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At sóhözponion 

Alsókőzponton aránylag ke-
•Ss a nagygazda. Ezek azonban 
feemmiben sem különböznek 
pzoltól a xsirosparasztoktói, 
Wrik a Hajdúságban, Biharban 
9&?cbhen ezer-ezerkétszáz, most 
Btizőlven-kétszáz hold termését 
Jtodva magtárukban, kamrájuk-
ban, pincéjükben leírhatatlan 
*5Iyfc», gőggell irányítanák egv. 
fcgy vidék, falu életét, erősza-
koskodnának. uralkodnának 
Igy-egy kis társadalom felelt. 

Alsóközponton 40—50 hold 
tulajdona a gazdák egyrészlt 
•gyanilyen » kiskirály kodásrn« 
készteti. Azonkívül a legéleseb-
ben szeml>en!litja k demokrá-
ciával. A felszabadulás óla fo-
lyamatosan gyűlölködnek, iz-
gatnak, acsarkodnak, rágalnmz-
Üak ezek a falusi sőléticfkek 
mindent, amit ez az uj életre 
kapó ország elsősorban a fahi 
•okáig kizsákmányolt népének 
hozott. Nemcsak a fóldbirtokrc-
lorm, az állfl'ános választójog 
ís még sok vivmánv fáj nekik, 
hanem gyűlölik gazdaíársaikat 
Is. Elsősorban azokat, akik ugy 

fcalraas arra, hogy az emberek 
locgbccsii'jék. A munkát soha-
sem szerette. Sunyi, brfelénéző 
fenbernek icl'cmzik. Amikor vé-
pgmegy Központ utcáin, Icg-
fcstvesebheu az ullcst közepén 
4ár. Nehogy egy szegényebbel 
talá'kőzzék. Egyik elmúlt télen 
hihetetlenül felindult a falu j 
kilenc: felesége tárnájáról va-
lami nézeiellérés miatt kidobta 
b lakót. Télvíz idején, térdjgérő 
kőbán az országút szélére rakta 
k bérlőt nyolc gyermekévek 
Erkölcsi szempontból sem áll 
wdami nagy magaslation. 

— Ugy válogatja szerelőit, 
pdnt má* ember az ingét — 
pond la róla a kőzeti szomszéd-
k 

A demokrácia miatt 
eaih az eső 

Viselkedésében jellemző, hogy 
hftgyon szeret /szurkátódul?, 
ffermészelesen csak a demokrfi-
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emiatt nylrkosodik meg min-
den — mondogatja. 

Mindszeniy hozza 
az angolokat 

Mostanában, a jugoszláv cse-
ményekket kapcsolatban szár-
nya keti rémhíreknek főterjesz-
lője. A pártban, piacon, . bor-
bélvnái ei-ef kan három-négy 
embert, összebújnak, összesúg-
nak. — Mlndszenty hozza nem-
sokára az angolokat... — hal-
lotta nemrégiben Kovács János 
ujgazda Szabó Dezső Ilyen 
suttogó, konspiráló nagygazda 
•társasága? mellett etiia'adva. 

A csépléssel, a beszo'gá'ta-
tással kapcsolatban van azon-
ban elemében Szabó Dezső. Ar-
ra kívánja rávenni gazdatársait, 
hogy ne hordjanak be, ne szol-
gáltassanak he. Nincs olvan 
nap. hogy nc szólalna, ne iz-
gatna a cséplés ellenőrzése el-
len. — lássátok, a kisebb gaz-
dáknak nem kell annyit beadni. 
Ti se adjatok be! — mondogat-
ja. Az adógabonái minél ké-
sőbb vigyétek bc. 

Valamit tenni kell... 
A fák még Alsókőzponton se 

nőhetnek az égig. Az alsókőz-
ponli, aránylag kevésszámú kis-
király ellen cselekedni kell. Sza-
bó Dezső és társait egy kicsit 
rend szabályozni kellene. Nem-
csak a falu nyugalma, biztonsá-
ga, hanem a nagyold) darab ke-
nyér biztosítása is megkívánja. 

érzik, hogv egy nagyobb da-
rab föld birtoklása becsületes 
munkára, hűségre kötelezi őket 
az összességgel, 8 közösséggel 
szemben. 

Miért „hetes" 
Szabó Dezső? 

Felszabadulás óta az Ilyen 
nagy gazdák jórészie a Kisgazda-
pártban helyezkedett el, de fiz 
utolsó választások Idején, kivé-
tel nélkül Pfeiffernek agitáltak, 
Pfeifferre, a hetes listára sza-
vaztak. 

