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Március 15.
Lelkes borzongással gon

doltunk erre a napra, már mint 
kis emberkék is. Akármennyire 
igyekezett a fehér terror és a 
feudalizmus kilúgozni a márciusi 
eszmek tartalmát, az igazi lel
kekben és Petőfi verseiben át- 
mentődött közel száz éven át a 
szabadság gondolata. Most, ami
kor az egész nemzet ünnepel
het. mikor a komor és szomorú 
telünk után a tavasz szellői jár
ják at az ország lábbadozó tes
tét, emelkedjünk fel arra a lelki 
magaslatra, amelyen a 48-as, 
tüzeslelkü ifjak, negértve a kor 
szellemét, cselekedni tudtak. — 
Nézzünk most is körül és cse
lekedtünk.

Egy szenvedő, letiport nem
zet szívesen fordul történelme 
nagy dátumaihoz, hitet meríteni, 
hogy talán ismét tudunk a mul- 

' tak tanulságaiból nagy tetteket 
végrehajtó nép lenni., Ma sem 
hitünk, sem kenyerünk s 1848 
sok kérdésé kisértetiesen hason
lít a maiakhoz. Ismét életre kell 
hívni a magyar tömegekben a 
nemzetet a munka frontján s a 
szegény tömegek könnyei árán 
boldogulok ellen.

1946 március 15. Megtanul
hatjuk történelmünkből, hogy igen 
keveset tanultunk a múltból. 
Hogy a valóságban miben állt 
48 tragédiája, elsikkasztották a 
mu’t történelem-könyvei, pedig 
m ír Petőfi észrevette ezt idejé
ben, — sajnos — Kossuth csak 
később. A nemzeti szabadságért 
küzdő magyarsága szembekerült 
a nemzetiségekkel, a magyarok 
a szabadság nevében eltértek a 
jogtol, a románok, szlávok pe
dig azt hitték, h-»gy a Habsburg
ba?. zsarnoki zászlai alatt lehet 
szabadságért harcolni. A múlt
ból már ők is megtanulhatták 
volna, hogy a magyar, román, 
szlovák jobbágyok a kirobbant 
parasztforradalmakat csak közös 
reménnyel küzdhetik meg.

A soviniszta uszitók még 
mindig nem vették észre, vagy 
nem aka ják észrevenni úgy ná
lunk, mint egyes szomszédos or

szágokban, hogy a magyar sza
badság és a világszabadság egy. 
Harcolni a szabadságunkért egy 
jelent: harcolni a népek demok
ráciájáért, lenyomni a belső el
nyomókat, a tőkés és feudális 
osztályokat. Ezt tudnia kell a 
dolgozó tömegeknek. Most már 
nem lehet az emberek figyel
mét misztikus dolgokkal elvonni 
a szocializmustól, nyomorúságunk 
okainak megismerésétől. A tör
ténelem igen veszedelmes, ha 
csak csalfa álmokat ébreszt, 
megszéditi a népünket, hamis 
emlékezéseket kelt, nem engedi 
begyógyulni régi sebeinket, a 
hatalmi őrjöngés karjaiba ker
get és keserű összeférhetetlen 
dölyfössé tesz. Tanulhatunk a né
metek példájából is.

Hazugságok és ábrándok ‘ 
világában tartották céltudatosan; 
népünket s ha d magyar tragé
dia főbünöseit már nagyobbrészt 
ki is végezték, a terjesztett mé
reg, a logikai és erkölcsi zűr
zavar méig ott található nagyon 
sok magyarban. Ahogy a fasisz
ták hittek vak bizalommal a 
csodafegyverekben és a balol
daliak a csodálatos felszabadu
lásban, éppúgy az előbbiek által 1 
elhódított tömegeknél még min-! 
dig van egy-két csoda raktáron:! 
mindent megoldó külföldi bea

vatkozás, vagy legalább is jóié-! 
kony angyal köntösével taka
rózó hatalmas idegen kölcsön. 
A magyar dolgozók többsége 
már tudja, hogy csak azokban 
hihetünk, akik nem a csodák
ban, hanem megfeszített újjá
építő munkájukban hisznek és 

'életüket nem a bajok szemléle
tére, hanem azok kiküszöbölé
sére fordítják. Többen vannak, 
kik a valóságot ismét reménye
ikhez hasonlítják s nem akar
nak megtanulni gondolkozni, kik 
a felszabadulás után csak a se
beiket nyalogatják, vagy min
dent megoldva látnak. -

A felszabadulás megtörtént, 
ki kell küldenünk szabadságun
kat, rendet kell teremtenünk 
előbb s csak azután rakhatjuk

le azokat a megrendithetetlen 
alapokat, amelyre majd egy 
szebb, szabadabb élet egyházát 
építhetjük fel. A világ most ke
rül dűlőre, hogy mennyire va
gyunk érdemesek az életre és 
nemzetünk a jövőre, azt most kell 
megmutatnunk. Higyjük el! A 
nagy nemzetektől nyert függet
len nemzeti létünk nem jutalom 
a múltért, hanem csak előleg a < 
jövőre. . i

Az előző nemzedék sóhaj- I 
tozott balsorsunk miatt s ábránd- < 
képeket szőtt a holnapról, mi, 1 
uj magyar ifjúság tanuljunk a 
történelemből, jól kritizáljuk meg 
a mát és készítsük el a * jövőnk 
munkatervét. Hogy mindezt el
érhessük, mindenkinek foglal
kozni kell a közüggyel, az újjá
építéssel. Ha már a katasztrófa 
elkerülésében elmulasztottuk ezt, 
most fogjuk meg legalább közö
sen az ország szekerének rudját

Jellemző az ország jelenlegi 
helyzetére, hogy a közönséges 
lélek tisztában van közönséges
ségével, de oly arcátlan, hogy 
a közönségesség jogáért nyíltan 
síkra is száll. Nagy szegénysé- • 
günk, megrázkódtatásunk köze
pette a közerkölcsök szinte hi
hetetlen mértékben leromlottak. 
Mi lesz ennek a folytatása ? 
Komoly károkat okozó speku
lánsoknak, banditáknak nem le
het megbocsátani, mikor az or
szág beteg, gyenge testét rabol
ják végig és útjukat halvaszüle
tett magyar csecsemők jelzik. 
Az éhező magyar anyák, tehe
tetlen öregek fájdalmai már a 
segíteni tudó magyar parasztot 
sem indítják meg. mert a kapi
talisták és a többi reakciósok 
céltudatos agitációja szembehe
lyezi a dolgozó tömegeket, át
itatja éaját, önző gondolkozás
módjával, hogy ne jusson eszébe 
s ne legyen ereje a meglazított 
rabláncokat végleg összetörni. 
Minden egyes kapitalista zsar
nok, pióca, akár tudja, akár nem 
a a magyar tavaszban

„Akik erőt ét őrömet ölnek
Nem le«z majd kegyelem azoknak!"

