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Csak egyetlen politikái ismerünk: 

Felemelni a dolgozókat a mélységből 
az emberi élet magaslatára, ahol boldogság 

és vidámság legyen osztályrészük 
A Szociáldemokrata Párt történelmi feladatának ismerte fel a hároméves tervet — 
Országos hadjáratot indítunk a nép nyomorúsága ellen — Mindenki egyformán vegyen 
részt az áldozathozatalban — A város és falu szoros szövetségét akarjuk — Augusztus 
elsejére tisztázni kell, hogy kikkel vagyunk koalícióban: a régi Kisgazdapárttal, vagy az 

új összeesküvőkkel — Ha kell, új választásokon ítéljen a nép 

Szakasits Árpád nagyjelentőségű beszéde Angyalföld dolgozói előtt 

Szakasits Árpád elvtárs, minisz-
terelnőkhelyeltes a Szociáldemo-
krata Párt főiitkára szerdán délután 
nagy beszédet Intézett a Láng-gyár 
sponteltpén Angyalföld dolgozóihoz. 
Beszéde elején rámutatott arra, hogy 
az üzemek népe, a dolgozók hatal-
mas tömege nyugtalankodik és iz-
gatott várakozóban él. Jogos-e ez a 
nyugtalanság? Csak egy felelet le-
het rá, igén, jogos, mégpedig miért 
jogos? Tévednek, igen sokan té-
vednek, akik azt hiszik, hogy a dol-
gozók csak azért nyugtalankodnak, 
mert az utóbbi hetekben a bérek 
összezsugorodása gyorsabb tempót 
vett. A munkások, a dolgozók na-
gyon jól tudjik, hogy a drágaság 
ilyenkor mindig, azelőtt is jelentke-
zett. A régi készletek kifogytak, az 
új még nem jelentkezik. Rossz volt 
a multévi term és s ez százmillió forin-
tos kiesést jelentett a magyar állam-
háztartás és a gazdasági élet szá-
mára. A munkabérek, a reálbérek 
csökkentése nem megnyugtató jelen-

ség és a dolgozókat minden körül-
mények között izgatja ez a tény. 
Hiszen a bérek, a kisemberek kere-
setének csökkenése, a proliasszonyok 
gondját növeli, hiszen csodákat mű-
velni ők sem képesek. Ez újabb 
gondokkal terheli meg a munkáso-
kat, a munkásasszonyokat, a gye-
rekek élete sanyarúbb lesz és a kis-
lakásokat betölti a gond. 

A bérek összezsugorodása 
tulajdonképpen az élet ö s -

szezsugorodása. 
A dolgozók sok mindent elviseltek 
és sok mindent hajlandók elviselni. 
Sok áldozatot hoztak már az or-
szágért és sok áldozatra készek 
ezután is, 

csak azt akar ják tudni, hogy 
miért hozzák meg a maguk 
áldozatát és kinek áldoznak: 
a maguk jövőjének, vagype-
dig a harácsoló kapitaliz-

musnak ? 

és tönkretett országot. Igaz, rettene-
tes árat fizetett. Két és fél éven át 
a munkás és paraszt olyan áldoza-

tokat hozott hazájáért, amilyenre a 
magyar történelemben példa nin-

Mit végeztünk eddig? 
Láttuk, hogy a dolgozó tömegek 

milyen heroikus erőfeszitést fejtetlek 
ki. Az inflációnak a legsötétebb és 
legreménytelenebb éjszakájában fog-
tak munkához és csodát müveitek. 
Éhesen, rongyosan és mégis jóked-
vűen soha nem látott bizalommal 
láttak neki az országépltésnek, mert 
hitték, hogy maguknak építenek és 
amit müveinek, az ktízös kincse 
lesz az egész ország dolgozó népé-
nek. 

Hogyan állott a magyar ipar, a 
magyar mezőgazdaság, ho^y néztek 
ki az üzemek — arról fölösleges 
beszélni. Jóformán a semmiből épült 
fel az ipar s mostmár 60—80 s 

nem egy esetben a békebelinek 100 
százalékát termelik, vagy rnég ennél 
is magasabbat. A mezőgazdaságban 
iga nélkül, szerszám nélkül folyt a 
munka. Nem egyszer láttuk vidéki 
körutunk során, hogy a paraszt sa-
ját magát fogta az eke elé. 

Csak végig kell tekinteni — foly-
tatta Szakasits elvtárs — és meg-
állapíthatjuk, hogy 

az ország élő, eleven, viruló 
ország két és fél esztendős 

munkánk után. 
A munkás, paraszt, a szellem em-
berének áldozatkészsége, szorgalma 
talpraállltotta ezt a romokba döntött 

Ezzel szemben mii láttak a dolgozók? 
— vetette fel a kérdést Szakasits 
Átpád. Arcátlan harácsolás!, a kapi 
talisták szabotázsát, a bankok eldo-
rádóját s minden vonalon a reakció 
támadó hadjáratának egyre nagyobb 
kifejlődését. Amikor a gépek meg-
indultak, előkerültek a tulajdonosok, 
s a világ legtermészetesebb mozdu-
latával rátették kezüket az árúrak-
tárra, s azt mondták: ez az enyém. 

A munkások véres veríték-
kel helyreállították az üzeme-

ket és végezték a munkát 
a tőkések pedig a .szent magán-
tulajdon" nevében kisajátították a 
nunkás és paraszt verítékével újjá-
teremtett országot és az újjáteremtett 
üzemeket. 