Az Ilyen nagy gazdákat Alsó-
központ népe emlékeztetve az 
augusztusi izereplésre, »Hete-
sekuek? nevez!. Ezeknek a he-
teseknek Jellegzetes képviselője 
Szabó Dezső ötvenhold körüli 
gazda, aki hasonszőrű társai-
val egyetemben most a íegfék-
tclcnebfcüi Izgat, uszit, rémhí-
reket terjeszt. Az fáj nekik, 
hogv a kisebb parasztnak ke-
vesebbet kell beszolgáltatni, fáj 
nekik, bogy a FEKOSz és a 
szakszervezet emberei őrköd-
nek a cséplés tisztasága felett. 

Az közepén, hotfy szeőényembefeel 
ne találkozzon 

lár a magánélete sem aí-jda elten. Tavaly, aszály idején 
minden nap megjegyezte: A 
szárazság, a kommunisták mi-

att van. Az idén buli az eső, ta-
lán már egy kicsit sok is. — 
Kellett nektek, demokrácia, 
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Lányok a ieffőn 
Amerikai erkölcs-dráma. 
Kénjre ̂  téma. Lenyűgöző 

Előadasok: tél t , 141 7 M 
Ma 9 érakar. — Pénztár 
déieiőtt 11-12 és dél-
után 4 árától. 

A romámat magyarság eredmé-
nyesen harcol a reakció elten 
A Magyar Népi Ssóva tség áüás fog a l á sa 

Bukarest, julius 17, A 
Scantcia pénteki és szom-
bati számában folytatólago-
san közli a Magyar Népi 
Szövetség országos elnöké-
nek, Kacsó Sándornak cik-
két. Kacsó Sándor a cikk-
ben leszögezi! a Magvar Népi 
Szövetség álláspont ját, amclv 
szerint azon az úton keíl 
baladni, amelyet! a marxista-
leninista tanok mutatnak a 
dolgozók számára. A romá-
niai magyarság körében je-
lentkező reakció ellen ered-

ményesen harcolt a Magyar 
Népi Szövetség, sőt a kleri-
kális reakció vitorláiból is 
kifogta a szelet. A román 
munkásság1 állal folytatott 
harcban kivívott eredmé-
nyeknek egyenlő részesel az 
erdélyi magyarok is. 

x ParádR vendéglő családias 
szórakozóhely. Kitűnő Italok, 
ételek, olcsó árakl Cigányzene 
és SljO modern tánclemez. Va-
csorák rendezésére különte-
rem. Feltámadás-utca 20. 

Csehszlovák kormánykuldöfíség megy 
Isikareshe 

Szombaton este Zapotocz-
ky miniszterelnök és Cle-
mentis külügyminiszter ve-
zetésével csehszlovák kor-
mányküldöttség utazik Bu-

karestbe, hogy atáirja a 
Csehszlovákia és Románia 
közötti barátsági és kölcsö-
nös segélynyújtási egyez-
ményt. 

A külügy mmtsztes helyettesek 
a volt olasz gyarmatokról 

tárgyalnak 
London, julius 17. A Szov-

jetunió. az Egyesült Álla-
mok, Anglia cs Franciaor-
szág külügyminiszterhelyet" 
tesei tárgyaltak a volt olasz 
gyarmatok kérdéséről. El-
határozták, hogy julius 29. 

napján meghallgatják a töb-
bi érdekélt államot és 
augusztus 7-ig befejezik 
munkájukat. Augusztus 8-án 
megkezdik az olasz gyarma-
tokról szóló javaslat szöve-
gezését. 

HaSáüaS büntetik a cséplési 
visszaéléseket 

Budapest, julius 17. Az 
igazságugyminiszlérium u tar 
sitolta az államügyészséget, 
bogy azok ellen, aírik hamis 
adatokat vezetnek be a csép-
lési naptóba és ezáltal ga-
bonát vonnak*el a közellátás 
elő', a Iegcrélyesebben lép-
jenek fel, soronkivüi nyújt-
sák be és példásan büntes-
sék meg A birőságok'soron-

kivül tárgyalják le ezeket.'az 
ügyeket. A súlyosabb bűn-
cselekmények a munkásbi-
róság elé kerülnek. Az ilyen 
természetű bűncselekmé-
nyekért A éri fegyházbünte-
tés szabható ki, abban az 
esetben pedig, ha a cselek-
mény a gazdasági rendet'sú-
lyosan megsérti, ha'AUal is 
büntethető. 

Vasárnap: Tüzet szüntess 

Berlin, julius 17. Izrael 
kormánya elfogadta a Biz-
ton Stá d Tanács Icllúvását a 
palesztinai harcoknak 72 
órán belül történő meg-
szüntetésére. Hivatalos arab 
jelentés szerint az Arab 
Liga hozzájárult ahhoz, 
hogy Jeruzsálemben fegy-
verszünet legyen. 

