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í= SZENTESI LAP 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Szent Imre herceg-utca 1. sz. 

Többezer hadifogoly 
érkezett ismét 

Még e hónapban 30 ezer hadifogoly 
érkezik haza 

Kedden 1.500 személvből álló hadifogolycsoport érkezeit Debrecenbe, 
ugyanakkor pcdif{ a Szovjetunióból 3.400 fogoly érkezeti Foksániba, a 
romániai gyűjtőtáborba. Ezeknek a hazaszállítása is napokon belül meg-
kezdődik. 

A hadifogoly szállítások lebonyolítása céljából szovjet megbízott érke-
zett Budapestre. \ külön megbizoit küldésére illetékes magyarázat szerint 
azért volt szükség, meri még junius folyamán 30.000 hadifoglyot szállí-
tanak ba?a. 

A Szociáldemokrata Párt 
űilásFoglalása o je$yzéMfú Diyta 

Páitunk politikai bizottsága foglalkozott a szovjet-amerikai jegyzék-
váltással. A bizotísag kijelentette, nem tartaná szerencsésnek, ha magyar 
részről beavatkoznának a nagyhatalmad között fei nerült vitákba. A válság 
megoídásaval kapcsolatban megállapítja a politikai bizottság, hogy az uj 
koimánv megalakulása alkotmányos uton idegen beavatkozás nélkül történt 
¿E a L™IÚ*ÍAK nAiu1:< közötti, halaiéi .mcsrosziás neai változott. Pártunk tel-
jes súlyával mindent el fog követni, hogy a levesen tájékoztatón Kuiroiai 
közvélemény helyesen ismerje meg a magyar helyzetet. 

R „Magyar Alföld", a hároméves terv 
és a munkásegység 

A Magyar Alföld tegnapi számá-
ban hosszabb cikkben foglalkozik 
Csongrád vármegye most elkészült 
hároméves tervével és a többek Kö-
zölt a következőket irja: „Azok kö-
zött akik a 1erv elkészítése érdeké 
ben mozgósították az alkotó értel-
miség legjavát, a/ok között, akik' 
irányt, szervezettséget, foglantot ad-
tak e hatalmas munkának, akik a 

megyei terv elkészítésének s7.üksc-
gessé^ér tudatosították a terv meg-
alkotóiban, azok között csak kom-
munisták voltak?. 

TestvÉrpártunk helyi lapja így fe-
jezi be cikkét: a kommunisták 
kezdeményező és élenjáró szerepét 
az országépitö munkában azok is 
megszokták akiknek ez ilyen, vagy 
olyan okból nem tetszik. Ha ezzel 

mégis foglalkozunk, úgy azért tesz-
szük, mert nem szeretnénk a holnapi 
Szentesi Lapból azt olvasni, hogy a 
Kommunista P'árt elfogadta a Szo-
ciáldemokrata Párt csongrádmegyei 
hároméves tervét. Azt a tervezetet, 
ame'ynek elkészítése érdekében test-
vérpártunk — sajnos — a füle botját 
sem mozdította." 

A cikk érdeini részével foglalkozva 
megállapítjuk a következőket: Lap-
társunk által ismertetett megyei há-
roméves terv kizárólag arra a száz-
milliós áilami kölcsönre épült, amely 
kölcsönt — s ez már befejezett tény 
— nem fog megkapni a vármegye. 
Éppen ezért 

a most tikészült terv beható 
megvizsgálását és tárgyalá-
sát le fogja venni napirend-
ről a hét végén Összeülő 

vármegyei közgyűlés. 
— Erről elég ennyit. 

Teljesen légbőikapott a Magyar 
Alföld cikkének az a célzatos beál-
lítása is, hogy a szociáldemokraták 
a fülükbotját íeio mozgatják. A 
Szociáldemokrata Párt központjától 
már régebben ntegérkezett helyi 
pártszervezetünkhöz az értesítés, hogy 
r — — — « « « » o ^ a » f.-.lji A 
sítanak a hároméves terv keretében 
Csongrádmegyének és Szentes vá-
rosának. így a pontos fedezet •zem-
elött tartásával pártunk szentesi szer-
vezete, 

amely enyhén szólva !s ren-
delkezik annyi kiváló értelmi-

ségi szakemberrel, 
mint testvérpártunk helyi szerve-
zete, igenis 

lázas munkával késziti elő 
a Szociáldemokrata Párt 
ceongrádmegyei és szentesi 
vonatkozááű tervét, amely-
nek meg is lesz a pénzügyi 

alapja. 

Majd az összeülő pártközi értekez-
letnek lesz a feladat*, hogy a tervet 

Megjelenik hetfö kivételével 
üinden nap a reggelfórákban. 

Pedagógus iövö 
— magyar JÖVŐ 

Irta: Dombi Béla 
a szegedi tenker. helyettes főigazgatója 

Minden társadalomnak eg)ik leg-
főbb kérdése az, hogy miit tud az 
ifjúságból kifejleszteni, milyen ered-
ménnyel jár az ifjúság nevelése. Az 
e téren elért jó eredmény egyik leg-
fontosabb előfeltétele a társadalom 
tartós fennmaradásának és nyugodt 
fejlődéséin k. 

Ha a mai iskolai állapotokat néz-
zük. a kép nem nevezhető meg-
nyugtatónak. Nemcsak a tanulási 
szándék és a munkamorál lanyhult 
el a tanulókban, han- m az ál'alános 
emberi morál ellen elkövetett kisebb 
vétségek és r? jgyobb bűnök szarna 
is meggyarapodott. Ennek kettős 
oka van. 

Egyrészt a műit rendszer rászok-
tatta ifjubágunkat arra, hogy nem a 
saját értékei, képzettsége, ii nem 
összeköttetései biztosítják elöbbre-
jutásat. Ez a lelkület a két világhá 
ború közötti neobarokk korban any-
nyira elmélyült népünkben, hogy a 
felnőttek küzül is «¿okán ü.óg ha 

• erre érdemtelenek is — ma is in-
kább összeköttetéseik révén es nem 
képességeik miatt tartanak szánrnt 
erre vagy arra a pozícióra. Megdöb 
bentő pl. az, ami az összeesküvés 
felgöngyölítésekor kiderült. Elképesz-
tő, hogy mennyire kis képességű, <;Z 
átlagosnál alacsonyabb i telligenci-
ájú tagjaikat nagyon fontos pozicí 
ókba Helyezték kiiárólag azen, mert 
azok a Magyar Közösséghez tartoz-
tak. S ezek a figurák az ország fel-
építésének munkájából egyáltalán 
nem kértek részt maguknak, fc^nem 
pozíciójukat kizárólag arra használ-
ták, hogy a magyar nép egyeteme 
elleni személyi politikát játsszanak 

A másik oka az ifjúság morális 
leromlásának az, hogy pedagógusa-
ink sok esetben nem tudnak vfegy 
nem mernek olyan hatásos nevelői 
eljárásokat alkalmazni, amelyek ilyen 
nehéz örökség felszámolásához g y e -
dül lennének célravezetők. 