Súlyos kérdéseinket, baja
inkat a legsürgősebben meg kell 
oldanunk. Nem rendezkedhetünk

be olyan világra, ahol a becsü
letes dolgozók életerejének nagy 
részét a becstelenek őrzésére 
kell fordítani. Fel kell számol
nunk az élősködőket s* akár
mennyire is gondolnak ők * a 
demokratikus szabadságjogok ha
mis értelmezésére, nyomorunk
ban fosztogató tetteik visszavon
hatatlanok. Magasrendű erköl
csöt nem várhatunk az olyan 
emberektől, kik szerint a gaz
tettek visszacsinálhatók, 'megbo
csáthatok, vagy olyan^ társada
lom, az érkölcs utján nem halad 
előre, amelyik fölmentésröl, ve- 
zeklésről akár az egyház, akár 
az állam utján hivatalosan gon
doskodik. Nem lesz az ország
ban soha erkölcsi felelősség, míg 
a bűntetteket visszavonhatatla- 
nokként nem kezeljük.

Az erkölcsi szennyet ma
gunknak kell eltávolitanunk, ne 
várjunk idegen beavatkozásra. 
Van egy közismert közmondás: 
„Ha egy macskát megmozsda- 
tunk, az soha többet] nem fog 
mosakodni “

A magyar „Messiások" szo- 
imoruan tekintgetnek szerteszét 
a világban és látják, nekünk 
senki sem örül, beteg, bűnös 
századokért lakóiunk, mert még 
sosem harcoltunk harcot végig, 
s ha mostani márciusunk minden 
akadályát el nem tiportuk, ha^ 
nem tudjuk felébreszteni a ma
gyart a magyarban, a tömegben 
a nemzetit és a kor eszméjét, 
nem lesz békésebb, vidámabb 
és boldogabb életre való jussa 
ezután sem a magyar ifjúságnak.

Sok harcolni akaró haladó 
magyar teszi le fegyverét csa
lódottan ; bitét vesztette a ma
gyarságban.
„CwJí magát ne bántaná vad aiilajul 
Éa csak ne volnának buta urai I 
Megnőne, szépül, igazulna, javul." 
mondja Ady.

Mások ki akarnak vándo
rolni s elfelejtik, hogy lehet a 
sir széléről feltápászkodó népünk 
gyarló, még tanulatlan is, de 
erről nem tehet, lehet félreve
zetett és szegény, de a mienk 
minden vágyával, fájdalmával. 
Akarjunk úgy, ahogy a márciusi 
ifjúság akart, a hagyományt, ha-
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ladást hozzuk összhangba a gon
dolkodással, munkánkkal, a hit, 
bizalom, lelkesedés kis demok
ráciánk iránt nöjjön, hogy éle
tünk hasznosságával szolgáljuk 
öt s a haladó emberiséget, • ö 
általa majd elérjük az élet igazi 
értelmét.
„ ... ha feltámad a szél mielőtt
Eggyé olvadnánk; el-szétszór örökre . 
A nagy világnak minden részibe, 
£s soha többé nem leljük meg egymást. 
Iparkodjunk. A század viselői, 
Születni fognak nagyszerű napok, 
Élet-halálnak vészes napjai.
Fogjunk kezet, hogy rettegnünk ne
Az eljövendő óriásokat. 'kelljen 

(Petőfi)
B. Gy.

A Politikai Akadémia múlt szom
bat délutáni előadásán egy nagyíontoe- 
•ágú témával és egy elsőrendű előadó
val ismerkedhetett meg a hallgatóéig: 
a Szovjetunió alkotmányával és dr. 
Rudas László egyetemi tanárral. Az 
előadást a témát megillető részletes
séggel alább ismertetjük, de ugyan
akkor ki kell emelnünk azt is, hogy 
régen nem bsllottunk olysn közvetlen, 
nemesen egyszerű eszközökkel dolgozó 
és megnyerő elősdót, mint Rudas 
Lászlót. Az előadás nagy élmény volt, 
de élmény volt elsősorban olyan szak
ember szájából hallani, mint Rudas 

, László.
i Ml a különbség a polgári alkot

mányok és szovjet alkotmány 
között.

Dr. Rudas László egyetemi tanár 
rámutatott arra, hogy a Szovjetunió 

1 alkotmánya abban különbözik minden 
más alkotmánytól, hogy mig a polgári 

| alkotmányok a tőkés társadalmi rend 
! alkotmányai, addig a Szovjetunióé a 

szocialista gazdasági és társadalmi rend 
alkotmánya. Az összes eddigi társa* 
dalmi és gazdasági rendszerek úgy jöt* 
lek létre, hogy először a társadalmi és 
gazdasági feltételek változtak meg és 

' csak ezt követte a megfelelő politikai 
átalakulás, míg a Szovjetuniónál fór* 
ditva volt: a politikai átalakulást követte 

i a társadalom és a gazdasági élet szo
cialista átépítése. Abban is különbözik 
a szovjet alkotmány a polgári alkot- 

! mányoktól, hogy az nyugodtan kijelent
heti, hogy az alkotmány a szocialista 
társadalom alkotmánya, a szovjet állam 
a munkások és a parasztok állama. A 

I polgári államok alkotmányában soha- 
‘ sem írhatják meg az igazat, azt tudni

illik, hogy az alkotmány a tőkés 
társadalom, a kizsákmányoláson és az 
osztálykülöobségckcn alapuló társadé* 
lom alkotmánya. A polgári társadal
makban a fejlődés mindig súlyos meg
rázkódtatásokon kérésziül mutatkozott. 
Ott mindig először a gazdasági rend 
változott és csak ezt követőleg kez
dődtek meg a küzdelmek jv megfelelő 

i új politikai bere: dezked+sért. A Szovjet
unió az első állam, ahol fejlődés me
nete fordított képet mulat Ott először 
teremtették meg a szocialista, gazdasági 
és társadalmi rendhez szükséges politi
kai kereteket és ezekben a keretekben 
valósították meg a társadalmi és gaz
dasági célkitűzéseket.

Kialakul az új szovjet társadalom
A gazdasági változásoknak meg

felelnek a társadalmi téren beállt vál
tozások : eltűntek az ellentétes osztá
lyok. A munkásság megszűnt nincstelen 
proletárlálus : lenni, övé a bánya, a 
gyár, övé a mérhetetlen orosz szocialista 
birodalom rengeteg természeti kincse. 
A kolhózparaszt éppoly siilárdan áll a 
szocializmus mellett, mint városi test
vére a munkás. Ugyanez áll a szovjet 
értelmiségre is, amely már javarészben 
a munkásságból és parasztságból szár
mazik. Ez az inteligencia nem áll ér
dekellentétben sem a munkássággal, 
sem a parasztsággal, ellenkezőleg, min
den alapvető érdekük megegyezik. Ez 
az intelligencia nem zárkózik el a nép
től, hanem létének alapja a nép szol 
gálata. A szovjet értelmiség nemcsak 
kedvező anyagi helyzetben él, hanem a 
legnagyobb megbecsülésben és tiszte
letben részesül a szovjet társadalom
ban Az orosz értelmiség legkiválóbb- 
jai ott ülnek a munkások és parasztok 
képviselői mellett minden állami szerv
ben és együtt kormányozzák saját álla
mukat. Az értelmiség a Szovjetunióban 
nem is külön osztály, mert a munkás
ságból és a parasztságból származik s 
annak része. .

