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B U G A C 
Bugac, Egykor ugy zarán-

dokoltak tót: az ánguusofc. hol-
ImdusoiV. jentok. meg egyéb 
Bádöbéliefc. mint a mohame-
dán népek Mekkába. Url dű-
líiióktól volt hangos u csárda 
Ks környéke, tobzódott az 61-
Badonalizmus. hiszen H fcűl-
löhfiek előtt nemzet! kultu-
Itónk fokmérőjeként a villogó 
gatya meg az egvób »né-

Kesch* maszlag jelentkezett. 

a mély és idegtrissitö csend 
tan Itt a lucrcngietcgben a 
•zél ls meghúzza magát, mint-
ha az idő megállt volna . . . 

Hinné-e valaki, hogy nem 
pusztaság — mit eddig a kép-
jelet rajzolt ki magának -
lianem mint bSrcckkoszoruzta 
fcrdőség, nz ózonnak tcstet-lel-
feet ütfltö tisztaságával önként 
kínálja magát arra. hogy ez a 
szépséges vidék a léha üvor 
nyák helyett a dolgozók pi-
henését szolgálja. Mint a kecs-
keméti polgármester. Czagány 
Ferenc elvtárs mondja.. Buga-
Bon a j ur« muriknak örökre 
befellegzett. Nagy dolgok van-
nak készülőben. Népüdülő, 
fcépszálló terve, közelebbi meg-
valósulás előtt pedig: már a 
nyáron minden vasárnap uií-
vtfc lcecskeirfétl üzem munkás-
Mgál hozzák ki ebbe az alföl-
Öi Ids édenbe. 

Messze van 
mondják a kecskemétiek. De-
hogy van messze". Mindössze 
SÍ kilométer a vígan robogó 
fefsvrisuton, ameljmek szintén 
programja, hogy a munkássá-
got fillérekért szállítja Jd va-
•árnapontínt Bugacra. Ez a 
kisvasút komoly Intézménye 
Kecskemét városénak. Uj. meg 
H) területeket kapcsol be a 

rzdöságJ vérkeringésbe. Most 
javában sorénvkodnefc az 

Orgovány—Páht—KEkőrös vo-
nal kiépítésén, ami döntő mó-
Won moqkönnyiU majd ennek 
H közlekedésbői eddig teljesen 
kikapcsolt területnek a kecs-
keméti konzervipar ellátását. 
Most még majdnem minden tfl-
aya nádfedeles. sok H kiha 
ívott müvelésterfilet, a szem-
nek se túlságosan vigasz te ló 
fcé ), ahogvan az u j pályán ha-
sadunk nz egykor hírhedt el-
iten forríKta Imi" kivégző hetv. 
Héjias Iván, meg FranCniff Kis 
Mihály (a gyilkossági lárgvff-
Ifson "így köszönt el tőle" Kn-
tinJrd'ején n pesti ügvész: is-
ién vele Mihályi) birodalma 
felé. 'Az örgoványl parasztok 
•zégvenlik még mindig kisér-
16 rossz hirü&et. Valóban nem 
leheltek róla Az u j világ hí-
vei. a demokráciáé, amely föl-
Oet juttatott nekik. A nép tísz-
Bán látja errefelé, ki törődik 
vele s a bugacmonostort ara-
lóünncpcn 1500 paraszt élje-
nezte Rákosit és az MDP-t 
Csak az hidjff értékeint, hogy 
toüt Jelent a pusztaságban 1500 
fembert összehozni egy ilyen 
ünnepségre, aki ott él közöt-
tük és tudja, milyen messzc-
löldrőt kell Megyalogolnl a 
föld munkásainak. 

A csinos 
kis állomások (kitűnően vezeti 
(fezrt n Msvasutat Lukács András 
üzemigazgató, régi vasúti szak 
Bmber és Chtovinf Béla for 
galmi főnök) gyors egvmáS' 
tufán suhannak el mellettünk, 
balról a hires •Nirbrot«-csár-
tín amelyben egVkor Petőfi 
Vándorszínész korában tan-vá-
sott. A nép nevezte el nlxhrot-
fcsárdának, mert a 48-as idők-
ben bekukkantó és ennikérő 
vasasnémet nem kapott sem-
mit és ntxbrot kiáltással tessé-
kelték ki a nem kívánatos ven-
déget. Más nevezetességgel 
bem Is Igen találkoztunk. Nagy 
bnre folvfk a kisvasút tovább-
énilése kórfii. Most három ki-
lométer sánanyagot fektetnek 
le, nincs több. ped&0 még hét 

a külföldi kapitalisták egykori eltíorádója, 
m o s t a dolgozókat várja csendes pihenésre 

kellene, Iwjffy legalább Páhilg 
megbosszabmthassák a vonalat 
a termésbe takarítás előtt. 

