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A Belváros és a 
„kisgazdák"
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A Nemzeti Parasztpárt 
bemutatkozása Salgótarjánban

A Nemzeti Parasztpárt vezére, a 
„balmazújvárosi parasztiró," Veres Pé- 
ter látogatta meg a mult vasárnap 
városunkat, hogy pártja nevében az 
első gyűlést megtartsa, Őszintén saj- 
náljuk, hogy komoly, tőről-metszett 
magyarsággal előadott mondanivalóinak 
csak kis hallgatósága akadt, ami két- 
ségkivül rossz szervezésnek és a késői 
értesítésnek tudható be.

Veres Péter bevezetőben beszélt 
a magyar parasztnak arról a fanyar 
bölcsességéről, amely szerint a „poli- 
tika az un huncutság", Tudjuk jól, 
hogy évszázadokon keresztül ez így 
is volt. A parasztot urai hitegették, 
ígértek neki fűt fát és a végén „be- 
csületesen" becsapták.

A továbbiakban beszélt a szónok 
a földreformról, a Ki«gazdapárt rágal- 
mairól a Nemzeti Parasztpárt ellen, 
hogy t i. a Nemzeti Parasztpárt a 
MKP leányvállalata Erre a hamis 
vádra csak azt válaszolhatom — mond-

Hozzászólás a ,SZABAD NÉP' 
10-i számához,

A Közellátási Minisztérium au- 
gusztus 10-én kiadott 104300,1945 sz. 
rendelete alapján felálitotta a burgo- 
nyahivatalt melynek keretében meg- 
alakult a Burgonyakereskedők Orszá- 
gos Szervezete. Sokan voltak Salgó- 
tarjánban, akik ajánlkoztak, hogy meg- 
szerzik a Nyírségből a salgótarjáni 
iparmedence ellátottjainak szükséges 
burgonyamennyiséget. Ezeknek a ma
gánkezdeményezéseknek azonban sem
mi eredményük sem volt, mivel a bur- 
gonyavásárlás Magyarországon csak 
a Burgonyahivatalon keresztül lehet
séges. Ez a hivatal azonban saját be
vallása szerint is tehetetlen. Közvetlen 
a fagy beállta előtt még csak az an- 
kétozásoknál és a szükséges pénz 
kérésénél tartanak. A közellátási kor- 
mánybiztosság f. hó 1 én átutalt a 
Burgosz-nak 2 625000 pengőt, mivel 
szeptember utolsó napjaiban a Bur- 
gosz 12 20-ról 17.50 re emelte a bur
gonya árát. A pénz befizetése után 
azt a meglepő választ kaptuk, hogy az 
slutalt összeget előlegnek tekintik és 
az árakat nem garantálták. Az ipari
medence közellátási kormánybiztossága 
elintézte azt is, hogy 15 vaggon bur-

ta Veres Péter — hogy „ha a szegény 
parasztság sorsáról van szó, mi szél- 
sőségesebbek vagyunk a kommunis- 
táknál is." Beszélt a főldigényló bi- 
zottságok hibáiról és kijelentette, hogy 
a reakció minden mesterkedése elle- 
nére, a 600 as renddelet végre fog- 
ják hajtani még akkor is, ha sokan 
„külföldi állampolgárságok álarca és 
pajzsa mögé bújtak, hogy megvédjék 
azt a földet, amelyen soha sem dol- 
goztak."

Visszautasitotta a külföld egyes 
vádjait, hogy itt nincs igazi demok- 
rácia. Előadása további során Veres 
Péter a szövetkezeti rendszer szüksé- 
gességét hangoztatta. A magyar paraszt- 
nak magáévá kell tennie a szövetke- 
zés gondolatát — mondta. Enélkül 
a szabad kereskedelem még jobban 
ki fogja a föld népét zsákmányolni, 
mint a múlt. Nem lehetünk hitványab- 
bak a franciáknál, belgáknál, hollan- 
doknál — mondotta.

gonya gyorssegély leszállására a mi- 
nisztérim azonnal engedélyt adjon és 
a Burgosznál lekötött 300 vaggon bur
gonya leszálitásáboz ígéretet kapott a 
minisztériumtól, hogy azt a legrövidebb 
időn belül zárt szerelvényekben le
szállítják városunkba. Mindennap csö
rög a telefon, repül a távirat, négy 
elvtársunk f. hó 9-e óta verekszik a 
minisztériumban, hogy megszerezzék 
a város részére a szükséges burgonyát. 
Kiváncsiak vagyunk, hogy mi lesz az 
eredmény? Szerényen kérdezzük azon
ban, hogy miért kellett ezt a hivatalt 
felállítani, mikor még semmit sem csi- 
nált? Csak megakadályozta azt, hogy 
szeptember közepén 7—8 pengős áron 
megvásároljuk a burgonyát a Nyírség
ben, ahol akkor bőségesen volt. Ma 
már 20 pengőn felüli áron sincs. Mind
ezek után igen szkségesnek látszana az 
illetékes hivatalokban néhány oda 
nem való embernek az eltávolítása.

Bőrellátásunk
A közelgő tél egyik legégetőbb 

problémája a lakosság cipőellátása. 
A pillanatnyi helyzet ezen a téren si
ralmasnak mondható. Hatósági anyag
ellátásban még ez ideig nem részesül
tek városunk cipészei, csak régi, rossz 
állapotban levő cipők anyagának fel
használásával javítgatják a beteg láb
belieket, vagy 17 — 18000 pengős áron 
vett nyakbörrel és 5500 pengős quad- 
rátonkénli selejtes minőségű fejbőrrel 
igyekeznek kielégíteni a szükségleteket. 
Hogy ez milyen horribilis árakat jelent, 
azt mindnyájan tudjuk és a zsebünkön 
érezzük.

A Salgótarjáni Cipésziparosok 
Termelő és Értékesítő Szövetkezete 
vezetőségétől vett értesülésünk szerint 
a budapesti Bőráruelosztó iroda 3—4 
hét múlva kezdi meg a hatósági anyag
kiutalást, addig sajnos türelemmel kell 
várni úgy magunknak, mint beteg 
cipőinknek.

Az iskolába járó tanulók cipő
ellátása valamivel előbb lesz biztosítva, 
mint a nagyközönségé, mert fontos ér
dekek fűződnek ahhoz, hogy a tanulók 
iskolábajárását ne akadályozza meg a 
cipőhiány.

Somoskötöl Selypig 
elkészült a vasútvonal.

Salgótarján közönsége előtt is
mert hogy az iparvallalatok néhány 
héttel ezelőtt a Kommunista Párt helyi 
szervezetének kezdeményezésével és 
támogatásával nélkülözhető munkaerő
iket a Máv szolgálatába állították, hogy 
minél hamarabb lehessen a közleke
dést elfogadhatóvá tenni. Azóta (julius 
10-e óta) a Máv-hoz irányított munkás 
csoportok komoly eredményeket értek 
el és ma már a Somoskőtől Selypig 
terjedő vonal teljesen elkészült A ro- 
hammunkáscsoportok most a felrob
bantott hidak, átereszek helyreállítá
sával foglalkoznak. Anyaghiány kö
vetkeztében takarékossági rendszabá
lyokra volt szükség. Emiatt három 
hídból készítettek például kettőt.