A Horthy
rendszer alatt meglapu’ó bambiin tű 
tő ember, aki gyáva voltál arra, hogy 
rabszolga tar tó uraddal szemben lég 
alabb az emberi méltóságodat védd 
meg, ma ne állj ki és felelőtlen, meg 
fonfolatlan szavaiddal ne rombold la 
azt, amit a józan ész felépít.

Ha 25 évig tudtál tűrni és nél 
kűlözni. amikor az ország bőségben 
úszott, — s neked még sem jutott, — 
akkor ma tudjál lemondani. A múlt
ban, ha tűrtél és dolgoztál, a nép- 
nyuzórendszerf épít etted, s elő készí
tetted azt a borzalmas világégést, 
melynek utórezgései még ma sem 
csitultak cl s melynek nyomában 
embermilliók pusztultak el, falvak és 
városok váltak romhalmazzá. Ma a 
bűnöd, gyávaságod okozta romhab 
máz felett ölj meg, szórj fejedre ha
mut. s Jogadd meg, mindent felépítesz, 
amit leromboltál! Rombolni könnyű, 
építeni nehéz, de magadnak építesz, 
ha munkád felelősségét áférzed, 
könnyű lesz az a teher, amit vállal' 
tál!

Egy végeláthatatlan sivatagban 
nem lehet a semmiből sziklát előva
rázsolni* Egy kifosztott, tönkretett 
országból nem lehet tejjel, mézzel 
folyó kánaánt varázsolni hónapok 
alatt Iiinuld meg. az élet a kűzdel 
mek végeláthatatlan láncolata, aki 
ezt a harcot nem bírja, kidől a sor 
bot és elpusztul /Ir. élettel a harcot 
csak úgy tudod megvívni sikeresen, 
ha emberré kápzedmaga l A demok
rácia, melyben fe is ember leszel, 
csak úgy virágozhat, ha minden tag
ja kiemelkedik abból a lelki pnsvány 
bői amibe eddig volt. Gondolj a jő 
vőre! Pillanatnyi előnyökért ne dobd 
el a biztos jövendőt. A múlt könyve 
még nyitva áll előtted, nézzél bele és 
fogadd meg. soha többé azt. ami a 
mul'ban volt. Gondoli gyermekedre 
aki rongyokban járt, éhezett, fázott, 
s atif ha felneveltél a vágóhídra 
hurcoltak Idegen érdekekért, — gon 
dőlj feleségedre, aki idejekorán meg- 
vénűlt a gondokba, mert csak abból 
jutott ki bőségesen melletted. Gon 
döfj magadra hányszor rúgtak beléd 
hitvány eb módjára, s még csak zok
szóra sem nyitottad szádat és ezek 
után vedd a szerszámodat és épits. 
Azokra pedig, akik a kishitűség mér 
gét akarják belédcsöpögtetni. akik a 
telkedet akarják megmérgezni, sújt 
són le az öklöd és tipord le őket a 
porba. Ha ezt teszed hidd el a bol
dog jövendő biztosítva lesz számod
ra. —fű—

Siess!
Szorít az adópengő.

Dr. Rudas László előadása a szovjet 
alkotmányról a Politikai Akadémián

Miért van csapán egy párt a 
Szovjetunióban

Rudat professzor ezután kijelen
tette, hogy a Szovjetunió alkotmánya 
miért ismer el csak egy pártol, a 
Kommunista Pártol. Ha ÖMzehasonUtt 
iuk a többi demokráciákkal, akkor azt 
látjuk, hogy olt általában két párt van, 
igy Angliában és Amerikában, de lé
nyeges különbség a két párt között 
nincs. Mind a kát párt ugyanazoknak 
a törekvéseknek a szolgálatában áll: a 
polgári társadalom gazdasági és társa
dalmi érdekeit képviseli. A Szovjet
unióban nincsenek érdekellentéttel 
szétszaggatott, egymással osziálybarcot 
vívó osztályok, tehát nem is lehetséges 
hogy különböző pártok legyenek.

Az egypárt rendszer előnyei
A Szovjetunió olyan morális és 

politikai egységbe kovácsolta az or
szág egész dolgozó lakosságát, amit meg
irigyelhet tőle minden más ország kor
mánya. Az cgypárt rendszer előnyei 
mutatkoztak a háború folyamán, ami
kor minden egyes lépesnél a többi or
szágokban hosszas pártharcok késlel
tették a sürgős elhatározásokat, mig a 
Szovjetunióban a nép teljes bizalom
mal fordult a Kommunista Párt felé és 
annak vezetése alatt minden késieke 
dés nélkül hozhatták meg a szükséges 
intézkedéseket. Ugyanez mutatkozik 
meg a mostani uj ötéves terv egyhan
gú lelkesedéssel fogadott kihirdetésé 
nél. A részletkérdésekben lehelnek 
véleményeltérések, viták és kritikák, 
de az alapkérdésekben a Szovjetunió 
kétszázmillió lakossának túlnyomó több 
sége a kommunista part vezetése alatt 
egyenes vonalba halad a Szovjetunió 
kitűzött célja: a kommunista társada 
lom felépítése felé. A Szovjetunió 
kormánya a világ legstabilabb kormá
nya, ezt ma már mindenki elismeri és 

iazutólsó választások mulatták meg, 
' hogy több mint százmillió szovjet pol- 
1 gár szavazott arra a kormányra, — né
hány tízezer szavazó ellentétes véle
ményével szemben — amely már évek 
óta viszi előre a siovjet országot a

I haladás utján.
A sztálini alkotmány a szovjet 

demokrácia alapokmánya
— Minden alkotmánynak az a 

legjobb bírálata, — folytatta Rudas 
professzor — hogyan működik a va- 

’ lóságban. Az eddig elért gyakorlati 
i eredmények a legjobb kritikái a szov
jet alkotmánynak. A Szovjetunió al
kotmánya, amelyet méltán nevezünk 
nagy alkotója után sztálini alkotmány
nak reálisan és formálisan a legde
mokratikusabb alkotmány a világon, 
s a szociálisla demokrácia éppen eb
ben különbözik minden polgári demok 
ráciától, amely csak formális demok
rácia. A szovjelalkotmány nemcsak 
pusztán papíron biztosítja a polgárok 
egyenjogúságát, hanem megszünteti a 
gazdasági egyenlőtlenségeket, amit 
semmiféle tisztán politikai eszközzel 
megszüntetni nem lehet addig, amig a 
termelőeszközök magántulajdonát meg 
nem szüntetjük.