Megérkezünk 
Bugádra. A Csárdához vezető 
ut gondozott és meglátszik, 
hogy ugyancsak törődtek a 
külföldiek kényelmével (jel-
lemző. hogy Bugac valutaszer-
zési lehetőségeire annakidején 
három kecskeméti bank fogott 
össze, annyira biztosra vették 
a jelenlKCző profitot). A Jói fel-
épített és négyszáz személy ét-
keztetési célját szolgáló épít-
mény mellett áíl a náddal fe-
dett hypernmodern WC, hogy 
e tekintetben se legyen semmi 
kifogása a külföldieknek. Cso-
dálatos valami ez. mindent a 
külföld érdekében 'tervezlek, 
valósi tollak meg és semmit n 
magunk érdekében. Bőszítő ez 
a fasiszta léíefcrombolás, mely 
még Bugnctől Is elzárta a dol-
gozókat. 

Lapozgatunk 
az emlékkönyvben. Díszes egy 
a'bum, aláírói közül nemegyet 
akasztottak már fel, szabtak ki 
rá súlyos börtönt Az egész nyi-
las, rablóvi'ág persze, hogy itt 
pofvázott Bugacon Kecskemét 
város terhére. 1944 október 
18-án, tehát amikor Szeged már 
egy hét óta felszabadult. Far-
kas Sándor örsvezető ur itt he-
nyélt a bandájával és ez emlék-

könyvben az úristent litvja se-
gítségül a német fegyverek 
győzelme érdekében. Aki nem 
hiszi, menjen el és saját sze-
melvet olvashatja. Ennyire át-
itatták a német méreggel ezt a 
szegény országot, hogy még 
1944 utolsó negyedében a Far-
kas őrsvezető urak a német 
győzelemé rtimádkoztak Buga-
con és egyebütt. Ez a hlv fo-
tográfia róluk. Nem lehet le-
tagadni, írásban vau és a köny-
veket ott őrzik a csárdában. 

A hires 
bugaci különlegességet, a nyár-
sonsüti csirkét ugyan nem íz-
lelhettük meg, de a bugaci ka-
dar, ntag a bugaci keserű való-
ban eredményes exportra szá-
mi Ihat, vagy legalább is bel-
földi terjesztésre. Még egy nagy 
séta a hatalmas erdöparkban, 
egy pillantás a még be nem te-
lepült, zsombékkal teC pusztai 
részre és indulunk visszafelé a 
iliirös városba.* őszinte elra-
gadtatással adóztunk a polgár-
mester legújabb alkotásához, a 
Katona-kertben most létesített 
gyermekjátszótérhez, (vizmeden-
cék, hinták, játszó eszkőzök tö-
mege és ezerszámra gyerek!( 

Czagány elvtárs rendbehozza 
Kecskemétet! 

Gábor Arnold 

Péfer»Pá! na ttján 

Az m kenyeret és az aiiászüleíö 
Függetlenségi Frontot ünnepelte 

Szeged kornyékének népe 
A szegedkörnyéki dolgozó 

parasztság ünnepi nagygyűlé-
sen vett részt Péter-Pál pap-
ján. Szeged környékén közel 
30 helyen tartottak ezalkalom-
mal nagygyűlést és mindenütt 
hatalmas tömegek hallgatlak 
végig a szónokok szavait. A 
demokratikus egység jegyében 
zajlottak le ezek a gyűlések, 
amelyeket mindenütt a koalí-
ciós pártok rendeztek meg. Az 
MDP a Kisgazdapárt, a Pa-
rasztpárt szónokai egy nyel-
ven beszéllek ezen a napon: 
az újjászülető Fütógcllenséíá 
Eronl nyelvén. A földek dol-
gozóinak verejtékes munkájá-
ról beszéltek, amely megte-
remti a kenyeret, az Ipari 
munkások és a szellemi dolgo-
zók segítségével, az ország 
minden dolgozójának. Erről 

beszéllek az UFOSz és FI-KOSz 
vezetőt ls. a parasztság érdek-
védelmi szerveinek vezetői. A 
megjelentek lelkesen éltetlék 
a pártok vezetőit és felcsat-
tant a taps. amikor a Függet-
lenségi Front szoros egységé-
nek megalakítására terelődött 
a beszéd fonala. A legtöbb he-
lyen délután fcul hírműsorok 
szórakoztatták H községek, fa-
máik népét. A SzIT kulturgár-
dál ls felkeresték a falvakat 
és ff helvi knllurgárdiik is szép 
előadásokat mulattak be. Már 
korán reggel sok helyen lovns-
bandérSumoüfl vonultak fel, vi-
dám nótaszó hallatszott innen 
is. onnan ls. Örült, ünnepelt, 
vidám volt mindenki és az 
egésznapi vígasságot Jólsfke-
rult bálák fejezték be. 

