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M e g j e l e n i k hétfő jdvóteíevei
« I n d e n nap u reggel! órákban.

Kossuth neve

Kossuth Lajos neve program volt
Magyarországon a múltban és program lehet ma is. Csakhogy a múltban is kisajátították Kossuth Lajos
nevét és ugylátszik most is ki
akarják sajátítani. Az tlsö világháború előtti Magyarországon három
négy olyan párt volt, amely Kossuth
Lajos nevére hivatkozott. Hogy ezek
a függetlenségi és negyvennyolcas
pártok mennyiben voltak Kossuth
Lajos elveinek utkövetői, arról nem
igen érdemes beszélni, mert nagyonn
könnyen juiunk oiyan következte,
tésre, hogy ezeknek a pártoknak
egy-.s tagjai valóban Kossuth Lajos
elvi álláspontját! álltak, de maguk
a pártok nem igen. Most mikor azt
olvassuk az újságban, hogy a Szabadságpárt föloszlása után Kossuth
pártot akarnak alakítani, ak ember
megcsóválj • a fejét és elfogja az
indulat.

S Z O C l U L O f e t t O K k A T f i Mi

Díszelőadás
hadifoglyaink javára
Vasárnap, f. hó 27-én este 8
i órai kezdettel tartja meg díszelőadását hadifoglyaink segélyezésére a
Műkedvelő Táraság, mely alka; lommal színre kerttl a Nagy István
j fővárosi
színművész, a népszerű
filmszínész felléptével Hunyadi Sándor nagysikerű 5 felvonásos vigjá
téka „Bors István". A kiváló vendégművész a címszerepet játssza és
j azonkívül Petőfi versek s ¿avatás;-val
, is emiékezelessé fogja tenni az clő. adást. A mükedvelőgárda tagjii kö
: zül: Búdon
Mária, Sarkadi Nagy
i Máríha, Szécsényi Mária, Há2i Er
zsébet, Kovács Anna, H. Szabó

Erzsébet, Tóth Katalin, Nagy Erzsi,
Regőczy Jenő, T. Vass Imre, Deb
reczeni József, Horváth Lsjos, Reményi Mihály, Regőczy Ottó, Iflrök
Antal, Szálkái József, Négyesi István f$ Négyesi Mátyás Ernő lépnek
fel nagyobb szerepekben. A rendkívüli nagy érdeklődésre valő tekintettel kéri a rendezőség, hogy a
félretett jegyeket még a rrrai nap
folyamán elvinni szíveskedjenek, mivel továbbra nem áll módjában a/,
árusítással megbízott Huszthy divatárucégnek fenntartani. Olcsóbb je
gyek n ég kaphatók korlatolt szám
bárt Huszthinál (Kossuíh tér).

A Gazdasági Főtanács
újabb döntése .

Kossuth Lajos a múlt század
egyik Jegn-jgyofcb államfér fia volt és
kétségtelen dolrg, hogy ízig-vérig
demokrato. 0 voit a lelke az 1848as magyar reformoknak, vezére a
szabadsagharcnak és az az agitáció, Külön státust kapnak a pedagógusok — Olcsó
amelyet a szab dságharc bukása
bakancsok kerülnek forgalomba
után nemes::. Európában, de Amerikában is folytatott, nagy mértékben hozzájárult a demokrata gondoA pedagógus társadalom fizetésis. E eknek a tisztségviselőknek a
lat kifejlődéséhez az egész világon. rendezésének kérdése végre megolbelügyminiszter tiszteletdíjat folyósít,
Hogyha Magyarországon a polgári dódik. A pedagógusok számára az amely a megfelelő fizetés 80, illetve
politikusok egy
po.'itikai * pártot : illetékes minisztériumok külön stá
60 száz ilékát teszi ki. Tárgyalta a
akarnak alakítani, mely valójában tust készítenek, amely kiküszöböli Főtanács az árle zállitások kérdését
magaévá teszi a demokrata elveket, i a tanügyi alkalmazottak sérelmeit. is és felszólította a pénzügyminiszaz jogosan veheti fel a Kossuth ; A Gazda: ági Főtanács srerdai ülé- tert, terjesszen elő javaslatot a só
Párt nevet, de amikor azt halljuk, sén tárgyalta le ezt a kérdést. A és a petróleum árának ieszáliitására.
hogy Sulyok és Pfciffer hivei ."kar- fizetésrende ések során különleges A dolgozók életszínvonalának emenak Kossuth Pártot alapítani, akkor előnyben részesülnek a tanyai taní- lése céljából négyszázezer pár olcsó
tók. A GF járandóságot állapított bakancsot bocsájtanak a parasztok
a jóizlés é ; a tisztesség ne*
rendelkezésére.
minden becsületes
demokratának meg a falusi birók, pénztárosok és éf a munkásság
szegődntényes
alkalmazottak részére
tiltakoznia kell ez ellen a merénylet ellen. Már maga az a lény, j
hogy Sulyokék a maguk reakciós j
pártját annak idején Szabad ágpárt- j
nak keresztelték el,
vakmerőség |
volt. De őnekik, akik a reakciót j
képviselték a parlamentben, iiyen j
párt címet kellett választaniok, mert |
hiszen ők nem hazafeié beszéltek, j
Felkerestük dr. Borot Kálmán relmezők lakhelye Cserebökényben,
hanem kifelé ragalmaztak és szem- : vármegyei főjegyzőt, aki a cserebö- vagy idegenben van-e.
melláthatóari külföldi beavatkozást kényi ügyben a következő nyilatko
A vizsgálat megállapította, hogy
akartak Magyarország belügyeibe, j zatot adta:
a Kaján, Belsöecser,
Külsöecser,
Mi 6zükség van a volt Sulyok j
Mucsihát
közellátásiiag
A miniszteri rendelet vizsgálatot Pankota,
pártiaknak és Pfeiffer híveinek arra, j
nyilvántartott lakosainak száma 952.
hogy Kossui Lajos nevét válasszák rendelt el arra nézve, hogy a viszEbből 215 önálló háztartás. Az
pártjuk címéül ? Ebben a kérdésben : szucsatolást ké:ő kérvény aláírói a ivén szerepel 418 aláirás. Ebből 25
benne is van a felelel: azétt van ] népszavazas'sor a község megalaki
érvényt.len. 20 nem jön számításba,
rá szükségük, mert Kossuth Lajos tása mellett, vagv ellen foglaltak e rneit mucsiháti lakosok. Idegen teneve bent az országban is program j állást és amennyiben az első alka- rületen lakik 171. Tehát összesen
lehet ma még, de kifelé föltétlenül í lommal melletie, most pedig ellene 202 olyan aláirás marad, akik Csetekintélye van ennek a névnek, és t foglaltak állást, miért változtatták rebökényben bejelentett lakók. Ezek
a külföld nem tételezi azt fel, hogy \ meg álláspontjukat, továbbá a ké
Kossuth Lajos nevét Magyarországon *
valaki kalózlobogóképpen
akarja ;
felhasználni. Ezek az emberek, az be a szabadságpárti maszlagot, un- nevét akarja cégérré tenni, el kell
elmúlt két esztendő alatt megmutat- 1 dorral fordul el azoktól, fikik Kos- hogy némítsa, ki kell, hogy korbáták a maguk mivoltát, megmutatták suth Lajos nevét akarják reakciós csolja a maga köréből.
Kossuth Lajos neve program volt
azt, hogy semmit az égvilágon nem céljaik fedezésére felhasználni Ha a
akarnak a demokratikus haladásból, magyar nép valaha gyűlölettel és a múltban és program lehet ma is.
hogy vissza akaiják állítani a régi izzó, szenvedélyes haraggal fordult Minden becsületes és igazi demoidőket és vissza akarják hivni mind- emberek ellen, ha valaha torkára krata a legnagyobb tisztelettel, sőt
azokat, akik bűnösek Magyarország fojtották a magyarok hazugoknak, hódolattal emlékezik meg a demoszerencsétlen sorsáért. A magyar bujtogatóknak és ámitóknak, akkor kratikus eszmék szabadságharcosátársaságot, amely Kossuth nak működéséről. És mindenki, aki
közönség azonban, amint nem vette azt a

