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Szontosi összeesküvőket 
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Az összeesküvők felgöngyölítésére erőteljes nyomozást indított a poli-
tikai rendőrség — Konkrét adatok vannak több volt szentesi katonatisztnek 

az összeesküvésben vitt szerepéről 
A Szabadság cimű budapesti na-

pilap közli, hogy a rendőrség állam-
védelmi osztálya, az egyik buda-
pesti pályaudvaron elfogta ifj. Nagy 
Bálint kistőkei, Dancsik Líszló és 
Ludányi Antal szentesi fiatalembe-
reket. Az egyiknél 380 forintot ta-
láltak, amely összeget szüleitől lopta 
el. A másik fiatalembernél egy pisz-
tolyt találtak. Kihallgatásuk során 
előadták, hogy összeesküvést szer-
veztek, melynek végrehajtására Bu 
dapestre utaztak. Az általuk elne-
vezett „halálbrigád" 8 pontban fog-
lalta össze célkitűzéseit. Ezek a 
következők: 

Nagymagyarország visszaállítása, 
magyar nemzeti köztársaság létesí-
tése, a kommunista eszmék terjesz-
tésének megakadályozása és a kom-
munizmus megsemmisitése. A gár-
dának tagja csak magyar szárma-
zású lehetett. Jelentkezéskor hűséget 
kellett tenni s az eskü megszegése 
halálbüntetéssel járt. Az uj tagok-
nak felvételük alkalmával 6 forintot 
kellett fizetniök fegyverkezésre és 4 
forintot ped ĝ hozzájárulási dijként. 
A jelentkezőket négy hónapi próba-
időre vették fel, mert a „rendes" ta-
goknak nem lehetett kilépni a gár-
dából 

A fiatalemberek beismerték, hogy 
terepszemlére jöttek Budapestre. Ki 
akarták építeni szervezetüket és uj 
tagokat igyekeztek toborozni. Leg-
közelebbbi céljuk volt a lispei olaj-
kutak felrobbantása, hogy ezzel 
gazdasági vonalon pánikot teremt-
senek az országban. Kapcsolatot 
akartak létesíteni Nagy Ferenccel és 
külföldi reakciós magyar körökkel 
és a távolabbi cél az volt, hogy 
külföldi támogatással hadsereget 
szervezzenek a magyar demokrácia 
felrobbantására. 

Á gárda kapcsolatai szentesi reakciósokkal 
A hirre, értesülésünk szerint, a 

szentesi rendőrség államvédelmi osz-
tálya is megkezdte a nyomozást és 
az eddigiek szerint máris konkrét 
adatok vannak arranézve, hogy a 
gárda összeköttetésben állott volt 
reakciós szentesi katonatisztekkel és 
egyéb közismert szentesi ellenforra-
dalmárokkal. Értesülésünk szerint a 
rendőrség ebb^l kiindulva és a fent-
emiitettek szem előtt tartásával to-

vábbfolytatja a nyomozást és rövi-
desen sikerül leleplezni az egész 
összeesküvő bandát, amely tulaj-
donképpen egyik része volt a kö-
zelmúltban leleplezett köztársaság-
ellenes összeesküvésnek. 

A magunk részéről ehhez csak 
annyit füzhetünk hozzá, hogy a do-
log egyáltalán nem jelent meglepe-

' tést, mert minden szentesi demo-
| krata tudatában volt annak, hogy 

nemcsak Budapesten voltak össze-
esküvők, hanem azoknak voltak tá-
mogatói a különféle vidéki váro-
sokban s igy akadtak cimborái a 
szentesi reakciós körökben is. Biztfa 
államvédelmi szerveink nagyszerű 
munkájában, nyugodtan közölhetjük, 
hogy az összeesküvést rövidesen 
felszámolják és a dolgozó nép ellen 
törőkét a megfelelő helyre juttatják. 

Szentesi hadifoglyok 
útban vannak hazafelé 

Az alábbiakban közöljük azoknak 
a szentesi és környékbeli hadifog-
lyoknak névsorát, akik jelenleg a 
romániai gyüjtőtőborban vannak és 
a jövő héten indul meg hazaszál-
litásuk : 

Kókay Farkas Csongrád, Hajdú 
józsef Csongrád, Zeke Antal Mind-

szent Varga János Szegvár, Tóth 
István Csongrád. Nagy János Mind-
szent, Vieh József Szegvár, 

Faragó Mihály Szentes, Berez-
val Lajos Szentes, Kotl Fe 
renc Szentes, Török Imre Szén 
tes. Pap István Szentes, Kán-
vási Anul Szentes, Eóral Jó-

zsef Szentes, Knblvl József 
Szentes, Pó ya Bálint Szentes, 

Kis Mihály Fabiánsebestyén, Tóth 
József Csongrád, Dobó Ferenc Cson-
grád, Medgyesi Pál Csongrád és 
Szecskó István Nagymágocs. 

Megjelenik hétfő kivételével 
minden nap a reggeli órákban. 

Harminchatezer 
forint 

honoráriumot kap egy angol dal-
énekesnő Budapest egyik bárjában. 
Egy hónapra kapja ezt a járandó-
ságot, ami azt jelenti, hogy egy nap 
ezerkétszáz forint készpénzt fizetnek 
a kezéhez. Csakhoz ez még nem 
minden, mert a horribilis fizetést 
teljes ellátás egészíti ki. Hogy ez a 
teljes ellátás milyen lehet, arról fo-
galmat alkottat a készpénzfizetés. 
Mert ahhoz nem szutteréni, vagy 
hatodik emeleti „alkalmazotti" szoba 
s nem kétfogásos menü illik, ha-
nem olyan pompás lakosztály és 
olyan étel-ital kiszolgálás, aminőt 
mi, dolgozó emberek legföllebb a 
filmek uíán tudunk elképzelni. Ha 
azonban nincsen elég fantáziánk, 
hogy magunk elé tudjuk állítani 
ezt a teljes ellátást, rideg tárgyila-
gossággal tudunk beszélni erről az 
egész „esetw-ről. 

Mort csak rideg tárgyilagossággal 
szabad hozzászólni ehhez a honorá-
riumhoz, hiszen pusztán ez elmon-
dása valósággal lázítja az embert. 
De szó 'nélkül nem mehetünk el 
mellette. Mert ez az eset bűzös, 
mint a posvány, vagy L kloáka. 
Felháborító, mint az orcapirulás nél-
küli aljaskodái\ Ökölbe szorítja az 
ember kezét, mint mindem alávaló 
támadás, amely a dolgozó társa-
dalmat becsületében éri a tolvaj 
naplopók részéről. B.szélni kell róla, 
mert az ilyen dolog eilen úgy kell 
védekezni, mint a legveszélyesebb 
epidémia ellen s ha kívánjuk a 
prostitúció megrendszabályozását, en-
nek a társadalmi fekélynek a gyors 
és tökéletes kiirtását köve'eijük. 