Me i f gg f a fmaz t á k a n e i a z e í f ö é g i P R e 

é r d e k é b & n d o l g o z ó p e á a o é o u s G f i a f 

Budapest. Junius 30. A Du-
namedence népeinek békés 
együttműködése jegyében folyt 
le a pedagógus szakszervezet 
ünnepsége, amelynek kereté-
ben 50 pedagógust Jutalmaz-
tak meg a nemzetiségi béke 
ügyében kifejtett munkájukért. 
Az ünnepséget Tildy Zoltán 
köztársasági elnök nyitotta 
meg és hangsúlyozta, hogy a 
nemzetiségcinkkel való testvé-
ri együttműködést nemcsak 
szavakkal hirdetjük, de cse-
lekeoelekkei is bizonyítjuk. 

Ezután Dinnyés Lajos mi-
niszterelnök hangoztatta fel-
szólalásában. hogy a magyar 
nevelőknek nem lehet szebb 
és nemesebb feladatuk, mint 

a békén és elsősorban a kör-
nyezetünkben élő népekkel va-
ló együttműködésen munkál-
kodni. 

Ortutay Gyula kultuszmi-
niszter beszed élxm hangsú-
lyozta. hogy biztosítani akar-
juk a není magyar anyanyelvű 
polgáraink számára a teljes 
nemzetiségi egyenjogúságot. 
Gondoskodunk megfelelő nem-
zetiségi iskolákról és ezen túl-
menően tanitói utánpótlásról 
is. Ugyanezt a célt szolgáljuk 
azzal is. hogy Jutalmazzuk a 
nemzeliségek békéjét és együtt 
működését elősegítő tanerőket. 
A miniszter ezután átnyújtotta 
a jutalmakat. 

H a n g y a S z a v e f e i e i összes fiókárudáiban 

és a T e r m e l O k k & H j á b a a olcsón beszerezhető: 
natar lecsó t kg. 3 forint, sü.dftt paradicsom 1 kg. 7 forint, 

savanyó sós parediemm 1 kg. 80 fillér 
10 kg.-on felü i vételnél külön 10 százalék árengedmény 

M o l n á r Er i k a n é m e t t á t n a á ó s z e ü e i i i 

f e l s z á m o l á s á r ó l 

Molnár Erik külügy mi-
niszter nyilatkozott a "ma-
gyar rádióban a varsói ér-
tekezletről. Rámutatott arra, 
hogy a német imperializmus 
25 ev alalt kétszer döntötte 
háborús katasztrófába az 
emberiséget és mind a két 
alkalommal Magyarországot 
is magába rántolta a pusz-
tulásba. A második világhá-
borút követő potsdami 
egyezmény után ugv lát-
szott, hogv a nyugati hatal-
mak is készek a német im-
perializmust gyökerében fel-
számolni. A Szovjetunió' az 
egyezmény rendelkezéseinek 
megfelelően Németország 
keleti részében felszámolta 
a monopolkapitalizmust és 
a hadiipart,, ezzel szemben 

a nyugati hatalmak állal 
megszállóit Nyugat-Né-
metországban a demiHla-
rlzálás, a nácillauilás nem 
történt meg. 

— Németország ketlésza-
kitásával a nyugati hatal-
mak a német soviniszták 
malmára hajtják a vizet — 
mondotta a külügyminiszter 
—, előkészítik a német mili-
tarizmus feltámadását és 
arra törekszenek, hogyt a né-
met imperializmus újjáéle-

désének anyagi és szellem] 
alapjait megteremtsék. 

—- Nyilvánvaló, hogy a 
Szovjetunió és a kcicteurő-
pai államok, amelyek a né-
met imperializmus bűnétől 
annyit szenvedtek, nem néz-
hetik össze!ett kézzel ezt a 
fejlődést. Magyarországnak, 
amelyet a német imperializ-
mus rombadöntőtt, életbe-
vágó érdeke, hogy az ne lá-
madjon fel többe. 