Egyrészük nem tud azért, mert 
maga is inkább riadtan nézi társa-
dalmunk progresszív átalakulását. 
Nem látja, hogy a felszabadulás után 
a kapitalizmussal kötött látszólagos 
fegyverszünet megszűnt s ma már 
legvadabb osztályharc dul elnyomók 
és elnyomottak között. És nem ve-
szik észre, hogy őket is tulajdonkép-
pen a kapitalisták hazug, önző pro-
pagandája tévesztette meg és fonta 
be. Nem ébredtek tudatára osztály-
helyzetüknek s nem látják, hogy tu 
lajdonképpen saját érdekük ellen küz-
denek, ha a proletariátus elleni nyílt 
vagy burkolt harcot bármilyen for-
mában támogatják. Meg kell állapí-
tani, hogy ezeknek a pedagógusok-
nak a száma napról napra örvende-
tesen csökken és bizonyos, hogy 
amint fokozatosan nyilvánvalókká 
vá nak mindenki számára az uj köz-
társaság eredményei, annál többjük 
előtt válik világossá, hogy osztály-
helyzetüknél fogva a mi politikánkat 
kell támogatniok. A mi politikánkat s 

nem egy vékony réteg érdekeit kell 
szolgálniok, azét a rétegét, melytől 
a múltban sem kaptak máat, mint 
megvetést, lenézést, anyagi nyomorú-
ságot. Közülük napról napra töb-
ben értik és érzik meg, hogy a nép 
egyeteméért önként, belső kényszer 
b l̂ vállalt munka nálunk is, mint 
minden más szabad társadalomban, 
méltó elismeréssel jár nemcsak er-
kölcsileg, hanem anyagilag is. 

De azok is, akik már többé ke-
vésbbé tudatosan látják helyzetüket 
és feladatukat, gyakran nem merik 
határozotf és engedmény.néiküli ne-
velői eljárással munkálni ifju^águnk 
fejlődését. Félnek attól és határozot-
tan joggal félnek, hogy károsodás 
zaklatás éri őket 3 szabados életre 
vágyó ifjúság hozzátartozói, protek-
torai részéről, ha határozottabb fel-
lépéssel akarják a gondjaikra bizott 
tanulókat visszatartani meggondol t-
lan vagy felelőtlen cselekedetektől, 
vagy tévedéseikért méltányos, de ko-
moly büntetéssel sújtják őket. Meg 
kell állapítani, hogy ez a félelemérzet 
sok esetben nem alaptalan. Sokan 

még nem értették .meg, hogy az is-
kola csak ugy végezheti munkáját 
eredményesen, ha egyéni, vélt sérel-
mek miatt vezetett harcok nem nyug-
talanítjuk azt a csendes, békés leve-
gőt, ami az eredményes nevelés el-
engedhetetlen feltétele. 

' Szükséges tehát, hogy a ma még 
hstározallankodó pedagógusaink ihí-
elöbb foglalják el azt a helyet, me-
lyet a proletáriátus csatasorában előbb 
vagy utóbb, akarva vagy nem akarva, 
ugy is el kell foglalniok osztályhely-
zetükre már rádöbbent társaik mel-
lett s ily módon szerezzék meg ma-
guk számára azt a határozott bizton-
ságot, azt a szilárd alapot, amire az 
eredményes nevelés megvalósításánál 
még annak is szüksége van, aki ne-
héz problémák megoldása elöl a kul-
tura elefántcsonttornyába, az intellek-
tus „senki szigetére* menekül és 
félreállva azt hiszi, hogy ezzel a ma 
gatartásával függetlenítheti magát az 
anyagi viíág mindenütt és min-
denünnen harsogó kérdéseitől. 

A társadalom pedig ébredjen tu-

datára, hogy legfőbb mértékben az 
iskolák teljes értékű munkája bizto-
sithatja az életképes folytatását. Min-
den célnevelés torz eredményeket 
hozott létre a múltban s bizonyos, 
hogy torz eredményeket szül a jövö-
ben is. S torz alak7atok az emberi 
történelem tanítása szerint tartósan 
nem állhatnak meg. 

E két feltétei megvalósulása le-
hetővé teszi, hogy iskolai nevelé-
sünk mielőbb teljes értékűvé válik 
mind nevelőink, mind pedig a ta-
nulók részéről. És akkor bizonyára 
nem m rad el az eredményes mun-
kát végző pedagógus méltó erkölcsi 
és anyagi megbecsülése, amit a Szo-
ciáldemokrata Párt nemcsak politi-
kai aktualitásból, hanem állandéan 
megvalósitandónak tartott, amiért 
napjainkban harcol, s amiért a jö-
vőben is mindig harcolni fog. Har-
colni fog lankadatlanul olyan ered-
ménnyel, amilyen mértékben a tár-
sadalom tagjai és elsősorban a pe-
dagógusok ebben a harcában tá-
mogatják. 
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5 0 s z á z a l é k o s 
A kongresszus bizonyítéka 

- = pártja 

_ . Junius 21 és 22 -én 
u t a z á s i k e d v e z m é n y — 

a n n a k , hogy a Szociáldemokrata Párt, mint a dolgozók 
magáénak tekinti a kereskedők ügyét is! 

