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Szerkesztóség és kiadóhivatal
Szent Imre herceg-utca 1. sc.

24 óra leforgása alatt ujabb

két súlyos cséplési

visszaélést

leplezett le a Közellátási Felügyelőség
A kiskirályságon elkövetett cséplési visszaélés szálai a nyomozás
során egy másik géphez is elvezet
tek. A közellátási felügyelőség kiküldött e!Ő3dója ma reggel telefonon
jelentette, hogy a gyanúsított gép
visszaéléseit a rendőrséggel együtt
leleplezték é? ennek sori» ezideig
bizonyossá vátt, hogy a gyanúsított
gép 100 q-án felüli búza fekete cséplését ismerte el.
A kiskirálysági nyomozással egyi

dőben tartott vizsgálatot a felügyelőség Tömörkény köziégben, ahol
ugyancsak 100 q búzát meghaladó
visszaélés nyomára jöttek rá.
Tekintettel arra, hogy a vizsgálat
még folyik a közellátási felügyelőség
az érin'ett személyek neveit nem
közli, dc a vizsgálat befejezése után
nemcsak a cséplőgépetek, hanem a
közellátás rendje ellen sulyosm vétő
gazdik neveit is hivatalosan közlik.
£ közellátási felügyelőség közölte

még, hogy eddig különféle szabálytalanságok miatt cséplőgépek mellé
30 esetben rendeltek ki ellenőrt és
36 esetben indult eljárás közigazgatási vonalon ciéplőgéptulijdonos által elkövetett kihágások megtorlására. Mint értesültünk a közellátási
felügyelőség állandó razziaszerü vizsgálatokat tart, hogy a közellátási
visszaélések számát lehető legkisebbre
csökkentse.

Cserebökény egyrésze
Szenteshez való csatlakozását kérte

Heti 120 vagonra
emelkedett a beszolgáltatott kenyérgabona
mennyisége

Cserebökény lakosainak egyrésze
azzal a kéréssel fordult a belügyminiszterhez — amint erről dr. Kunszeri Béla aiispán tájékoztatott bennünket —, hogy engedélyezze Szen
teíhez való csatlakozásukat. A belügyminiszter vizsgálatot rendelt el
annak a megállapításira, hogy a
kérelmezők valóban Cserebökényben
laknak e, vagy csak a földbirtokaik

Már közöltük, hogy a kenyérgabonának kereskedőkhöz történő beszállítása a vármegye egész területén
megkezdődött. Az eddig elért heti
30 vagon mennyiség az elmúlt héten már 120 vagonra emelkedett és
remélhető, hogy ezen a héten 200
vagont is eléri.

tartoznak Cserebökényhez. A vizsgálat során megállapítást nyer majd,
hogy ezek a cserebökényi népszavazabkor milyen álláspontra helyezkedtek.
A belügyminiszter Cserebökényt
fenn akarja tartani, tehát csak olyan
területek leválásáról lehet szó, melyek
nem veszélyeztetik a község fennállását.

Az Ármentesítő Társulat
hároméves terve
Felkerestük Vekerdy Sándort, a
Körös-Tisza-Marosi Ármentesitő Tarsulat igazgató-főmérnökét, aki a
társulat hároméves tervével kapcso
latban a következőket mondotta:
— Az összes társulatok hároméves
tervére 22 millió forint van előirányozva. Ebből az összegből a mi
társulatunk kb. 15 százalékot kap,
mely sajnos nem fogja teljes egészében fedezni az előirányzott hatalmas munkálatok költségeit. Meg
kell erősítenünk a
töltéseket s
ahol még nincsenek töltések kiépúve,
ott ki kell építenünk. Maga ez a
munka 600.000 forintot fog felemészteni. Mártélyon egy zsilipet
fogunk építeni, mely már régen
esedékes volt, de csak a hároméves
terv nyújt módot és lehetőséget az
elkészítésre, mely 86 ezer forintba
fog kerülni.
A társulatnak kb. 600 kilóméter
hosszú házi telefonhálózata
van,
melynek rendbehozásához ismét 94
ezer forintra van szükség.
A tervgazdálkodás megvalósulásához uj csatornák építésére s a
régi csatornák
kibővítésére van
szflkég. Hiányzó árvizvédelmi eszközeinket is pótolni kell s mindezek
bizony súlyos százezreket emésztenek
fel. 15—20 holdas mintaöntöző te-

lepeket fogunk létesíteni, hogy bebizonyítsuk, és megmutassuk, hogy
szakértő öntözéssel
a silányabb
földeken milyen terméseredményeket
lehet elérni különböző növényeknél.
Állattenyésztésünk fejlesztése érdekében nagy munkák vannak tervbe
véve, hogy a legelőkről a vizet viszszata-thassuk. Igaz, hogy ezek a
munkálatok 272 ezer forintba kerülnek, fontosságukat azonban szinte
fölösleges hangsúlyozni.
A hároméves terv összes munkálataira 4 millió 21 ezer 700 forintot
irányoztunk elő s hiszem, ha ezt az
összeget megkapjuk, a Körös-TiszaMarosi Ármentesitő Társulat olyan
eredményeket fog produkálni, melyek csak öregbítem tudják jóhirnevét, — fejezte be nyilatkozatát
Vekerdy Sándor igazgató-főmérnök.

Megérkeztek a választási
nyomtatványok

A belügyminisztef telefonon értesítette az illetékes hatóságokat, hogy
Csongrád és Cianád vármegye részére a választási nyomtatványok
megérkeztek Szegedre. A választási
nyomtatványok kiosztása a tegnapi
napon meg is történt.

