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A bánya államosítása
Az elmúlt napokban n magyar
dolgozó* egyik régi vágya teljesedett
be: a Kommunista Párt lavaalata alap
ján kormányzatunk elfogadta és rövi
desen törvényerőre emeli a bányák d/lamositását.
A bányák államosításáért folyta
tott küzdelem világszerte nagy múltra
tekinthet viasza Az iparosodás útjára
lépő minden országban felbukkant és
kiemelkedő szerepet kért magának a
nemzetek életében mindenütt, ahol na
gyobb tömegű, ön'udatos ipari mun
kásság volt és ahol a jobblétért való
küzdelem mellett helyesen felismert
politikai célokért Is tudott és akart
harcolói a dolgozók osztálya. A ma
gántőke rabságában sínylődő ma^var
munkáság szeme előtt is mindenkor
ott lebegett az államosítás nagy gondo
lata, jli érte való küzdelem azonban
sohasem volt elég nagyarányú, soha*
sem vMt eléggé hatásos és eredmé
nyekkel alig tudott valaha is kecseg
tetni. Máig megmaradt kedves, dédel
getett álomnak' mely mindannyiszor
kihunyt, amikor a megválóin ál vágya
kezdett benne éledni és összeomlott
az uralkodó tőkések mindennél hatal
masabb egyéni érdeke elölt. A mai
időknek kellett eljönni, meg kellett
születni az ^arisztokratikus tőkés múlt
szétesett részei fölött a magyar népi
demokráciának, hogy a magyar dolgo
zók harcos pártja kezébe vehesse a
minduntalan elbukó ügyet és a köz
javára diadalra v'gye ezt a talán min
dennél fontosabb célt
De lássuk: mit jelent az államositás és milyen kézzelfogható eredmé
nyek megvalósulását várjuk tőle?
A bányák államosítása elsősorban
is az általános nemzett érdeket szol
gálja
Mindnyájunk előtt nyilvánvaló
ez. A magántőke, a magántőkék cso
portja, vagy akár kartellje, trösztjei is
a magánember, magánemberek zsebét
van hivatva duzzasztani. A tőkének ez
a fajtája csak addig állja a közterme
lés feladatát, amíg a kellő haszon biz
tosítva van,
azonnal visszahúzódik
azonban és hajlandó a köztermelést
szabotálni, az ország ellátását, jó’étét
megakadályozni, mihelyt a haszon le
hetőségére- nem számithat. Az egyéni
haszon szempontjai fölé emelkedő ál
lami, tehátv. közszervezet a maga ősz*
tályérdekmentességében ilyen lehető
ségeknek kitéve nincsen, ezt ilyen
szempontok sohasem irányithaják, más
érdeket tehát, mint a nemzetit nem
ismerhet .
Ennek következtében az állami
igazgatás a kitermelt szenet helyesen,
a nemzeti munka céífainak megfelelően
tudja elosztani. A szén nem oda ke*
rül, ahol jobban meg tudják fizetni,
vagy ahová valamioő politikai vagy
anyagi érdek húzza a tőkést, hanem
ahol az általános termelés szempont

jából elsőrendű szükség van rá. A he
lyes szénelosztásnak szinte beláthatatlan
következményei lehelnek. Az ország
egész termelésének olyan összhangja
és ebből olyan mérvű fokozódása vár
ható, ami elképzelhetetlen az esetle
gességekre, pillanatnyi alkalmakra épí
tő magántőke esetében.
Az államosított termelés meg
szünteti a szénnek ellenőrizhetetlen
helyekre való csúszását, vagyis igy az
egész széomennyiség tudatosan és iól
ellenőrizhetően az ország belsejében
használódik fel, a belső forgalom-alapja
marad a maga teljes egészében. E
körülménynek a nemzeti vagyon, a nem
zeti jólét növekedésében való fontos
szerepét nem kell külön kihangsúlyoz
nunk.
Mindezekkel kapcsolatban, mind
ezek következtében é« mindezek roel
lett az államosítás ugyancsak elsőren
düen szolgálja az üzemi és — ami
bennünket most és itt különös módon
érdekel — a munkás érdekeket. K
termelésből eredő haszon ugyanis eb
ben az esetben nem magán emberek
vagyonát növeli, nem egyesek drága
kényelmét fokozza, hanem teljes egé
szében az üzemek fenntartására, ja
vitására, bővítésére, tökéletesítésére
fordulhat. Nem is haszonról van itt
szó, mint a magántőkés esetében, ha
szonról, melyet a haszonért dolgoztató
tőkés üzemeu kívül költ el, hanem a
termelés anyagi eredményéről, mely
nem kerülhet az üzemen kívül és nincs
is más célja mint az üzem táplálása.
Ugvanekkor azonban a termelés anyagi
eredménye megfelelő részben a munkás
jólétét is emeli, Az államosított üzem
már nem magánüzem többé, hanem
úgyszólván mindenkié, aki a termelés
ben résztvesz, ennélfogva a javakban,
melyek a munka eredményei, mindenki
arányosan részesedhetik. Több ruha,
több ennivaló, nagyobb kuliura jár a
közüzemmé tett magánüzem nyomán.
Gondoljunk csak arra, hogy hány esz
tendőn át kér a környéki bányászság
közlekedési eszközöket, hogy ne kell
jen 20-30 kilométert gyalogolnia mun
kahelyéhez és hogy munkaerejének ta
lán legértékesebb - részét ne kelljen a
gyaloglással e'pazarolnla. Hányszor me
rült fel az üzemi fürdő kérdése, hogy
ne kelljen a fáradt bányásznak poros,
piszkos testtel hazamennie munkahe
lyéről. De mindezek a kérdések lég
üres térben hangzottak el, a tantiémek,
karácsonyi segélyek elvitték az autót
és az.üzemi fürdőt Egy közüzem nyil
vánvalóan nem hátrálhat meg ilyen fék
adatok megoldása elől.
De nemcsak az anyagi jólét emel
kedését és biztositottabb voltát jelenti
az államosítás. Jelenti egyúttal amim*
kássdg politikai tekintélyének meg*
erősödését, vagy Inkább megszületé
sét is. A munkásság ma az üzemen
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belül, de kifelé is, demokratikus jogo
kat nyert. Ezeket biztosítja az üzemi
bizottság és a szakszervezet, A mun
kásság ma országépitő tényező lett,
melyet többé a közéletből már kirekeszteni, félretoloi nem lehel E jogok
rendje azonban nem teljes és mindaoynyiszor megrendülhet, ha a bányaüzem
magánkézben van, ha a bányák veze
tőcége mögött a magántőke ül és a
ténykedéseket ez irányítja a maga kü
lön egyéni érdeke szerint. Ha azonban
az üzem vezetősége maga is ugyan
azon testület alkalmazottja, melynek
tömegét az alkalmazóit munkásság al
kotja, nem lánc fonódik a munkásság
nyakára, hanem nyitott kapu áll elölte,

melyen bátran léphet be szabadságjo
gainak megvédéséért.