Gondolatok 
Néha úgyvan, hogy az ember 

akaratlanul is gondolkozni kezd va-
lamiről. A tárgyat nem ráncigá!ja 
elő hajánái fogva. Ugy pattan az elő, 
mint Paliasz Athéné Zeüsz kopo-
nyájából. A „Szentesi Lap" rövd 
hírt közölt arról, hogy a szegedi 
földmérési felügyelőség nem java-
solja, hogy a CserebtJkény megala-
pítása folytán Szentestől elszakított 
eperjes királysági részek tovább is 
megmaradjanak szentesi határnak... 
Aztán olvasom, hogy Kiráiyság egye 
sülni a ar Gádorossal, elszakadni 
Csongrád negyétől — és ezt a bel-
ügyminisztérium helyesnek tartja... 
Természetesen a demokrácia elvénél 
fogva, mert ez a királyságiak kíván-
sága, tehát „népakarat". De, hogy 
a népakarat hivatalosan is konsta-
táltassek, a miniszter elrendelte a 
népszavazást. Ez ellen semmi kifo-
gást nem lehet emelni. Helyes do-
log, korrekt dolog. Elvégre megtör-
ténhetik, hogy a kérvényen szereplő 
neveket más kezek vetették papírra 
és így csalás *s lehet a dologban. 
Ahogyan a dolgokat ismerjük, bizo-
nyosak vagyunk benne, hogy az 
egyesülés valóban az odavalósi la-
kosok kívánsága s Gádoros és Kis-
királyság egyesülni fog. Tapaszta-
lati adatból folyóan megjegyezzük, 
bizonyára a kérdéses szavazásnál azun a RibKiratysagj DirroKos gaao-
rosiak nem szavazhamak majd, akik 
nem laknak állandóan kiskirálysugi 
birtokaikon, mert ez nem felel'meg 
a demokrácia kellékeinek... A két 
híradás olvasása és mindazoknak a 
figyelembevétele, amiket itt felsorol-
tam, gondolkozásra késztetett. Mert 
akármiként vesszük is a dolgot, se 
Szentes, se Csongrád megye szem-
pontjából nem babra megy a játék. 
De az eperjes-királyságiak és a kis-
királyságiak, de a gádorosiak szem-
pontjából sem. De valami köze .van 
a dologhoz a demokráciának "is. Sőt 
József császárnak is. A demokrácia 
népuralmat, tehát népakarat érvé-
nyesülést jelent. Ha egy közvég, 
vagy puszta lakossága önként, a 
szavazatok többségével változtafíii 
akar eddigi helyzetén, a demokrácia 
megcsúfolása vo'na ezt a népaka-
ratot megakadálvozni hatalmi pa-
ranccsal még akkor is, ha bizo ,vos 
hivatali szervek ennek ellene mon-
danának... Most jutottam el a de-
mokrácia mellett József császárhoz, 
a kalapos magyar királyhoz, az 
egyetlen eszes Habsburghoz, aki 
tudvalevően akaratunk ellenére akarta 
népeit boldogítani s belehalt abba, 
hogy be kellett látnia: akaratuk elle-
nére nem lehet boldogítani az em 
bereket... Az eperjes-királyságiak 
népszavazásban kimondták csaknem 
szászázalékosan (93 százalék), hogy 
szentesiek akarnak maradni. A sze-
gedi földmérési felügyelőség már 
Közbeszól és a József császári el-
veken akarja boldogítani ezeket az 
embereket. . D mokrácia ide, demo-
krácia oda, népszavazási eredmény 
nem számít., végtére is a földmérési 
felügyelőség csak tudja . Hogy Bu-
gac is el van választva Kecskeméttől 
es csak kecskeméti határ, az más, 
itt Szentesről van szó... 
' ( - m - z - ) 

— Mentőautó telefonhivó szá-
ma ¿3. 

kivizsgálja és a különféle pártok ál-
tal előterjesztett terveket összehan-
golja. 

Nem árt azonban a cikkel más 
szempontból is foglalkoznun!:. Ha a 
Magyar Aiföldnek valami nem tet-
szik, vagy részünkről tárgyilagos 
bírálat éri őket, nyomban előnoza-
kodnak a nagy mumussal, hogy mi 
nem vagyunk hivei a munkásegy-
ségnek Szerintünk a munkásegysé® 

a gyakorlatban csak akkor ér valamit 
ha az nem merül ki egyoldalú 
szerelmeteskedésben, hanem mind-
két oldalról becsületesen és tisztes-
ségesen állják és pedig nemcsak 
szóban, hanem tettekben is. Végül 
pádig legyen szabad megjegyeznünk, 
erősen vitatható, hogy a Magyar 
Alföld fentidézeít tegnapi cikke a 
munkás egység szellemében íródott 
vlona. 

Homokterenyén felrobbant 
egy teherautó 

Á szerencsétlenségnek 4 halálos és 25 
sebesült áldozata van 

A budapesti rádió tegnap déli 
híradásában közölle, hogy egy sal-
gótarjáni teherautó robbanó anyagot 
szállott az egyik bányának. Az 
autó Homokterenye községben ki-
gyulladt és megállt. Az autókisérők-
nek is kigyullad! a ruhájuk*A köz 
ség lakói nyomban segítségükre si-
efek s ekkor történt a hatalmas 
robbanás, az egész autó a levegőbe 
röpült. Két ember meghaü, 27 pe 
dig megsebesült, ez utóbbiakat kór-
házba szállították s közüiük is már 
kettő kiszenvedet;. A hivatalos vizs-
gálat megállapította, hogy az autón 
1 9 m á v c a r n h h a n * •jnjiaar A -

autó kisér« i ittas állapotban ' vol'ak 
s közülük az egyik amikor cigaret-
tára gyújtott, gondatlanul eidobta az 
égő gyufát es ez okozta a borzal-
mas katasztrófát. M-gáJíapitotía to-
vábbá a vizsgálat, hogy az autó 
nem volt ellátva a kötelező fekete 
zászlóval, ami azt jelzi, hogy rob-
banó anyagot szállít, s így a men 
lésre sie«ő lakossagnaK nem voft tu-
domása erről. így következet be, 
hogy a robbanásnak több áldozata 
van. A robbanás színhelyén egyéb-
ként hat ház kigyulladt és porrá 
égett, mig 40 ház megrongálódott. 

A u n s I M n í bQlil§yRiinisztérium Defolyűsos 
tömegszervezeteK vezetőivel tátfyal, hogy 
megnyerje őket a Truman elv támogatására 

A legújabb rádióhir szerint a WJS-
hingtotr külügyminisztérium több 
magasrangu tisztviselője titkos meg-
beszéléseket folytatott az egyes be-
folyásos tömegszervezetek képvise-
lőivel, igy az egyházzal is, hogy 
támogatást szerezzenek a Truman 

elvnek és semlegesítsék Wailace be-
szédeinek hatását. 

A megbeszélések titkosak és azo 
kon még a sajtó képviselői sem ve-
hetnek részt. A iárgya'ások egvéb-
ként tovább fol>tatódnhk. 

