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Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Szent imre herceg-utca 1. az« 

Nagy várakozással i Lebuktak a szentesi 
tanyavílág mezei tolvajai 

tekint az egész világ Páris felé, ahol 
megkezdődött az a háromhatalmi 
értekezlet, amely évtizedekre eldönt-
heti a jövendőt, „mert minden béke-
szerződésen és békekonferencián túl 
az lenne az első igazán nagy lépés 
a megbékélés és azzal együtt az 
európai demokráciák megszilárdu-
lása, a biztonság és a szabadság 
íe|é." 

Miről van szó? 
Az amerikni külügyminiszter ki-

dolgozott egy tervezetet Európa 
megsegitésére. Az angol és francia 
kormány ezt a tervet elfogadhatónak 
találta, de föltétlenül szükségesnek 
látta, hogy a tervezet megbeszélé-
sében a Szovjetunió is vegyen részt, 
mert a romokban heverő Európa 
ujjáépitése ei sem képzeihető Orosz-
ország Részvétele nélkül. Ez két-
ségtelen igy van, az úgynevezett 
Marshall terv pedig alkalmasnak 
látszik arra, hogy keresztülvitele 
segítsen Európán, nagyon természe-
tes, hogy az összes európai nemze-
tek megnyugvással és örömmel fo-
gadták azt a hirt, hogy Molotov 
orosz külügyminiszter elfogadta Be-
vin angol és Bidault francia kül-
ügyminiszterek meghívását s pén-
teken meg is kezdődik a nagyfon-
tosságú konferencia Párizsban. 

A moszkvai értekezlet meghiúsu-
lása és Trurnan elveinek kijelentése 
után a világpolitika a bizonytalan-
ságok ködébe került. Ebben a hely-
zetben hangzott el az amerikai kül-
ügyminiszter beszéde amely egész 
Európa megsegítésének gondolatát 
vetette föl. Ez a beszéd hozta össze 
megbeszélésre a francia és angol 
külügyminisztert, mert kétségtelen, 
hogy a két világháború után egy 
leszegényedett, Ínséggel küzdő Eu-
rópa áll szemben a két háború so-
rán meggazdagodott Amerikával, de 
amelynek a gazdasága nem tud se-
gíteni a belső gazdasági bajokon. 
Európa rá v?»n szorulva a segitségre 
s Truman elnök a maga elméleté 
nek felállításában azt juttatta kife-
jezésre, hogy Amerika ad ugyan se-
gítséget, de a segítség nyújtásánál 
csupán önmagára lesz tekintettel, 
ami valósággal gyarmati sorsra jut-
tatná mindazokat az államokat, 
amelyek ezt a segítséget igénybe-
veszik. 

A Truman elvei szerint nyújtandó 
segélyt Európa nem fogadhatja el, 
de ha a segélynyújtás méltányosan, 
a hatalmi suly éreztetése nélkül 
történik, ha a gazdag állam a maga 
gazdagságát nem akarja felhasználni 
világhatalmi célok érvényesítésére, 
akkor létrejöhet egy olyan megálla-
podás, amely valóban a világ mind 
a két felének boldogulását szolgálja. 
Mert nézzük a dolgokat a maguk 
igazi mivoltukban. Mint emiitettük 
a koldus Európa áll szemben a 
meggazdagodott Amerikával. Ame 
rika azonban nem tudja kihasználni 
a maga gazdagságát, hiába van 
rengeteg nyersanyaga, kész áruja, 
ha azokat nem tudja elhelyezni. 

Négytagú bűnszövetkezetet leplezett le a rendőrség, akik nappal 
aludtak, éjjel „munkában" álltak 

Már tegnapi számunkban jelentet-
tük, hogy a rendőrség nyomozó kö-
zegei lekapcsolták Kókai Ferencet. 
Jeleztük azt is, hogy valószínű bűn-
társai is voltak. A szentesi rendőrség 
bravúros nyomozással rövid 12 óra 
elteltével megtalálta a bűntársakat 
is, névszerint: Szilágyi Pál, Szűcs 
Irén és Okos Ferencné személyében. 

Főfoglalkozásuk a mezei tolvajlás 
volt. Éjszakánként talicskaszámra 
hordták a krumplit, karalábot, vörös-
hagymát és egyéb zölségféléket. De 

nem vetették meg a csirkét, vagy a 
libát sem. Az igy összelopott holmik 
értékesítésére valóságos „földalatti 
értékesítő szövetkezetet" alakítottak. 
A bűntzövetkezet értelmi szerzője 
Szűcs Irén volt. Kókai vadházasság-
ban élt Szűcs Irénnel; akinek ezen-
felül vőlegénye is van. Kókai zsák-
szárnra hordta a krumplit vadházas-
társának, ez mégis mindig véresre 
verte. 

A bűnszövetkezet tevékenysége a városban 
A négy „jómadár* azonban a vá-

j rosban is élénk tevékenységet fejtett 
: ki. Igy többek közöti Szilágyi Pal 9 
I méteres esőlevezetö csatornát lopott 

a Mobillia Rt.-től 25 én, ahol az éj-
jeli őr megzavarta munkájában, de 
később visszatérve, mégis befejezte 
munkáját. Kókai Ibolya Károly ko-

vácsmesterhez is „ellátogatott", ahon-
nan egy 30 literes üstöt, favíllát és 
tűzifát lopott. Mestere volt az ablak-
betöréses lopásnak is. Ilyen módon 
különböző szerszámokat lopott Szabó 
Jenő Simonyi Ernő-utcai lakásából. 

Üres óráikat sem hagyták azonban 
tétlenül elmúlni. A szerzeményt le-
vitték a piacra és az orgazdák érté-
kesítették. Közben szétnéztek a piacon 
és az őrizé«lenül hagyott kocsikról 
tejeskannák3t, gazdasági felszerelése-
ket loptak. 

A nyomozás tovább folyik a bűn-
lajstrom további összeállítására és 
az orgazdák kilétének megállapítá-
sára. 

A Szentesi Lap 
hadifogoly szolgálata 

: Tegnap a következő szentesi ha-
\ difoglyok érkeztek haza: Karai Jó-
! zsef Horváth Gyula-utca, Erdei 
* Sándor Dózsa György-utca, Deb-
é receni Sándor Árvái Bálint-utca 50, 
! Török Antal Deák Ferenc utca 115, 

Horváth István, Szabics László és 
Tóth Lajos. Hirt hoztak: dr. Sós, 
Kovács István és Vass Imre még 
Oroszországban lévő szenlesi hadi-
foglyokról. 