Az infláció hónapjairól nem is kell 
beszélni. A magyar pénz szörnyű be-

tegségét, a tőke lelkiismeretlen ka-
landorai harácsolásra használták fel 
és ha mindez a könny összegyűlt 
volná, amit a szegény dolgozó asz-
szonyok sirtak cl ezekben a hóna-
pokban, nagy magyar tenger lett volna 
belőle. Kalandorok csinálták az in-
flációt s az egész magyar nép szen-
vedett tőle és 

ha a két munkáspárt nem 
lát neki a munkának, az or-
szágot elnyelte volna a leg-
sötétebb politikai és gazda-

sági anarchia. 
Ma a legnagyobb csodálattal adóz-
nak a magyar munkásnak, a magyar 
proletárnak, a magyar munkásosztály 
két vezető párjának, hogy meg tudták 
teremteni a szilárd pénzeszközt. 

Igen, j ó a forint, csak kevés 
jut belőle a dolgozónak. 

Harc a töke és a munka között 
Megkezdődött a harc az árak és 

a bérek, vagyis a töke és a munka 
között. S megint jelentkezett az egyre 
visszatérő kérdés: ki fizesse a há-
ború költségeit ? A munkások hóna-
pokon keresztül összesző ritött fogak-
kal és ököllel védelmezték a forintot, 
védték az infláció ellen a magyar 
gazdasági életfet, de a tőkések min-
dent megtettek, hogy aláássák a forint 
hitelét és megrontsák a dolgozók 
életét. A parasztok is tűrték a 40 fo-
rintos búzaárat, csak a tőkések nem 
éreztek közösséget ezzel a hazával 
és ezzel a néppel, csak a gazdasági 
élet becstelen, sötét összeesküvői nem 

nyugodtak. Az árak emelkedtek, a 
reálbérek egyre csökkentek és a dol-
gozók nyomora növekedett. 
Ne tovább!-

S a dolgozók egy szép napon azt 
mondták: eddig és ne tovább I Meg-
mozdult a dolgozók jogérzete, elfo-
fogyott a türelmük, mint a kenyerük 
és azt mondták, 

elég volt a koplalásból, 
elég volt a spekulánsok szabad ga-
rázdálkodásából, tegyenek valamit az 
illetékesek, hogy a dolgozó nép azt 
a keveset, amire joggal igényt tart, 
meg is kaphassa. 
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Hiszen a dolgozók, az Öntu-
datos munkások, a régi har-
cosok keszek arra, hogy to-

vábbi áldozatot hozzanak, 
ha erre az országnak szük-

sége van. 

Mindenki egyformán vegyen részt 
áldozat hozatalban 

Szakasits elvtárs igy folytatta be 
szédét: A dolgozók készek arra, 
hogy szegénységben éljenek még 
egyídeig, hogy az ország valóban 
felépüljön, de azt mondják, ha az 
ország szegény, annak terhit vi-
selje mindenki egyformán. Ne legyen 
az egyik oldalon üres asztal, a má-
sik oldalon pedig fényűző ételek, 
hanem ha ez. az ország azt kívánja, 
hogy hozzunk áldozatot, akkor éti-
ből az áldozathozatalbó! egyformán 
vegye ki részét mindenki. Nem arról 
van szó, hogy mindenki fapapucs-
ban és rongyokban járjon, hanem 
arról, hogy senki ne játsszék a dol-
gozók türelmével, amikor százezrek 
még kenyérhez sem juthatnak. 
Pártunk felemelte szavát a reálbérek 
stabilizálása érdekében és a leg-
erélyesebben lépett fel megfelelő, 
célravezető^ intézkedések érdekében 
Ugyanígy tett a Magyar Kommu-

A város és a falu szoros szövetségét akarjuk 

nista Párt is. Ennek nyomán történt 
néhány sürgős intézkedés, amelynek 
révén le tudtuk szorítani az élelmi-
szerek árát a fővárosban 1 0 - 1 5 
%-kal. Mi tudjuk, hogy a múlt év 
augusztusa ó<a nem ennyivel emel-
kedtek az árak, de első intézke-
désre ezt a csökkenést is örömmel 
kell üdvözölnünk. 

Minden erőnket megfeszít-
jük, hogy a bérek és árak 
egyensúlyát biztosítani tud-

juk. I 
Nemcsak kenyérre és zöldségre f 
van szükség, de jó.ninőségű és i 
olcsó tipusárukal Kell gyártani, hogy 
jó cipő és jő ruha jusson a dol-
gozóknak és jusson egypár ruha 
darab annak a proligyereknek a 
testére, amelyről már leszakadt a 
régi ruha. 

Együttműködés a szomszé-
dokkal és a Szovjetunióval 

Szakasits elvtárs ezután a duna-
völgyi szociáldemokrata konfereri-. 
cia jelentőségét hangsúlyozta, rá-
mutatván a dunavölgyi államok gaz-
dasági egyinástautaltságára. Ezen a 
földrészen nem uralkodhat többé a fyülölet, nincs különbség munkás 

s munkás között és bárhol gyújt-
sák is föl a romboló sovinizmus 
lángját, a mi dolgunk magyar szo-
ciáldemokratáké, hogy kioltsuk 
ezt a lángot és a dunai népek meg-

békélését elősegítsük, hogy 

« viharos éjszaka után a 
béke gyönyörű hajnala kö-
vetkezzék erre a világra. 

