
Szentes, 1947. május 31. szombat Ara 40 fillér. LXXVU. évfolyam, 121 szám. 

¿ löt lzetés l di| 
• 8 y h ó n a p r a 

10 f o r i n t . 
TEl EFON : 301 sz. SZENTESI LAP 

Keretes- ós apró-
hirdetések ársza-
bás szerint :-: 
TELEFONI 301sz 

megjelenik hétfó kivétetével 
minden nap a reggeli órákban. 

He t o v á b b ! 
Szakasits Árpád elvtárs nagyjelen-

tőségű szerdai beszéde élesen rávi-
lágított a magyar dolgozók legidő-
szerűbb problémáira. Tény az, hogy 
a dolgozók, akik a legszörnyűbb 
áldozatokat és nélkülözéseket vál-
lalták magukra az ország fölépítése 
és a jobb jövö elérésének biztos 
reményében, egyre nagyobb gon-
dokkal küzdenek. Ezzel szemben a 
dologkerülők, a henyélök, a máso-
kon élősködők hada egyre szemér-
metlenebbül harácsol. 

Jogos elégedetlenséget vált ki ez 
a dolgozók körében, hiS7en akik 
munkában elmerülve épitik a ma-
guk, családjuk és nemzetük jövő-
jét azt látják, hogy míg ők tudásu-
kat, erejüket, testüket, idegeiket, 
szervezetüket úgyszólván semmi ha-
szon fejében nap, mint nap elhasz-
nálják, ugyanakkor a munkátlanok, 
ingyenélők biserehada gondtalan éle-
tet folytat és naponként gyarapodik 
testben és anyagi javakban egy-
aránt. 

Igen, a reakció nem tanult sem-
mit ér. nemcsak gazdasági, de po-
litikai téren is tovább folytatja gá-
lád aknamunkáját, sőt kihívásai egyre 
arcátlanabbakká válnak: ott gan-
csolja a demokráciát, ott szipolyozza 
tovább a dolgozók vérét, ahol csak 
tudja. 

Ilyen légkörben nem lehet tovább 
produktív munkát végezni. Szaka-
sits mondotta, hogy a dolgo/ók 
hajlandók további áldozatokra, csak 
azt akarják tudni, hogy miért hoz-
zák meg a maguk áldozatát és ki 
nek áldoznak: a maguk jövőjén'k, 
vagy pedig a harácsoló kapitaliz-
musnak ? 

Itt az idő arra, hogy ezt a kér 
dést végleg nyugvópontra juttassuk. 
Elég volt a koplalásból, elég volt a 
spekulánsok garázdálkodásából, jöj-
jenek a tettek, hogy a dolgozo nép 
valóban meg is kaphassa mindazt, 
amire 2 és fél esztendei áldozatos 
munkája után joggal igényt for-
málhat. 

Kiadtuk a jelszót a túloldal felé: 
ne tovább 1 Elmentünk a türelem 
legvégső határáig, s ha nem sikerül 
szép szóval gátat vetni a kapzsi-
ságnak, az eszeveszett harácsolás-
nak, akkor lekerülnek a gépekről, 
a "szerszámokról, a termelőeszközök-
ről a munkásöklök sakkor — való-
ban jönni fognak a tettek I 

Befejezés előtt 
a török-amerikai 

tárgyalások 
Az amerikai katonai küldöttség 

és a török vezérkar közölt folytatott 
tárgyalások a Törökországnak nyúj-
tandó amerikai kölcsön felhasználása 
ügyében, befejezés felé közelednek. 
Hir szerint a kölcsönből először is 
a török hadsereget gépesítik, s csak 
azután gondolnak Törökország gaz-
dasági talpraállítására. 

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

A magyar dolgozók 
a szocializmus pártján állanak 
Lapunk tegnapi számában részletesen ismertettük Szakasits 

Árpád elvtársnak, a Szociáldemokrata Párt főtitkárának Angyal-
föld dolgozói előtt elmondott nagyjelentőségű beszédét. Tudósítá-
sunkba rossz szedés miatt, egy mondat értelmetlenné vált, illetve 
annak értelmezése félreértésre adhatna okot. A mondat ugyanis 
igy szól : A magyar dolgozók látják a világ helyzetét, a tőke és a 
munka, a monopol-kapitalizmus pártján állanak. 

A mondat helyesen — ahogyan Szakasits elvtárs mondotta — 
igy hangzik: „A magyar dolgozók látják a világ helyzetét, a tőke 
és munka, a monopol-kapitalizmus és a szocializmus világot 
rengető küzdelmét és a dolgozók a szocializmus pártján állanak. 

Belpolitikai helyzetkép 
Tildy Zoltán tanácskozik a pártok vezetőível — A Kis-
gazdapárt politikai bizottsága helyesli Nagy Ferenc 

hazahívását — Kilépett egy kisgazdaképviselő — 
Mindszenthy tárgyalása a közoktatásügyi miniszterrel 

A hirek szerint Nagy Ferenc mi-
niszterelnök hazaérkezését mára 
várják. 

A Független Kisgazdapárt politi-
kai bizottsága ülést tartott és álta-
lános helyesléssel fogadta a rendkí-
vüli minisztertanács döntését, hogy 
Nagy Ferenc miniszterelnök sza-
kítsa meg svájci szabadságát és 
azonnal térjen hazí. A politikai bi-
zottság egyébként tudomásul vette 
Szenner József képviselőnek a Kis-
gazdapártból történt kilépését. 

Említést érdemel még az a bel-
politikai hir is, hogy Mindszenthy 
hercegprímás csütörtökö.n viszonozta 
Ortulay közoktatásügyi miniszter lá-
togatását és vele félórás beszélge-
tést folytatott. 

A rendkívülí minisztertanács ha-
tározata mertben új helyzetet te-
remtett, azóta zajlik a belpolitikai 
élet. A tárgyalásokba ismét bele-
kapcsolódott Tildy Zoltán köztár-
sasági elnök, aki a rendkívüli mi-
nisztertanács óta szüntelenül tanács-
kozik a politikai pártok mégbizottai-
val Elsőnek Rákosi Mátyás minisz-
terelnökhelyettessel, a Magyar Kom-
munista Párt főtitkárával tárgyalt, 
majd a Kisgazdapárt részéről Olt-
ványi volt miniszteri, valamint Orlu-
tay és Miiiályfi minisztereket fogadta 
kihallgatáson. Megjelent az elnöknél 
Balogh István is, a Kisgazdapárt 
főtitkára. Ortutay és Mihályfi később 
Szakasits és Rákosi elvtársakkal 
folytatott hosszabb megbeszélést. 

