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Hegjelenik hétfő kivételével 
Mfaiden nap a reggeli órákban. 

Nem megyünk Párizsba 
a Marshall féle terv megtárgyalására 
az angol és francia kormány által 
Összehívott éttekezletre. Egyhangúlag 
hozta ezt a határozatot csütörtökön 
délelőtt tartott rendkívüli ülésén a 
magyar minisztertanács. A hivatalos 
jelentés szerint Magyarorszég leg-
nagyobb sajnálatára nem vehet részt 
ezen az értekezleten, mert bebizo-
nyosodott, hogy a nagyhatalmak 
nem egységesek a megtárgyalandó 
kérdésben és a tárgyalásban nem 
vesz részt mind a három nagyhata-
lom. 

Kétségtelen dolog, hogy óriási je-
lentősége van Európára nézve az 
úgynevezett Marshall féle tervnek és 
ha azt úgy lehet megvalósítani, 
hogy az amerikai segélyben, vagy 
kölcsönben részesülő államok szuve-
rénitása csorbát nem szenved és a 
föltételek, amelyekkel ezt a kölcsönt 
Amerika juttatja az egyes európai 
államoknak megfelel abban az eset-
ben, a kölcsön fölvétele előnyös le 
het az érdekelt államra. Magyar-
ország sem modhatja azt, aminthogy 
az előző párizsi értekezleten Molotov 
a Szovjetunió nevében sem mon-
dotta azt, hogy ez a kölcsön nem 
lehet előnyös, csak azokat az aggo-
dalmakat fejtette ki, amelyek kézzel-
foghatóak. Az amerikai kölcsön nem 
lehet jogcím arra, hogy az egyes 
államok gazdasági életébe egy ide-
gen hatalom döntően beleszólhasson 
és semmi esetre sem lehetséges az, 
hogy egy idegen hatalom csak a 
legkisebb mértékben is befolyásol 
hassa az egyes államok elhatáro-
zásait. 

Az első párizsi tárgyalásokat a 
legnagyobb érdeklődéssel flgveltük 
és megmondjuk őszintén nem lepett 
meg bennünket annak eredményte-
lensége. Nem fckarunk visszatérni a 
tárgyalási anyagra, és nem akarunk 
kritikát sem mondani a do'gokról, 
de kétségtelen tény az, hogy egy 
olyan kisállamnak a helyzete, aminő 
Magyarország is rendkívül nehéz 
abban a piianatban, amikor kitűnik, 
hogy az egesz kontinenst érdeklő 
kérdésben az európai nagyhatalmak 
nem foglalnak el egységes álláspon 
tot és amikor komolyan fennforoghat 
az az eset is, hogy egy kérdés el-
intézése a nagyhatalmak között lé-
nyeges nézeteltérést válthat ki. Az 
első párizsi tanácskozások alatt is-
mételten szó volt arról, hogy köny-
nyen megtörténhetik Európának két 
blokkra való szakadása. Magyaror-
szágnak semmi körölmények között 
nem érdeke, hogy ez a szakadás 
bekővetkezhessék, mert Magyaror-
szág a maga boldogulását a Szov-
jetunióhoz fűződő szoros kapcsola-
tok mellett a másik két nagyhata-
lomhoz való baráti viszony fenn-
tartásában leli meg. 

Kétségtelen dolog, hogy ezek a 
mostani napok nagy jelentőségűek 
egész Európára és szeretjük azt 

hinni, hogy ez a második párizsi 
konferencia nem szakítja kétfelé 
Európát. Szeretjük az< remélni hogy 
a konferencián résztvevő államok ki-
vétel nélkül megérzik azt, hogy Eu-
rópa újjáépítése semmi körülmények 
között sem sikerülhet abb .n az eset-
ben, ha Európa két blokkra szakad 
de akkor sem sikerülhet, ha ez a sza-
kadás nem következik be, de Európa 
újjáCpitéséből Oroszország kimarad. 
El se lehet képzelni a mostani euró-
pai körülmények l:özött azt, hogy 
Európa újjáépítését meg lehessen 

valósítani akkor, ha abban a Szov-
jetunió nem vesz részt. 

Európának, illetve az európai ál-
lamoknak nagy érdekük fűződik 
ahhoz, hogy a háborúban meggaz-
dagodott Amerika a maga sokszáz 
milliójából segítséget nyújtson Euró-
pának. De Amerikának magának is 
ugyanakkora érdeke fűződik ahhoz, 
hogy Európa talpraálljon, mintamek-
kora érdeke a kölcsönnyújtás. 
Viszont nem élünk olyan világot, 
amikor a kölcsönnyújtásnak politikai 
ára van, s mi magyarok akik hosszú 

századokon keresztül tapasztaltuk 
mit jelent a teljes függetlenség 
a teljes szuverénitás hiánya, most 
amikor elértük a nemzeti tökéletes 
függetlenségünket, nem mondhatunk 
le szuverénitásunk egy kicsiny ré-
széről sem. Megszerkesztettük há-
roméves tervünket, annak végrehaj-
tására felkészültünk, talán könnyebb 
volna, talán több reményt kapnánk 
amerikai segítéssel, de megelégszünk 
azzal is a m i t magunk tuduhk 
teremteni. 

Magyarország nem vesz részt 
a p á r i z s i é r t e k e z l e t e n 

A Magyer Távirati Iroda teg-
nap déli fél 1-kor jelentést adott 
ki. E szerint az angol és fran-
cia kormány meghívást intézett 
a magyar kormányhoz, hogy ve-
gyen részt a huszonkét állam 
párizsi értekezletén, amely szom-
baton kezdődik a Marshall-féle 
javaslat ügyében. 

A koalíciós pártok tegnap dél-
előtt pártközi értekezletet tartót 
tak, amelyen egyhangúlag ugy 
döntöttek hogy Magyarország 
nem vesz részt a párizsi érte-
kezleten. Ezután összeült a mi-
nisztertanács, amely megszöve-
gezte a választ a meghívásra. A 
válasz kijelenti, hogy Magyaror-

szág legnagyobb sajnálatára 
nem vehet részt olyan értekez-
leten, amelyről bebizonyosodott, 
hogy a nagyhatalmak nem egy-
ségesek a megtárgyalandó kér-
désben, sőt azon nem is vesz 
részt mind a három nagyha-
talom. 

