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évre 6 Ft, félévre 12 Ft. egész évre 22 Ft

25 deka a
kenyérfejadag

A Gazdasági Főtanács 
döntése értelmében augusz
tus í-töl 25 deka lesz a 
kenyérlcjad j g

Megjelenik minden VASÁRNAP
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szabadság-tér 45 sz

A drágaság ellen
Egy cs/tendövel ezelőtt, a 

stnbíbzacio első"'—napjaiban 10 
fonn*ial a tárcájukban lucn’.ck 
az ass. onyok a piacra és kos»- 
rai><al roskadásig tudtuk tele
vásárolni íozeléKkel, gyümölccsel 
és a hús pótlására tojásai. A 
kezdet indul »sa utáű joggal vár
tik a keresetükből elő dolgozók 
az. életszínvonal állandó' lassú 
emelkedését. Sijnos, nem igy 
történt. Ar év végere tan-adagba 
lendült a spekuláció es igyeke
zett semmivé tenni a stabilizáció
ért vivőit harcban élért ered
ményeinket. A spekulánsok ro
hamát akkor a dolgo/ó lomé- 
gek megmozdul $sa visszaverte, 
az árszínvonal azonban tavaly 
^ugiBztu; óta mégis olvan mér
tékben emelkedett, hogy a dol
gozok érdeke-ben évközben vég 
rehajtott minden bérjavitas érte
ket semmivé tette.

Egy ismerős tanitó mondot
ta. hogy a s'átus/rendezés és az 
időközben kapott béremelés után 
pont ott fog tartani, ahol tavaly 
augusztus elsején tartott. így van 
ez a többi dolgozóknál is., A 
dolgozók helyzetének javítását 
célzó törekvéseinket a speku 
lansok hada áremeléssel akarj 
eredménytelenné tenni.

Különösen nehéz a helyzeti 
a vidéki ipari városokban, igy * 
Salgótarjánban is. A budapesti 
piacon az árellenőrzés és az 
erelyes hatósápi intézkedések az! 
árak visszaszorítására vezettek I 
Az ellenőrzés hiánya pedig a | 
vidéki piacokon azt eredmé- i 
nyezte, hogy vidéken épen a 
döntően fontos élelmiszerek árai j 
magasabbak, mint Budapesten. 
A legfontosabb népélelmezesi 
cikk a burgonya. Mig a Községi 
Elelmiszerüzem és az ÁFOSz 
versenye Budapesten a burgonya 
árát 60 fillérre szőrit 4ta le, a 
salgótarjáni piacon alig lehet bur-j 
gonyát látni és a Kommunista 
Párt közbelépésére volt szükség, 
hogy Salgótarján dolgozói 80 
filteres áron burgonyához jussa-

Ujabb veszedelmes gyújtogatás a fővárosban
Kedd este felgyújtották a Neméuyi papírgyárat 
A Kőbányái Serfözőt fel akarták robbantaní

K- dd este 8 óta 40 perckor ki
gyullad: C «*pd<*n a bktnénM papír 
gyCr A tii/vt k.-t ór.i al .it vlo tolták. 
\ gvár rpülcleiben he. cndezé^éberi 

• u yos kar s era psett. de c < gilt tr.int 
egy 40—50 vígon c-I.’uojc. A ksr 
vi/eg>- 4 (ni ii6 foiint.

/A Merd i ÜMÍZ'gálftt mvgállapi 
o.'n, hogy a tűz (>•■« gyui*ogit.-.i> voil. 
X gyár lerülc'én cgyn-áslól 100 mé'er

A németek lerombolták,          a nógrádszakáli kápolnáta kommunisták felépítik 
Néhány hét mulva újra áll a hires bucsujáróhely

A baib’r nénit! íió»rták puszli- 
habo uin lönkretc'te az országszerte 

isméit huc«u«áióhdye‘, a nógr.d^za- 
- i’t kapóin .* i«» A fomm<időit zarán
dokhely ujfdepiiésóf július 15 án 
kezdte el a Magyar Kommunista Párt 
Klográdmegy<‘i Bizottságának roham
munkás csoportja.

Kommun án kőuiűvestk, lakato 
«nk, ácwk és villanyszerelők vezetésé 
vei nagy rohammunkát csoport látott 
neki tel esc i önzetlenül a munkának 
Kgy egy vasárnap 20 25 kőműves is 
to gozik n kápolna újjáépítésén, 
•mgy pír hét leforgása alatt elvégez- 
hesvék a nemes cé u munkát.

A salgótarjáni üzemek munkásai

nak. De hol van még a buda
pesti 60 filléres ár is a tavaly 
augusztusi 40 filléres burgonya
árhoz. '

így van ez a főzelékfélék 
áránál is. A paradicsom 3 forin
tos, a paprika és a zöldbab 4 
forintos, a tök 1’50 es, az ubor
ka 2 forintos ára 4-5-s’öröse a 
tavalyi áraknak. Gyümölcsöt ta
valy augusztus 1-e után forinton 
alul vásárolhattunk. Most az 
idejétmulta, fonnyadt sárgabarack 
kilója 2 forint, az alma, körte 
2—2 20 forintos áron kerül a 
piacra. Tavaly 25 fillérért kap
hattunk tojást, amennyi kellett, 
mos} 60 fillér az ára.

Csak az élelmiszerárakban 
bekövetkezett drágulást soroltuk

nyíre kél nagy tű’g c kele’kezeU. A 
gvár oltásiba.i a gyár munkásai pél* 
cLi'iulató fcldoza’wéMsf ggel vetlek részi.

Az ALamv*delmi Oizlály a nyo
mozás korán.k^ embert őrizebe vett- 

Az egyikíő kiderült, hogy 25 hetet 
öliöh a Budi de i internálólaborban 

Vallomása s/e-it.l a gyújtogatást egy 
iövidnadrkgos íé-fi lövette cl. A két

az építkezéshez szükséges anya 
gok arának előteremtéséért túl
órában dolgoznak,

így járulnák hozzá a szent hely fel
építéséhez.