Csereböliény ü m

Keretes* és apró
hirdetések ársza
bás szerint
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Szerkesztőség és kiadóhivatal
Szent Imre herceg-utca 1. sz.

közül a bizottság mindazokat kihallgatta, akik annak idején a község megalakulása mellett szavaztak,
most pedig a visszacsatolási ivet
irták alá. A többi, négy kivételével,
akik kijelentették, hogy Szenteshez
akarnak tartozni, az ellen emeltek
kifogást, hogy a községháza ne a
21-22 km. kőzött, hanem a Deb
receri tanyán, vagy a 19 20 km.
között legyen. Lényegileg azok indi.ották meg a visszacsatolási mozgalmat, akik Szentesre járnak haza.
Jelentésemben javaslatot tesaek arra,
hogy műszakilag vizsgálják ezt a
kérdést felül, és amennyiben megvalósítható a közóhajnak megfelelően a 19 km-nél állítsák fel a
községházát, — fejezte be nyilatkozatát dr. Boros Kálmán.

A SZENTESI LAP
hadífogolyszolgálatd
Tegnap a következő hadifoglyok
érkeztek Szentesbe: Atkári János,
Magv házi Dénes és Monori Jenő
Szt Anna-u*ca 4 sz.
Debrecenbői táviratozott N a g y
Emil t's Nagy Sándor.
Üzenetek és h í r e k :
Osso cipész Krímben van, hírí hozó
Somogyi Sándor Hódmezővásárhely
Délibáb-utca 81 sz. Vidéki János
kovácsségéd
(Lágerszám
7270/5)
Borovicsban van. Értesítést hozott
róla Hunyecz Mihály Mezőhegyes
Major 54 sz. Turi János Csongrád
a kővetkezőkről tud: László Istvánról, Berekhát, Szél Jánosról és
Győri Istvánról. Csendes Bálint fogoly, Mucsi Sándor Hódmezővásárhely szerint még kint maradt.
Jól van egészséges. Molnár őrnagylól, Erdőháti Nagy János főhadnagyról és Juhász József főhadnagyról
éilefcitést hozott Bicsa József Szegvár III. tized 163. Végül Monori
Jenő Szt. Anna-utca 4 sz. hírt hozott Lovasi István rendőrtisztről.

Huszonöt deka lesz
a kenyérfejadag
A Gazdasági Főtanács döntése értelmében augusztus 1-től kezdve 25
deka lesz a kenyérfejadag.
A tavaszi hónapokban csökkenteti
kenyérfejadag ezzel ismét lényegesen
magasabb lesz. Ezért felhívjuk a
fogyasztók figyelmét, hogy ne váltsák be már most az augusztusi jegyeket.