Ilyen mennyiségek mellett a közel •
látási felügyelőség a vármegye egész
ellátását biztosítani tudja és egyidejűleg m.gindult a szállítás Budapest
ellátatlanjai részére. Erre a célra a
megyéből első alkalommal 30 vagont
szállítanak el.
Sok helyen panaszkodtak a kenyér
minőségére, most a közellátási felügyelőség errevonatkozóan közli, hogy
az esetleges kifogások csak is a
frissen őrölt liszt következtében keletke?hettek, tekintettel arra, hogy a
táralóhelyeken most már elegendő
felőrölt kenyérgabona áll rendelkezésre a kenyér minősége hamarosan
javul. A közellátási felügyelőség a
pikek szigorú ellenőrzésén keresztül
szintén vigyáz arra, hogy az ellátatlanok már megfelelő kenyeret kaphassanak.

B E V I N

nem vár háborút
ennek a nemzedéknek életében
Bevin külügyminiszter egy bányászgyülésen 50.000 ember jelenlétében mondott beszédében a többi
között kijelentette, hogy a mai nemzedéknek életében nem lát veszélyt
még egy háborúra.
— őszintén bízom abban, hogy
a nézetkülönbségek, sőt a gyanakvások is kiküszöbölhetők Szovjet
Oroszországgal kapcsolatban és mi,
az erőteljes nemzet a nemzetközi
ügyek hídjának központi pillére,
módot találunk arra, hogy az Egyesült Államokat és Szovjet Oroszor-

szágot egyesitjük az emberiség felemelésére irányuló közös erőfeszítésben.
Nagybritannia a nagy béke magvainak e!hintésén fáradozik és minden nép akaratán múlik — tette
#
hozzá.
Kijelentette Bevin, ennek a nemzedéknek életében nam forog fenn
még egy háború veszélye.
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hadifog oly szolgálata
Az elmúlt héten összesen 30 hadifogolyvonat érkezeti Debrecenbe. A
Szovjetunióból az év eleje óta 48
ezer hadifogoly tért már haza.
Szentesre a tegnapi napon ismét
kb. száz átutazó hadifogoly érkezett
s ezek közül szentesiek a következők
voltak: Pusztai József, Perei József,
Oráni^z Lásiló, Miikolci Antal, Fekete Antai, Csendes Sándor, Czakó
László, Talmácsi István, Ki« Ferenc,
Virágos Bálint, Bálint János, Váradi
Gábor, Fejes Viktor, Fejes László és
Hajdú Antal.
Hírt hozott Pusztai József (Kötő-u.)
a következő még Mára marosszigeten
lévő hadifoglyokról: Patai Lászlóról,
Farkas Istvánról, Rébeg Ferencről,
Farkasdy Jánosról. Bozó Péter rendőrről (Lágerszám 437), hírt hozott
Németh István Csongrád, Kossuth-tér
6. sz. Siijiártó György Csongrád találkozott Farsang Józseffel.

600 pár
UNRRA

bakancsot

kapott Szentes
A népjóléti minisztérium az UNRRA
szállítmányból munkás bakancsokat
utalt ki a megye részére. Ebből a
kiutalásból Szentes város 600 pár
bakancsot kapott, ami a mezőgazdasági munkások és a kubikusok között megfeleződik. Csongrád 550
párat kapott, ebből 250 pár jut a
mezőgazdasági munkásoknak, a kubikusoknak pedig 300 pár. A községek összesen 1260 pár bakancsot
kaptak. A kiváló állapotban lévő
használt lábbelik minőség és nagyság szerint kerülnek kiosztásra ! 5 —
35 forintos árban. A szállítmányok
a tegnapi nap meg is érkeztek s a
kiosztást az UNRRA bizottság és a
Szociális Felügyelőség fogja intézni.
Aki a bakancsokból igényelni akar,
az igényléshez a Szociális Felügyelőség utján juthat.
A mezőgazdasági munkásság és
a kubikosság lábbeliellátása a háború alatt és az utánna következő
időkben egyenlő volt a semmivel,
nem is beszélve arról, hogy az infláció irtózatos árait ez a dolgozóréteg nem tudta megfizetni, ez az
intézkedés nagy megnyugvást keltett*

Második M a dolgozó kisemberhez

Augusztus 31-én lesznek hát az
országos választások. Ezen a napon
mond Ítéletet a nép az elmúlt két
esztendőről, annak eredményeiről és
hibáiról. Maga a szavazás nem sokból áll: egyetlen ceruzavonásból
caupán, de a szavazatok összessége,
a választások eredménye a nemzet
jövőjét dönti el.
Amikor 1945-ben megválasztottuk
négy esztendőre a nemzetgyűlést,
aenki lem gondolta, hogy alig két
év multával ismét a nép elé kell
állnunk, hogy a kátyúba ragadt izekeret kihúzza s válasszon: melyik
uton akar továbbhaladni.
Ma már nem előlegezett bizalomról van szó: ma már az elmúlt két
év munkája alapján dönt a nép. Láthatja, hogy az Ígéretekből mennyi
valósult meg, mely ígéretek voltak
pusztán *kortesfogás ok, amelyekről a
választások után soha még ciak szó
sem esett többé s azt is tudják a
dolgozók, hogy a valóban demokratikus pártok oldaláról elhangzott határoiott ígéretek közül egyesek miért
nem tudtak még mind a mai napig
valósággá válni.

A tettek beszélnek
A választási harc a napokban
megindult, sőt a harcban egyes pártok már értek is el kezdeti sikereket,
mások viszont elszenvedték az első
sebeket. Maga a választásokat megelőző propaganda — a koalíciós
pártok megegyezése értelmében —
nem lesz kiélezett s nem fogja zavarni az építő, termelő munkát. S
ez helyes is.
Minden s z ó n á l , frázisnál
többet ér a tett, a pártok
legteljesebb aktivitása a dolgozók életszintjének emelése érdekében.
Annak a pártnak van a legjobb
ajánlólevele a dolgozók felé, amely
a legtöbbet tett értük, annak a pártnak van a legnagyobb esélye a választási győzelemre, amely párt leginkább törekszik arra, hogy ebben
az országban valóban demokratikus
társadalmi és gazdasági életberendezés legyen.
Nem vitás: most mindegyik párt
arra töreksiik, hogy a jelentőr, számú, demokratikus érzelmű, de még
pártonkívüli tömegeket megnyerje a
maga számára. Amely párt ezt véghez tudja vinni, az a választás abszolút győztesének látszik.