A helybeli kőművesek és nap 
számosok a v.rnsi nunkáioktal vÁ'l 
vetve színién önzetlenül dolgoznak. 
Az épiikczéű anyagnak a h«*g»re v«ló 
feiazallitó«u c*>iábcl • helybeli gazdák 
és a határőrség ingyen bocsátották 
rendelkezésükre a lovaikat, A pap 
és a tanitó az MKP nógrádszakfcii 
szervezetével karöltve együtt szervezték 
meg a kQzsé^beüeket a templomépitők 
munkájának támogatására

A kommunisták így valósítják meg 
mzI, amit hirdetnek; a valtássrabadsá

fel, de az iparcikkek árainál és 
egyéb téren sem jobb a helyzet. 
Még a borbélyok is 50 száza
lékkal drágábban borotválnak, 
mint Budapesten. Ott belvárosi 
fodrászoknál sem kerül többe 1 
forintnál a borotválkozás, Sal
gótarjánban pedig 1’50-et számí
tanak. *

Augusztus elsején az uj 
kollektív szerződés magasabb 
béreket biztosit a dolgozóknak. 
A magasabb bérek azonban csak 
akkor jelentenek az életszínvo
nalban is emelkedést, ha nem 
követi nyomon újabb áremel
kedés, hanem a lánckereskede
lem és a spekuláció kiküszöbö
lésével megrövidítjük az áru út
ját a termelő és a fogyasztó

MCmtanun kívül n<g mintegy hat 
gyanúsítottat vetlek őúzeibe

Kedd este a Kőbányai Serí’üde 
Maglódi úti telepén is .cszrd^mes 
szabotázst isti le’ lörtéut Az ip.rvágany 
mellett kél lőporral telt vaszonzsairot 
találtak. A rendőr ég mcgaL. piru la, 
logy a robbanólár gyat sz-nde^osaa 
csempé<-/l«.k a gyár terű elére.

got. Mert nem c<ak hirdetik, de mun
kájukkal lehetővé is teszik, hogy sza
badon gytkorolha^ák.

Marhatolvajokat fogtak
Bélahalmán ju ius 2-áo éjszaka 

két szarvasmarhát loptak el. A b ’já «i 
őrs a tetteseket. 7ari J»nos és Válóczi 
János ecsegi lakosok személyében mar 
másnap elfogta.

A lőrinci-i rendőrőrs is bravú
ros nyomozással egyet en éjszaka alatt 
elfogta Bállá Lászlóné budapes’i 'ako*t, 
aki Heréden ju’ius 9-én éti** Gyö gyi 
István lakására betört és 2 000 forint 
értékű ruhát és 300 forint pénzt elvitt.

között és igy az árakat leszo
rítjuk.

A vasúti tarifa jelentős le
szállításával Gerő elvtárs lehe
tővé tette az árak csökkentését. 
Ezt a lépést más téren is követni 
kell hathatós intézkedéseknek. 
Le keli sújtani vidéken is azokra, 
akik önző haszonlesésükkel meg 
akarják akadályozni az árak le
morzsolódását. A 3 éves terv 
megindulása előtt nem hagyhat
juk bizonytalanságban a dolgozók 
tömegeit Augusztus elseje ugyan
úgy az életszínvonal ugrásszerű 
emelkedését kell, hogy jelentse, 
mint egy esztendővel ezelőtt.

(Ötvös.)



Magyar munkások a 
jugoszláv-magyar 

barátságért
1942 ben Is talá koztak magvarok 

• jugoszláv néppel. De akkor Horthy 
küldte őket éa gyilkos parancsainak 
végrehajtói a Frketchalmy>Czeidoerek, 
Giassvk, Zö di Mártonok voltak. Ebből 
a találkozásból vér, könnv és sietne- 
dés származott a jugoszláv népre, 
szégyen és romlás a magyar népre.

1947-ben másképpen találkozik a 
két nép. A baráti Jugoszlávia haza
engedte az összes magvar hadifog yokat 
Magyarországról pedig önkéntes roham 
munkások siettek Jugoszláviába, hogy 
segítsenek felépíteni azt az országot, 
amelynek 'erombolásáboz Horthy segéd
kezet nyújtott a népek gyilkosának, 
Hitlernek.

A magyar iftuság Ivgjobbjaiból 
alaault „Petőfi brigsd" vállvetve dol
gozik jugoszláv testvéreivel a Samnc 
Sarajevói vasútvonal felépítésén, ön 
feláldozó rohamm inkájuk eredménye
ként a magyar brigád „udurnik", ro 
hammuakss brigád lett. Már az ehö 
tiz napban 25 százalékkal haladta túl 
a normát. »

ó „Petőfi" uda'n'k-brigádból 
küídfttt levelet Serfőzö József, a zagy 
vap.vf«’ .h bünva-trlvpi M«disz sport
vei előle.

, ... Eljöttünk, hogy egy sza
bad ország boldog ifjúinak munka 
jabán segítsünk — h". leikben. 
Boldog az az ország, amelynek ilyen 
ifjúsága van, teli akarattal és lel
kesedéssel. Oly iá látni ezt nekünk, 
magyar ifjaknak Miránk is átragad 
ex a lelkesedés, 'ludiuk, hogy mun 
kunkkal szorosabbra tűzzük a jugosz 
táv-magyar barátságot. Szebb ez Így, 
munkakörben egymás kezét fogni, 
mint habomban kioltani egymás 
életet.

Néhány nap még és befejezzük 
azt a munkát, amit vállaltunk, fia 
hazaterünk, a mi ifjúságunk szivében 
is meggyuitjuk ezt az. alkotó lángot, 
hadd lá'Sa az egész világ, hogy a 
magyar ifjúság dolgozik, alkot és 
tanul.'

A Jugoszláviába kikerült magyar 
épitőmunkások is a iugosz av-m>igvar 
barát ag építői. Pirók István elvtárs 
Szécrényböi keruit Non S dfa. Leve 
Seben azt írja : „ ... itt jó rendszer 
van. sokkal előbbre vannak, mint 
mi. /I dolgozó 65 dg kenyeret kap, 
aki nem dolgozik, csak 10 dg ot és 
feketén nem vehet. A feketepiac itt 
ismeretlen. A dolgozok meg vannak 
elégedve. Az 5 éves terv pontosan 
halad, a gyárak gombamódra szapo
rodnak, elvezet itt dolgozni.