a magyar múltból kiemeli, mint valami prófétát Kossuth Lajost, tiltakozik az ellen a merénylet ellen,
hogy az ő nevét lealacsonyítsák,
vásárra vigyék. Kossuth Lajos tisztelője minden demokrata magyar és
egyetlen demokrata sem
tűrheti,
hogy Kossuthot a reakciósok kisajátítsák.
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Megjegyzések
Az ember kénytelen nagyon komolyan elgondolkozni, amikor olvassa a hirt az ujabb pesli tűzről
és a kőbányai serfőzde felrobbantási
kísérletéről. Már a múltkor kifejtettük lapunknak a hasábjain azt a
nézetünket, hogy a legdrasztikusabb
rendszabályokkal kell eljárni azokkal szemben, akik ezeket a tűzgyújtásokat és mostmár ugylátszik robbantási kísérleteket is végzik. Mert
szó sincs róla, hogy ezek a tüzek
véletlenül gyulladtak volna, szó se
lehet róla, hogy az a robbantási kísérlet csak ugy szintén véletlenül
történt. Kétségtelen dolog,
hogy
szervezett maffia csinálja. Az ország
újjáépítésének ellenségei, a demo
krácia ellenségei minden eszközt felhasználnak arra, hogy zavart csináljanak és zavar keltésre föltétlenül
alkalmas dolog egy-egy gyárnak fel
robbantása, vagy fölégetése. Nem
tudjuk a gyujtogatásra statárium
van e, de ha nincs, akkor sürgősen
el kell rendelni azt is, éppenugy
mint a robbanó anyagokkal történő
gazságokra.
—o—
A tűzgyújtásra tett megjegyzés
után egészen stílszerű dolog, hapo. litikára térünk ót és pártalakitási
kísérletekről beszélünk. VezetShelyen
foglalkozunk azzal, hogy Pfeifí-rék
Kossuth nevét akarják kisajátitani
egy alakítandó párt nevéül, azután
arról olvasunk, hogy keresztény női
tábort akar toborozni politikai célokra az ismert Schlakta Margit,
akit a most feloszlatandó nemzetgyűlés legnagyobb humoristájának
tartottak „nagyszabású" kijelentései
következtében. Hogy miért kapcsolódnak ezek a pártalapitasi kisérte
tek szorosan a tűzgyújtási és robbantási kísérletekhez, megmondhatjuk azért, mert ezek az ujabb pár
tocskák a magyar közéletet akarják
felróbbantani, hogy ennek következtében megbuktathassák a magyar
demokráciát. Hát igaz, demokrata
államnak, ahol szabadságjogok van
nak, ott a pártalapitás is szabad és
törvényes védelemben részesül a
pártagitáció. Azonban a demokrata
államban munka szabadság is van,
de ez a szabadság nem teijed ki a
gyujtogatók, robbantók és tolvajok
munkájára.
—o—
Az ember hirtelenében nem tudja
Amerikában van-e vagy Magyarországon. Eltekintve a gyanús iüzektől egész sereg olyan hírt olvas az
ember az újságok hasábjain, amelyek Magyarországon eddig szokatlanok voltak. A mult héten Cegléd
és Budapest hözött három „utas"
kidobta a kalauzokat a száguldó vonat ablakán, mert jegyet kértek.
Egyik fővárosi lap arról ad hiri,
hogy emberrablók garázdálkodnak
az országban és eddig 16 embert
raboltak el. Hogy egész „iparrá" fejlődött az áldetektivség, arról fölösleges beszélni is, mert ez ugy látszik, hozzátartozik ahhoz a bűnözési hullámhoz, amely keresztülcsap
az országon. Az sem érdektelen do
log, hogy valaki felgyújtotta a házát
és pisztollyal kergette el a tűzoltókat, ne hogy eloltsák a tüzet. Hogy
ez humoros eset e, vagy nagyon
komoly dolog, azt nem tudjuk. Ami-

Csak a fasisztáknak
és a reakciósoknak

—

—

—

—

Pénteken ujabb százötven
munkás indul a Sajóhoz
A munkaközvetítő hivataltól nyert
értesítés értelmében örömmel közölhetjük, hogy a Oazdasági Főtanács
ígéretéhez híven, újabb 150 munkást indítanak útnak a Sajó medrének szabályozására. A munkások
nagyrésze szentesi lesz, de munkához jutnak
Csongrád, Fábián,
Szegvár és Mindszent munkanélküli
munkásai is.
Ezúton is felhívjuk

az

ér-

dekelt hatóságok, jegyzőségek figyelmét arra, minél
gyorsabban
és leghatékonyabban működjenek közre,
hogy az utazáshoz szükséges
összeget biztosítsák,
melyet azután a Gazdasági Főtanács a munkások helyszínre érkezése után azonnal visszatérít.
A munkiisok egyébként az eddigi
tervtk szerint pénteken indulnak.

Városunk
hároméves terve
A város fejlesztését s egyben a
munkások jobblétét, szociális életét
biztosító hároméves tervet tegnap
délelőtt végleg letárgyalta és megszövegezett formájában jóváhagyta
a város tervbizottsága.
A hároméves tervet és anyagi
szükségletét nagy általánosságban a
következőkben ismertetjük.
Közlekedés
szempontjából :
Légiközlekedés fejlesztésére repülőtér korszerösitésére és hangárok cpitésére 2,300 000 forint. Ezen összeget a Szovjetunió teljes egészében
magára vállalta. Kövesutak, bekötőutak, haíárutak és dfilőulak Kiépítésére, illetve helyreállítására 4,650000
forint. Kisvasút építésére 6,900.000
forint, ebből 789,000 forint a várost
terhelné.
Villamosítás c é l j a i r a 2,805.000
forint, ebből 930.000 forintot a város térit meg.
Építkezések
szempontjából :
Lakások építésére, a
lakásínség
megszüntetese érdekében 5.S20 000
forint, ennek nagyrésze magánosokra térül. Középitkezésre 2 139.000
forint, ebből 891.000 forintot a város biztosítaná.
Városfejlesztés keretében : Vízmüvek és csatornák létesítése, korszerűsítése, illetve
helyrehozatala
céljaira 1,091.000 foiint Ebből 39
ezer forintot a város folyósítana.
Korszerű vágóhíd építésére, illetve
a meglevő kiépítésére
2,100000