Igy kerülsz
az események középpontjába Te dolgozó kisember, akiről már előző le-
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velemben megállapítottam, hogy becsületes, jószándéku dolgozó vagy,
de kissé mindig későn ébredsz fel,
mindig az események után kullogsz
egy lépéssel. Nem vagy osztályöntudatos s arra vársz, hogy a jobb életet mások verekedjék ki a Te számodra is.
Igen, a küzdelem a Te megnyeré«edért folyik s sajnos nálad a reakció inkább ér el kezdeti sikereket,
mert hangja ismerős neked és azonos azzal a hanggal, amely 25 esztendőn keresztül fertőzte a Te lelkedet. S nekünk nagyon vigyáznunk
kell: nem engedhetjük, hogy mégegyszer megismétlődjenek a 45-ös
események, amikor, taláa tudat alatt,
de minden esetre a mi oldalunkon
állottál s a reakciónak mégis sikerült — reméljük utóljára — eltántorítani a helyes útról és elérni azt,
hogy a választásokon ne szavazz
ráak.

Tisztázzuk
makat

a

fogal-

A mult sötét erői még nincsenek
legyőzve s éppen a közelmúlt keserves tapasztalatai
bizonyították,
hogy a reakcióval még mindig számolnunk kell. A suttogó propaganda,
a megszokott és 25 esztendőn keresztül szajkózott rágalmak már megindultak, amelyekkel a demokratikus
pártokat köztük első sorban a dolgozók nagy pártját, a Szociáldemokrata Pártot akarják beszennyezni és
lejáratni a választás előtt. A rágalmazók nyilván rád és a hozzád hasonló hiszékeny kisemberekre számítanak, hogy ha lehetséges, még egyszer elbolonditsanak benneteket.

választási hírei

Julius 22-től kezdődően a Szociáldemokrata Párt mindea városi
és falusi szervezete állandó inspekciót tart, és a helyi Végrehajtó Bizottság legalább hetenként összeül.

Magántulajdon
désével

kér-

Minden esetben leszögeztük, hogy
kétféle magántulajdont ismerünk s
mi csak az ellen a magántulajdon
ellen harcolunk, amellyel kizsákmányolni lehet, de
az egyéni megélhetést biztositó magántulajdont
minden körülmények között tiszteletben tartjuk és megvédelmezzük.
Az államosítások a gyárakra a nagyüzemekre vonatkoznak s közönséges
badarság az, amit a reakció hangoztat, hogy a kiaemberek műhelyeit és
üzleteit is államosítani akarjuk. Hiszen elég talán csak egyetlen példát
említenünk: nem egy olyan hatalmas gyár van Magyarországon, amelyiknek úgyszólván az egyik tarkában elférne a magyarországi kisiparosok összes kezdetleges szerszámocskája.
Kolhoszt akarunk? Hát bolondok
vagyunk mi? Előbb szétosztjuk a
földet, csinálunk magunknak egy
óriási munkát: mindenkinek egyéni
tulajdonába adjuk a földet s azután
összegyűjtjük újra és kolhoszt csinálunk belőle? Hát micsoda badarság
vo'na ez? Demokráciát hirdetttnk,
amely a r.ép többségének akaratára
épül, már pedig Magyarországon
nyugodtan mondhatjuk, nincs egyetlen egy dolgozó ember sem, aki
kolhoszt akarna.

Megmosdjuk mi őszintén: ott a
hiba, hogy Te annyira megszoktad
a hazugságot és rágalmakat, hogy
ma már az igazságot is képtelen
Bár a rágalmak nagyrésze
vagy elhinni s ugy kell valósággal
lepattan a tisztamultú és a
rászoktatni, ráerőszakolni arra, hogy
mindig tiszta és becsületes
az igazságot felismerd és elhigyjed.
eszközökkel küzdő SzociálHa tárgyilagosan és józanul néznéd
demokrata Pártról,
mégis
az eseményeket, akkor nem volna
érdemes azok közül eggyelszükség arra, hogy a rágalmakat
kettővel foglalkozni
megcáfoljuk, akkor magadtól is fels tisztázni a fogalmakat.
ismernéd a helyes utat s rájönnél
„Véres szájuak vagytok" — mondarra, hogy a Szociáldemokrata Párt
ja a reakció s közben ők hörgik ezt
azt »mondja és azt valósítja meg,
tajtékzó, habzó szájjal. „Kolhoszt
amit gondol és amit hirdet és soha
akartok. Isten tagadók vagytok, szétnem állit valótlant, soha nem lovaromboljátok a családot, elveszitek a
gol meg különféle áramlatokat még
magántulajdont" stb. stb.
akkor sem, ha ebből pillanatnyi siIgen, ezek a legfőbb rágalmak, kerei származnának. S ha ezt belátod,
amelyekkel szükségtelen lenne fog- , akkor nem lesz nehéz megtalálnod
lalkozni, ha Te, dolgozó kisember az igaz utat, amelyen ma már egyés Ti, a többi szervezetlen dolgozók, millió szociáldemokrata halad a bolcsak egyszer vettetek volna magatok- dogabb és igazabb magvar jövő felé.
nak annyi fáradságot, hogy eljöjjetek
egy szcciáldemokrata pártnapra, hogy
Győri Andor
meghallgassatok bennünket.