Forradalmi lépés volt a dunavölgyi 
konferencia, lépér, a közép és dél-
keleteurópai tervgazdálkodás felé. 
Es ha gazdaságilag megegyezünk, 
egybehangoljuk a hároméves terve-
ket és mindezt az együttműködést 
hozzákapcsoljuk a 200 milliós Szov 
jeiunió gazdasági szervezek hez, ak-
kor nem leszvtöbbé megoldhatatlan 
probléma. 

Helyezzük föld alá a kapitalizmust 
Nemrégiben mondották illetékes 

amerikai helyen, hogy a civilizáció-
nak a föld alá kell mennie, amig a 
nemzetközi atome^yezmény létre nem 
iön. A hadsereg megkezdte a fontos 
hadiüzemek föld alá helyezését. Mi 
azt mondjuk, hogy helyezzük föld 
alá a kapitalizmust és akkor nem 
kell az embernek szégyenszemre a 
föld alá bújni! Mi ezen a téren 
megtettük az első lépést, hogy vé-
dettek legyünk a nemzetközi kapi-
talizmussal szemben. 

A népek • jóindulatát össze kell 
kapcsolni, helyzetünet összehangolni, 
Erőt erővel, öníudatot öntudattal, 
célt a céllal, erős legyen a dolgozók 
egysége és t'tj igazságot ismertünk 
fel: 

erős legyen a munkás-pa-
raszt egységünk. 

Ezért és ezzel megyünk munkára, 
ha kell harcra. Nem azt akarjuk, 
ami van, azt akarjuk, ami lesz és 
ezt mi teremtjük együtt, dolgozók. 

Ismét válságban a koalíció ? 
Folyik az árak vizsgálata és a 

gazdasági rendőrség hadjárata az 
árdrágítók ellen, hogy a spekulációt 
letörhessük. Felfokozzuk a termelést 
a békenivóra, de nem azért, hogy 
a tőkehaszon növekedjék hanem 
azért, hogy a nép jóléte fokozódjék 
Uj alapokra helyezzük a termelést, 
a nép életét, országos hadjáratot 
indítunk a nép nyomora ellen, a 
demokrácia gazdasági alapjainak 
megerősítéséért a dolgozók igazi 
szabadságáért. 

Olyan gazdasági rendet al-
kotunk és teremtünk, hogy 
ne munkanélküliség legyen, 
hanem munkáshiánnyal kell-

jen küzdenünk. 
Fel akarjuk emelni nemcsak a vá-
rosi dolgozók, hanem a falvak el-
hagyott árva népének az életét is. 
Arra kell törekednünk, hogy meg-
teremtsük a városok és faivak kö-
zötti testvéri szövetséget, hogy a 
városi és falusi életszintet egy ma-
gas fokon összehangoljuk. Ezeknek 
a céloknak mindent alá kell ren-
delnünk, a megszokott formákat, de 
első sorban a haszonelvet. 

A tervgazdálkodás homlok-
terében az ember áll, nem 
a haszon a töke kamata. 

Államosítani 
a hitelszervezetet 

A hároméves terv gyorsütemű 5 

végrehsjtása megkívánja majd, hogy í 
tovább haladjunk- az államosítás te- ? 
rén. Az egész hitelélet államosítására : 
kell gondolni és a bankokat ellen-
őrzés alá kell venni. Mi a nép gr- f 
szágtt épitjük és ahogyan összetör-
tük a feudális mágnások uralmát, a j 
tizezrr holdas földesurak bástyáit, 

ugy fogjuk összezúzni a ban-
károk uralmát is. • 

Ebben a kérdésben sincs semmiféle 
eltérés a két munkáspárt között, 
mert hiszen semmi olyan kérdésben 
nem is lehet eltérés, ami a nép ér-
dekeit szolgálja. 

Nem engedjük elgáncsolni a há-
roméves tervet, nem akarjuk kira-
gadni ezt a reménységet a dolgozó 
nép kezéből, nem engedjük meg-
semmisitení ennek a tervnek meg-
valósítására hivatott erőket. 

Nem akarunk a dollár-imperializmus 
gyarmata lenni 

Nem becsüljük le az erőnket és 
nem fitymáljuk le a külföldi segít-
séget. Ha ugy fordul, hogy külföldi 
kölcsönért nyújtanánk kezünket, 

nagyon fogunk vigyázni, ne-
hogy bilincset rakjanak nyúj-

tott kezünkre. 
Mi biztosak vagyunk benne, hogy 

a dolgozók inkább elviselik a szük-
ségét és a szegénységet, semhogy 
a maguk és országuk függetlensé-
gét áruba bocsájtsák. Nem akarunk 
sem Törökország, sem Görögország 
sorsára jutni, Nem akarunk a dol-
lár imperializmus gazdasági és pénz-
ügyi gyarmata lenni. Ez az ország 
a miénk és az is marad. A magyar 
dolgozók látják a világ helyzetét, a 
tőke és a munka, a monopol-kapi-
talizmus pártján állnak. A szociál-
demokrata harcos iömegek itt akar-
jak, megvívni felszabadító küzdel-

meiket. Mi szociáldemokraták 1939 
ben is már a munkásegység mellett 
állottunk, felsorakoztunk a nemzet-
közi proletariátus forradalmi osz-
tályharca mellé, 

kíméletlen harcot hirdettünk 
a kapitalista kizsákmányo 
lás ellen s mi nem alku-

szunk. * 
Jósággal szembeállítjuk a jóságot, 
erőszakkal az erőszakot, ez a ve-
zető elv. A tőkével szemben nincs 
alku. A Szociáldemokrata Párt tör-
ténelmi feladatának 'ismerte fel a 
hároméves tervet. 