Gazdalajstrom 
közszemlére tétele 

Az 1947—48. évi termény beszol-
gáltatással kapcsoltban kiadott 
100.700-1947 K. M. sz. rendelet 
12. § 4. pon'ja alapján f. évi ju-
nius hó 2-t!l 7-ig a váiosháza ter-
ménybeszolgáltatási hivatalában a 
gazdalajstrom, illetve az ezt helyet-
tesítő nyilatkozati lapok közszem-
lére lesznek kitéve. Az érdekelt gaz-
dálkodók a gazdalajstrom adatainak 
esetleges helyesbítése iránt a köz-
szemlére tétel első napjától számí-
tott 8 napon belül élőszóval, vagy 
írásban kérelmet terjeszthetnek elő. 

A kérelem különösen arra irányul-
hat, hogy a kérelmező szántóterüle-
tének tévesen megállapított nagysá-
gát helyesbitsék; a helyesen meg-
állapított szántóterület után tévesen 
megállapított terménybeszolgáltatási 
kötelezettséget megfelelően változ-
tassák meg; a kérelmezőt hőszol-
gáltatási kötelezettséggel ne terhel-
jék, mert ténylegesen nem ö gaz-
dálkodik ; feleshaszonbérlet, vagy 

más részeshaszonbérlet esetében a 
terménybeszolgáltdtási kötelezettsé-
get a haszonbérbeadó és a haszon-
bérlő között az általuk kívánt arány-
ban, megállapodás hiányában pedig 
a termésből való tényleges* részese-
désük arányában osszák meg. 

Ugyanebben az időben megfelelő 
igazolás alapján kérni lehet a ter-
ménybeszolgáltatási kötelezettségből 
levonásokat, ezért jelenteni kell a 
hadműveletekkel kapcsolatos mun-
kálatok miatt mezőgazdaságilag nem 
művelhető területeket; az egy gaz-
daság keretében konyhakerti műve-
lés alalt álló szántóterület nagysá-
gát ; a rizs termesztésére használt 
terület nagyságát; a mezőgazdasági 
szakoktatási intézmények tangazda-
ságai által kizárólag kisérteti célokra 
használt szántóterületet; az állami, 
vagy az állami ellenőrzés alatt álló 
növénynemesitö telepek területét; a 
gondviselésük alatt álló olyan gyer-
mekeket (alkalmazottakat is), akik 

1933. évi január hó 1 és az 1947. 
évi május hó 15 napja közötti idő-
ben születtek. 

A közszemlére tétel idején kívá-
natos, hogy minden gazdálkodó — 
saját érdekében — személyesen győ-
ződjék meg a reá háruló termény-
beszolgáltatási kötelezettségéről, mert 
utólagos helyesbítés iránti ké-
relemnek nem lehet helyet adni. 

A külterületi kirendeltségek terü-
letén lakók, továbbá azok, akik azo-
kon a területeken töltötték ki a gaz-
dasági és termelési nyilatkozatukat, 
a kirendeltségen tekinthetik meg a 
gazdalajstromot és pedig az eperjesi 
kirendeltségen junius hé 3 án és 
4-én reggel 8 órától este 6 óráig, 
a tökei kirendeltségen junius 6 án 
és a lapistói kirendeltségen junius 
7-én ugyancsak reggel 8 órától este 
6 óráig. 

Mindazok a gazdálkodók, akik 
valamely ok miatt eddig nem töl-
töttek ki gazdasági és termelési 
nyilatkozatot — előbb közölt helyen 
és időben — feltétlen pótolják mu-
lasztásukat, mert a terménybeszol-
gáltatási kötelezettséget hivatalból 
állapítják meg reájuk vonatkozólag 
a rendelkezésre álló hivatalos ada-
tok alppján. 

Elítélték 
a Szentesen szélhámos-

kodó gátéri asszonyt 
Huszka Sándorné gátéri asszonyra 

még a mult év őszén egy értékes 
I csomagol biztak a szentesi állomá-
! son. Huszkáné meglépett a cso-
! maggal és a legközelebbi falu felé 
j vette útját, de ismerősei már útköz-
í ben figyelmeztették, hogy a rend-
i őríég k rési. Az asszony ekkor visz-
f szaballagott az állomásra, ahol azon-
• ban már várták a rendőrök. Husz-

káné ekkor 100 forintot igért nekik, 
ha futni engedik, de a rendőrök 

I természetesen nem hagyták magukat 
| megvesztegetni. 
> A szegedi í örvény szék most fog-

lalkozott ezzel az üggyel és Husz-
kánét vesztegetésért és lopásért há-
romhónapi börtönre ítélte. Az ítélet 
nem jogerős. 

A minisztertanács 
elfogadta a nagybankok 

ellenőrzéséről szóló 
Javaslatot 

A kormány tagjai csütörtökön mi-
nisztertanácsot irtottak, amelyen el-
fogadták a bankok ellenőrzésének 
Javaslatát. Ebben a kérdésben tehát 
a Szociáldemokrata Párt álláspontja 
győzött. A minisztertanács utasította 
a pénzügyminisztert, hogy haladék-
talanul küldjöu ki miniszteri bizto-
sokat a nagybankokhoz, akik legké-
sőbb december 31-ig fogják gyako-
rolni az ellenőrzést. 
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J u n i u s 1 . 
flz ifjúság napja 

A magyar ifjúság harmadszor 
készül megünnepelni az ifjúság 
napját. Az elmúlt két év megmu-
tatta, hogy az ifjúság felmerte, 
hogy a szabadság elsősorban is az 
övé. Elsősorban is a fiataloknak 
kell a szabadságért küzdeni, az ed-
digi eredményeket megvédeni. 