[BARÁTSÁG-MOZGÓ 
Junius '8-19-ig. 2 napig i 

Fí t i fe a t i n t é z e t b e n 
Kalandos ifjúsági történet — Életkép egy francia fiuinterr átusból. 
Sok regényes í-.'jez nben pereg a néző előtt. Főszerepben: Erich 
von Stroheim és M*chel Simon. Legújabb Hiradó. 
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Erőteljes harcot követelünk 
a szentesi feketézők ellen 

A tlapokban beszámoltunk már 
arról, hogy Szentesen ismét elburján-
zott az árdrágítás és egyes szemé-
lyek, akik csak bitorolják a kereskedő 
nevet, fékíelen profitéhségükben újból 
folytatják káros tevékenységükei, fo-
kozván a dolgozók nyo morát és vég-
telen elkeseredését. 

Cikkünk nvontán tudomásunk sze-
rint az árellenőrző szervek megkezd-
ték munkájukat s nem egy szentesi 
üzletben órákhosszáig tartó vizsgá-

latot tartottak. Sajnos azonban a 
tulajdonképeni íekrtézők nagyszerűen 
manőverezhetnek, ;n*rt ki tudják ját-
szani agilis árfei gyeleti szerveink 
működését. A nagy körültek-'ntéssel 
végzett árellenőrzés eredménye iga-
zolja azt a hitünket, hogy a keres-
kedő társadalom lehengerlő többsége 
becsületes és tisztességes. Éppen 
ezért fokozott szükség van arra, hogy 
azt az egy-két konjunktura lovagot, 
akik még a dolgozók nyomorából is 

Örül 
a Szentesi Újság 
A Szentesi Újság atig titkolt 

örömmel közli s erre vall az a 
tény is, hogy nagybetűs cimmel 
hozza, hogy betörés miatt elfogták 
a szentesi SzIM volt titkárát. Tud-
valevőleg a Baráth-féle betörésről 
van szó. Mi a magunk részéről, 
anélkül, hogy acsarkodni kívánnánk 
a túloldallal, mert azt már végkép 
megelégeltük és teljesen céltalannak 
és hiábavalónak tartjuk, pusztán a 
tárgyilagosság kedvéért meg kell,-
hogy állöpitsuk a következőket: 
Tény az, hogy az illető fiatalem-
ber titkára volt a Szí M-nek, vi-
szont ma már mégcsak nem is 
tagja. 5 ha igy nézzük a dolgokat, 
mijidjdrt más tesz az ítéletünk is. 
Mi nem vagyunk felelősek azért az 
emberért, aki valamikor hosszú hó-
napokkal ezelőtt titkára volt a SziM-
nek és éppen megbízhatatlansága 
és TOSSZ munkateljesítménye miatt 
lett leváltva. De nem érheti a SzlM-
et sem támadás pontosan azért 
mert az illető már nem is tagja a 
szocialista ifjúsági szervezetünknek. 
Nem ugy áll tehát a dolog, mint 
néhány héttel ezelőtt a túloldalon, 
amikor Sze nenyei Tivadar ur a 
kisgazdapárti szentesi sajtóorgánum 
„szerkesztési* fáradalmait a Kál-
vária temető kriptájában pihente ki 
éjszakánként. Ilyen fajta hullarab-
lókkal mi nem tudunk „dicsekednim, 
a „pálma" tehát még mindig a 
Szentesi Vjságé. 

hasznot akarnak húzni, sürgősen ki-
küszöböljék Szentes gazdasági éle-
téből. 

Nem tudjuk, hogy éppen .izok, 
akikre a legtöbb pan-sz van, milyen 
manőverekkel tudnak kibújni az díen-
őrzé alól. Hiszen ma mlr ott tar-
tunk, hogy ezeket a feketézőket ugy 
szólván Szentes város e^ész társa-
dalma ismeri, sőt talán még az ille-
tékes árelle'-.őrzők is gyanakodnak 
rájuk, de még sem tudnak rájuk bi-
zonyítani semmit. Kétségtelen, hogy 
valahol htba van. Tcstvérn irtunk 
lapja, a Magyar Alföid a mu't héten 
közölte az egyik szentesi kereskedő 
revét, aki állítólag drágábban adta 
az árut. Aióta, ugy látszik elaludt 
az ügy. Sem a kereskedő nem cá-
folta meg ezt hivatalosan, sem az 
árellenőrző szervek nem értesítették 
a sajtón keresztül a nagyközönségét 
arról, hogy ez az árdrágítás valóban 
megtörtén». Igy azután a nagyközön-
ség joggal lehet elégedetlen. 

Mindenesetre a vásárló közönségre 
is vár az a feladat, hogy segiise az 
árelíenőrző szervek munkáját. A hi-
vatalos árakat mindenki ismeri s ha 
valaki ennél drágábban vásárol, vagy 
vásárolt a közelmuiiban, az tartsa 
kötelességének, hogy erről jelentést 
tegyen a rendő.ségen, vagy a közel-
látásnál, h-'gy a do'gozók megélhe-
tésére káros lemeket mihamarabb a 
megfelelő helyre lehessen juttatni: 
a börtönbe. 

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



U I R K 
Ma június 19. Rom. kat. Gyárfás 

protestáns Gyárfás. 

Vízállásjelentés: Tisza 150, Kurca 300. 

Hőmérséklet. + 9 lok. 
Időjárás : Mérsékelt szél. felhős idő, 

néhány helyen esőzés. A hőmérséklet alig 
változik. 

Ügyeletes gyógyszertárak • június 1 4 — 
20-ig Kerekes—Torday. 

Szabadság Mozgó: Iglóí diákok. 

Toronyórák 
Szentesen négy toronyban van óra. 

Valamennyit a város állíttatta és 
valamennyinek a gondozását is a 
város vállalta. Akárhogzaji nézem 
a dolgot: közérdek, hogy toronyórák 
járjanak és jól mutassák az időt. 
A múltban is igy volt. A torony-
órák jártak, rendszeres gondozás 
alatt állottak, mutatták az időt. Még 
éjszaka is, mert három torony órái 
vilannyat voltak kivilágítva. Most 
csak a felsőpárti református templom 
órája jár és mutatja az időt. Leg-
többször siet, de legalább nem késtél 
el senkit. A lutheránus toronyóra 
több mint egy esztendeje nem jár. 
A Tcatolikus templom órája hónapok 
óta nem mutatja az időt, de az óra 
pontosan elpti a negyedeket és az 
érákat. A református nagytemplom 
óráját a város rendbehozatta s egy 
darabig az is járt, mutatta az időt. 
/gaz* i'gy ahogy jól esett neki. Néha 
husz percet is sietett, máskor tizet 
késett. Hát én megállapítom^ hogy 
ez nem megy. Nem maradhat igy. 
A közérdek parancsa, hogy a to 
ronyórákat hozassa rendbe a város, 
azok járjanak, mutassák az időt. 
Most készül az uj költségvetés, tes-
sék fölvenni abba megfelelő össze-
get. Uri passzió lehet, hogy a maga 
mulattatására valaki bolond órákat 
tartson, de mégis egy közület nem 
tarthat tossz órákat a nagyközönség 
bosszantására, (xa) 

— Junius 20. az utolsó tanítási 
nap. A kultuszminiszter rendelete 
SZÍ rint az általános, a középfokú és 
középiskolákban az utolsó tanítási 
nap junius 20-a 

— A nevelő csoport f. hó 20 án 
fél 8 órakora pártszékházban gyűlést 
tart. Előadd D o m b i * Béla főig. h. 
Pontos megjelenést kérek. — Elnök. 