Nincs más politika, ez az 
egyetlen politika: felemelni 
a dolgozókat a mélységből 
az emberi élet magaslatára, 
ahol boldogság és vidámság 

legyen az osztályrészük. 

Nem tudjuk meddig tart még a 
koalicios béke. Sok felhő gyüleke-
zik, a légkör feszült, mint annyiszor 
már, s ez u feszültség most már el 
visel hetettenné kezd válni. Î y dol-
gozni és nagyot művelni, ilyen po 
litikai bizonyialanságban élni nem 
lehet. Nem volna-e okosabb a nem-
zet ele állani: válasszatok, kit akar-
tok és mit akartok, békét, demokrá-
cia adta szabadságot, jó kenyeret és 
jó pénzt, vagy akarjátok-e vissza a 
régit, a háborúba, a pusztulásba 
kergető hortizmusf? Nem hinném, 
hogy ezt a helyzetet a hároméves 
terv végrehajtásának idején el tud-

nánk viselni. Tiszta helyzetet kell 
teremteni, tisztázni kel;, kivel va-
gyunk koalícióban, a régi Kisgazda-
párttal, ^agy az új összeessüvőkkel. 
Ez itt a kérdés és talán már holnap 
megkapjuk a feleletet. Csak egyet 
mondhatunk újra és újra,, mi a ma-
gyar nép rovására kompromisszu-
mokat nem vagyunk hajlandók kötni 
és a mi politikai felfogásunk és fel-
hívásunk : legyetek készenlétben 
dolgo'ók, legyetek készen bármikor 
a munkára, de ha kell a harcra is, 
— fejezte be hatalmas lelkesedéssel 
fogadott bebzédét Szakasits Árpád 
elvtárs. 

Az o l M i k üWöítsÉS tárgy QlásűínoH eredménye: 
41 ezer forint építési hitel a vármegyének 

Szentes a közeljövőben 89 kislakás 
építésére kap hitelt 

Tegnapi számunkban jeleztük, hogy 
alispáni küldöttség ment fel az épi 
tésügyi minisztériumba és tárgyalá-
sokat folytatott a vármrgye és a vá-
ros részére építési segély kiutalásá-
ról. A küldöttséget dr. Kunszeri Béla 
alispán vezette s veie együtt utaztak 
fel az Államépitészeti Hivatal és a 
városi mérnöki hivatal vezetői is. 

A küldöttség Borbiró Virgil 
miniszteri tanácsossal foly-
tatott tárgyalásokat. Elsőnek 
Szentes részére szükséges 
építési segély kiutalásáról 

tárgyaltak. 
A tárgyalások folyamán azonban a 
küldöttség tudomására hozták, hogy 

Szentes egyenlőre semmiféle 
épitési segélyt nem kaphat. * 
Ellenben a vármegye közsé-
gei szamára 41 ezer forintot 
utaltak ki, mely iskolák, egyéb 
községi középületek renová-

lására lesz torditva. 
Az épitési szaktanácsadó Ígéretet 

tett arra, hogy Szentes a közeljövő-
ben 

80 kislakás építésére kap 
hitelt. 

A kislakásépüéssel kapcsolatos meg-
beszéléseket és tervek előkészítését 
a közeli napokban fogják a minisz-
tériumban tárgyalni. 

A jövőben kislakáshoz jutta-
tottak kislakásonként 12 ezer 

forint hitelt kapnak, 
amelyet azonban anyaggal és egyéb 
munkával kell pótoln'«. 

A legutóbbi számunkban közöltük, 
hogy vármegvénk 120-ezer forintot 
kért és kapott a közüti aiap javára, 

ezt az összeget most az al-
ispáni küldöttség budapesti 
tárgyalásaínak folyamán 130 

ezer forintra emelték fel. 
Ezen összegekből közúti, útkarban-

tartási és egyéb munkálatok elvég-
zését fogják végrehajtani. 

Párthírek 
Május hó 30 án. pénteken este 

fél 8 órakor pVtest. Előadó: dr. 
Mijó János .Aktuális politikai és 
gazdasági helyzet" címmel. 



M u n k á s n ő k ! E l v t á r s a k ! 
Június l-én, vasárnap délután 3 órakor a Tóth József színházteremben 

ffllnden dolgozó nő ott lefcyenl A ml flgyllnkröl less szó. Előadók Budapestről: 

dr. Ries István Igazságügymlnlszter és Teszszirszky Zoltánné elvtársak. Nőnap 
M 1 K J K K 

Ma májún 30. Rom. kat. Janka, 
pro testé m Nándor. 

.Vízállásjelentés: Tisza 29 én 90. Kurca 
303. 