Gyönyörű ünneppé varázsolják 
junius 1 - ét a fiatalok, amikor meg-
rendezik az ifjúság napjai. Szaz 
évvel a szabadságharc után uj fel-
adatokra készül * magyar ifjúság és 
annak élgárdája a Szociáldemokrata 
Ifjúság. 

A Szociáldemokrata Ifjúságnak 
nagy tervet kell végrehajtani. Irányt i 
keli mutatni az ege z magyar fiatal-
ságnak, milyenre építsük a jövő j 
társadalmát. Ma még nagyrészt ro- | 
mokat kell takarítani. Harcot kell I 
vivni a fasizmus maradványai ellen. » 
A Szociáldemokrata Ifjúság tisztá- j 
ban van azzal, hogy az ifjúság va- j 
lóban szabad ünnepe csak a szo- j 
cializmusban lesz. 

Ahhoz azonban, hogy elérjük a : 
szocializmust szükség van minden ; 

dolgozó ifjúság segítségére. Junius j 
1 én meg kell mutatni az ifjúság-
nak, hogy képes vállalni ezeket a 
feladatokat. 

E gondolatok jegyében készül az 
az ország szociáldemoktata ifjúsága , 
megünnepelni junius 1 ét, hogy be- : 
bizonyítsa a világ szabad népeinek j 
ifjúsága előtt a magyar ifjúság . 
tettrekészségét, szab3dsáf>érzetét. 

Trafikok zárórája 
A Pénzügyminiszter újból szabá-

lyozta a trafikok záróráját. Ezek 
szerint 1947 junius 1-től szeptem-
ber 30 ig terjedő időre a dohány-
árudák hétköznapokon reggc! 8-tól 
l-ig és 3-tól 6-ii; kötelesek nyitva 
tartani. Megengedi azonban a ren-
delet, hogy a reggeli nyitvatartás 
1 órával korábban, az esti zárás 1 
órával később történhet. Gyakorlat-
ban tehát reggel 7—l- ig és 3—7-ig 
lehetnek 'nyitva a dohányárudák. 
Hétköznapokon tehá' déli 1 órától 
3 óráig minden dohányáruda ;:árva 
lesz 

Ujitása a rend . leinek a vasár- és 
ünnepnapi nyitvatartás engedélye-
zése éspedig inspekciós formában. 
Vasárnap és a Gergely naptár' sze-
rinti ünnepnapokon egyes dohány-
árudákra minden negyedik vasár-
napon kerüí sor. 

A dohányárusok helyi szervezete 
a közönség kényelmének figyelembe-
vételével már kijelölte azokat a 
dohányárudákat, amelyek vasár- és 
ünnepnapokon reggel 9 tői déli 1 
óráig kötelesek nyitva tartani. E 
szerint az első vasárnapi napon 
juniusl én Dósay Erzsébet Kossuth 
u. 16 sz. bódé, Koncz K. József 
Kossuth-téri bódé, Fodor Elek 
Rákóczi Ferenc és Kunszentmártoni 
u. sarok bódé, özv. Pataki Imréné 
Jókai-u. 82. sz.'alatti, Virágos M. 
Ferencné Villogó-utcai sarok bódé, 
Pataki János Sáfrány Mihály u. 30. 
sz. alatti dohányarusok lesznek 
nyitva. Kötelesek a zárvalévő do-
hányárudák az inspekciós szolgálat 
rendjét mutató táblát vasárnap az 
árudájukon kifüggeszteni. A nyitva-
tartás rendjét mindig előzetesen 
fogjuk lapunkban közölni. 

Munkánk fejében 
emberi szinvonalat kérünk! 

Helyzetjelentés a szentesi dolgozók gondjairól és gondolatairól 

A fiatal magyar demokrácia sok 
és nehéz problémája között mind-
erösebben hallatja szavat a dolgozó 
kisember: a munkás, tisztviselő, kis-
iparos, kiskereskedő, akik az elmúlt 
két esztendő minden terhét hordoz-
ták és akiknek türelme az eredmé-
nyeknek csodálatos virágait hajtotta. 

De az eredmények előtt csodál-
kozva úllnak azok is, akik azt létre-
hozták. És éppen az eredmények is-
meretében mind hangosabban köve-
telik igazságos részüket a javakból. 
Eddig ezen a téren 

semmi kielégítő intézkedés 
nem történt. 

Egyes kiugratott dolgozó rétrgen ki- j 
vül eddig csupán egy vékony réteg 
élvezte az épülő ország és az újjá-
éledt termelő munka eredményeit. 

Mi jutott a dolgozó milliók-
nak ? 

Hadd mondják el ők maguk. 

lisztviselőt szólaltatunk meg ezután. 
két kisleány apja. A harmadik gye-
rek érkezését várják. Szoba-konyhás 
lakásban lakik, köJcsönbutorokkal 
bebutorozva mert a háború alatt 
másutt volt állásban és mindenét el-
pusztította bomba. Törzsfizetése 182 
forint. Ezt a családtagok után kapott 
póílékok 299 forintra növelik. 

— Milyen tételek adódnak háztar-
tásában es mire jut az egy-egy napra 
eső 10 forintból — kérd zzük. 

A reggeli rántolt leves, a többi 
táplálék pedig bab és krumpli. Ne-
hezen várjuk, hogy a friss főzelék-
félékből végre mi is vehessünk és 
étrendünkbe egy kis változatosságot 
vigyünk. Húst egy hónapban legfd-
j -bb egyszer- kétszer engedhetünk m 
m £unkn.ik. 

Amikor cigarettával kínáljuk, elhá-
rítva mondja: leszoktam a dohány-
zásról, amint le kellett szoknom las-
san az olvasásról is, mert újságra, 
könyvre vagy szórakozásra nem fúlja. 

A gyáros : 

tönkrement ember 
vagyok . . . 

S vé^ül megszólaltattuk az egyik 
szentesi üzem tulajdonosát, akii ugyan 
a legnagyobb jóakarattal sem lehetne 
dolgozónak nevezni, de a dolgo:ók 
problémái után érdekes, ha megnéz-

Bútornakvaló diófaderék 
Fekete Márton-u. 1 alatt. 

A kisiparos: 

több nyersanyagot! 
Az egyik asztalosmester elvtársunk-

nak is feltesszük a kérdést, <rennyi 
a havi jövedelme s hogyan tud meg- • 
élni keresetéből. 