Jól tudjuk, hogy az államosítás
nak sok ellensége van. De azt is jól
tudjuk, hogy kik ezeic az ellenségek,
a soha nem alvó reakció emberei ők,
akikkel másutt is, mindenütt ugyanazt
a harcot kell vívni. Nem félünk a harc
tól és Alijuk a harsot. A magyar nem
zet és a magyar munkásság történeté
ben uj korszakot nyit meg sok más
mellett a bányák államosítása is és en
nek az uj, boldogabb korszaknak kü
szöbéről bátran indu'uok el a megtel*
jesedés felé.
V. Gy

A demokrácia aknamunkásai.
Feketézők a vasúton.
A közelmúltban egy igen jellem
ző eseménynek voltam akaratlan szem
tanúja. A ma naponta csak egyszer
közlekedő helyiérdekű "-vasúton igen
nagy az utasok száma. A lakosság
mindenféle rétege feltalálható az utasok
közölt, de megfigyelhetjük, hogy legtöbb
közöttük a zugkereskedő, az u n.
feketéző. Hogy milyen mértékben ront
ják meg ezek az emberek a pénzen
kívül embertársaikat is, hadd mondjak
el erről egy kis történetkét.

-vesen sírni kezdett E»t mi." c néniké
sem hagyhatta szótlanul és szépeu kérte
a kocsi belsejébe jutott utasokat (és
ezek java a feketézők közé tartozott),
hogy engedjék kettejüket a kocsi bel
sejébe- A válasz egyöntetű volt: ha
nem jó nekik a lépcsőn, letaszítják
őket és aztán beszélhetnek odalenn.
Nem tudom, szoktak e gondol
kozni a többlétben és hamis utón járó
emberek? De ha gondolkoznak, nem
jut.e e»zükbe a demokrácia és a demoktatikus köteleaségtudás? Vagy ta
lán kihalt az emberek leikéből a fele
baráti szeretet? Hiszen lehet, hogy az
a bizonyos vasúti kocsi beiüf félig
üres volt és a feketézők hada csak
azért foglalta el a kocsi bejáratát, hogy
a kalauz ne férhes en be és ők jegy
nélkül utazhassanak. Debát, ugylátazik
ezeknek a sötétlelkű embereknek sem
mi sem fontosabb, mint hogy biztosan
eljuthassanak az Alföldre, a boldogabb
vidékre, ahol olcsóbban vásárolhatják
össze az élelmet, hogy aztán egy hét
múlva a munkások bőrét nyúzzák le
magasra csigárott áraikkal.^Szabad-e
ezt tűrnünk? Es ha tűrjük, méltán meg
érdemeljük ezeket az Ínséges időket,
melyekben a becsületes munka háttér
be szorul és a gazság tár elől a becste
lenség zászlajával. Joggal mondhatjuk
tehát: „feketézőt, reakcióst fel a bitó*
tárai*
Egy utazó kisdiák

Egy szürke hétköznapon az egyik
közeli vidéki4 vasúti állomáson ren
geteg utas várta az érkező vonatot.
Az egyszerű, jószándéku emberek tel
jes nyugalommal várakoztak, ellenben
a feketézők izgatottan tolongtak, tör
ték embertársaikat hatalmas csomag
jaikkal és igyekeztek fürgén helyet
változtatni, hogy lehetőleg a töltés má*
sik oldalán vápák be a vonalot, mely
re aztán kevesebb ember között viha
ros gyorsasággal tudnak felkapaszkodni,
maguknak kényelmes helyet biztosítani
Ebből persze aztán nagy vihar támad.
A vonat mindkét oldaláról meginduló
tolongásban törik a test, zúzódnak az
értékes csomagok és pusztul az, aki
nem tudja magát ai első sorokba ve
rekedni. A törésben és zúzásban ter
mészetesen a feketézők járnak elöl Ok
nem ismernek tiszteletet, udvariassá
got, felebaráti szereidet. Ha kell, bé
kés utasokat rángatnak le a kocsikból,
hogy maguknak és még inkább hatal
mas csomagjaiknak helyet biztosítsanak.
Uj helyiségbe költözött a
A tömeg között egy öreg nénike
és 4—5 évei unokája la igyekezett az Kommunista Párt nógrád megyei
üdvösség állapotába, a vonatra feljutni
bizottsága.
Ám nagyon kevés eredménnyel A
Közöljük a salgótarjáni és vidéki
nagyobb erővel bíró utasok és első
sorban a feketézők kíméletlenül taszí párttagokkal, hogy a Magyar Kommu
tották vissza őket, hogy az öreg néni nista Párt nógrádmegyei pártbizottsága
kének és unokájának már csak a lép. korábbi hivatalos helyiségéből a Salgó
cső legalsó fokán fűtött kegyelemhely. tarjáni Takarékpénztár épületébe (ai
Hideg volt ke a bő te szálldogált A elköltözött orosz városparancenokság
nénike szótlanul törte az áldatlan ál helyisége) költözött és hivatalos óráit
lapotot, de a fiacska hamarosan keeer- ezután itt fogja tartani
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Dömötör Ferenc vette át a

lemondott Ossip István
képviselői mandátumát '
Amint köztudomású, a nógréd
megyei választó kerület egyik mandátornát, bárom más kommunista man
dátum mellett, Osxip látván elvMra,
borsod® egyel főispán nverte el. Ax
nj nemzetgyűlés megnyitása előtt Osrip
elvtára képviselői mandátumáról le*
mondott és Így a nemzetgyűlés uj
szakaszán a választói listán soron kő
vetkező Dömötör Ferencz elvtárs kép
viseli a nógrádmegyei munkásság ér
dekeit.
Azok, akik ismerik Dömötör
elvtárs harcos, küzdelmes múltját és
tevékenységét, melyet a szocializmus
győzelme érdekében hosszú évek óta
kifejtett és ma is kifejt, jól tudják,
hogy a nógrádmegyei munkásság jö
vője a másik bárom képviselő mellett
minden tekintetben a legmegfelelőbb
személyiségre van bízva.