LAP

A hivatalos lap közölte a belügyminiszter rendeletét a választói névjegyzék összeállításáról. E rendelet
szerint közigazgatási alkalmazottak
nem alkalmazhatók választási biztosokul. Uletekes helyről ny^t felvilágosítás alapján közöljük, hogy a
vasút, a posta alkalmazottai, az allami, községi, felekezeti iskolák tanszemélyzete e rendelet szempontjából sem tekinthető közigazgatási
alkalmazottnak, s igy vasutas, postás, pedagógus alkalmazható választási biztosul.

Foglalkozzunk talán először a

Bármilyen választási ügyben a választók forduljanak a helyi Szociáldemokrata Pártszervezetekhez.
Julius 24-én a vidéki városok
polgármesterei, falvakban a jegyzők
tartoznak közölni a helyi Nemzeti
Bizottsággal és külön a függetlenségi frontban tömörült pártok mindegyikével, valamint a szakszervezetek helyi legmagasabb szervezetével,
hogy a városban hány szavazókörzet felállítása vált szükségessé és
mik azoknak területi beosztásuk.
Ezt julius 27-ig tartoznak a közigazgatási hatóságok kiplakálirozni.
A Szociáldemokrata Párt minden
összeiró bizottságba beküldi a maga
megbízottját.

felül még vissza akarják állítani az
a múltban jól bevált szokást, hogy
ai mester állapodjon meg a tanonccal, illetve szüleivel, hogy mennyit
fizessen neki, ne pedig a szakszervezet állapítsa azt meg.
Ezze
kapcsolatban bejelentette,
hogy a vidéki kisiparosság maga it
harcolhat a jövőben saját érdekeiért,
mert sikerült az IPOK nak kivívni,
hogy a vidékieket is meghallgatják.
A kollektív szerződés megszövegezésénél ez már érvényesült is.
Ezután méltatta a szentesi iparosok és kereskedők tevékeny munkásságát.
Megállapította, hogy a
szentesiekre a múltban is büszkén
hivatkozhattak és reméli a jövőben
is hivatkozhatnak.
Nagy tetszéssel fogadott előadását a következő szavakkal zárta :
„Nem állunk meg az eddigi elért
sikereknél, hanem
fáradhatatlanul
tovább dolgosunk a dolgozó kisiparosság életszínvonalának felemeléséért és szociális életéért. Dolgozzanak teljes erővel a szentesi kiállítás
sikerének érdekében, mely méföidkövet fog jelenteni életünkben".

A kiáilitás
anyagi tervezete
A polgármesteri hivatalban tegnap
délelőtt a város vezetősége és a hetes bizottság letárgyalta a kiállítás
és a vásá' anyagi szükségletét és a
jövedelem felosztásának tervezetét.
E szerint a város 1947—48. évi
költségvetésében a kiállítás megrendezésének költségeire 100.000 forint
van előirányozva. Ezen összeget a
k i á i l i t á s befejeztével a városnak
vissza kell téríteni. A kiáilitás a
kaszárnya területén lesz megtartva.
A kiállítók a terv szerint, pavillonban 8 forintot, szabadban 3 forintot
lesznek kötelesek fizetni m'J-enként,
A belépési dija felnőtteknek 3 forint,
gyermekeknek (12 éven alól) 1 forint lesz. A bevétel a következőképpen oszlana meg : Mezőgazdaság
részére 40 százalek, ipari továbbképző tanfolyamok megtartására 20
szazalék, szabadmüvelődés céljaira
5 százalék, a képzőművészeti kiállítási anyagból felvásárlásra 10 százalék, alaptőke gyarapítására 5 százalék, jutalmak és díjazások fedezésére 10 százalék, városi könyvtár
.étesitésére 5 százalék és meg nem
jelölt jótékony célra 5 százalék.

Gazdák
figyelmébe

A sok felvilágosító közlemény,
hirdetmény ellenére sok esetben a
£-izdák még most sem tudják pontosan, hogy milyen mértékben rendelkezhetnek szabadóií
termeayeikkel. Az esetleges büntetések és
eljárások elkerülése végett feltótienül
szükséges, hogy a gazdák a községi elöljáróság előtt
tisztázzák,
Dr Mészáros Zoltán IPOK főtitj hogy milyen mennyiséget kötelesek
kár a vasárnapi nagygyűlésen ismer- J
beszolgáltatni és milyen mennyiségű
tette az IPOK és Kamara tevékenykenyérgabonát adhatnak ki terméségét az iparosság érdekében. Közszetbeni munkabér, haszonbér cimegelégedésre bejelentette, hogy a
{ mén, illetőleg milyen mennyiségű
most tárgyalás alatt álló kollektív
kenyérgabonát adhatnak el vásárszerződősek «íz iparosságra sérelmes
lási engedélyre. Azokat a gazdákat,
részeit, a közkívánatnak megfelelően
akik a r ^ndeletellenesen használa következő pontokban sikerül orják
fel termésüket, a hamarosan
vosolni : A tanoncokat nem számítmeginduló elszámolás során megják munkásoknak, a 30 perces étbüntetik.
kezési idő ne számítson bele a nyolc
órai munkaidőbe, mert a legtöbbször egy órahosgzánál is tovább tart
és az önálló iparos ezt az órabért
is köteles volt fizetni, a közterheket
evei,
a munkaadó és a munkavállaló
együttesen fizesse, a dolgozók fizetanit:
a
téses szabadságát fizesse az OTI,
hiszenai OTI a munkásoké. Ezen

Az IPOK
a kisiparosságért

SZENTESI I
LAP •

Világpolitikai események
Amerika kezdeményezésére görög-török
katonai egyezmény készül - Török csaoalokat engednek be Görögországba - A
francia kormány tiltakozik a német ipar
fejlesztése ellen
Amerika Görögország és Törökország megbízottjai görög-török katonai egyezmény megkötése ügyében tárgyalnak. A hírek szerint a
tárgyalás amerikai kezdeményezésre
történik. Caldaris görög külügyminiszter szerint amennyiben
ilyen
egyezmény létrejöine, azt kedvezőtlenül fogadná a görög közvélemény.
Az amerikai megbízott kijelentette,
hogy amennyiben Görögország engedélyezi török csapatok bevonulá-

sát, abban az esetben Amerika támogatná
Görögország igényét a
Ciprus szigetekre Angliával szemben.
Ai értesülés szerint az egyezmény
célja az volna, hogy török csapatok
szállnák meg a mohamedán vidékeket s ők biztosítanák ott a rendet,
a görög kormány pedig összpontosítani tudná egész haderejét a demokratikus szabadságharcosok leverésére.