Augusztusra 15—20 százalékos 
árcsökkentést hajtanak végre 

Eltörölték a zsirdézsmát — A Gazdasági Főtanács semmi szin alatt nem 
járul hozzá az iparcikkek árának emeléséhez 

Az uj gazdasági évben az élelmi-
szerek ára olcsóbb lesz, mint tavaly 
és az iparcikkek ára munkabéremelés 
után sem emelkedik. A Gazdasági 
Főtanács elhatározta, hogy a gabo-
nanemüek árának a gazdák felé tör-
tént felemelése ellenére az éielmezési 
cikkek fogyasztói árát a mult éviek-
nél alacsonyabbra kell szorítani. A 
kenyér ára például a 25 dekás alap-
fejadag mellett a buza árának eme-
lése elienére sem emelkedik. To-
vábbra is szabad marad a burgonya, 
hüvelyesek, sertés és a baromfi for-
galma. Megfelelő intézkedésekkel 
gondoskodnak arról, hogy a szabad-
forgalmu cikkek ára a mainál ala-
csonyabb legyen. Az intézkedések 
nyomán bizonyosra vehető, hogy 
augusztusra az árszínvonal lénye-
gesen csökkenni fog. 

Eltörölte a Gazdasági Főtanács a 
sertésvágásoknál a magánosoktól 
eddig beszedett zaklatásjellegű 4, 
illetve 6 kiló zsirdézsmát. Ezenkívül 
elrendelték, hogy a burgonya szállí-
tási igazolványokat el kell törölni. 
E rendszabályok hatására az élelmi-
szerek árai 

augusztusra 15—20 száza 
lékkai fognak csökkenni. 

Ugyanakkor semmi szin alatt sem 
járulnak hozzá az iparcikkek árának 
emeléséhez. A nélkülözhetetlen 
nyersanyagok drágulásából előállott 
különbözetet, melyet az ipar nem 
tud viselni az állam magára vállalta. 

így az egyes fontos ipar-
cikkek árát még a munkabé-
rek emelése ellenére is le 

lehet szállitani. 

Olcsó cipőket hozunk be 
A GF hozzájárult ahhoz, hogy 

bor ellenében többszázezer pár ci-
pőt hozzanak be Csehszlovákiából, 
amelyeket olcsó áron hozunk forga-
lomba. Az igy behozott cipőket 
vámmentesen kezelik. 

Hozzájárult továbbá a Főtanács 
ahhoz, hogy az egyetemi tanárok 
és a tudományos személyzet 50 szá-
zalékos fizetési pótlékot kapjon. 

Elhatározta, hogy a szövetkezete-
ket is megfelelő adózási rendszerbe 
illeszti. Ezzel megszűnik a kiske-
reskedőknek az a panasza, hogy a 

szövetkezetek tisztességtelen ver-
senyt támasztanak és megokolatlan 
előnyöket élveznek az adózás terén. 

A Főtanács elutasitotta a cséplő-
géptulajdonosok kérését, hogy a 
10 6 százalékban megállapított csép-
lési dijat emeljék 11-re. Hozzájárult 
azonban ahhoz, hogy olyan vidéke-
ken, ahol gyenge a termés, 

támogatást nyújtsanak a 
cséplőgéptulajdonosoknak 

különféle üzemkedvezménnyel és 
kedvezményes áru cséplőgép alkat-
részek rendelkezésre bocsájtásával. 

Egyforma joguak 
a v a l l á s f e l e k e z e t e k 

A kultuszminiszter törvényjavasla-
tot terjeszt a legközelebbi miniszter-
tanács elé, amely kimondja, hogy 
az egyes bevett vallások közötti 
megkülönböztetéseket megszüntetik 
és valamennyi felekezetnek egyfor-
mán megadják az összes jogot. A 
törvényjavaslat felsorolja a bevett 
vallásokat, amelyek között megem-
líti a babtistát és mohamedánt is. 



» S Z E N T E S I L A P 1 9 4 7 . ¡üi. I I . Háromszázezer forintot kap a megye 

Státusrendezé* 
Ha jól emlékezünk a vármegyei és 

városi közalkalmazottak státus ren-
dezése 1912-ben történt. Ez a státus-
rendezés* óriási jelentőségű volt, külö-
nösen azokban a városokban ahol 
egy városi tanácsnoknak a fizetése 
nem érte el az évi 1200 koronát 
sem, mert a tanácsnokok a kisebb 
városokban a IX., nagyobb városok-
ban a VIII.-ik fizetési osztályba ke-
rültek. Vagyis az akkori kezdófizetés 
2600, illetve 3.600 korona lett. Tu-
domásunk szerint azóta nem volt 
státusrendezés, mert az 1945-ben ke-
letkezett 2.500 számú rendelet, amely 
a főiskolai végzettségű alkalmazottak 
kezdő fizetését egységesen a X.-ik 
fizetési osztályba tette, nem státus-
rendezésnek, hanem státusrontásnak 
tekinthetjük. A megváltozott viszo-
nyok között, amint az összes közal-
kalmazottaknak ugy a városi, megyei 
és községi alkalmazottaknak is súlyos 
sebe az a körülmény, hogy a fize-
tések a stabilizáció után aránytalanul 
kis összegben lettek megállapítva s 
a nyugdijasoknak pedig életlehetőség 
is alig jut. A közalkalmazottak tisz-
tában voltak vele, hogy a stabilizáció 
éidekében áldozatot kell hozniok, ezt 
az áldozatot szivesen meg is hozták. 
Azonban az élethez kenyér is kell és 
aktuálissá vált, a közalkalmazottak 
fizetésének emelése, de egyúttal ese-
dékessé vált, a státusrendzés is. Tel-
jességgel lehetetlen ugyanis az, hogy 
egy főjegyző, egy tanácsnok, vagy 
egy főmérnök a tizedik fizetési osz-
tályban k e z d j e nagy felelősségű 
működését. A státusrendszerre való 
törekvés hónapok óta izgatta a közal-
kalmazottakat és a Vaosz ezzel a 
kérdéssel ismételten és ismetelten 
foglalkozott. A státusrendezési törek-
vések mellett, ezt nyomatékosan és 
igen erélyesen hangsúlyozzuk, egyes 
egyedül a Szociáldemokrata Párt állott 
ki és emellett az álláspontja mellett 
kitartott akkor is, amikor más párt 
részéről azzal vádolták meg, hogy 
közalkalmazotti sztrájkra izgat. Mert 
mondjuk meg az igazat, volt a köz-
alkalmazottaknak egy parányi töre- j 
déke, amely a sztrájk gondolatát for-
gatta az agyában és ezt a töredéket 
a Vaosz kebelében éppen a Szociál-
demokrata Párt szerelte le. Ez körül-
belül egy hónappal ezelőtt történt, 
azóta is folytak tárgyalások, azóta is 
izgultak az érdekelt közalkalmazottak, 
azóta riteg is jelent egy rendkívüli 
segélyt utalványozó rendelet de amely 
nem lehetett alkalmas a köznyugalom 
megteremtésére, mert a közalkalma-
zottaknak igenis a legelsőrendü ér-
deke az volt, hogy a fizetések meg-
felelően emeltessenek és a státus 
rendezésével megszűnjenek azok az 
anomáliák, amelyek nevetségessé te-
szik a vezetőállás fogalmát. A most 
megjelent lapokban olvassuk, hogy 
a belügyminiszter rendeletet bocsáj-
tott ki, amely rendezte a vármegyei, 
városi és községi alkalmazotta': stá-
tusát és fölállította a kategóriákat 
amelyek az egyes vezetőállásban lévő 
tisztviselőknek biztosítják azt a kezdó-
fizetést, amely őket felelőségüknél 
fogva megilleti, de úgy, hogy ez ne 
legyen sérelmes a többi alkalmazot-
takra sem. Amint áttekintettük a stá-
tusrendezésre vonatkozó táblázatot, 
úgy látjuk, hogy a belügyminiszter 
visszatért az 1912 es státushoz, amely 
annak idején lényegesen megjavította 
a vármegyei és városi alkalmazottak 
helyzetét. Nem hagyhatjuk megem-
lítés nélkül azonban azt, bogy miu-
tán a törvényhatósági jogú és megyei 
városokban a minősítés az egyik 
hivatali kategóriákra ugyanaz és egyes 
vezetőállásban lévő tisztviselőknek a 
felelőssége egyforma, nem tartjuk 
demokratikusnak, hogy a városok 