A német Imperializmus 
megakadályozásának esz-
méje vezetett a variéi kon-
ferencia megtartásához. 
A varsói konferencia ja-

vaslatai az egészt békeszerető 
emberiség törekvéseit feje-
zik ki. Alkalmasak arra, 
hogy 

a német támadó szellem 
új jászületésének elejét ve-
gyék és hogv" Németország 
elfoglalja helyéi a béke-
szerető országok sorában. 
Ezért Magyarországnak 

a varsói konferencia javas-
latait őrömmel kell fogad-
nia, mert a javaslatok a bé-
ke szereieléből fakadnak s 
azokat a gondolatokat fe-
jezik ki, amelyekben a ma-
gyar népi demokrácia saját 
voectő eszméit látja. 

Több izgató papot őrizetbe vettek 
Budapest, junius 30. A 

belügyminisztérium sajtó-
osztályának közlése szerint 
az államvédelmi osztálv őri-
zetbe Vetle Lénáit Ödön 
piarista tanárt, az Actio Ca« 
tholica kulim-osztályának 
titkárát, Németh Pál orda-

csehi plébánost, Olcsó Antal 
orfioványi plébánost és dr. 
Varsányi Lajos rddi plébá-
nost. Á nyomozás során 
mcgjálln pilist nyert, bogy a 
gyanúsítottak súlyosan rá-
galmazták a demólífatlkus 
államrendct. 

Mástölév] börtönre Kélték FsSsőftüzponl szarkáját 
A szegedi törvényszék Lá-

zár-tanácsa: szemén tárgyalta 
Papp Szilveszter büntetett elő-
éielü. 40 éves felsőközponli 
földműves és vadházastársa 
Sándor Julianna lopási ügyét. 

Néhány hetó beszámoltunk 
arról, hogy a rendőrség nyo-
mozói izgalmas, fegyveres haj-
sza után tudták csak elfogni 
Papp Szilvesztert; aki Felső-

központon igen sok kisebb-na< 
gyobb lopást és betörést kö-
vetelt el és ezért már a tanya-
világ szarkájának nevezték. 

A Lázár-tanács Pappot, akt 
több tyúklopást és kamrabcA 
törést "ismert be. másfélért 
börtönre ítéltei. Vadházas társát 
orgazdaság vétségében mon-
dották ki bűnösnek és ezérl 
egyhónapi fogházra Ilélléla. 

C s & S c r ö v i d e n 
Letart áztatták dr. öslór 

Jánost, a Gamma-gyár ügy-
Vezető igazgatóját 

BUDAPEST válogatóit 
futballcsapata Zágráb étien 
2:1 (1:0) arányban győzött. 

Doh! István kijelentette: 
5 millió mázsával több ke-
nyérgabonára számíthatunk, 
mint amennyi az elmúlt év-
ben volt. Egyes kapásokból 
rekordtermés várható. 

HAIFÁ kikötőjét a zsidók 
átvették az angoloktól 

Olaszország három tarto-
mányában földműves sztráj-' 
kok kezdődtek. 

JAPÁNBAN a földrengés! 
teljesen elpusztította Fakul 
városát. Mintegy 4000 embqr 
meghalt Fukuin kívül még 
52 város és falu szenvedető 
kárt. 

Eiftíszflí'eft a szabadiért 
sz'njisi] tervei 

A mérnöki hivatal elkészí-
tette a Stefánián létesítendő 
szabadteri szinpad1 terveit. 
Kereken 2000 személy befo-
gadására épül a nézőtér és 
a költségvetés szerint a 
nyári színház felépítése 130 
ezer forintba kerül. Való-
sziiniT, hogy a költségvetés 
egyes tétetóit még csökken-
teni lehet. A földmunkák és 
szakmunkák a költségvetés 
szerint körülbelül 60.000 fo-
rintot tesznek ki és igy sok 
dolgozó jut munkához. 

letörtök a Fosdanl . 
dokkmunkások sztfájküt 

London, junius 30. A lon-
doni dokkmunkások sztrájk? 
ja szerdán véget ért, anéU 
kül, hogy a munkásság s'V 
rclmeit orvosolták vottia. Ez!] 
a fordulat az államgépezet] 
nyomásának és a kapitalista] 
sajtó rágalmainak együttesd 
eredményeként köveikezet íj 
be. Munkáspárti minisztereid 
és szakszervezeti vezetők! 
szövetkeztek itt a sztrájkoló! 
munkásokkal szemben e 
változtatták át a sztrájkot 
jiolitikai jcltegütvá.í 