A Salgótarjáni Gépgyár kitün
tette a kiváló teljesítményű munkáso
kat, kívánatos volna, hogy a többi 
vállalat is kövesse a példáját és igy 
munkaversenyeket indítson az egyes 
csoportok között. A termelés és a tel
jesítmény fokozására ez az eljárás igen 
alkalmas.

A bányászok és Ipari munkások a ma- 
gyar gazdától várják a kenyeret !

Miért nincs burgonya ma sem a 
városban ?

A budapesti törvényhatósági vá- 
lasztások a Kisgazdapárt minimális 
győzelmét hozták a főváros szorosan 
vett közigazgatási területén A külvá- 
rosokban és a környéken mindenütt 
a Dolgozók Egységlistája nyerte meg 
a szavazattöbbséget.

Ha a Kisgazdapárt a maga győ- 
zelmét a főváros demokratikus kis- 
polgártömegeinek köszönhetné, ha itt 
valóban a munkáspártoktól ugyan még 
idegenkedő, de az igazi polgári demok- 
ráciát óhajtó tömegek választási több 
sége bontakozott volna ki, akkor lova- 
gias ellenfélként gratulálhatnánk a Kis- 
gazdapártnak és a pártok közötti 
további szoros együttműködésnek nem 
volna semmi akadálya. Elvégre a de- 
mokrácia azért demokrácia, hogy a 
szavazatok fegyverével vívják meg a 
különböző társadalmi rétegek és párt- 
állások a maguk politikai harcát.

Így van ez a világ minden de- 
mokratikus államában. Nem kell azon- 
ban széles politikai látókör annak fel- 
ismeréséhez, hogy itt korántsem erről 
van szó. Hiába ír a Kis Újság a „de
mokrácia diadaláról", ő maga is éppúgy 
tudja, mint mi, hogy Budapesten a 
belvárosi aszfalton és az előkelő budai 
házak falai között nem a magyar szántó- 
földek örök munkásának jólétére adták 
szavazatukat az emberek, hanem az 
eddig föld alá szorult reakció támadt 
fel és megkezdte a támadást a legkis- 
sebb ellenálló erő irányában. Nagyon 
együgyünek, vagy példátlanul képmu- 
tatónak kell valakinek ahhoz lennie, 
hogy komolyan a „demokratikus" pol- 
gárság akaratának tekintse a budapesti 
választásokat.

Ha a reakció még meglevő ereje 
nem volna nálunk olyan nagy, mint 
amilyen, akkor ékelődhetnénk azon 
hogy a „nagyvárosi" pesti polgár mi- 
féle politikai akrobatika révén jutott el 
a „föld népéhez" és adta le „rá" sza- 
vazatát ? Mindenesetre a Kisgazdapárt 
Budapesten városatyává lett tagjai kö- 
zött igen igen kevés lehet a paraszti 
származású és még kevésbbé az, aki 
most is földműveléssel keresi meg a 
kenyerét.

Mondjuk ki nyíltan: a háború 
tovarohanását átélt és az első hóna- 
pokhan megszeppent reakció egy de- 
mokratikusnak tűnő párt álarcában 
támadást inditott a demokrácia ellen. 
A Kisgazdapárt igazi demokrata veze- 
tői — és, hogy a vezetők azok, abban 
semmi okunk kételkedni — maguk is 
olyan „jobboldali" nyomásnak lesznek 
kitéve, amelyre talán maguk sem szá- 
mítottak. És az is egészen bizonyos, 
hogy a rájuk esett 290 000 szavazat 
nem Tildy Zoltánra esett, hanem arra 
a lehetőségre, amelyet a Kisgazda- 
párt a benne megbújt reakciósok ré- 
vén az ország mindenfajta antidemok- 
ratikus eleme számára nyújt Az egyes 
kerületek részletes listái a napnál fé- 
nyesebben bizonyítják ezt.

A demokratikus egységfront Bu- 
dapesten kétségkívül igen erős. És ezt

a tényt nem lehet kellőképen hang- 
súlyozni. Ahol tiz hónappal ezelőtt 
még Szálasi bandái Őrjöngtek, ott ma 
negyedmillió dolgozó kisember és ha- 
ladó intellektuel szavazott a munkás- 
pártokra, hogy megmutassa, tényleg 
demokráciát akar és ennek Igazi biz- 
tosítékát az egységfrontban látja. Ezek 
a dolgozók valóban szabad hazában

kívánnak élni és tudják, hogy gazda
sági életünk hallatlan nehézségeit csak 
radikális intézkedésekkel, a szabad 
gazdálkodásba keményen benyúló rend 
szabályokkal lehet leküzdeni.

A kisember nehéz életén kíván- 
nának segíteni a Váci utca és a Vörös- 
marty tér elegáns urai, feltételesen iga- 
zolt volt MONE és MÜNE tagok jó-

létben élő nagykereskedői ? Furcsa 
észjárásúnak kellene lennünk, hogy 
ezt elhigyjük. A demokrácia rostáján 
fennakadtak belegabalyodtak a Kis- 
gazdapárt hálójába. A mi feladataink ? 
Tovább dolgozni, tanítani és felvilágosi- 
taní a magyar népet, hogy mi a javát 
akarjuk és nem úgy mint a pesti aszfalt 
hirtelen átvedlett parasztszerelmesei.

Megjelenik minden szombaton Ara 6’— P,
Salgótarján, 1945. október 13

Szerkesztőség és kiadóhivatal : Hunyadi-utca

A Szociáldemokrata Párt salgó- 
tarjáni szervezete folyó hó 14 én 

vasárnap 

választói népgyűlést 
tart, melyen felszólalnak: VASS 

MIKLÓS és CSORBA JÁNOS 
nemzetgyűlési képviselők.



Az üzemek ellátásába
kerülnek a nevelők

A nevelői muhka megbecsülésé-
nek szép tanujelét adják városunk 
nagyüzemei azzal a cselekedettel, hogy 
a tanító és tanárcsaládokat felveszik 
az üzemi ellátásba. Az üveggyár már 
október 1-e óta látja el élelemtári anya- 
gokkal a III. körzeti népiskolához tartozó 
tanítócsaládokat. Az Acélgyári és a 
Bányatársulat pedig a közeli napokban 
fogja a többi iskolákban működő tanító 
és tanárcsaládokat élelemmel ellátni

Hogy ez mit jelent a mai nehéz 
élelmezési viszonyok mellett, azt feles- 
leges bővebben vázolni. lme igy siet 
a dolgozó munkásság az üzemi bízott- 
ságai utján a kultúra munkásainak a 
megsegítésére. Nemcsak szóval, de cse
lekedettel is bizonyítják, hogy értéke- 
lik az iskola falai között folyó ország- 
épitő munkát. Kell e ennél szebb, ne- 
mesebb és beszédesebb bizonyíték a 
munkásság és értelmiség megértő össze- 
fogásának ? Ugye nem ?

A város tanítósága és tanársága 
ezúton is hálás köszönetét fejezi ki a 
megértő gondoskodásért, mellyel keve- 
sebb lett a pedagógus családok élel- 
mezési gondja és biztosabban kerül 
mindennapi kenyér az asztalra. 

December hó közepére elkészülnek a 
Zagyvapálfalvai üveggyár gépei.