Dinnyés miniszterelnök nyilatkozata 
a magyar hadseregről 

i Dinnyés Lajos miniszterelnök az 
alábbi nyilatkozatot ad'.a a* Reuter-
iroda budapesti munkatársának: 

Hivataíbalépése óta kirostálták a 
magyar hadseregben maradt „kétes 
képességű" katonatiszteket, mint egy 
15—20-at. Az eltávolitás oka inkább 
alkalmatlanság volt, nem politikai 

szempontok. A miniszterelnök hatá-
rozottan kijelentette: a magyar had-
seregnek nincsenek és nem is lesz-
nek szovjet kiképzői, az oroszok 
nem tettek ajánlatot Magyarország-
nak katonai szövetség létrehozására 
és nem igényeltek katonai vagy légi 
támaszpontokat Magyarországon. Kö-

zölte, hogy a magyar hadsereg lét-
száma e pillanatban 14 000 fő, eb-
ből 9000 a határőrség. A rendőrség 
létszáma 25 000 fő. A békeszerző-
dés értelmében Magyarország 65.000 
főből álló hadsereget tarthat. A had-
sereg tényleges létszáma a jövőben 
a rendelkezésre álló pénzösszeg 
nagyságától függ majd — mondotta 
nyilatkozatában Dinnyés miniszter-
elnök. 

Minisztertanács 
A csütörtöki minisztertanács a 

Kisgazdapárt politikai bizottságának 
előterjesztésére megfosztotta állam-
polgárságától Varga Bélát, a nem-
zetgyűlés volt elnökét. A vonatkoző 
rendelet értelmében elveszti állam-
polgárságát Hajdu-N«* let Lajos, 
Czupy Bálint és bessev .ry Gyula is. 

A továbbiakban a minisztertanács 
félmillió forintot szavazott meg az 
elhagyott gyermekek sürgős megse-
gitésére. Elhatározták országos szö-
vetkezeti központ felállítását, a ke-
reskedelem és iparkamarai válasz-
tások határidejét pedig szeptember 
30-ban állapították meg. 

Olyan a helyzete, amire a magyar 
ember azt mondja: Belefulad a saját 
zsírjába. Viszont Európának semmije 
sincs. Se nyersanyaga, se áruja, kö-
következőleg pénze sincs. Ameriká-
nak piac kellene, ahol áruit elhe-
lyezze. 

Európának áru kellene, nyers-
anyag, hogy dolgozhasson, hogy 
élhessen. Truman csak egyenként 
és külön megszabott föltételekkel 
akart segíteni az egyes európai álla-

mokon, Marshall ennél tovább ment 
a párizsi konferenciának abban 

van meg a maga igazi jelentősége, 
hogy az egész Európa megsegítését 
helyezi előtérbe és pedig közösen 
vállalható föltételekkel. „E föltéte-
lekben természetesen döntő szerep 
jut a politikának. Európa teljes po-
litikai függetlenségét, demokratikus 
rendszerének az egyes országokban 
alkalmazkodó szabad alakulását kí-
vánja biztosítani. Enélkül nincs, 

nem lehet egészséges, konstruktív 
megegyezés." 

Nagy várakozással tekintünk Pá-
rizs felé s ha nem is vagyunk 8 
nem is lehetünk tele optimizmussal, 
hiszen nagyon nagy dologról van 
szó, aminek a megoldása nem me-
het egykönnyen, mégis reméljük, 
hogy létrejön az a megállapodás, 
amely egy szebb és biztonságosabb 
jövő alapjait rakja le. 
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A költő és 
a sorsharag 

Petőfi énekli egyik.halhatatlan szép 
költeményében, hogy a költő és a 
sorsharag egy anya méhéből szüle-
tett. Petőfi nagyon elkeseredett volt, 
amikor ezt a versét irta, de aki gon-
dolkozott erről a verssorról, amikor 
olvasta és végig gondolta a magyar 
költök és magyar irók sorsát, kény-
telen volt elismerni, mekkora igaz-
ság van Petőfi szavaiban. Mindjárt 
jusson eszünkbe magának Petőfinek 
a sorsa, a gyűlöletnek mekkora vi-
harzása szállott vele szembe s ha 
nem az a keményfáju és magabiz-
tos, ember, aki volt, könnyen deré-
kon tört volna az ő pályája is. Ady 
mondja nagy keserűen: „ki magyar 
löldön nagy sorsra vágyik, rokkanva 
ér el az éjszakáig- s egy másik 
helyen keserűen kérdezi: „mit ér az 
ember, ha magyar ?w Es jusson 
eszünkbe József Attila sorsa... Ma-
gyar írónak, magyar költőnek lenni, 
legtöbbzzör nagy áldozat volt s az 
elismerés, a babér legtöbbször ak-
kor érkezett meg, amikor rég be-
lepte a fü az író, vagy a költő be-
omlo't sirját... Nem érdektelen do-
log visszatekinteni a legutolsó fél-
század magyar irodalmára, nem ér-
dektelen megállani ott, hogy próza-
iróink közül kik jutottak legjobban 
szóhoz, kiket dicsőitett a kritika és 
milyen írásokat dicsőitett a kritika. 
Azt is meg kell gondolni, hogy te-
hetséges és szépreményű irók, miért 
torpantak vissza mindjárt a kezdet-
nél, miért nem tudtak szóhoz jutni 
egyáltalán nagyon sokan, akik az 
élre jutottak volna bizonyosan és 
senki emberen miért nyerlek nyilvá-
nosságot, vagy hogyan történhetett 
meg, hogy a ponyvához vonult nem 
egy olyan magyar iró, akit tehetsége 
arra predesztinált, hogy a magyar 
klasszikusok közé emelkedjék, vagy 
miért csúszott félre nem egy tehet-
séges írónk és veszett el a semmi-
ben ? Móricz Zsiga mondotta egyik 
félreállított írónknak : ne csudálkozz, 
ha nem engednek megjelenni, szó-
köz jutni, mert ha a történelmi és 
társadalmi regényeid megjelennek, 
őket senki se olvassa többé ... Kár, 
hogy nem tudsz egy pár kötetet sa-
ját magad sajtó alá rendezni. Ugyan 
az se használna, mert ezek az urak 
irják a kritikát is és levágnának,.. 
Csak rövid vázlatban itt van szem-
léltetve a költő és a sorsharag egy 
anyaméhből született volta... Tehet-
ségtelen, eszme és gondolatnélküli 
emberek, nagyképű és az élettől, a 
széptől elszakadt kritikusok diktál-
ták a stílust, az ízlést és ők mond-
ták meg, mi kell a közönségnek... 
így láttak napvilágot azok a regé-
nyek, amelyekben annyi esemény 
nincs, mint egy hosszabb tárcában 
szokott lenni, de tele voltak cifra 
mondatok al és üres bölcselgések-
kel — és magyartalanságokkal. Mi-
kor most azt a panaszt hallja az 
ember, miért nem irnak az irók, 
készen áll a válasz: a régiek közül 
a legtöbb meg se szólalhat, az el-
gáncsoltaknak nincsen kedvük az 
ujabb próbálkozásra és az uj világ 
uj hangot, új színeket kíván. Uj író-
nemzedéknek kell jönni az uj vi-
lágban, amely bizonyosan érvénye-
sülni engedi az igazi tehetséget s 
akkor a költő és a sorsharag nem 
lesznek ikertestvérek és a tehetsé-
ges emberek nem jutnak el rokkan-
tan az éjszakáig. 