Hőmérséklet. + 13 lok 
Ogyeletes gyógyszertárak« május 24— 

30. Ihász—Olák. 
Szabadság Mozgó: Ember a lát-

határon (Chry Cooper főszereplé-
sével) 

Kedvetlenség 
Itt ütök az írógép mellett és olyan 

vagyok, mint az árva gólya a Je-
lek lábjában". Kedvetlen mélabús, 
mogorva ... busán nézek az ablak 
felé és szeretném, ha azok a felhők, 
amelyek likacsos-rongyosan teritik 
az eget, összesűrűsödnének és nem 
olyan esőnek, sőt zápornak mondott 
hazugságok hullanának végre a 
szomjas földre, hnnem valóban eső 
áztatná meg a tikkadt földeket po-
rozda fenékig. Én nem szeretek 
nyavalyogva sirni és panaszkodni, 
mert Petőfivel tartok, „mi a fené-
ért is panaszkodnámu, mikor régen 
megtanított az élet arra, hogy csak 
buta ember panaszkodik, mert a pa-
nasznak annyi értelme sincs, mikor 
az ember meg nyalja.a szája széléi 
Kedvetlen vagyok. Mi lehetnék más 
Mindannyian kedvetlenek vagyunk, 
mert féltjük a mindennapi kenye-
rünket. (Só) ' 

— Jövő héten alái<ják a szov-
jet-magyar árucsere forgalmi 
egyezményt. Rónai Sándor keres-
kedelem és szö. etkezeiügyi minisz-
ter vezetésével Moszkvában tárgyaló 
küldöttség jó mu :kát végzett, s a 
tárgyalások már befejezés elé kö-
zelidnek. A Szovjetunió jószándéka 
ezeken a tárgyalásokon is megnyil-
vánult. A legfontosabb eredmény 
az, hogy olyan megf.lelő mennyiségű 
nyersanyagokat sikerült biztosítani, 
amelyek elő fogják • mozdítani a há-
roméves terv sikerét. 

— Sakkversenyzők és tagok 
rendkivüli ülést tartanak fontos ügy-
ben vasárnak dclelőtt 10 órakor az 
egyesüleii helyi égben. 

— Apák-Anyák Napja ünne-
pély. Vasárnap d. u. 4 órakor tart-
ják a Csengettyűs-iskola növndékei 
és a felsőpárti szivgárdisták Apák-
Anyák-napi ünnepségüket az iskola 
udvarán. 

Leesett a kerékpárról 
eltörte a lábát 

Pusztai Pálné Szentes, Teleki Pál 
utca 69 szám alatti lakos, 28-án 
délután 2 órakor leesett a kerékpár-
ról és jobb bokáját eltörte. A men-
tők a vármegyei közkórházba szál-
lították. Állapota 8úlyoá, de nem 
életveszélyes. 

Rendkívüli minisztertanács tárgyalta 
S^vifidov altábornagy jegyzékét 

Kovács Béla ügyében 
A minisztertanács kéri Nagy Ferencet, hogy szakítsa meg 

szabadságát és Jöjjön baza 
A Magyar Távirati Iroda jelenti, 

bogy a magyar kormány tagjai 
szerdáp este rendkívüli miniszter-
tanácsot tartottak Rákosi Mátyás 
minifezterelnökhelyettes vezetésé-
vel. A minisztertanács Szviridov 
szovjet altábornagynak, a Szövet-
séges Ellenőrző Bizottság elnöké-
nek jegyzékét tárgyalta, á jegyzék 

közli, hogy Nagy Ferenc minisz-
terelnöknek azt a kérését, hogy a 
szovjet hatéságok által letartózta-
tott Kovács Bélát, a Független Kis-
gazdapárt volt országos főtitkárát 
adják kl a magyar hatóságnak, 
nem teljesíthetik, mert ellene az 
eljárás még nem fejeződött be. A 
jegyzék közli továbbá még azt ls, 

hogy amennyiben az összeesküvés 
teljes felgöngyölítésével kapcsolat-
ban szükség lenne Kováos Bélá-
nak eddig felvett vallomásaira, azt 
készséggel a magyar hatóságok 
rendelkezésére boosájtja. A mi-
nisztertanács ngy döntött, bogy 
felkéri Nagy Ferencet: szakítsa 
meg szabadságát és jöjjön haza. 

A Gazdasági Főtanács döntései:-

Azonnali hatállyal állami ellenőrzés 
alá veszik az összes nagybankokat 

Átmenetileg csökkentik a kenyérfejadagot — Ujabb intézkedések a drágaság ellen 

A Gazdasági Fóíanács szerdai 
ülésén úgy döntött, hogy azonnali 
hatállyal állami ellenérzés alá veszik 
a nagybankokat. Az elfogadott ja-
vaslatot a minisztertanács elé ter-
jesztik és egy-két n'.pon beiül már 
meg is jelenik a rendelet. A javas-
lat értelmében a pénzügyminiszter 
e&y*egy miniszteri biztost küld kí 
ezekhez a bankokhoz. 

A Gazdasági Főtanács a további-
akban a drágaság elleni harc új 
rendeleteit tárgyalta meg és több, 
az áruellátás javítását szolgáló hitelt 
szavazott meg. A QF hozzájárult 
ihhoz, hogy a kenyérfejadagokM öt 
dekával csökkentsék. A közellalási 
minisztérium már február 1 óta 
minden hónapban le akarta szállí-
tani a kényéi fejadagot, ezt azonban 

a GF eddig megakadályozta. Most 
azonban, mivel nem érkezett meg 
az a búza, amelyet a GF utasítá-
sára még januárban vásárolták és 
dollárral kifizettek Amerikában, úgy 
döntöttek, hogy amíg az amerikai 
búza megérkezik, öt dekával le-
szállítják a kenyérfejadagot. A 
csökkentést július l-ig feltétlenül 
hatálytalanítják. 