A német ipar ügye
A francia kormány jegyzéket intézett a brit kormányhoz, amelyben
közli: nyugtalanok az amerikai törekvét miat?, amely jóval a potzdami
megállapodás fölé akarja . emelni a
német ipar színvonalát. A legújabb
értesülés szerint Anglia is osztja a
francia álláspontot s Bevin erre vonatkozólag hosszasan tanácskozott
Amerika londoni követével.

Rövid hirek
Lengyelország hároméves felszabadulása álkalmából a koáliciós pár-

tok kiáltványt adtak ki, amelyben
bejelentik, hogy Lengyelország sohasem támogatna olyan törekvést,
amely a német ipar színvonalának
fejlesztésére irányul.
Palesztinában rendkívül kiéleződött a helyzet Ágyútűzzel ostromolják a zsidófelkelők a jeruzsálemi
angol főhadiszállást.
Burmában vasárnap „fekete" nap
volt. A zűrzavar teljes. A kormány
hat tagját legyilkolták.

MEGÉRKEZTEK

az UNRRA bakancsok

a szentesi Alt.

Fogyasztási Szövetkezetbe

15—35 forint egy pár duplatalpu bakancs
A Szentesi Általános Szövetkezeta dolgozók lábbeli
ellátását
isméi jelentős ménékben javította
azzal, hogy kubikosok részére 300
pár, eg^eo dolgozók és földmivesek
részére ujabb 300 pár üuplatalpu és
békanyelvcs amerikai bakancs kiosztását kezdte meg páronként 15,

25 és 35 forintos árban. Az igényjogosultságot a várm. szociális felügyelőség igazolja s az ott kiadott
utalvány és pénz ellenében a szövetkezetnél (Kossuth u. 26 sz.) Szociáldemokrata Párt székháza) vehetők át a kivitelre is szép munkásbakkancsok.

BARÁTSÁG-MOZGÓ
Julius 23
Megjött a legújabb MOPEX filmóriás !

Kék rapszódia

Pazar kiállítású filmremek

Gerswin élete és muzsikája.
Előadások kerdete hétköznap:

l/i
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Belpolitikai helyzetkép
Megindult a választási agitáció — Népbiróság
előtt az összeesküvők ujabb csoportja
Alighogy megjelent a Hivatalos
Lapban a belügyminiszter rendelete,
azonnal teljes erővel működésbe lendült a Szociáldemokrata Párt választási gépezete. Szombaton délben 150
kijelölt választási vezető indult el
Budapestről az ország összes megyei
és járási székhelyei felé, hogy a he-

lyi pártszervezeteknek a szükséges
technikai felvilágosításokat megadja.
Vasárnap az összes községi pártszervezetek képviselői egybegyűltek
a megyei és járási székhelyeken s
mintegy 15 ezer vidéki pártfunkciónárius kapta meg a szükséges utasításokat.

Szurdi István elvtárs a Szociáldemokrata Párt -vidéki osztályának
vezetője több járási székhelyet látogatott meg s megállapította, hogy a
helyi pártszervezetek mindenhol a
legteljesebb mértékben felkészültek
a választási küzdelem első fordulójára. Jövő vasárnap már szerte az

országban gyűléseket tart a Szociáldemokrata Párt, amelyeken kijelölt
szónokok ismertetik a párt programját. Ez a hét még a technikai előkészületek jegyében zajlik le, a jövő
héttől kezdve azonban megkezdődik
az igazi választási küzdelem.

Hetvenöt összeesküvő a népbiróság előtt
A népbiróság ötös különtanácsa
hétfőn délelőtt kezdte meg tárgyalni
az összeesküvők Péter Ernő csoportjának ügyét. A budapesti törvényszék esküdtszéki termében több héten keresztül tárgyalják majd a 75

vádlottas pert, amelyben Péter Ernő
OKH aligazgató elsőrendű vádlottal
az élen számos volt minisztériumi
tisztviselőt és katonatisztet von felelősségre a külön tanács.

Nem indul a Sulyok-párt a választásokon
Legújabb értesülés szerint a Sulyok-féle Magyar Szabadság Párt
vezetői többnapos tanácskozás után
tegnap hivatalos közleményt adtak
ki, amely szerint a párt nem vesz
részt az augusztus 31-iki országgyűlési választásokon.
A hir arra mutat, hogy a párt el-

határozásánál Sulyok Dezső álláspontja győzött, aki mióta megtudta,
hogy nem választható képviselővé,
elejétől fogva azon volt, hogy a párt
ne vegyen részt a választásokon.
Sulyoknak tékát csak addig kell a
pártja, amíg az pozíciót tud biztosítani számára.