Nézzük ezt a dolgot a mjga teljes 
minéműségében. Az orszá.. koldus. 
Milliók küszködnek kenyérgondokkai 
és százezrek vannak az országban, 
akik hétszámra nem lakhatnak jól. 
Itt történt a szentesi városházán, 
hogy éhségtől hárman estek össze 
eszméletlenül. A pénztelenség miatt 
százezrek vannak munkanélkül. 
A hadirokkantak és hadisegélyesek 
csak alamizsnát kapnak, mert sze-
gény az állam, koldús a társadalom 
zöme, s nem tud segíteni. Az or-
szág közalkalmazottai éhbérért kény-
telenek robotolni, mert nem telik rá, 
hogy illendő fizetést kaphassanak. 
Anyagi gondokkal, sokszor níncs-
telenséggel küzd a földmfvelő pa-
rasztság, a kisiparos, a kiskeres-
kedő. Mindenki aki dolgozik, aki 
akár testi, akár szellemi munkáját 
adja a köznek, az ország újjáépí-
tésének. S ezzel a sokmillió tömeg-
gel szemben ott van pár százaléknyi 
csoport, amely dőzsöl, pezsgős dá-
ridókon szórja a bárokban a pénzt, 
mulat, duhajkodik, mintha az ösz-
szeomló császári Róma bacchanáliái 
förtelmes orgiái újultak volna fel. 
Ennek a naplopó, tolvaj, feketéző, 
síber hadnak semmise drága, ennek 
mindig van pénze, ennek kellenek 
az angol, vagy kínai, vagy akármi-

lyen dallénekesnök, kinyalt, kifestett 
rimák, akik urinőt mímelnek, pedig 
aljasabbak az utcai lányoknál. Ez a 
hitvány band\ amelynek soraiban 
meg lehet találni a társadalom söp-
redékét kigúnyol minden tisztességet 
fittyet hány szeméremre, erkölcsre, 
jóizlésre, törvényre és veszélyezteti 
az államrendet, a jogrendet, körál-
lapotokat, a közbiztonságot. 

Kik ezek az emberek? Honnan 
van pénzük? Munkakerülőket, nap-
lopókat dologházra viszik. Ezek ki 
gúnyolhatnak minden tisztességet és 
a hajuk szála sem görbül meg! Azt 
mondják, vannak közöttük tudottan 
jómódú emberek, akik fáradságos 
napi munkájuk után „szórakoznak". 
Lehet, hogy vannak közöttük csak-
ugyan régi, vagy új gazdagok, akik 

így szórakoznak s a körülöttük du-
hajkodó kétes egzisztenciák csupán 
kíváncsi emberek is elvegyülnek eb-
ben a társaságban. Mindez lehet, 
de ami hozzáillett a bukott rezsim 
erkölcstelen világához, a vagyon és 
a pénz korlátlan szabadságához, 
annak megállást kell, hogy paran-
csoljon a ma. Az a társadalmi fék-
telenkedés, amely elválaszthatatlan 
volt az elmúlt időkben tovább nem 
maradhat meg. A bárok és bárdivák 
tündöklésének el kell tűnni a ma 
társadalmából éppen úgy, ahogyan 
eltűntek az ezerholdak, a kegyelmes 
és méltóságos címek. 

Harmincezer forintos és teljes el-
látásos énekesnők, táncosnők kora 
lejárt. Maguk vegyék észre azok, 
akik ma az általános szegénység 

idején dőzsölnek, hogy a kitörni ké-
szülő vulkán felett táncolnak... Tisz-
tuljanak addig amíg a nyomorúság 
meg nem mozdul, amíg az éhség 
tűrni tud... Mert minden türelemnek 
határa van, mert az ínséget lehet 
egy darabig elviselni, de az éhezőt 
csak őrült embert izgatja a mula-
tozás, a dús lakomák fitogtatásával 
és magára vessen az, aki nem tudja 
vagy nem akarja megérteni, hogy 
elég volt. Nem kellenek izgató be-
szédek, nem kellenek lázító újság-
cikkek, mert nincs az a szó, nincs 
az az írás, amely úgy tudna lázítani 
mint a dőzsölő bár 1 Ne feledjék, 
hogy azt az izgatást a legszebb irás 
és a legkrisztusibb beszéd se tudja 
ellensúlyozni... 

Sima László. 
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A drágaság 
A „Szabad Nép" csütörtöki száma 