. Uj cím lapunk
homlokán
Salgóturpn nem nagy város, de la
kosságának összetétele, elsősorban nagy
muokáslönuge folytán sohasem zárkó
zott cl a kuitura nagy tankja, a betű
elől Ha Min is volt napilapja és ba
ma sem lehet . (ennek elsősorban a
papirhiány az oka), de kezdettől fogva
volt hetilapja.
Valamikor a „Munka-élt és titkos
állami szubvenciók igénybevételével
buzgón dicsérte az egyesek és az ak
kori vezetőség számára „elévülhetetlen
érdemű- kormánypolitikát, amely akár
milyen Is volt, de érthetően minden
kor a „legjobb** volt.
Am változtak az idők. A hamis,
olcsón megtévesztő időket elsöpörte a
háború, az elnyomott magyar'nép fel
emelkedett és megszületett — mutatis
mutandis — a „Munkás**, túl minden
állami szubvención, hatalmi érdekkörön,
a népbutitás megvesztegető aljasságán,
a felszabadult magyar demokratikus
munkásság saját anyagi és erkölcsi
tőkéjéből élő hetilapja.
Ha most uj címnél jövünk a
nyilvánosság elé és lapunk élén a
.Munkás szó** büszke felirata diszlik,
ez lapunk irányának, céljainak esz
ményeinek történetében semmi váltó
zást sem jelent. Az uj címmel ,nem
akarunk mást, mint az előbbinél pon
tosabban és határozottabban megjelölni
a magyar nép azon rétegét, melynek
szószólói akarunk lenni és egyúttal azt
a szándékot juttatni kifejezésre, mely
ennek a rétegnek, a munkásságnak,
minden más magyar réteghez, osztály
hoz való bátor közeledését jelzi. La
punk hasábjain a magyar munkás akar
megnyilatkozni és a megvár munkás
szól minden más magyarhoz Remél
jük, hogy lapunk e hivatásnak a to
vábbiakban valóban meg tud felelni
és a „Munkás szó** valóban a munkás
szava lesz.

Karácsonyi vásár
a gimnáziumban
December 1—3 án az ÁH. Gimn,
Ifjúsági Egyesülete iótékonycétu kará
csonyi vásárt rendezett. A vásár célja
a szegénysorsu tanulók segélyezése,
elsőso'ban tankönyvhöz juttatása rész
ben sikerült is • ezért a város meg
értő, jóindulatú társadalmának mond
elsősorban köszönetét. Érdeklődésük
kel, erkölcsi és anyagi támogatásukkal
biztosították a vásár sikerét. A szép
eredménnyel zárt vásár buzdításul
szolgál a jövőre.

A nürnbergi per
Oroszország megtámadásának terve
Nürnbergből jelenti a TASS: A
Nemzetközi Katonai Bíróság december
10 i tárgyalásán Alderman amerikai
Ügyész ismertette a hírhedt „Barbarossa
terv** részleteit. A német haderőnek
— mondta Hitler ebben' az iratban —
készen kell állnia arra, hogy SzovjetOronországot még az Anglia elleni
háború befejezése előtt, gyors hadjárat
során megverje. 1941 április 3-án a
„Barbarosss-terv" végrehajtását a bal
káni hadműveletek miatt őt héttel elhalasztatták. Megvan az az okmány is,
melyben Hitler a Szovjetunió elleni
támadás időpontját június 22 ében ha
tározza meg. Az okmányok szerint a
nácik úgy vélték, hogy a Vörös Had
sereg számbeli fölényben van, de a
Wehrmacht minőségben erősen a Szovjet
felett áll.
A törvényszék elé terjesztett ok
irat megdöbbentő szárazsággal sorolta ‘ej
hogyan akarták gazdaságilag ki
zsákmányolni Oroszországot.
Moszkvában gazdasági felügyelőséget
akartak szervezni A jegyzőkönyv ci
nikusan állapítja meg :
„A háborút csak úgy ludiuk foly
tatni, ba a háború harmadik évétől
kezdve minden fegyveres erőnket
Oroszország látja el.
Nem ké'ségev, hogy Oroszországban
többmillió ember fog éhenhalni, ha az
országból kisajtoljuk azt, amire szük
ségünk van.**
Egy 1941. február 5 én kelt ok
mány szerint a Szovjetunió elleni moz
gósítás már négy hónappal a támadás
kezdete előtt megindult, de ameddig
csak lehetett, álcázták. Az okmány
.utasításokat tartalmaz: ha a leplezés
nem sikerül, azt kell állítani, hogy ax
előkészületek az Anglia elleni megrohanásról való figyelem elterelésére
történnek.

Egy 1941 március 9*én kelt. Keltei és
Jodi által Todtbcz intézett levél arról
szól : art kell szinlelni, hogy a Wehrmaebt Anglia elözőnlésére tesz elő
készületeket. Exxel a Szovjetunió elleni
támadás előkészületeit álcázták.
Egy 1941 április 29-1 jegyzőkönyv
szerint Hitler Gőringet bízta meg az
elfoglalandó szovjet területek gazdasági
ügyeinek vezetésénél. Az okmányok
részletes terveket tartalmaznak a had
műveletek után Leningrádban, Moszk
vában, Kievben, Bakuban és Bslumban
felállítandó felügyelőségek szervezetére
és személyzetére vonatkozólag

Alderman amerikai ügyész ezután
azt bizonyította, hogyan vette rá Német
ország Japánt a hadbalépésre, Macuoka
japán külügyminiszter 1940 márciusá
ban Ribbentroppal tárgyalt, Ríbbentrop
biztosította őt arról, hogy Japán veszély
és kockázat nélkül megtámadhatja Singapurt.
A nácik minden elképzelhető tá
mogatást megígértek a jeptnoknak.
Az ügyész ezután Pvar-1 Harbonr
e'őzményeit ismertette. Az okmai yok
szerint a rémetek olyan bombázók
építésén törték fejüket, amelyekkel
Newyorkot bombázhatták volna.
1941 november 30 án a tokiói
német nagykövet értesítette Berlint,
hogy a Führer útmutatásainak meg
felelően befejeződtek Japan hadbalé**
pésének utolsó előkészületei is.
Ciano gróf naplója szerint Hitler
1941 december 3 án azt kövr’e’tr. hogy
0 aszország is üzenjen bad«t Ameri
kának.
1941 december 7-én « japán re
pülők megtámadták Pearl Ihrbourt.
Négy nappal utóbb Németország el
követte az utolsó támadást: hadat üzent
az Egyesült Államoknak.

Az iskolánkivüli népművelés
megindítása Salgótarjánban
Az ország demokratikus átalaku
lásával elválaszthatatlanul összefügg a
néptömegek szellemi nívójának eme
lése is. Ezt a célt szo'gálja a városunk
ban most megindult, illetőleg újjászer
vezett iskolánkivüli népművelési elő
adás sorozat első műsoros estje, mely
folyó hó 12 én volt az Ipartestület
nagytermében, kielégítő érdeklődét
mellett.
A műsor legjelentősebb számá
nak dr. Balassa QGyula, vármegyénk
főhpánjának előadása Ígérkezett, A
rossz közlekedési viszonyok követkéz
(ében már-már úgy látszott, hogy nél
külöznünk kell az illusztris előadót,
azonban némi késéssel még is Megér
kezett.
A rövid műsor a Himnusz eléneklésével kezdődött, majd Blanár
Sándor polgármester mondotta el meg
nyitó beszédét, melynek során hang
súlyozta a demokrácia révén jogaihoz
jutott népi tömegek kulturális színvo
nalának emelését, amit az iskola mellett
az iskolánkivüli népművelés is hivatva
van teljesíteni. Ezután Lichtner Katalin
Ady-verseket adott nagy sikerrel. Re
méljűk, bogy a fiatal előadónőt gyak
ran lesz még alkalmunk hallani. Ez
után következett volna a főispán elő
adása, azonban mivel még nem érke
zett meg. dr. Csengődy Lajos kötötte
le a türelmesen várakozó hallgatóság
figyelmét az északi népek demokráciá
járól szóló érdekes előadásával. Elő
adása közben érkezeit meg a főispán
kiséretével együtt.