A szovjet választójog fejlődése
Ezután ismertette a szovjet vá

lasztójog fejlődését, amely eleinte még 
nem terjedt ki. mindenkire, de már 
akkor is a világ legszélesebb választó
joga volt. Nincs olyan ország amely 
annyira megszorítás mentes választó
joggal rendelkezzen, mint a Szovjet
unió,

A szovjelalkotmány az egyetlen 
ahol nemcsak a papíron van meg a 
polgárok munkához való joga, a pihe
nés joga, az aggkor! és rokkantság ese
tére való* biztosítás és a művelődés 

joga. A szovjet alkotmány abban kü
lönbözik a világ bármely, a parlamen
tarizmuson nyugvó alkotmányán, hogy 
mig a parlamentarizmus mellett a kép
viselők megválasztásukkal a parlament
nek tagjai maradnak akármilyen mun
kát fejtenek ia ki, a szovjetalkotmány 
módot ad a nem megfelelőképpen dől 
gozó képviselők visszahívására.

A kóUzamarúa rendszer 
a nemzetiségi kérdés teljes 

megoldásának példája 
Beszédének befejező részében a 

kétkamarás rendszer nagyszerüségéra 
hívta fel a figyelmet. Ez a rendszer 
teszi lehetővé, hogy a Szovjetunió 
olyan nemzetiségi államnak a mintája 
amelyben a nemzetiségi kérdés a leg
teljesebb mértékben meg van oldya. A 
szo»jet alkotmány kiállta a próbát, a 
második világháború türpró- 

báját és megmutatta, hogy ezért álkot- 
mányért kétszázmillió ember kész volt 
a halálba menni. A Szovjetunió győ
zelméhez nem utólsósorban járult hoz
zá az a morális energiaforrás, amelyet 
a sztálini alkotmány polgárainak jut
tatott. Ma már szerte a világon a fa
sizmus vereséget szenvedett, a demok
rácia ügye győzött. Kétségtelen, hogy 
a legközelebbi évtizedekben a demok
rácia óriási lépést tesz majd előre min
den országban, de ennek a haladásnak 
az élén kétségtelenül mindig & Szov
jetunió fog majd járni, — fejezte be 
Rudas professzor előadását, a hallga
tóság nagy tapsai között.

Az előadást néhány hozzászólás 
követte a hallgatóság részéről melyek 
kapcsán az előadónak alkalma nyílt 

; nehány részletkérdést is megvilágítani, 
így beigazolta* hogy a Szovjetunió ol
dotta . meg legtökéletesebben a nem
zetiségi kérdést és bemutatta az \ hogy 
miiven gazdasági prnh J —.Uat oldott 
meg a nagy híre daluiat * tegesen be
hálózó szervezetével a Szovjetunió.

—0—
Közöljük, hogy aP elit! kai Aka

démia mai elöl dásan dr Mester bázy 
Janosné beszél a forradalmi Petőfiről 
a régi márciusi napok nagy kötő 
hőséről

Milyen a megfelelő 
baromfiól ?

A baromfitenyésztés egyik ’cg- 
fontosabb előfeltétele az egészséges 
baromi ól, . amelynek védelmet kell 
nyújtani az Állatoknak. A növendék
állatoknak nélkülözhetetlen a jó leve* 
gő és az elegendő meleg, mely nélkül 
kellő tojást*rmelés el . sem képze<hetö. 
Az 61 legyen világos és száraz, mert 
nyirkos levegőben a baktérijmok el* 
szaporodnak. A nedves, tisztátalan és 
sötét ól a betegségek eiősegitőie. — 
Alomnak legjobban megfelel a tiszta 
száraz homok, amely könnyen cserél* 
helő és fürdőt is biztosit az állatoj
nak. Téli időszakban igen jó a szal
mával vagy törekkel való almozás, 
csak ezek esetében a takaritás vala
mivel nagyobb gondot jelent.

Az egészséges ól már fele takar
mányozást jelent Ezért a jó gazda- 
asszony az ólban minden nap takarit, 
három hónaponként meszel, hetenkint 
forró lúgos vízzel súrol, (ülőrudakat, 
fészkeket, sárdeszkát) és gyakran szór 
égetett mészport a padozatra 2—3 
centiméter vastagságban. Helyes a gya
kori fertőtlenítés Is (2 százalékos lug- 
kőoldattal, klőrmésszel vagy erős ha- 
muluggal.) A baromfi eledelét ne szór
tuk a főidre, főleg ne a piszokba. Ha 
vályúból etetünk, edényekből Itatunk, 
azokat is gyakran fertőtlenítjük, akkor 
az állatok nem prédálják a takarmányt 
és nem fertőződnek olyan könnyen.

Ha a fentieket betartjuk és főleg 
a. tisztaságot tartjuk azem előtt, akkor 
van reményünk arra, hogy egészséges, 
jól tojó baromfiakat nevelhetünk.



A Szabadság ünnepe Salgótarjánban
Az örök március 15-e.

Bányászbecsület

próbált útra lépett; szovjet módszerrel 
valósította meg az ország iparosítását. 
A Szovjetunió .a nehéziparral kezdte 
az iparosítást. A nép elenségel min
den lehetőt elkövettek, hogy a pártot 
erről az útról letéritsék. Azt hangoz
tatták, hogy elsősorban a könnyűipar 
fejlesztésének kell íigye'met szentelni;. 
hogy az ország iparosításának ütemét 
lassítani kell; hegy a szovjet gazdasági 
rend törvényszerűsége is alá van vetve 
a tőkés világ törvényszerűségének és 
ehhez hasonlókat.

A Szovjetunió nem ezt az utat 
követte. Merészen haladt előre az 
iparosítás Sztálin által kijelölt útién s 
ez a szovjet módszer helyesnek is 
bizonyult, A sztálini ötéves tervek 
megvalósítása következtében a Szov
jetunió ipari termelése 1940 ben, 
1913-mal szemben több mint tizen
kétszeresére emelkedett, a gépipar 
termelése pedig annak ötvenszeresére.

(Folytatás és vége)
A Kommunista Párt sohasem hunyt 

szemet a feladat megoldásának rend
kívüli nehézségei előtt. A Szovjetunió 
nem léphetett a gyarmati kifosztás, vagy 
a hódító háborúk útjára. Ez összefér
hetetlen a Szovjetunió békeszérető, a 
népek szabadságát tiszteletben tartó és 
emberszerető alapelveivel. Külső segít
ségre sem számíthatott. Így a Szovjet- 
uniónak az Iparosítás során saját belső 
erőforrásaira kellett támaszkodnia.