Nagyon szeretnek bennünkef és 
mindent elkövetnek, hogy segítsé
günkre legyenek. Van kuhúrgárdánk, 
pártnapokat tartunk, kaptunk könyv 
tárat, rádiót és újsággal látnak eí 
bennünket. Kérem az elvtársakat, 
közüliek le soraimat a „Munkás 
Szó* ban. hogy hogyan étnek a ma
gyarországi épitőmunkások Jugosz
láviában, mert a reakció szerelné 
ennek az ellenkezőjét elhíresztelni.. .*

A népi demokratikus Jugoszlávia 
és a s»abad, független Magyarorsiág 
banits^gát építik szorossá a Jugoszla- 
vubsti dolgozó magyar munkáitok és 
ezt a barátságot a reakció semmiféle 
mesterkedése sem tudja többé szét
szakítani.

Kizárás
Az MKP mlzserfai szervezetének 

fegyelmi bizottsága Sasvári Rezsőt 
párlellenes magatartása miatt a párt
ból kizárta. Sasvári Rezsőt demokrácia 
ellene* maga'artási miatt zárták ki.

Augusztus 31-én választunk!
Feloszlatta önmagát a Sulyok-párt

Geró Ernő közlekedésügyi miniszter elvtárs a győri Vagóngyár 
dolgozói eiótt elmondott beszédében bejelentette, hogy augusztus hó 51 én 
országgyűlési választások lesznek, augusztus 1 én pedig megkezdődik a 
5 éves terv végrehajtása. >

léaík László belügyminiszter elvtárs a nemzetgyűlésen szerda délben 
beterjesztette az országgyűlési választásokról szótő törvényjavaslatot. A 
bizottsági tárgyú Ids f azonnal megkezdték

A nemzelgvülés kedden kezdte 
tárgyalni a törvényjavaslatot. A javas
lat lehetővé teszi, bogy a demokratikus 
pártok választási szövetségben Indul
janak egymással. A tőr vény javaslat ér 
(elmében megszűnik azok választójoga, 
akik tagjai voltak a Nemzeti Egység 
Pártjának, vagv a Magyar É'et Párt
jának. Sulyok Dezső és Drózdy Győ 
ző a következő választásokon nem in 
dúlhat a törvényjavaslat értein ében.

A Szabadságpárt politikai ta-

Uj üzemi bizottsági alkotmányt követelt az 
ÜB elnökök II. országos értekezlete

Rákosi Mátyás és Vas Zoltán elvtársak 
jelentették be a dolgozók követeléseit

Pénteken reggel rendezték Buda 
pesten az üzemi bizottsági elnökök II 
országos értekezk-tét. Az értekezlet 
célja . volt, hogy h 3 éves terv meg 
kezdése előtt megbeszéljék az üzemi 
tervek kidolgozásának a'apelvcit. Tűn 
te'ö lelkesedéssel fogadta több r.int 
900 ü b. elnök Vas Zoltán elvtársnak 
azt a beje’entését, hngv u bányászok 
júniusban elérték az 1938 júniusi ter
melési eredményt. A hallgatóság meg 
bélyegezte a gyuitogafókat, akik az 
újjáépítésért folytatott hősies küzde
lem eredményeit szeretnék megsemmi
síteni.

Vas Zoltán elvtárs felszólalásában

Uj kenyér ünnepe uraság nélkül 
Szarvasgedén

Uraság nélkül rendezte meg jul 
hó 13 én Szorvasgcde község „Uj 
kenyér ünnepét." Az aratókos/orut 
nem a nyugatra menekült uraság, a 
fasiszta lapvezér Báthory-Hüllner ur 
vette át, hanem a község dolgozói 
képviseletében a község bírája. Az 
ünnepségen a budapesti Ganz villa
mossági üzem fahijáró csoportja is részt 
vett. Á községi biró megszegte az uj 
kenyeret, a város és a* falu dolgozói 
együtt ettek az uj kenyérből, utána

Vizválasztó az élen
Ezúttal nem a termelésben, ha

nem a szervezkedésben. A Magyar 
Mérnökök és Technikusok Szabad 
Szakszervezetének salgótarjáni helyi 
csoportja 19-én népes taggyűlést tar
tott Vízválasztón, amelyen a környék 
műszaki értelmiségi dolgozói szép szám
mal vettek részt. Képviseltették magu
kat a fizikai dolgozók, az ü. b. és a 
helyi szakszervezetek, A közgyűlés 
elölt a résztvevők megtekintették a 
villamos erőművet, amely a dolgozók 
hősies erőfeszítései révén ismét az or
szág első bányaerőmüvei közé sora
kozik.

A taggyűlés után ismerkedési est 
volt a munkásotthonban. Derűs han
gulatban voltak együtt a kartársak csa
ládjukkal és vendégeikkel.

A Magyar Mérnökök és Techni
kusok Szabad Szakszervezete salgótar
jáni helyi csoportjának ma már 370 
tagja van. A műszaki értelmiségnek a 

nácsa egyhangú határozatta!kimond' 
ta, hogy a párt politikai működését 
megszűnteti- A Su'yok-pxrt Önfelosz 
látással ugyanis azt akarj* kifelé bizo
nyítani, hogy Magyarországon nine* 
szervezkedési szabadság A magyar 
nép a vá’aszlásokon meg fogja adni a 
a kellő feleletet Sulyokék hazug de 
magógiájára.

Legújabb értesülés szerint a nem 
zelgyúlés ePogadta a választójogi tör
vényjavaslatot.

az üzemi bizottságok jogkörének ki 
szélesítését követe.le

Az értekezlet második naptári 
Rákosi Mátyás elvtárs szólalt fel 
Minél előbb ki kell dolgozni az üzemi 
alkotmányt — mondotta Az u/emeb 
síére kiprobá t, a szakmájukban kivétő 
munkásokat állítsunk, akik már 1945 
ben nehezebb viszonyok között is 
megmutatták, hogy tudják vezetni a 
gyárakat.

A Szaktanács javaslatára 900 ü 
b. elnök követelte, hogy az iparügvi 
minisztérium készítse el mihamarább 
az uj üzemi bizottsági alkotmányt.

összekoccintották poharaikat. Az MKP 
járási bizottságának kiküldötte beszé
dében az esemény jelentőségére muta
tott rá és hangsúlyozta, hogy csak a 
munkásság és parasztság szövetségének 
alapjain épülhet fel az uj Magyar
ország.

Az ünnepség után Szarvargede— 
Csécse futballmeccs volt, majd a kas
tély gyönyörű kilátású terraszán cigány
banda húzta a fiatalság lába alá a 
Ulpalávalót.

a gazdasági életben, a termelésben el
foglalt vezető szerepe révén jelentős 

i része lesz a hároméves terv kivitelében.