A Salgótarjáni Gépgyár néhány 
hete megkezdte a Zagyvapálfalvai Üveg
gyár gépeinek elkészítését és értesü
lésünk szerint ezek a gépek december 
közepe táján fognak elkészülni. Elké
szítésükben nemcsak a gépgyár mun
kássága, hanem a pálfalvai üveggyár 
szakmunkásai is résztvesznek.

A Ország ablaküveg szükséglete 
szempontjából eléggé fel nem becsül- 
hetó jelentőségű lesz, ha ez a gyár 
ismét megkezdheti a táblaüveg gyár- 
tását. A nyersanyag kérdés azonban 
még nyitva van és a szódaszükséglet 
fedezése nélkül a táblaüveggyártás nem 
indulhat meg.

Nemzeti Segély hírei
Nagy körvonalakban a követke- 

zőkben számolunk be a Nemzeti Segély 
eddigi ténykedéséről.

A nyaraltatási akció során a 
Nemzeti Segély 529 gyermeket küldött 
Heves megyébe nyaralni, a gyermekek 
legnagyobbrésze 6—8—10 kg hízással 
jött vissza. 3 esetben szülőanyákat, 1 
esetben visszatért foglyot utaltak be a 
kórházba Eddig 550 visszatért fogoly
nak juttattak személyenként 200 pengő 
készpénzt és élelmiszercsomagot, 30 
vissza ért foglyot élelemmel láttak el. 
Igen sok rászoruló család orvosságot 
kapott. 4 esetben részesítettek csalá
dokat temetkezési segélyben. Gyors
segélyben eddig 1400 pengőt osztottak 
ki. Különböző akciók részére 800 P t 
adtak. 8 esetben 475 kg lisztet juttat
tak el különféle gyermekotthonoknak 
Különösképpen támogatja a Nemzeti 
Segély a mártír családokat Az egész
ségházzal állandó kapcsolatot tartanak 
fenn és az arra rászorulókat, különö
sen nagy számmal gyermekeket ott 
vizsgáltatják meg. A nyaralásra küldött 
gyermekek részére cipókat süttettek 
útravalóul, azokat az állomáson osz
tották széjjel. Csekély mennyiségű ola
jat tudlak venni s ezt a hazatérő foglyok 
között osztották szét. A visszatérő hadi 
foglyok részére rendezett nagyszabású 
előadás jövedelmét, 34.000 pengőt a 
foglyoknak kiosztották. Ezen kívül 
minden héten egy mozielődást rendez
nek a Nemzeti Segély javára.

Kül- és belpolitikai beszámoló
Belpolitikai összefoglaló

Az elmúlt tíz nap magyar ese
ményeinek középpontjában a választá
sokra való lázas készülődés és Magyar
országnak a szovjet és amerikai kormány 
által történt elismertetése állt. A válasz
tási munkákkal párhuzamosan tovább 
folyt az újonnan felállított gazdasági 
rendőrség egyre erélyesedő fellépése a 
feketézők és árúrejtegetők, élelmiszer 
láncolók ellen. A Garay és Teleki téren 
rendezett nagyszabású razzián, több, 
mint 1500 ingyenélőt lett hűvösre a 
rendőrség, akiknek mindegyikénél nagy
mennyiségű „nemes" valutát, aranyat 
és többmillió pengő készpénzt találtak. 
Ugyancsak nyomára jutott a rendőrség 
egy nemzetközi élelmiszercsempész 
bandának, mely Szófiától Bukaresten 
és Budapesten át csempészte nyugatra 
a felvásárolt zsír és húskészleteket,

ténylegesen hadban állt, addig az an- 
golszász hatalmak Franciaország és 
Kína képviselőjének állandó jelenlétét 
óhajtják. Molotov szovjet külügyi nép
biztos visszautazott Moszkvába tanács 
kozni kormányával.

Magyarország nemzetközi meg
becsülése az angol és amerikai sajtó
ban is kifejezésre jut már. A Pravdának 
a magyar demokrácia megszilárdulásá
ról írt cikke után most már a Times 
és a Newyork Herald Tribune is meg
értőbb hangon ír a magyar álláspontról.

A szlovák események. A szlová
kiai fasiszta soviniszta hullám is élénken 
foglalkoztatja a nemzetközi sajtót. A 
magyarüldözésekkel egyidejűleg gyilkos 
antiszemita bullám következtében Ta- 
polcsány községben több embert meg
öllek.

A párisi Szakszervezeti Világ
értekezleten magyar részről részt vesz 
Kossa István elviért, a Szaktanács fő
titkára. Az értekezleten a balszárny 
túlsúlyba jutott Sir Walter Citrine ve* 
zetése alatt álló jobbszárny álláspont
jával szemben.

Varázsszemmel...
Pepper amerikai szenátor nyilat- 

kozott a Sztálin marsallal folytatott 
megbeszéléséről. Sztálin a szoros szov
jet-amerikai együttműködés híve.

Franco kibővítette terrorrendőr- 
ségét. Spanyolországban terjed a par- 
tizánmozgalom. 

Montgomery tábornagy Prágába 
látogatott.

Japán négyhatalmi megszállását 
jászollá Molotov Londonban.

Gazdák! Aki nem tesz eleget beszol- 
gáltatási kötelességének, súlyos bün

tetésben részesül!

hogy érte aranyat, fényképezőgépet és 
egyéb luxuscikkeket hozzon a Balkánra.

A Szakszervezeti Tanács javasla
tára a kormány a 8720/1945 M. E. 
számú, a Hivatalos Lap 138 sz. számá
ban elrendelte valamennyi kollektív 
szerződésben foglalt bér 50 százalékos 
felemelését.

A rendőrség nagyarányú adó
csalásoknak jött a nyomára. A forgalmi 
adók lerovása körűl a legnagyobb 
panamák mennek végbe.

A „Szabad Nép" szeptember 30-i 
számában közzétette a Magyar Kom
munista Párt hároméves újjáépítési 
tervezetét. A magyar szellemi élet 
kiválóságai, köztük Gyöngyösi Jáuos 
külügyminiszter, dr. Szentgyörgyí Albert 
és Szekfű Gyula nagy elismeréssel 
nyilatkoztak erről a tervezetről.

Rónai Sándor közellátási minisz
ter, a kü föld élelmezési segítségét 
helyezte kilátásba akkor, ha a válasz
tások a magyar demokrácia erejét fogják 
bizonyítani. A közellátási minisztérium 
10 kg ig megengedte a batyuzást.

A munkáspártok imponáló egy
ségét bizonyította be Budapesten szept. 
30 án a közösen megtartott naggyülés. 
Ezen a kél párt vezetőjén kívül ünnepi 
beszédet mondtak a szovjet szakszer
vezetek magyaroszági kiküldöttei, így 
Vesnyikov elvtárs és az angol munkás
párt Budapesten tartózkodó képviselője, 
John Haire elvtárs. Ugyancsak felszó
lalt Szvetics jugoszláv kiküldött.

Megalakult a Magyar Jugoszláv 
Társaság, elnöke Moór Gyula egyetemi 
tanár.

Megnyílt a forgalom az Eger 
bélapátfalvai vonalon és megkezdődhet 
a cement felszállítása Budapestre.

Október 4 én, délután megérkez
tek Budapestre amerikai repülőgépen 
a nemzetgyilkos nyilas banditák első 
csoportja, köztük Szálasi Ferenc, Bár- 
dossy László és Endre László.