Közben még Külkey László
Csanády Miklós zongora-kíséretével
énekelt Bartók és Kodály dalokat
A közönség nagy tetszéssel fogadta a
magyar népi zene klasszikus életrekeltőjének kitűnő előadásban hallott
feldolgozásait.
Takács Andrástól hallottunk ez
után egy Ady és Illyés Gyula verset
mélyen átérzett,
temperamentumos
előadásban.
Dr. Balassa Gyula főispán elő
adása következeit ezután, melyet a
hallgatóság feszült érdeklődéssel hall
gatott. Különböző kormányzati rend
szereket mulatott be, rövidre fogott
kitűnő történelmi, filozófiai jellemzés
sel, majd a magyarság politikai beren
dezkedéseit vázolta. Különös részletes
séggel emlékezett meg a magyar de
mokrácia- 1848-ban megindult, azon
ban csak napjainkban kiteljesedett,
bosszú időn át akadályozott fejlődésé
ről. Előadása végén hitet tett a népi
demokrácia mellett. A nagy telítéssel
fogadott előadás után Scbulc Lajos,
gimnáziumunk felsős diákja adott elő
tangóbarmónikán egy orosz fantáziát.
Dr. Síposa Lajos állami gimná
zium igazgatóié záró szavai után a
műsoros estet a Szózat eléneklésc fe
jezte be.
Meg kell emlékeznünk Csapó
Kálmán kereskedelmi iskolai igazgató
mindvégig érdekes és a várakozás
hosszú perceit is hangulatosan betöltő
és az elhangzott számokat mindig ko-

molyán és tanulságosan kommentáló
konferálásáról.
Kraftcsik János vm. népművelési
vexető néhány szóval méltatta a nép
művelés munkáját megindító est jelen
tőségét.
Megkell említeni végül, bogy igetságtalanul érné a vád a salgótarjáni maokásságot Wz estről való távolmaradása
miatt, mezt mint értesülünk, a műve
lődés áe szellemi haladás iránt érdek
lődő munkásaink, különösen a forgácsi
és eomlyó - bányatelepiek az előadás
megtartására eredetileg kitűzött napon,
hétfőn nagy számmal jelentek meg,
csupán technikai akadályok miatt nem
szerezhettek tudomást a főispán aka
dályoztatásáról és az előadás elhalasz
tásáról Érdeklődésük mindenesetre be
szédes bizonyítéka a szervezett mun
kásság lelkében élő művelődési vágy
nak és biztos reményt nyújt arra,
hogy a jövőben az elkövetkező elő
adásokon jelentőségüknek megfelelő
számarányban vesznek részt.

Jelentsd fel az
árdág ít ó
spekulánst!

Intelem!
* A szeretet ünnepe, mely kétezer
éve az emberek millióinak leckében
boldogító érzést fakasztott, mikor az
emberek sietve igyekeztek ajéndékokkel örömet szerezni egymásrak, immár
közeleg. Ma mint oly sokszor a tör
ténelem folyamán, embermilliók vajúd
nak a bizonytalanság, a vesztett háború
után bekövetkezett lelki depresszió
nyomása alatt. Országok, nemzetek
keresik a kivezető utat abból a hínár
ból, rpelybe belesodródtak. Az embe
rek szeretnének mér végre örülni. A
régi idők emlékeit e.öcibálva igyekez
nek némi kis örömet elővarázsolni és
a karácsony szent ünnepét a lehetősé
gek szerint a régihez hasonlóvá tenni.
A mi Hazánk is ébred a kábu
latból, melybe beleesett. Itt Is igyekez
nek az emberek a családjaiknak és
egymásnak örömet szerezni. A szokásos
karácsonyfát, mely a magyár ember
asztaláról sohasem hiányzott, most is
oda szeretnék varázsolni. Sajnos azon
ban erről a vágyunkról le kell mon
danunk, vagy legalább is igényeinket
le kell építeni, mivel az országba kül
földről karácsonyfát nem hoznak, mint
a múltban és a rendelkezésünkre álló
erdőségeinkben pedig csak fenyőcseme
téink vannak. Ext minden józan magyar
ember belátja és ehhez szabja igényeit,
de sajnos vasnak, akik nem Így fogják
fel a dolgot.
Jelentést kaptunk. arról, hogy
felelőtlen elemek a fenyöcsemetéket
ellopják az erdőkből, sőt sok esetben
még az erdő-őrök figyelmeztetése el
lenére is elviszik.
Amig a kényszerűség úgy nem
hozza magával, nem akarunk megtorló
Intézkedésekért a hatóságokhoz fordulni,
hanem a szeretet hangján kérjük em
bertársainkat, ne ragadtassák magukat
olyan cselekedetre, mely nemzeti va
gyonunk, az erdő, indokolatlan pusz
tításához vezet. Ha valaki fenyőgalyra
igény tart, jelentse igényét az erdő
hivatal vezetőjénél és az, az adott le
hetőségek mellett az Igényeket ki fogja
elégíteni, de ne mondhassák azt reánk,
hogy éretlen gyermekek módjára ga
rázdálkodunk nemzeti vagyonúnkban.
Ha már szeretette vágyunk, mi is mu
lassuk meg, bogy tudunk szeretni és a
szeretet ünnepe előtt nem igyekszünk
másoknak keserűséget okoxni, lebeg
jen előttünk az ax örökérvényű krisz
tusi mondás; amit nem teszel ma
gadnak, te sem tedd embertársadnak.
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Az uj magyar nemzetgyűlés arca
Aki az ebö magyar demokratikus
nemzetgyűlés megnyitásán és első nap
jain résztvebeletL annak az elvakilott
magyar szemnek rendkívül szokatlan
látványban lehetett része. Ha a múlt*
bán a padsorokban csupa jólöltözölt
arakat látott, megannyi képviselőjét a
nagybirtoknak, a tőkének és az aljas
hozzájuksio utálnak,
kisebb részben
pedig az elnyomott ellenzéknek, szo
ciáldemokráciának (élénk és sokszor
megalkudott tagjait, ma ugyanakkora
tömegét láthatta a magyar munka, a
magyar dolgozók képviselőinek —
kevés kivételtől eltekintve. Szivükben
és dolgos kezükön a munka demok
ráciáiénak tekintélye és becsülete vilá
git és szemükből a dolgozó Magyar
ország nyílt, őszinte ígérete.
Nemcsak uj idők uj emberei jöt
tek el a parlament kissé megrongált
épületébe, hanem az oly régen várt
őszinteség becsület, tisztességes munka
hatalmi politikától meg nem rontott
egyszerű emberei.
De a parlamenti látogató sok min
den mást is tapasztalhatott. Elsősorban
azt, hogy ez a nemzetgyűlés nem a
régi nemzetgyűlések folytatása Nem
régi törvények
ujraérvényesitéséér t,
javításáért, módosításáért ült összees
nem uj, demokratikus törvények meg
teremtése végett, egy uj demokratikus
törvénykönyv '"összeállítása, formábaöntése céljából. Ez a nemzetgyűlés
valóságos ulkofmdnyozó nemzetgyűlés
mint a nagy francia forradalom alkotmányozó nemzetgyűlése, melyen a for
radalmi emberiség uj, szabad életet
Ígérő kódexe született meg.
És azután jöttek a meglepetések
— legalább is meglepetések azok szá
mára, akik a másik oldalon állanak az
elvesztett hatalom titkos álmai között
Az e'sö meglepetés: a megnyitó kor
mány nyilai kőzet teljesen a Kommu
nisfa Párt programmjárg támasz
kodott, ezt lerte magiévá. Ezt el nyíl*
vánvalóvá lett, hogy ebben az ország
ban igazi, biztos és megrenditbetetlen
erkölcsi alappal csak a Kómmunista
Párt rendelkezik, dacára annak, hogy
a szavazatoknak csak a 17 százalékát
nyerte el. Ugyanezt bizonyította a
nemzetgyűlés lefolyásának minden leg
kisebb mozzanata is.
A többi pártok padsoraiban min
denütt ásítottak üres helyek, egyedül
a Kommunista Párt padsorai teltek
meö- Egy edül a kommunista képviselők
jelentek meg teljes létszámban, á párt
fegyelem és egyöntetűség nyilvánvaló
tanúidéként. A viták során állandóan
megnyilatkozott a Kommunista Párt
fölénye a többi párt felett a kommu
nista Párt szónokainak előadásait ki
tartó figyelem kísérte. A figyelem ért
hető volt: az egyetlen konkrét javas
latot, a bányák államosításáról a Kom
munista Párt tette. Az egyöntetűséget
természetszerűleg kísérte a határozott,
világos és erélyes állásfoglalás minden
egyes országos kérdésben.
Mindebben azonban semmi cso
dálatos sincsen. A . Kommunista Párt
ma az ország egyetlen pártja, amelyik
egységes, nincs jobb és balszárnya és
nincsenek benne árnyalatok. A Párt
egységét
egy
bizonyos körülmény
kivűlről is biztosítja: a reakció mint
tömör és egységes ellenséges fal veszi
körül és a közös nevezőre jött reakció
megsemmisítésének célja egyetlen pár
tot sem tehet Inkább éggyé, mint épen
a Kommunista Pártot. A belső egységet
kétségtelenül a
szociállzmus tiszta,
minden izében következetes programmja adja meg, melyben nem lehetnek nézeteltérések, külön célok és ez
az egység nyilatkozik meg azoknak
a feladatoknak a megoldásában is,
melyet a.mai magyar élet állít a fele-