— Együttműködés a szomszéd 
népekkel. Szántó Zoltán belgrádi 
magyar követ újvidéki beszédében 
kijelentbe, hogy a mai Magyaror-
szág kűlpoliiikája a szomszéd né-
pekkel való együttműködés politikája 
és ec nem takiika, hanem elvi és 
tariós -politika. 

— Árdrágió visszaélés a Kis-
pesti Textilműveknéf. A gazdasá-
gi rendőrség nagyarányú árdrágító 
visszaélésre bukkant a Kispesti Tex-
tilmüveknél. A rendőrség ezzel kap-
csolatban letartóztatta a gyár egyik 
igazgatóját és az árdrágításban részt-
vett két nagykereskedőt. 

— Felhívás. A Szakmaközi Tit-
kárság felhívj t az örszes gabonarak-
tári és magtári munkásokat, hogy 
folyó hó 19-én, csülörtökön délután 
6 órakor a Szakmaközi Titkárság 
helyiségében fontos megbeszélés vé-
gett jelenjenek meg. A megbeszélés 
fcirgya munkabérek rendelése. 

Mindent a 
A Szociáldemokrata Párt változat-

lanul vallja és kövéfeli, hogy a nö-
vekvő termelés a dolgozók növekvő 
jólétét szolgálja és ne a tőkések 
gazdagodását. A három éves terv 
megindítását* készen, előtérbe 
kerül a bérek és fizetések uj rende-
zése oly módon, hogy a javuló gaz-
dasági körüimények között valóban 
magasabb életszínvonalat érjenek el 
a dolgozók. Kisházi Ödön elvtárs a' 
nemzetgyűlésben kifejtette, hogy az 
új kollektív szerződésnél az a felfo-
gás érvényesül: a jogos igények ki-
elégítése érdekében a reálbéreket 
megfelelően emelni kell. Szociálde-
mokrata követelés, hogy megszün-
ják a közalkalmazottak súlyos hely-
zete is, hogy igy tudjuk kiküszö-
bölni a korrupciót. De épp ilyen 
nagy figyelmet fordítunk a mező-
gazdasági dolgozók és a szegényebb 
agrárlakosság életnívójának emelé-
sére is, de nem hagyhatjuk figyel-
men kivül a kisiparosság és kiske-
reskedők érdekeit sem — általában 
mindazokéi, akik szemben állanak a 
nagytőke érdekeivel. 

Azon leszünk, hogy szem előtt 
tartassuk az ár- és bérkérdés ará-
nyának fontosságát. Érvényesülnie 
kell felfogásunknak, hogy kötött 
munkabér és fizetések mellett mind-
addig nem szabad árrendszert 
bevezetni, amig az árak alakulását 
megfelelő ármennyiség meg nem ha-
tározhatja. A tervgazdálkodás során 
jobb elosztással, az adóterheknek a 

#gazdagokra való áthárításával gon-
'doskodni kell a kisiparosok és kis-
kereskedők jobb megélhetéséről, de 
az önálló iparosok és kereskedők 
társadalom biztosítása is mielőbb 
megvalósítandó. 

Mindent a dolgozókérti — más 
nem libegne» szemünk előtt és erő-
inket összefogjuk a dolgozók ma-
gasabb életszínvonaláért. Magasabb 
.eálbérek mellett megfelelő átak és 
jó elosztás biztosítsák a dolgozók 
családjainak fejiődését is* az ország 
és a termelés fejlődése mellett. Az 
állami és városi alk^mazottak, a pe-

Ez alatt a ciin alatt többször ki-
fejhettük a Szociáldemokrata Párt 
legtávolabbi céljait és a napi gya-
korlati politikáját is. A távolfekvő 
célkitűzéseit nem hallgathatjuk el, 
mert ez igazolja, liogy a szociál-
demokrácia eszményiségre, örök-
iga?ságra épített az emberiség ér-
dekeit felölelő program, amivel más 
pártok nemigen rendelkeznek. Mond-
juk meg őszintén, az úgynevezett 
foglalkozás bizonyos oszt ily vagy 
csoport szerint elneve tt pártok 
egyáltalán nem képviselhetik a nem-
zet egészét m-igába foglaló esz-
ményi, mindent kiegy<- litő igazsá-
got.'Ellenkezőleg, titk a pártocsr 
kák már elnevezésük szerint is bon-
tó, egymás érdekei ellen törő jelle-
g t mutatják és a szó igaz értelmé-
ben is feszerint élik ki magukat. 
Nem is teheuiek mást, hiszen nem 
a nemzet, sem a világ nepeinek 
egysége jegyében alakult, hanem 

dolgozókért 
dagógusok súlyos helyzete tovább 
fent nem tartható — ezért épp olyan 
fontos követelésünk, hogy az uj stá-
tusrendezés mielőbb megtörténjék. 
Ez a két probléma döntő fontosságú 
és éppen a három éves terv érde-
kében elodázhatatlan, hogy a fizikai 
és szellemi munkások egyaránt ma-
gasabb életlehetőségek közé kerül-
jenek. 

Mezőgazdasági v.onalon már meg-
valósult pártunk régi követelése, a 
földmunkások társadalom biztosítása. 
A három éves terv ipari szektorá-
nak feladata lesz a fölös mezőgaz-
dasági munkaerő levezetése — ujabb 
lépés a paraszti réteg fölemelése 
felé. De az ipari termelés megfelelő 
átszervezése és kiépítése módot 
nyújt arra. hogy a visszatérő hadi-
foglyokat-is kenyérhez juttassuk. Az 
ujgazdákon ugy segítünk, hogy kö-
veteljük azoknak a gyáraknak álla-
mosítását, amelyek a talajjavító, ol-
dó és permetező anyagokat állítják 
elő. Elérkezett továbbá az ideje an-
nak, hogy az agrárolló nyílását a 
végső határokig szükitsék és a kis-
birtokosokon segítsenek. 