forint, ebből 900.000 forintot a város térit meg
Ezzel megoldódna a
már hosszú évek óta húzódó vágóhíd ügye. Közdűlőutak
építésére
1 000,000 forint. Utcák, terek építésére, illetve karbantartasára 6 millió 167 ezer forint, ebből 1.050,000
forintot a város bütositana.
Közegészségügy és szociálisügyek é r d e k é b e n : Közegészség
ügyünk biztosítása céljaira 7,380.000
forint (783,000 forint). Itt szerepel a
kórház kibővítésének és korszerűsítésének kérdése is. Szociális célokra 825 ezer forint. (247 ezer).
Kulturális c é l o k r a :
1,745,000
forint (483.000 forint). Ennek keretében a városi könyvtár létesítése
és külterületi iskolatermek létszámának felemelése áll.
Szövetkezeti célokra
3 811.000 forint, meiy összeget a
Szövetkezetek biztosítanák, a szövetkezetek ki^pitéséie.
Mindezekből láthatjuk, hogy hozzáértő a cél érdekével tisztában lévő
é3 azért lelkesülő emberekből á!l a
terVbizoítság vezetősége.
A teivbizotís^g a város hároméves
tervének szövegét kísérő levéllel elküldte az Országos Tervhivatalnak,
melyben kéri, fogadják azt el igy
ahogy van. Az eseilrg közben szükségessé váJó változtatás jogát azonban fenntartja magénak.

BARÁTSÁG-MOZGóJI
Julius 25 én

TIGRIS KARMOK
Bravúr, muzsika, szerelem, izgalom. Nő a tigrisek között. Szenzációs mutatványok. Verekedés, lövöldözés a cirkuszban.
Ezt mindenkinek meg kell nézni

Tűhegyen
Ha már szociáldemokrata az ember, *akkor egyesek szerint még magyarul sem tud beszélni. Ez volna
a Magyar Alföld cikkecskéjének a
vezérfonala, amelyben azt kifogásolja, hogy a
Szociáldemokrata
Párt földműves hetilapja sok idegen
szót használ. A rejtett cél azonban
egészen más, éspegig az, hogy rámutasson arra, hogy a lap olyan
cikket közölt, amely szerint a géppel való aratást engedélyezni kell.
így bujt ki a szög a zsákból.
Ami azt illeti egy-két idegen
szóért ők sem inennek a szomszédba, hiszen mi magunk is ismerünk
otí a szentesi szakszervezet berkeiben egy embert, aki nyakra-főre
dotálja
az idegen kifejezéseket.
Csak hát mibennünk nincsen meg
a minden áron való kötözködési
hajlam és témahiányban sem szenvedünk hála Istennek.
Nem tudjuk, hogy ezeket a piszkálódó cikkecskéket ki írja a Magyar Alföldben, csak sejtjük. Az illetőről az hirlik, hogy előző állomáshelyén állítólag erősen megjavitotta munkásegységet. Hát itt is „javítgatja 0 már — sajnos.
(Slussz)

Párizs cáfolja
a francia-angol-amerikai
katonai szövetséget
Párizsi jól tájékozott körökben
hangoztatják, semmi ? lapja nincs
annak az egyik külföldi hírügynökségtől származó értesülésnek, mely
szerint Marshall tábori.ok hélfőn
Bonnet washingtoni francia nagykövettel folytatott megbeszélése során
ajánlatot tett volna a német agreszszió veszélye ellen egy francia angolamerikai katonai szövetség megkötésére. A francia külügyminisztérium
semmi ilyen irányú értesítést nem
kapott Bonnettől.

Szentesre jönnek
a gazdasági rendőrség
nyomozói
Szerdán délután egész autótábor
indult el Budapestről, amely a gazdasági rendőrség nyomozóit viszi
vidékre. Az -?sö nagyobb csoport
mintegy 50 60 ember Kecskemét,
Nagykörös, Kiskőrös, Kecel, Orosháza, Békéscsaba, Szentes, Kiskunhalas, Jánoshalma és Hódmezővásárhely környékét fésüli át. A nyomozók feladata lesz a főzelék, zöldség és gyümölcsfélék áralakulásának
ellenőrzése, a vidéki nagy piacokon
az illegális közvetítő kezek kikapcsolása, az árfelhajtók lefülelése, az
iparengedéllyel nem rendelkezők viszszaéléseinek megszüntetése és az
árufelhozatal biztosítása.

Mértékhitelesítési razzia
Előadások kezdete hétköznap: «/« 7. V« 9. vníérnop >/« 5. l /4 7. l / i 9.

kor aznnban összegezzük a dolgokat, odajutunk, hogy a legnagyobb
erélyt kérjük a rendőrségtől, mert
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végeredményében Magvaro szág jó
hírnevét meg kell menteni ezektől a
gazemberektől.

A

r

A szegedi pénzügyőrség kiküldöttei a tegnapi piacon mértékhi-telességi razziát tartottak. Több ki
sebb szabálytalanságot tapasztaltak,
kihágásról azonban jelentés nem érkezett.
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Nézz utánna,

hogy ki ne

a választási
révjegyzékből.

Uálasztójogod fegyuer a reakció ellen!
H Í R E K
Me j ú l i u s 25. Rom. kat. B- Kinga
4
yroiesÜns Krisztina
ViMllésielenlé«: Tisza 0.160. Kurca 280
Hőmérséklet. + 15 tok.
UflHórásjalentés: Mérsékelt s/él. derült idő. A hőmérséklet nem változik.
Ggyaletes gyógyszertárak, július 19—
35-ig lliász-Oléh.

Barátság Mozgó: Tigris karmokSzabadság Mozgó: Zene varázsa.

