dolgotokat, ipaá üzemeket és fürdö-
tt Hy ekét 

• • M I I . I t „ » 

Súlyos gabonainség. 
a németországi 

ángol övezetben 
A németországi angol ellenőrző 

bizottság élelmezési és mezőgazda-
sági hivatala kedden közleményt 
adott ki a kenyérhelyzelről. A köz-
lemény megállapítja, hogv a helyzet 
súlyosabb, mint - valaha volt s a 
gabonatartalékok állandóan csökken-
nek. Az utóbbi két hét alatt a hi-
vatalos kenyérfejadagnak csak há-
romötöd részét tudták kiosztani. 
Az angol övezet gabonatartalékjai 
csak mintegy kél hétre elegendők. 

TaliarmónyvetönM 
lehet Kapni hitelbe 

• 

A Földművesszövetkezetek Orszá-
gos Központja lucerna-, lóhere-, bal-
tacin- vetőmagvakat oszt ki a gaz-
dák között hitelbe, 

Ezekből a vetőmagvakból mind a 
régi, mind az újgazdák igényelhet-
neK a szövetkezet központjánál (Bu-
dapest, Nádor u. 31.) A vetőmagot 
kérő gazdáknak szükségleteit be kell 
jelenteni a fenti címen, bejelentés-
hez csatolnia kell a községi terme-
lési bizoltság javaslatát is. 

A hitelbe kapott vetőmagvakat 
azep'ember 30 ig lehet kifizetni. 

Ugyani!4 közöljük, hogy a FOK 
különböző zöldségmagvdkat oszt szét 
teljesen ingyen az aszálysujiotta 
községek gazdáinak, valamint a te-
lepes községek lakóinak. Zöldség-
mag*ak ;t ugyancsak a fenti címen 
lehet kérni. 

Anglia nem kér 
újabb amerikai kölcsönt 
Londonban szerdán hivatalos he 

lyen megc folták azokat az ameri-
kai és brit sajtójelentéseket, amelyek 
szerint Hector MacNtill brit állam-
miniszter az Egyesült Államokba 
utazik, hogy ptt ujabb kölcsönt kér-
jen, va^y a kölcsönbérieti szerző-
dés ujrafölvételéröl tárgyaljon. A 
londoni rádió diplomáciai munka-
társa ezzel kapcsolatosan hangsú-
lyozza, hogy a brit kormány szán-
déka most eUCsorbán kereskedelmi 
kapcsolatainak minél nagyobb fokú 
kiszélesítésére és a dollárkiadások 
csökkentésére irányul. 

Munkaadók f igyelmébe! 
Az Ö l i szentesi kerületi pénztára 

•székházában a társadalombiztosítás-
sal kapcsolatos időwcrű problémák 
m?gvitatása céljából 1947. inajus 
23-án pénteken délután 5 -órakor 
értekezletet tártunk, amelyre a T. 
munkaarirneat mptfHáviuLr -ím inwi n 1 III vT̂ rffl VvU K, ^ • 

OTI szentesi ker. pénztára-

Fekete M. u 1. alatt eladó egy kom; lé« 

kocsitengely vasalással 

Í00jj||n 
kb 200 "db t e r n r ó M adó 

Cim a kiadóhivatalban. 

SPORT 
f> i k 1} m 1« « • <í •• <ü Nl1 

L a b d a r ú g á s 

Vasárnap programja: 
S z e n t e s : SzMTE—Jánoshalma 

mérkőzés a helyi csapat győzelmé 
vei végződik, ha teljes becsületes-
séggcl belefekszik a játékba. 

K i s t e l e k : K i t e - C s . Tisza helyi 
győzelem várható. 

K i s k u n f é l e g y h á z a : KTK—Halasi 
Máv mérkőzés helyi győzelmet hoz. 

M i n d s z e n t : Mindszent—KuTE 
mérkőzés erős és nagy küzdelmet 
igér, dönletlen valószínű. 

C s o n g r á d : Cs. Barátság—K. M. 
V. Sz. találkozó erős harc lesz, meg-
lepetés is történhet. 

S z a b a d s z á l l á s : Szabadszállás— 
Sz. MÁV mérkőzés a MÁV javára 
dőlhet el, ha a szentesi fiuk szívvel-
lélekkel küzdenek. 

M a j s a : M a j s a - K . MÁV döntet-
len lesz. 

A tegnap lejátszott Vasas—MTK 
vegyes Szentes válogatott labdarugó 
mérkőzésről holnapi számunkban 
számolunk be. 

RÁDIÓ 
Budapest I. május 23. 

7.30 Reggeli zene, naptár. 8.00 
A magyar ásványvizek gyógyhatású 
8 15 Operettrészletek. 9.00 Az 1 
honvéd kerületi zenekar játszik. 12.15 
Olasz és spanyol dalok. 12 45 A 
lengyel földreform tanulsága. 13 0 0 
Roó<z Emi. szalonzenekara. 14.10 
O, boldog gyermekkor. 14.30 Liszt 
müveiből. 15 0 0 Margitszigeti képes-
lap. 1 6 0 0 Tavaszi muzsika. 16.45 
Az iparfelügyelő. 17.10 Szakszerve-
zeti tanácsadó. 17.20 Szakszervezeti 
hiradó. 17 25 A Hadifogoly Híradó 
rádióközl. 17.30 A Vöröskereszt köz 
leményei. 17.40 Sportközlemények. 
17 55 Áttelepítési kormánybízt. közi. 
18 00 Tellér Gyula zongorázik. 18.40 
Egy éjszaka Olaszországban. 19.00 
A Magyar-Szovjet Művelődési Tár-
saság hangversenye. 19.44 Faluhir-
adó. 20.20 A Rádiózenekar játszik. 
2 1 4 0 Angol nyelvoktatás. 22 30 Á'-
telepitési kormánybizt. közlem. 22.35 
Tánczene. 22.45 Külügyi negyedóra. 
23.00 Hanglemezek. 

Kifogástalan állapotban lévő 
ú j g u m i k k a l f e l s z e r e l t 

v i z s g a m e n t e s 100-as 

m o t o r k e r é k p á r o m a t 
elcserélném nagyobbért eset-
leg pénzért eladnám. Érdek-
lődni: Boross Sámuel u. 4. 

Kártológép nagy golyóscsap Sgyas 
és Rapid kézikötőgép olcsón eladók 
Szent Imre h. utca 15, 4 

Főhelyen nagy üzlet berendezve 
finom iparral, pár ezerrel átvehető, 
cim a kiadóban. 4 

Központon 2, esetleg 3 szobás 
uri lakást a központon kisebbért el-
cserélném.' Cim a kiadóban. 

Jó á l lapotban lévő hiszndlt se<: 
Iont vennék cim a kiadóban. 

9ft-dO ho,d lucernát, bodorkát vagy gyepet Infresek 
e i s i r r é s z k a s z á l á s r f 
ujj Sándor Lázár Vilmos utca 17 szánt 

Főszerkesztő • Sima t i s z l ó . 
Felelő« szerkesztő Szőke F erenc. 

* Felelő«kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta a »Barátság* nyomda 

Felelő« nyomdavezető: Chernns L. Imf* 