* úb 1 és fél éves * drb fiatal 
1 racka nőstény juh I anya kecs-
Üa , 7. h c t e s nőstény fiával el-

adó Lázár Vilmos u. 17. Ujj Sándornál 

Belpolitikai helyzetkép i Villámhírek 
A nemzetgyűlésen szerdán ismét 

megtartották az interpellációs napot. 
Már az interpellációkat megelőzően 
viharos jelenetek játszódtak le főként 
a Szabadság Párt egyik szónokának 
Horthyt védelmező beszédével és egy 
szabadságpárti képviselő közbeszólá-
sával kapcsolatban. Az elnök a 
közbeszólásért a képviselőnek men-
telmi bizottság elé való utalását java-
solta és a szavazásnál a Független 
Kisgazdapát, Implon Ferenc főtitkár 
kivételével, egy embenként — ülve 
maradt. A Kisgazdapárt képviselői-
nek magatartása azt bizonyítja, hogy 
a koalíciós szellemű vezetők mögött 
még mindig nem áll egységesen a 
párt. A nemzetgyűlés egvébként csü-
törtökön folytatta a ratifikációs tör-

vénvjavaslat vitáját. Az ülés egyik 
fontos eseményeként a miniszterelnök 
beterjesztette a tervhivatal felállításá-
ról szóló törvényjavaslatot és annak 
tárgyalására a sürgősség kimondását 
kérte. 

Mi történt Győrben ? 
Dinnyés Lajost meghívták a Füg-

getlen Kisgazdapárt győri pártszer-
vezetének ülésére. A miniszterelnököt 
azonban informálták arról, hogy a 
pártszervezet kimondotta: továbbra 
is Nagy Ferencet tekinti Magyaror-
szág miniszterelnökének. Dinnyés 
miniszterelnök ezután természetesen 
nem vett részt az ülésen, ellenben 
fegyelmi eljárás indult a szervezet 
elnöke ellen. 

Beszélgetés 

egy hazatért hadifogollyal 
A városházái1, történt a főjegyzői 

hivatal előtt. Napbarnított, szélcs-
vállú fiú szólított meg: P. L., aki 
hétfőn érkezett haza hosszú hadi-
fogság után. Megragadtuk az alkal-
mat és megkértük őt, mondja el 
náhány szóval a Szentesi Lap olva-
sóinak élményeit és tapasztalatait. 

Elmondja, hogy N -nevű városka 
mellett vol:. Az ellátásra nem pa-
naszkodik. Minden tíz napban kap-
tok 50 gramm dohányt is. Bent dol-
goztak a városban asztalos és építő 
műhelyben. 

— Hogyan viselkedett az 
o r o s z nép a foglyokkai 

szemben ? 
— tesszük fel a kérdést. 

— Míg meg nem ismertek, tartóz-
kodóan viselkedtek, de hésőbb a 
legjobb barátságban eltünk egymás-
sal. A munkavezetők és az építő-
mérnökök a legn .gyobb rnegb csü-
lésben részesítették a magyar mun-
kást, s munkateljesítményünkkel na-

gyon meg voltak elégedve. Becsü-
letes munkánkkal az orosz nép előtt 
is kivívtuk a magyar dolgozók jó-
hírnevét. Ezzel a jóleső tudaiíal 
hagytuk el a Szovjetuniót. 

— Milyen volt az utazás? 
— Még N.-ban megkaptuk az 

ellátást az egész útra. A szerelvény 
egyik kocsija konyhává volt átala-
kítva s minden nap főit éíelt kap-
tunk, hangzik a válasz, majd 
így folytatja: 

Ki sem tudjuk hálánkat fejezni 
azért a nagyi Jkű és szives fogad-
tatásárt, amellyel bennünket a ma-
gyarországi állomásokon fogadtak. 
Különösen köszönettel tartozunk a 
szentesi hadifogoiyfogadó bizottság-
nak, odaadó és fáradhatatlan mun-
kájukért. Végül P. L. első nenyo-
másáról azt mondja: olyan az em-
ber — mintha ő maga is újjászü-
letve — újjászületett országba ér-
kezett volna haza. 

Minden szombaton ingyenes 
penicilin kezelőnap Szentesen 

A szentesi és szegedi Nemibeteg-
I gondozó Intézet a népjóléti minisz-

ter rendeletére minden szombaton a 
fertőző hugycsőfolyás (tripper, kankó, 
gonorrhoea) leküzdésére 

ingyenes penicillin 
kezelőnapot tart. Jelentkezés fél 8 
órakor. 

Gyógyszert és kezelést kap fize 
tési kötelezettség nélkül az a Cson-
grádvármegyei lakos, aki bármilyen 
biztosító intézet (OTI, MABI, M«V, 
OTBA, Pósta) tagja, a honvédség, 
rendőrség kötelékébe tartozók, iga-
zolt szegények és mindazok a fertő-
ző hugycsőfolyásban szenvedő férfiak 
és nők, akik jelenlegi szociális hely-
zetük miatt ingyenes kezelésre rá-
szorulnak. 

Jelentkezni lehet : A nemibeteg-
gondozó intézetben (cim: Szentes, 
megyei város Közkórház és Szeged 
város nemibeteggondozójában.) 

Munkaadói igazolványt, biztosító 
intézeti tagsági könyvet, rendőri be-
jelentő lapját, vagy szegénységi bi-

zonyítványát vigye magával. 
Ajánlatos a nemibeteggondozó in-

tézetet kivizsgálás miatt a fenti na-
pokon felkeresni, részben a beosztás, 
részben a penicillin gyógyítással 
kapcsolatos utasítás átvétele miatt. 