a munkanélküliség 
leküzdésére 

Dr Almai László miniszteri osz-
tálytanácsos az épités és közmunka-
ügyi minisztérium kiküldöttje, sorra 
járja az ország vármegyéit, hogy a 
munkanélküliségről jelentést tegyen. 
Körútja során meglátogatta Csongrád 
vármegyét is. Szerdán Csongrádon 
volt, tegnap Szentesre érkezett. Itt 
meglátogatta a szakszervezetet és a 
munkaközvetítő hivatalokat. Szemé-
lyesen megyőződött róla, hogy a leg-
nagyobb munkaidőben mennyi mun 
kanélküli van. Ezután megbeszélést 
tartott a polgármesterrel és telefonon 
felhívta a Gazdasági Főtanácsot és 

azonnali intézkedést kért. Vass Zol-
tán válaszában kijelentette, hogy a 
Sió-csatorna építésénél több mun-
kást beállítani nem lehet, azonban 
ez idő szerint még meg nem álla-
pított munkára 3-400 csongrádvár-
megyei munkást feltétlenül munkába 
fog állítani. Erre a célra azonnali 
hatállyal háromszázezer forintot irány-
zott elő. Arranézve, hogy mikor, hova 
és mennyi munkás menjen végleges 
választ a mai napon kapunk. 

Dr Almai még a tegnapi napon 
tovább folytatta útját és Hódmező-
vásárhelyre érkezett. 

Az illetményrendezés 
' visszhangja 

Az önkormányzati tisztviselők il-
letményrendezésének ügyében felke-
restük az érdekelteket, akik azonban 
nem mutattak olyan osztatlan lelke-
sedést, amilyet a beharangozott 
megelégedés után várni lehetett volna. 

Helyesnek tartjuk az intézke 
dést, — mondotta az egyik vezető 
állásban lévő tisztviselő —, de ez 
nem olyan, mint amilyet a Szociál-
demokrata Párt követelt. Méltányos 
eljárás az, hogy a felelősségteljes 
állásban lévő tisztviselők a felelős-
séghez mérten kapják fizetésüket, 
nem pedig a szolgálati idejük sze-
rint, de az alsóbb kategóriákban 
lévő tisztviselők illetményrendezésé-
nek ügye még mindig a levegőben 
lóg. 

Példa erre a végrehajtók ügye, 
akik ugyan most szakaltisztek lettek, 
de csak a tizennegyedik fizetési 
osztályban kezdenek, holott legalább 
a tizenkettedik fizetési osztályban 
kellene kezdeniök, ha már a fele ős-
ség kérdése van figyelembevéve. 
Ugyanis felelősség nyugsiik a vál-
lukon és pénzt kezelnek, melyért 
anyagilag éppúgy felelősek, mint a 
pénztáros. 

Az adótisztek sorsa sincs elintézve 
— mondja egy másik tisztviselő — 
ugyanis ők még most is a tizenegye-
dik fizetési osztályban kezdenek, ho-
lott évente körülbelül 2000 fontos, 
bélyeges aktát intéznek el személyen-
ként, 4—5 beosztott élén, előadói 
minőségben, még sincsenek szak-
minőségbe felvéve. Ki kellene mon-
dani, — folytatja —, hogy az adó-
hivatal szakhivatal s tisztviselői a 

számvevőségi tisztviselőkkel egyen-
rangúak. Tűrhetetlen állapot az is, 
hogy az adóhivatal, mely az állami 
bevételek legnagyobb hányadát adja, 
ideiglenes munkaerőkkel dolgozzon. 
Szentesi viszonylatban az a helyzet, 
hogy az adóhivatalban dolgozó 10 
ideiglenes alkalmazott között van 
olyan, aki 5—6 év óta dolgozik s 
helyzete a szolgálati ideje után is 
bizonytalan. 

A státusrendezés ügye régóta fájó 
problémája volt a tisztviselőknek. A 
dolgozók harcos szócsövének a 
Népszavának hasábjain keresztül 
mindegyik dolgozó megismerte a 
Szociáldemokrata Párt követeléseit, 
s most az az általános vélemény, 
hogy az elért eredmények jelentős 
lépések ugyan a tisztviselők felemel-
kedése felé, mégsem azonosok a 
Szociáldemokrata Párt követeléseivel. 
Ugyanis az alsóbb kategóriákban 
lévő tisztviselők nagyon nehéz kö-
rülmények között éppen olyan fe-
lelősségérzettel végzik részmunkáju-
kat, mint a vezető állásban levők s 
ők is sokat vártak ettől az intéz-
kedéstől. Hiába olajozzuk, gondoz-
zuk egy bonyolult gépezetben a 
tengelyeket és a lenditőkerekeket, ha 
a kicsi, de mégis nagyon fontos 
fogaskerekeket elhanyagoljuk. 