löt politikai tényezők elé. Ezek elseje
a közellátáa megteremtése, rendezése,
a pénzhiguláa megakadályozása és a
közrend hathatós biztosítása A másik
nagy feladat az értelmiség uj helyze
tének, a tökéletes együttműködésnek
megteremtése, megalapozása. A har
madik országos feladat a demokratikus
magyar hadsereg megerősítése és mint
súlyos rész benne, egy uj tisztikar
felépítése. Talán sehol a magyar élet
ben nem gyűlt össze annyi reakciós
elem, mint a hadsereg tisztikarában és
nem mentség erre az, hogy a tiszti
kart a múltban is reakciós magatartás
jellemezte, ha szabad a reakciós mull
egy részletét különösképen reakciósnak
nevezni. Ugyancsak komoly feladat a
rendőrség megtisztítása az oda nem
való elemektől. Éspedig nemcsak az
u. n. „kiskirályoktól", hanem elsősor
ban a „nagykirályoktól", akik régi,
durván reakciós hatalmuk módszerei
vel igyekeznek visszahozni a
régi
napokat.
Mindezek a kérdések egyúttal a
nemzetgyűlés kérdései is voltak, me
lyek mindenikével szemben határozott
álláspontot foglalt el a Kommunista
Párt. Ha röviden akarjuk kifejezni
ennek az álláspontnak a lényegét, azt
mordhaliuk, hogy ez nem más, mint
kíméletlen és végletes harc a reakció
ellen, vagyis az ellen a fal ellen, mely
nem engedi meg az egészséges népi
magyar erők, a népi demokrácia
bontakozását, hanem
mindenképen
elgáncsolni igyekszik azt Kíméletlen
harc nemcsak egyes esetekben és nem
csak általánosságban, a széles néptömeg
közölt és nemcsak a gyakorlatban,
hanem az elméletben a reakció írás
tudói ellen is, akik, mint' a fasizmust
nemrégen tele torokkal dicsőítő Kodolányi János is, most a Kisgazda Párt
köpenye mögött bújnak meg, hogy
onnan terjesszék a mérget, mely miatt
egyszer, nemrégen, majdnem elpusztult
a magyar nemzet.

Salgótarján népe kér
Az uj demokratikus kormány meg
kapta a Nemzetgyűléstől a rendeletek
kel való kormányzásra a felhatalmazást.
Nem lesz könnyű a feladat amire vál
lalkozott A bajok tornyosulnak és
beláthatatlan következmények lehető
ségei vetik előre árnyékaikat.
Az összes bajok között legsúlyo
sabb és a legveszedelmesebb a pénz
elértékelencd'se Ezen a téren a leg
sürgősebb a tennivaló, különben a ka
tasztrófa elkerülhetetlen.
Az ország kétségbeesett helyze
tén spekulálók ellen nemcsak újságcik
kek áradatával, nemcsak szép prograromokka) kell jönni, ha a katasztrófát
el akarjuk kerülni, hanem a legkímé
letlenebb szigorral kell kézbevenni a
dolgok intézését. A körülöttünk levő
államok el tudták kerűini ezt a pél
dátlan inflációt, ami nálunk van, nem
hisszük, hogy ne lehetne itt is tenni
valamit, ha az illetékes tényezők ko
molyán akarnak.
Hiába mondjuk, hogy szabadjára
kell engedni a kereskedelmet, úgy
jobban lesz áru, mert az áruk ugyan
meg vannak, de mit ér vele a nép, ha
a raktárak mélyén rejtik el, vagy ha a
megfizethetetlen árak miatt a nép nem
tudja megvásárolni.
A dolgozókat nttni lehet a végtelenség'g arra bírni, hogy csak áldo
zatot vállaljanak A lelkűkben izzó
gyűlölet, mely az árak felbejtóival szem
ben él, napról napra elkeseredettebbé
válik. Rosszul számítalak azok, akik
arra spekulálnak, hogy a nép dühe a
néppártok ellen fog irányulni, mert hi
szén mi be fogjuk tudni bizonyítani,

hogy kik a kétségbeejtő helyzet oko
zói éa nem fogjuk a nép haragján
magunkra venni senki kedvéért sem,
a bűnösöket nincsen szándékunkban
megvédelmezni. A nép elkeseredése
jogos, amikor, látja, hogy bére semmit
sem ér, mert az árak napról-napra,
sőt óráról-órára emelkednek. Soha
ilyen gyalázatot fizetést a dolgozók és
a közalkalmazottak még nem kaptak,
mint ma, amikor az átlagos órabér egy
ötödrész tojást tesz ki, nem beszélve
a többi, még ennél is lehetetlenebb
árakról. .
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Követeljük a helyzet azonnali or
voslását, ha kell a pénz bevonásával,
vagy lebélyegzésével. Az ügy sürgős,
mart a helyzet tarthatatlan Az óra
tizenkettőt ütött. — Nem igyekszünk
ugyan rémeket festeni a falra, de ne
igyekezzünk a valóságot sem elfátyo
lozni, mert a bajok meg nem látása
országos katasztrófát idézhet elő, me
lyért a felelősség az ui kormányon van
és a nép az uj kormánytól joggal el
várhatja a legerélyesebb és leggyor
sabb intézkedést.