vezetőhelyen foglalkozik azzal, hogy 
drága a krumpli, általában véve 
drága a zöldfőzeíék és a gyümölcs. 
Eszünk ágában sincs a drágaság 
védelmezői sorába állani, amit ugyan 
magyarázgatnunk sem szükséges, de 
mégis szemébe kell néznünk ennek 
a kérdésnek, mert itt van velünk, 
ránk nehezedik és megkeseríti az 
életünket. Kétségtelen tény, hogy a 
dolgozó ember ijedten néz széjjel és 
kétségbeesve neszel föl, amikor az 
árakról hall. összehasonlítást tesz a 
keresete és a kiirt árak között és hi-
hetetlennek tartja a bér és az árak 
arányát. Mindjárt kezdheti a kenyé-
ren és folytathatja a zsir és husne-
müeken, eljut a krumplihoz és a 
zöldbabhoz, aztán megérkezik a 
bolticikkeken keresztül a cipőhöz, a 
kalaphoz, a ruhakelméhez, a tűzifá-
hoz, az utazási költséghez, a takar-
mányárakhoz és mire befejezi a kör-
utat, akkor már gondolkozni sem 
tud. Azaz, megkisérli a gondolkozást, 
akarmilyen nehéznek tetsaik is. El-
indul az elején. Háborút vesztettünk, 
kiraboltak bennünket. Tavaly gyenge 
volt a termés. Kötelezettségünk van-
nak stb. Fel kell vennünk tehát a 
harcot a tényleges helyzettel és le 
kell mondanunk az igényekről. Ez-
zel is rendben vagyunk. Lemondunk 
minden úgynevezett „igény"-ről, de 
ennünk es ruházkodr.unk mégis kell, 
sőt tüzrevalóra is van szükségünk. 
A béreket, fizetéseket össze kell 
egyeztetni azokkal a lehetőségekkel, 
amiket a pénzstabilizációja megen-
ged. Ez is rehdben van, de ezt már 
számításba vettük akkor, amikor az 
igényekről beszéltünk. Most már 
aztán szembekerültünk egészen a 
drágasággal. Mert megmondjuk 
őszintén, a drágaságot nem tudjuk 
Összeegyeztetni azokkal a lehetősé-
gekkel, amelyeket a forint stabilizá-
ciója megenged. Nevezetesen az em-
ber ugy van, hogy a körülmények 
igazolhatják azt, hogy valamilyen 
árucikknek az ára magasabb a nor-
málisnál és ezt koncedáljuk is akár-
mennyire nem szeretjük is a maga-
sabb árakat. Azt azonban már sem-
miképen se tudjuk vállalni, hogy a 
magasabb árak az elsősorban szük-
séges cikkeket megfizethetetlenné te-
gyék. Közgazdasági életünk a fo-
rinttal, az értékespénzzei áll, vagy 
bukik. Az értékes pénznek azonban 
nemcsak a bérek fizetésénél kell 
százszázalékosnak lenni, mert hiszen 
ez az értékesség kritériuma, hanem 
akkor is, ha a bérünkben, fizeté-
sünkben kapott forintokon vásárolni 
akarunk. Tagadhatatlan, hogy a fi-
zetések és az árak között nincs meg 
már régóta a tökéletes összhang. A 
lelkiismeretlenség kihasználja az úgy-
nevezett „nyersanyag hiány"-t, vagy 
az áruhiányt s ezen a cimen előbb 
magasabb árakat követei, aztán be-
következik a drágitás és nyakig bele-
jutunk a drágaságba. Hogy az aktu-
ális kérdéshez szóljunk, mindezek 
után meg kell mondanunk, hogy a 
krumplinak is, a többi zöldségnek 
is, a gyümölcsféléknek is magasabb 
az ára, mint a bérekhez viszonyítva 
lenni szokott. Itt a helyi árakat te-
kintve, számolnunk kell egy áremelő 
tényezővel, amely elég gyakran je-
lentkezik nálunk és pár év óta ál-
landóvá lett: zöldségtermésünket hi-
hetetlen mértékben visszavetette az 
aszályos időjárás. A borsó, a zöld-
bab hozama negyed-ötödrésze a 
normálisnak s ahol normális viszo-
nyok közt öntözés nélkül is meg 
lehet termelni 3 korai karalábot, 
kelkáposztát, ott az idén nem sike-
rült a termelés. Ez áll a krumplira 

A Kereskedelmi Iskola 
fenntartását követelte 
a városi képviselőtestület 

A tegnapi városi közgyűlésen na-
pirenden szerepelt a kereskedelmi 
iskola ügye is, amelyhez először 
Lendvay István elvtársunk szólt hoz-
zá. Rámutatott arra, hogy a keres-
kedelmi középiskolát a legvadabb 
infláció idején a város vezetőségé-
nek és a szülőknek áldozatkészsé-
ge hozta létre. Az első évben azon-
ban a fenntartási költség 100.000 fo-
rint, amelyet a város képtelen biz-
tosítani és nem sok remény van 
arra hogy az illetékes minisztéri-
umra át lehetne a terhet ruházni. 
Lendvay elvtárs részletesen megvi-
lágította, hogy erre a régóta hiányolt 
intézményre milyen nagy szüksége 
van a városnak és a mult hibáit 
orvosoltuk akkor, amikor Szentes 
ipari és gazdasági élete fejlesztésére 
lehetővé tettük egy olyan iskola fel-

állítását. amelyik erre a feladatokra 
szakképzelt ifjúságot nevel. Több 
hozzászólás után a városi közgyű-
lés ötasitotta a városi tanácsot, hogy 
kövessen el minden lehetőt sőt koc-
káztassa meg még a lehetetlent is 
azért, hogy a kereskedelmi iskola 
fönnmaradását biztosítsák. A váro-
vezetősége részéről Vajda Imre pol-
gármester megnyugtató ígéretet tett 
errevonatkozólag. 

A vita után megválasztották a ke-
reskedelmi középiskola felügyelő bi-
zottságát, amelybe a hivatali tago-
kon kivül résztvesz a*négy párt egy-
egy delegáltja. Ezek a következők: 
Pintér Győző elvtárs a Szociálde-
mokrata Párt részéről, Szabó Imre 
(Nemzeti Parasztpárt), Pardi Ferenc 
(Kisgazdapárt) és Kedves András 
(MKP). 

A kisgyűlés megsemmisítette 
a városi képviselőtestület 
határozatát a legelők ügyében 

Köztudomásu, hogy a városi köz-
gyűlés a kommunista képviselők 
javaslatára szótöbb.>éggel ugy dön-
tött. hogy az 1700 ho'dnyi városi 
legelőt a FCMmüves Szövetkezetnek 

adja. A határozat elien fellebbezés-
sel éltek a város részéről s a kis-
gyűlés most inegsemmisitette a vá-
rosi képviselőtestület határozatát. 

Mesnyilt o Tanonckiállítás 

Működnek o toronyórák 
A szentesi járókelők örömmel ta-

pasztalhatták, hogy a református 
templom toronyórája tegnap délelőtt 
óta ismét mutatja az időt és délután 
már csatlakozott hozzá a katolikus 
templom órája is. Ugylátszik, hogy 
az illetékesek is kifogytak a türe-
lemből és megszívlelték végre azt a 
követelést, amit mi terjesztettünk elő, 
hogy az órák ugy érnek valamit, ha 
járnak is. 

A Parasztszövetségrol vallott 
Kiss Sándor 
az összeesküvők perében 

Csütörtökön folytatta a népbiréság 
Jankó-tanácsa Mistéth Endre és társai 
bűnügyének tárgyalását. Kiss Sán-
dor kihallgatását kezdték meg, aki 
ártatlanságát hangoztatta, majd elő-
adta, hogv paraszti családból szár-
mazik. 1946 nyarának elején Arany 
Bálint meghívására találkozott Arany 
lakásán a többi összeesküvővel. Nem 
emlékszik arra. hogy fogadalmat is 
tettek volna a lakáson. 

Szünet után az elnök kérdéseire 
Kiss Sándor a Parasztszövetség sze-
mélyi kérdéseiről vallott, de tagadta 
azt, hogy a szövetség célkitűzései 
között sierepelt volna a város és 
falu közötti ellentét szítása, valamint 
a beszolgáltatás elleni izgatás. A 
tárgyalás végén az elnök megállapí-
t o d . hogy Kiss Sándor levelezett a 
külföldön bujkáló közösségi tagokkal. 
A tárgyalást szombaton reggel foly-
tatják. 