Külpolitikai összefoglaló
Az elmúlt napok legfontosabb 

nemzetközi vonatkozású eseményei 
Londonban, a Külügyminiszterek Ta
nácsának ülésén és Párisban, a Szak
szervezetek Világkonferenciáján történ
tek. A külügyminiszterek értekezlete, 
mintegy háromhetes ülésszakának ideje 
alatt megvitatás alá vette a világ ma 
vajúdó összes fontos problémáját és 
sok kérdésben létrejött az elvi meg. 
egyezés a nagyhatalmak között, mind
azonáltal letagadhatatlan, hogy egyes 
kérdések végleges tisztázása a következő 
külügyminiszteri értekezlet anyagát fogja 
képezni. A két álláspont közötti különb
ség azon az elvi kérdésen fordult meg, 
hogy míg a Szovjetunió a békekötések 
aláírásához és megszövegezéséhez csu
pán azon államok részvételét kivánta, 
amelyekkel az illető volt csatlós állam

A Szovjetunió 1945 ös költség
vetésében 37 5 milliárd rubelt irány
zott elő szociális biztosításra. Ebből az 
anya és gvermekvédelem 10 milliárdot 
tesz ki. Hatalmas összeget fordít a 
szovjet állam a Honvédő Háború áldo- 
zatai, a rokkant katonák és tisztek se
gélyezésére.

Az emberekkel való tőrődés és 
gondoskodás fejezi ki a szovjet állam 
lényegét. Az a körülmény, hogy az 
időlegesen, vagy véglegesen munka
képességét elveszített egyén állandó 
járandóságot kap, nem szorul alamizs
nára, nem kell magát megalázni sem 
egyesek, sem testületek előtt, nagy je 
lentőségú. Az a család, mely elveszti 
fenntartóját, mindazok részére nyug- 
dijat kap, akikről az elhunyt dolgozó 
életében gondoskodott. A Szovjetunió 
alkotmányában is kifejezésre jut a 
szociális biztosítás nagysága :

„A Szocialista Tanácsköztársasá
gok Szövetsége polgárának joga van 
anyagi biztosításra, öregség esetén, 
vagy ha elveszti munkaképességét. A 
dolgozóknak ezt a jogász biztositja az 
államot terhelő széleskörű biztosítás, 
valamint ingyenes gyógykezelés, gyógy
szer és a dolgozók részére fenntartott 
gyógyintézetek és gyógyfürdők széles 
hálózata."

A szovjet polgár, aki időlegesen 
elveszti munkaképességét nem veszti 
el fizetését, mert az ambulatórium, 
poliklinika, vagy a kórház orvosa által 
kiállított betegívre megkapja fizetésé
nek 50 100 százalékát, aszerint, hogy 
mennyi idő óta van az üzem szolgá
latában.

Mindazok a dolgozók, akik el
vesztik munkaképességüket, nyugdijat 
kapnak, függetlenül attól, hogy mi 
okozta ezt, öregség, betegség vagy bal
eset.

Minden szovjet polgár, aki hasz
nos munkát végez a társadalom szá
mára, nyugdijat kap öregség esetén, 
még abban az esetben is, ha nem 
vesztette el munkaképességét és tovább 
dolgozik. Általában a nyugdíjjogosult 
ság 55 éves korban kezdődik, ha leg
alább 18 évi munkaszolgálat van be
bizonyítva. Egyes iparokban, bánya, 
vegyi, stb. a nyugdíjjogosultság 50 éves 
korban kezdődik.

Személyi nyugdíjat azoknak az 
egyéneknek ad a szovjet állam, akik 
a társadalmi és politikai életben kiváló 
munkát végeztek, vagy az iparban, 
mezőgazdaságban, tudományban, iro
dalomban, művészetben, hadászatban 
tüntették ki magukat.

A háború érdeke azt kivánta, 
hogy a nemzetgazdaságot azonnal a 
háború szolgálatába állítsák át, valamint 
az állam apparátusát is. Ma a győzel

mes háború befejezése után a szovjet 
állam egyik legfontosabb és legsürgő
sebb teendője az, hogy a háború rok- 
kantjait beállítsa a termelésbe. Ez az 
intézkedések tömegét tette szükségessé 
Előszőr foglalkozásra kellett őket taní
tani. Azután el kellett őket helyezni 
az ipari életben, meg kellett javítani 
munkaviszonyaikat és mindennapi élet- 
körülményeiket. Ma a háború invalidu
sainak harmadik osztálya teljes egé
szében el van helyezve Megkapják az 
államtól a nyugdíjukat, egyidejűleg a 
nemzetgazdaság valamelyik területén 
dolgoznak, vagy új foglalkozási ágat 
tanulnak, esetleg középiskolát, vagy 
egyetemet látogatnak. Még érdekesebb 
az, hogy a rokkantaknak több mint 4 
jele, aki ma dolgozik vagy tanul, sú
lyosan megsebesült vörös katonákból 
és tisztekből áll

Az a rokkant, aki visszatér fog- 
lalkozásához, nemcsak nagyobb anyagi 
jóléthez jut, mert fizetésétől függetle
nül megkapja nyugdiját, hanem erköl
csileg is nagy befolyással van rá az, 
hogy érzi a megbecsülést és segítséget 
amivel a társadalom körülveszi.

A munkáséletre való felkészítés 
folyamata már a kórházban kezdődik. 
Az orvos ajánlatára megállapítják, 
hogy a rokkantnak milyen fogalkozás 
ajánlatos és vagy speciális ipariskolá
ban készül az uj foglalkozására, vagy 
az üzemben tanul A rendkívüli ipar
iskolákat nemcsak az állami biztosító 
intézmény tartja fen, hanem az egyes 
gyárak maguk is szerveznek ilyen is
kolákat.

Sok szovjet üzemben olyan ké
szüléket találtak fel, amelyek segítsé
gével megkönnyítik a rokkantak mun
káját. Pl. a leningrádi Kirov gyárban 
a munkapadokon olyan változást csi
nállak, hogy ülve lehet mellette dol
gozni és Elizéev nevű rokkant 28 rész 
helyett ma már 50 részt készít el egy 
nap alatt. (Folytatjuk)

A bányászok zsirellátása 
Ismeretes, hogy a főváros dolgo

zóin kívül a bányavidékek ellátása je
lenti a legnagyobb feladatot a közel- 
látás számára.

A közellátási miniszter intézmé
nyesen kívánja élelmiszerrel ellátni a 
bányák dolgozóit. Most gyors intézke
déssel biztosította a bányák zsirszük- 
ségletét. 226 mázsa margarint utalt ki 
a miniszter különböző bányák mun
kásai részére, ezenfelül a bányák föld 
alatt dolgozó munkásai számára 50 q 
vajat küldött.

Jelentsd fel az árdrágítót!

2. 1945. okt 13.