Penicillin a szifiliszt (vérbaj) I 
nem gyógyítja. 

Az egészségügyi kormányzat nagy | 
áldozatokat hozott, hogy ezt az ' 
egészségügyi és utódainkat veszé-
lyeztető betegséget leküzdjük, ezzel ! 
a nagyon drága gyógyszerrel sike- j 
rült a megbetegedetteket a legrövi- ' 
debb idő alatt meggyógyítani. Fel-
hívok mindenkit, hogy a saját érde-
kében haladéktalanul jelentkezzék a 
nemi beteggondozóban, mert igy eítől 
a súlyos betegségtől és annak kö-
vetkezményeitől teljesen ingyenesen 
és könnyűszerrel megszabadulhat. 
Felvilágosításokat kaphatnak az ér-
deklődők a nemibeteggondozó inté-
zeteknél vagy a tisztiorvosoknál és 
községi orvosoknál. 

Elvtárs SZENTESI LflP-ot ! 
olvasd, — terjeszd a 

Bécsi jelentések szerint Heinl ke-
reskedelmi miniszter kiválik az oszt-
rák kormányból. 

Eísenhower tábornok elfogadta a 
kolumbiai egyetem elnöki tisztét és 
1948. első félévében kezdi meg mű-
ködését. 

Junius 24-évei megszűnt a vízum-
kényszer Anglia és Svájc között. 

Az Egyesült Nemzetek alapokmánya 
aláírásának második évfordulóját csü-
törtökön világszerte megünneplik. 

A napokban végezték ki Varsóban 
a lembergi gettó volt parancsnokát, 
aki több mint 300.000 zsidó kivég-
zéséért felelős. 

Az USA Behozatali és Kiviteli 
Bankja, az amerikai kölcsöntől füg-
getlenül, 25 nrllió dolláros hitelt 
nyújt Törökországnak 

Az Ukrán Szocialista Szovjet Köz-
társaság legfelső tanácsa szerdán 
este megkezdte második ülésszakát. 

Nagybritánnia moszkvai nagykö-
vete és Mo'otov tájékoztató jegyzéket 
(aide-mémoire) váltott a magyaror-
szági helyzetről. 

Ausztria részesül 
először 

az amerikai segélyből 
A kongresszus által megszavazott 

350 millió dolláros segélyből elsőnek 
Ausztria részesül. A továbbiak folya-
mán Lengyelország, Olaszország, Ma-
gyarország, Trieszt, Görögország és 
Kina kap a segélyből. 

Csongrádvármegyei 
pedagógus nagy-
gyűlés Szegeden 

A Magyar Pedagógusok Szabad 
Szakszervezete ]rendezesében ma, ju-
niu-j 28 án, az ország 27 városában, 
köziük Szegeden is vármegyei peda-
gógus nagygyűléseket tartanak. A 
szegcdi na^ygyüiés, amely délelőtt 
10 órakor kezdődik a Belvárosi Mo-
ziban, a csorgtád.negyei pedagógu-
sok nagy seregszemléje lesz, azon a 
megye nevelőtársadalma hitet tesz a 
doigozók szövetsége, a hároméves 
terv s a népi demokrácia mellett, 
egyben egységesen és fegyelmezetten 
állást foglal a legközelebb megvaló-
sítandó gazdasági, kulturális és tan-
ügyi követelések mellett. 

Levél a szerkesztőhöz 
Tisztelt Szerkesztőség! 
Olvastam a Szentesi Lap vasár-

napi számában azt a levelet, mely a 
Klauzál utcai romházzal foglalkozik. 
Ehez szerelnék én is hozzá szólni. 

Teljes mértékben ismeiem a rom-
házban lakó családok életét. Ami-
kor beomlott a tető, fejvesztetség 
lett úrrá a lakókon. Igyekeztek me-
nekülni a házból, mert életveszélyes 
a bemartózkudás. Sajnos azonban, 
még ma — hónapok múlva is kény-
telenek ott lakni, mert nem kapnak 
megfelelő lakást. 

A házigazda kényszeríti őket arra. 
hogy menjenek ki a lakásból az-
zal, hogy nem csináltatja meg a 
tetőzetet, holott ez módjában állna, 
a lakbért ellenben pontosan köve-
teli, ami még ma is több a megál-
lapítottnál. Ugyanakkor ha eső van, 
a lakók bent is ugy áznak, mint 
kint. 

Végtelen szomorú, hogy ez még 
ma is lehetséges. Mikor jön már el 
az az idő, amikor az emberek em-
berekké válnak ? 

Egy másik olvasó. 



M a j ú n i u s 28 Rom. kat. Ireneusz 
protestáns Arszlán 

Vízállásjelentés: Tisza 100. Kurca 203, 
Hőmérséklet, - f 21 lok. 
Időiárásjalentés: Mérsékelt szél. kissé 

lelhős idő, helyenként zápor eső, ziva-
tar. A meleg tovább emelkedik. 

Ügyeletes gyógyszertárak • június 2 8 — 
30-ig lile—Szentessy. 

Szabadság Mozgó: Szerelmem. 
Előadás közben fellép Kazal László. 

Fúj a szél 
Most nagyon jó foglalkozásom 

van. Visszakerültem a régi mester-
ségemhez és szabadjára eresztem 
gondolataimat, apróságok érdekel-
nek és a legkisebb jelenséghez is fű-
zök megjegyzéseket s papirosra ve-
tem, ami tetszik. Nincs nagyobb 
gyönyörűség, mint a szabad termé-
szet, az igazi szabadság e megtes-
tesülése s nincs nagyobb örömem, 
mint amikor a szabad természet 
egyes megnyilvánulásain elmélked-
hetem. Itt ülük a nagy szomorú fűz 
alatt. A Nap ragyog, fúj a szél. 
Hőség van. Izzasztó, szörnyű hőség, 
hu nem enyhítené a szél. De fúj a 
szél, a lombok, az ágak mozognak 
s a levelek mintha suttognának. 
Szel, milyen csodálatos jelensége a 
természetnek. Egyszer olyan halk 
fuvalat, mint a halk, finom zene, 
amely elandalít. Máskor élénkebb, 
frissebb, olyan mint egy tánczene. 
Azután erőteljes, a hangja szinte 
magával ragad, mintha valami in-
duló lelkesítő ütemei szólanának. 
Majd bömböl, ordit, harsog, fákat 
tép ki, házakat összcdöritő orkán, 
mintha az ágyuk dörgése, bombák 
robbanása rendezne rémítő hang 
versenyt, aztán lombok peregnek a 
nyomán, a hangja síró, fájoló meló-
dia, halottat kísérő zene. Fúj a szél, 
hűvös, enyhitő levegőt hord felém, 
a távoli égen néhány felhőfoszlány 
látszik. A szél muzsikája most olyan, 
mintha cigánbanda muzsikálná: já-
rok, járok, járok a Keszibe. (S-ö) 

— Külterületi istentisztelet. A 
nagy királysági iskolánál julius 6 án, 
vasárnap d. u. 3 órai kezdettel is-
tentisztelettel egybekötött vallásos 
ünnepség lesz az egyház vezetősé-
gének a részvételével. Ez ünnep-
ségre a nagykirálysági hiveket ez 
uton is szeretettel hivja meg az 
egyház elnöksége. 