Tegnap délelőtt megnyílt a szen-
tesi tanoncok által rendezett kiállítás. 
A polgármester megbízásából dr. 
Debreczeni László nyitotta meg Meg-
nyitó beszédiben megállapította, hogy 
a szentesi tanoncifjuság szem előtt 
tartotia azt a latin közmondást, mely 
szeiint „non scholae, sed vitae dis-
cimus", vagyis nem az iskolának, 
hanem az életnek tanuli. A tanonc-
ifjúság nem panaszkodhatik, mert 
országos viszonylatban is elsőrendű 
tanerőktől tanulhatják meg a szak-
májukhoz elengedhetetlenül szüksé-
ges szellemi utmutatást. A tanonc-
ifjúság nr.m is vallott szégyent. 

Amint végigmegyünk a kiállításon, 
megtekintve a kiállított rajzokat, tár-
gyakat, erről meg is győződhetünk. 
Talán legelső helyen kell itt megem-
lítenünk a szakrajzokat, melyek oda-
adó, hozzáértő és átlagon felüli 
munkáról tanúskodnak. Mint azt az 
iskola igazgatójától megtudtuk, még 
Budapestet is megelőzve szakrajzok-
taiás terén, Budapest, Komárom, Ba-
lassagyarmat, Pécs és Szeged is a 
szentesi tanonciskola igazgatóságától 
kér anyagot. 

A nőiszabó tanoncok szabásminta 
rajzokat, magyaros kézimunkamoti-

vumokat, sárközi viseleteket, a ci-
pészipari tanoncok cipőfelsőrészt, női, 
gyermek és férfi cipőt, az épitőipari 
tanoncok, asztalos munkákat, ács-
munkákat, kályhás és cserepes mun-
kákat állítottak ki, melyből ki kel! 
emelnünk egy harmad "éves tanonc-
nak kitűnően sikerült kétaknás cse-
rép-mozaik kályháját. A műszerész-
tanoncok kerékpárkíillő fűzését, a 
kovácsok gyógypatkóit és kocsiva-
salásait is meg kell említenünk. 
Szerepelnek még a kiállításon kése-
sek, géplakatosok, saját készítette 
szerszámokkal, villanyszerelők, ke 
reskedők, kézimunkatanulók, virág 
kertészet tanulói, fényképészek, fog-
technikusok, bognárok és a hölgy-
fodrászok különféle Ízléses kiállítási 
tárgyakkal, amelyek mind azt bizo-
nyi'ják, hogy iparos tanulóink jól 
készülnek a jövő nagy feladataira és 
méltó utódai lesznek nagynevű ipa-
rosainknak. 

Az Összes kiállítók oklevélben ré-
szesülnek, ezeket az okleveleket va-
sárnap délelőtt 11 órakor a szegedi 
Iparkamara kiküldötte és az Ipartes-
tületek Országos Központja megbí-
zottja osztja szét. 

is. A korai krumpliféléket visszave-
tette az időjárás s a termelöt az 
biztatja, hogy ez a legutóbbi jó esö 
majd elősegíti a gumóképződést és 
fejlődést. Gyümölcstermésünket a két 
aszályos esztendő visszahatásán ki-
vül a fagykár tette tönkre. Ezek a 
körülmények azonban csak magya-
rázzák a magasabb árakat, de nem 
indokolják az árdrágítást. Ez sem 
védelem, de rá kell mutatni arra, 
hogy a textil és bőrárukat épen most 
drágították meg . . . Valóban így 

nem mehet tovább, mert a közalkal-
mazottak még nem kaptak fizetés-
emelést, de az ipar már előre drá-
gított . . . Meg kell állítani a drá-
gaságot. a gyár urai nem gázolhat-
nak le mindent és mindenkit, a 
forint védelme érdekében is, de a 
lakosság érdekében is, rá kell kény-
szeríteni őket, hogy az áldozatot ők 
is hozzák meg. A piacon elkobozzák 
a drágított portékát, egyszer már ár-
leszállítást szeretnénk tapasztalni a 
textil és bőrárukban . . . (m—z) 

A pártvezetőség döntése : 

teljes erővel i M a t j u K 
a KözalKalmazottakat 
Ismeretes, hogv a Vaosz és a Köz-

I alkalmazottak Szakszervezete küldött-
ségileg a miniszterelnökhöz fordult, 
hogy a státusrendezés .régen húzódó 
kérdését intézze el végre a kormány. A 
küldöttséget Rieslstváp elvtárs vezette, 
mig a két szakszervezet részéről 
Szamay Lajos és dr. Faragó György 
elvtársak vettek benne részt. 

A közalkalmazottak és a Vaosz-
hoz tartozó dolgozók státusrende-
zésének és általában életnívójuk 
felemelésének kérdésével csütörtö-
kön foglalkozott a Szociáldemokrata 
Párt vezetősége is. Kimondotta, 
hogy ugy a közalkalmazottak, mint 
a VAOSz követelését jogosnak és 
méltányosnak tartja és minden 
erőnkkel azon leszünk, hogy érvényt 
szerezzünk ennek a követelésnek. 

Szakasits Árpád 
m in iss terel nökh fogadása 
a francia nemzetgyűlésben 

Magyarország francia barátainak 
parlamenti csoportja szerdán a nem-
zetgyűlésben fogadta a Párizsban 
átutazóban lévő Szakasits Árpád 
magyar miniszterelnökiielyettest. Sza-
kasits Árpádot előbb Geraud Jouve, 
a csoport elnöke, majd Eduárd Her-
riot, a nemzetgyűlés elnöke üdvö-
zölte. Herriot hangsúlyozta, minden 
francia reméli, hogy Magyarország 
megtalálja a szabadság és a de-
mokrácia útját. Az üdvözlő beszé-
dekre Szakasits Árpád meghatott 
szavakkal válaszolt. 



Ma június 21. Rom. kat. Alajos, 
protestáns Alajos. 

Vízállásjelentés: Tisza 108. Kurca 300. 

Hőmérséklet. + 10 fok. 
Időjárás : Gyenge északkeleti szél. fel-

hős idő» a hőmérséklet nem változik lé-
nyegesen. 

Ügyeletes gyógyszertárak« június 21 — 
27 ig Ihász—Oláh. 

Szabadság Mozgó: Iglói diákok. 