A Szociáldemokrata Párt állandóan 
napirenden tartja az illetményrende-
zés kérdését s mint a múltban is 
tette, ma is követeli a reálbéreknek 
olyan szinvonalra emelését, mely 
emberi megélhetést biztosit a dol-
gozóknak. 

tisztviselőit megkülönböztették asze-
rint, hogy azok törvényhatósági jogú 
városban, vagy megyei városban tel-
jesítenek szolgálatot. Különben is ez 
a megkülönböztetés a vezetőállásokra 
vonatkozik, mert hiszen a kezelő 
hivatali tisztviselők mind a két város-
ban a tizenkettedik fizetési osztályba 
kerültek. A státusrendezést ennek elle-
nére örömmel üdvözöljük, annál in-
kább, mert a státusrerdezés megtör-
ténte a Szociáldemokrata Párt több-
hónapos küzdelmének az eredménye. 

evei, 

tanit: a 

SZENTESI • 
LAP a 

Találtak egy elkóborolt 
kisgyereket 

Megjelent a rendőrségen Keresz-
túri Tóth Imre veresegyházai gazdál-
kodó és bejelentette, hogy a veres-
egyházai határban talált egy kóborló 
10-12 év körüli kisgyermeket. A 
gyerek magát Kenyeres Jánosnak ne-
vezte. Mivel szüleinek lakhelyéről 
nem tudott felvilágosítás] adni, be-
hozta a szentesi rendőrkapitányságra. 

Felkérjük a közönséget, aki a 
gyermek szüleiről, vagy hozzátarto-
zóiról felvilágosítást tud adni, azt 
azonnal jelentse a szentesi rendőr-
kapitányságon. 

Hirdessen lapunkban! 

Ország - Világ 
Hivatalos amerikai jelentés szerint 

Horthy Miklós továbbra is Német-
ország amerikai zónájában tartóz-
kodik. 

Internálták Szegeden a Sulyok-
párt öt lázító és verekedő tagját. 

Buza helyett felerészben rozsot 
szállíthatunk szovjet jóvátételre. 
mmm^mmt^mmammmmmmm^i^^mm^ 

Villámhírek 
Abd el Krím arab vezér kijelen-

tette, hogy a marokkói ügyet az 
UNO elé viszi és síkra száll Észak-
Afrika teljes függetlenségéért. 

Palesztinában három szabadság-
ságharcos halálos ítéletét erősítették 
meg, mert résztvettek az akkói bör-
tön elleni akcióban. 

Az USA szenátus hitelügyi bizott-
sága jóváhagyta a hadügyminisz-
térium 6 milliárd 100 millió dolláros 
évi költségvetését. 

A rajnavidéki Pfalz tartományban 
új kormány alakul, amely négy ke-
reszténydemokratából, három szo-
ciáldemokratából, egy kommunistából 
és egy polgári demokratából áll, 

A francia szakszervezeti szövetség 
és a munkáltatók szövetsége közö-
sen megállapította, hogy julius vége 
előtt tárgyalásokat fog javasolni. 

Sforza gróf, olasz külügyminisz-
ter kedden tárgyalásokat folytatott a 
római brit nagykövettel a békeszer-
ződés ratifikálásáról és a párizsi 
értekezleten való résztvételről. 

Bulgária kéri az Egyesült Nem-
zetekbe való felvételét. 

Az olasz nemzetgyűlés bizottsága 
jóváhagyta a békeszerződés ratifi-
kálását. 

Mennyit fizetnek a 
jóvátételre átvett lovakért 

A földmüvelésügyi miniszter a jóvá-
tételi hivatallal egyetértésben a jóvá-
tétel céljára igénybevett vagy meg-
vásárolt lovak vételárát melegvérű 
lovakra átlagosan 3800 forintban, 
hidegvérű lovakra 4500 forintban 
szabta meg A jobbakért többet, a 
a gyengébb minőségű lovakért pedig 
kevesebbet fizet az átlagárnál. Az 
átvételi ár azonban egyetlen esetben 
sem lehet kevesebb, melegvérűeknél 
3000, hidegvérüeknél pedig 3500 
forintnál. A bizottság által megálla-
pított árból semmiféle cimen nem 
szabad levonást eszközölni és az 
árat készpénzben kell fizetni. 

Jó árat a vadrepcemagért 
Az idei rendkivül kedvezőtlen idő-

járás következtében nagyon sok a 
vadrepce a vetésekben. Ezért a Ti-
szajobbparti Földmüvelésügyi Tanács 
arra kérte a földmüvelésügyi minisz-
tert, hogy járjon közbe azért, hogy 
a vadrepcemagért olyan árat kapja-
nak a gazdák, amennyit valójában 
megér az ipari vállalatok számára, 
hogy ezáltal némi kárpótláshoz jus-
sanak. 

JeszenszKy Ferenc 
M o f t M a utazik 

Jeszenszky Ferenc elvtárs, a Ma-
gyar Nemzeti Bank vezérigazgatója 
csütörtökön Mo szkvába utazik. Részt-
vesz azokon a pénzügyi tárgyaláso-
kon, amelyeket Ries I s t v á n elvtárs, 
igazságügyiminiszter folytat a szovjet 
hatóságokkal. 
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Sóhajtás 
Hetek óta ugy érezte az ember 

magát, mintha bezárták volna az 
ólomkamrákba, amelyekben a dicső-
séges velencei köztársaság sanyar-
gatta politikai foglyait. Nem kellett 
az ólomkamra sziik, pár köbméteres 
helyisége, hogy pokoli kinokat szen-
vedjünk mindannyian: ólomkamra 
volt a ránk boruló égboltozat. A hi-
vatalosan megmért 35 fokos meleg 
a szabadban dolgozó munkásnak 
45—50 fokos meleget jelentett, mert 
a hőmérő a tarlókon megmérte ezt 
a hőfokot. Szerdán este ugy éreztük 
magunkat, hogy keresztülmentünk a 
Sóhajok hidján, amely séta azt a 
kivételes esetet jelentette, hogy meg-
szabadultunk az ólomkamrából. Ez 
az öröm tartott bennünket megelé-
gültségben egészen addig, mig csü-
törtökön nem olvastuk az ujabb 
kinzókamrai, akarom mondani Me-
teorológiai Intézeti prognozist, amely 
azzal biztat bennünket, hogy a le-
vegő lehűlése csak átmeneti, mert 
útban van a második hőhullám, 
amely „dauer" lesz. Köszönjük szé-
pen. (xa) 