Mit kapott Magyarország
eddig a Szovjetuniótól?
Ismeretes, hogy a szovjet magyar
árucsereforgalmi egyezmény Moszk- I
véban történt aláirtsa után a magyar'
kormány ál Ha mi részvénytársaságot
alakított
az egyezmény
keretében
történő szállítások zökkenésmentes
lebonyolítására.
A Szovjet-Magyar Külforgalmi Rt.
megalakulása után azonnal megkezdte
a magyar gazdasági élet taipraállításá
ban nagyjelentőségű munkáját. Az
egyezmény keretében a Szovjetunió
nem sokkal annak aláírása után meg
kezdte szállításait. Ez év november 27 |
ig a Szovjetunió kormányának jóvol I
tából
a következő nagy fontosságú.
nyersanyagok érkeztek Magyarország '
ra : 205 vágón só, 257 vágón vasérc,*
151 vágón koksz, 192 vágón nyers- ;
pamut.
A Szovjetunióból érke tő anya
gok elosztása és helyes felhasználása
nagyielenfőségű és igen felelős feladat
e'é állítja az illetékes magyar szerveket.
A beérkezett 205 vágón sót a
Sójövedék Vezérügynöksége rendel
kezésére
boerátotlák a sóhiánnyaí
küzdő magyar dolgozók nehézségeinek
enyhítésére.
A szovjet vasérc feldolgozására a
Magyar Állami
Gépgyár diósgyőri
üzemei és a Rimamurányi, Salgótar
jáni Vasművek ózdi üzemei kaptak
megbízást.

A jóvátéte'i munkákon és az
újjáépítés frontján dogozó
magyar
nehézipar igen nagy nehézségekkel
küzdött az egyrel rúlyo>bcdó koksz
hiány következtéber. Az eddigi
Magyarországra érkezett 151 vágón
kokszot ezért a Rimamurányi Vas
művek ózdi tízeire és azok a buda
pesti nehézipari ürrmek kapták, ame
lyek főleg jóvátéte i szállításokra dol
goznak.
192 vágón szovjet nyerspamut
a magyar iparúgyi minisztérium rendetkezései szerint lelt a pamutfe'dolgozó üzemek közö't szétosztva. Ezek
ben az üzemekben a pamulfonál elő
állítása és részben már a külöt boző
pan utanyagok gyártása is folyamatt an
van.
A Szovjet Magyar Kü’forgalmi
Rt. munkája igazában
csak most
kezdődik meg. A Szovjetunióból csak
ezután fog beérkezni a nyersanyag
szállítmányok, mezőgazdasági traktorok
teherautók, stb. zöme. A lassan talpraálló magyar ipar is csak ezután
tudja maid megkezdeni szállítási köte
lezettségeit. A részvény táraságnak az
a törekvése, hogy m'nél előbb, teljes
mértékben teljesítse a sznvjet-magyar
gazdasági egyezményből folyó kötele
zettségeket és minél gyorsabban leszál
lítsa a Szovjetunióból Msgvnrországra
érkező áruknak az ellenértékét.

Érdekes
megfigyelni a még mindig holdkóros ’ előtt hangoztatott irányelveit és pro
álmokat kergető reakciósainkat, akik gramját A kormányelnök bizonyara
oly kitűnő sakkhúzásnak tartották tudja miért teszi ezt, de éppen ez .az
azt, hogy a Kisgazdapárt lobogója a pont, ami érthetetlen a letűnt
alatt induló hajóval vitorlázzanak, a nemzeti és nemzetközi politikanekik legjobban kedvező és lehetőleg paprikajancsijai előtt.
minél zavarosabb vizekre. A hosszúra
Hogy egy politikus be is tartsa
nyúló arcok naprót-napra hosszabbak
azt, amit a választások előtt meg
lesznek, mert etszörnyedve látják,
ígért, az meglepően meglepő, sőt
hogy a hajó kapitánya nem az ő álmondhatnám, meglepően szokatlan is.
táluk legjobban kívánt és remélt út
Hot van itt o politika 2 Hol van itt
irányt követi, hanem hogy valóban
a hagyományos úri huncutság / ?
az indulás előtt hirdetett, előirt me
Ilyesmi nem fordult elő a megboldo
netrendet tartja be.
gult reakció idejében, amikor még
A reakciósok számára valóban
nem volt kötelező a választások előtti
kellemetlen tény az utóbbi hetek iés'
Ígéretek betartása. Sőt l
napok minden eseménye, kezdve a'
Most, hogy látják milyen rossz
választások eredményétől, ahol a■
munkáspártok olyan hatalmas ered- j halóra ültek, berzenkednek és ahová
menyeket értek el, a jeleni-gi alkot-1 a vadonatúj kormányzat még nem
mányos kormány összetétele a kor. lúd elég nagyot ülni, megpróbálják a
mánynak az
irredentizmussal és fúrást és eszközeikben nem nagyon
imperializmussal szemben és a vám finyásak, A becsületes koimányprouniók mellett ” való felfogásával, a grom ellenére szerte az országban,
bányák államositásával, a malmok még előfordulnak nyilas, reakciós,
köiségesitésével az alkotmányfór ma vagy volksbundista ízű kilengések.
kérdésével kapcsolatban, stb., stb.
Még vannak a szellemi etfevelyedésHát igen f Ezek mind kellemet nek olyan furcsa vadhajtásai, akik
len ás fájó bunkócsapások a reakció határtalan szellemi vakságukban hisz* ■
fefebúbján, de falán legfájóbb az a nek abban, hogy visszajön még a
csalódás ami ezeket az urakat érte zergetollas, lovaolópálcás, pökhendiakkor, amikor kezdték észrevenni, pofájú, parasztnyúzó dzsentrik ás
hogy a kormányelnök a választások botozó ispánok világa. Hogy még
után is komolyan veszi a választások újból rászabadul a népekre, a mohó
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bendőjű piócák monopóliumai, kar
teles, magasvamfarifás, cimkórságos
sisera hada és a mindezekből hasznot
húzó hecckáplánok nagy serege, amely
nek ravasz, piefista mesterkedése
mindig odairányult, hogy a dolgozók
óriási tömegeit osifályönfudatnélkűli,
jámbor, igénytelen, béketürő és a
saját érdeki ellen is felhasználható,
de emellett jogaiból mindenütt kizárt
nyájiá nevelje.
’ GA reakció tála sem nőhetett az
égig és most eljött az az idő, atnikor kiesik a szájából a vajas kenyér,
bele a porba.
Hogy a vajas oldalával? Hát
az se baj ! Sőt /
Dlxi,