A. G.

A forgács-telepi 
kulturcsoport Rétságon

Rétságon szerepelt vasárnap a 
forgács-telepi kulturgárda. Az előadá
son az egész kulturcsoport nagy tet
szést aratott. A kulturgárda tagjai: Su- 
rányi József, Száva Éva, Rappi I’ona, 
Wagner Ferenc, Szolnoki László, Lón- 
gauer Mária, Bulcsu József, Rácz Ottó 
Belinyák Sarolta, Bernáth Imre ifi., 
Angyal Barna, Kupka Ferenc, Ottavi 
Ferenc. Kivétel nélkül jól szerepeltek. 
Angyal Bandi ét Kupka Ferenc szol
gáltatták a zenét. Oitay Antal dicsére 
tét érdemel a jól vezetett kulturgárdáért.

Még jókor
felemeljük figyelmeztető azavunkat a 
vármegye illetékes hatóságai felé; 
Nógrádmegye parasztsága ellentétben 
az ország többi részeivel ebben az 
évben is súlyos aszálykárt szenvedett. 
Vannak községek, mint Palvarc, 
Becske, Érsekvadkerl, Dejtár, örha- 
lom, Hugyag, Karancsság, Szirák és 
még sok más a megyében, ahol rgy- 
egy bold tarlón mindössze 4-5 félke
resztet arattak, annak Is a iele repce, 
vagy egyéb gyom. Mie’őtt malom
ira víbetné az ú| termést a gazda, 
vízben kell kimosnia a búzát, hogy 
a repcét ki tudja közüle választani, 
mert különben a maoriiban nem 
őrlik meg. ’

Azoknak a gardáknak, akik a 
felszabadulás ulái.i harmadik aratás
nál is súlyos aszálykárt szenvedlek, 
méltányos adókedvezményben kell 
részesülniük A Magyar Kommunista 
Párt javaslatára 15 holdon alul eltö
rölték a besro gcli«dátt és eltörő lék 
az őrlési dézsmat i,. Nagy örömei 
váltott ez ki onzágs'er’ei. A termé
szetbeni földadót ped'g szí ve^en meg
fizeti a parasztság hiszenludp, hogy 
a városi munkásságnak kenyérre van 
szüksége. De hont.an tízessé az tdót 
az, akinek n lem é* még a vc'őmagot 
sem edt.i vissza ? E/t-k részere kér
jük a méltányos adonedvezmer v'..

Az adókedvezményen tűi gon
doskodni kell a kárt szenvede tik 
vetőniagszükrég'efének kielégítés- 
is. Még nem erkr/ett el a szántai 
és a jövő évi kenyér földbete*é*é- 
nek ideje De mar fei lehet bec*i:.ri 
u kárt és meg lehet tenni a szükséges 
intézkedéseket a károsultak nug 
segítésére

Ezért emeljük fel m*'m' t figyel
meztető s?a* un’/ i r . . ,

Két forint a Fehér Könyv
Szóváteltük múlt heti .szamu k* 

ban, hogy az összeesküvők tevékeny
ségét ismertető „Fehér könyv" msgss 
ára miatt a dolgozók széles tömege: 
számára nem hozzufélhető Pedig épp- n 
a falu népének érdeke, hogy írá«os bi
zonyítékon kere-.-.tul is megismerje, mit 
jelentett volna sz-.mukra, ha az áru’ó 
Nagy Ferenc, Kovács Béla és társaik 
céljaikat megvalósíthatlak volna.

Mint a budapesti lapok hi-dc- 
tése1 az utóbbi napokban tud ul ad *k 
a Szikra kiadóvallalat kiadásúban 
megjelenő „Fehér könyv' Il.kiadasa 2 
forintos Áron terűt oh ásó közön
ség elé, A II. kiadás szóról szóra azo
nos az I. kiadassál.

A hazaáruló összeesküvők bűneit 
minden becsületes magyar demokratá
nak ismernie kell és a leszállton két 
forintos ár lehetővé teszi, hogy el ir 
jusson mindenki aszta'ára.

18-30 éves leányok 
ápolónőnek 

jelentkezhetnek
Ápolónő és védőnőképző tanfo

lyamra jelentkezhetnek 18*30 éves Ica* 
nyok, akik érettségivel, vagv ezzel 
egyenlő végzettséggel rendelkeznek, 
egészségesek és erre a pályára hivatást 
éreznek.- A népjóléti miniszter ráter
mettség esetén négy középiskolát vég
zetteknek felmentést ad az érettségi 
bizonyítvány feltétele ak 1.

A kérvényeket augusztus 1-ig kell 
a budapesti Állami Ápolónő és Védő
nőképző Intézet igazgatóságának (Buda
pest, Gyáli út 6 ) benyújtani. Saját kezű
leg írt életrajzot, születési anyakönyvi 
kivonatol, utolsó iskolai bizonyítványt, 
esetleges működési bizonyítványt, er
kölcsi bizonyítványt, hatósági, vagyoni 
és orvosi bizonyítványt és fényképei 
csatolni kell. A tanfolyam 3 éves.

2. 1947. julius 27
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„Mi mindig gondoltunk rátok ..."

Hazatérő hadifoglyok között 
a salgótarjáni pályaudvaron

Sulyok János hadifogoly : Ezt 
.Figyrlam ... I* Figyalrm .. . / 

4 trhutt hadifoglyok
névsorát oJhissub ba . .*

A aa.gótariáui pályaudvaron nap* 
ról-nspra nagy tömegek, ÍŐVént asszo 
nyoh variak a Karatéid foglyokéi és 
figyelik a bangszórdn éiktző üzene 
féket . w

Reggel 11 hadifogoly érkezését 
vár lék A debreceni távirat e'órő nap 
adta hu ül érkezésüket é» az iagalo'1 
hozzátartozók környék között várjak 
é von?tót.

Lugosi Ferercré 4 apró gver 
mikkel jött ki a pályaudvarra S egény 
asazonv mirden’ nigp'/bal*, begv a 
hiányzó k»rvé»keie»A* póló in : dolgo 
tuti a bányánál. /u'hnotf i sokakat, 
nyomorúságosán It^gtilíű kis csalod 
r Irtat. Most n< varnak, vénák aa 
apa*, a kenyéikeiető* Aa öng anyós 
is itt var, vuág< • gályái körött a ve 
lének Ea «gy várnak a lébbi asszonyok 
la. feleségek év attak, igvik néni bal 
gyermekek, itt-ott néhány fái ft ia van 
a tömegben.