— A stabilizáció kezdetétől de-
cember végéig 1400 forintot kerestem. ! 

Alig futotta lakbérre, adóra 
és kenyérre. 

A tavasz folyamán az asztalosok 
helyzete egy kissé javult. Munka az 
lenne, Fajnos azonban nyersanyaghoz 
alig lehet hozzájutni. Fő jövedelmi 
forrásunk a javításból ered. Egyik 
hónapban 200—300 forint a forga-
lom, a következőben esetleg 400 Ft. 
Ezt az összeget kb. 50 forint adó és 
a javításhoz szükséges nyersanyagok 
ára terheli, úgyhogy pz 500 forintos 
kéréséiből sem marad több, mint 
300 forint. Pedig 500 forintot már 
valóban csak a legritkább esetben 
vagyunk képesek forgalmaz: i havonta. 
A visszamaradó 3C0 forintot nagyon 
nehéz beosztani, már csak azért is, 
mert sok olyan hónap van, amikor 
ennél is jóval kevesebbet keresünk. 

A kiskereskedő: 

Olcsóbb árakat, több 
árút! 

Egy élelmiszer kiskereskedő elv-
társunk a vevők kiszolgálása közoen 
nyilatkozik : 

Üzletem forgalmának nagy részét 
a tejtermék teszi ki. 10 0J0-os a be-
száradás és az elmérési veszteség 
terheli. Átlagos napi 150 forintos for- i 
galom mellett 12—16 forint a kerc- j 
setem. Üzletbér, lakbér, a megélhetés i 
költségeire is kevés ez. Tőke szapo-
ruht ? U g y a n . . . A lisztből készült ? 
árukra vonatkozó legújabb kormány- , 
rendelet igen sérelmes, ugy a keres- j 
kedő társadalomra, mint a vevő kö- ; 
zönségre. Elsejétől csak jegyre lehet \ 
kiadni kekszet és egyéb tészta árut. ; 
Eddig is úgyszólván néhány dekát | 
adtam el és így 160 forintom fekszik , 
az áruban. Olcsóbb árakat és na- i 
gyobb mennyiségű árut, nagyobb 
haszonkulcsot kérünk. Még igy is 
elég jut a láncolóknak . . . 

A köatisatviselő. 

leszoktam a kulturáról 
Érettségivel és hosszú gyakorlattal j 

rendelkezik . . . — 30 év körüli olvasd, — terjeszd a 

zük az ő úgynevezett .gondjait« is 
A gyáros gyorsan beszéí, szinte kap-
kodja a szavakat: 

— Tönkrement ember vagyok ké-
rem Saját gyáramnak csak alkalma-
zottja vagyok, rossz fizetéssel. Tudia 
az üzemi bizottságok . . . 

Elcserélné azi a rossz fizetését 
— vágunk közbe — mondjuk az 
üzemi bizottság elnökének fizeté-
sével ? 

— Izé, hát nem mondom. He, he. 
Vicces embernek tetszik lenni. Azért 
nem fogott meg, még sem e2t vár-
tam a demokráciától. 

* * 
* 

Mi csak annyit mondhatunk, hogy 
nemcsak a gyárt s ur, de a köztiszt-
viselő sem e2t várta a demokráciától, 
aki leszokott a kulturáról. Nem ezt 
várta a dolgozó réteg sem, akik csak 
babot esznek pedig ők dolgoznak, 
keményen dolgoznak ezért az orszá-
gért. Kell, hogy szorgalmuk, önfe-
gyelmük, alkotó készségük jutalmát 
elnyerjék. Ha misért nem, de őmiat-
íuk, a dolgozók névtelen millióiért 
is kel', hogy sikerüljön a hároméves 
terv, meiynek végső célja a dolgozók 
életrzinvonalának emelése, a terhek 
és a termelt javak egyenlő, igazságos 
elosztasa. Igen, kell, hogy sikerüljön 
és sikerülni is fog, s a dolgozók 
számára is Hérke/.ik az emberibb 
élet. 

Fondorlatos írógéptolvaj után 

nyomoz a rendőrség 
A napokban tettek a város rész -

ről feljelentési a rendörségen, hogy 
az egyik hivatali szobából ismeret-
len tettes ellopott egy írógépet. A 
rendőrség bfinüeyi osztálya azonnal 
megindította a nyomozást a folvaj-
lás ügyében és a következőket álla-

: pitotta meg: 
Ismeretlen irógép'olvaj azzal ment 

í a városházára hivatali id^n kívül, 
i hogy a 24 f.s szobában lévő tis?t 
! viseíőnőtől megbí/ast kapo t egy ott-
! lévő irógép kijavítására. Fel is mu-
' latolt egy kulcsot, amelyet állítása 

szerint a tisztviselőnőtől kapott. En-
; nek ü.ügye alatt sikerüli behatolni 

a hivatali szobába és az udvaros 
pedig mit sem sejtve adta ki az iró 
gépet. A városházán a lopást elkö-
vető harmadik napon jöttek rá, hogy 
egy szélhámossal állott szembe az 

udvaros. 
A nyomozás soián kiderült, hogy 

már többen Qialálkoztak főntnevezett 
tolvajjal, aki azelőtt a városban tás-
kcíirógépeket kinált eladásra, külön-
böző helyeken Arra hivatkozott, 
hogy ö a MÁV-nál irógépjavító s 
minthogy fizetése igen csekély, ezért 
írógép adás-vételből tartja fennt ma-
g f. A nyomozás során fölkeresték 
j v^sút t és érdeklődtek az isme-
ietíen férfi kiiéte után, ott azonban 
azt a választ kapták, hogy a vasúti 
írógépeknek ilyen nevű javítójuk 
nincs is, és erről nem is tudnak 
semmit. A rendőrség először is fel-
kéri a közönséget, ha valaki eladó 
Írógéppé! jelentkezett, vagy jelent-
kezik nála, úgy tegye ,;»eg a felje-
lentést a rendőrségen. 