— Feleség és anyós a férj 
ellen. Sytanyity Antal 24 éves mély-
kúti gazda összezördült feleségével 
és haragjában eltávozott hazulról. 
Amikor később hazatért, felesége és 
anyósa fejszével és kapával nekitá-
madtak és össze-vissza kaszabolták. 
Életveszélyes áilapotban szállították 
a bajai kórházba. 

— Felkérjük mindazon gyógy-
szerész elvtársakat - - pályán és 
pályán kivül működőket, akik a kap-
csolataikat a Központi Gyógyszerész-
csoporttal mindezideig nem szerez-
ték meg, saját érdekükben Írásban, 
vagy személyesen mihamarabb je-
lentkezzenek, Bpest Rákóczi ut 43 
Palace Ili. 315. Értelmiségi titkárság. 

— Emlékeztető. A szabadmüve-
lődés keretében ma este 8 órakor 
a Váimegyeháza közgyűlési termé-
ben Népdalest. Vezető Derzsi Ko-
vács Jenő gimn. tanár. Mindenkit 
szeretettel hivunk és várunk. Az elő-
adás ingyenes. 

— Egy férfi kabát, egy sapka 
és egy darab kényéi csomagban ke-
resi gazdáját. Igazolt tulajdonosa 
átveheti a Szociáldemokrata Párt-
ban Kossuth u. 26. 

— Mentőautó telefonhlvó szá-
ma 23. 

Ismét bizonytalanná vált 

a Kereskedelmi Középiskola helyzete? 
Találkoztam dr. Jeney János elv-

társsal, a kereskedelmi középiskola 
igazgatóhelyettesével. 

— Mi az igazság abban, — 
tettem fel a kérdést, — hogy 
a kereskedelmi középiskola 
fenntartása ismét kétségessé 

vált? 
— Sajnos, majdnem így áll a 

helyzet. Ugvanis az első két év 
zűrzavaros körülményei és a nyo-
morúságos gazdasági helyzet, amely 
városunkra is nyomasztóan nehe-
zedik. nem mutatta elég rentábilisnak 
az amúgyis kezdeti nehézségekkel 
(épület, tantermek, felszerelés stb. 
hiánya) küszködő iskolát. Amint az 
utolsó városi közgyűlés tükrében is 
látszik, az iskola jövője ismét bi-
zonytalanná vált a város nehéz 
pénzügyi viszonyai miatt. Az én vé-
leményem azonban a szülőkével 
egyetemben az, hogy körülbelül 50 
ezer forintos differencián nem sza-
bad elbuknia ennek a szépen in-
duló és a környék legszebb, s leg-
népesebb kereskedelmi iskolájának 
Ígérkező intézménynek. 

Hogyan fajult idáig a helyzet? 
— kérdeztem. 

Ehhez pár szóban vázolnom kell 
az iskola történetét — mondotta dr. 
Jeney elvtárs 1945. tavaszán a két-
éves kereskedelmi szaktanfolyam ta-
nárai, Lendvay kollégám, Bös^örmé-
nyiné kartársam és én minden ható-
ságot és közületet megmozgattunk, 
hogy a tanfolyam megkezdését és 
folytatását biztosítsuk. Munkánknak 
meg is lett a gyümölcse. A tanfo-
lyam végre a gimnáziumban elhe-
lyezést nyert. A pártok vezetőivel, 
nemzetgyűlési képviselőinkkel s az 
igazgatóval, Istváncsich Máriával kar-
öltve hatalmas akciót indítottunk a 
¡szaktanfolyamnak kereskedelmi kö-
zépiskolává fejlesztéséért. A sok fá-
radozásnak 1946 októberében meg 
is lett az eredménye, amikor is a 
kereskedelem- és szövetkezetügyi mi-
niszter, a VKM és a pénzügyminisz-
terrel egyetértve a kereskedelmi 
középiskola megnyitását engedélyezte. 
Ugyanakkor az ebő és má:odik év-
folyamot végzett tanfolyamok növen-
dékei leiették a különbözeti vizsgá-
latot és tovább mint II. és III. osz-
tályos kereskedelmi középiskolások 
folytatták tanulmányaikat. A kereske-
delmi középiskola igy már az 1946-
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Ne titkold 
hova tartozol, viselj 

47. iskolai évben III. osztállyal in-
dult meg. Az első osztály párhuza-
mosítva is volt. Az év igen sok 
személyi és anyagi nehézség, küsz-
ködés után végre befejeződött, és 
az iskola most tartja első Tede-
umát és évzá/ó üunepélyét, melyre 
az iskola igazgatósága a város és 
a pártok vezetőit, valamint az újon-
nan megválasztott felügyelő bizott-
ság tagjait is meghívta. 

Ez az elmúlt év rövid története. 
Ez a változatos történet azonban 
sok igyekvést, küzdelmet és bizony-
talanságot jelentett. A Szociálde-
mokrata Párt városházi vezetői és a 
párt funkciónáriusai a városi köz-
gyűlésen keresztül mindig á legelső 
vonalban harcoltak ennek a gyakor-
lati irányú és a környéken egyedül-
álló középiskolának fennmaradásáért 
és felvirágoztatásáért. Sohasem fe-
ledjük el, hogy a város agilis 
főjegyzőjének volt köszönhető, hogy 
Orosháza, Hódmezővásárhely el nem 
kaparintotta az orrunk elöl az iskola-
alapítás jogát. Ismerjük és megért-
jük a nehézségeket, de még is bí-
zunk abban, hogy a város, az ösz-
szes pártok és közületek vezetői még 
a lehetetlent is meg fogják kísérelni, 
hogy ami végre a miénk lett, a 
miénk i*> maradjon. 