Az Októberi Forradalom nagy 
vívmányai, a föld, az ipar és a bankok 
társadalmasítása, valamint a munka 
egész jellegének megváltoztatása a 
szovjet társadalom termelési rendjében 
— mindez az iparosodás céljaira tör
ténő halmozás olyan uj forrásait tárta 
fel, amelyek a tőkés országokban tel
jesen ismeretlenek.

Szovjetunió a szovjet társadalmi 
rend fölényére támaszkodhatott, bár a 
világ egyetlen országa által sem ki-

Olvasd a
SZABAD NÉP-et!
Ez a magyar dolgozók lapja l

letékes minisztériumnál járjon el, hogy 
axók, akik házhelyhez jutottak, ne le
gyenek kötelezhetők, hogy a megmű
velt terület után természetben adóz
zanak. mert beszolgáltatás esetén a 
legszükségesebb terméstől is elesnének, 
amit más utón nem tudnak maguknak 
fiztosilani. Kéri, hogy az adózási kö
telezettség készpénzben legyen leróható.

Javasolja, hogy az országos zsír
ellátással kapcsolatban az Országos 
Nemzeti Bizothág a Kormányzatnál 
tegyen lépéseket, hogy a sertés kész
letről országosan összeírás történjen és 
ennek alapján a kormányzat nyújtson 
lehetőséget arra, hogy az Ipa’medercék 
dolgozói részére a sertésekből juttatás 
történjen, így ezáltal minden család 
hozzájutna sertéshez és a zsirellátás 
biztosítva lenne. Kéri még, hogy a bá
nya és iparosok, ha a sertéshez jutot
tak, vagy juttatottak, akik sertései a 
130 kg ot nem haladja meg, amennyi
ben évi fejadag zsiradékról lemonda
nak, a beszolgáltatás! kötelezettség 
alól mentei üljenek.

A bizottság fenti javaslatokat el
fogadja és azokat az Országom Nem
zeti Bizottsághoz {elküldeni rendeli.

1946. március 16

A Salgótarján megyei város Nem
zeti Bizottsága í. évi február 27-én 
tartott gyűlésén egyhangúlag a követ
kező határozatokat hozta!

1) Salgótarján megyei város Nem- 
zeti Bizottsága felirattal fordul a kor
mányhoz, valamint az Országos Nem
zeti BizolhúghoZ) hogy a vízfejűvé 
nőit magyar köriga/gatá<i apparátust a 
mai államháztartás szükségének meg 
fe'e’őieg létszámbelileg csökkentse le 
a legsürgősebben. A túlméretezett bi- 
rokratikus rendszer^ leegyszerűsítését 
mint előmunkálatot szintén hajtsa vég
re, hogy a lecsökkentett létszámú köz
igazgatási tisztikar is elvégezhesse a 
megfelelő munkát. A létszám csökken
tés munkáiéból ki kell hogy vegye ré
szét minden Nemzeti Bizottság, mint a 
demokratikus újjáépítő munka legfon* 
losabb népi szerve. Ugyancsak szük
ségesnek tartjuk, hogy ebben a mun
kában a Magyar Szabad Szakszerve
zetek Országos Szövetsége is megtelő 
hatáskört kapjon.

2) Salgótarján megyei város Nem
zeti Bizottsága felirattal fordul az ille
tékes kormányzati tényezőkhöz, vala
mint a Gazdasági Főtanácshoz, hogy 
a legrövidebb időn belül bocsássanak 
ki rendeletet az elmúlt kormányzati 
rendszerben kifosztottak állal kiigényelt 
nyugatra menekült, de tulajdonát ké
pező elhagyott javakkal kapcsolatban 
a politikailag megbízhatóbb jelenlegi 
jogos birtokos védelmére,

3) Salgótarján megyei város Nem*, 
réti Bizottsága feliratban fordul a kor

impozáns keretek között gondo
latokban, énekben, zenében, versekben 
gaidsg két órás műsorral ünnepelte 
meg Salgótarján népe március 15-ikét 
a város Fő-lerén. A szabadság ünne
pét, mely megszületése óta kétségte
lenül csak a két legutóbbi évben nyert 
igaz, nevének megfelelő tartalmat, a 
Nemzeti Bizottság az iskolákkal, társa
dalmi és politikai szervezetekkel együt
tesen rendezte meg, elsősorban az 
ifjúság nagy őrömét fejezve ki, az 
ifjúságét, melynek még annyi szabad
ság ünnepet kell igaz tartalommal meg 
töltenie.

Az ünnepi műsor első felében a 
politikai pártok küldöttai üdvözölték a 
nagy napot. A Kommunista Párt ré
széről Boros Antal, a Kisgazda Párt 
részérö Kakuk deák István, a Szociál- 
demokrlata Párt részéről Kovács Vince 
majd pedig később a Madisz nevében 
Jakab Sándor, a Szim nevében Uchlár 
Károly köszöntötte március forradalmi 
idusát.

' Az ünnepi beszédet a Nemzeti 
Bízottiág nevében Bianár Sándor pol
gármester mondotta el. Beszéde elején 
kiemelte március 15-ének nagyságát, 
mely három emberöltő távlatában csak 
növekedett, főt igazi jelentőségét, ere
deti gondolatainak megvalósulását csak 
most nyerte el

Beszéde további folyamán Bianár 
Sárdor vázolta a nagy nap és nagy 
korszak előzményeit. Ismertette a re
form-korszak küzdelmeit, melynek cél
pontja a reakció vára, a Habsburg ház 
volt. megoldandó kérdések központ
jában a jobbágyság felszabadításának 
kérdése állott, melyet azonban a fon* 
lolgatva hahdó nemesség vonakodott! 
vég'egrs formában megoldani. Ilyen | 
előztn^nvek után támadt fel a pestit 
utca, mély az. egyetlen helyes útra, a 
forradalom útjára lépett. A reakció

Adománnyal, gyűjtéssel, prepa
gardával hívják fel a figyelmet a bá
nyászokra, azok nehéz sorsára. Az 
ország népe megérti helyzetüket és 
segítségükre igyekszik. Hogy mennyire 
ment át a köztudatba a bányász meg
becsülése mulattja a Nemzeti Színház 
kitűnő gárdájának akciója is. Eredeti 
szereposztásban hozza színre a napok
ban, október 16 án és 17 én Moliera 
5 felvonásom vígjátékét „A nők isko
láját** a salgótarjáni acélgyári olvasó
körben, a bányászok felsegélye zésére, 
hogy a bányász megbecsüléséről tanú
ságot (egyen.