Lábtöréssel végződött 
a kézilabda-tréning 

Sári Katalin 23 éves cibakhózi 
lakos tegnap délelő't résztvett Ci-
bakházán a kézilabda tréningen. 
Játék közben elcsúszott és nem l a 
dott felkelni. Játékos társai nyom-
ban segítségére siettek, felemelték 
és beszállították az öltözőbe. Nyom 
ban értesitették a szentesi mentőket, 
akik azonnal a helyszínre siettek 

és Sári Katalint beszállították a 
szentesi közkórházba Itt megállapí-
tották, hogy bal combja eltörött és 
hosszabb kórházi ápolásra szorul. 
Á'lapota súlyos, de nem életveszélyes. 

— Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. 

E l v t á r s SZENTESI LflP-ot ! 



A Szociáldemokrata Párt június 8-án d. e. 9 órakor a Tóth J. színházteremben tartja meg 

Csongráduármegye földműves kongresszusát 
Előadók: M a r o s á n G y ö r g y főtitkárhelyettes és T a k á c s Ferenc fUdnfiTgfésfpi iUamtítkir. 

L a p z á r t a 
Pártunk politikai bizottsága részletesen 

megvizsgálta a belpolitikai helyzetet 

H Í R J E K 
Ma május 31. Rom. kat. K. o. B. A. 

proieslám Petronel. 
VizáRásjelentés: Tisza 30 én 99. Kurca 

300. 
Hőmérséklet i + 15 fok 
Ügyeletes gvógyszertérak • május 31-

lile- Szenlessy. 
Szabadság Mozgó: Népek Ítélő-

széke és az Ifjúság ünnepe. 

— Esküvő. Njgy Margit és Eke 
István ma délután féi 7 ő akor tart-
ják esküvőjüket a róni. kat. Plébánia 
templomban. 

— Külterületi is te ntisitelei.A 
kül.ődonáti iskolánál június 8-án 
d. e. 10 órakor református isten 
tisztelet lesz, amelyre a híveket ez-
úton is szeretettel hlvĵ . meg az 
egyház vezetősége. 

— Sakkversenyzők és tagok 
rendkívüli ülést tartanak fontos ügy-
ben vasárnap délelőtt 10 órakor az 
egyesüle i helyiségben. 

— Apák-Anyák Napja ünne-
pély.- Vasárnap d. u 4 órakor tart-
ják a C e/igettyüs iskola növendékei 
és a felsöpart szivgárdisták Apák-
Anyák-napi ünnepségüket az iskola 
udvarán. 

— Felhívás. Ruházati munkások 
szabad szakszervezete junius hó 2-
an héifőn du. 6 órakor taggyűlést 
tart, amerre minden tagot meghív 
a Vezetőség. 

Fokozódik a meleg 
Csütörtökön Baranya és Bikés 

megyékben vult kiadós eső. Béké 
sen 12, Szegeden 4 mm. A hő-
mérséklet a Dunántulon 23—26, 
a* Alföldön a 28 fokot is elé: te. 
Az éjszakai lehűlés sokfelé 16 fok 
alá sem süllyed*. Budapesten teg-
nap délben "a hőmérséklet 27 fok. 

Várh?tó Időjárás: Mérsékelt észak-
keleti, keleti síel, kevés felhő, egy 
két hilyen záporeső, a hőmérséklet 
fokozódik. 

Nem jött létre meg-
egyezés az atom-
bizottság szerdai 
ülésén 

Az Egyesült Nemzetek atombizott-
sága szerdai ülésén az atomerő nem-
zetkőzi ellenőrzésének problémáját 
vihtta meg. Miután ellentétek me-
rültek fel a szovjet és az angolszász 
álláspont között, a szerdai ülésen 
sem jött létre megegyezés. 

Megkezdik az amerikai 
kölcsön folyósítását 

Marshall külügyminiszter csütör-
töki sajtónyilatkozatában közölte, 
hogy rövidesen megkezdik a 305 
millió dolláros amerikai kölcsön fo-
lyósítását. A kölcsön egyrészéből 
készleteket vásároltak s az első szál-
lítmányt 10 napon belül útnak in-
dítják az Ínséges országoknak. Rö 
videsen folyósítják a kölcsön első 
részletét is mintegy 75 millió dol-

A Szociáldemokrata Párt politikai 
bizottsága csütörtökén este ülést 
tartóit, Í,melyen behatóan megvizs-
gálta ¿»z or zág belpolitikai helyzetét, 
megvitatva a szükséges intézkedé-
seket és tökéletes egyöntetűséggel 
kialakította hatarozoti állásfoglalását. 

Foglalkozott a politikai bizottság 
a dolgozó tömegek gazdasági hely 
zetével ¿s ebben a vonatkozásokban 
is konkrét intézkedésekre irányuló 
fontos határozatokat hozott. 

Nem mindennapi esemény i fre 
érkezeit a napokban Szentesre. 
Csányi Lajos szemesi bolgárkertész 
még az 1914-es háborúban eltűnt 
és teljest n nyoinaveszett. Hozzátar-
tozói h ss/ú eveken keresztül ér-
deklődtek útára a vöröskereszt és 
igyéb illetékes szervek útján, azon-
ban mindé- semmi eredménnyel 
r.em járt. A hozzátartozók a leg-
utóbbi időkig nem adták fel a fe-
ményt, ho&y wig valamikor kapcso-
latot találhatnak »<z eltűnt Csényival. 

A politikai bizottság megelége-
déssel fogadta az első kúriába 
tartozó nagybankok állami ellenőrzés 
alá helyezését, mint az egész hitel-
szervezet államosítása felé tett el-
ső lépés?. A továbbiakban arra az 
álláspontra helyezkedtek hogy 
haladéktalanul meg kell kezdeni a 
hároméves terv szempontjainak szem 
eiőtt tamásával az első kúriába tar-
tozó nagybankok, majd az egész 
magyar hitel szervezet államosítására 

Amikor a Vörös Hadsereg felsza-
badította Szemest, egy orosz kat na 
megszállt Csányi hozzátartozóinál, 
akik megkérték, írjon egy levelet a 
szovjet vöröskereszthez és tudako-
zódjék Csányi Lajos u án. A katona 
készséggel teljesítette ezt a kérést. 
S mo t néhány nappal ezelőtt meg-
hozta a posta a választ: Csányi 
Lajos 4 oldalas levélben tudósítja 
hozzátartozóit, hogy a Szovjetunió-
ban él, egészséges, megházasodott 
és családja is van. 

irányuló munkálatokat. Örömmel fo-
gadta a politikai bizottság a Ma-
gyar Kommunista Párt politikai bi-
zottságának ismeretes ajánlatát, amely 
szerint testvérpártunk kilátásba he-
iyezte az egész hitelszervezet álla-
mosítására irányuló harcunk támo-
gatását és számít is erre a támo-
gatásra. 