Miben látja elvtársam, a 
fenntartás lehetőségét ? 

— teszem fel az utolsó kérdést. 
Az iskola dologi kiadásai a beru-

házások elintézésével egyre csök-
kenni fognak s állíthatom, hogy pár 
éven belül városunknak olyan szak-
iskolája lesz, mely nem fog támoga-
tásra szorulni. Kulfúrbotrány lenne 
abból, ha a jövő évben megszüntetni 
kényszerülnénk az iskolát, hisz már 
a prospektusok is kimentek a kör-
nyékre. Remélem, hogy lehet valami 
áthidaló megoldást találni s jövőre 
mindezen nehézségek ellenére négy 
évfolyammal indíthatjuk meg a ke-
reskedelmi középiskolát. 

A magunk részéről annyit akarunk 
hozzáfűzni, hogy a Szociáldemokrata 
Pártnak mindig szívügye volt a ke-
reskedelmi középiskola és a jövőben 
is mindent meg fog tenni, hogy meg-
mentse ezt a gyakorlatilag annyira 
fontos középiskolát, melynek növen-
dékei majdan a jövő gazdasági éle-
tünk pillérei lesznek. (Sz. J.) 

Ország - Világ 
A magyar kormány a svájci bíró-

ság előtt perli vissza Gordon Fe-
renctől a berni követség páncélszek-
rényének kulcsát. 

A köztársasági elnök lemondása 
után Olaszországban tüntetések és 
általános sztrájk tört ki. A fasiszta 
erőszak letörésére köztársasági arc-
vonal alakult. 

Nem hivatalos hírek szerint 1948. 
nyarán végetér Ausztria megszállása. 

Lipót király bejelentette, hogy nem 
tér vissza Belgiumba. 

Molotov megérkezett Párizsba. 

Hazaérkazett Károlyi Mihály. 

Budapestre érkeztek a norvég vö-
röskereszt kiküldöttei. 

A francia bányászok megegyeztek 
a kormánnyal. 

Őszre magyar nyelvű iskolákat ál-
lítanak fel Csehszlovákiában. 

A francia kommunisták vissza 
akarnak térni a kormányba. 

Ismét De Nicola lett az olasz köz-
társasági elnök. 

Az országos 
pártválasztmány ülése 

Szombaton és vasárnap tanács-
kozik a Szociáldemokrata Párt or-
szágos pártválasztmánya. A szentesi 
pártszervezetet és a Szentesi Lapot 
Szőke Ferenc elvtárs képviseli, 
aki tegnap elutazott Budapestre. 

Mértékhitelesítés 
Szentesen 

A mértékhitelesítő hivatal Szen-
tesen 1947. évi julius hó 5. nap-
jától szeptemben hó 20. napjáig ter-
jedő időben hétköznaponként reggel 
8 órától déijjtán 14 óráig idősza-
kos mértékhitelesítést tart. 

A mértékhitelesítes a városházán 
(Alagsorban, az udvari kapu felöli 
helyiségben) fog történni. 

A mértéktörvény szerint mindenki 
aki mértékét, vagy mérőeszközét 
adás-vétel, részkimérés s általában 
bár ritkán is, de oly mérésre hasz-
nálja, omely akár neki, akár más-
nak anyagi érdeke, hitelesíttetni 
tartozik 

Meghívó 
a Kiskereskedők Árubeszerző 
és Elosztó Szövetkezete a f. 

hó 21-ére összehívott forint megál-
lapító közgyűlése határozatképtelen-
ség miatt nem lett megtartva. 

A közgyűlést a f. hó 13-án meg-
hirdetett napirenddel 

29-én vasárnap 10 órakor lesz 
megtartva a Szövetkezet saját 
helyiségében Kossuth utca 24 
szám alntt, 

tekintet nélkül a megjelent tagok 
számára. Kérjük a t. tagjaink minél 
nagyobb számban való megjelenését. 

Szentes, 1947 junius hó 27. 
Az Igazgatóság. 

— Diákkurzus junius 30 án 6 
órakor, gyermekkurzus 23-án 4 óra-
kor kezdődik Peczárszky Katalin 
táncintézetében a Petőfi fehértermé-
ben. Beiratkozni minden du. 5-től. 

öOOiö'ngyümölcsös kb zoo db Mfüuol adó 
Cim a kiadóhivatalban 

Meghalt 
a mindszenti kisdiák 

Lapunk tegnapi számában közöl-
tük, hogy Deák János 13 éves mind-
szenti tanuló öngyilkossági szándék-
ból egy forgópisztollyal mellbelőtte 
magát. A mentők beszállították a 
szentesi közkórházba, ahol nyomban 
műtétet hajtottak végre rajta. Álla-
pota az éjszakai órákban válságosra 
fordult és tegnap délelőtt a kórházi 
ágyon kiszenvedett. 

Beiratkozás 
a kereskedelmi iskolába 

A szentesi városi kereskedelmi 
középiskola 1—IV. osztályaiba a be-
iratkozások folyó hó 30 án és jul. 
hó 1-én d. e. 8—12 óráig lesznek 
a gimnázium épületében lévő igaz-
gatói irodában. Az első osztályba 
felvehetők azok, akik a polgári fiu-, 
illetve leányiskola vagy a gimnázium 
IV. osztályát sikerrel elvégezték. 
Azok, akik a kereskedelmi szaktan-
folyam I., illetve II. osztályát elvé-
gezték, különbözeti vizsgálatra je-
lentkezhetnek, melynek sikeres leté-
tele után a középiskola II., illetve 
Ili. osztályába iratkozhatnak be. 

Igazgatóság. 



Műhelylátogatás 
A kisiparos problémákkal foglal-

kozó cikksorozatunkba a mai napon 
megszólaltattuk L. 1. cipészmester 
elvtársunkat. Elsó kérésünkre, hogy 
milyen a cipésziparosság látszólagos 
és valódi 

munkalehetősége, 
a következőket mondja: A cipész-
ipart áltaiában konjunktura iparnak 
nevezik s azt gondolják róla, hogy 
anyaggal és munkával bőségesen el 
van látva. így tehát a cipésziparo-
sok állítólag bizonyos könnyebbsé-
get élveznek a többiekkel szemben. 
Azonban, ha komolyan megvizsgál-
juk a helyzetet, rájövünk arra, hogy 
a cipészek éppen olyan súlyos gon-
dokkal küzdenek, mint a többi szak-
mabeliek. A cipészkisiparosság töke-
hiány miatt még a részére kiutalt 
csekély anyagot sem tudja mindig 
kiváltani. Ez élő bizonyíték arra, 
hogy a fentemiitett ipar egyáltalán 
nem él konjunktúrában. 