Szociális biztosítás a Szovjetunióban
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Értelmiségünk és a választások
A magyar demokrácia minden

igazi hívének kemény lelkiismeret vizs
gálatot kell tartania a budapesti tör
vényhatósági bizottsági tagválasztások
után. Ez kétségkívül az országos kép
viselőválasztások főpróbájának tekint
hető. Először nyilatkozott meg a ma
gyar nép politikai véleménye, először
állt módjában önnállóan megmondani
hogy hogyan képzeli el az ország sor
sának vitelét és mely pártok célkitű
zéseivel azonosítja magát. Ennek a 
cikknek a keretében mi most nem 
óhajtunk a választások folyamán alkal
mazott különféle jelszavakkal, előíté
letekkel foglalkozni, hanem inkább a 
magyar értelmiség alkatát, nagyrész
ben hibás politikai meggyőződésének 
lényegét és okait szeretnők vizsgáló
dásunk tárgyává tenni. Ki szeretnők
kutatni a forrását annak a magyar
történelemben örökké kísértett szeren-
csétlen jelenségnek, hogy a vezetésre
hivatott osztályok csaknem mindig a
nép igazi érdekeivel szembenálltak. És
ennek a szembenállásnak lett a követ-
kezménye az, hogy a történelem nagy
alkalmait mindenkor elmulasztottuk és
egy-egy rövid lángolás mint Dózsa nagy
szerű parasztforradalma, vagy 1848
fényes ígérete után, ismét a nép kény
telen volt fejet hajtani a reakció, az
„urak" plüsfoteles, zárt ajtók mögötti
politikája előtt.

A forradalom, a haladás gondo
latának hordozói nálunk mindenkor 
alulmaradtok az oszlályérdekeiket ma- 
kacsul, a végsőkig védő „úri" osztály 
lyal és a velük szövetségbe tömörült 
kűl és belföldi reakciósokkal szem
ben. A reakció örökös fölülkerekedése 
valósággal kerékbetörte a magyar szel
lemet. A szabadság vágya helyett meg
alkuvó, szolgalelkü nép nőtt fel a Kár
pátok medencéjében, amely dróton 
rángatott bábjává vált a mindenkori 
hatalmasoknak és anyagi és szellemi 
elnyomásban, a nagyobb darab kenyér
től és a könyvtől elzárva élte a maga 
robotos, szürke, igénytelen, begyepe
sedett éleiét A népiélek örök kincsei, 
az igazi magyar lélek ott szunnyadt 
bezárva az alföldi paraszt és gyári
munkás szűk kis odújában, tudattala
nul is várva az alkalomra, amikor egy
szer újra szabad lesz a szó, szabad 
lesz a gondolat, amikor önállóan ala
pozhatja meg élete folyását és jobb 
lakásban, fűtött szobában magsa táp 
értékű ételek fogyasztásának segítségé
vel megszerezheti magának azt az 
anyagi jólétet, amely a tudás megszer- 
zését teszi a számára lehetővé. És en
nek a magyar nagy tömegek számára 
oly igézőnek tűnő történelmi pillanat- 
nak az eljövetelét gáncsolta el mindig 
a reakció és nem utolsó sorban a 
magyar értelmiség nagyobbik része.

Tudnunk kell természetesen azt 
is, nem mindig tudatosan és szándé
kosan lép fel az értelmiség nagy része 
gátlólag a fejlődésre, nem mindig 
csupán önzés és rossz indulat vezeti a 
dolgozók egységfrontja elleni állásfog- 
lalásáná ; hanem ami szinte nevetséges 
éppen az „intelligenciánál", a tudat
lanság, a félelmetes közöny, szellemi 
lustaság és nemtörődömség. Minden 
demokratikusan érző és gondolkodó 
magyar ember lelke megborzong, ha 
Párizs 1944 es augusztusának hőseire 
gondol, a Metró villamoskalauzainak, 
a Sorbonne egyetemi ifjúságának, a Co- 
médie Francaise színészeinek, a mo
sónők és külvárosi üzemek munkásai- 
nak, a mídinette ek és polgárnők, intel- 
lektuellek és proletárok szent lázban 
egységessé fogant harcára, a fasiszta 
fenevadak elleni győzelmes partizán
háborúra emlékezik. Amely felszaba
dította azt az SS hóhéroktól még mi

előtt a túlerejű szövetségesek elérték 
volna a várost És ezzel a hősi éposz- 
szal szemben gondoljunk 1944 október 
15-re, amikor a Vörös Hadsereg Bu
dapest falai előtt állt, a háború tüzör- 
vénye feltartóztathatatlanul hömpöly
gőtt Németország szive felé és mi 
mégis ellenlálllunk a szabadság hírnö
keinek és védtük a hóhérokat, a rab- 
szolgalartókat, a gázkamrák megalko
tóit, a nemzet sirásóit. Miért volt mind
ez? Azért mert a szabadság gondola
tát hordozni hivatott rétegűnk, értel
miségünk egy része tudatlanságból, 
gyávaságból és opportunista megalku
vásból nemcsak tétlenül nézte hazánk 
lemészárlását, hanem évtizedeken ke
resztül a tragédiát megelőzően lélek
ben teljesen idomult az „úri" reakció 
igényeihez, behízelegte magát annál és 
állásának minden áron való megtartá
sán kivül semmi egyebet nem óhajtott 
Ma is a „megélhetés" gondjaival taka
rózik és állítólag „tehetetlen" helyze
tére hivatkozik.

Mi azonban most nem vádolni 
óhajtunk, hanem ennek éppen az el
lenkezőjét, A múlt — elmúlt, vissza
csinálni úgysem lehet, mentsük hát meg 
a jövőt, a magunk és a jövő magyar 
nemzedékek számára. Ezt a mentési 
munkát pedig nem lehet egyetlen ré
teg nélkül sem elvégezni Vállalni kell 
minden rétegnek a munkát, az áldoza
tot és az érettebbnek kell a kevésbbé 
haladott felé a kezdeményező, békülő 
lépéseket megtennie és a közős nagy 
feladatok elvégzése céljából a mun
kásosztálynak és az értelmiségnek 
eggyé kell válnia, a latin idézet szerint 
a vezetésre Hivatott embernek ma Ma
gyarhonban „primus inter pares" sze- 
repét kell öltenie, azaz „első az egyenlők 
között" és nem első a kisebbek között.

Való igaz, a magyar proletariátus 
sem egységes, sok benne az éretlen 
elem, bizonyára sok értelmiségit igaz
ságtalanul, sőt igazán érdemtelenül ér
tek támadások, meghurcoltatások, de 
nem kivárunk emberfelettit tőle, ha 
azt mondjuk, csupán néhány, vagy 
egyes csoportok éretlensége következ- 
tében elszenvedett támadás miatt akar
tak hátat fordítani a demokráciának, a 
magyar népnek? Azért, mert akadtak 
ott is ostobák vagy melegfejüek, akik 
elragadtatták magukat, lélektanilag elég- 
gé megmagyarázható okokból, csupán 
ezért utasítjátok vissza a szabadság 
államát?