Az ülés a késő estiórákban ért 
véget. 

Ország - Világ 
Európában ül össze a közellátási 

miniszterek értekezlete. 

Merényletet követtek el Papén ellen 
a börtönben. 

Halálraitélték Pünkösti Lászlót, az 
összeesküvők kémjét. 

Gasperri vezetésével jobboldali 
olasz kormány alakul. 

Nem jött létre a megegyezés az 
az atombizottság szerdai ülésén. 

Tildy Zoliánné Brüsszelbe repült. 

Húszezer náci háborús bűnös bűn-
perét kezdik tárgyalni a jövő héten 
a német törvényszékek. 

Kormányhatározat szerint a francia 
miniszterek nem tarthatnak politikai 
beszédeket. 

Mindenben aláirom a magyaror-
szági Szociáldemokrata Párt politi-
káját — mondotta Zilliacus angol 
munkáspárti politikus. 

Hazahozzák K u n f i Zsigmond 
könyvtárát és eredeti kéziratait. 

Keresztül ment 
raita a kocsi 

Tomcsányi Ferenc Szent Anna-
utcai lakoson tegnapelőtt keresztül 
ment a kocsi, de szerencsére csak 
kisebbfok u fejsérülést szenvedett. 
A kihívott orvos első segélyben 
részesítette. Tomcsányit lakásán 
ápolják. 

Felszabadították 
a denaturált szesz 
forgalmát 

A pénzügyminiszter a denaturált 
szesz forgalmának az ország egyes 
vidékein való korlátozása tárgyában 
kiadott rendeleteket a változott vi-
szonyok miatt hatályon kívül he-
lyezte. Az ország egész területén is-
mét kizárólag az 1938. XXXVIII. tc. 
és annak végrehajtási utasításában 
foglaltak az irányadók. 

Hirdessen lapunkban 1 

BARÁTSÁG MOZGÓ 
Május 31-től június 3-lg. 4 napig I 

A sinsapurí táncosnő 
Csodálatos szerelmi történetről új utat nyit a film-művészetben. 
Főszereplők : Dorothy Lamour és Blng Crosby. Htradó. 

Ele adások kezdete hétköznap: V* 7. V« 9. vasárnap V* 5. */« 7. V* 9. 

IRODALMI ÉLET 
95 új könyv az idei könyvnapokon 

A könyv/napokat az idén az egész 
ország területen junius 2., 3 , 4 
napjain íarijás meg. Szentesen is 
több sátrat állítanak fel a Kossuth 
utca elején, amelyekben megmutat-
ják a közönsérnek, hogy mit tud-
tak produkálni a magyar írók. ki-
adók és könyvkereskedők a sok 
nehézség ellenére is. A könyvnapo 
kon 95 uj kiaiiásu könyv kerül for-
galomba, egytől-egyig a magyar iro-
dalom klasszikus és modern alko 
tásai. A fontosabbak a következők: 

Bölöni György, a Párizsból nem 
rég hazatért kiváló Ady-ismerő „Az 
igazi Ady" címmel a nagy költő 
életét és tragikus sorsát festi meg 
változatos színekkel. Illyés Gyulának 
két kötetével is találkozni fogunk. 
Az egyik „Franciaországi változatok" 
címmel érdekes beszámolót ad a 
francia irodalom vezéralakjairól és 
az újjáéledt Párizsról, mig a másik 
a haboru alatt irt és eddig még meg 
nem jelent verseit foglalja magába 
.Szembenézve" cimen. Megjelennek 
Juhász Gyula »Válogatott versei", 

Karinthy Frigyes „Üzenet a palack-
ban" című utolsó munkája, amely 
mély igazságokat fed fel. Bartókról, 
a halhatatlan magyar muzsikusról 
szól Láng György regénye. Lukács 
György, az Európaszerte ismert esz-
téta — filozófus „Irodalom és de-
mokrácia" cimfl munkája szellemi 
életünk legaktuálisabb problémáit 
tárgyalja, Révész Mihály „Fél év-
zázad" cim alatt megjelenő könyve 

a szociáldemokrata történelem utolsó 
50 évét írja le, a két világháború 
és a forradalmon át a demokrácia 
beköszöntéséig. „A tőke és a munka 
harca" címmel Szabó Ervin, a ma-
gyar marxista irodalom egyik jelese 
a szocializmus igazságait tárgyalja. 
Végül Várnai Zseni, a kiváló szo-
cialista költőnő „Áldott asszonyok" 
című kötetében az anyai szeretet 
szólal meg költői hangon. 

Mindezek csak kiragadott példák, 
de mind a 95 könyv megérdemli, 
hogy a magyar könyv nagy előadá-
sán, a könyvnapokon sikerrel sze-
repeljen. 

Harminchároméul távollét után 
életlelt adott másáról egy hafllfosoly 



M u n k á s n ő k ! E l v t á r s a i k ! 
Június l-én, vasárnap délután 3 órakor a Tóth József színházteremben 
l ^ ^ T _ _ w - ^ . Mlníeo dolf««é n« ott l»wenl A mi neyünkről lesz szó. Előadók Bndtpestríl : o n C « J 3 dr. Rles István n»«i i f l tyminiMter és Teszszárszky Zoltánná elvtársat 

Mindent a gyermekért! 
A munkás gyerekeket mindig mos-

tohán kezelték az elnyomó rendsze-
rek, de az állandóan üldözött Szo-
ciáldemokrata Párt a legnagyobb ál-
dozatokkal küzdött a proletár gyer-
mekekért. A Szociáldemokrata Párt 
elévülhetetlen érdeme, hogy Ínségben 
küzdő proletár gyermekekből kiváló 
tudósok, irók, orvosok, mérnökök 
becsültté tették országunk és népünk 
hírnevét Európában. Felemlítjük a 
munkásmozgalom nagy mártírjait 
Bacsó Bélát, Ságvári Endrét és moz-
galmunk kiváló harcosait, akik itt 
dolgoznak az országban. Tudásukkal 
tehetségükkel, pártunk, a szocialista 
mozgalom nagyságát szolgálják. A 
Szociáldemokrata P á r t áldozatos 
munkájának köszönhető, hogy 30 
évvel ezelőtt megalakult a Gyer-
mekbarátok Egyesülete Matos Jenő 
és sok elvtárs közreműködésével. 
Ennek az egyesületnek köszönhető, 
hogy olyan jelentős és megbecsült 
teoretikusaink, íróink, újságíróink 
vannak, mint Jutus Pál, Révész Fe-
renc, Vészi Endre, Szélpál Át pád. 