Lugovtné éa a többi feleségek, 
anyák, hozzátartozók sírva borúnak a 
régen vért fér f ab nyakéba Szem rém 
marad szárazon. M?g a • ok léle látvány 
boa hozzászokott riporter la kényte en 
gyorsabban pialogni, begy elrejtve elő 
bvgvgvané könnyeit

Mezőgazdasági munkások mennek Svédországba
de a reakció a bányászokat akarja 
kivándorlásra birni
Az öntudatos bányászok lesújtanak a 3 éves terv szabotálóira

Svédoravág a fennálló munkaerő
hiány lekürdéeére ku földi ttunkét© 
kai kivén 2 esvlerdei időtartamra to- 
boroini, elaöao'bau meiőgavdaeégi 
munkásokat. A Siaktaréca a magvar 
munkanélküliség esőskartése érdeké 
ben tárgva aaokat kérdett a svéd kor 
mánv megbirottaivai. magyar m»rögar 
dasági munkások S»adóvilágba való 
aieriAdletéaére. A tárgyalások még 
folyna* éa a szer/Adási fel ételek nin 
csenek végleg mega lapítva.

A magyar reakció ett a tényt 
felbaavoálva igyekezik moat a 3 éves 
terv megindítása e’Att zürravart kel
teni ée akadályokat gördíteni a folya 
matoe terv elé. ügy* ökeivei elárasz
totta a bányavidékeket éa 

kölőobösé ígéretekkel igyekislk 
s bányaDanktéiéget kiván<er- 

issra birs!
Tervük világos a róraéa reményekkel 
elszédilett bányászok csak félaiivvel 
fognak dolgozni, mert váriék, hogy 
mikor mehetnek a csábító ezionel le 
featett .ígéret földiére." Nem véletlen, 
bogy ezek at ügynökök ée megbízóik 
a bánvamunkézségra vetették ki hó
lóinkat

A magyar ipari termelés alapié 
a átér bányászat ée moat a 3 évee terv 
kezdetén még fobetoMabb atOkeég 
van a bérvásvaégra, mart csak a ssétt- 
trrmrlés növrléséual rmalhrtő as álfa 
lános ipari trrmrlés- Jrlmlrg 51 W0 
hányást dolgor.ik 5000 tóval kawsabb. 
mint ammnyirr tr ttot lan dl s tűk sag 
írnna Tehát ha most csak nébáay száz 
bányászt la kivonnának a termeléaböl.

Rákosi Mátyásnak köszönhetjük...
..Mi mindig gondoltunk táluh" 

-k bérde'i • 1*100 as MM)Si loiwata. 
Mellette llülüíl Mátyás kép* ooso 
hog a hs»s*a* lekre. A hadifoglyok 
<udjáb, Sulyok Járó* ••■»<>• dia : „a 
Magyar Nők Ürmök afikus Sröuat- 
saga lavalat mtasatt Rd kosi Mátyás 
kot. oki kiastkósölta Ss faiin ganara- 
Itssstmussnai hasa bocsátásunkat *

As osztrák. a least, a bor, a 
•panyoi és a többi Dvmrstiiégü hadi 
foglvob o>* g ott msrsduk a tabeiban. 
csak a magyarokat rngadiak kasa 

Est kli-lbLcijkk Itt Sasi Bátyus 
uak —

arctdta búbok Jároa Fa a hazatértek 
d ikor a rövid üdvöz ő beszédben Üá 
kosi Malta nevét bolhák, arö»ő ti 
jennel köeröntk a magyar rép aegv 
fiinak löibeniérésát

A raphaiDitcU arcok de* őzek. 
e*ég«de*'ek fa ueUlrek a terra's* 
to/< krak és az érdek'f dől r ek M»» 
senki sem hitei sokad k ntkorenrrd- 
lék bofv a kaidé'* nehevtgek u'ér 

jo dolguk salt, bőiégos volt ol'á- 
tatnk, Biyanolyan naskat végei
ül, Bint a civil lobovság és 
a bid ka bért is Bgysiugy meg 
kaptak

N»n- ktit kedik senki, bitien nirdto 
badiicg* y ufyarezt megéli.

Árok. ak tknek szeretett borrá 
tartozója m*g nem érkezett n eg a

mérhetetlen kirakat okoina a na
gyér Ipar ssamara

A caAkberö ipar) termetes, as t'etaiin 
vonal emeltae helyett arnak aillyedt- 
att idtrnt e'ó, a de geiCk nyomora 
lokoiódna A reakciónak éppen et a 
ciha, eltgedefroatget, nyug alanatgot 
kel'eni. begy aru'án a tataroabar 
asabador baltaaron

A salgótarjáni ssónmrdrncs bd 
: nydstai fsltsmsrik, hogy as as újabb

Ujjáépül a vanyarci evangélikus iskola
Örömmel Jelentjük, begy as BIP megyei blsettságinak köibenjírA«ira 

▼snyarc kétség evangélikus Iskolaiknak rendbohosisara Vas Soltis elv- 
tars a Gssdaaigl Főtanács főttkíra 4 000 forintot Juttatott, k helyreál
lít é munkaiatokat a budapesti yismBvok falujiré csoportja fogja olvégeanl

Salgóbányán nyaralnak
az acélgyári gyermekek

As acélgyári MKP sservesete 
Mekiacb Jóraef gyérigazgatóval karöltve 
lehetővé tette, bogy a nyár folyamén 
3 csoportban 50-50 ráazortfló fiatal 
fiú ée leány, as acélgyári munkások 
gyermekei nyaralni mehessenek Salgó 
bányára.