Az értelmiség feladata mindenkor 
a dolgok fogalmi tisztázása, a kopo
nyákban uralkodó zűrzavar megszűn
tetése. Hogyan lehet a fogalmak zűr
zavarában rendet teremtem? Ha elmé
lyedünk a dolgok lényegébe és csak 
hosszas megrágás után hozzuk meg 
döntésűnket. Az intelligencia nem 
hallgathat az érzelmeire, hanem az 
agyvelejére! Az ész szava döntsön és 
ne 25 év által kitenyésztett érzelmek

Egyet tartson minden gondolkodó 
ember szem előtt: amint a természet
tudománynak megvannak a maga őrök 
törvényei, amint senki sem fogja azt 
kétségbevonni, Fogy a testek szabadon 
eleresztve lefelé esnek, éppúgy tudni 
kell azt, hogy a társadalomnak is 
megvannak a maga megcáfolhatatlan, 
örökérvényű törvényei. És ezeknek a 
törvényeknek a megállapitója és egy 
séges összefoglalása a marxizmus, a 
társadalmi ismeretek tana. Aki a marx
izmust elutasítja magától, mielőtt meg
tanulta volna, mielőtt beletekintett 
volna a forrásmunkákon keresztül, az 
nem tarthat igényt az „intelligens" jel 
zőre éa igy arra sem, hogy a szellemi 
vezetésben része legyen. Az ilyen 
úgy jár, mint az a bíró, aki elítélné a 
vádlottat, mielőtt az ügy iratait egy

általán tanulmányozta volna. Vajjon 
mit várhatnánk az ilyen bírótól? És 
mit cselekednénk az ilyennel szemben? 
Félreállítanánk, mert betűkukacnak 
való de nem az „igazság őrének."

Az értelmiség is csak akkor fe
lelhet meg magyar hivatásának, ha

elmélyed a magyar nép léiké; déleibe 
és magáévá teszi a modern társadalom 
tudomány megállapításait, hogy annál 
jobban szolgálhassa a nemzetet, a ve
zetésére rászorultakat.

A MADISz nevelői ankétja
A Madisz vezetősége salgótarjáni 

székházéban 6 án este 6 órakor a vá
róiban és közvetlen környékén mű- 
ködő nevelők részére ankétet rendezett. 
Az érdekelt tanerőkön kivül az egy
házak képviselői, az ifjúság és külön- 
böző testületek vezetői is megjelentek.

A megbeszélést Murguly Sándor 
a Madisz nógrádmegyei titkára nyitotta 
meg. Mindenekelőtt kihangsúlyozta a 
nevelők nehéz munkáját és mai cél
jait Bizonyos fokig az iskola mirdig 
demokratikus volt. Ha elő is fordultak 
ennek ellentmondó jelenségek, de a ta- 
nulók vagyoni helyzete és származása 
a magyar nevelői kar itéletét lénye- 
gesen csak ritka és feltűnő esetekben 
befolyásolta. Ma egyik legfontosabb 
feladat az ifjúság egységesitére A múlt
ban ugyan történtek ilyenirányú kísér
letek, mint például a leventeintéz- 
ményben és a cserkészetben, de ezek 
nem szolgálhatlak demokratikus célo
kat. A katonai kényszer eszközeivel 
nem lehetnek alkalmasak, de nem al
kalmas az anyagiakra (költséges felsze

relések) épitett egyesülés sem. Az if
júság egyesítésének nagy célját ma a 
Madisz vállalta. Ám ennek is vannak 
hiányai. Kérdés: lehet-e szakértők, 
nevelők nélkül eredményes társadalmi 
nevelést folytatni? Épen enek a kér
désnek és következményeinek megol
dása végett volt szükség az ankétra.

A felvetett problémákhoz többen 
hozzászóltak, majd a hozzászólások 
nyomán az a vélemény alakult ki a 
résztvevők közölt, hogy a nevelők foly- 
tonos közreműködésére nagy szükség 
van. Az ifjúság egységét is csak a 
nevelők figyelő, oktató részvétele mel- 
lett lehet fenntartani, de szükséges ez 
az áldozatos munkára való hajlandóság 
kifejlesztése és ébrentartása érdekében 
is. Végül arra a megállapodásra jutot
tak az érdekelt jelenlevők, hogy a 
Madisz vezetősége minden fontos al
kalommal közvetlen érintkezésbe lép 
a tantestületekkel és hogy a tantestü
letek több tagja a Madiszban vezető 
szerepel vállal.

A dialektikus és materialista filozófia, 
mint a munkásság osztályharcos 
filozófiája
Sándor Pál előadása a MKP értelmiségi ankétjén

Október 11én délután tartotta 
meg a MKP salgótarjáni szervezete a 
salgótarjáni intelligencia számára IV. 
ankétjét, amelyre előadóul neghivta 
dr. Sándor Pál elvfársat, a közgazda- 
sági egyetem meghívott állandó elő- 
adóját Budapesten.

Az előadó a magyar filozófiai el
maradottság okait fejtegette beveze- 
tőben. Bemutatta ez idealista és ma- 
terialista filozófia lényegi különbségeit 
és tiszta logikai eszközökkel mutatott 
rá, hegy amíg az elnyomott osztályok 
a maguk feltörekvésének igazolására 
megalkották a materialista filozófiák 
rendszerét. addig a hatalmon lévő 
uralkodó osztályok a maguk osztály 
védelmében kitermelték önigazolásul 
az idealista filozófiai rendszereket. Tör
ténelmi visszapillantásban megkapóan 
eleven gondolatmenettel mutatta ki. 
hogy Magyarországon a multban is és 
a régmúltban is, mindig sikerült az 
uralkodó osztálynak a meglévő vékony
pénzű magyar filozófiát a maga képére 
formálni és sikerült minden igazán ön
álló törekvést és eredeti tehetséget visz- 
szafojtani, némaságra szorítani. Fel
hozta Apácai Cseri János példáját, 
akit ujszerű tarifásai miatt az erdélyi 
fejedelem, II. Rákóczi György azzal 
fenyegetett meg, hogyha nem hallgat 
el, akkor „ledobálja a torony tetejéről". 
Apácai Cseri János el is hallgatott és 
a kényszerű némaság korán sírba vitte.

Számos példában igazolta ezután 
az előadó, hogy mennyire sikerült a 
történelem folyamán nálunk az ural
kodó osztálynak minden társadalmi 
változtatásra irányuló szellemi előké
szítést is már csirájában elfojtani Vég
következtetésként megállapította, hogy 
a magyar intelligenciának a történelem 
folyamán mindenkor megnyilvánult for- 
radalmiatlansága, meghunyászkodása 
következtében a magyar népnek nincs 
igazi nagy filozófusa, nincs nagy uj

filozófiai rendszere és emiatt igazi for
radalmi hagyománya síncs Ma van az 
első alkalom arra, hogy a magyar ér
telmiség megmutassa, hogy tud és akar 
élni a szabadságnyujtotta nagy alka
lommal és egyetért a társadalmi rend 

egészséges megváltoztatására irányúló 
erők törekvéseivel. Azaz ma van itt 
az. első, de egyben utolsó a ka cm 
arra, hogy a magyar értelmiség meg- 
mutassa, hogy hajlandó lelkileg, szel- 
lemileg és anyagilag támogatni a ma- 
gyar demokráciát.