MEGHÍVÓ!
December 15.-, 16-án. ette 7 órai
kezdettel ex IPARTESTÜLET nagytér*
miben, a Szociáldemokrata Pírt éa a
Kűtnmuniita Párt közös rendezéssel

TÁNCCAL EGYBEKÖTÖTT

MŰSOROS ESTET
tart

Segítség!
A vármegyei utőrök kétségbe- j
esetten kiáltanak segítségért I .Énen'
veszünk I** A vármegye két hónapi j
fizetéssel van elmaradva.
Az idő viszontagságainak kitett
emberek, akik lelkiismeretesen te jesitik a rájuk rótt feladatot, nem lehet
nek a vármegyének annyira mostoha
gyermekei, hogy ennyire megfeledkez
zenek róluk. Ma, amikor a pénz ér
téke óráról-órára csökken, merényletet
követ el a tekintetes vármegye azok
ellen az emberek ellen, mert hiszen a
részükre járó fizetés úgyis majdnem a
semmivel egyenlő, mégha az esedékes
ség idején meg is kapják, hát még ak
kor, amikor hónapok múlva kapják
meg elértéktelenedett pénzüket. Aki
nem tudia elképzelni helyzetüket, pró
bálja meg azt az életet, amit ezek az
emberek folytatnak, akkor talán lelkiismeretesebben utána fognak nézni,
hogy az amúgy is gyalázatos bérüket
idejében megkapják.

Karácsonykor,
25-én és 26-án este
Ohnet György színműve:

„A vasgyáros"
Az

Ipartestűletben,

Felhívás.
, •

•

Felhívjuk az anyákat, a terhes és
szoptatós anyákat, hogy a 3 éves gyer
mekeik és születendő gyermekeiknek
megfelelő fej ődése végeit és a fenye
gető angolkór mege'őzése céljából mi
előbb lássák el 3 éves gyermekeiket,
a terhes és szoptatós anyák magukat
is az úgynevezett vitamin oltásokkal
vagy belső szerrel.
A vitamin oltásokat és belső sze
reket a jogosultak a Zöldkeresztes
tanácsadásokon az Egészségházba n és
a Gépgyári 'csecsemő tanácsadásokon
kaphatják meg.
Felvilágosítással szolgálnak a Zöld
keresztes tanácsadásokon és ezenkívül
dr. Kenyeres városi orvos is.

Szerkesztőségi órák
mindennap 3—6 lg.

Látogatás
a közkonyhán

Tádéid ■asuakáa és parasxlleve- szociálista tárgyú előadást látunk majd
Usőinkkas, aldkaek érU.itéeeit a tehetséges szereplők közreműködé
sével. A most megtartott előadás jöve
oakr oly ré<ea Tárjuk

Lapunk hasábjai kezdettől fogva
Ha az ember belép a Nemzeti
Szállóban létesített közkonyha ajtaján, gyakran hívtuk fel vidéki olvasóinak,
a legelső jóleső észrevétele, hogy a lapunk vidéki barátainak figyelmét arra
teremben komoly kályhában igazi szén a pótolhatatlan szerepre, melyet csak
nel fűtenek. Barátságos meleg, halk ők tölthetnek be. Salgótarjáni munka
beszélgetés a fehér abroszokkal teritett társainknak nincs módjukban soroza
asztalos mellett, csinos, szivei arcú tosan vidékre utazni, hogy közvetlenül
felszolgálók járnak az asztalok között. érintkezzenek a falvak munkás és pa
Szaglászok, hallgatód zom egyszerre és raszt lakosságánál, .és kiváasággikoak,
a teremben terjengő jó ételszag, meg elgondolásuknak, kritikájuknak meg
az ebédelők halkabban, vagy hango illető helyet biztosítsanak lapunk hasáb
sabban nyilvánított véleménye után jain Ismét felkérjük tehát mindazokat,
meg kell állapitanom, hogy az ebéd, akik figyelő szemmel néznek körül
szerénysége ellenére is, kiadós és na falusi környezetükben és meglátják azt,
gyón jól van elkészítve A már meg amit egy jó szemnek meg kell látni,
ebédelt emberek jóleső beszélgetésében , keressenek kapcsolatot velünk és mon
itt-ott, mint édes mazsola, az elismerés dani valóikat helyezzék bizalommal a
mi gondozásunkba Bs kell miad a Tá
»egy egy szava hallható.
junknak látni, hogy a távo’ség, a város
A terem egyik sarkéban a Nemzeti és a falu távolsága nem választhat el
Segély főtitkára Vreanyovszky Nándor bennünket, ha a lélek, a közös élet
az intézet' egyik alkalmazottjával Írják’ forma. a közös célok egyébként szét*
össze az ebédelőket, töltik ki a kérdő választbatatlanul fűznek össze.
iveket és kisdiák a heti ebédjegyeket.
Eredményes munkát csak akkor
Folyik a munka. A legtöbb ebédjegy végezhetünk a városban, ha a vidék
iogvenes, szegény, elesett emberek, is mögénk áll, vagy ha éppen nem
asszonyok, akik közül a legtöbben mögénk, hanem mellénk áll. Amit szét
hazaviszik az ebédet otthoniévá gyer tagolva, egymástól elszigetelve soha el
mekeik részére. Amerre a legerősebb nem érhetünk, azt könnyűszerrel talál
a jó ételszag, arra van a konyha, oda
juk meg. ha kezünk összefonódik és
be kell menni, mert ott O?el János szivünkjdobogásában megtaláljak ugyan,
nemzetgyűlési képviselőnk felesége és azon ritmus lüktetését.
édesanyja a konyha művésznői. Nagy
Tehát mielőbbi találkozási a szer
áldozatkészséggel dolgoznak és kevés kesztőség Íróasztalánál I
idejűk van beszélgetni, de ebből a
kevésből meg kell írnom, hogy az egy
ebédhez szükséges kelkáposztáé piacon Olvasd a
72 000 pengőbe került. E rémülök A SZABAD NÉP-et!
város és a munkásság muokaszolgál
tatással és anyagiakkal segíti a Nemzeti Ez a magyar dolgozók lapja !
Segélyt és a közkonyhát, de meddig
tud ez az intézmény fennmaradni, ha
a vállalatok igazgatóságai nem tanuti Hay Gyula nagy történelmi
tanak elegendő megértést és támoga
drámája Salgótarjánban
tást. Itt a szíg >rú tél, a sok-sok éhező
ember és a tavasz, a nyár még oly
A jól értesültek elöttnem mon
messze .. .
dunk újat, amikor azt közöljük, hogy
Visszamegyek a terembe és biza karácsony első papjának estéién az
kodóbb leszek, hiszen itt demokrácia acélgyári kaszinó színpadáni Hay Gyula
van I A nyomor és a szükség közelebb nagy történeti dráméia, az „htcn.ctá
hozta egymáshoz az embereket. Ez szír, paraszt*4 kerti előadásra. De kö
legjobban abbin nyilvánul meg, hogy zölnünk kell, mert a magyar irodalom
e nagy eseménye és az eseménnyel
ha bár mesterség, foglalkozás és hiva
való nemsokára történő megismerke
tás tekintetében a legnagyobb különb dés előtt senkinek sem szabad hátat
ségek láthatók is, a felszolgált ebéd, fordítani.
minőségben és mennyiségben ugyanaz.
Európa történetének legválságo
Két tál étel, egy leves, főzelék, vagy
sabb
időszaka,
ennek az időszaknak
tészta. A lapát, a kalapács, a csákánv,
sorsdöntő
társadalmi,
tmberi küzdel
vagy a gép munkása ugyanazt kapja,
amit a ceruza és a to’l robotoló nap mei tárulnak elénk ebben a hatalmas
számosa. Ez igy igazságos is, hiszen drámában, küzdelmek, melyek a mai
egyik sem tudna dolgozni a másik nél idők társadalmi, emberi problémáiba
kül ét hogy mind a kettőre egyformán törnek és amelyeknek ma cselekvő
szükség van. Azonban éppen ezért, ha szenvedő tanúi vagyunk. Aki behunyja
meg lesz az eredménye a mostani ne a szemét ezek e őtt a küzdelmek előtt,
héz épitőmuokának, nem lesz mizéria, saját életének pályája előtt válik vakká
nem lesz drágaság, hanem bőség, ak és aki e küzdelem drámai ábrázolása
kor is, nemcsak joga, hanem módja is előtt fordít hátat, egyúttal nyiltan meg
legyen a közős munka, közös haszon tagadja a közösséget embertársaival.
Salgótarján közönsége nagy ér
élvezőinek az egyformán bő, csak
deklődéssel várja a dráma előadását,
persze sokkal, de sokkal változatosabb
melyet az acélgyári műkedvelő gárdá
ebédekhez.
T. J,
nak a múltban kitűnőnek ismert együt
tese fog nyújtani..