Csak megindultan emlékezhetek 
vissza a küzdelmes évekre. Mozgal-
mat csináltunk 1 Szocialista öntudatra 
neveltük a gyerekeket. A gyerekeket 
kiemeltük elesettségükből, megtöl-
töttük lelküket szocialista hittel. Elv-
társaink százai, a dolgozók verejté-
kes munkájuk filléreit áldozták tudva 
azt, hogy az új generáció a boldog 
szabadabb és művelt Magyarorszá-

got fogja kiharcolni és biztosítani. 
Büszkeséggel gondolok Kéthly 

Anna és Stern Szerén elvtársakra, 
akik Matós elvtárs elhunyta után 
csodálatos lelkiismeretességgel irá-
nyították ezt a nevelő mozgalmat. 
Sok névtelen elvtárs járult hozzá a 
heroikus munkához. Könyveket sze-
reztünk, múzeumokba vittük a gye-
rekeket, oktattuk őket. A szempont 
mindig az volt, hogy minőségi ká-
dert építsünk ki. Nyugodtan állít-
hatjuk, hogy ezek a gyermekek szom-
jasak voltak a tudásra, szerették a 
könyveket és szemünk láttára nőttek 
fel, ma már igen sokan közülük ér-
tékei pártunknak és az egész mun 
kásmozgalomnak. A gyermekbarátok 
irányitói ideális nevelők voltak. Út-
törő mozgalom vo't ez! A gyümölcs 
megéreti. Ma nagy tábor a gyer-
mekbarátok mozgalma. A mult ne-
héz és küzd?dő volt. A legszebb 
emlékeim azok: 540 gyermeket le-
viítük nyaralni Siófokra. A gyárak 
műhelyek dolgozói adták a filléreket 
hogy a munkásgyerekek lubickol-
hassanak a Balatonban, sütkérezze-
nek a magyar tenger partján. Elv-
társak I A mult és a jövő egyfor-
mán kötelez. Támogassatok bennün-
ket, hogy szocialista öntudatra ne-
velhessük tovább is gyerekeinket. 
Mert ők a biztosítékai a demokrá-
ciának, a haladásnak és a szabad-
ságnak. 

Zoltán Ede. 

Legmagasabb syapjuvósórlnsi előleset adjuK 
gyapjút készpénzért vásárolunk. 

Gyermek fehér vászon szandálok 
olcsó árban. Cikta-cipők, karion, 

zelir, ágynemű anyagok. 

Férli és női s/övetok nagy válasz-
tékban olcsó áron. 
Ital és fűserárúk 

Szentest Ált. Fogyasztási, Beszerző, Termelő és Értékesítő Sz5v. 
Bartha János-u. 6. Teleion: 4. 

Kereskedelmi hírszemle 

Iparos hírek 
Az Ipartestület jegyzői hivatala 

felhívja a fodrász iparosokat, hogy a 
fennálló rendelet értelmében üzlete-
iket szombat este 6 órakor kötelesek 
bezárni, úgyszintén vasár- és ünnep-
nap. Folyamatban van a szombat 
esti zárórának 10 óráig való meg-
hosszabbítása, amíg azonban az en-
gedély meg nem érkezik, a zárórát 
be nem tartó iparos kihágást követ 
el és ellene a hatóság eljárást indít. 

Értesíti az Ipartestület hivatala a 
kovács iparosokat, hogy a vasárnap 
junius l-én délelőtt 9 órakor az 
Ipartestület forgalmiadó és egyéb 
igen fontos ügyekben ülést tart a 
szakosztály. 

Az Ipartestület felhívja a férfi és 
nőiszabó iparosokat, hogy faszén ér-
kezett a Kun-Gyuricza fatelepre. Kí-
vánatos szükségleteiket biztosítani. 

Felhívja az Ipartestület elnöksége 
az össziparosságot, hogy Ipartestü-
letünknél f. év junius 2-án hétfőn, 
junius 5 én, Űrnapján és 9-én, hét-
főn délután 7 órai kezdettel «ipar-
egészségügyi előadások" lesznek. 
Kérjük, hogy ezeken a díjtalan elő-
adásokon az iparosság minél na-
gyobb számban vegyen részt, inert 
igen fontos közegészségügyi, ipari 
foglalkozási betegségekről fognak 
hallani. Kérjük, hogy feleségeiket, 
segéd és tanonc alkalmazottaikat is 
hozzák magukkal. 

Május havi vaslemez, szeg, drót 
jegyek sürgősen átvehetők a hiva-
talban. 

Kisipari kölcsön-űrlapok »iparo-
sok* részére kapható a hivatalunk-
ban. 

Az Ipartestület által rendezendő 
„kiállítási- bizottságot* kéri az elnök-
ség, hogy hétfőn, 2-án délután 6 
órakor pontosan jelenjenek meg, 
mert 7 órakor „iparegészségügyi41 

előadás lesz a testületnél. 

R Á 1 3 1 Ó 
Budapest I. május 31. 