Az új kenyér
Lassanként befejeztetik
a cséplés
és a demokratikus Magyarország lezárja a harmadik gazdasági évet. A
termés csak közepes,
éppen
annyi,
hogy minden magyar dolgozó
számára szűkösen biztosítva lesz a kenyér, de ez mit sem von le a magyar
parasztság áldozatkészségéből és csodálatos erőfeszítéseiből, amelyet ebben az esztendőben is példamutatóan
folytatott a kenyér biztosításáért. Sajnos a jótermésnek egyéb fontos kellékei is vannak, igy a megfelelő időjárás, a mezőgazdasági élet támogatása stb. Az időjárás
viszontagságai
immár jó néhány esztendeje sújtanak
bennünket, a mezőgazdaság
támogatását és korszerűsítését,
viszgnt a
rendelkezésre álló rövid idő alatt
nem is lehetett volna
véghezvinni.
Szegény, lerongyolódott és kifosztott
ország vagyunk, amely a maga szegényes eszközei mellett csak
akkor
képes világviszonylatban is helytálló
eredményt elérni, ha népe erején felül végzi munkáját.
S a
magyar
parasztság ezt teszi s ezt cselekedte
ebben a gazdasági évben is. Sokan
talán nem is tudják,
hogy mennyi
verejtékébe és emberfeletti
munkájába
került a magyar parasztságnak,
amig
ismét eljuthattunk odáig, hogy gondolatban megszorítjuk a kezét és ismét leírhatjuk a mortdat§t:
a föld
robotosai teljesítették
kötelességüket
és biztosították az életet jelentő
kenyeret egy ujabb esztendőre minden
magyar dolgoió számára.
(Gy. A.)

— Elvtárs!
így is segíthetsz a választási
munkában:
vásárolj szociáldemokrata
választási
bélyeget!
— Meghívó. Szentes megyei vá
ros Nemzeti Bizottsága f. ho 26 án
szombaton du. 3 órakor ülost tart a
városháza 18 számú helyiségében.
Tekir.ettel a tárgy fontosságára az
összes tagok pontos megjelenését
kérem, h. Elnök.
— Minden szociáldemokratának
köt lessége figyelni arra. bogy ne
maradjon kl a választól névjegyzékből.
— Chornoky Viktor Magyarország uj kairói követe. I letékes
körök megállapodtak Magyarország
uj kairói követének személyében.
Hir szerint dr Chornoky Viktor nemzetgyűlési képviselői küldik az egyiptomi fővárosba.
— Elvtárs 1 Ne feledd, hogy minden szociáldemokratának önmaga,
pártja és nemzote Iránti kötelessége, hogy lesrsavaarton az angQSZ
tus 31 választásokon.

Julius 25-én,
este fél 8 órai

Miért van fennakadás
az áramszolgáltatásban
Ismételfen panaszok futnak be
hozzánk, nem egy esetben a kórház
panasza is, melyek szerint az áramszolgáltatás körüli zavarok igen érzékenyen éreztetik hatásukat.
Felkerestük ezért Nervetti elvtársunkat, aki a következő magyarázatot adta:
— A napokban beszéltem Anderson Arlhurral, a salgótarjáni erőmüvek svéd vezérigazgatójával. Megkérdeztem tőle mi az oka annak,
hogy napjában ötször, sőt sok esetben még többször is kikapcsolnak
bennünket az áraszolgáltatásból, holott az egész üzem már ki van javítva és az új porosszén fűtésére
alkalmas új kazánokat is megkapták
és jjzembe helyezték. Andersontól
azt a* választ kaptam, hogy nagyon
rossz minőségű szenet kapnak, mely-

nek nagyrésze sokszor agyagos föld.
Mikor ilyen földesszén jut a kazánba,
a termelés természetszerűleg kisebb
lesz és igy kénytelenek egyes vidék
távvezetékeit hosszabb, rövidebb időre
kikapcsolni. Tekintve, hogy Szentes
a távvezeték végén van, így minden
ilyen esetben áldozatul esik.
Mi a helybeli üzemet állandó készenlétben tartjuk, szerelőink, gépészeink ügyeletes szolgálatot tartanak
és amint kikapcsolnak a távvezetékből, azonnal megindítjuk mi a gépeinket. Igy 5—10 perc múlva már.
ismét van áramszolgáltatás.
Igaz
ugyan, hogy ez az 5—10 perc is
nagyon kellemetlen, sőt veszélyes is
lehet a kórház részére kiváltképp ha
operálnak. Ezen azonban mi egyelőre nem tudunk segíteni — fejezte
be Nervett elvtárs.

Műhelylátogatás
A kovács
Mai műhelylátogatásunk alkalmával megszólaltaljuk B. Sz B. kovácsmestert, T. L. kovácssegédet és
Gy. G. kovácstanoncot.
A kovácsműhely a városvégén
van, az egyik forgalmas ut mellett,
melyen a gazdálkodók jönnek be a
városba. Már messziről halljuk az
ütemes kalapácsütéseket. Amint a
mfihelyajtóhoz érkezünk megpillantunk két férfit, smint 5—10 kilós
kalapáccsal ütemesen felváltva verik
hol az izzó vasat, hol az üllőt, a
kovácsműhely jellegzetes zenéjét szolgáltatva. A szerte-széjjel pattogó izzó
szikra, távol tart bennünket a serény
munkásoktól. Egy harmadik fiu, nem
lehet több 18 évesnél, lábával fújtatót taposgatja. A két kovácsoló férfi
közül az egyik őszhajú 50 év körüli
lehet, valószínű ő a mester, a másik 22—24 év körüli biztosan segéd
és a fujtató fiu pedig a tanonc, bt
állunk már kb. 1—2 perce, de még
mindig serényen dolgoznak minket
figyelembe sem véve. Na most abbahagyták a kovácsolást és az idős
férfi felénk közeledik. Csak úgy
c?orog kormos, olajos arcáról a
veríték. Közöljük vele, mi járatban
vagyunk, ő engedelmet kér, hogy
nem fogadott a z o n n a l , de mint
mondja :