Milyen az anyagellátás? 
Erre a kérdésre a következőkben 

válaszol: Nehéz helyzetben van a 
cipésziparos, hogy a folyton emel-
kedő anyagarakat neki kell tudomá-
sára adni meprendelőjének, mivel ő 
érintkezik vele. Hogy a kevéspénzü 
megrendelő dolgoztatni tudjon, a 
cipész számtalan esetben a megálla-
pított munkabérnél alacsonyabban is 
vállal. így a látszólagos magas áron 
készült cipőkre a készítő kisiparos 
fizet rá, viszont az adókat a hivata-
los munkabér után rójják ki. így 
állnak elő azok a súlyos adóterhek, 
amelyekről annyit beszélünk. E mi-

att van az, hogy az önálló iparos 
nem képes segédmunkásokat alkal-
mazni s igy azoknak nagyrésze 
munkanélkül van. 

Sérelmezi a kisiparosság azt, hogy 
a részére kiutalt anyagot harmad, 
sőt negyedrendű minőségben kapja 
meg és igy az áru tartósságáért fe-
lelősséget nem vállalhat. Mégis őt 
szidja mindenki, "ha az elkészített 
munka idő előtt tönkremegy. 

A kisipari hitel kérdésében azt a 
véleményét fejezte ki, hogy a tőke-
hiány miatt nagyon sok kisiparosnak 
anyagbeszerzésre olcsóbb kamatozá-
sú és hosszabb lejáratú kölcsönre 
lenne szüksége, de mivel megfelelő 
fedezettel nem rendelkezik (legna-
gyobb részük vagyontalan), igy kis-
ipari hitelhez sem tud jutni. 

Közteherviselés 
Még egy kérdést intézünk hozzá: 

a közterhekről. 
Általában véve — mondja — a 

cipésziparos vállát is nyomják a sú-
lyos közterhek, de ennek ellenére 
bizunk abban, hogy munkánk és 
áldozatvállalásunk nem lesz hiába-
való. Igyekszünk többi kisiparostár-
sunkkal karöltve emelni és öregbí-
teni a szentesi ipar jóhirnevét s bí-
zunk abban, hogy a demokratikus 
Magyarországon — a különféle és 
egymásután következő szociális in-
tézkedések folytán — egyre jobb 
megélhetéshez juthatunk s a kisipa-
ros is megkapja majd a munkája 
után járó tisztességes bért és boldo-
gabb, emberhez méltóbb megélhe-
tést. 

Tallózás 

a természet ölén 
Az azúrkék égről érlelő aranysárga 

napsugarak suhannak be a zöld 
fák lombjai közé. Szinte hallik lép-
teink csengése — jut eszembe — 
kissé összekeveredve egy távolrJÓ 
traktor üteme4? munkazenéjével, mely 
azóta már a határban jár a magyar 
jövendő legszebb Ítélete: a hullámzó 
aranysárga vetés között. 

Június van. Délelőtt van A leg-
nagyobb dologidő. A liget hűs ár-
nyékot adó fái csalogatnak. Engem 
sarkal a sanda kíváncsiság: ugyan 
kik lehetnek ilyenkor a ligetben? 

Az első padon 
megragadó és lenyűgöző kép fogad. 
Egy fiatal anya ringatja gyermekét 
vérpiros sportkocsiban. A gyermek 
rózsaszin lábacskáit az ég felé tartva 
gyöngyöző gögicséléssel kacag s ha 
beszéjni tudna bizonyára ezt kérdez-
né mamájától: ilyenkor akarsz te 
engem elaltatni? 

A gyepet és az utakat csinosító 
munkásnők serege rígykedve nézi 
a padon ülő nőt, s gondolatuk 
szinte arcukra van írva: milyen ké-
nyelmes sorsa lehet egy ilyen asz-
szonynak, akinek még az ebédjét is 
megfőzik. 

Árnyékos helyre 
húzódva 

egy ereje teljében lévő aranyifjú 
vaskos regényt olvas. Elegáns ruhá-
ja 8 nyugalma láttán azt gondolná 
mindenki, hogy szabadságon lévő 
tisztviselő, aki a munkautáni édes 
pihenést élvezi. Ha nem ismerném 
én is ezt gondolnám, de ismerem. 
™ mondja, hogy ö igy is megél, 
munka nélkül. Ez igen Másik 7m-

A liget egy napfényes 
tisztásán 

verejtékező homlokú munkást látok, 
amint kétrét görnyedve igazgatja a 
virágágyat. Mellette kabátja, melynek 
gomblukában fénylön csillan meg 
a vörös kalapácsos pártjelvény. Meg-
szólítom. 

Örülök, hogy dolgozhatom — 
mondja — hiszen a szakszervezet 
előtt mindennap tömegek állnak 
munkáért. Pár napig még itt leszek 
s azután megyek csépelni. Tudja 
elvtárs, négy családom van, bizony 
nagyon kell a kereset. Ha egy na-
pot nem dolgozom már megérezzük. 

Mi a véleménye arról a fiatal em-
rerről, aki ott a padon sütkérezik? 
— kérdezem. 

Hát elvtárs én csak azt tudom 
mondani, hogy olyan idős koromban 
már egész családot tartottam el. 

Te kérges tenyerű munkás! Te 
talán nem is sejted micsoda életböl-
cselet rejlik eme mondatban, mely-
ben talán ez egész életed elmond-
tad. Az egész munkás, dolgozó éle-
ted, mely még tán sohasem ért rá 
a ligeti 'padon tétlenkedni. A ;e 
életed, az én életem s a dolgozók 
életét mondtad el. 

(Sz. /.) 

Párthirek 
Szociáldemokrata Párt szentesi 

szervezete e héten a következő he-
lyen tart pártnapot. 

Junius hó 29 én, vasárnap délelőtt 
9 órakor a Társadalom Tudományi 
Főiskolai hallgatók részére előadás 
lesz. Előadó Budapestről jön. 

Junius hó 29-én, vasárnap a Zsol-
dos R. T. üzemi pártcsoport részére 
bpesti előadóval pártnap 11 órakor. 

ber a munkájából alig tud megélni, 
ő pedig... Ennek valami trükkje le-
het. De sokan szeretnék megtudni. 