— Hadifoglyaink javára ren-
dezi legközelebbi müvészestjét a 
Művelődési Társaság. A népszerű és 
kiváló Műkedvelő Gárda f hó 27-én, 
vasárnap este 8 órai kezdettel elő-
adja Hunyady Sándor kiváló iró 
óriási sikert ért vígjátékát a „Bors 
István-t", melynek rendezését Né-
gyes) Mátyás, a budapesti Nemzeti 
Színház ny. tagja válalta. A Műked-
velő Gárda népszerűségét bizonyítja 
az a körülmény ís, hogy ezen elő-
adáson a címszerepet Nagy István, 
a népszerű és kiváló filmszínész 
játsza, aki is hadifoglyaink iránti 
tiszteletből és a Műkedvelő Gárda 
iránti megbecsülésből készségesen 
vállalkozott a címszerep eljátszására. 
A Műkedvelő Gárda tagjai közül: 
Sarkady N. Mártha, Széchenyi Mici, 
Bodon Mária, Házy (Hoffer) Erzsé-
bet, Rácz Katalin, H, Szabó Erzsé-
bet, Kovács Anna, Regőcy Jenő, 
Reményi (Hoffman) Mihály, Földvári 
N. Ferenc, Regőcy Ottó, Horváth 
Lajos, Vass Imre, Szalkay Lajos, 
Négyesi István és a Szentesen élő 
kiváló színművész Dormann Andor 
játszanak főbb szerepekei. Felhívjuk 
a közönség figyelmét a nem minden-
napi eseményre, melyre jegyek előre 
válthatók Huszthy divatáruüzletében 
Kossuth tér. 

— Orvosok szakszervezete érte-
siti tagjait, hogy ma délután 6 óra-
kor az Erzsébet ligeti kerthelyiség-
ben (Ökrös-féle) értekezletet tart. Az 
értekezleten df Liteczky Andor fő-
orvos-igazgató az Országos Szak-
szervezet vezetőségi tagja tart be-
számolót. Kedvezőtlen idő esetén az 
OTI főorvosi hivatalában lesz. 

Fontosabb utvonalainknak 1929-
ben kezdődő átépítése nem jelent-
hetett külön gépjármű utakat. Ma-
gyarország korszerűsített, végleges 
pormentes burkolattal ellátott utjai 
vegyes forgalmi utak, melyeken a 
kis sebességgel haladó állati erővel 
továbbított forgalom együtt halad a 
nagyobb sebességű gépjármüvei. En-
nek megfelelően pl. alföldi átépített 
útszakaszaink olyan magassági és 
vízszintes vonalvezetéssel épültek, 
hogy a gépjármüvek a biztonság tel-
jes kielégítése mellett 80-100 km. 
óra sebességet is kifejthetnek. Emel-
lett az átépített útvonalak a községe-
ket lehetőleg elkerülik s a nagyobb 
forgalmi vasúti vonalakat nem szint-, 
hanem alul vagy felüljálrón keresz-
tezik. 

A forgalom természete és nagysá-
ga szerint az egyes átépített útszaka-
szok könnyű és nehéz bitumenes, 
kő , beton és keramitburkolatokkal 
épültek. A burkolatok közül meg kell 
emlékeznünk a betonburkolatokról. 
Jelenleg kereken 900 km betonbur-
kolat van közutainkon. 

Hazánk 30 200 km. hosszú köz-
úthálózatából 25.700 km van kiépít-
ve, mig 4 500 km kiépítetlen földút. 
A kiépített úthálózatból 22.600 km 
vízzelkötött poros makadám burkolat 
s csupán 3.100 km van végleges 
pormentes burkolattal ellátva. 

A demokratikus Magyarország köz-
lekedésében a közúti közlekedésnek 
egyre nagyobb a jelentősége. Hazánk 
gépjármű állománya 32.000 drb el-
érte az 1938-as állományt. Mig 
1938-ban a teherautók száma 3 800, 
ma 8 200. Rohamosan fejlődő köz-
úti forgalmunk megkívánja, hogy 
mentől több, a gépjármű közleke-
désre megfelelő végleges pormentes 
burkolattal ellátott utunk legyen. Ez 
annyival is inkább fontos, mert a 
háborús események miatt annak az 
építési tevékenységnek folytatására, 
mely főközlekedési útjaink átépíté-
sére irányult, több éven at nem volt 
lehetőség. 

A 3 éves terv legfontosabb főköz-
lekedési útszakaszaink végleges bur-
kolattal való átépítésére 90.4 millió 
forintot irányoz elő. A terv szerint 
az első évben 22 millió, a második-
ban 32 millió és a harmadikban 
36 4 millió forint kerül felhasználás-
ra. Az előirányzat szerint azok az 
útszakaszok látandók el betonburko-
lattal, melyek jelenlegi burkolata, a 
nagy gépjármű forgalom miatt, gaz-
daságosan nem tartható fenn. 

így végleges burkolattal lesz át-
építendő a Budapest-miskolci főköz-
lekedési út Hatvan Mezőkövesd kö-
zötti szakasza, Budapest-eszéki út 
Ercsi-Szekszárd közötti szakasza, a 
a Győr-soproni útVitnyéd Nagycenk 
kQzötti kiépítetlen szakasza. Ezenki-

Baleset 
Györgyi Istvánné 56 éves mind-

szenti lakos szerdán délután laká-
sán elesett és jobb combja eltörött. 
A mentők beszállították a szentesi 
közkórházba. Györgyiné állapota sú-
lyos, de nem életveszélyes. 

vül a Budapest-debreceni, a polgár-
di-keszthelyi főközlekedési utakon 
egyes kisebb szakaszok, valamint a 
budapesti vámmentes kikötőhöz ve-
zető út átépítését is tartalmazza a 
terv. 

Fontos közgazdasági érdek fűződik 
ahhoz, hogy az útépítéssel kapcsola-
tos elméleti és gyakorlati kérdések 
hazánkban is laboratóriumi kutatások 
keretében tárgyalás alá vehetők le-
gyenek. 

Uj útépítési anyagok vizsgálata, 
kipróbálása és felhasználhatóságának 
feltételei ugyancsak laboratóriumi 
vizsgálatok keretén- belül állapítha-
tók meg. 

A három éves terv, felismerve az 
útépítési laboratórium felállításával 
kapcsolatos közgazdasági érdekeket, 
100.000 forintot irányzott elő a Mű-
egyetem útépítési tanszéke mellé fel-
állítandó laboratórium céljaira. 