Árdrágították a kenyérlísztet, 
uzsorabíróság elé kerülnek 

A hétfői hetipiac alkalmával a 
rendőrség nagyarányú razziát tar-
tott, amelynek során ismét több ár-
drágítót állítottak elő. Elállították 
özv. H-rváth Antalnét tfi Harsányi 
János szentesi lakosokat, akik a 

kenyérliszt . kilóját 4 forintéit árusí-
tották. A rendőrség áruikat elko 
bozta, ügyüket a járábíróságra tette 
át, ahol az uzsorabiróság mond fe-
lettük ítéletet. 

Tovább garázdálkodnak 
a virágtolvajok a parkokban 

Megemlékeztünk arról a durvá 
pusztításról, amely a Kossuth téren 
folyt le a virágositott részeken. 
Mintha a virágtolvaj ki akarta volna 
gúnyolni felszólalásunkat, az volt a 
válasz, hogy az egyik virágágyat 
feldúlta és ellopta belőle a nyiló 
muskátlikat. A virágágyat feldúló 
tolvajt azonban baleset érte, mert a 
zsebkendője és egy patentzárba illő 
l&lcs ott maradt a tett színhelyén. 
A kulcs és a zsebkendő a tolvaj 
által a városi kertészet vezetőjénél 

átvehető, ügy gondoljuk azonban, 
hogy az illető nem megy sem a 
kulcsért, sem a zsebkendőért. 

Különösen a kulcsért nem fog 
menni, mert a kulcsot a városi ker-
tészet szemrehivta és megállapította, 
hogy igen számos testvére van a 
városban. Tudniillik olya i kulcsról 
van szó, amelyet thbb példányban 
sokszorosítottak „közszükségleti" cé-
lokból. A nyomozás egyébként fo-
lyik és reméljük, hogy a szenve-
délyes muskátligyíljtö megérdemelt 

jutalmát igy is és ugy is elfogja 
nyeini. 

Arra tekintettel azonban, hogy 
ezek a virágdulások a Kossuth te-
rén történnek, 5 felhívjuk az állami 
rendőrség helybeli Kapitányságát, 
hogy a Kossuih-téren szolgálatot 
teljesítő őrszemet utasítsa szigorú 
ügyeletre, mert ezeket az aljas gaz-
ságokat mindenképen meg kell aka-
dályozni. Lehetetlen, hogy Szentes 
város közterein ne lehesse * virágo-
kat kiültetni, mert azokat emberi 
nevet bitorló duvad elpusztítja. 

Erkölcsrendészeti razzia 
két előállítással 

Tegnap éjjel a rendőrség végig-
razziázta a város szórakozóhelyeit, 
mulatóhelyeit és erkölcsrendészeti 
razziát tartott. A razzia során két 
magukat igazolni nem tudó kétes 
erkölcsű fiatal nőt állítottak elő. 

kb ZOQ 
ööngyümölcsös 

db termöfúval £ 
Cim a kiadóhivatalban. 

Május 30 6n, pénteken 
este fél 8 órai k e z d e t t e l 

Előadó: Dr. Müó János elvtárs 
pórtest a pártszékházban 

( K o u i r t h . i l . M . ) 

„Aktuális politikai és gazdasági helyzet" címmel. 
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$zabad művelődés 
hírei 

Junius 3-án délulán 6 órai kez-
dettel Szabóné Weress Jolán írónő 
a V.K.M. nőnevelési ügyeinek (leány-
népfőiskolák, szabadiskolák, tanfo-
lyamok stb.) országos felügyelője a 
•árosháza közgyűlési termében 6 
órakor a női szervezetek vezetőivel 
a nőnevelés kérdéseivel foglalkozó 
előadás keretében fontot megbe-
szélést tart. Utána fél 8 órakor 
ugyanott (városháza közgyűlési ter-
mében) a női nagyközönség részére 
tart előadást a nőnevelés fel adatai-
ról és lehetőségeiről. "Weress Jolán 
a finn leányfőiskolák szakavatott is-
merője — rövidesen dániáb?. uta-
zik, hogy ott is kiépíthesse kapcso-
latait — igen nagy segítségre lehet 
tanácsaival és kapcsolataival Szentes 
női társadalmának. 

Minden leányt, asszonyt várunk I 
Junius 2, 3, 4-én Szentes város 

Szabadművelődési Tanácsa könyv-
napot rendez. Sátrunkat a Kossuth-
téren állítjuk fel. Ezúton is kérjük 
a nagyközönséget, pártjainkat, egye-
sületeinket, szervezeteinket, hogy 
könyvszükségletét sátrunkban vá-
lárolja meg. Az idei könyvnap gaz-
dag anyaga minden érdeklődést ki-
elégít. A könyvnapból befolyó eset-
leges jövedelmet Szentes város 
könyvtárainak fejlesztésére fordítjuk. 

A szabadművelődés zenei szemi-
náriuma eddig is rendkívüli élmény-
ben és szórakozásban részesítette 
hallgatéit. A harmadik estjén 1947 
junius 5 én, űrnapján este fél 8 
órakor a Vármegyeháza közgyűlési 
termében Balla Péter országos hírű 
népdalgyüjtő „A rokon népek zené-
jéről' tart előadást. A dalokat Balla 
Péter és a helyi regőscsoport ének-
lik. Balla Péler a rokon népek ze-
•éjétől ihletet, csodás szépségű szer-
zeményeiből hegedűn ad elő. 