Lesz-e háború?
Remegő félelemmel
csúszik e
kérdés a dolgozó ember szájára*
mikor a nagyhatalmak közötti ellentétekről az egyre tökéletesedő atomfegyverekről és a különböző értekezletek, tanácskozások eredménytelenségéről hall A háború évekig
tartó rémképe kidöbbentette a világ
összes dolgozóit a bármilyen formában jelentkező nemzeti vakságból
s mindenki előtt világos az, hogy
nem nemzeti ellentétekről, s főképpen nem a dolgozók ellentéteiről,
hanem a mamuttőke machinációiról
van szó, mely szeretné újra elővenni a halál muzeumába elhelyezett
gigászi méretű piócát, mely hat évig
hizott a becsapott, félrevezetett dolgozó Jánosok vérén. A faj, a vér
rendiségének kifundálni most bevezették a pénz rendiségét, mely
legalább olyan piszkos, mint az
elődje. A különböző tervek és doktrínák e rendiségének az alapkövei,
melyekre a kapitalizmus egyelőre
még békegalambot festett, de kétes,
hogy a galamb csőrében olajág
í van-e, vagy atombomba.

Második
Spanyolország létesül?

A demokratikus Európa testén
lévő fekély, a fasiszta Spanyolország,
ha igy halad a helyzet, testvérre
fog leini Görögországban,, mert a
jelenlegi görög helyzet kísértetiesen
emlékeztet a spanyol polgárháborúra.
Félő, hogy Amerika szerepe, a színleges be nem avatkozás, az egyoldalú
„rendcsinálás"
második Spanyolországgá alakítja át Görögországot.

Szovjetelleneség vagy
tőkeérdekeltség ?
Gondolkodásra készteti az embert
az USA állásp >ntja a japán béke
szerződés ügyében is. A helyíet
ugyanis az, hogy Amerika szerint a
japán békeszerződés ügye nem vethető össze az európai békékkel.
Tehát a távolkeleti bizottságnak,
melyben túlnyomórészt szovjet elle
nes államok foglalnak helyet, kell
a békét előkészíteni.
A külpolitika öiszes eseményeiből
észrevehető, hogy a monopoltőke
.micsoda ördögi ügyességgel igyekszik itt is, ott is elhelyezni azokat
a robbanó gyutacsokat, melyekkel
alkalomadt^ n lángralobbanthatja ismét
a világot. A nyugati töke ugyanazt
a politikát kezdi, amit az első
világháború
után,
ugyanis Németország
megerősítésével
akarja
biztosítani gazdasági uralmát. A me-

részség már odáig fajult, hogy a
Morning Post azt ajánlja, hogy Németország talpraállitásába az angol
és amerikai tőke mellett a Németországgal szomszédos államok tőkéi is
kapcsolódjanak bele. Ez a szinte
arcátlanságszámba menő ajánlat azt
jelenti, hogy Németországot azok az
államok állítsák talpra, akik legtöbbet szenvedtek tőle.

A nagytőke
kétségtelenül nagyon jól játszik a
világpolitika sakktábláján, de kifelejti
számításából azt, hogy a dolgózokat
évszázadok szenvedései tanították
meg erre a „játékra" és tisztában
vannak a tét súlyával. A játszmát a
dolgozóknak kell megnyerniök s a
tőkének meg kell értenie, hogy a
háború aranybányaja kimerült. A
munka és csakis a munka lehet az,
aki visii a zászlót az emberiség barázdája előtt, mert ő veti az életet.
Lassan, de biztosan odaérik a helyzet, hogy semmiféle nemzeti ideológián nem lehet ellentéteket támasztani, mert a szocializmus és a demokrácia politikai, gazgasági és erkölcsi elvei fogják egyetlen agyvelővé,
egyetlen akarattá tenni a világot.
Akkor soha többé nem fognak fe-f
nyegető rémképek torlódni a dolgozó
ember szeme elé, mert sorsa a saját
kezében lesz és e kezet nem fogja
soha önmaga ellen fordítani, hogy
önmagát morzsoltassa össze a háború acélkerekeivel. S az lesz a
szép, az igaz, az egyetemes élet.
(Sz. J.)

Cementkiutalás a •
szovjet emlékmüvek
tatarozására
A szegedi orosz parancsnokság
10—10 tonna cementet utalt ki a
szegvári és "mindszenti orosz hősi
emlékmüvek csinosítására.
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Női sakkozók számára elméleti és
gyakorlati előadás sorozatot tartanak
a sakk-körben A tanfolyam augusztus 3-án kezdődik. Jelentkezhetnek
mindazok a hölgyek, akik a sakkozást el akarják sajátítani, tekintet nélkül. hogy tagjai e az egyesületnek
vagy nem. Jelentkezés Klauzál u. 2
sz. alatt.

Üzemlátogatás
A MOBILIA

A kora délelőtti órákban még hallgatagon állnak a malom gépei s a
garatok sötét torka üresen ásit, várva
a néhány perc múlva belékerülő
őrölnivalót. A munkások a malom
ajtajában állanak, s a jól végzett
munka örömével várják a pillanatot,
mikor végeszakad a kényszerű pauzának, amely már innen-onnan fél
éve tart.
Beszélgetésbe kezdünk Antal Mihály elvtársunkkal:

Kilenc főnyi létszámmal
indulunk meg, — mondja — de
amint az őrölnivaló szaporodik, a
létszám is növekedni fog. Már pedig
egészen biztos vagyok benne, hogy
lesz őrölnivalónk, mert aki a múltból ismeri a mi kiszolgálásunkat, az
ismét hozzánk fogja hozni őrölnivalóját.
— Mi a helyzet az elmaradott
munkabérek ügyében? — tesszük
fel a kérdést.
A javításokat ini, munkások végeztük el s kaptunk összesen 1000
forint előleget, de a hátramaradott
járandóságainkat is meg fogjuk kap
ni. Ezeket a munkabéreket Sík Antal
és Társainak kellett volna megfizetniük, de ezek a szerződés aláírása
óta nem jelentkeztek s vissza is léptek a malom bérletétől.