Most már a bányászokon a sor, 
hogy a becsület meg is maradjon, A 
bányászoknak is jól kell tudnia, hogy 
semmiféle magánüzem nem tart több 
tisztviselőt! mint amennyi feltétlenül 
szükséges. Hiszen saját baszontöbbla- 
tsröl mondana le, ba fölösleges embert 
fizet. Ne üljenek tehát fel olyan izga
tásnak; amely nem szolgálja a teljes 
Üzem zavartalanságát, hanem bízzanak 
nyugodt szívvel sorsuk jobb jövőjében 
és becsüljék meg egymást az egymá
sért folyó munka és a basa érdekébem

Aki izgat és akadályozza a nyu
godt munkát, gyanús-

mányzati tényezőkhöz azoknak az uj- 
jonnao kinevezett demokratikus köz
alkalmazottaknak az érdekében, akik 
megelőző működésűket nem közhiva
talban folytatták, hogy az ilyen műkő* 
dési idejüket szolgálati idejükbe szá
mítsák be.

Kérjük az Országos Nemzeti Bi
zottságot, kogy javaslataink értelmé
ben az illetékes tényezőknél a meg
lelő rendeletek kiboctájtását szorgal
mazni szíveskedjenek.

Salgótarján, 1946 március 3. 
—0—

A Salgótarjáni Nemzeti Bizottság 
aktuális határozatai

lak azólitassanak fal, hogy kötelesek a 
juttatóit házhelyet megművelni Ameny- 
nyiben a juttatott területet megmű
velni nem tudják, vagy nem akarják, 
joga van a termelési bizottságnak a 
kérdéséé területet más személy részére 
a termésidényra a törvény által meg
szabott százalék szerinti természetben, 
vagy készpénz megtérítése mellett át
adni. Azonkívül a termelési bizottsága 
legsürgősebben készítsen tervezetet a 
ki nem osztott területek konyhákért 
céliára való kiosztására, hogy minda
zok, akik elegendő nagyságú • telekkel, 
vagy saját földdel nem rendelkeznek, 
azok konyhákért céliára földhöz jut* 
baszarak. Továbbá kéri a Nemzeti 
Bizottságot, hogy a miniszteri rendelet 
szerint járjon el mindazokkal szemben 
(az ujjonnan fö’dhŐzjutfatottakkal, illet
ve a régi földtulajdonosokkal) akik 
földjüket megmunkálni nem - tudják, 
hogy a megmunkblás alá nem kerülő 
területet a termelési bizottság rendel
kezésére bocsásák, hogy azt a tercre 
lési bizottságok az igénylők között a 
termés idényre feloszthassák.

Továbbá a jegyző a házhely meg 
műveléssel kapcsolatban javasolja, hogy 
az Országos Nemzeti Bizottság az 11-

Az iparosítás kapitalista és 
szovjet módszere

Kivonat
Salgótarján megyei város Nemzeti Bi
zottságának 1946. évi február 27én 

tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
Borosa Antal a bizottság jegyzője 

az alábbiakban szólal fel és javaslattal 
fordul az Országos Nemzeti Bizottság
hoz.

A mezőgazdasági év kezdete kö
zeledik. Az előrelátásom az, hogy min
denütt konyhákért (céljára nem lesz 
elegendő telek. A termelést nem tud
juk milyen lesz. A gazdasági állatállo
mányunk igen kevés. Tapasztaljuk, 
hogy a parasztság nem vette fel a 
kolektiv szellemet, nem segíti az ipari 
munkásságot élelmiszerrel. Ha pedig 
az ipari munkásság nem tud magának 
konyhskertet biztosítani, akkor ében 
hal. A Nemzeti Bizottság azóllitsa fel 
a termelési bizottságot, hogy a házhely 
és főldklontást a legsürgősebben esz
közölje. Azok, akik házhelyhez jutót*

A (elszabadu’ás rspjniban ott 
láttuk a bányászt a szétrombolt vasút 
helyreállításánál. A bányaüzemek meg
indulásuktól kezdve állandóan* fokoz
zák [az ütemet, teljesítőképességűket 
saiátlmunkahelyflkön, hogy az általuk 
tenrélt kinccsel mielőbb és minél job
ban biztosítsa a teljes és folytonos ter
melést a többi üzemben.

Az egész ország, sőt az egész 
világ szeme ma a bányászon van. — 
Nincsen foglalkozási ág. vagy .társa
dalmi réteg, amely elölt a bányásznak 
ne volna becsülete. Ezt meg is ér
demű, arra rászolgált, mert a vállait 
kötelezettségeket nemcsak szólamként 
használja, hanem leltekkel igazolta an
nak teljesítését

Napi 2000-ről 2500 vagonra fo
kozni a termelést nem marad üres 
ígéret, hanem édes valóság. A legutóbbi 
jelentések az egyes Üzemek munkájá
ról remélni engedik és már biztosra 
is veszik, hogy a bányász a maga elé 
tüzőlt célt becsülettel eléri ét kitűzött 
céljától nem engedi magát eltéríteni 
akkor sert, ba a szabotáló reakció 
bálbalámadni és elgáncsolni igyekszik 
a fegyelmet, a» munka folytonosságát 

a kitűzőit és elfogadóét célt. •

csak ekkor vonult viasza és csak ekkor 
lendült át a holtponton a nemzet leg
sarkalatosabb problémáinak tömege.

Ezt nyilvánította ki a hires 12 
pont, mely most már határozottan kö
vetelte a szabadságjogok megadását, a 
közteherviselést, a szabad sajtót, a 
független, felelős minisztériumot és a 
nemzetiségekkel való lestrériesülés 
gondolatát.

Az újra feltámadó reakció letörte 
a forradalom erejét, azonban mind
máig március 15 e lelt a kiindulópontja 
minden szabadságtörekvésnek, minden 
forradalmi megmozdulásnak. Ez a nap 
lelkesítette 1918 és 1944 magyarságát 
és ennek a napnak gondolatai váltak 
valóra a most végleges győzelmet ara. 
tolt forradalomban.

1848 március 15 e sok tanulság
gal ajándékozott meg bennünket. Meg
alkotta a Közcsendi Bizottmányt, a mai 
Nemzeti Bizottságok ősét, beigazolta 
azt, hogy forradalmi lendület nélkül , 
nem győzhetnek a harcosai, Az igazán 
egészséges ember sebesen halad, de 
vigyáz, hogy el ne botoljék, a két 
szék között ingadozók pedig földön 
csücsülökké lesznek, mcndotla Kossuth.;

Végül elindította a nemzetiségi' 
gondolatot megválót ülés útién, mely
nek egészséges végpontjára ma a Szov
jetunió jutott el.