A vagyondézsma és a háborús 
nyereségek megadóztatása mellett 
fontos követelésünk a progresszív 
adóztatás bevezetése, valamint a me-
zőgazdaság, a szövetkezetek és a 
kisipari üzemek irányában a hitel-
ellátás megszervezése. Ezzel szem-
ben a nagyobb ipari és kereskedelmi 
vállalatok fokozottabb ellenőrzésére 
van szükség, nehogy a dolgozók 
munkájának eredménye egyes ma-
gánszemélyek gazdagodását szolgál-
ja. Az ipari, értelmiségi és mező-
gazdasági dolgozók áldozatos mun-
kája és fegyelme hozta létre mind-
azt amit elértünk Közel 10 eszten-
deje nem gondolhatnak sem ruhá-
juk, sem lakásuk felszerelésére, vagy 
pótlására — éppen ezért az elmon-
dottak alapján csak a dolgozók ér-
dekeiért küzd a Szociáldemokrata 
Párt, amelynek kibontott és be-
szennyezhetetlen vörös lobogója alatt 
menetelünk a szebb jövő felé. 

kiragadbtt egy egy érdekcsoportot 
és zászlójára annak érdekeit tűzte 
ki célul. 

Ezek a pártocskák akármilyen han-
gosak. akármennyire erőlködnek is 
a megsemmisülésbe hullanak, éle-
tük igen rövid tartamú. Ezt a rövid 
időt .is egyéni önzés kielégítésére, 
egyének érvényesülésére használják 
fel, bár nem lehet azt sem tagadni, 
hogy szólamaikban átmenetileg nem 
akarnák szolgálni az érdekcso-
portot. 

Az egyes országokban megalakult 
efféle pártoknak sem történelmi 
multjuk, scin történelmi jövőjük, de 
történelmi feladatuk sincs. Rövid 
kérész életük átmeneti csupán. Tö-
megek hangulatát és sok esetben 
tudatlanságát használják fel rövid 
életidejük alátámasztására, Há meg-
szűnik a kedvező atmoszféra, meg-
szűnik a párt is. 

Homudmk iartouol? 

Viselj 
párt je lvényt ! 

• • Ország - Világ 
Ausztrália követet küldött Mosz-

kvába. 

A Szociáldemokrata Párt kivivta 
az orvosolt kollektív szerződésének 
betartását. 

Meghalt Ravasz Lászlóné, Ravasz 
László dr. református püspök fele-
sége. 

Wallace javasolja, hogy Truman 
elnök hivja meg Sztálint tanácsko-
zásra. 

A szovjet élesen bírálja Marshall 
segélyezési javaslatait. 

Truman szerint az Egyesült Álla-
mokat nem fenyegeti gazdasági vál-
ság. 

A Kisgazdapárt felszólította 5 kép-
viselőjét, hogy lépjenek ki a pártból. 

Miniszterfanács elé kerül a közal-
kalmazottak státusrendezési ügye. 

A pártközi értekezlet megegyezett 
a bankok államosításának ügyében 
és az erre vonatkozó törvényjavaslat 
ma kerül a minisztertanács elé. 

Most, mikor választásra kerül a 
sor, foglalkozni kell ezekkel a .kér-
désekkel, mert nem közömbös az 
ország életére nézve, hogy népe 
milyen pártokra bizza vezeté-
sét, az ország újjáépítését, irányí-
tását. 

Ha valaki áz ország felemelkedé-
sét, a demokráciát komolyan akarja, 
annak be kell látnia, hogy ezt csak 
olyan politikai part megerősödésé-
vel lehet elérni, amelyik a múltban 
is bebizonyította demokratikus mi-
voltát, hogy azért sok áldozatot ho-
zott, mely párt - nem alkalomszerű-
ségből tűzte zászlójára a demokrá-
cia jelszavait. Be kell látnia minden 
elfogulatlanul gondolkodó magyar 
embernek, hogy ilyen párt ebben az 
országban csak égy van. Ez a párt 
a Szociáldemokrata Párt,, melyet 75 
éves múltja igazol. Aki a magyar 
nemzet egységes érdekeit akarja eb-
ben az országban diadalra vezetni 
és komolyan akarja építeni a ma-
gyar demokráciát, a Szociáldemo-
krata Párt megerősödését kívánja. 

Felhívás 
A hadifogságból hazatért honfi-

társaimat szeretettel meghívom egy 
rövid értekezletre. 

Felkérem őket, hogy 1947. évi 
junius hó 23-án d. e. 11 órakor a 
városháza közgyűlési termében je-
lenjenek meg. 
764 Polgármester 

Idb 1 és fél éves é* drb fiatal 
racka nőstény juh I anya kecs-

ke 2 db 7 hetes nőstény fiával el-
adó Lázár Vilmos u. 17. Ujj Sándornál 

M i t a k a r 

a Szociáldemokrata Párt? 

Junius20án, pénteken H j f u t j i e t a pártszékházban 
este fél 8 órai k e z d e t t e l U I 1 V * 1 (KoUHti..u.m.> 
A világbéke és a szocializmus. Előadó: Mosonyi László elvtárs 



# KENTES1 LAP 1947. jűn. 19. 

— A Társadalombiztosítási 
Szemle n\ost megjelent száma érde-
kes és változatos tartalommal jelent 
meg. A gazdag tartalmat jelentő cik-
kek közül megemlítjük dr. Hermán 
Imre egy. tanár a munka ösztönélet-
tanát tárgyalja, Fischer József a köz-
munkatanács elnöke a lakáshiány 
problémáját j e t i fel. Iparegészség-
ügyi és munkásvédelmi szempontból 
kiemelkedik Szakasits Antal minisz-
teri osztályfőnök tanulmánya, amely 
az iparfel ügyelet iparegészségügyi és 
balesetelhárítási tevékenységét ismer-
teti. A többi közlemény különböző 
szociális problémákat ölel fel. 

— Értesítés. Kérjük a férfiszabó 
iparosokat, hogy a forgalmi adókö-
zösségi ügyben f. hó 19-én, csütör-
tökön este 6 órára az Ipartestületnél 
megjelenni szíveskedjenek. 

Intéző Bizottság. 

Párthirek 
Szociáldemokrata Párt szentesi 

szervezete e héten a következő he-
lyen tart pártnapot. 