MsgaalaH levegő, pompás napi 
ötszöri át kováé ás nv«ö 'dtt pihenőhely 
szolgálták a tanítók felögyelete mellett

moat érkezettek minden szavát jóleső 
érzéssel hal gaiiéb De legtöbben esnek 
nekik aa Aienetek. loth Ssólős Lear t 
Kararcaaliára érkezett bate a 72526 
az légeiből Leadta az Üst retet éa e>at 
hit dmi ia a bangsróté: Varga lg»*«

y. Kotoncsi ls'»an S/aivasg«de. 
Lástló Jaros marok, Mátranové . 
Sttgalvari Érdre Vizvá'asztó Patrik 
Ea Ceted éa Sunyik Antal Sa gr Űr
re n acé'gvár, bor rátér totóik részéit 
T^tb S«öl 6a Láss ó fit ere let borolt 
Orraik hogy mindannyian föl van 
nuk a Httanssk mrllrttt Baste an del 
górnak és minden nap varjak hara- 
ináulásukat.

Nvm hiába vénák Még abbén az 
eerterdében salam*rny en hasa étnek 
Igv igé’te Stfaltn geo»rmuarimua> 
Rákosi Mélyé* e viérenak.

64 eemael lijnaégónak Ufói 
kősója berdfdöil in 20 én Pré 
gaban A Dve rkra»’kus Hiúsági Vi ag 
viöveUrg n«ezetk6*i találkozóját ebber 
st évben Prágában rerdev'e. A Eev’i 
ve on a Magvar If ü’ígct 250 tagú >1 
úMgt C»cporT képviseli

170 hadiflopoly érkezett ba
sa eddig Salgr tarfáaba A hava 
tért baddog yok 95 arával* bét av MKP 
Nóg«édmegyei BnottUgér ak Hadd© 
go y Oartólya révén arkeröii munkábo. 
regi'eri.

hirrsttrlés a nap ailansrgaifól indul 
ki és célra nem egyéb, mint mirden 
érőn n«gakadályozpi a 3 éves terv 
vágrehaitésát, m?g akkor la, ha a bá
nyász csa'ádok égést sorénak t-agédi 
áiát. otthonaik Dák biztos pusztulásé 
eredményezi. A magyar demokrácia 
élcsapata nem engedi szabadon garáz 
dáikodni ereket az ahas bavaáruk kát, 
hanem kemény ököllel lecsap réiuk 
mitdenőtt, ahol ak oamunkáiukat végzik.

Az MKP
a hadigondozottakért
Az első és második világháború 

rabló bódttéinak áldozatai s hadi 
gondozottak . A habor us us«itr k a 
.haza" teiszavával kü diáé a szeren- 
caélieoeket a maguk javéért a tűzbe. 
A pustlulásból azután itt maradtak 
védőn a mankók, csonka kezek, 
lábak, magukra maradi bitvssek ás a 
gyámoliió né kú i árvák

Vádolnák a mankók. A mérhe
tetlen nyomoiuaég e őidtsöi elme' 
nekáitek, itt hagyva a végtelen téj- 
da mat és szenvedést, A fiatal magvar 
den ok rációra ped>g örökül bsgyták 
a lerombolt hidak ée vasutak mellett 
a testi ée lelki romokat le.

Mostanáig eer.k sem gondolt az 
MKP n kívül a badigoi <!• zottakra. 
A magyar demokrácia élén kur<U 
pórt, az MKP. a 3 évee terven beim 
e kér áttette a badigoi dozotiak nsg- 
eegiiésérek, testi és *« ki upóépi«é- 
aén«k 3 évee tervéi m. A magyar 
n<p nem nézheti létlerü*, hegy az 
utcákon csonka végtagiadat n u’o- 
gató badiiokk»D<ak ko du jenek Nem 
a amizer óra, vagy n unkaréiküii é.et
te van szükségük, hárem könnyű 
runkára és a nyom©ru*«got meg- 
ssüntető élet ebs'Áségekre.

Az MhP ekkor vél e»»a a hadi- 
gordorotisk láncgstévst is megába 
logiaió népjóléti tárcát, amikor a 
kö«teégvetéei keret a legszükösebb 
kiadásokat sem fedezte. Molnar Erik 
elvtárs, népjóléti mioiszler rakta ie 
alapjait a badigoodozo«iak re r de se
res a* galy . ’évének A slabiluació 
utáni ei«6 lonntkölteégvetés mar ba- 
tovi utta ha minimálisan is — 
a járadékok rendszeres folyósításét 
A 3 éves tarv pedig gvökeresen váU 
toztat a helyzeten.

A Mag var Kommunista Párt a 
3 éves gazdasági terv keretén belül 
do'gozta ki a hadigondozottak foko
zottabb megsegbóvének p-ogvammiát. 
A p ngrammot Molnár Erik e-vlórn 
az MKP rportcsarnoki nagygyűlésén 
ismer tette. A programm alapgondo
lata, hogy a hadigondozottakat a tár
sa da om egyenlő értékű tagiévá tegye.

Két uiszerü hadigondozott kór
ház felállítása, a ívű végtag gyártóé 
emelése, évente 4300 hadigondozott 
szakmai átképzése, hadiár%sk elhe
lyezése, ő.egvégi pótdii a 60 éven 
felüli hedigondozottaknak, a jára
dékok fokozatos emelése 200 frt-ig 
ée a hadirokkant otthonok kibőví
tése a programm főbb célkitűzései.

Góró elviére tf bekapcsolódott 
a had'gondozottak megvrgi'éséoek 
munkáiéba ée az eddigi kedvezővé 
nyékén messze tü menően a hadi
gondozottak lényegeven olcsóbb vas
úti szállítását engedélveste

• A 3 éves terv végrebaitáaa nem 
jelent paradicsomot, azonban a hadi
gondozottak életadó vonalé nak meg
javításéra rendkívül komoly segítse- 
K nyújt. A Magyar Kommunista

rí Is ltom arte, hogy a had«goodono<- 
tak sorsa a magyar demokrácia 
becsületbeli ügye és mindent meg 
• esz azért, hogy a 3 évee terv segít 
végével a hadigondozottak szamára 
is nyugodt, békés megélhetést bizto
sítson (Fráter)

Köszönetnyilvánítás
A 90 st. Stimdy György utfö» 

rőcsapat vatatő^rga aiuton mond bő- 
stónatat a Nrmtoli bogriy 100 forin
tos adományárrt. amallyal Irhrtóaa 
tatfa bét uftórőnak a nasatókdpaő 
faborotason való rést vét óiét

S&rgöeou eladó egy főkörben 
levő I hengeres fekvő 40 HP enirő- 
ffáeonotor gátgenerátorral, töltésén 
titemképee él lapot ben — Bővebbet 
Salgótarján, Dobolna ut 18 as. alatt.