Robbanás 
„12 mázsa illegális robbanóanyag: 

4 halott, 25 sebesült, 6 ház leégett, 
40 megrongálódott." ilyen című tu-
dósítást közöl az egyik pesti újság. 
Azért idézem ezt a cimet, mert eb-
ben benne van maga a tudósítás 
minden lényeges része. Minden sze-
rencsétlenség megdöbbentő és uz em-
ber akkor is keresi a rendőrt, ha a 
szerencsétlenség csakugyan véletle-
nül történt, vagy ha nincsen körü-
lötte, se előtte, se mellette semmi 
gyanús, vagy törvénytelen. A rob-
banás körül azonban furcsa dolgok 
vannak. Elo'te gazember kapzsiság, 
utána ugyan s — és törvénytelen-
ség, bűnös vigyázatlanság... A Sal-
gótarján közelében történt robbanás 
emberirtását és a pusztulást, amit Xi 
robbanás okozott, a gonosz kapzsi-
ság okozta. Vécs község határában 
nagyon sok robbanó anyag maradt 
vissza a háború végeztével. Akadt 
egy élelmes ember, aki ezeket a rob-
banószereket összevásárolta. Tizenkét 
mázsa volt ez a bűnös módon ösz-
szevásárolt robbanószer. Aki össze-
vásárolta, keresett egy kapzsi mási-
kat, aki titokban megvásárolta tőle 
a zugárut. A bűnös vásárló a So-
mos/tői Bazaltbánya rt. embere volt. 
A zuganyagot természetesen titok-
ban kellett szállítani — és a ka-
tasztrófa oka már nyilvánvaló. Én 
tiltakozom az ellen, hogy az igaz-
ságszolgáltatás a drákói elvek alap-
ján működjék és hozzon ítéleteket, 
de ilyen esetekben, mint ez volt, csak 
a stútáriális eljárást és a legsúlyo-
sabb ítéletet tartom jogosnak, (xa) 

Találtak és lapnnk kiadóhi-
vatalába beszolgáltattak egy Irat-
tárcát, amelyben Kánvási János 
D -oldal, Illetve dónáti lakos nevére 
szóló iratok vannak. Igázott tulaj-
donosa átveheti lapunk kladóhlva 
talában Szent Imre utca 1 szám 

Óvoda létesül Nagymágo 
cson. A vármegyei kisgyűlés hozzá-
járult ahhoz, hogy Nagymágocs 
község állami ovodáját kö/ségi 
ovodává minősítesse át és Árpád-
telep területén ujabb ovodát léte 
sitsen 

— Szentes lesz a mindszenti 
járás székhelye. Augusztus else-
jétől kezdve Szentes lesz a mind-
szenti járás székhelye, mert Csere-
bökény létesitésével egyes községek 
lakosai igen távol vannak Mind-
szenttől. A járási főjegyzőséget a 
Tóth József-utca 2 szám alá he-
lyezik. 

— Hadirokkantak HONSz El-
elnöksége értesíti tagjait, hogy a 
szakszervezet által kiutalt talp meny-
nyiségből még van és ezúton kéri, 
tagjait, hogy azt mielőbb váltsák ki. 
HONSz Elnökség. 

Nem engedélyezik 
az aratógépek 
használatát 

A csütörtöki minisztertanács elvi 
határozatot hozott arról, hogy a 
nagy mezőgazdasági munkanélküli-
ségre való tekintettel nem engedé-
lyezik az aratógépek használatát. 

Közgyűlési napló 
Szentes város képviselőtestülete 

tegnap délelőtt tartotta közgyűlését, 
amelyen több tárgysorozati pont sze-
repelt. Az alábbiakban röviden ösz-
szefoglaljuk a közgyűlés fontosabb 
mozzanatait. 

A közgyűlés helyt adott a Leinin-
gen Károly-utcai lakosok kérelmének 
és mint jogos követelést megszavazta 
az utca járdájának kijavítását. Tár-
gyalta a közgyűlés Bese Lajos és 
társai nagyhegyi lakosok kérelmét is 
uj járdák megépítése tárgyában. A 
járdákat az ottani lakosok fogják 
megépíteni a hároméves terv kereté-
ben, a szükséges anyagot a város 
rendelkezésükre fogja bocsájtani. 

Ezután ismertették a földmivelés-
ügyi minisztérium leiratát a Duna-
Tisza-csatorna ügyében, amelyben 
közlik, hogy a csatornát ókécskei 
betorkolással épitik meg. Ezzel szem-
ben viszont fölvették a hároméves 
tervbe a szentes—csongrádi, valamint 
a szolnoki tiszai kikötők megépítését. 
A közgyűlés a leiratot tudomásu. 
vette. 

Megszavazta a közgyűlés továbbá 
a városi tanács előterjesztését kis-

vasút üzletrész jegyzése iránt 40 ezer 
forint névértékben. A csongrádme-
gyei Sportrepülő Egyesület anyagi 
támogatására ezer forint segélyt ál-
lapított meg a képviselőtestület. 

A póttárgysorozaton megszavazták 
a hároméves terv keretében .minden 
évben egy-egy ovóda megnyitását. 
Magyartés kártalanítási beadványát 
elutasította azzal, hogy ujabb tárgya-
lásokat kezdenek Magyartés nagy-
község elöljáróságával, akkor tűzik 
majd ismét napirendre a kérdést. A 
városi képviselőtestület elfogadta a 
városi tanács azon javaslatát, hogy 
az 1947—48. évre a költségvetést 
házilag nyomassa ki azzal a meg-
indokolással, hogy fedezet nincs, így 
házilag kénytelenek megcsináltatni. 

Kürtössi Károly javaslatát Koszta 
József festőművész segélyezésére vo-
natkozólag (havi 120 forint) a kép-
viselőtestület elutasította, a^zal a meg-
okolással, hogy közel 20 hold földje 
van, a város nincs abban az anyagi 
helyzetben, hogy ilyen anyagi viszo-
nyok között élő személynek támoga-
tást szavazzon. 

A szentesi órásszakosztály 
és a toronyórák 

Az utóbbi időben annyiszor sze-
replő és a varos lakosságát közvet-
lenül érintő kérdésben az órásszak-
osztálytól megkaptuk a felvilágosítást. 