A három éves terv jelentős össze-
get, 116 millió forintot irányoz elő 
bekötőutak kiépítésére. 

Az 1945. évi összeírás szerint 487 
olyan község van az országban, 
amelv még nincsen bekötve. Azok-
nak az önálló településeknek a szá-
ma, ahol legalább 500 lélek van: 
44. Olyan bekötetlen tanyacsopor-
toknak a száma, amelyeknél az ut 
mentén, arra merőlegesen jobbra-
balra l - l km szélességben legalább 
1000 lélek lakik, 114. A földreform 
során kialakuló uj települések száma 
87-re tehető. 154 olyan község van, 
melyeknek a legközelebbi vasútállo-
máshoz még nincs bekötő utja. ösz-
szesen tehát 886 bekötőutat kellene 
építeni Magyarországon s ezzel kb. 
600 000 lelket kapcsolnánk be. 

600.000 re tehető tehát azoknak a 
száma, akik kiépített bekötő ut hi-
ányában, ősszel és tavasszal, amikor 
a községekbe, településekbe vezető 
ut fel van ásva, el vannak zárva 
piacuktól, vasúti állomásuktól, köz-
igazgatási központjuktól. A három 
éves terv bekötő utak építésére a 
mezőgazdasági beruházások keretén 
belül 116 millió forintot irányzott 
elő. Ezzel az összeggel 1400 km 
hosszú 3.0 m széles makadám bur-
kolattal ellátott bekötő ut fog meg-
épülni. A terv fenti összegből az el-
ső évre 28 milliót, a második 40 
milliót, a harmadik 48 milliót irá-
nyoz elő. 

Ugyancsak a mezőgazdaság fej-
lesztését célzó beruházások között 
54 millió forintot irányzott elő a terv 
a meglévő keskeny nyomközü gaz-
dasági vasutak jókarba helyezésére 
és forgalomba állítására. Az első év-
ben 12 millió, a másodikban 16 mil-
lió, a harmadikban 26 millió forint 
kerül felhasználásra. Ezek az üzembe 
helyezendő gazdasági vasutak be-
kötőutakat is pótolnak. 

Hirdetmény 
Felhívom a kedvezményes sertés-

pestis elleni oltásokra jelentkezőket, 
hogy a váfos belterületén f. évi 
julius hó 15-én (kedden) lesznek 
az oltások végrehajtva, ezért ekkor 
feltétlenül tartózkodjanak otthon. 

bizottság ülése 
. k j M l t f J 

A Szociáldemokrata Párt gazda-
ságpolitikai bizottsága szerdai ülé-
sén tárgyalta a három éves terv 
megindításával kapcsolatos kérdése-
ket. A gazdaságpolitikai bizottság 
tervezetet dolgoz ki errevonatkozóh 
lag, amelyet az Országos Tervgaz-
dálkodási Tanács, illetve a Terv-
hivatal elé terjeszt. 

A gazdaságpolitikai bizottság be-
hatóan foglalkozott a vegyiipar ál-
lamosításának kérdésével. Albizott-
ságot küldött ki ennek a kérdésnek 
tanulmányozására és megfelelő ja-
vaslat kidolgozására. 

R M R P O K B R M 
jelenik meg a „Kalandregények" 
könyvsorozatban 

Fekete csillag 
Orgovány felett 
cimü regény, amely egy híres, öreg 
detektív emlékiratai tartalmazza a 
hírhedt orgoványi bűntettről, a Héj-
jas-banda garázdálkodásáról és a 
fehérterroristák kegyetlenkedéseiről 
szól. Soha még ennél izgalmasabb 
kalandregény nem jelent meg a ma-
gyar könyvpiacon. — Regény, pedig 
minden sora valóság. A meggyilkolt 
parasztok, rendőrök, vasutasok, kis-
emberek véres árnyai lebegnek a 
könyv lapjain, emlékeztetve azokra 
az évekre, amikor fekete csillag pis-
lákolt Magyarország felett és amikor 
kegyetlen szadisták kezdték gyilkolni 
és rabolni a szegény magyarokat. A 
64 oldal terjedelmű, ízléses szines 
borítólappal ellátóit könyv ára 150 
forint és kapható minden újságárus-
nál, dohánytőzsdékben és Ibusz pa-
villonokban. 

Ingatlanforgalom 
Zöld B. József és neje megvette 

özv. Krémer Lajosné Nyiri-utca 7 
sz. házát 8500 foiintért. 

Ifj. Hubert Tivadar és neje meg-
vette Nyiri Gizella Knézic K.-u. 3 
számú házát 4300 forintért. 

Bugyi Mária megvette Török 
Sándor Vécsei-u. 10 számú házát 
8000 forintért. 

Kovács Gyula megvette Székács 
Jánosné Sáfrány M-u. 45 számú 
házát 3.777.98 forintért. 

Farkas László megvette Szabics 
Béla Nagynyomás 1 hold 190 D-Ől 
földjét 2400 forintért. 

Tornyai Molnár Sándor megvette 
Remzső Ferencné Nagyhegy 1.146 
• - ö l földjét 2280 forintért. 

Nagy Imre és neje megvette Bak-
tai Pál nagykirálysági ingatlanának 
1/4-ed részét 9000 forintért. 

Balogh Mihályné megvette dr. 
Reigert Reszőné alsóréti ingatlanának 
1/8-ad részét 500 forintért. 

Banka János megvette Géczi Fe-
renc Vecseri u. 23 sz. házát 1150 
forintért. 

—Mentőautó telefonhivó szá-
ma 23. 

juiius 11 én, pénteken n n f 10 T f a pár tszékházban 
este fél 8 órai k e z d e t t e l I f l l l l B A I ' ,Ko„u.h.«. 

E l ő a d ó : dr . M I J Ó J Á N O S . 



A kisiparosság részvétele 

a hároméves terv 
végrehajtásában 

Amikor a hároméves tervről be-
szélünk, el sem tudjuk képzelui an-
nak végrehajtását az ország egyik 
értékes dolgozó rétegének: a kisi-
parosságnak közreműködése nélkül. 
A kisiparosság nagyon várja a há-
roméves terv végrehajtását, mert 
ettől várja életszínvonalának emel-
kedését. 

Az Ipartestülettől nyert értesülé-
sünk szerint a szentesi kisiparosság 

még ezen a héten összeül, hogy 
megbeszélje az ipar résztvételét a 
hároméves tervben. Minden szakmá-
ban kérdőivet töltenek ki s ezeket 
az iveket az egyes szakmáktól ki-
jelölt háromtagú bizottság vizsgáljs 
felül, majd megküldi az IPOK-nak. 
Az Ipartestület vezetősége ezenfelül 
tájékoztatni fogja az IPOK-ot a 
szentesi kisipar anyagszükségletéről 
és kapacitásáról is. 