7 30: Reggeli zene. 8: Közellátási 
negyedóra 8 15: Szórakoztató zene. 
9: A MÁVAG dolgozóinak magyar 
nóta zenekara játszik, Bardócz Dé-
nes énekel. 12.15: A német katonai 
összeomlás előzményei. 12.30: Jáki 
Tóth Pál szalonzenekara. 13.30. Di-
vat és művészet. 13.50: Drovák : Kar-
nevál. Nyitány. 14.10: A költő és a 
humor. Zelk Zoltán elmélkedése. 
14 30: Szécsi Klára mélyhegedűn ját-
szik, Halrny Lujza énekei. 15 15: 
Zenés hirek. 15.30: Dunának, Oltnak 
egy a hangja. 1600: Bársony Dóra 
énekel. 16.30: Oyermekrádió. 17.10: 
A Vöröskereszt közleményei. 17 30: 
A Munkás Kulturszövetség műsora : 
„A porosz csizma.* 18: Filmrészle-
tek. 18.15: Világhiradó. 18 3 0 : A 
Rádiózeneka' játszik. 19.45: A Falu-
rádió népfőiskolája. 20.20: A mosz-
kvai utca. Boldizsár Ivánnal beszél-
get Örkény István. 20.40: Medák 
Sári énekel. 21: Hangos heti híradó. 
» .20 : Előadás a Stúdióban : Szom-
bat-éji Rádiószínház: „Warrené mes-
tersége.« Színmű 4 felvonásban. 

Az utóbbi időben sok^t beszél-
nek a kereskedelmi érdekképviselet 
kérdéseiről. 

A kereskedők helyzetét megnehe-
zíti, hogy minden szakma önállósí-
tani igyekszik magát és szervezeteit 
egységes szervezet helyett szétbon-
colja. Igy aztán nem képes teljesen 
a kereskedelem érdekeit kepvifelni. 
Mindenütt akadnak kiskirályok, akik 
azt hiszik, hogy ezzel jót tesznek a 
kereskedelemnek. 

Most, amikor már a kereskede-
lem helyzetének javításáról lehetne 
szó, amikor a hároméves terv maga 
is komoly szerepet akar adni a 
kereskedelem számára, éppen a 
tervszerű gazdálkodás előkészítése 
idején akadnak, akik az eredménye-
ket maguknak vindikálják és ma-
gukat tartják illetékesnek arra, h gy 
a kereskedői réteget képviseljék. 

A kereskedelem csak akkor fogja 
munkájának gyümölcsét élvezni, ha 
egységes nagy szervezetben marad, 
álláspontjait igyekszik közös neve 
zőre hozni és a szervezeten belül 
korrigálják az esetleges hibákat. 
Tehát jobban tennék a kereskedők 
érdekeinek védelmét hangoztatók, 
ha egységes szervezetbe maradná-

nak és nem darabolnák el komoly 
nagy meglévő érdekképviseletüket 
Ezáltal természetesen az illető szak-
ma szempontjából fontos rendelke-
zések kiadása is eredményesebben 
sürgethető 

Letartóztatták 
Göring, Frick 
és Franck 
özvegyét 

Emmy Göringet. Hermann Gö-
ring özvegyét, csütörtökön este a 
bajorországi Auerbach közelében le-
vő laVá án letartóztatták. 

Egyidejűleg letartóztatták Wil-
helm Frick volt náci belügyminisz-
ter és Hans Franck volt lengyelor-
szági kormányzó özvegyét is. 

800*6?,ujóngyQmQlcsOs 
kb Z00 db termöfóval adó 

Clm a kiadóhivatalban. 

Rakétalövedékek 
a léskórok mellőzésére 

A svájci rádió jelentése szerint 
a Biel-vidéki szőlőtermelők engedélyt 
kaplak arra, hogy a rakétalövedé-
kekkel küzdjenek a jégesőt hozó 
felhők ellen. A mult évben a jég-
esők majdnem teljesen kipusztították 
a vidék szőlőtermését. 

Háromszáz árva gyermek 
gondviselését vállalta egy 
amerikai magyar árvaház 

A pennsylvániai Ligonierben mű-
ködő magyar árvaház legutóbbi 
közgyűlésén elhatározta, hogy elvál-
lalja háromszáz óhazai msgyar ár 
vagyermek gondozását. 

A Magyar Csárdában 
minden este 

vásárhelyi Gaudl Tassl Jánosi 
és 7cneknra játszik I 

Hirdetmény 
Az Országos Társadalombiztositó 

Intézet pályázatot hirdet 470 szer-
ződéssel eddig be. nem töltött, je-
lenleg ideiglenes megbízás alapján 
ellátott vidéki rendelőintézeti és 
körzeti kezelőorvost', valamint vál-
lalati pénztári, rendelőintézeti és 
magánrendelőjében működő szer-
ződéses orvosi állásra. 

Pályázat az Intézet bármely lielyi-
szervénél beszerelhető űrlapon le-
hel. Határidő: 1947 junius 21. A 
pályázati űrlapot a szükséges ok-
mányokkal és állásra illetékes helyi-
szervnél kell benyújtani. Részietes 
felvilágosítással ugvaicsak az ille-
tekes helyi szervek szolgálnak. 

Felhívás 
Az 1947/48 évi terménybeszol-

gáitatással kapcsolatban elkésetett 
gazdalajstromot f. évi junius hó 
7 ig a városháza terménybeszolgál-
tatási hivatalában közszemlére le-
szem ki Felhívom az érdekelt gaz-
dálkodók figyelmét, hogy a saját # 
érdekükben — hivatalomban — te-
kintsék meg. 

Az eperjesi kirer.del'ségen 3 án 
és 4-én, a tökei kirendJiségen 6 án, 
a lapistói kirendeltségen 7 én reg-
gel 8 órától este 6 óráig lesz köz-
szemlére téve a lajstrom. 

Az esetleges kiigazításra, levo-
násra vonatkozó kérelme!* szóval 
vagy írásban a helyszínen előter-
jeszthetők. 
7057 Polgármester 

Mély gyermekkocsi, komptetspor! 
kocsival, márkás gyártmány Szeg 
váron eladó. Id Döme Lászlónál 
Templom-utca 50. 686 

Wesselényl-u. 106. számú ház, 
melyben fűszerüzlet van, eladó. 649 

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

Főszerkesztő. Sím« László. 
Felelős szerkesztő: Szőke Ferenc. 

Felelős kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta a „BarátsáK* nyomda 

Felelői nyomdavezető: Cierna» L. Imre 