A felszabadulás áprilisában az 
órásszakosztály közmunka keretében 
megbízást kapott a várostól a to-
ronyóra kijavítására. Május l-re 
kész is lett az óra. Az órásszak 
osztály felhívta az illetékesek figyel-
mét, hogy az órát állandó műszaki 
felügyelet alatt kell tartani. Ez azon-
ban nem történt meg, így az óra 
hol sietett, hol késett, csak éppen 
a pontos időt nem mutatta, majd 
— gondolván egyett — megállott. 
A számlát beadták a városnak, az 
tovább küldte az illetékes helyre, a 

pénzt azonban a mai napig nem 
kapták meg. Most a szentesi órások, 
miután felszólították őket az órák 
kijavitásáráa, vonakodtak a javítás 
elvállalásától. Értesülésünk szerint a 
város vezetősége Szegedről hivott 
órásmestert, aki már meg is érke-
zett és megkezdte munkaját. 

Örömmel vesszük tudomásul, 
hogy ezután nem hiába nézzük az 
órákat, mert a szentesi toronyórák 
ismét „szolgálatba léptek", mutat-
ván a pontos időt, azonban nem 
tudjuk miért kellett vidékről órás-
mestert hivni, mikor itt Szentesen 
ís vannak megfelelő szakemberek, 
akik városunk adófizetői és nem 
rajtuk múlott az órák pontatlansága. 

A városi közgyűlés szótöbbséggel 
elutasította dr Kréter Kálmán volt adóügyi 

tanácsnok nyugdíjkérelmét 
Szentes város képviselőtestülete 

1945. december 18 i ülésén megta-
gadta dr. Kréter Kálmán adóügyi 
tanácsnoknak állásába való vissza-
vételét és minden nyugdij igény nél-
kül elbocsájtotta. Később a várme-
gyei kisgyűlés ezt a határozatot fel-
oldotta s megtárgyalás céljából ismét 
a közgyűlés elé terjesztette. Közben 
azonban megkezdődött a létszám-
csökkentés, melynek során a B-lis-
tázó bizottság dr. Krétert minden 
nyugdíjigény nélkül állásvesztésre 
ítélte. A revízió során azonban az 

lett a határodat, hogy dr. Krétert, 
mint nyugalmazott tisztviselőt kell 
tekinteni s részére a szolgálati ideje 
után járó nyugdijat folyósítani kell 
1946. augusztus 1 ig visszamenőleg. 
Az alispán erre vonatkozólag utasí-
totta is a városi tanácsot. 

Így került az ügy tegnap a városi 
közgyűlés elé, ahol a jogos nyugdíj-
igényt csak a szociáldemokrata és a 
polgári demokrata képviselők támo-
gatták s végül 26 : 18 arányban a 
közgyűlés újból elvetette dr. Kréter 
Kálmán nyugdijkérelmét. 

L BARÁTSÁG-MOZGÓ 
Junius 20-21 -ig. 2 napig | 

Balkezes angyal 
A legmulatságosabb magyar vígjáték, szórakoztató filmcbemege Já-
vor Pál szenzációs alakításával. Fősz. :Tabódi Klári, Vaszari, Mály 
G., Berki L , Sárosi A., Makiári, Sebestyén Éva, Jávor. — Hiradó. 
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Saocialista 
busókén 
viseli 

Pártfelvényét! 

Ország - Világ 
Ujabb sztrájkhullám tört ki Fran-

ciaországban. 

Moszkvába utazott az angol kül-
kereskedelmi miniszter. 

Karácsonyi Sándor egyetemi tanár 
lesz a Kisgazdapárt ifjúsági szerve-
zetének elnöke. 

Jugoszlávia a Biztonsági Tanács-
hoz fordult, a görög repülőgépek 
határsértése ügyében. 

Kárász tűzoltó 
napirenden 

A közelmúltban több kifogás me-
rült fel Kárász János törzstűzmester, 
a szentesi tűzoltóság ideiglenes ve-
zetője ellen. Legutóbb éppen a tűz-
oltók csongrádmegyei szakszervezete 
foglalt ellene állást. Több felszóla-
lásban ismertették Kárász János 
jobboldali «evékenységét, valamint 
németbarát, fasiszta kijelentéseit. 

Most újabb ügye került Kárásznak 
napvilágra. Kiderült, hogy a város-
háza alagsorában nagyobb mennyi-
ségű dohányt rejtegetett. 

Nem lesz banksztrájk 
Franciaországban 

Párizsból jelentik : A francia bank-
tisztviselők és alkalmazottak 
junius 19 ére hirdetett sztrájkja elő-
reláthatólag elmarad, miután elvi 
megegyezés jött létre a munkavál-
lalók és a munkások között. 

A csapodársúg 
világrekordja 

New Yorkból jelentik: A Michi-
gan államban lévő Romulus város-
ban Elsie Jeán Thorpe válókerese-
tet nyújtott be férje: Byron A. 
Thorpe ellen. „Ha a csapodárság 
világrekorderét keresnék — írja az 
előkészitőiratban az asszony —, ak-
kor okvetlenül a férjemre esne a 
választás. Megtaláltam naplóját, 
amely 8459 nő cimét tartalmazza. 
Férjem naplót vezetett kalandjairól." 
Mr. Thorpe kijelentette az újság-
írók előtt, hogy bár a számok meg-
felelnek a valóságnak, mégis alap-
talan a csapodárság vádja, mert ő 
a nőket csak tanulmányozta és is-
merkedéseinek „eszményi" jellege 
volt. 

Felhívás 
A Szakmaközi Titkárság felhívja 

az összes gabonaraktári és magtári, 
szállítási és közlekedési munkások 
figyelmét, hogy folyó hó 22-én va-
sárnap délelőtt 11 órakor a Szak-
szervezeti Székház emeleti nagyter-
mében értekezlet lesz. Ahol buda-
pesti előadó fogja ismertetni a ga-
bonaraktári munkásokra vonatkozó 
kérdéseket. 

Tekintettel az ügy fontosságára, 
felhívom az összes gabonaraktári 
munkásokat, hogy minél nagyobb 
számban jelenjenek meg. 
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Kivégezték Kvaternik 
Szlavkot és társait 
A belgrádi rádió jelenti: Mint-

hogy a jugoszláv nemzetgyűlés el-
nöksége e l u t a s í t o t t a Kvaternik 
Szlavko volt usztasa hadügyminisz-
ter és háborús bűnös usztasa társai-
nak kegyelmi kérvényét, az elitélte-
ken végrehajtották a halálos Íté-
letet. 

Kétetet Ftáulcin 

Angliába repül 
Elsöizben történt meg, hogy 

brit kormány beutazási vízumot 
adott német állampolgároknak. Két 
ezer vízumot engedélyeztek, vala 
mennyit leányok kapták. A szeren 
esés nőket repülőgépen szállítják 
Angliába. Brit katonák „menyasszo-
nyaikról" van szó. Sokuknak gyer-
meke van brit vőlegényétől. Angliába 
való megérkezésük után azonnal 
házasságot kötnek katona-vőlegénye 
ikkel. 