Műhelylátogatás 
A nőiszabó 

Mai műhelylátogatásunk keretében 
felkerestük K. J. elvtársat, hogy 
számoljon be a nőiszabó iparosok 
problémáiról. 

— Pár nappal ezelőtt érkeztem 
meg a budapesti nőiszabókongresz-
szusról, igy be tudok számolni a 
nőiszabó iparosok problémáiról 
országos viszonylatban is. Az ott 
megjelentek, mintegy 25 ezer főnyi 
magyar nőiszabó iparos érdekeit 
képviselték. Az elhangzott problé-
mák a nöiszabó iparosok létkérdését 
érintették. 

Elsőnek a tanonckérdést vitattuk 
meg Sikraszálliunk az egységes ta-
nonctörvény meghozása mellett, 
majd szóvatettük a kollektív szer-
ződés ama hátrányos rendelkezését, 
mely szerint az inas is munkásnak 
számit. Munkás pedig csak olyan 
egyén lehpt, aki valamilyen munkát 
önállóan el tud végezni, illetve va-
lamilyen munkakört önállóan be tud 
tölteni 

Sok a kontár 

Ezt követően a felszólalók meg-

állapították azt a sajnálatos tényt 
hogy a legtöbb kontár az összes 
iparágak közül a nőiszabók között 
dolgozik. Egyöntetűen állástfoglaltak 
amellett, hogy a kontárok működé-
sének leggyorsabb és legeredménye-
sebb megszüntetése érdekében a 
kontároktol el kell kobozni az anya-
got, összes szerszámait és meg kell 
büntetni a megrendelőket is. 

Befejezésül következett: 
„A nöiszabóipar résztvétele 

a hároméves tervben" 
cimmel megtartott előadás. Az elő-
adásból és a hozzászólásokból meg-
állapíthatjuk, hogy az iparosság ré-
szére a hároméves terv nagyjelentő-
séggel bir. A kongresszus résztvevői 
egyhangúlag kijelentették, hogy részt 
kívánnak és részt is fognak venni a 
hároméves terv végrehajtásában, ez-
zel az újjáépítés megvalósításában, 
mert csakis ettől várhatja az ország 
dolgozó munkássága helyze'ének 
komoly és gyökeres megváltoztatá-
sát, _ fejezte be beszámolóját K. J. 
elvtárs, ( -mat i—) 

Mezőgazdasági szemle 
Szántóföldi zöldség-

termesztés 
A Tiszajobbparti Födmivelésügyi 

Tanács a kalarábé, karfiol, káposzta 
és egyéb zöldségfélék szántóföldi 
termesztésének az uj, és súlyos gaz-
dasági helyzetben lévő régi kisgaz-
dák körében elterjesztése céljából 
nagyarányú kezdeményező akciót in-
dított. E célból ezideig 40 kerület-
beli községben létesitett paiántanevelő 
telepet, ahonnan a palántákat ingyen 
osztja szét a termelés átállítására 
legjobban rászorult gazdák között. 

Búzában kell fizetni 
a földadót 

Rendelet jelent meg arról, hogy a 
földadót búzában kell megfizetni. 
Ha azonban az adózó birtokának 
természeli adottságai miatt búzát 
egyáltalán nem termel annyit, hogy 
saját szükségletén kívül a földadót 
is meg tudná fizetni, búza helyett 
más mezőgazdasági terményekkel is 
fizetheti adójit. 

Kedvező szerszám-hitelt 
kapnak a gazdák 

A gazdáknak gépekké való ellá-
tása érdekében 2 millió forint összegű 
hitelt folyósitanak. A hiteit az OKH 
utján a Földmüvesszövetkezetek Or-
szágos Központja, a Mezőgazdasági 

Szövetkezeti Központ és a Hangya 
kapják. 

A Földmüvesszövetkezetek Orszá-
gos Központja kizárólag ujgazdákat 
részesit szerszámhitelben, n,ig a má-
sik két szövetkezeti központ egy-
harmad részben ujgazdákat, két-
harmadrészben régi gazdákat tá-
mogat. 

A gazdák a részükre jutatott gé-
pek és szerszámok ellenértékének 40 
százalékát szeptember 30 ig további 
40 százalékát december 31-ig, mig 
a hátralévő százaiékot 1948 évi 
március 31-íg tartoznak kiegyenlíteni, 
évi 9 százalék kamat mellett. 

A gépakcióban ré ztvenni szándé-
kozók haladéktalanul forduljanak a 
f nti szövetkezeti központokhoz, illetve 
kirendeltségekhez. 

Feihivjuk még a szövetkezetek fi-
gyelmét, hogy terményértékesitésre 
kérjenek engedélyt saját központjuk 
utján. 

— Meghívó. Az OTI szentesi 
kerü'eti pénztára f. hó 13 án de. 10 
órai kezdettel székházában a mun-
kavállalók részére időszerű kérdé-
sék megbeszélése végett érteke/letet 
s egyúttal tájékoztató előadást tart, 
melyre az érdekelteket ezúton hivja 
meg. OTI Ker. Pénztár. 

Fizessen elő 
Szentesi Lapra 

SzIM hírek 
„Julius 27-én Makón vármegyei 

SZIM nap lesz. A csanádmegyei 
szervezeteken kivüi Nagybudapest és 
környező városok, Hódmezővásárhely, 
Szeged, Békéscsaba, Orosháza, Gyula 
SZIM szervezetei is résztvesznek az 
ünnepségen. A SZIM nap keretében 
a délelőtt folyamán nagygyűlés les2, 
melynek szónoka Bölósföldi Andor 
a SZIM orsz. vezető titkára és Gál 
Jenő a SZIM orsz. nevelési titkára 
lesz." 

Párthirek 
Pénteken, folyó hó 11 én este fél 

8 órakor (Kossuth-utca 26) pártest. 
Előadó: dr. Mijó János. 

Ne titkold 
hova tartozol, visel] jk 
p á r t l e l v M ! n 3 

— A kereskedelmi alkalmazot-
tak szakszervezete felhivja a záróra 
ellenőrző bizottságba delegált tagjait, 
hogy 11 én. ma este 6 órakor szak-
szervezeti helyiségükben fontos meg-
beszélés céljából okvetlen jelenjenek 
meg. 