Az üvegcserép
|
elszállítása
A polgármester még annak idején
felhívást intézett a szentesi üvegáru
kereskedőkhöz, hogy az üvegedre
pet gyűjtsék össze, tekintve hogy
az üveggyártás nyersanyaghiánnyal
küzd. A kereskeoők meg is tették
ezt. Jelentős mennyiségű üvegcserepet összegyűjtöttek, azónban annak
elszállításáról az illetékesek mindeddig nem gondoskodtak,
A vasárnapi nagygyűlésen dr Demény fő'.itkár ígéretet tett arra, hogy
közbe fog járni az illetékeseknél és
fel fogja hívni a gyárak figyelmét is
hogy az üvegcserép értékesítéséről
gondoskodjanak.

r SPORT ~I
Augusztus

3-án kezdődik a

„Rákosi-kupa"
labdarugóbajnokság
A
Magyar
Kommunista Párt
csongrádmegyei sportaktivája kuparendszerű labdarugó bajnokságot ír
ki a „Rakosi-kupa" elnevezésű 500
gr. sulyu ezüst serleget és a tagjai
éremdíjazásban
részesülnek, úgyszintén érmet nyer a második és
harmadik helyezett is. A bajnokságban részt vehet minden a MLSz
által nyilvántartott
sportegyesület,
továbbá üzemek,
szakszervezetek,
rendőrök, diákok stb. alkalmi csapatai. Minden csapatban legfeljebb
két olyan játékos szerepelhet, aki az
1941. évi tavaszi idényben a kerületi I., vagy ennél magasabb osztályú bajnoki mérkőzésen háromnál
többször résztvett.
A nevezési határidő 1947 julius
28. napja 18 órája. Nevezés Téli
Istvánnál városháza 13. trámá szoba adható, valamint bővebb felvilágosítás is nyerhető.

premierjén

értem. Szabó főmolnár ügye még
folyamatban van.

a volt bérlővel a KIBlSz-el, hogy
legalább valamit lássunk a munkabérünkből, melytől a KIBISz manőverezése fosztott meg bennünket hat
hónapon keresztül. 50 százalék elfogadására kényszerültünk, de mit tehettünk egyebet.
Lemondóan legyint kezével és felsóhajt :
Csakhogy végre megindulhattunk,
s vége lesz a tétlenségnek, amely
már-már megölt bennünket s visszaadhatjuk a malmot rendeltetésének,
beállítva a munkásság, az újjáépítés
szolgálatába.

történt állítólag a fűrésztelepre vonatkozóan, — mondja amikor a
többi üzemágak felől érdeklődtünk
— mely megegyezés nagyobb mennyiségű fenyőt fog biztosítani az
összes tiszamenti fürésztelepek számára s az érkező fenyőből a telepek
kapacitásuk aranyában fognak részesülni.
Ugy értesültem. — teszi hozzá —
hogy őszre a Mobilia R T.-nek ez
az üzemága is meg fog indulni s
számos dolgozó számára fog megél
hetését biztosítani.
Közben egyre erősbbödő zúgással
megindulnak a gépek s egészséges
munkazenével töltik be a levegőt.
Még itt-ott folyik a takarítás, de a
gaiatok már nyelik a gömbölyű bú
zaszemeket, melyek nemsokára hófehér liszt formájában jelennek me?
a zsákokbán. Lágy lisztpor rezeg a
levegőben, melynek finom éleís*agj
még a Kapun túlra is elkisér. (Sz. J.)

ügyében mi a helyzet ? — kérdezzük
B l e i e r Károly elvtárstól, a malom
ideiglenes vezetőjétől.
A KIBISz három munkást bocsátott el — mondja — Szabó István
főmolnárt, Dormann Andor tisztviselőt és Kákonyi Gergely molnárt.
Seabó főmolnár kivételével ügyük elintézést nyert, amennyiben megkapták a nekik járó felmondási illetményt. Hogy a KIBISz felmondása
jogos volt-e, vagy jogtalan, nem vitatom, s az ügy elintézésén a tör
vény betűi szerint való elintézését

Párthirek
Folyó hó 23 án szerdán este 8
órakor a Társadalom Tudományi
Főiskola hallgatói részére összejövetel.
Folyó hő 25 én pénteken este a
Pártszervezet helyiségében pártest.
Az aktuális politikai helyzet és a
választásokról. Tagsági könyvét mindenki hozza magával.
A Rendező Gárda tagjai vasárnap
reggel fel 9 órára fontos ügyben
jelenjenek meg a pártszékházban.

Hirdetmény
Közhirré teszem, hogy a városi
közellátási hivatalban meg mindig
igényelhetők talputalványok.
A talputalványok kedvezményes
áron való lábbeli javításra jogosítanak. Ezek az árak a köve kezők:
Férfi l á b b e l i :
I. o. II. o. III. o.
Varrott talpalás
33 — 30 — 28 —
Szeges talpalás
26 — 24 — 22 —
Sarkalás
1 2 — 11-— 10 —
Női lábbeli:
Varrott talpalás
25 — 23 — 2 T —
Sjeges talpalás
19 — 17 — 16 —
Sarkalás börs.cip. 8 — 7 40 6 80
Sarkalás fas. cip. 6.— 5 50 5 10
Gyermek-, fiu- és leánycipő:
23 28-ig varrott
talpalás
1 7 — 1 6 — 14 —
u.a. szeges talp. 14 — 13 — 12 —
Sarkalás
6 — 550 510
29-33-ig varrott
talpalás
2 0 — 1 8 — 17 —
u.a. szeges talp. 18 — 17 — 15 —
Sarkalás
8 — 7'40 6 80
34 38-ig varrott
talpalás
25 — 23 — 21 —
u.a. szeges talp. 2 1 — 19'— 18 —
Sarkalás
1 0 — 9 2 0 8'50
Fenti árak kruppon talpra vonatkoznak, igy az utalványok csak
kruppon talpat lehet
felhasználni.
892
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Hirdessen lapunknba!