Az elméleti síkon történt bizo- 
nyitás után az előadó Kifejezésül 
őszintén kijelentette, hogy a Magyar 
Kommunista Párt a lezajlott budapesti 
választások kapcsán csalódott az értel
miségben. A párt az emult hónapok- 
ban a legnagyobb szeretettel, megér
téssel közeledett az intelligenciához, 
valósággal udvarolt neki, mert őszin
tén és maradéktalanul meg akarta 
nyerni a párt és a demokrácia szá
mára. Meg kell vallani, hogy ebben a 
hitében a párt csalódott

A budapesti választásoknál a ma
gyar intelligencia megmutatta, hogy  a 
régi életformáját kívánja vissza és nem 
hajlandó a demokratikus erőket támo
gatni A budapesti reakció egyetemi 
tányésapkás taknyos kölykők képében 
odáig merészkedett Budapesten, hogy 
Szálasit éltette és kiszabaditását kívánta. 
Ezek a tények megmutatták, hogy az 
elmúlt nyele kilenc hónap nem volt elég 
a reakciós szelem fe számolásához. A 
MKP megváltoztatja álláspontját és meg 
óhajtja győzni értelmiréget, hogy az ő 
legjobban felfogott egyéni érdeke a 
demokrácia támogatása, mert nem áll
hat érdekében egy felfordulás. vagy 
forradalomszerü zűrzavar az ország
ban A munkásság és a valóban demok
ratikus intelligencia nem fogja hagyni 
az országot még egyszer a reakció kar
jaiba hajtani és ha kell, szavazócédu- 
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Párthírek

Azonnali belépésre kémény
seprő segédet, vagy már a szakmát 
gyakorolt munkást felveszek.

özv. Raffay Pétérné kémény-
seprőmesterné, Salgótarján, Kassai sor
57. szám

A Nemzeti Segély 
termelési versenye

A Nemzeti Segély helyi titkár- 
sági a salgótarjáni iparvállalatoknál 
termelési versenyt irt ki. A legnagyobb 
termelést produkáló munkások értékes 
jutalmakban részesülnek. Így a dijak 
között nadrágszövet, gyermekcipő, 
kenyér- és nullásliszt, cukorbab és ten- 
geri. A verseny kezdete 1945 novem- 
ber 1. és november 30-án zárul. A 
termelési mennyiségeket az egyes 
üzemi bizottságok fogják megállapítani. 
A dijak kiosztása ünnepélyes keretek 
között december 6-án fog megtörténni 
A versenyben minden munkás részt 
vehet minden előzetes bejelentés nél- 
kül.

Társadalmi gyűjtés 
a város szegényeinek 

támogatására.
A közelgő nehéz tál, különösen 

súlyos megpróbáltatást fog jelenteni 
öreg, elhagyott, beteg embertársaink- 
nak. Mint már eddig is csupán a 
„Magyar normás" hatósági szegény- 
gondozás támogatásában reményked- 
nek. Hogy ebben a reményükben ne 
csalatkozzanak, a város polgármes- 
tere ezúton is felhív mindenkit, hogy 
megsegítésükre a gyűjtést végzőket 
szeretettel fogadja és anyagi helyze- 
téhez nem szűken mért havi adomá
nyaival siessen szükséget szenvedő 
polgártársaink támogatására,

A budapesti községi vá- 
lasztások tanulságai

F. évi október hó 16 án tartandó 
pártnap.

Acélgyár 17 órakor, előadó:
Miklós Gáspár.

Banya 17 órakor, előadó : Oczel 
János.

Ipartestület 17 órakor, előadó:
Kalas Zoltán.

Zagyvapálfalva 17 órakor, előadó: 
Gergely Dénes.

Hirsch gyár 17 órakor, előadó:
Boros Antal. 

Baglyasalja 17 órakor, előadó: 
Jakab Sándor.

Üveggyár 17 órakor, előadó:
Blanár Sándor.

Forgács 17 órakor, előadó Reiner 
István.

Somlyó 17 órakor, előadó: Sztan- 
kovits István.

A pártnap látogatása tagoknak 
kötelező. Vendégeket szívesen latunk!

Fellángolt
a régi „Stécé“ szív 

SBTC Elektromos 4:1 (2:1) 
Mindvégig hatalmas küzdelem 

után, a szívvel és lelkesedéssel játszó 
SBTC megérdemelten győzte le az 
Elektromost. A csapat minden egyes
tagja dicséretet érdemel.

Vasárnap Hermina mezőn játszik 
bajnoki mérkőzést a csapat. Reméljük, 
ezen a mérkőzésen is használni fog a 
Tomecskó féle „csodaszer", amely a 
múltban annyiszor győzelemre vitte az 
SBTC színeit.

Hatalmas gólaránnyal győzött a 
SSE és az SBTC II.

Mátravidéki alosztály I. osztályá- 
nak vasárnapi eredményei: SBTC II — 
ATE 15.0, SSE ZESE 9 0, KSE-SFC 
1.0. MLK-PTE 2.1, PBSE—LSE 2.0. 
SPMTE-ZKÜSE 2 2. NONSE—RBSE 
4 : 2.

Vasútépítési rohammun 
kások megjutalmazása

Szeptember 21-én reggel 7 óra
kor röpgyülés keretében ünnepélyes 
külsőségek között osztotta szét a 
Budapest Salgótarjáni Gépgyár és 
 Vasöntő RT. ajándékát Bozó György 
igazgató, a vasútépítési munkáknál 
a legeredményesebben dolgozó 11 
munkás között. A gyűlésen 490 mun
kás hallgatta Jakab elvtárs az MKP 
salgótarjáni kiküldöttjének lelkesítő 
szavait, aki hangoztatta, hogy a ki
tüntetett 11 elvtárs élharcosa az or 
szág ujjáépitésének és reméli, hogy 
a ti elvtárs példáját sokan fogják 
követni.

Jutalomban részesültek az 
alábbiak Turcsányi József, Buda
vári Vilmos, Bóta Árpád, Újházi 
István, Csonka Ignác, Balázs József 
Tóth István, Fejes András. Kazarecki 
József, Hegedűs Sándor, Andó Aladár

Iával, ha kell fegyverrel fog a barri- 
kádokon küzdeni az ellenforradalom 
megszállottjai ellen.

A magasszinvonalu, értékes elő- 
' adást a hallgatóság részéről vita követte, 

majd Blanár Sándor polgármester 
zárószavával ért véget az ankét.

MAGYAR ÁLLAMVASUTAK 
állomásfőnöksége 

Salgótarján Külső p. u.

Hirdetmény
MÁV Budapesti Üzletvezetőség f. 

hó 1-én a kocsirakományu küldemé- 
nyek vasúti kocsibejelentésének tárgyá- 
ban kiadott 22470—1945 III. számú 
rendelete értelmében felhivom az ér- 
dekeltek figyelmét, hogy a polgári 
szállítmányokhoz kocsit a jövőben az 
illetékes minisztériumnál kell előzetesen 
kérni.

Ha az illetékes minisztérium írás- 
beli engedélyt adott, a feladó azzal 
jelentkezik a feladási állomáson és áru- 
ját bejelenti szállításra. A szállításra 
való bejelentés elfogadásának elenged- 
hetetlen feltétele, hogy a bejelentőnek 
a szállítandó áruk neme szerint az ille
tékes minisztériumtól felhatalmazása 
legyen. A szállításra, valamint csak oly 
áruk szállítására fogad el bejelentést, 
amely áru tényleg megvan és szállí
tásra rendelkezésre áll.

Salgótarján külső p. u., 1945. évi 
október hó 4 én.

Dr. Mészáros s. k. 
állomásfőnök.

Sportnapok Salgótarjánban
Ünnepélyes keretek között fo

gadta a SSE vezetősége f hó 28-án, 
pénteken városunkba érkező buda
pesti női és férti versenyzőket.