A pirosruhás lány 
idegesen nézi karkötö óráját, amint 
elhaladok mellette. Randevú? Ilyen-
kor? Hiszen azt este munka után is 
meglehet rendezni. No, de ha ilyen-
kor is ráérnek? A szerelem vak, 
süket s nem érdekli még az sem, 
ha a kalászból kipereg a szem. Pe-
dig egy kis egészséges mezei munka > 
után olyan divatbarnára lesülne ez a 
halovány lány, hogy a strandon 
sem különben. Azért nem sokat vesz-
tett vele a mezőgazdaság. 

„Hej, ha én is, én is 
köztetek lehetnék" i 

— jut eszembe a Toldy idézet — j 
midőn a strand csillogó homokjában . 
vidáman futbalozó diáksereget meg- 1 

látom. Bizony az érettségi fizikai I 
képleteitől meggyötört fejemet én is ! 
szivesebben belemártanám a hűs 
habokba, mint a riportszerzésbe, de 
ilyen az élet, egykőnk szórakozik, 
másikunk dolgozik. S igy kiegészít-
jük egymást. 

Ejnye ez a néger hölgy 
az előbb még fekete fürdőruhában 
volt, most pedig fehérben pompázik 
s ez még ha, lehetséges, tán rafi-
náltabb szabású, mint a fekete volt. 
Itt sincs semmi, ott sincs semmi, s 
ezek a semmik jó sok forintba ke-
rülhettek. No de akinek van ideje, s 
módja munkadélelöttönként ilyen 
csokoládészfnúre lebarnulni, az ne 
sajnálja a pénzét a .látványosságra* 
sem. 

LABDARÚGÁS 

Szegedi AK-SzMTE 
4:2 (3:0) 

500 néző. Vezette: Salánki 
Gyér szamu néző voli kíváncsi a 

Szeged csapatára, de sajnálhatja, aki 
nem látta a mérkőzést. Végig válto-
zatos, szép játék jellemezte s a M*v 
játékosaival felerősített SzMTE végig 
egyenrangú, de néha filénybsn lévő 
ellenfél volt. Prinrz, Gujdár, Deme-
ter L. az I. félidőben, Soós, Busái, 
Szabó és a gyönyörű védéseivel ki-
tűnő Mészáros jeleskedtek, de min-
denki szívvel-lélekkel küzdött. Szabót 
még hátráltatja húzódása, de remél-
jük, hogy szombaton a vásárhelyi 
Vaosz ellen, s vasárnap a budapesti 
Hangya ellen jó segítőjével, Princzel 
szép játékot produkálnak. Szeged öt 
játékost cserélt, a mieink nem vál-
toztattak. Kakuszi, az „öreg" Haran-
gozó, de különösen Vörös és Gyuris 

tetszett. Ladányi nagy klasszis, de 
Bognár sem felejtett még el focizni. 
Az 5. percben Vörös nagy gólt ra-
gaszt 1:0. A piros-kékek rákapcsol-
nak, támadnak szépen, s mégis a 20. 
percben, majd a 25. percben Ládá-
nyi 2:0, illetve 3:0 ra állítja be a 
félidő eredményét. Csatáraink kihasz-
nálva a fedezetsor felébredt játékát, 
hatalmas támadást indítanak a má-
sodik félidőben s Mihály nehéz szög-
ből 3:l-re szépít a 9. percben, majd 
rá egy percre 3:2 az eredmény és a 
kiegyenlítés a levegőben lóg! Ki-
egyensúlyozott játék folyik s már-
már a játékvezető sípja szól, mikor 
gyors szegedi nyomásra a védelem 
a 44. percben öngólt vét s a vég-
eredmény 4:2 Szeged javára. 

Szeged : Ludas — Próbajátékos, 
Gyuris (Szabó) — Halász, Kakuszi, 
Szokoli (Szőcs) — Hedvig (Báló), 
Ladányi, Vörös, (Bognár), Harangozó, 
Nagy. 

Szmte : Mészáros — Váradi (Máv), 
Demeter L , — Gujdár, Busái (Máv), 
— Szalai (Máv), Tóth, Szabó, Princz, 
Mihály volt. 

A játékvezető tárgyilagosan, szépen 
vezette a mérkőzést. —Vecsert 

Vasárnap délután 7 órakor 

Budapesti „Hangya"-
Szeniesi MTE 

A jó erőkből álló pesti csapat el-
len valószínűen a Máv. játékosokkal 
felerősített MTE veszi fel a küzdel-
met s valószinüleg helyi győzelmet 
várunk. 

Szombaton Hmvhelyen a helyi 
Vaosz és Szentesi Vaosz visszavágó 
mérkőzése lesz. 

A l > i ó 
Budapest I. junius 28. 

7.25: Reggeli zene. 8.00: Egy me-
gye újjászületése 8.15: Szórakoztató 
zene. 9 00: Deutsch Lajos zongorá-
zik, Mrs. Gibbons hegedül, Juttasy 
Ilona énekel. 12.15: Csorba Gyula 
cigányzenekara, 13 00 A lelki sérü-
lés áldozatai. 13 20: A Hungária 
művészegyüttes. 14.10: Chopin zon-
goramüvetből. 14 30: Közvélemény 
és demokrácia. 14.45: Solymossy 
Margit énekel, Zipernovszky Fü'.öpke 
hegedül. 15.30: Hangképek az egye-
temi életből. 16 00: És mégis sláger 
a sláger. 16.30: Gyermekrádió. 17.10. 
A Vöröskereszt közleményei. 17.30: 
A Munkás Kulturszövetség műsora : 
„És keressünk igazságot.. ." 18.00: 
Nyáréji álom. 18.45: A Rádiózenekar 
játszik. 19 45: A Falurádió népfőis: 
kólája. 20 20: Vidám zenés hétvége-
21.00: Hangos Heti Hiradó. 22 25. 
Nagykovácsi Ilona és Lantos Olivér 
énekel. 23.00 Liszt és Wagner mű-
veiből. 

Fő«7crke»ztő . S i m a L á s z l ó . 
FeMős s/erkesztő: Szóké Ferenc. 

Feleli» kiadó: Na*> Mihály. 
Nyomta a . B a r á t s á g ' nyomda 

Felelői nyomdavezető: Csernua L. Imre 

Junius 28-tól Julius 1-ig 

Arat a vihar 
Két búvár élet-halál harca egy óriás polippal, Tenger és a sze-
relem romantikája. Egy mindent elsöprő vihar és egy mindent 
túlélő szerelem csodálatos története. Legújabb híradó. 

Előadások 