Közkórháznál folyó hó 19-én, csü-
törtökön este fél 8 órakor. Előadó : 
Nervetti Károly. 

Pártest folyó hó 20 án, pénteken 
este fél 8 órakor a pártszékháiban. 
Előadó : Mosonyi László : „Világ-
béke és szocializmus". 

A Budapesti Rádió 

LEGÚJABB 
JELENTÉSEI 

P á l y a v á l a s z t á s 
é s a k é p e s s é g v i z s g á l a t p r o b l é m á j a 

Szakasits Antal iparügyi miniszteri 
osztályfőnök most tartott érdekes 
rádióelőadásában állástfoglalt a tu-
dományos alapra helyezett pályavá-
lasztási tanácsadás hivatalos meg-
szervezése érdekében, hangoztatva, 
hogy az ipari munkára készülőket 
már a tanonckor legelején kell fel-
készült szakembereknek megvizsgálni 
részint fizikai alkalmasságuk szem-
pontjából, másrészt pszichotechnikai 
alapon. A magyar ipar fejlődésének 
az újjáépítésnek és a hároméves 
tervnek sikeres szempontjából Sza-
kasits Antal szerint elengedhetetlenül 
szükséges követelmény, hogy az ipar 
iránt érdeklődő ifjúságot olyan ágak-
ban indítsuk el, ami fizikai adott-
ságainak és szellemi képességcinek 
leginkább r egfelel. Ha a hivatalos 

tanácsadás kötetező módon megva-
lósul, az ipari balesetek száma is 
jelentősen csökkenni fog, mert a 
baleseti hajlammal rendelkezőket ki-
zárják majd egyes fog^lkozásokból, 
éppúgy, mint a szervi bántalmakban 
szenvedőket. A pszichotechnikai ta-
nácsadás megvalósítása, bár sorrend 
belileg egészségügyi tanácsadás után 

•következik, nem kevésbbé fontos 
annál, mert képességvizsgálat révén 
ez dönti el, hogy a vizsgált egyén 
milyen pályára nem alkalmas. Sem-
mi. kétség, ha megfelelő képességű 
egyéneket állítanak az ipar szolgá-
latába,-mindenkit a leginkább meg-
felelő helyre, nagy lépést teszünk 
abba az irányba, hogv a termelés 
minőségileg és mennyiségileg is 
emelkedjék. 

EGYSZÍNŰ ÉS SZÍNES mOZAIKLAPOK, CEMENTLAPOK 

b e t o r c - k é m é n y a i t á k 
mesgyekarók, cementosövek, dunakavics, marosi-
homok, portlanú ofoont a 

Z 8 0 L D 0 H 
cementárugyárában. Telefan : 5 sz. 

Bevin brit külügyminiszter tegnap- • 
előtt megérkezett Párizsba és meg-
kezdte tanácskozásait Bidault franc a > 
küfügvminií-'zte'rel. A francia lapok ' 
egyelőre általában igen tartózkodó j 
hangnemben irnak Bcvin párizsi lá- ; 
togatásáról. 

A török közvélemény egyre növe- j 
kedő nyugtalansággal figyeli a török j 
köztársasági néppárt politikáját. 

Indonéziában továbbra is igen fe- , 
szült a helyzet. Az elmúlt napokban 
Batáviától keletre háromizben is meg-
ütköztek a kománycsspatok a köz-
társasági harcosokkal. 

A Szociáldemokrata Párt 
csak önállóan vesz részt 

a választásokon 
R.es István elvtárs igazságügymi-

niszter a Reu er, angol hírszolgálati 
iroda tudósítójának adott nyilatko-
zatában közölte, hogy a Szociálde-
mokrata Párt csak önállóan vesz 
részt a választásokon. Az a véle-
ménye, hogy a választójogi korhatár 
felemelése, valamint a volt fasiszták-
nak és családtagjainak a választás 
ból való kizárása együttvéve mint-
egy háromszázezer választót "küszö-
bölne ki az összesen 5 milliós név-
jegyzékből. 

Pénteken 
városi közgyűlés 

Szentes város képviselőtestülete 
pénteken délelőtt 10 óre' or rendes . 
közgyűlést tart a városháza közgyü- * 
lési termében. A közgyűlésen 38 ? 

napuendi pont szerepel, köztük fog-
jál tárgyalni a nagyhegyi I kosok 
kéretmét a kunszentmártoni uHól a 
n agypatéí uti és a Kispaté úttól a 
Munkás-sori uj járdák megépi'ését 

Utoljára a Duna-Tisza 
csatorna ugye 

Lapunk hasábjain számtalan eset-
ben foglalkoztunk • Duna-Ti za csa-
torna kérdésével. Körülbelül tgy évig 
szerepelt ez napirenden különféle 
bizottsági üléseken s i csongrádi 
b^torko'ás mellett sikraszállt cz egés7 

megye s minden erejét latbavetve 
küzdött érte. Számtalan tiltakozó 
memorandumot küldtek fel illetékes 
helyre Budapestre, szakszerűen f j 
tegetve a csongrádi betorkolás elő 
nyeit s mindennek ered nénye az a 
földmüvelésügyi minisztériumi leirat 
lett, amelyet pénzkén ismertetnek a 
városi közgyűlés előtt. A leirat nem 
mond ujat, hiszen a fővárosi lapok-
ból már hetek óta tudjuk, hogy a 
megmásíthatatlan döntés megtörtént 
és a Duna T'sza csatornát ókécskei 
betorkolással építik meg. 

íme egy ujabb csata, amelyet el-
vesztettünk és amelynek káros kö-
vetkezményeit saját bőrén fogja ta-
pasztalni a távoli jövőben ugy váro-
sunk, mint egész Csongrád várme-
gye 

A légiháboru 
polgári áldozatai 

Az egyik lap statisztikát közöl a 
légihábotu polgári áldozatairól. E 
szerint Angliában 60 e/er, Francia-
országban 54 ezer, Hollandiában pe-
dig 30 ezer civil lakos esett á'do-
zatul az elmúlt háború légitámadá-
sainak. Sokkal nagyobbak a veszte-
ségek a volt tengelyállamokban. így 
a németországi légitámadásoknak fél 
millió német polgári lakos esett ál-
dozatul. Japánban pedig 400 ezer. 
A japán fővárosban egyetlen légi 
Hmadásnál 85 ezer japín személy 
vesztette életét. 

Hirdetmény 

*A 101 410/1947. számú rendelet 
alapján felh vum a cséplőg^ptulajilo-
nosoka», azaz felelős c> éplőgépveze-
tőket, hogy 1947. évi junius hó 
22-én dék lőtt fél 9 órakor a város-
háza közgyűlési termében fogadalom-
téíelre j e l e n j e n m e g . 