„Addig üsd a vasat,
mig meleg."
Talán kérdezzük ineg Tőle, miért
nem szólalt fii senkisem a kovácsiparosok közül a nagygyűlésen.
— Nem azért, mert r.em lenne
problémánk, mert hiszen nekünk is
megvan a magunk panasza, éppen
úgy mint a többi iparos szakmának,
azonban nem vállalkozott közülünk

Ä !

senkisem arra, hogy ott felszólaljon
— mondja kissé elgondolkodva.
— Ezek szerint a legjobban választottunk a még hátralévő szakmák
közül. Igy ismertetheti elvtársunk
műhelylátogatásunk keretén belül a
kovácsiparosok problémáit — nyugtatjuk meg ót.
Először is az

anyagellátásról
szeretnénk felvilágosítást kapni —
térünk át a kérdések sorozatára.
— Anyagellátásunk a múlthoz
viszonyítva
lényegesen javult.
De mindjárt hozzá tehetem,
csak vasanyag
szempontjából.
Rudvasat ugyanis már u t a l v á n y
nélkül is kapunk. Ebből már meg
tudnánk kezdeni a termelő munkát
és mint azt a múltban is tettük,
előre készíthetnénk
patkókat
és
egyéb kovácsolt dolgokat. Nézzék
csak megmutatja a gerendákba vert
szögeket — ezeken valamikor párosával lógott a különböző nagyságú és alakú patkó. ,
— Miért nem csinálják most is
úgy?
— A kovácsoláshoz vasanyagon
kívül szén is kell. Ezzel szemben

nem kapunk elegendő
szenet.
A kiutalt szén mennyisége a kereseti adó osziályhoz van viszonyítva.
Én például aki V. osztályba vagyok
sorolva, 150—200 kg. szenet kapok
mindössze. Ez a szén-mennyiség
rendes forgalom mellett és jó szén
esetében 5—6 napig elég, de a mai
gyér forgalom mellett sem tart 14—
16 napnál tovább. Igy azután még
ha lenne is valami kevés munka,

pórién

Ne hagyd
elveszni Jogodat
akkor sem tudom azt elvállalni, mert
a hó első feleben elfogyott a szén.
— De nagyon magasan van
megállapítva a szén ára is.
Ez pedig fontos tényező a kereseti
adó megállapításánál. Ugyanis pa- píron a szén békebeli árának négyszeresét veszik alapul, ezzel szemben a valóságban annak hatszorosáért kapjuk. Nem is szólva arról,
hogy
nagyon rosszminőségű a kiutalt '
szén, úgyhogy kétszer annyi fogy el
belőle, mint a jóminöségüböl.
— Ilyen körülmények között —
mondja összeráncolt homlokkal —
nem tudok dolgozni, illetve keresni,
hogy ötödmagammal a családot eltartsam és az adókat fizessem. Csak
tetézi mindezt, hogy a kereseti adókulcs is aránytalanul magasan van
megállapítva. Legalább azt
tegyék lehetővé, hogy a termelőtől m e g v e h e s s ü k
a
búzát,
és a termelőnek számítsák be a beszolgáltatásba, hiszen mi kifejezetten
a termelőnek dolgozunk.
Közben a segéd és a tanonc is
közelebb merészkedik és nagy figyelemmel hallgatják az elhangzottakat.
Szinte látszik az arcukról, hogy nekik is lenne mondanivalójuk.
Meg is szólítjuk a segédet,
megkérdezve tőle, hogy
mióta dolgozik itt.
— Éppen ma jöttem —% mondja
T. L. kovácssegéd, de mégvma befejezzük ezt a kevés munkát, ami
van és aztán megint várhatok 2—3
hétig, mire ismét dolgozhatom.
— Na és mit csinál amikor a
szakmában nem dolgozhat ?
— Kimegyek valamelyik tanyára
és mint napszámos dolgozgatom, ha
felvesznek — teszi hozzá gyorsan.
Megkérdezzük még a tanoncot is,
mióta tanul és szereti-e a mesterséget.
— Már 20 hónapja tanulom az
ipart — kezdi féléken —. Igaz
ugyan, hogy munka kevés van —
folylatja bátrabban - de a mesterem minden lehetőt megtesz, hogy a
mesterséget 100 százalékosan elsajátítsam. Nagyon szeretem a mesterségemet. Már gyerek korom óta kovács akartam lenni — fejezi be
öntudatosan és már megy is vissza
a .kohóhoz* hogy felélessze a kialudni készülő tüzet.
Nem akarjuk mi sem szorgos
munkaidejüket megrövidíteni ezért
megmagyarázzuk nekik, hogy melyek
ennek a mai rossz életlehetőségnek
a közvetett és közvetlen okai. Ok is
bíznak benne, hogy a következő
gazdasági évben jobb termés lesz
es a hároméves terv megindulásával az ö sorsuk is jobbra változik.
—mati.—
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Akiket letaglózott az élet
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Ország - Világ
A Nemzeti Bank ma megkezdi az
uj 10 forintos bankjegyek kibocsátását.
Munkások akadályozták meg a
* Kőbányai Serfőző felrobbantását.
Színésznőt vett feleségül a lengyel
miniszterelnök.
Tizezer 2sidó tüntetett Münchenben az angol követség előtt, hogy
engedélyezzék kivándorlásukat Palesztinába.
Ortutay Gyula
kultuszminiszter
Belgrádba érkezett.
A nemzetgyűlés elfogadta a választó jog i t örvé r.y ja v a sl a t ot.