Bertiadolle vasárnap dél-
után 5 órában állapította 
meg az ujabb palesztinai 
fegyverszünet ke/deli Idő-
pontját 

és megbeszélést folytat a 
fegyverszüneti bizottságban 
érdekelt országok meghizot-
taival az ellenőrzési megfi-
gyelők kiküldéséről. Berna-
dotte szombaton délelőtt az 
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Le olcsóbb, legjobb 

Rárász.utca 8 

r 

nál 

(Rosmaun ház) 

Figyeltem! 

Mindenféle lakatosmunkát, 
autógénheggeszlést, vágást, 
rendelésre szakszerűen ké-
szít és javít. Kész tűzhe-
lyeket raktáron tart. 

Agócs i Fe renc 
lakatosmester. Dobó-U. 62b 

K r t o z á s , nikkelezés Fr&chmanpál 
Br . J ó s i k a - u t c a 13. T e l e f o n 138. 

Egyesült Nemzetek Utkársá-
Slának több kiküldöttjével 
Rliodps szigetére utazott, 
Arnmaiti jelenlés szerint 

nz Arab Lhía elrende'le, 
ho <y J r u rsú embenuszom-
baton hajnalban az arab 
esapatok szüntessék meg 
az ellenségeskedést 

Ugyancsak kiadták a fegy-
verszüneti parancsot a zsidó 
hatóságok JS a csapatoknak. 
Jeruzsálemben pénteken 
rcndkivül-heves: harcok foly-
tak. Mindkét fél óriási erő-
feszítéseket lett, hogy a 
fegyverszünet életbelépése 
előtt kedvező állásokat fog-
laljon el. Több napos os-
trom ulán a zsidó csapatok 
-dfoglalták Ná .'retet. 

Elelmisse 
(ól, ofesőn 

UJVGAR éfelrüíszBrcsaruekfean 

szerezheti be. Mikszáth K.-u. 1. 

^ Lefolyó-, tsvsmécsüVBÍt, 
T aszfaShiukotö lapok, 

E letftíeüö-BBla, folgy-, 
f j . fcükk parketta, csempe 

mélven leszállított áron e 
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IfHEHPimKÖSOTEKET ES ELBTRESZEMET 
Sff mélyen. LE SZÁLLÍTOTT ÁRON most szerezze be 

llHHGOS műszerésznél K t ó 
ByftzflaHa g*Ml Tegyan srebavégártástI 

Verseny 
buforrakfár 

Kelemen utca 11. szám alatt 
(Posta mellett), ahot minden 
igényt kielégítő és legolcsóbb 
árban bútorok nagy válasz-
tékban kaphatók. 

K A K U S Z 1 
mflasitaios. 
Bútor-üzem Kossuth D. t. 5. 

Gép&jsie! k i m - ^ . 3 
KERÉKPÁROK, alkaré 
szek legolcsóbb napi 
íren, részletre ís. Külső 
gtnni% 44 forinttól, Javilá-
•eb íótálíassaj. 

— ANYAKÖNYVI IHREK. Az 
elmúlt héten 18 fin és 15 le-
ány szülelett. Házasságot kö-
töttek: Márton Lajos Olajos 
Mária, Vastag Ferenc Odrok 
Ágnes. Dékány Mihály Tnn-
dnri Anna. Kocsis Mátyás Jó-
jáM Juliianna, Puskás Antal 
Törtétyi-Tólh KataPn, Remé-
nyi Lajos Bcck Eva. Gaskó 
ITéla Szűcs Julianna. Gera Tsl-
váu Markó Zsuzsanna, dr. Vág 
Sándor Eibénsütz Margit, Gvii-
rovszkí Károly Ditliorki Ilona. 
Kmehdtó Lajos Szász Erzsé-
bet. Dóczi Sándor Sznhó Má-
ria, Kooasz András Csípő Ro-
zália. Bozóld József Molnár 
Erzsébet'. Kókai Ferenc Balog 
Margit, dr. Fenyő I-ászIó Er-
nyel AHce. Demeter József 
Csonka Gabriella. Szűcs István 
Berta Zita Apáthi Jenő Vass 
Mária. Elhaltak: Handó Jó-
zsefné 60, Brunner Ferenc 83, 
Sárközi Lajos 36, Zombort Já-
nos 53 „Gyuris Ilona 19. Cson-
ka Vincén é 53, özv. Csikós 
Lajosné 79, Csanádi Irén 21. 
Bánőczkv Györgyné 32. La-
bancz János 43, Kiss Bálint 
76. Bodor Pál 66. Zovics Jó-
zsef 72. Asztalos Istvánná 66, 
Koréndli Ignlc 71, Szilkai Fe-

renc 23 éves korában. 