Valami Ilyesmit 
szeretnénk mi is 

Az utóbbi időben Miskolcon is 
rendkívüli módon elharapódzott az 
árdrágítás. Az elvadult miskolci üz-
leti élet megrendszabályozása miatt 
értekezletet tartottak s a bizottság 
vezetője az értekezleten bejelentette, 
hogy a súlyos helyzetből csak két 
kiút van: önkéntes vezeklés, vagy 

kíméletlen megtorlás. A miskolci 
kereskedelmi testület erre felelőssé-
get vállalt azért, hogy a kereskedők 
többé nem követnek el árdrágítást 
és a testület tagjai pontosan betart-
ják az árrendeleteket. Felhívjuk erre 
a szentesi kereskedő egylet figyelmét. 

Moszkvai észrevételek 
a magyar kelyzetről 

A moszkvai rádió hírmagyarázója 
Magyarországgal kapcsolatban rá-
mutatott arra, hogy már két hete 
megoldódott a magyar kormányvál-
ság, amelyet a magyarországi reak-
ciós elemek idéztek elő. Köztudo-
mású — mondotta — hogy a kor-
mányválságot az összes demokrati-
kus pártok közös erővel hidalták át. 

A válság után mégjobban megerő-
södtek a demokratikus pártok és 
mégjobban megerősödött a kor-
mánykoalíció. A Magyar Kisgazda 
párt résztvett a válság megoldásá-
ban és a kormánykoalíció megálla-
podott a hároméves terv megvaló-
sításában. 

Hogyan él 
az ír munkás? 

Írország egy kissé kiesik Európá 
ból. Mint Londonba, ide is csak 
hajón, esetleg repülőgépen, valamint 
szigorú ellenőrzes utan juthat be az 
idegen. Az angol fennhatóság alatt 
lévő szabad állam fővárosa Dublin, 
amely a csatorna partján terül el és 
ma mintegy millió a lakosa. Szélesek 
és tiszták az utjai és ezeken a férfi 
és női kerékpárosok, valamint az 
azutók ezrei száguldanak. Rendőrt 
nagyon keveset látm. A nagyarányú 
közlekedést a központosított sarki 
villanylámpák [irányítják. Itt is, mint 
Londonban, a lakosság fegyelmezett-
ségére vall, hogy abban a pillanatban, 
amikor a lámpa pirosat, vagyis tilo-
sat jelez, a forgalom leáll. Hogy 
ilyenkor az autósok vagy a kerék-
párosok megszegjék a szabályt, az 
egyszerűen elképzelhetetlen valami 
Írország fővárosának villamosai nin-
csenek, ehelyett emeletes autóbuszok 
és ugyancsak emeletes sinenjáró bu-
szok bonyolítják le a londonit meg 
közelítő forgalmat. 

Hogyan hasonlíthatjuk a jelenleg 
10 millió lakosú London forgalmát 
Dublinéhoz, kérdezheti joggal az ol 
vasó. A felelet nem nehéz. Angliában 
az élelmiszertől a ruhaneműig min-
den, de minden szigorúan csak jegyre 
kapható, ezzel szemben Dublinben 
az élelmiszervásárláshoz nem kell 
jegy és a ruhanemű vásárlásnál sem 
ragaszkodnak szigorúan a jegyhez. 
Tehát az angol ember, ha módját 
ejtheti átrándui Dublinbe bevásárolni, 
ahol valóban kapható minden, ami 
szemnek-szájnak ingere. 

Az ir statisztika szerint minden 
ötödik embernek autója van. Ez nem 
is lehetetlen, de ezen az au otulaj-
donosok természetesen nem a mun-
kásosztályhoz tartoznak. A széles 
nagy utak árnyékában ott húzódnak 
a keskeny és kevésbé tiszta utcák, 
a2 ugyancssk keskeny, rozoga öreg 
házak, előtte a maszatos prolisiácok 
ezrei. Igen, nem tévedés, ezrei, mert 
egy egy ír munkáscsaládnál nem uj-
s^g a 15 gyermek sem. A fizetések? 
Az ir dolgozó hetibére átlagban 6-7 
font, azaz 3 0 0 - 350 forint. Egv font 
50 magyar forint, 1 fontban 20 shil-
ling van, 1 shillingben pedig 12 penny. 
Az ir ember 1 pennyért utazhat a 
villamoson, 6 pennyért vásárolhat 
egy félkiló datolyát, 1 kiló husirt 4 
shillinget és 8 pennyt, vagyis 11 fo-
rintot fizet. A hal olcsóbb, kilója 7 
forint és 50 fillér. A kenyér kilója 
2 forint és 50 fillér. Az ir dolgozó 
minden gyermek után heti 5 50 fo-
rint pótlékot kap. A ruhanemű nem 
drága, mert egy jóminőségü inget 
25, cipőt 80, nadrágot 50 és egy 
öltöny ruhát 3 - 4 0 0 forintért árusí-
tanak. Ezek viszont ebőrendű tartós 
anyagból készülnek. 

Írország fővárosa pontosan ugy 
szenvedi a lakáshiányt, mint Buda-
pest, Párizs vagy a 10 milliósra sza-
porodott London. Dublinban a lakás 
kevés és ha annyi fontom volna, 
amennyi pincelakást én ott láttam, 
akkor gazdag ember lennék. A dol-
gozók lakásai egész kis szobákból 
állanak és ezeknek hetibére 50 forint-
nál kezdődik. Írország a világ egyik 

UJ DRÓTOSOK 
A felvidéki szlovákok wee-kend 

helye valamikor az Alföld volt. 
Egész legendakör fonta őket körül, 
színfoltjai voltak a mindennapi élet-
nek, ők építették fel a fejlődésnek 
indult Budapestet — hab^r csak 
mint téglahordók — és mikor szo-
katlanul zordra fordult a téli idő, 
az országúton rendszerint egy ván-
dorló drótost ettek ki a farkasok a 
bocskorából. Legszívesebben a dró-
tos mesterséget űzték, s nagy mes-
terek voltak a repedt fazekak meg-
javításában. 

— Drótoztatnyi, drótoztatnyi — 
kiabálták végig a városokba s a 
házinépség rohant utánuk az utcára 
behívták őket a házakba és kirakták 
eléjük a család megrokkant edényeit. 
Szelíd jólelkű népek voltak, habár 
velük ijesztgették a rosszalkodó 
gyerekeket. De soha nem vittek el 
senkit, volt nekik otthon Trencsén-
ben, Árvában éppen elég lenhajú 
apróságuk. 