Szombaton este 8 órai kezdettel 
az Acélgyári Olvasó nagytermében ke- 
rült lebonyolitásra az ökölvívó bemu
tató. A Himnusz eljátszása után Körös 
intéző SSE nevében üdvözölte a buda
pesti vendégeket és a közönséget Az 
uj ifjúsági versenyzők küzdelme után 
a vallás és közoktatásügyi miniszterium 
fő szakelőadója, Dénesfai Dilics Viktor 
emelkedett szólásra. Kifejtette beszédé
ben, hogy a minisztérium minden egyes 
arra rászoruló sportegyesületnek mint f
elszerelésbeli, mint anyagi támogatást 

fog nyújtani. Az uj demokratikus sport
élet célja jövőben a tömegsportok fel
lendítése lesz.

Dénesfai Dilics Viktor beszéde 
után a budapesti és a SSE ökölvívói 
mérték össze erejüket.

Részletes eredmények :
Balogh győz Sólyom ellen.
Huszár az első menetben feladja 

győz Rapi.
Sólyom II. remek küzdelem után 

győz Balogh II. ellen.
Kiss győz Rigó ellen.
Budapest — SSE.
Majerszki SSE a második menet

ben feladja, győz Fejes Bp.
Balogh SSE nagy küzdelem után 

győz Incze Bp ellen.
Kára SSE fölényesen győz Hor- 

gász Bp. ellen.
Godó SSE feladja győz Szabó Bp.
Vasárnap d. e. az SSE pályán 

került sor az atletikai versenyek lebo
nyolítására Eredmények:

100 m (női) síkfutás 1. Kastanek 
bányai Madisr, 2. Rankl Bp. előre, 
3 Kassai Bp. előre.

100 m (női) síkfutás 1. Fekete 
Bp IX. Dózsa. 2. Sziklai Bp IX Dó
zsa, 3 Csirke Bányai Madisz.

1500 m sikfutás 1. Jeszenszky 
Ute, 2. Simkó SSE, 3. Bokori KASE.

Távolugrás (női) 1. Fekete Bp. 
IX. Dózsa, 2. Szabó Bp. IX. Dózsa, 
3 Csirke Bányai Madisz

Távolugrás (férfi) 1 Ács Bp. 
Előre. 2 Dancsó SSE, 3. Tribold 
MTKÓ.

400 m síkfutás 1. Szakácsi Rá
kospalota, 2. Huszágh SSE.

800 m síkfutás 1, Szakácsi Rákos

palota, 2. Benkő Bányai Madisz, 3, 
Fekete Bányai Madísz.

3000, m sikfutás 1. Jeszenszky 
UTE 2. Simkó SSE.

Magasugrás (női) 2. Fekete Bp. 
IX Dózsa, Szabó Bp. IX. Dózsa, 3. 
Nagy Bp. Előre.

Magasugrás (lérli) 1. Benkő Bp.
I Előre, 2. Kastanek Bányai Madisz. 3. 
Királyhidi Bp. Előre. 

Sulydobás (női) 1. Nagy Bp. Előre, 
2 Szabó Bp IX Dózsa, 3 Balázs SSE.

Sulydobás (férfi) Fajd SSE, 2. 
Bálont SSE, 3. Moravszky SSE.

Diszkoszvetés (női) 1. Nagy Bp. 
Előre, 2. Fekete Bp. IX. Dózsa, 3.  
Balázs SSE

Vasárnap délután az Acélgyári 
Iskola tornatermében kosárlabda és 
asztali tenisz bemutatót tartottak. Kü
lönösen nagy sikere volt a kitünően 
játszó Budapesti Női és Férfi váloga
tottnak.

Este az Oláh féle vendéglőben 
osztották ki a dijakat és búcsúztatták 
el városunkból kedves emlékekkel tá
vozó budapesti versenyzőket.

Perzsa bunda hízott 
sertésért eladó.

Cím: Losonci-utca 4.

A budapesti sajtó a 
pesti választásokról

„Szabad Nép": „A Kisgazdapárt 
nem véletlenül lett a reakció pártjává 
és nemcsak azért, mert valamennyi 
párt közül a legjobboldalibbnak lát
szott, hanem azért, mert tudatosan 
vállalta az összes reakciós erők gyüj- 
tőmedencéjének szerepét: a tányér
sapkát egyetemista „bajtársaktól"* a 
sváb Pleffeverokon át Ulmannékig és 
Fellnerékig."

Népszava: „Közel még egyszer 
annyi ember kerülhetett bele a válasz
tói névjegyzékbe, mint 1939-ben, sza
vazhattak tehát azok is, akik tavaly 
lelkesedtek a német tankok láttán, 
akik névtelen levelekkel támogatták a 
Gestapó munkáját, akik segédkeztek, 
a zsidóüzletek kifosztásában, akik 
még a pincék mélyén is hittek a cso- 
dafegyverekben. Nemcsak szavazhattak, 
tisztán, szivük szerint, hanem választ
hattak is a bal- és jobboldali pártok kő- 
zött."

Kis Újság: „A belvárosi nők tu
datában annak, hogy jól választoltak, 
elégedetten sétáltak gyermekeikkel, 
szivükben a jó érzéssel, hogy amit 
tettek, a kis család és édesmindnyájunk 
(Így!) érdekében cselekedték.“

Édes jó anyánk elhunyta alkal
mával kifejezett részvétükért fogadják 
hálás köszönetünket.

Melichercsik József 
és családja.

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

Uj és használt jutazsákot 
vásárol magas áron a Salgó
tarjáni Iparmedence Közellátási 
Kormánybiztossága, Városháza 
földszint 10. szám.

Tisztelt Kritikus !
A Falu rosszáról irt kritikáját 

olvasva, arra gondoltam, hogy Ön 
a legrosszabb indulatú kritikus. Én 
a kritikáját elfogadhatónak találnám, 
ha az a legkisebb mértékben építő 
kritika volna, ön nem vette figye
lembe azt, amit az előadás előtt ki
jelentettek, hogy itt egy fizikai mun
kában kifáradt munkáscsoport játszik, 
akik szabad idejük utolsó morzsáját 
áldozták fel azért, hogy a háború 
után bénulttá vált élet megmozditá- 
sában résztvegyenek. Figyelembe 
kellett volna venni, hogy a rendező, 
aki igen intelligens munkásasszony, 
fáradságot nem ismerve vállalta a 
munkát. A szereplők nem fizetett 
színészek, ők csak azért álltak ki a 
porondra, hogy a jövedelmet jóté- 
kony célra fordítsák. Segíteni akar- 
tak a háború legszerencsétlenebb 
áldozatain, az özvegyeken és árvá- 
kon.

Ön e romboló kritikájával 
elérte azt, hogy egy csoport kikap- 
csolódik a közcélt szolgáló munká- 
ból, s átengedik a szerepet Önnek. 
A közönség nem buktatta meg a 
darabot, mert állandóan tapsolt. 
Nagyon szomorú, hogy ön igazság
talan kritikájával érzékenyen meg- 
bántotta ezt a demokrácia jegyében 
dolgozó csoportot.

Gátszeghy Jánosné.
Nyomatott Végb Kálmán könyvnyomdájában 

Salgótarján, Fő utca 66czám.

F. szerkesztő : REINER ISTVÁN
F. kiadó: DR. VASS GYULA