Azon személyek, akik fogadalmat 
nem t sznek cséplést nem vezethet-
nek. 

Azon személyek ellen, akik fo?a-
dalomtétel nélkül csépié l vezetnek, 
szigorú i ¡járás* tesznek folyamatba. 

Polgármester . 

r SPORT 
A Hmvásárhelyi VAOSz 

csapata Szentesen 
Szombaton délután 7 órakor talál-

kozik a hódmezővásárhelyi VAOSz 
labdarúgócsapata a szentesi VAOSz 
csapatával. Nagy nehézségek árán 
sikerült lekötni a jóképességfi vásár-
helyi csapatot, mely két kivétellel a 
városi válogatott. A felállításuk a kö-
vetkező : Rácz — Erdős, Török — 
Tólh, .Szabó, Jánosi — Radványi, 
(mind Vívó játékos) Kecskéd, Petrik, 
(Munkásból) Gábor, S^ücs és tartalék 
öze (Vívó). A fentükből. látható, 
hogy igen sok élvonalbeli játékos 
szerepel és az az érzésünk, hogy ez 
erös?bb a legutóbbi Szentesen vu t 
vásárhelyi válogatottnál. Végre látjuk 
játszani a szegedi kerület góírekor-
derét: Petrik'it. A vásárhelyi együttes 
ugy készül, hogy hamarosan E1 akarja 
hódítani az ország legjobb VAOSz 
csapata címét. A szentesi csapat 
összeállítását pénteki számunkban 
közöljük. Mar most feihivjuk a szer 
tcsi sportszerető kőzr,.rég figyelmét 
a mérkőzésre. — Előtte 5 órakor a 
Hangya és a Földir.ives Szöv. csa-
pata játszik. , — Vecseri 

Felhívás V 
A közellátási hivatal közli, hogy 

az alant felsorolt henteseknél a 8. 
számú zbirjegy szelvényre 25 dkg, 
margarin kapható : 
Farsang László Farkas Géza 
Fa»sang Lajos Székács János 
Balogh István Magony József 
Elekes István Cseh Lajo«né 
Sipos Imre . D^bos Imr< 
Tóth Sándor V. Ki s János 

Használt varrógépet, -kerékpárt 
írógépet, mázsákat előnyösen vásá-
rolhat, eladhat Bori vaskereskedé-
sében. 732 

Apróhirdetések 
Gyönyörű tartóshullámot, haj-

festés!, s.inezést, szőkítést Zsen.bá-
nál csináltasson. Teleki Pál-u. 25. 

Használt 35 kilós kovácssatú 
ötszá?kilós mázsa eladó Dózsa 
György utca 60. 735 

Egy használt dupla üzletajtó tok-
kal és 160X 100-as ablakok eladók. 
Értekezni Soós-U. 6. sz. 752 

Eladó a Horváth Gyula-u. 9. sz. 
ház. (volt Németh Jenő féle ház) Ér 
deklődni lehet csütörtökön délután a 
fenti címen 4—5 ig. 

Beteg szivét orvoshoz, — beteg 
haját Túrihoz vigye. Elektromos és 
vegyi hullám,.hajfestés. Rákóczi-u 1. 

Bercsényi-u. 151. számú h*z sür-
gősen el3dó. Értekezni lehet ugyanott. 

Hereliszt kapható Vecseri-n. 28 
szám alatt. 762 

Hat lábas aratógép „J a r z*o n" 
gyártmányú üzemképe?, állapotban 
eladó. Kisrét 23. Csongrád. 22 

E l a d ó Temető-u. 8/a. sz. ház. 
Értekezni Rák^ci F-u. 9. Azonnal 
elfoglalható. 768 

Minden közmunkáról, 
versenytárgyalásról, 
rendeletről tájékoztatja a 

KISIPAROS 
I p a r o s o k n a k vélleilat kna l ; f o n t o s ! 
Megjelenik minden péuteken 

Az a l á b b j megrendelés t l e v e l c i ó l i p r a 
ielrngas/:tva küld je b c . Itt l e v é g a n d ó ! 

T . K I S I P A R O S k i a l é b i v a . a l a B u d i s t . V I I . D o h á n y u t c a 1 2 
Megrendelem a Kisiparos-t V^évre 10 Ft 

Név: '{• ; J J ; 
Fogaik. (A nem kívánt" 
Pontos cim: ' rés. lörler.dö) 

Figyelem I 
Gépészek, aratók. delgozók I 

Amerikai gépész mackó kabát és nadrág 
olcsó árban, rész-
letre Is kapható I 

Fekete Rlotlnadrágffl női 
n6i k*rtonkötény ft. fejkendő 3 6 0 

SEBESY-nél a Polg. «rémben 

U Á D I O 
Budapest 1. junius 19. 

7.30: Szabad egylmak .valiásc^ 
félórája. 8: Szórakoztató zene. 9.00 

. Lendvai Jóska cigányzenekar. 12.15: 
! Bor Klára szalonegyütítse játszik. 
! Vörös Anci énekel 13.15: Maron 
i Fcrenc vidám csevegése. 13.30; 
j Hangszerszólók. 1 : Hirek. 14 10: 
; Illik-e magyarokhoz csalfa kereske-

dés. 14.30: Vásárhelyi Magda zon-
\ gorázik. 15: A veszendő ¿yermefc 
I nyomában. 16: „Dúdoló*. Bánk) 

György dalait énekli Hont Erzsi és 
! Mindszenti Ödön. 16 30: A rádif-
5 Kyeimekujság bábszínház1. 17.10: 

Pútthiradó. 17.20: A Hadif goly Hir 
adó Rádíók^zleménye. 1 25: A Vö-
röskereszt közleményei. 18: Közve-
títés a Msgyjr Állami Operaházból 
„Lohengtin". lí).05: Egy író élrr rnye 
szovjet gyermekek kő;Ött. Balázs 
Béla előadása. 20 50: Hirek. Sport-
hírek. 22.20: Hí ek és krónik'2 
oroszul. 22.30: Hirek. 22 50: Hang-
lemezek. 23: Kevés szó — sok le-
mez. 

Főszerkesztő. Sírna László. 
" Felelős szerkesztő: Szőke Ferenc. 

Felelős kiadó Nagy Mihály. 
Nyomta a .Barátság* nyomda 

Felelő« nv^mdaverető- Csernu» L. Imrí 