Március 15-e világosan mutatja 
meg nekünk a követendő utat. A benső 
erőkre épült szabad dolgozók országa 
olyan erős lesz, hogy a poklok kapui 
sem dönthetik meg — fejezte be gon
dolatokban gazdag beszédéi Bianár 
Sándor polgármeUer



Az egyházak feladata
„Legnagyobb fe'udata az egyház

nak az, hogy komoly önvizsgálatra 
tanítsa meg a népét, ápolia ás erősít
se a jövőben való hi’et. Ennek a bit* 
□ek cselekvésbe.* munkában a áldo
zatvállalásban kell megnyilvánulnia."*

Tiidy Zoltán a magyar köztársa
ság elnöke adta ezt a programot az 
egyhazak számára, pár héttel ezelőtt, 
amikor református lelkészt tisztségéről 
lemondva búcsút vett szeghalmi hívei* 
tői A demokrácia utján a szocializmus 
felé haladó ország dolgozói, Öntudatos 
milliói legyenek akár katolikusok, akár 
reformátusok, vagy bármely vallásnak, 
nagy mege égedéssei veszik tudomásul, 
hogy a köztársaság elnöke világosan és 
félreérthetetlenül rámutat, mit kell cse* 
leKeduie a magyarországi egyházaknak. 
És remélik, elvárják, hogy Tiidy Zoltán 
szavainak a történelmünk során, leg
magasabb közjogi méltóságban került 
magyar pap elvi jelentőségű kinyilat
koztatásának egyházi vonalon komoly 
foganatja lesz. Remélik, hogy megszű
nik végre a szószéki politizálás, a re 
akció kivonul a templomokból.

A dolgozók tiszteletben tartják és 
ezentúl is tiszteletben fogják tartani az 
egyházat, az egyház embereinek mun
káját, ha ez a munka valóban az egy
ház hivatásának teljesítése lesz. A dol
gozók nem kívánják maguk körvona
lazni, hogy mi az egyház hivatása, an
nál' kevésbé, mert ezt a nagyon vilá
gos félreérthetetlen körvonalazását ép
pen most végezte el az a Tiidy Zoltán 
akii erre feltétlenül Illetékesnek tartunk. 
A dolgozók különben setu akarnak be
leavatkozni az egyház dolgaiba, de 
elvárják, hogy az egyház se avatkoz
zék bele az élet-halát kérdését eldöntő 
politikai és egyéb gyakorlati kérdések
ben. Hiszen van az egyháznak éppen 
elég munkája azon a téren, amelyre 
Ti'dy Zoltán rámutató^. .Tanítsák meg 
a népet komoly önvizsgálatra, erősít
sék meg a bitet a jövőben." Gyönyörű 
feladat ez, miért nem erre fordítja 
minden erejét és idejét az egyházak
nak minden rendű és rangú lelkipász
tora? Miért van az, hogy itt Is, ott is 
akadnak lelkipásztorok, akik piédiká 
dóikkal a jövőt nem erősíteni, hanem 
gyengíteni igyekeznek, a népet nem 
komoly önvizsgálatra, hanem a bukott 
bünvllág emberhulladékainak éltetésére 
hangolja és igy sokakat a reakció esz
közévé züllesztenek? Akik ezt teszik 
ne feledjék, hogy az egyház tiszteletben 
tartása nem lehet menlevél a reakció 
és az ellenforradalmi gondolat szállás- 
csinálói számára az esetben sem, ha 
papi palástban végzik ezt. Mert nem a 
palástot nérzük, hanem azt, hogy a 
palástot viselője azt végzi-e ami hiva
tása. Chikán Tamás 

egykori „Muszka-vezetők” unokái 
Kossuth kultuszt űztek. Miért ?

A romén szurouyok segítségével 
felépített Horthy Magyarország publi
cistái az 1918 ts összeomlás okainak 
keresésében egész 1849-ig, Kossulhig 
elmentek, még őt is felelőssé tették, 
hogy Magyarország ebben a háború 
bán nem tudta imparcalista célját el
érni. Ma mégis elhangzik; hogy hátba 
neki volt igaza.

Az első világháborúban n magyar 
reakció Magyarországot készséggel 
fogta a német imperializmus szekerébe. 
Kételyei nem voltak. De az első vesz
tes háború után a másodikat nem meri 
ilyen készséggel szolgálni. Kételyek 
merülnek fel: Nem felelőtlen szerencse
játék e Magyarország sorsát újra a 
német imperializmus háborús győzel
mére feltenni? Erek a kételyek még 
jobban megerősödtek, mikor egyre 
nyilvánvalóbbá vált a németek hábo
rús veresége.

Etek a kételyek nyilvánultak meg 
a Kossuth kultuszban, amellyel a re
akció Kossuth Lajos halálának SO éves 
évfordulójára készült. A Kossuth kul
tusz és az egyre nyilvánvalóbb bábo-

Pedagógus nyomor
Ha neves iró lennék, rémregényt 

írnék, melynek szenvedő, glóriái bőse 
a nemzet üres-tarisznyás apostola a 
pedagógus. Ha festő lennék, Munkácsy 
sötét színeivel érzékeltetném a tanítói 
nyomor minden fájó, égbekiáltó sebét. 
He politikus lennék, szent hivatásom
nak tekinteném a lelkek újjáépítésén 
dolgozók emberi megbecsüléséért har
colni. Ha ujságiró lennék, a sajtó ha
sábjain égetném bele a közvéleménybe 
a pedagógus élet kínzó, gyötrelmei 
problémáit. De mivel sem iró, sem festő, 
sem politikus, sem újságíró nem va
gyok, hanem egy szerény, szürke pe
dagógus, robotosa fiatal demokráciánk
nak, igy képviseleti szervünk, a szak
szervezetünk országos vezetősége elé 
hozom sok sok ezer pedagógus testvé
rem elkeseredéstől csordultig telt szivét, 
lelkét, megnyitom a fájdalmak zsilipjét 
utolsó figyelmeztetésül, — hallják és 
lássák mindazok, akiket illet, okuljanak 
belőle, de főleg segítsenek rajtunk 
mindaddig, mig nem késő I

Demokratikus országunkban min
denkinek joga van a jobb, az elvisel
hetőbb, a lürhetöbb, az emberibb élet
hez, — csak nekünk pedagógusoknak 
nem. A fizikai dolgozók • a magán
alkalmazottak aránytalanul jobb fizetést 
és élelmezést kapnak, mint mi. Ruhá- 

rus veszteség azonban nem volt aka
dály, hogy a magvar uralkodóosztály 
ne engedjen utat Hitler hordáinak. A 
nemzeti ünnep, márc. 20 a Kossuth 
Lajos halálának félévszázsdos évfor
dulója. Igv lett a magyar történelem
ben egyedül álló hazaárulás dátuma.

Lehet, hogy Hitler és Horthy 
nem gondoltak a német csapatok 
bevonulásáról szóló egyezmény aláírá
sakor arra, hogy március 20 az idén 
nemzeti ünnep. De akár gondoltak 
akár nem a német maszlag bódulásá- 
ból Kossuth szellemében magához 
térő magyarságot akarták elnyomni. 
Az évszázadokon keresztül hazaáruló 
magyar uralkodó orztály nem tudott 
más lenni, mint amilyen. „Hu maradt 
önmagához", majdnem végpuiztu'ásba 
kergette az egész magyar nemzetet.

Az idén nem nemzeti ünnep 
márc, 20. Mégis áljon meg egy 
pillanatra az élet s a szabad független 
államát építő magyar nép egy pillana
tot áldozva Kossuth Lajos emlékének. 
A magyar, nép lerázva évszázados 
bilincselt, halad egy boldogabb jöven
dő felé.