A NYILASBAN
11.

Kényszeregyezséget kötöttünk

Az elbocsátott munkások

5 hold

Orosz megegyezés

— Kanadai tudósokból álló
csoport indult el repülőgépen szombaton Ottawából, hogy felkutassa
az északi mágneses sarkot. A mágneses sark közelében már korábban
14 megfigyelő állomást létesítettek

R A

O i O

Budapest I. julius 23.
7 30: Reggeli zene 8.00: Nyári
fertőző betegségek. Előadás. 8.15:
Egyvelegek és magyar nóták. 9.00:
A MÁVAG szinfónikus zenekara játszik 12.15: Kiss Judit zongorázik.
12.40: Előadás Egressy Béniiől, a
régi nagy magyar zenészről. Délután
1.00: A házi-együttes játszik, Marjay
Erzsébet énekel. 2.10: Kazal Lászió
énekel. 2 30: Csevegés. 2.45: Orgona* hangverseny közvetítése a vasutcai templomból. 4.00: Kúria Simi
és cigányzenekara muzsikál. 4 4 0 :
Örök kuruc sze'lem. Eiőadás. 6.15:
Arigon-est. 6 30: Rádió kamarazenekar hangversenye. 7 30: Falurádió.
8.20: A közönség kérdezi... az illetékesek felelnek. 8 4 0 : Gyurkovics
Mária énekel, zongorán kisér Forray
Miklós, fuvolán Harkav Ferenc. 9 00:
Heti szemle. 9.25: Időszerű kérdések. Előadás. 9.40: Tánczene. 10.30:
Budapesti v o n ó s h a r r i a s hangversenye. 11.00: Francia zenekari muzsikál.

Hirdetmény
Közhirré teszem, hogv azok az
egyének, akik az UFOSZ on keresztül a Földhitelintézettől vettek ki
földet haszonbérbe, saját érdekükben
folyó hó 26 án szombaton a városháza 24-es szobájában 9 órakor feltétlen jelenjenek meg.

Vasáruk,
tűzhelyek;
zománcedények
szeg, drót, rdfvas, drótkerítés
legolcsóbban beszerezhető

Lupták László

vaskereskedönél
Szentes, Bartha János u. 12.
Telefonszám: 13.

Irta: Sima László
VIII.

— Október derekán tiszta lesz ez
a hold, — vélte Jóska. Amint lesz
elég galyfánk csinálunk olyan kulipintyót, hogy
akár meglakjunk
benne...
— Akkor tavasszal odaköltözünk,
— örült az asszony. Na, lássa, kend
a mindjárt ezzel kezdi a beszédét,
meg se haragudtam volna... Azám,
majd el felejtem. Sári is jön ma
délután harmad-negyed magával. A
tekintetes asszon küldi őket szederért. Ahány garaboly szedret kapnak annyi fuvart kapunk hurcolkodásra. Fene jó ita! lehet az a szederlé, hogv így kap rajta... Halja
kend ne irtsák ki a szedret. Pénzt
ér az. A pénteki piacon hat krajcárért mérték literjét.
— Hászen maradhat a szedres,
ha mind nem is, de egy része. Majd
meglátjuk . . . A kunyhót ellenben
majd megcsináljuk. De az csak ideiglenes szárnyék lesz. Gallyfából készül,- g?z lesz a teteje . . .
— Ugyan, menjen már, hiszen
van ott nád elég.
Van eiég, de az kell majd a
kunyhónak a tetejére, amit tavassza.
lakasuak épitünk. Ez majd jó lesz
amolyan ólfélének . . . Tudod, oda
tervezem, ahol az a széles padka
van a partoldalban azzal a nagy
nyáifával . . . Van az olyan száz
négyszögöles . . . Bekerítjük. Azt
mondom én anyjuk, hogy télire se
jövünk a városba.
— Nem engedik meg, hogy olyan
tanyát építsünk . . . Meg nem is
telik rá.
— Én bizom benne . . . Az épülethez kell hatezer vályog. Ki verjük
magunk.
— Olt a Nyilasban ?
— Ott. A részen keresett szálmát
nem futjuk fel a télen. Brcseréljük
törekre. A/ épületfá* kiáruljuk a szerszámnak való fából Ajtót, ablako,
veszünk ócskán. Az a par<záz téglát
ami kell, nem vág agyon bennünket
Ugyan azt is megvehetjíik ócskán
— Végeztek az ebéddel. A tizenkét esztendős Erzsi leszedte az asztalt és elmosogatott. Égető inegtöl
tötte a pipát, rágyújtott. Jóska is ki
húzott a xsebébői egy félkrajcáros
„Magyar* cigarettát, Pista pedig sóvárogva nézte, hogy fújja a füstit a
bátyja. Neki még tilos volt a dohányzás. Kétszer verte meg éríc az
apja, amikor rajtakapta. Tovább be
S2élgettek, tervezgettek. Két óra ulán
jöti Sári negyedmagával a doktorék
kocsiján. Helyet szoritottak Égetőnének meg a két kisebbik gyereknek
Mentek szedret gyűjteni. Pista kisétált az anyja után a Nyilasba.
Jóska elment komázni a cimboráihoz.
Égető is elment a Népkörbe, ahogyan
akkoriban mondták : „hallgatózni",
ami azt jelemette, hogy hirt hallani
a viiág folyásáról, belenézni az újságokba, mert akkoriban még nem
volt krajcáros újság, amit a szegény
ember is megvehetett, ha nem is
mindennap, de egyszer-másszor.
ANGÓRA szőr és gubancot veszek csütörtökön Mátyás kir. u. 11.
Dózsaközben.
—Mentőautó telefonhivó seáma 23.
Főszerkesztő • Sima László.
Felelő, szerkeezlő: Slőke PareM.
Felelőt kiadó: Nagy Mihály. .
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