a gyermekek egészségét A főzést ét 
a gyermekek gondováaát as MNDS« 
lelkes asszonyai vállalták

3.
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Ankét a kiskereskedőn és kisiparosok 
helyzetének megjavításáért
Pásztor Béla, a Kisiparosok Országos Szövetségének főtit- 
kára Salgótarjánban

. A város kisiparos és kiikereskrdő | 
társadal n«nak luegicgít^sc érdekében; 
rendezett xnkétot juhus 17 én, c*U'ör- i 
tökön a Migytr K unmuniUa Perl. 
Nagy tömegben gyűllek ö^ze tíz an 
kétr.i az érdekelt iparosok éi keres* 
kedő/, hogy megtárgyalják prolii’nái- 
kút os uUnuU'aU kapunak u M«gy*<r 
Kommunista Part révén oajaik meg-1

Az MKP élismeri és megbecsüli a kiskereskedők 
« és kisiparosok munkáját

A kiküldőt1 ciőid s, Pásztó? Béla 
beszédében (elhívta a kiúpa'O’Okat fi 
ki> te-etkedőkel, crővihfk meg szerve 
ze'e k. J, meri c<a\ igv tudi<k rucgv* I 
deni kihívott jogitaut A 3 íves te>v 
n\G '4n — m miatta az cg^sz or- i 
szag ve’keu >4>se megindít*, több 
tDUnkaaÍK«*i> n asz, ui vasar’^ t> j 
jelentkezik A bankok a hnn*itá>Vv >11 
meg.zuvik ur uzsor ikö’c‘5 *, o c*' ku
rort mei c’t indiain k hite hi*z. A kis
ipari hite-v«cio is ki ./élesedik.

A Mitfvtír KmnuU'iitta Pár-! 
elismeri a kiskereskedők és kisír a-i 
rosuk nehéz munkáját és menbeC'-üU. 
Azok, akta vzt mondtak, hogv meg ; 
asariák szűntetni a . kiskeresfc d -tanú 
és kisipart, a reakció siolgVmaban | 
állanak eV ezeket a féléitekéi e» ak.r 
ják idegenben » demokráciától.

A hiskercskedők és kisipa
rosok f jlödéseuek tá^ teret 

nyit a 3 eves terv

oldására. A Kisiparosok O-szágos Szö
vetségének főtitkára, Pa<ilor Báli lö't 
>c Budapestről nz ankét levezetésére.

Zahler György nyitotta tneg a 
gyűlést.* BeverctŐ|Sben ismertette u 
Kommunista Part o.s/ágépi'ő munká 
iát és a/t, hogy rnit tettek a kiskeres
kedők én kisiparosok az ország ujlá- 
építéséért.

és amikor n Magyar Kommunista PA:1 
»*?n . *;vi’o i á •'«* * kü'd harcai
a ki síp írások és kiskereskedők fel- 
emelkedéseecf is — kiezic be nagy 
tigvetam net meghallgatott bibédét 
Pásztor Béla

A kis pirosok nevében Patay 
István h? lpirtestülel. elnöke szón 
iiö»zá n beszédhez. A kisiparosság 
leg iHgvobb r>sze eddifj is a munkás
pártokban vett részt — mondotta 
többek között, A ki-tparotsíg. nr.ndcn 
Ivrongyoitaaga ellenére dilg >zik tovább 
a m.gyar d«*m iktaeá-.rl.

A kiskereskedők nevében Dombi 
Andor a KOKSz silgótarj -n: szerve- 
/e -.a’k ••k.öie é.» u fő.itkár, Missuray 
Jenő szólaltak fel.

H lólábaikban h kiskereske
dők go;.diai* tárták fel. Szóvatették a 
«*isk«; i ^cdők hitelellátásának kérdését, 
n insgai ad’t/ásl, a tőkehiányt és az 
á'szővetkez.c ck ellepj h-vent.

A 7 hirei
Alakulóban a Volt Hadifog. 

lyok Bajtárai Szövetsége. Er un. 
lésünk szerint mar muodiK uz e óké- 
szilő bizottsága és rövidesen >n**g*ndul 
az oszágos szervezet kiépítése is.

Egy hónappal előbb elkészül 
a Margit híd. Gerő eivtars a t *a- 
bányat bányászok küldöttségének ki é- 
lentette, hogy a karacionyra ígért 
Msigit híd cgv hónappal ríőhb c ké
szül. A híd li'Cfikét és fé méter s/. Jrs 
lesz. Elkészü l a szúrnyhid tv úgy, h<>gv 
a télen má- a Mi'gttsztgelre is iehet 
jármüvei közlekedni.

A Zagyvapálfalvai Üveggyár 
uiból 405 négyze-iiiétrr ü.rg’i a:<n* 
dékoroli a homrkterenv<f rabbinál 
károsuhiaínaK. Szegedre 3000 n-gyzrt- 
méter ablaküveget MÜ>döH ingyen a 
ji-g. úrral fúróit Szeged kor.yéKi g.z* 
dák m?g«’gi!é*»cie A/ üveg rzé'o z- 
tó«út Kőröst Géza szr‘*dt n*gyk»re>- 
kedá Végzi.

—

Méhészeket
I a 130000 —1916 P M számú rend, t 
[ értelmében nem I net kereseti adóval 
' aicgadozlatt i.

Többek felszólalása után Pásztor 
Béla válaszol a ho’vásaókaokrá és 
váía«zában a szervezett összefogás 
jelentőségét hangoztállá.

Nem teszünk különbséget 
becsületes dolgozók között

Az ankét zárószavait a Megvár 
Konm.uu sta Part ncvébsn Gergely 
Dénes e vtÁTi mondotta cl. A kereske
dők érdeke — mo'ido*ta, — hogy ki
kapcsolták a sok közvetítő kezel, mely 
a termelő és fogya-zló i.ö/C ékelődik 
ás amelyen keresztül megdrágul az áru. 
'Tömőt üljenek beszerző szövet seze 
tekbe. hogy kÖ»»elíenu a gyalul, 
iiktve u termelő* kr> vebrss'k lel a 
kapcsolatot é* oc óbb árut ho>h»vsa* 
n.tk piacra zl Magyar Kommunista 
Part nem ismer különbséget dolgozó 
emberek között, c k a ha/qaér., né 
p **rt dolgozó b C'üleles e nber ts a 
hazája e puszii ü*án. a demokrácia meg- 
fejtésén rn.rórrkedő gazember közöd 
tesz kü öítb -rgei

‘ A/ ankít a Himnuu hangjaival 
ért vegtt. — Salgótarján dolgozó 
kereskedői <•» kis*p>>o«si ügyét ma- 
g : • a trHe .• Kommunista P-rt, nme y 
a földreformért, stabilizációért és a 
3 éves tervért vívott harcával bebi
zonyította. hogy minden dolgozó ré 
teg önzetlen képviselője.