Csányi Lóránd,

zati anyagokkal és cipővel úgyszólván 
rendszeresen vannak ellátva. Csak mi 
végezhetjük korgó gyomorral, teljesen 
lerongyolódva a lelki újjáépítés fontos 
munkáját Hát még mindig van különb
ség do gozó és dolgozó között ? Mi 
nem vagyunk emberek, csak nekünk 
nincs jogunk becsületes munkánk után 
emberi élethez ? Hogy a múltban ki
semmizett nincstelen voltunk, azon nem 
csodálkozunk, de ma, a demokrácia 
fennen hirdetett korában pedagógus 
nyomorról beszélni mélyen lesújtó és 
elszomorító I Éhhalállal ölelkező peda
gógus családok zsenge gyermekei hal
nak meg a ki nem elégítő táplálkozás 
miatt. A fagyhalál a pedagógus családok 
csecsemőit sem kímélte. A főváros me
legedőiben nyugdíjas tanítónők halnak 
ében Sokgyermekes tanitócsaládok a 
falu lakóinak könyöradományaiból él
nek. Tanltóárvák egy egy tál meleg 
levesért házalnak, koldulnak. Rokon 
és hozzátartozó nélküli özvegyek bal
nak ében. Mily szörnyűségek ezek I 
Milyen szomorú mérlege ez demokrá
ciánknak I Hát nem érzik az illetéke
tek felelősségük szörnyű súlyát, a se
gíteni nem akarásnak kiszámíthatatlan 
erkölcsi kárát ét beláthatatlan követ
kezményeit? Hát végkép az anyagi 
züllés undorító fertőjébe akarják ta- 
szítani a pedagógus társadalmat ? Hát j 
ezt érdemeljük ml a demokráciától ?

Nem és ezerszer nem I Hogy vannak 
soraink között néhányan, kik a múlt 
rendszert vakbuzgón kiszolgálták, kik 
a múltat visszasiratják, azért ne bün
tessék az egész pedagógus társadalmat, 
— hanem tisztítsák meg bátor kézzel 
táborunkat s a megmaradtak részire 
pedig adják meg azt az életlehetőséget, 
mely minden magyar do'gozót megillet.

*A Magyar Pedagógusok Szabad Szak- 
•tervezetének l é, február hl 25-éa üudapea* 
ten tartott vármegyei titkári értekeilakn ttol- 
doványi Jánoa általelmoodott bcatátuuJó nahaay 
idézett aaoadata.

A Szovjetunió főiskolái
A forradalom előtti 0 oszország- 

ban 91 főiskola állt a f atalság ren
delkezésére. A Szovjetunióban egye
dül a Honvédő Háború folyamán en
nél több főiskolát állítottak w;ra fel. 
Ugyanezekben az években 26 uj ipari 
és közlekedési főiskolát nyitottak. Ezek 
közt van az Építőanyagok Intézete 
Csimkantszkbea, a Penzai Ipari Főis
kola. az Omszki és A'táji Gépipari 
Főiskola és mások. A kárpátaljai Üng- 
váron, valamint a moldavai köztársa
ságban uj egyetemet nyitottak.

- 0-
A Szovjetunió területén jelenleg 

760 felsőiskola működik, amelyekben 
közel 600 ezer növendék készül fel az 
életre. Egyedül a Szovjetuniónak á 
maga 550 ezernyi főiskolai hallgatójá
val több diákja van, mint Európa min
den nagy államának és Japánnak 
együttesen véve — mondotta Molotov 
1938 bán.

Nagy mértékben megnövekedett 
'a középfokú szakiskolák száma* is. 
• 1928 és 1929-ben a technikusok 
száma háromsorosán emelkedett 
Jelenleg a középfokú szakiskolákban 
egymillió növendék tanul.

Elcserélnék 2 drb. uj 
ajtót malacért.

Kiss Imre
Starján, Pécikő-u. 15

A szerkesztésért é« kiadásért felel: 
Dr. VASS GYULA.

Nyomatott Végh Kálmán könyvnyomdájában Salgótarján, 
Fő-utca 64. szám

A budapesti Nomretl Színház vendégjátéka váró iánk
ban — Az acélgyári Olvasó nagytermében
Az MKP felkérésére és rendezésében a szénosata 
munkásainak folsegélyezésóre. Ssinro kerül: 

.1946 évi március 16-án este 7 órai kezdettel, 
március 17-én d.u 4 és este 7 órai kezdettel

A nők iskolája
Vígjáték 5 felvonásban. . Irta: Moliere. 
Fordította: Heltai Jenő. Szerepelnek:

Major Tamás, Mészáros Ági, Gábor Miklós, 
Makiári Zoltán, Pártos Erzsi, Dávid Mihály, 
Kamarás Gyula, Koltay Gyula, Pártos Géza.

Helyárak :
Fenntartott hely 70.000 P.
I. hely 60.000 P. II. hely 50.000 P.
Dl. hely 40.000 P. Álló hely 30.000 P.

4. 1946. március 16

UH házaspár bútorozott 

szobáért havi négymilliót 

fizetne. Cím: Végh-nyomda.

Köszönet nyilvánítás
Fájó szívvel mondok köszönetét 

mindazoknak, akik Magdolna leányom 
elhalálozása alkalmából a temetési 
szertartáson résztvettek és a 'szülők 
nagy fájdalmát enyhíteni igyekeztek.

SZLUKA JÁNOS.

Használt skrényt és egyéb bútordarabokat 
vennék élclaznért. Cizu. a 

Végk-nyomdában.

Elcserélném uj igávko- 
c simát egy jó fejőste
hénért. — Szöget adnék 
malacért

Ruttkay Gyula
Starján. Pécakö-u. 8.

1944 március 20.
1944 márciu, 20 előtt Horthyék 

heteken át készÜ’ődtek Kossuth Lajos 
halálának félévszázadot évfordulójának 
megünneplésére. Miért ? A magyar 
uralkodóosztély nem űzött Kossuth- 
kuhuizt. Az 1919 ee ellenforradalom
ból győztesen kikerült magyar dzsentri 
kormány a magyar nép minden olyan 
irányú megmozdulását, .jaj" kiáltását, 
igyekezett a csendőrszuronyok ezrei
vel elfojtani, mely a nemzetet féltő, 
■ gaz hazafiak ajkáról kitört

£a mégis néhány éve Magyar
országon elkezdődött a Kosiuth röne- 
•zánsz, Kossuth ujjáértékclése. Miért? 
A magyar uralkodóosztály számára 
Kossuth Lajos nem 1894 tői, hanem 
1849-től halott, hiszen életét emigrácL 
óban kellett ellöltenle. 1894-ben teme
téséről is távolmaradt az akkori ma
gyar kormány. 1944-ben mégis az