LenMrszős
nem részesül
amerikai segélyben

Az amerikai külügyminisztérium
szerdán bejelentette, Lengyelország
nem részesül abból a 350 millió
dollár segélyből, amelyet a kongreszszus egyes államodnak az UNRRA
feloszlatja után történő támogatásra
megszavazott, miután Harríson jelentése szerint Lengyelországban az
1947. évre a lakosság létfenntartására szükséges minimális élelem
amerikai segély nélkül is biztosítva
van.

Magasabb
segélyt kapnak a
hadifoglyok
Az ország, szerény anyagi körülményei mejle;! mindent elkövet, hogy
hazatérő hadifoglyait minél kedvezőbb elbánásban részesítse. Az elmúlt héten fölemelték a hadifoglyok
zsebpénzét. A Gazdasági Főtanács
szerdai ülésén hozzájárult, hogy a
hazatérő hadifoglyok 70 százaléka
az eddigi 30-40 forintos segéiy helyett 120 forintot kapjon. A csökkent munkaképességű hadifogoty segélye elérheti a 200 forintot. A hazatérő gazdálkodók. kisiparosok és
kiskereskedők részére a kormány
kölcsönt folyósít.

Felhívjuk szervezetünk állásnélküli
tagjait, hogv julius 25-én pénteken
este fél 8 órakor jelenjenek meg a
pártszékházban.

Párthírek

Folyó hó 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 fél 9 órára fomos ügyben
jelenjenek meg a pártszékházban.

Meghívó
Az OTI Fzentesi kerületi pénztára
f. hó 27 én d e. 10 órai kezdettel,
székházában a munkavállalók részére időszerű kérdések megbeszélése
végett értekezletet és egyúttal tájékoztató előadást tart, melyre az érdekelteket ezúton is meghivja.
900
OTI kerületi pénztár

A borús álmosító Idő mázsás sulylyal nehezedik az emberre s szinte
valami megmagyarázhatatlan szomorúság, valami elkedvetlenítő realitás
ásítozik a vakmeleg levegőben. Mintha az utcán siető emberek is valahogy fáradtabbak lennének, kedvetlenebbek, fásultabbak. Ezek az éleinek azon percei, amikor bármibe
kezd az ember, kudarc lesz a víge.
Ezek fzok a pillanatok, melyek
egész életre kihathatnak, há pont
ekkor történik valami sorsdöntő az
ember életében. Hány embert taglózott le a sors ilyenkor s sohasem
tudják kiheverni, ha nem voltak elég
erősek.
Lépten-nyomon találkozik velük az
ember.

Töpörödött nénike
sodródik mellém s alázatosan megszólít :
— Pár fillért tessék adni, nagyon
éhes vagyok I
Nem vagyok keményszívű, de sze
retem megnézni kivel teszek jót, meri
jártam már ugy, hogy pár perc múlva
a kocsma pultjára került a szár.-a
lombói adoti alamizsnám. Most azonban meglepődtem, mii or a nénike
szenvedéstől elcsigázott arcába pillantottam. Végkimerülés és kétségbe
eseti éhség látszott ezen az arcon és
szemeken.
— Hány éves maga nénikém ? —
kérdeztem.
— 70 éves vagyok lelkem és sajnos vénségemre jutottam erre a
sorsra. Mert éltem ám én szebb nap kat is.
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Irta: Sima László
X.

— Ugy van ahogy mdndom. Aztán te meg, Pista, — fordult Gáborhoz, — szerdán ki mégy s feleségemmel meg Pistával Tenkehátra,
letöritek a Bálint fiam bér kukoricáját... Egy forintot kapsz, meg kosz
toí. Rendben van ?
— Rendben, hogyne volna rendben, — volt a válasz, — azon felül
köszönöm, hogy mindiből megy eztáii a gyomlálás... Azt hiszem össze
szidják kendet, Bálint bányám, mert
azt hiszem, hogy megfordítja a közmondást és most egy fecske csinál
nyarat . . .
— Nem magam leszek. Találkoztam tegnap a Népkörben Csendes
Imrével, meg Szőke Barta Pállal.
Mondtam mit akatok, aztán ők is
így tesznek. — Dehát érjük utói a
szó végét, kezdjünk dologhoz.
Munkához láttak. A három ember
csakugyan serényebben dolgozott,
mini eddig. Flöstöl re széles részt
takarítottak ki. Evés közben Posta
Vince újságolta, hogy Csépai Péter
akivel egy házban lakik irt Győrből
ahová száztíze*! mentek gálmunkára.
— Bánja már, hogy nem hallgatott az okos szóra. Nem maradt
itthon, pedig beállhatott volna csúvárnak a Hacferik malotoba. Nem
keresnek jóformán
semmit, mert
messzire kell talicskázni, aztán a
mérnök is mindig a sarkukban van.
örülnek, ha 8 0 - 9 0 krajcárra felvergődnek egy nap.. Dehát nagyraláti ember, a felesége meg hajtja,
mert hát... no, de ne szólj szám.
— Csépait, Matók, a sógora rá

Szeme a távolba réved s látszik,
hogy jól esik beszélnie:
Volt földünk, házunk s mindenünk. Szegény uram azonban egyszer, mintha az ördög szállta volna
meg, elkezdett mulatni és kártyázni.
El is úszott mindenünk. 0 nemsokára meghalt, én meg ittmaradtarn
egyedül. Vari ugyan egy leányom,
de az is olyan szegény, hogy alig
van mit ennie. Ha ő nem volna, bemehetnék a szegényházba, de igy...
Szeméből kiaiudt az élet s újra az
alamizsnakérő fásultság látszik rajta.
Kezébenyomtam egy pénzdarabot,
gyorsan elsiettem.