— Tizhónapos gyakorlati keres-
kedelmi szaktanfolyamot szervez a 
Bud- pesti Kereskedelmi és Iparka-
mara Budapesten, VII. Wesselényi-
utca 38 sz. a att. Legkisebb előkép-
zettség a köz^p vagy polgári iskola 
negyedik osztálya. F.loadasok du. 
3 -7 . ig. Az előadások szeptember 
9 én du 2 órakor kezdődnek. A be-
iratkozásnál benyújtandó a születési 
anyakönyvi kivonat és az iskolai 
végzettséget igazoló bizonyítvány. 
Vidéki hallgatók beiratkozhatnak a 
szóbin lévő két okmánynak és a 
beiratási díjnak postán való bekül-
désével. Beirási díj 25 forint, taneij 
havonként ¿3 forint. Vieéki hallga-
tókat szívesen segítünk szálláshoz 
és ellátáshoz Levédeni megkere-
sésre az igazgatóság postán küld 
tájékoztatót. 

i* A DIÓ 
Budapest I. jullus 11. 

7 30: Reggeli zene 8 00: Az an-
gol revelés. 8 15: Szórakoztató zene. 
9 00: Szirmai Pálma zongorázik, 
John Dalion hegedűi, Mellis György 
énekel. 12.15: Djlok. 12 40: Edmondo 
Oor.court emlékezete. 13.00: A házi 
együttes játszik. 14 10: Táncz ne. 
14 25: Honfoglalás Fehér megyében 
14.40: Brahms : Kürt hármas. 16.00: 
A Bubi viDrafon együttes. 16 30: 
Magyar sorsok külföldön. 17.10: 
Szakszervezeti tanácsadó. 17.20: 
Szakszervezeti híradó. 17 25: A Ha-
difogoly hiradó rádióközl. 17 30: A 
Vöröskereszt közleményei. 17 4 5 : 
Sportköziemér-yek. 18 00: Engel Iván 
zongorázik. 18.30: Nem etközi labda-
rugóba jnokság Budapesten. 18 4 0 : 
Hangos híradó 19 15: Karády Kata-
lin énekel. 19.45: Faluhiradó. 20 20: 
A Rádiózenekar játszik. 21.40 Ma 
ron Ferenc csevegése. 22 25 : Tánc-
zene. 22 45: Külügyi negyedóra. 
23 00: Két versenymű. 0 30: Hírek 
eszperantó nyelven. 

Hirdetmény 
A Közellátési Minisztérium rende-

lete értelmében, azon cséplőgép tulaj-
donos, vagy bércséplö, aki a cséplési-
dij alacsony voltára való hivatkozás-
sal a cséplést nem kezdi meg, úgy 
ellene a 8 .800-1947 . M. E. sz. r. 
7. §. 1. pontja, valamint a 102 030/ 
1947. K. M. sz. rendelet alapján 
büntetőeljárás tétetik folyamatba. 

Egyben felszólítom a cséplőgép 
tulajdonosakat a cséplés haladéktalan 
megkezdésére. 
853 Polgármester 
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Irta: Sima László 
8. VI 

Lementek és szétnéztek. Huszonhét 
nagy fűzfa, tizenhárom kanadai 

i nyárfa, négyvjiocsári tölgy, két je-
- genyefa, kilenc juharfa, tizenkilenc 

óriási bodzabokor, sok lincom vad-
j rózsa, kökény és mindenféle gyö-
| kérsarj volt ezen az egy holdon, 
: természetesen rengeteg gyom és 

paré, fa nagyságú lapu, bürök ujj-
nyi vastagságú folyandárok, lent az 
érpartján a nádak szélén az egyik 
fűzfát vadszőlő borította el. Annak 
a vesszejét bizonyosan a víz so-
dorta oda. Égető gondolkozott szá-
molgatott, végülis elfogadta fia in-
dítványát. 

— Legyen igazad, fiam, — mon-
dotta derűsen, — nem veszítünk 
semmit, ha itt kezdjük is. A fa 
nagyjából szép pénzt kapunk, 
három télre ís elég lesz a tüzrevaló 
amit az irtás ad. Miri néni meg 
lesz elégedve. Hanem azt megmon-
dom nektek, hogy itt még nehezebb 
munka lesz, mint olt a déli részen, 
akoi én akartam belefogni az ir-
tásba. 

— Hamarabb essünk tull a ne-
hezén, apám, — jegyezte meg Jóska. 

— Dinnyét akar termelni, apja? 
— kérdezte az asszony. — Én úgy 
gondoltam fele kenyerünk bete-
remne itt. 

— Az meglehet, de része akor is 
csak el kell mennünk. A dinnyeföld 
csak többet ad Nem csak dinnyét 
akarok én termelni, hanem minden-
félét. Legfőképpen krumplit. A tó-
halmiak ilyenfajta földön termelik a 
krumplit. Ha nekik megfizet, nem 
hagy cserbe minket se... 

A dolog ezzel eldőlt. Másnap a 
bposban indult meg a munka. 

VII. 
— Mit gondol, apám, mikor vég-

zünk ezzel az irtással ? — kérdezte 
másnap reggel Jóska, mikor mun-
kába alltak 

— Mire befejezzük fiam tréfál* 
Ez nem kubik, hogy plaj-

baszhegyre vegyük. Itt az ásó meg 
a Cbákány éie számol. No meg ahogy 
birjuk. A gazon kezdjük, a bokrokon 
folytatjuk, csak aztán jönnek a fák. 
ne feledd, több baj lesz it* a gazzal 

meg a bokorral, mint a fával. Öt-
öles rátákban haladunk. 

— Én 
úgy gondoltam, — szólalt 

meg Pista, aki nagy büszkén fogott 
egy könnyű kis ásót a kezében, -
hogy a gazt kiirtom magam . Ennek 
a sok parénak ncin is asó kell, ha-
nem kapa meg gereblye. A bürök 
disznóparé, meg a lapu nem fa, 
hogy ásóval menjünk neki. 

No, majd meglátod, — intette le 
a gyerek hősködésót az apja. Nem 
elég ám, ha kivágod a laput a gyö-
kerét meg bennehagyod. Az se elég 
ha kitéped, kikapálod a tarackot, 
összedarabolod a gyökerét és két 
annyi fakad ki jövőre és mindent 
megfolyt. Ne feledd fiam, hogy 
könnyebb három nagy fát kidönteni, 
mint egy négyszögöl nagyon gazos 
földet kitakarítani. Itt p dig magad 
játod, van gaz, istenigazában. 
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