Az első világháború teljesen el-
szakította tőlünk, a fazekak és a 
tepsik lyukasak maradtak, pedig so-
hasem volt nagyobb szükség meg-
foltozásukra mint az azóta eltelt 
időben. 

Ezért halljuk nagy meglepetéssel 
a régi, ismerős drótos hangokat. Még 
idejében elkapjuk a küzépkoru em-
bert, akinek arcéle inkább kun vo-
násokat árul el. 

— Hová való bátyám ? — kér-
dezzük tőle. 

— Békésbe. 
— Nem járt soha a Felvidéken ? 
— Itt születtem én az Alföldön. 
— Mióta foglalkozik drótozással ? 

— Négy, vagy öt éve, amióta az' 
tapasztalom, hogy nagy szükség van 
ránk. 

— A békési szlovákok közül sen-
ki sincs ezen a pályán ? 

— Óh — borul el az arca — 
azok „mágnások" voltak mindre 
akikre — csodálkozással tekintett 
mindenki. Kávéházba jártak, nem 
voltak rászorulva erre a keresetre 
Most is csak nekünk, szegény em-
bereknek való foglalkozás ez, akik. 
ha sokat vándorolunk is, többet meg-
keresünk, mint a napszámos mun-
kával. A háziasszonyok szivesen fo-
gadnak és mindig van valami ebéd-
féle is számunkra a munkadíjon 
felül. 

— Mind alföldiek? 
— Valamennyien. Színtiszta ma-

gyarok vagyunk és nem sértődünk 
meg, amiért drótostótnak hivnak 
bennünket. Az életünk éppen olyan, 
mint az igaziaké volt. Ha egy pár 
forintot összegyűjtünk, küldjük haza 
a családnak. 

Nem pjnaszkodik, inkább bölcs 
megnyugvással viseli életének nehéz 
terhét. Megkérdezi, van e rossz fa-
zék vagy lábas, igen olcsón meg-
jíviija. Sajnos nincs feleljük és 
elbucsuzunk. 

Elgondoljuk, ha egyszer valaki 
— akár igazi drótos, akár más — 
megpróbálná azokat a fazekakat és 
tepsiket megfoltozni, amelyekben azt 
a rettenetes sok „gondolatot" és 
„egyezmény," megfőzték és meg-
sütötték, bizonyára a régiek, meg 
utódaik élete is könnyebb és jobb 
lenne, akárcsak az egész emberiségé. 

Hirdetmény 
A Magyar-Román államközi tár-

gyalások alapján a Romániában ma-
radt volt északerdélyi közalkalma-
zottak ingóságainak hazaszállítása 
tárgyában, igen jelentős könnyítések 
várhatók. Nemcsak a jelenleg is 
ténylepes szolgálatot teljesítő szemé-
lyeket, hanem az időközben elbocsá-
tott, lemondott, vagy nyugdíjazott 
voli északerdélyi közalkalmazottak, 
íov.'bbá mi.de/ek özvegyeit és ár-
váit meg fogják illetni ezek a ked-
vezmények. 

Felhívom tehát az összes volt 
északerdélyi közalkalmazottakat, te-
kintet nélkül arra, hogy melyik tár-
cához tartoztak és az illetékes tárcá 
hoz Erdélyben nnradt ingóságukról 
még jelentési nem tettek, ho^y be-
jelentésüket, haladéktalanul, — azon-
nal a pénzügyminiszléjíum Külföl-
dön Károsultak Ügyosztályához te-
gyék meg. 

A bejelentésnek tartalmaznia kell: 
a tulajdonos nevét, jelenlegi, vagy 
volt alkalmaztatását, jelenlegi lakó-
helyét, (utca, házrzám) helyiség volt 
romániai lakóhelyét, az ingóságok 
pontos leltárát és értékét, (forintban) 
annak megjelölését, hogy hol tárolták 
annakidején, (megye, járás, község, 
város, utca, háiszám) mikor és mi-
lyen hatóság foglalta le. Amennyi-
ben tudja, hogy jelenleg az ingósá-
gok hol vannak, annak helyét. Az 
elszállításhoz szükséges szállítótér 
megjelölését, valamint a be és ki-
rakodó állomásokat. 

K Á D I Ó 
Budapest I. junius 21. 

;.25: Reggeli zene. 8: Kertészeti 
tanácsadó. 9 Az Egyesült I/rzó-gyár 
művelődési körének Tungsram z1-
neka^a játszik. 12 15: Egy francia 
kisváros mai életéről. 12 30: Déri 
Tibor jazz-egvüttese. 13 15: Szántó 
Erzsébet ¿nekel. 13.43: Két elfelej-
tett magyar republikánus 14 10 
Pécsi Sebestyén orgonál. 14.40: Pertis 
Pali cigányzenekara. 15 35: Maqvar 
írók az új Bulgáriáról 16: Párbaj a 
Pickwick klubban. 16 30: G ermek-
rádió. 17 10: A Vőröke:e.-,zt közle-
ményei. 17.30: A Munkás Kultui-
szövetség mű^or?: „Ólommérgezés." 
18: Berei Ákos hegedűi, Petri Endre 
zongorázik. 18 30: Tőkés guzdasag 
a második világháború után 18 50 
„Barbárok." 19 25: Dinnyés Laios 
miniszterelnökkel beszel a rádió mun-
katarsa 19.45: A Falurádió népfő-
iskolája. 20 20: V-dám zenés héivége 
21: Hangos heti híradó. 22,25: 
Tánczene. 23: Rimszkij-Korszakov 
müveiből. 

leggondtalanabb országa, amely a 
háborúból csak keveset érzett, hiszen 
c-ak egy esetben jelentek meg fölötte 
német bombázók, az ország gazdag, 
de mint a fenti számadatokból lát-
hatjuk, az ir dolgozó élete akár csak 
a világ bármilyen más dolgozójáé, 
ugyancsak nem fenékig tejfel. 

Solti Lajos 

| ~ SPORT • 
Ha délután fél 7 órakor 

SzMTE-pályán 

HnMyi-Szentesi l/nősz 
labdarugómérkőzés 

Előtte 5 órakor: 
Hangya—Földm. Szöv. mérkőzés 

Főszerkesztő . Sima l^ászló. 
Felelős s z e r k e s z t ő : S z ő k e F e r e n c . 

Felelős kiadó: Nagy Mihály. 
Nyomta a . B a r á t s á g ' n y o m d a 

Felelői nyomdavezető : C s a r n a a L. 