A kéznélküli gyerek
Egy üzle'ben találkoztam veleLátszik rajta, hogy szülei gondosan
rendben tartják, de a két kabátujja
üresen lóg. Lehet vagy 15 éves.
— Felrobbant a kezemben cgv
kézigránát — mondja, mikor c>;ohkasága oká* kérdezem. — Játszottunk már azeiőtt is a grá.«átokkal s
nem történt senkinek baja Pont éri
lettem az áldozat. Csak az a baj
hogy meg nem haltam I
Dióbarna gyermekszeméből két
kövér könnycsepp gördüi le az arcára s elfordul tőlem, hogy ne kelljen tovább beszélniu.
Mi akik sokszor "két egészséges
ép kezünkkel sem tudjuk megragadni
a lehetőségeket, mi meg tudjuk érteni, mennyire letaglózta ezt a 15
éves kis életet a sors.

Hegedűművész
Ismerek e<*y illetői,

aki

alkalmi

akarta b szélni, hogy itt fogjon föl
dei, — mondott Égető, — de hát
azt mondta, ingyen nem bolond,
hogy dolgozzék..." Ez Így jobb neki.
Mindig sajnálom amte élek, hogy
kubikos lettem. Igaz, a béres, a
cseltd nem szabad ember, de bizt.- s
a keresete ós nem csavarog oda . . .
Igaz, mindenkinek rem jut fgv kenyér... No, most úgy látom, les-,
valami, mert öten is jönnek hozzám
A mindiből munki hajij.; Őket . .
Égető jol gondolta, mert Bcnke
Sándor jö>t hozzá .hatodmagával.
Nagy hangon köszönt és mindjárt
támadásba ment:
— Nem gondoltam volna, hogy
felcsapsz jótétléleknek. Nálam ketten
dolgoztak és örültek, nogy harma
nekik adtam az irtást... Azt gondo
lom, nem az öreg Jóska bácsi ment
neked a? ásóval, hogy az ántiját,
de mindiből ám, mert baj lesz . . .
Tán beJtál B.hari melle cucilistfnak
aztán coyilustákat nevelsz... Mond
míg, minek kellett kérés nélkül
mindet od3ödni... Most mindnájónk
nak úgy kell táncolnunk, ahogyan
te megbolondultál . . .
— Hát először is én nem bolondultam meg, hanem igazságot tettem.
Aztán, aki nem akarja nem adja
mindiből. Adja harmadán, vagy negyedén... De énrám ne mondja senki
ember fia, hovy lenyúzom a bőrt a
másik szegényről... Ér annyit ez a
segítség, amennyi a paré... Neked is
megéri... Aztán ahhoz semmi közöd,
hogy én hova állok. Oda ahová
akarok. En nem mondom neked,
hogy menj gyerlyahurcolónak a temp lomokba.
(Folytatjuk)
Főszerkesztői Sima László.
Felelős szerkesztő: Szőke Fareac.
Felelős kiadó: Nagy Mihály.
Nyomta a •Barátság* nyomda

F«lnlőfl

v«»atő: Caarmu L. Imre

munkából tengeti életét. Szakmunkás
nem lehet, rnert keveset ért mindenhez. Egyszer fát vágott nálunk és
meglátott egy rossz hegedűt. Felvette, elkezdte hangolni, majd nemsokára kristálytiszta hangon c-endüit
ki vonója alól egy ismert operarészlet.
— Hol tanulta maga ezt ? — áj.
mélkodtam.
Keserűen mosolyog s eldurvult ujjával végigpendit a húrokon:
—- Hegedűművésznek indultam %
favágó lettem.

A fehér bot

tapogatózva keresi a járda szélét. A
vak megérzi, smint melléje éiek s
megszólít:
— Legyen olyan kedves, vezessen
át az úttesten 1
— Mióta vak ? — kérdeztem.
A fektíte szemüveg felémfordul,
szinte az az érzésem, hogy az arcom kutatja:
— Néry ével A Dón partján láttam utoljára a napot. Azóta fekete
minden. Műszaki rajzoló volfc m s
eleinte majdnem beleőrültem. Most
már lassan megszokom. Köszönöm
a segítségét,*áldja meg az Isten.
»Kinyújtott keze tétován keresi az
enyémet s míjd.iem kimond.am,
hogy a viszont!átásra.
Pedig neki már négy éve nincs
viszontlátás.
Az anyagi és gazdasági újjáépítés
mellett az ilyen és ehhez hasonló
letaglózóit eletek újjáépítése sem
maradhat el.
(Sz. J.)
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Budopcst I. juliub 25
7.30: R»5gge'i zene: 8 00: Az öltözl lés
8 15: Hanglemez. 9 00:
Haív ni Laci cigányzenekara. 12 15:
Hanpjemezek. 12.45: Szinészhistóriák. 14.10: Kertészeti tanácsadó. 14 30:
Gordonka, ének. 16 00: R*diórip rt.
16,45: Beszélgetés. 17 45: Sportközlemények*. 18 00: Hangos hiradó.
18 2 0 : A Horváth kert fái alatt.
20 20. Hangverseny. 2 1 2 5 : A: uj
kolkktiv keret-törvény. 21.40: Hanglemez 22.25: Kar«:di énekel 22.45:
Külügyi negyedóra. 23 00: Müvészlemczek.

Hirdetmény

Értesítem, a közönség* t, hogy ai
algyői köz>>s vasúti közuti-hid medernyilásának vé r leges helyreállítása
végett folyí év julius hó 28. 30,
augusztus hó 1, 4. 6. 8, II, 13, 16,
18 21, 23. 25, 27, 29, szeptemb:r
hó 15, 17, 19; 22 én 9 órától 15
óra 30 percig a közúti közlekedes
a hidon keresztül nem lehetséges.
Legközelebbi átkelőhelyek száraz
időben az algyői és a tápéi kompon, nedves időben pedig Makón át
vannak.
602
Polgármester

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

Lupták László

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