Mindenkit hivunk és várunk. — 
Belépődíj nincs. -

Orvosi előadások 
az Ipartestületben 
A hatósági orvosi kar munkás 

és iparegészségügy tárgykörből há-
rom előadást tart az Ipartestület 
székházában a következő napokon 
és címmel: 

Junius 2-án este 7 órakor dr. 
Csonka Imre: Iparegészségügy, 5-én 
este 7 órakor dr. Kun Andor: Pá-
lyaválasztás, képességvizsgálat, 9-én 
7 órakor dr. Péter Pál O tokár: 
Ipari és foglalkozási betegségek. 
A hirdetett előadások valamelyikén 
az iparügyi miniszter kiküldötte is 
megjelenik. 

R meleg tovább tart 
Közép-Európát beáramló óceáni 

friss levegő áraszja el. Hazánkban 
szerdán több helyen záporeső, zi-
vatar, sőt több helyen jégeső is esett. 
Budapesten csütörtökön délber. a 
hőmérséklet 23 fok. A hőmérséklet 
nyugaton 25, az Alföldön 2 7 - 2 9 
fok. Szentesen a csapadék 2 8 mm. 
Várható időjárás: Mérsékelt északi 
szél, záporeső, zivatar, a meleg to-
vább tart. 5 

diófaderék 
Fekete Márton-u. 1 alatt í 

A textiláruk szétosztásának 
új rendje 

A textilbizottság megállapította .a 
júniusi textiltermeléssel kapcsolatos 
szétosztás módját. E határozat sze-
rint a juniusi hatmillió méteres ti-
pustextilárubó! 51 és fél százalékot 
kapnak a kiskereskedők, akik utal-
ványaikat gyáraknál, szövetkezetek-
nél, vagy a nagykereskedőknél egy-
aránt bjválthatják, és - mindegyik 
beszerzési forrásnál kiskereskedői 
beszerzési áron jutnak áruikhoz. A 
további mennyiségek százalék sze-

rinti elosztása a következő: szövet-
kezetek 26, áruházak 6 5. kiskon-
fekció üzemek 4, és nagykonfekció 
üzemek 6 százalék. ' 

A kereskedők közötti szétosztás 
a fizetett adó arányában történik 
ugy, hogy a kiskereskedők kifize-
tett adójának nyolcszorosa, a nagy-
kereskedő pedig adójának 5 szöröse 
értékarányában kap árut a szétosz-
tásra kerülő tipuscikkekből. 

Június I. Ifjúsági Nap 
.A közeledő 1848-as centeráumi év 

méltó megünneplésére országos moz-
galom indult. Ez a mozgalom célul 
tűzte ki az ország minden pártú, 
vallású, társadalmi állású ifjúságá-
nak az összefogását is. Minden köz-
ségben, városban — így nálunk is 
— megalakult a 48 as Ifjúsági Bi-
zottság, amely a helyi ifjúsági szer-
vezetek összekötő szerve. 

Junius 1-én szerte az országban 
ifjúsági napokat rendez a 48 as 
Ifjúsági Bizottság. Városunk ifjúsága 
is méltó keretek között kivánja meg-
ünnepelni ezt a napot. Reggel zenés 
ébresztővel kezdődik a nap, azután 
felekezetek szerint istentiszteleten 

vess részt f i ifjúság. Istentisztelet 
után hatalmasnak Ígérkező menetben 
a Kossuth szoborhoz vonulnak, ahol 
rövid ünnepély keretében meg ko-
szorúzzák a Kossuth szobrot. Dél-
után sportünnepélyek, mérkőzések 
lesznek, este pedig műsoros ifjú-
sági est lesz a szinházban, majd 
táncmulatsággal zárul a nap. A dél-
előtti ünnepség és az esti előadás 
műsorát kővetkező számunkban kö-
zöljük: Méltó, hogy a város minden 
fiatalja ott legyen az ünneplök sorai 
között. Mutassa meg a magyar ifjú-
ság, Szentes ifjúsága, hogy méltó 
az 1848 a^ ifjúsághoz, a márciusi 
ifjakhoz. 

Május 30-tól Június 3-ig. . 5 napig t 
Pénteken előadást tartunk I 

A sinsapuri táncosnő 
Csodálatos szerelmi történetrői új utat nyit a film-művészetben. 
Főszereplők: Dorothy Lamour és Bing Crooby. Hiradó. 

A hársfavirágok gyűjtéséről 
Ismeretes, hogy a városi hatósá-

gok bérbeadták a hársfavirág sze-
dését egy gyógynövénygyűjtőnek. 
A hársfavirágok gyűjtés már hosszú 
napok óta folyik.. Ezzel kapcsolat-
ban azonban a felháborodás hang-
ján kell szólanunk arról, hogy egyes 
gyűjtők összetévesztik a hársfavirá-
got a fa ágaival és az úgynevezett 
„gyűjtés" után csupán a kopár fa-

törzsek maradnak meg. Ez nem 
egyéb, mint vandál pusztítás, amely 
ellen fel keil emelnünk tiltakozó 
szavunkat. A gyógynövény gyűjtő-
nek kötelessége gondoskodni arról, 
hogy az utcai gyűjtők nagyobb 
gonddal végezzék munkájukat, s ha 
ezt nem cselekszik meg" akkor a 
rendőrségre hárul a feladat, hogy 
egyes gyűjtőket megrendszabályozzon. 

R Á D I Ó 
Budapest I. május 30. 