Film
Jön! Jön!

SZERELMEM
A M kFIRT Apo?o mozi követ

kező nagysikerű trinu donsagi a 
„Szerelmein" ci.i.ű ga/dtg zenélő 
orosz filmopc eit ír ..-. A fűm muzsi
káját Dunaievazlii •/erezte A filmet 
juhos 28—29 én mutatják be.

„A hadirokkantak megsegítése | 
becsületbeli ügy“

Hadirokkant gyülést rendezett Salgótarjánban az MKP

Hadirokkant gyűlést rendezett 
július 20 an a salgótaruni Iparte<tület 
nagvtermí'ben az MKP N'grádmegvei 
Buottragi. z\ gvű es előadóid Koós 
Zoltán, a H ídirokkant Híradó kikü dö t 
munkatársa volt. Besz^d^ben ismertette 
a Magyar Kommunista Part munkatér

Hogyan védekezzünk a gyermekbénulá- 
sos megbetegedések esetén

Országszerte elszórtan több gyér 
mekb**nu ásos megbetegedés fordult 
elő. Felkérem az orvos urakat, az er
re gyanús megbetegedéseket Salgótar
ján 12 teiefonszámon jelentsék a tisztig 
orvosi hivatalban és a beteget jelent
sék he.

A betegség influenza, meghűlés
szerű, vagy pedig hasmenéses tünetek
kel kezdődik. Par nap múlva egyik, 
vagy mindset alsó vagy felső végtag 
megbénu hat. Egyéb izombénulások is 
eiő.’ordu nak.

Gyermekeinket szoktassuk rá, 
hogy torkukat na pool a többszőr hype- 
rolos, hypennangános, vagy sós vízzel 
öblögessék és kezüket gyakran mossák 

A betegek összes váladékai (nyál, 
vizelet, székiéi) fertőzhetnek,

A betegség megelőzése céljából 
az orvosod védő vérsavó injekciókat 
adhatnak. Gyanús esetben keresse fe1 
azonnal orvosát. A betegség többnyire 
a beszédközbeo szélröpködő nyálciep- 
pekkel terjed. Ezért ne vigyük gyer
mekünket tömegbe,

A megbetegedés igen ritkán for
dul elő és a bénulások nagy százalék

vet a h.idirokkanlak megsegítésére, 
Pdkosi Mátyáj szerint a badirokkan-, 
t«k megsegítése a magyar nép becsű 
lelbcli ügye — mondotta többek között. 
E'ulán részletesen foglalkozott a hadi
rokkanlak piobléroáival.

bar. maradék nélkül njeggyógyu’nak. 
Járásunk területén eddig mindössze 
egye’lcn gyermekbénulásos megbetege
dés történt.

Városi tisztiorvos

Kommunista miniszterek 
a közalkalmazottakért

A közlekedésügyi minisztérium — Gerő elvtárs utasítása alapján — 
mérnökei és technikusai részére, továbbá a minisztérium főhatósága alatt 
működő intézmények műszaki értelmisége részére, a műszaki pótlékot rend
szeresen folyósítja.

Zilahi elvlárs a belügyminisztérium város) ügyosztályának vezetője 
junius 28 án körrendeletben utasította a thj. és megyei városok polgármes
tereit n műszaki pótlék fizetésére.

Az önkormányzati alkalmazottak illetményeit szabályozta újból a Pajk 
László belügyminiszter elvlárs által előterjesztett • uj rendelet. A rendelet 
megszüntette az 1945 évben megjelent 2500—1945 M E számú rendelet 
visszásságait és az érdemes, a demokrácia érdekében jó munkát végző tiszt
viselők részére komoly előmeneteli lehetőséget biztosit. Örömmel Üdvözöljük 

ezt az intézkedést, mert a köztisztviselők igen súlyos anyagi helyzetén kíván 
segíteni.

A dejIlii 48 as ifjúsági bi
zottság hidakat alitt helyre es utakat 
javii ki. Felállítják h szabadság zászlót 
és rohammunkával hely reált i I |á k a 
háborús kart szenvedett Iskolát. Meg
munkáljak.* hadifoglyok hozzátartozói 
ohU és hrdirokknntaknak a . fö*diét. 
Színjátszó, ének és zcncc»rportot altit 
fel.

’ A jobbágyi 48-as ifjúsági 
bizottság fásítást és parkírozást hatá 
rozott el.

Augusztus 3-án a 3 éves terv 
indú'ásanak ideién a MIOT ország, 
szerte nagy ifiusági ünnepségeket ren 
d?z. A fiatalok augusztus 3 án a Há
roméves Terv Nipiát ünnepelik.

60 vagonnal lépték túl a 
napi előirányzatot a bányászok július
ban. A juiius hónapra napi átLgul 
előirányzott 2449 vagon már 8 án 8 5 
vagonnal, juhus 14-én ped g 60 3 va 
gnnnal múltak felüt. Ju'lu* hónap az 
1947 év egyik legjobb azéntermeiési 
hónapjának Ígérkezik.

SPORT
Rákosi kupa

„Rák ősi kupa** labdarúgó baj
nokságot hirdet az MKP Sportosztalya 
Nógrad varmegye területén kiesési 
rendszerrel.

. A megye minden részéről nevez
hetnek az üzemek, falvak, áü'.ő bö/ő 
szakmák, rendőrök, katonák, pedagó
gusok, diákok, atb nem leigazolt játé
kosokból álló alkalmi csapatai. A 
győztes csapat 500 gramm súlyú ezüst 
kupát, a csapat tsgiai spo-(érmeket 
kapnak. A második es « ha'midik 
helyezet* tagjai szintén érem diiazás- 
ban részesülnek.

Nevezéseket juhus 30 ig keii le
adni az MKP Nógrad>n«*gvei Sportbi
zottságához- A döntő ku'delmck még 
a választások e őt* befvte-ődoek.
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