A starjáni Lórántfy Zauxsasma
_ — I-. azonnali belépésre,
ral. aőagylat 1945 decmber 22-én, TZ*
„.kácsnőt és főző
d. u. 4 órakor az Ipartestületben tom mindenest. Acélgyári kastinó: Pogáts.

Keresek

bolával egybekötött műsoros szeretetvendégséget rendez, melyre minden
érdeklődőt szeretettel vár, az Elnökség.

Mikulás-esték
Salgótarjánban

'
Tölgykalábot ngy rönköt én
abroncsvasat pániért vagy cserébe
vessek.
Fekete György kádármestor
■enhU-ntoa 30.

delme a bányai gyermekek felsegité*
sére fordul.

Meg kell em’itenünk az Otthon
Mikulás*délutánját is, melyen a bájos
gyermektzereplések után az egybegyűlt
gyermekeket virággal díszített és hó
fehér abrosszal teritett
asztaloknál,
meleg tejjel és kaláccsal vendégelte
meg a vezetőség.

Jólsikerült Mikulás-est volt még
az üveggyári és a gépgyári telepen,
valamint a városi napközi otthonban
Is. Mindenütt kitűnt a Demokratikus
Nők csoportjainak melegen érző ée
áldozatos szíve. Több száz gyermeket
ajándékoztak meg a különböző helye
ke x Haladjanak tovább a megkezdett
Alton a megérdemelt eredménnyel I
—o—
A eomlyó-kerületi MaDISz al
osztály ifjúsága f. hó 5 én este 6 óra
kor kedves műsoros gyermek Mikulás
estét tartott. Az előadás után a gyer
mekeket és elaggott nyugdíjasokat
tejjel és kiflivel vendégelték meg. A
jó sikerért az alosztály köszönetét
fejezi ki a Kommu lista Párt vezető
ségének és a Nemzeti Segély titkár. •
Ságénak, kik önzetlen támogatásukkal
nagyban hozzájárultak az est sikeré
hez.

A bányák államositásának
első bejelentése a Bányászszakszervezet ülésén
A Bányász-szakszervezet teljes
ülésén Salgótarjánban f . hó 7 én
impozáns keretek között jelentette be
a bányák államosítását Nógrády Sán
dor elvtárs, iparügyi államtitkár.
Nógrády elvtárs hatalmas és
mindvégig nagy érdeklődéssel kisért
beszédében többek között bejelentette
hogy az államosítás a közeljövőben a
nehéziparban és az erőmüveknél is
bekövetkexhetlk.
Az államosításban
azonban a bányáknak kell előljárni,
mert a szénre igen nagy szükség van
és a szükséget betölteni csak az álla-mositás révén lehet. Csak a szocialista
pártoktól támogatott államkormányzat
tudja értékének megfelelően ellátni a
munkásságot és a termelést is csak ő
tudta azon a nívón tartani, amelyre
szükség van.
De azért a munkásságnak is ál
dozatot kell hozni. Napi legalább 2000
vagon szénre vau ma szükség, mely
ből most csak 1600 vagont tud ter
melni a magyar bánya. A salgótarjáni
medencében is a mai 270 vagonról
330—340 vagon termelésére kell fal
emelkedni. Véget kell vetni a hamiA
betegeskedéseknek.
A termelés fokozása érdekében
a bánya élére biztosok fognak kerül
ni A biztosok gondja lesz a bánya
felszerelés folytonos ellátása, a bérek i
rendezése, az anyagi ellátás menetének
igazságos megállapítása. Ugyancsak a
termelés (helyes menete érdekében
jobban meg kell becsülni a mérnököt,
a szakembert, akinek vezetésétől függ
a bánya életműködésének jósága.
Sok hozzászólás után, melyek a
ma elsőrangú fontosságú szénkérdést
úgyszólván minden oldalról érintették
Nógrády elvtárs a következő mondat*
tel fejezte be beszédét: -Egy nagy
csatáról van szó, a széncsatáról és ezt
a csatát meg kell nyernünkI*

A Magyar Nők Demokratikus
Szövetségének bányai alcsoportja f hó
8 és 9-én műsoros esttel egybekötött A szerkesztésért ée kiadásért felel:
táncmulatságot rendezett A komoly
Dr. VASS GYULA.
áldozatkészséggel előkészített előadás
nak nagy erköcri és anyagi sikere Nyesaatett Végh Kálmán kteyvnyofedájában
volt Elvárjuk, hogy legközelebb komoly
SalfátarH*. Fé-«<ca M exfaa.