7.30: Reggeli zene. 8.00: Tavaszi 
gondok — tavaszi örömök. 8 .15 : 
Szórakoztató BBC-hanglemezek. 9: 
A Vasutasok Hangversenyzenekara 
játszik. 12.15: Vig Judit hegrdül. 
12.45: Atóm és ember. 13: A házi 
együttes játszik. 14.10: Séta a gaz-
dasági életben. 14.30: Mesterek mu-
zsikálnak. 16: Uj magyar tánczene. 
16.40: Párisi hangképek. 17.10: Szak-
szervezeti tanácsadó. 17.20: Szak-
szervezeti hiradó. 17 30: A Hadifo-
goly Hiradó rádióközl. 17.35: A Vö-
röskereszt közleményei. 17.40: Sport-
közlemények. 17.55: ÁMelepitési kor-
mány bizt. közi. 18.00: Csak egy kis 
sanszon és semmi más. 18 30: Elő-
adás a Stúdióban. 19: Hazajönnek a 
hadifoglyok! Molnár Erik népjóléti 
miniszterrel beszélget a rádió mun-
katársa. 19.15: Csorba Dezső cigány-
zenekara. 19.45: Faluhiradó. 20.20: 
Hanglemezek. 20.45: Fodor József 
verseiből előad Fodor KMra. 21.00: 

Vílághirü opersénekesek lemezei. 
21.25: Hangos Hiradó. 21.40: Angol 
nyelvoktatás. 22 30: Áttelepitési kor-
mánybizt. közlem. 22.35: Magyar 
tánczene. 22.45: Külügyi negyedóra. 
23: Csajkovszkij és Kalinikof mü-
veiből. 

Ország - Világ 
35 szerelvény hozza a hadifog-

lyainkat. 

Tildy Zoltánné ma hazaérkezik 

Baleset 
Szvoboda Mihályné csépai föld-

műves neje f. hó 28-án elesett és 
balkarját eltöi te. Értesítették a szen-
tesi mentőket, akik beszállították a 
kórházba. Szvobodáné állapota sú-
lyos. 

Hirdessen lapunkban! 

r SPORT ~1 
LABDARÚGÁS 

Vasárnap a bajnoki utolsó fordu-
lóját játszák a csapatok az 194i— 
1947. bajnoki évben. A szerdai szá-
munkban közölt láblázat világosan 
mutatja, hogy a Cs. Barátság bizto-
san és megérdemelten nyerte a baj-
nokságot, a második helyet a KTK 
2 * m a harmadik és negyedik hely 
kérdése még nyilt. Avalólíinű kieső 
a Cs. Tisza és Szabadszállás. Válto-
zás lehet, ha Mindszent kikap és a 
Cs. Tisza nyer a S*MTE ellen. 

Szentesen : Szentesi MAV—Majsa 
mérkőzés a helyi csapat győzelmét 
igéri. * . 

Kecskemét: -Kmáv—Cs. Barátság 
találkozó még meglepetéssel is járhat. 

Kiskunfélegyháza: KRVSE—Mind-
szent, a kiesés kérdését dönti el az 
utóbbi számára. 

Kunszentmárton : Kute—KTK nem 
befolyásoljs a bajnoki sorrendet. A 
döntetlen valószinö. 

Halas: Halasi Máv—Kistelek mér-
kőzés a helyi csapat győzelmét hozza. 

Congrád: Cs. Tisza—SzMTE mér-
kőzés iramos lesz, mert a Cs. Tiszá-
nak a vereség kiesést, a SzMTE-nek 
a h rtnadik hely elvesztését jelenti. 
Döntetlent várunk. 

Jánoshalma: Jáno. halma—Szabad-
szállás találkozó a helyi csapat* biz-
tos győzelmét hozza. 

II. osztályban: 
Kute—Mindszent 
Cicakháza—Nagymágocsi M. 
Szmte—Hmie ! I 
Htve—Szrfiáv 
Nagymágocsi Bar—Szegvár 

A felkiáltójellel jelölt mérkőzések a 
II. osztály helyezést döntik el. 

— Vecseri 

Rendkívüli üdülési 
lehetőség 

az ifjúság részére 
MOM = „Mignk az Ország Moz-

galom". A Magyar Ifjúság Országos 
Tanácsa indította, hogy az egyetemi, 
középiskolás ifjúság, ifjú munkások 
parasztifjúság és tanoncok üdülési 
lehetőséghez jussanak hozzá, — 
megfizethető áron. A központ ebben 
az évben Balatonliga, ahol julius 
tői szeptember 5-ig 6 egymást kö-
vető 10—10 napos csoportban 1800 
ifjú nyaralhat Részlvételi díj 5 Frt. 
naponta, de a különböző segélyszer-
vek támogatásával arra törekszünk, 
hogy e2t az összeget 4 forintra, vagy 
a lehetőség szerint még kisebb ösz-
szegre csökkentsük. Az utolsó cso-
port augusztus 25-től nagyarányú 
sport edzőtábor les?. 

Felhívás 
Felhívom az építőipari munkáso-

kat, hogy talputalványát e hét fo-
lyamán mindenki váltsa ki. Utalvá-
nyok kaphatók a szakszervezeti tit-
kárságon. 

Oyenes Péter 

Eladó Szalay utca 8 sz. ház, 
megtekinthető minden este 7 óra 
után. 

Wesselényi-u. 106. számú hár. 
melyben fűszerüzlet van, eladó. 649 

Uj vásson férfiruha eladó Jó-
zsef Atilla utca 20 szám. 

Főszerkesztő • Sima László. 
Felelős szerkesztő: Szóké Ferenc. 

Felelős kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta a . B a r á t s á g * nyomda 

Faleló« nyomdavezető: Csernns L. Imre 




